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 كـتاب

 لباب مقاصد النظم النبوي والشفاء ابلكالم المصطفوي

كتاب ومعه  

يضاح ما ينبو من الس ند ومن أ لفاظ الحديث المعتمد   ا 

 

 

 تأ ليف

 المحققين وقدوة أ هل الرسوخ واليقينخاتمة 

 س يدان وس ندان المولى الحاج ال حسن بن محمد بن أ بي  جماعة

 البعقيل  السوس  أ صال البيضاوي وطنا

 متّع الله بعلومه المسلمين وال سالم

 أ مين
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 ا هداء

 

 ملسو هيلع هللا ىلص.بسم الله الحمد لله والصالة على رسول الله 

 الحمد لله قبل كّل أ حد

 الحمد لله بعد كّل أ حد

 الحمد لله على كل أ حد

لى روح س ندان وقدوتنا فريد عصره وأ عجوبة دهره َحبْر ال مة س يدان الحاج ال حسن بن محمد   ا 

 بن أ بي  جماعة البعقيل .

لى روح من كان سببا ف  نشر علومه وأ سراره ف  ربوع تونس الخضراء تلميذه ال بر العا  ف ر ا 

براهيم القماري البعقيل .  الكامل، مربي  ال جيال، ش يخنا وقدوتنا س يدي الحاج محمد بن ا 

لى ش يخنا، قرة أ عيننا، المجاهد ف  سبيل الله تعالى ابلحال والمقال، الرجل الذي ل يزال يربينا   ا 

ليه بقملسو هيلع هللا ىلص بسر السر، َمن اكتملت فيه صفات العلم الذي أ مران رسول الله  ل ا  ل له: ))و أ ل نجلس ا 

لى  لى اليقينِّ ومَن العداوةِّ ا  ّكِّ ا  لى خمٍس مَن الشا لا مَع عالٍم يدعوكم من خمٍس ا  تجلسوا مَع كّلِّ عالٍم ا 

هبة لى الرا غبةِّ ا  لى ال خالصِّ ومَن الرا ايءِّ ا  ِّ ومَن الّرِّ لى التاواضع مولان الحاج محمد  1((الناصيحةِّ ومَن الكبرِّ ا 

ية. لذي يجازيه بما هو أ هله ونحن نطلب من الله أ ن يبارك لنا ف  علومه الرابن الكبير أ بو عقيل فالله هو ا

 أ مين. والله من وراء القصد.

 

 لحاج الحبيب بن حامدا

 مقدم الزاوية التجانية ابب الخضراء تونس

 لطف الله به ف  الدارين أ مين

                                                           

 .8/57حلية ال ولياء | الصفحة أ و الرقم:  المصدر:أ بو نعيم |  المحدث:الراوي: جابر بن عبد الله |  1 
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 عزيزي القارئ 

 

نه لمن دواع  الشرف أ ن يوفق الله تعالى عبادا لخدمة  ارئ دينه الكريم. وها أ نت اليوم أ يها القا 

العزيز على مشارف كتاب عظيم أ لفه القطب الرابن  والعارف ابلله تعالى الصمدان  ش يخ ش يوخنا 

 ومفخرة أ سانيدان س يدي الحاج ال حسن البعقيل  السوس  البيضاوي رض  الله تعالى عنه وأ رضاه.

عادة كتابته على النص ال صل    م.بخط يد تالميذه ممن نقله ونسخه منهوقد اقتصران عند ا 

وأ ول من اجتهد ف  هذا الجمع والرقن من تونس ومن تالميذ العارف ابلله تعالى س يدي محمد 

م اعتنى ث الجوين القماري رض  الله عنه هو ال خ الفاضل والعزيز الماجد الالمع س يدي محمد عل  

 مجموعة من ال خوان.بترتيب الكتابين بمقابلتها ووضعها على هذه الهيأ ة 

فالله نسأ ل أ ن يتقبل من جميعنا هذا المجهود خالصا لوجهه الكريم وأ ن ينفع به أ مة رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم. 
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 مقدمة ف  أ نه ل يجوز التصرف ف  كتاابت الش يخ البعقيل  رض  الله عنه

 

" ال راءةبه "الله عنه ف  كتاس يدان الحاج ال حسن بن محمد بن أ بي  جماعة البعقيل  رض   يقول

ّل لنفس  ول ولدي ومن تنّزل منزلة نفس  وأ ولدي ف   ... الجزء الثان : ثّم اعلم أ نّن  ما كتبت هذا ا 

نّ  أ عجمّ  خلقة بدوّي بعيد من العلم ومن رؤية أ هله وشأ ن  أ ّول سراحة الغنم سّت  الّضعف والمحّبة فا 

هذاين وقبيل رشاد من ال ال  ء ال دب ف  الّطريق وتصدير مثل  لس نين وغلبت علّ  الجهالة والجفاء وسو 

نّنا ما اس تحققنا أ ن ننظر ف  كتب القوم فضال أ ن نفهم كالمهم فضال عن العمل به فضال  ن عالمحال فا 

ذوق ما ذاقوه رض  الله عنهم فهم أ ش ياخنا وساداتنا ولهم علينا حقوق يؤّديها عنا ربّنا فا ن وجدت 

نّه خرج عن حال عجمّ  فربّما يكون تصحيفًا أ و لحنًا  عربيًا فأ صلحه ابلطّرة مع ترك لفظنا على حالته فا 

ّن من غيّر حروف أ هل ال حوال العجمّية ربّما يخاف عليه من ربّه ل نّه تنّزل واعترف  له سّر راّبنّ  فا 

يخ العظيم ال نّما حمله على الجمع محّبة العوم ف  حواش  بركة هذا الش ّ ر وف  حواش  قدبلكنه وجهل وا 

ن نظرته بسخط تجده حنظال منك ل  نّه عليه تجده عسال شفاء وا  بحار أ صحابه فانظر بعين محّبة فا 

نّما تنصر بضعفائها وأ خلص النّية  نّه يضمن لك فت فيهمنه فهذه ال ّمة أ صالة ضعيفة ا  حًا راّبنيًا وعلى الله فا 

يد يمّد ويكّمل  نى ول تنس حّق حرمة ال خّوة ف  الله فالّطريقة مع التّكالن والّضمان فالعبد يعمل والس ّ

واحد ل خالف فيها ول ينقد بعضهم على بعض كأ هل الّشريعة فسلّم تسلم ما ذّم رسول الله طعامًا ول 

ل تركه لمن يحّبه طبعه ويقبله وكّل الّطعام شفاء ودواء وترايق للمعتبرين  .مدحه فا ن أ عجبه أ كله وا 

ّن الله يعلم خائنة ال عينكتابنا هذا نفيس ف  و  وما  اببه لمن وافقه فمن لم يوافقه تركه بأ دب فا 

نّك بأ عيننا، ومكروا ومكر الله. فمن دّس فيه يعد عليه وابله  تخف  الّصدور، واصبر لحكم ربّك فا 

اُه َأعْلَُم َحْيُث يَْجَعُل رَِّساَلتِّهِّ »بس يف علوّي فالله يختّص برحمته من يشاء  لمن يتهّور ه فلم أ ضع« الل

نّما وضعته للّصّديقين الّذين يحّبون الجواهر العلمّية والذوقيّة والّذين يصلحون بواطنهم وأ ّما  لسانه وا 

ا صالح ال لس نة فمحلّه علم العربّية ولس نا بصدده أ سلم تسلم وارفض روائح النّفوس مع كتب أ لّفت 

ن المحبوبين طالعة كتب أ سهرت فيها جفوابلله ل ابلنّفوس واس تجد نفائس النّيات وأ فاضل ال وقات لم

ّية  نّهم ترايق وشفاء للمؤمنين فما قصدوا غرضًا مع ربّهم ول مع عباده فهم يعتقدون أ خس ّ المقّربين فا 



 6 

ّل هو وحده ل شريك له له الملك وله الحمد وهو  له ا  نفوسهم ومراتبهم مع الله من حيث يعلم هو ل ا 

 ا.هـ على كّل ش ء قدير.

يضاح ما نبا من أ نوار شموس ال صوليينض  الله عنه أ يضا ف  كتابه "ويقول ر   : "ا 

َعًة خالِّدَ  ... جازة ُمطلََقًة انفِّ  ةً فَأَْعلَْمُت بأ نن  ابلله َأَجْزُت فيه لكل من َملََكُه أ و َأَحباه واس تفاد منه ا 

اَدًة ف  كل من أ راد ال لى أ ن يَرَِّث الله  نتفاعُمَؤب ْن تالميذي وأ ولدهم وتالميذهم وتالميذ أ ولدهم ا  به مِّ

نه حبٌس على ال مة  ،فمن َوَجَد فيه لَْحناً أ و تصحيفاً فلينبه ف  هامشه مع ترك لفظ  ف  محله ،ال رض فا 

 ا.هـ .العالمين ككل تأ ليف  أ جزت فيها ال مة قاطبًة والحمد لله رب

 

ليك عزيزي القارئ نقدم هذين الكتابين الذين هما من أ نفس ما كتب الحاج ال حسن البعقيل   فا 

ن كانت كل كتاابته رض  الله عنه نفيسة ل تقدر بأ نفاس  رض  الله عنه ف  علم الحديث متنا وس ندا، وا 

ذا أ يها القارئ الكريم نفحة  الدنيا ول ال خرة، ل نها أ لفت ابلله، وما ل يدرك كله ل يترك جله، فهذه ا 

نية نتعرض لها معا لعلها أ ن تصيبنا فال نشقى بعدها أ بدا، ييف ل وفيها درره وجواهره صلى الله عليه راب

كالم لباب مقاصد النظم النبوي والشفاء ابلوسلم، مرتبة متونها على حسب كتاب المؤلف المسمى "

يضاح ما ينبو من الس ند " ويقابلها س ندها ف  الكتاب الثان  المسمى "المصطفوي أ لفاظ الحديث  ومنا 

" مع ا ضافة عنوان لكل فصل من ال حاديث الت  تشترك ف  معنى واحد أ و أ كثر ليسهل على المعتمد

ذا  لى الحديث المطلوب دون عناء. والله س بحانه من وراء القصد وهو على جمعهم ا  قارئنا الوصول ا 

 يشاء قدير.
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 والشفاء ابلكالم المصطفويلباب مقاصد النظم النبوي مقدمة المؤلف ف  كتاب: 

 

لهية ف  جمع ال حاديث النبوية أ ميز ما  الحمد لله الواحد ال حد الجواد الفرد الصمد فهذه نفحة ا 

ثبت عندي وصح ورجح س نده وأ بين ما فيه كالم من طعن ال ئمة فيما ل يصح عندهم متنه أ و س نده 

ن اختصارا للحس (ح)للضعيف متنا أ و س ندا وبصورة  (ضف)للصحيح وبصورة  (ص)فأ شير بصورة 

ذ الحياة ابب واحد  .مسقطا للفصول وال بواب وال سانيد ا 

 

يضاح ما ينبو من الس ند ومن أ لفاظ الحديث المعتمد :كتاب المؤلف ف مقدمة   ا 

 

لى ا  اللّهم صل وسلّم على س يدان محّمد عين الرحمة شفيع ال مة وعلى أ صوله وفروعه وأ له وأ تباعه 

ل ابلله العل  العظيم الحمد لله الذي هيأ ن  وأ عدن  لتبيين معالم الدين  يوم الدين ول حول ول قوة ا 

يضاح ما ينبو  المحّمدي وأ هلن  لتصحيح مبان  الحديث المعمول به عند خدام الدين النبوي سميته ا 

راك المبنى م به الراوي ل دمن الس ند ومن أ لفاظ الحديث المعتمد مقتصرا على ما يدرك به المعنى ويعل

 .لكتابنا العال  نفسه المسمى لباب مقاصد النظم النبوي والشفاء ابلكالم المصطفوي
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لباب مقاصد النظم النبوي " الحديث من كتابمتن 

 "والشفاء ابلكالم المصطفوي

يضاح ما ينبو من  س ند الحديث من كتاب "ا 

 الس ند ومن أ لفاظ الحديث المعتمد"

 فصل ف  فضل العلم والمعرفة والفقه

الله به خيرا يفقهه ف  الدين ويلهمه ن يرد م  .0

 رشده

 ص

متفق عليه من حديث معاوية  من يرد اللهقوله 

نما أ ان قاسم والله يعطوف  الصحيحين زايدة    ا 

ولن تزال هذه ال مة قائمة على أ مر الله ل يضرهم 

ن  خيرا يع من خالفهم حتى يأ ت  أ مر الله عز وجل 

لفهم فيعم ا خاصا يجعله فقيها ف  الدين والفقه لغة

 كل علم أ ريد به العمل

 بنافقط أ خرجه أ بو داود والترمذي و  العلماءقوله  العلماء ورثة ال نبياء  .9

حبّان ف  صحيحه من حديث أ بيى  ابنماجه و 

يَن اْصَطَفْينَ }الدرداء دليله  اذِّ ا ثُما َأْوَرثْنَا اْلكِّتَاَب ال

انَ  َبادِّ ْن عِّ وصحح البعض  ( سورة فاطر،39{ )مِّ

ا ن العلماء لم يورثوا دينارا وضعف أ خرون زايدة 

نما ورثوا العلم صححه الحاكم لكن  ول درهما ا 

 قوي ابلشواهد

 فر للعالم ما ف  السماوات وال رضيس تغ  .3

 ضف

اء بعض حديث أ بي  الدرديس تغفر للعالم قوله 

جوزي به ل نه نجاة النفوس من أ نواع المهلكات 

 وغيره فعّم كل حيوان انطقا

خصلتان ل تكوانن ف  منافق حسن سمت   .4

 ول فقه ف  الدين

 ضف

لسمت فا ل تجتمعانوف  رواية  خصلتانقوله 

التهّجد ولزوم المحجة أ خرجه الترمذي من 

حديث أ بي  هريرة وقال حديث غريب عن 

ل أ بو  خلف بن أ يّوب العامري ولم يروي عنه ا 

 يريب محمد بن العالء
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العالم الذي ا ن احتيج أ فضل الناس المؤمن   .7

ل  ن اس تغن  عنه أ غنى نفسها   يه نفع وا 

 ضف

 أ خرجه البيهق  موقوفا ف  أ فضل الناسقوله 

يمان عن أ بي  الدرداء بس ند ضعيف  شعب ال 

 وشر الناس من ل يبال  أ ن يراه الناس مسيئا

ال يمان عراين ولباسه التقوى وزينته الحياء   .3

 وثمرته العلم ضف

 ال يمان عراينقوله 

أ قرب الناس من درجة النبوة أ هل العلم   .5

والجهاد أ ما أ هل العلم فدلوا الناس على ما 

جاءت به الرسل وأ ما أ هل الجهاد فجاهدوا 

 بأ س يافهم على ما جاءت به الرسل 

الم أ خرجه أ بو نعيم ف  فضل الع أ قرب الناسقوله 

س ناد ضعيف ابنالعفيف من حديث   عباس اب 

ي  أ خرجه الطبران  أ صله من أ ب  لموت قبيلةقوله  لم صلموت قبيله أ يسر من موت عا  .8

عبد البر وله شواهد رفع أ بو  ابنداود ورواه 

موت العالم مصيبة ل تجبر وثلمة ل تسد الدرداء 

أ ورده وموت قبيلة أ يسر من موت عالم 

ما اختلف الليل السخاوي ف  المقاصد وزيد 

 والنهار

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة   .2

ذا  فخيارهم ف  الجاهلية خيارهم ف  ال سالم ا 

 فقهوا 

متفق عليه من حديث أ بي   الناس معادنقوله 

 هريرة وفيه زاد مسلم 

ال رواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف   .01

 وما تناير منها اختلف 

 ضف

عباس  ابنورفع  جنود مجنّدة ال رواحقوله 

وأ دب السوء وزيد  معادن والعرق دّساسالناس 

فقه كعلم وزان ومعنى ويرم صار كعرق السوء 

 فقيها

يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء   .00

 ضف

ر بس ند عبد الب ابنأ خرجه  يوزن يوم القيامةقوله 

ضعيف وزاد فيه الشيرازي ف  ال لقاب عن أ نس 

رب  [قلُت ] فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء

ن انتفع بعلمه  عالم أ فضل من كثير من الشهداء ا 
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ورب شهيد أ فضل من كثير من العلماء بحسب 

 منفعة للناس

من حفظ على أ مت  أ ربعين حديثا من الس نة   .09

ليهم كنت له شفيعا وشهيدا يوم  حتى يؤديها ا 

 القيامة ضف

ل عبد البر وهو دلي ابنضّعفه من حفظ قوله 

ف  الفضائل فحفظ الحديث مطلقا فرض كفاية 

 وله شواهد

من حمل من أ مت  أ ربعين حديثا لق  الله عز   .03

 وجل يوم القيامة فقيها عالما ضف

عبد البّر وهو متن  ابنضّعفه  من حملقوله 

 مشهور ضعفت طرقه لكن صالح للعمل

 من تفقه ف  دين الله عز وجل كفاه الله تعالى  .04

 ما أ همه ورزقه من حيث ل يحتسب 

س   من تفقّهقوله  ناد أ خرجه الخطيب ف  التاريخ اب 

 ضعيف

براهيم عليه السالم   .07 لى ا  أ وحى الله عز وجل ا 

ن  عليم أ حب كل عالم ضف براهيم ا   اي ا 

 عبد البر تعليقا ابنذيره  أ وحى اللهقوله 

ه لكن عبد البر وضّعف ابنأ خرجه  العالم أ مينقوله  العالم أ مين الله س بحانه ف  ال رض ضف  .03

 نابله شواهد أ ورده الجالل ف  جامعه أ خرجه 

له العلماء أ مناء العساير عن أ نس رض  الله عنه 

ناء العلماء أ م وروى العقيل  عن أ نس  على خلقه

 الرسل ما لم يخالطوا السالطين ويداخلوا الدنيا

أ خرج الديلم  عن عثمان بن عفان رض  الله 

 أ مناء أ مت  وال مين الثقة عند اللهلعلماء عنه ا

ذا   .05 صنفان من أ مت  ا ذا صلحوا صلح الناس وا 

 فسدوا فسد الناس ال مراء والفقهاء ضف

وأ بو  عبد البر ابنأ خرجه  صنفان من أ مت قوله 

 نعيم وضعفه

لى   .08 ذا أ تى علّ  يوم ل أ زداد فيه علما يقربن  ا  ا 

الله عز وجل فال بورك ل  ف  طلوع شمس 

 اليوم ضفذلك 

ذا أ تى عل ّ قوله  أ خرجه الطبران  ف  ال وسط  ا 

وأ بو نعيم ف  الحلية بس ند ضعيف لكن له 

 من اس توى يوماه فهو مغبونشواهد ومنها 

من اس توى يوماه فهو مغبون ومن كان أ خر   .02

يومه شرا فهو ملعون ومن لم يكن على الزايدة 

أ خرجه الديلم  ف   من اس توى يوماهقوله 

 الفردوس عن علّ  رض  الله عنه مرفوعا وضعفه
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فهو على النقصان ومن كان على النقصان 

 ص فالموت خير له

فضل العالم على العابد كفضل  على أ دنى رجل   .91

 من أ صحابي  ص

عة رفع عند أ صحاب السنن ال ربفضل العالم قوله 

ا ن غلب العلم عن العمل من غير غرور من علم 

و عمل وهوعمل ل ن نور العلم يزيد على نور ال

فيمـن أ رشد وصنف وف  حق عابد انقطع للعبادة 

ن علم لكن انقطع عن ال رشاد  وا 

فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر   .90

 على سائر الكوايب ضف

... 

يشفع يوم القيامة ثالثة ال نبياء ثم العلماء ثم   .99

 الشهداء ضف

 ماجه عن ابنأ خرجة  يشفع يوم القيامةقوله 

مام ال مة فالشهيد  س ناد ضعيف فالعالم ا  عثمان اب 

 من ال مة

ما عبد الله بش ء أ فضل من فقه ف  الدين   .93

ولفقيه واحد أ شد على الش يطان من أ لف عابد 

 ولكل ش ء عماد وعماد هذا الدين الفقه ضف

أ خرجه الطبران  ف  ال وسط ما عبد الله قوله 

وأ بو نعيم ف  رايض المتعلمين وضعفه وله 

فقيه واحد أ شد على الش يطان من أ لف شواهد 

عباس وضعف وقد  ابنماجه عن  ابنمن  عابد

ضّعفوا الشواهد كلها فلو صّح كان نصا ف  

المتبصـّر النافع المجتهد ل كمن اش تغل  الفقيه

 ابلدنيا فقط

ه من عبد البر وضّعف ابنأ خرجه خير دينكم قوله  فوأ فضل العبادة الفقه ضخير دينكم أ يسره   .94

حديث أ نس فكل ما روي ف  مثله لكن تقوى 

 بعضه ببعض فصلح للعمل ف  الفضائل

فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد س بعون   .97

درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 

 وال رض ضف

 عدي عن ابنأ خرجه  فضل المؤمن العالمقوله 

أ بي  هريرة رض  الله عنه بس ند ضعيف فكل 

شواهده فيه ضعيف قال ف  العالم والمؤمن 

 كمالّية فمن لم يعرف الفروض العّينية فغير عابد
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نكم أ صبحتم ف  زمن كثير فقهاؤه قليل قراؤه   .93 ا 

وخطباؤه قليل سائلوه كثير معطوه العمل فيه 

 خير من العلم وس يأ ت  على الناس زمان قليل

سائلوه  رفقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثي

 العلم فيه خير من العمل

 ضف

نّكم أ صبحتمقوله  أ خرجه الطبران  من حديث  ا 

س ناد ضعيف  ابنحرام  حكيم عن عّمه أ و أ بيه اب 

ظهار  ظهار العلم خير من ا  وحرام بفتح حاء يعن  ا 

العمل ليقتدي الناس كعكسه وله شواهد منها ما 

نّكم ف  زمن من رواه الترمذي عن أ بي  هريرة  ا 

من  نترك فيه عشر ما أ مر به هالك ثم يأ ت  زما

هو ال مر  [قلُت ] عمل منهم عشـر ما أ مر به نجا

روف والنهي  عن المنكر وروى الطبران  ابلمع

 س يأ ت  زمان تكثر فيه القّراء وتقلّ ف  ال وسط 

الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج ثم يأ ت  بعد 

ذلك زمان يقرأ  القرأ ن رجال من أ ّمت  ل يجاوز 

حناجرهم تراقيهم ثم يأ ت  بعد ذلك زمان يجادل 

ى ورو المشرك ابلله المؤمن ف  مثل ما يقول 

ذا لبس تم فتنعن عبد الله علقمة  ة يربو ييف أ نتم ا 

ذا ترك فيها ش  ء فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ا 

قيل ترك س نّة ا ذا ذهب علمائكم وكثرت جهّالكم 

 وكثرت قّرائكم وقلت فقهائكم

بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين   .95

 حضر الجواد المضّمر س بعين س نة

ف   صبهان أ خرجه ال   بين العالم والعابدقوله 

ر ضْ الترغيب والترهيب بس ند ضعيف وحُ 

الفرس بضم الحاء وسكون الضاد نوع من أ نواع 

سير الفرس فوق الهملجة والمضمر هو المعّد 

ر والركض وله شواهد ضعيفة لكن يتقوى ضْ للحُ 

ل ما يصلح  بعضها ببعض فال أ ت  ف  كتابي  ا 

 للعمل ف  الفضائل

 د مائة درجة ما بينفضل العالم على المجته  .98

كل درجتين خمس مائة س نة حضر الفرس 

 الجواد المضمر ضف

... 
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قيل له أ ي ال عمال أ فضل قال العلم ابلله   .92

ن كثير  س بحانه ا ن قليل العمل ينفع مع العلم وا 

العمل ل ينفع مع الجهل العلم خير من العمل 

ومالك الدين الورع والعالم من يعمل العلم 

علم قلب فذلك العلم النافع و علمان فعلم ف  ال

 مأ د ابنف  اللسان فذلك حجة الله على 

 من عبد البرّ  ابنأ خرجه  قيل له أ ي العملقوله 

حديث أ نس بس ند ضعيف وله شواهد أ خرج 

أ بو الش يخ عن عبادة العلم خير من العمل 

 ومالك الّدين الورع والعالم من يعمل

يبعث الله يوم القيامة العباد ثم يبعث العلماء   .31

ن  لم أ ضع علم   ثم يقول اي معشر العلماء ا 

فيكم ا ل لعلم  بكم ولم أ ضع علم  فيكم 

 وا فقد غفرت لكم صاذهبل عذبكم 

ف أ خرجه الطبران  بس ند ضعييبعث الله قوله 

وله شواهد أ سانيده ضعاف فمأ ل العالم العامل 

 المغفرة

لله به ا يطلب فيه علما سلك من سلك طريقا  .30

لى الجنة أ و سهل  طريقا ا 

 ص

من حديث أ بي  الدرداء رواه أ بو  من سلكقوله 

ماجه وهذا ابب فضل  ابنداود والترمذي و 

التعلّم وهو حديث صحيح وروى مسلم عن أ بي  

ومعنى  يلتمسماجه  ابنلفظ  سهّلهريرة بلفظ 

 التسهيل التوفيق ف  الدنيا والسلوك ف  ال خرة

ا جنحتها لطالب العلم رضا ن المالئكة لتضع أ    .39

 بما يصنع

 ص

بّان ح  ابنأ خرجه أ حمد و  ا ن المالئكة لتضعقوله 

وصّححه من حديث صفوان بن عّسال والجناح 

عبارة عن التواضع وحضور مجلسه وتعظيمه 

عانته على مقاصده وكفايتهم شّر أ عدائه وقيامهم  وا 

بأ مر العالم ودعائهم له واللفظ يدل على هذه 

نّما يمش  على أ جنحة  المعان  كلها فالعالم ا 

ل خسر  المالئكة حقيقة لمن رفع الحجاب عنه وا 

ن أ نكر وكبر مّمن أ نكر واس تهزأ  فعطب كل  ا 

يمان  العطب فوجب ال 

ل ن تغدو فتتعلم اباب من العلم خير من أ ن   .33

 تصل  مائة ركعة أ و مائت  ركعة أ و أ لف ركعة

ّر وروى عبد الب ابنرواه  ل ن تغدو فتتعلّمقوله 

 عمل أ و لم يعمل بهوزاد  أ لف ركعةماجه  ابن

ب من ابفع أ بو ذر عبد البّر عن معاذ ر  ابنرفعه 
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العلم يتعلّمه أ حدكم خير له من مائة ركعة يصلّيها 

 تطّوعا

ابب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا   .34

 وما فيها

... 

ن عدّي والبيهق  ع ابنأ خرجه  طلب العلمقوله  طلب العلم فريضة على كل مسلم ح  .37

ود وف  مسع ابنأ نس والطبران  ف  الكبير عن 

 عباس ابنال وسط عن 

جه كثرت طرقه فحسن بها أ خر  اطلبوا العلمقوله  اطلبوا العلم ولو ابلصين ضف  .33

 البيهق  ف  الشعب

نه   .35 العلم خزائن مفاتيحها السؤال أ ل فاس ئلوا فا 

يؤجر فيه أ ربعة السائل والعالم والمس تمع 

 والمحب لهم ضف

أ خرجه أ بو نعيم ف  الحلية العلم خزائن قوله 

 وتقّوى ابلشواهد

 ول للعالم أ نوتمامه  ل ينبغ  للجاهلقوله  ل ينبغ  للجاهل أ ن يسكت على جهله ص  .38

رواه أ بو نعيم بس ند ضعيف يسكت عن علمه 

ن }لكنه تقّوى ابلشواهد 
ِ
ْكرِّ ا فَاْسأَلُوْا أَْهَل الّذِّ

وأ خرجه  ( سورة النحل،43{ )ُكنُتْم َل تَْعلَُمونَ 

 الطبران  ف  ال وسط

 العلم عمل به أ و لم يعمل به من تعلم اباب من  .32

كان أ فضل من صالة أ لف ركعة فا ن هو عمل 

به أ و علّمه كان له ثوابه وثواب من يعمل به 

لى يوم القيامة ضف  ا 

لنّجار ف  ا ابنرفعه الخطيب و من تعلم اباب قوله 

 عباس ابناتريخهما عن 

من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحييى به   .41

درجة  بياء ف  الجنةال سالم فبينه وبين ال ن 

 واحدة ص

من مراس يل الحسن  من جاءه الموتقوله 

البصري رواه أ بو نعيم ف  فضل العالم العفيف 

من جاءه الموت وهو يطلب أ خرج الخطيب 
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روى و العلم ليحييى به ال سالم لم يفضله النبيئون 

 كان بينه وبين ال نبياء درجة واحدة ف  الجنّة

ل ن يهدي الله بك رجال واحد خير لك من   .40

 فيها أ و قال خير لك من حمر النعمالدنيا وما 

 ص

لى  ل ن يهدي اللهقوله  قاله لمعاذ لما أ رسله ا 

اليمن وهو فضل التعليم وحمر النعم خيارها رواه 

 البخاري ومسلم

من تعلم اباب من العلم ليعلم الناس أ عط  ثواب   .49

 س بعين صديقا

رواه الديلم  ف  مس ند  ابابمن تعلم قوله 

 الفردوس

من علم وعمل وعلّم فذلك يدعى عظيما ف    .43

 ملكوت السماوات ضف

ى عليه قال عيسوف  بعض الرواايت من علم قوله 

 أ خرجه أ بو خيثمة السالم

من تعلم لله وعمل لله كتب ف  ملكوت   .44

 السماوات عظيما ح

... 

ذا كان يوم القيامة يقول الله س بحانه للعابدين   .47 ا 

والمجاهدين أ دخلوا الجنة فيقول العلماء بفضل 

علمنا تعبدوا وجاهدوا فيقول الله عز وجل أ نتم 

عندي يبعض مالئكت  اشفعوا تشفعوا 

 فيشفعون ثم يدخلون الجنة ص

ذا كان يوم القيامةقوله  رواه المره  ف  العلم  ا 

 واهد وهو حسن لقّوته ابلش

ا ن الله ل يقبض العلم انتزاعا من الناس بعد   .43

أ ن يؤتيهم ا ايه ولكن يذهب بذهاب العلماء 

فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى 

ذا لم يبق ا ل رؤساء جهال ا ن يس ئلوا أ فتوا  ا 

 بغير علم فيضلون ويضلون ص

 داود ابنأ خرجه الس تة ا ن الله عّز وجل  قوله

رفعه رواه أ بو داود على  عن عمرو بن العاص

 شرط الش يخين ولم يخرجاه

من س ئل عن علم فكتمه أ لجمه الله بلجام من   .45

 النار يوم القيامة ح

... 
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نعم العطية ونعم الهدية كلمة حق تسمعها   .48

لى أ خ لك مسلم  فتطوي عليها ثم تحملها ا 

 تعلمها ا ايه تعدل عبادة س نة ص

عباس  ابنأ س نده الطبران  عن نعم العطيّة قوله 

 رفعه

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ا ل ذير الله   .42

 س بحانه وما واله أ و عالما أ و متعلما ص

نّما ماج ابنرواه الترمذي و  الدنيا ملعونةقوله  ه وا 

ن  خلقت الدنيا مزرعة لل خرة وه  بعيدة ا 

ل فهي  مطيّة  تس ّببت ف  شغل العبد عن ربّه وا 

معينة لمن اهتدى فله روى أ بو الموسى 

عن فال يحل ل ل تس بوا الدنياال شعري رفعه 

تعالى  الدنيا ل نها أ منا والمعينة على طاعة الله

ل مّطية تعينه  الدنيا ل تكون للمؤمن ا 

وأ هل سماواته ا ن الله س بحانه ومالئكته   .71

وأ رضه حتى النملة ف  جحرها وحتى الحوت 

 ف  البحر ليصلون على معلم الناس الخير ح

 أ خرجه الترمذي مرفوعاا ن الله س بحانه قوله 

ما أ فاد المسلم أ خاه فائدة أ فضل من حديث   .70

 حسن بلغه فبلّغه ح

 عبد البرّ  ابنرواه  ما أ فاد المسلمقوله 

ن عبادة س نة كلمة يسمعها الرجل خير له م  .79

والجلوس ساعة عند مذايرة العلم خير من 

عتق رقبة كلمة من الخير يسمعها المؤمن 

 فيعلمها ويعمل بها خير له من عبادة س نة ح

د الرجل رواه الديلم  ف  مس ن كلمة يسمعهاقوله 

ل لمة يسمعها الرجالفردوس رفعه وروى أ يضا ك

خير من عبادة س نة والجلوس ساعة عند مذايرة 

 م خير من عتق رقبةالعل

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من   .73

ا حدى حجره ذات يوم فرأ ى مجلسين 

أ حدهما يدعون الله ويرغبون الله والثان  

يعلمون الناس فقال أ ما هؤلء فيس ئلون الله 

ن شاء منعهم وأ ما  تعالى فا ن شاء أ عطاهم وا 

نما بعثت معلما ثم  هؤلء فيعلّمون الناس وا 

واه ر  خرج رسول الله صلى الله عليه وسلمقوله 

ماجه ومداره على عبد الله بن زايد قال  ابن

 البخاري مقارب الحديث
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ليهم وجلس معهم وف  أ خرى كل على  عدل ا 

 خير هؤلء يقرؤون القرأ ن ويدعون الله ص

مثل ما بعثن  الله عز وجل به من الهدى   .74

والعلم كمثل الغيث الكثير أ صاب أ رضا 

 قعة قبلت الماء فأ نبتت الكل  فكانت منها ب

والعشب الكثير وكانت منها بقعة أ مسكت 

الماء فنفع الله بها عز وجل الناس فشربوا منها 

فسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة قيعان ل 

 تمسك ماء ول تنبت كل  ص

ذلك فرواه البخاري وتمامه  مثل ما بعثن قوله 

ه به لمثل من فقه ف  دين الله ونفعه بما بعثن  ال

فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأ سا ولم يقبل 

 رواه مسلمهدى الله الذي أ رسلت به 

ذا مات   .77 أ دم وانقطع عمله ا ل من ثالث  ابنا 

علم ينتفع به أ و صدقة جارية أ و ولد صالح 

 يدعوا له ضف

ذا مات قوله  رواه مسلم وأ بو داود  أ دم ابنا 

ول مفهوم للعدد بل  [قلُت ]وصححه الترمذي 

كل من تسبب ف  خير يجري بعده فالمؤمن 

هدي ينتفع بعلمه وبعمله وبغيره ا ن تسبّب فيه أ و أ  

له أ و تصّدق به عليه كدعاء بعض المؤمنين 

َبُقواَن }لبعض  يَن س َ اذِّ ْخَوانِّنَا ال
ِ
انَا اْغفِّْر لَنَا َولِّ َرب

يَمانِّ 
ِ
ْل نّهم استنّوا  ( سورة الحشر01{ )ابِّ  نمفا 

سّن س نّة حس نة فله أ جرها وأ جر من عمل بها 

لى يوم القيامة  ا 

س بع يجري أ جرها للعبد بعد موته وهو ف    .73

قبره من علم علما أ و يرى نهرا أ و حفر بئرا أ و 

غرس نخال أ و بنى مسجدا أ و ورث مصحفا 

 أ و ترك ولدا يس تغفر له بعد موته ص

... 

الله و الدال على الخير كفاعله أ و قال شريكان   .75

غاثة اللهفان ص  يحب ا 

ن ا  رواه الترمذي بلفظ الدال على الخير  قوله

ورجاله ثقات قوله أ و شريكان رواه أ بو الدال 

غاثة اللهفان  نعيم عن أ نس بزايدة والله يحّب ا 

دليل الخير النّجار عن علّ  مرفوعا  ابنروى 

لى معرفة الشـ ء كفاعله  فالدللة ما يتوّصل به ا 



 27 

ليه ومن المجاز دللته على الطر  لدال ايق أ هديته ا 

 على الخير كفاعله

ل حسد ا ل ف  اثنتين رجل أ اته الله عز وجل   .78

حكمة فهو يقض  بها ويعلمها الناس ورجل أ اته 

الله مال فسلطه على هلكته ف  الخير أ و ف  

 الحق فهو ينفق منه أ انء الليل وأ انء النهار ص

ي ومسلم ر رواه البخا ل حسد ا ل ف  اثنتينقوله 

والنسائ  ف  الكبرى فالحسد هنا اغتباط 

ابلحكمة والهلكة محّركا الهالك قوله ف  الحق 

 دفعا للتبذير

اللّهم ارحم خلفائ  الذين يحيون سنّت    .72

ويعلمونها عباد الله من أ حيا سنت  فقد أ حبن  

ومن أ حبن  كان مع  ف  الجنة فله أ جر 

 العامل بها ص

ّر ف  عبد الب ابنرواه  اللّهم ارحم خلفائ قوله 

 العلم فمجالس العلماء كمجالس ال نبياء

ط رواه الطبران  ف  ال وسسلوا الصالحين قوله  سلوا الصالحين واجعلوه شورى بينهم ص  .31

عن علّ  يرم الله وجهه فالشورى ابلضّم من 

الشورة ل تقضوا فيه برأ ي أ حد اجمعوا له 

قع فيه ت العابدين يعن  ما لم ينزل فيه قرأ ن ولم

ل بمشورة العلماء الذين يخشون  س نّة فال قطع ا 

 الله

 

 فصل ف  فضل القرأ ن والمدينة والصحابة

نما المدينة   .30 المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ا 

 كالكير تنف  خبثها وينصع طيبها ح

 قوله المدينة خير لهم

ذا ذيرت النجوم   .39 ذا ذير القدر فأ مسكوا وا  ا 

ذا ذير   أ صحابي  فأ مسكوا حفأ مسكوا وا 

س ناد  ذا ذير القدر أ خرجه الطبران  اب  قوله ا 

 حسن رفعه عبد الله بن عمر

ا ن أ خوف ما أ خاف على أ مت  بعدي ثالث   .33

يمان ابلنجوم والتكذيب  حيف ال ئمة وال 

ابلقدر ل تسأ لوا عن النجوم ول تماروا ف  

أ خرجه أ بو يعلى  ا ن أ خوف ما أ خافقوله 

والطبران  وأ خرج الديلم  ف  الفردوس عن عمر 

ل تسأ لوا عن النجوم ول بن الخطاب مرفوعا 
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القدر ول تفسروا القرأ ن برأ يكم ول تس بوا 

ن ذلك ال يمان ال يمان أ حدا من أ صحابي  فا  

المحض تعلموا من النجوم ما تهتدون به ف  

ظلمات البر والبحر ثم انتهوا نهيى عن النظر 

 ف  النجوم ص

ل ـّروا القرأ ن برأ يكم وتماروا ف  القدر ول تفس

تس بّوا أ حدا من أ صحابي  فا ن ذلك ال يمان 

ا عمر مرفوع ابنمردويه عن  ابنأ خرجه المحض 

لى الكهانة والمنجم كاهن  فا ن النجامة تدعو ا 

والكاهن ساحر والساحر كافر والكافر ف  النار 

نّما  نّما أ ذن ف  علم التس يير ل ف  علم التأ ثير ا  وا 

 الهداية دون الكهانةينظر فيما يراد به 

نما العلم أ ية محكمة أ و س نّ   .34 ة قائمة أ و فريض ةا 

 عادلة ح

نّما العلم أ ية قوله  أ خرجه أ بو داود عن عبد الله ا 

عمر فقد أ حصـر العلم ف  السمع فقط  ابن

ليه  والخوض ف  التنجيم الخوض فيما ل منفعة ا 

بال فائدة فما قّدر كان والحتراز غير ممكن 

ن بن   نه شرع وجاز التعبير وا  بخالف الطب فا 

على التخمين ل نه جزء الوح  والرؤاي من 

 المبّشرات الروحية

ن   .37 ن من العلم جهال وا  ا ن من البيان سحرا وا 

من القول عيا، قليل من التوفيق خير من كثير 

من العلم والعقل ف  أ مر الدين مسرة وقليل 

الفقه خير من كثير العمل وكفى ابلمرء فقها ا ذا 

ذا أ عجب برأ يه  عبد الله وكفى ابلمرء جهال ا 

 ح

ذيره صاحب الفردوس ورواه  ا ن من البيانقوله 

 لقوتف  ا

 أ ل أ نبئكم ابلفقيه كل الفقه من لم يقنط الناس  .33

من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم 

يؤيسهم من روح الله ولم يدع القرأ ن رغبة عنه 

لى ما سواه ح  ا 

ن لل ف  أ خرجه أ بو بكر ب أ ل أ نبئكم ابلفقيهقوله 

لى  ابنمكارم ال خالق وقال  عبد البّر موقوف ا 

 رقاب

لى ل ن أ قعد   .35 مع قوم يذيرون الله من غدوة ا 

لّ  من أ ن أ عتق أ ربع  طلوع الشمس أ حب ا 

رقاب ول ن أ قعد مع قوم يذيرون الله من 

... 
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لّ   لى أ ن تغرب الشمس أ حب ا  صالة العصر ا 

 حمن أ ن أ عتق أ ربعة 

ل يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس ف    .38

ليه من  ذات الله وحتى ل يكون أ حد أ مقت ا 

يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت نفسه ل 

الناس ف  ذات الله وحتى يرى للقرأ ن وجوه 

 كثيرة ح

 عبد البرّ  ابنأ خرجه  ل يفقه العبدقوله 

 فصل ف  المذموم من بعض ال خالق

له يعبد من دون الله   .32 ما تحت قبة السماء من ا 

له عبد  أ عظم عند الله من هوى متبع أ بغض ا 

 صف  ال رض عند الله تعالى هو الهوى 

 أ خرجه الطبران  ما تحت قبّة السماءقوله 

ا ايك والسجع فا ن النبي  صلى الله عليه وسلّم   .51

 وأ صحابه كانوا ل يسجعون

اّيك والسجعقوله  اّيك والسقال ل بي  رواحة  ا  جع ا 

رواه أ بو نعيم بس ند ف  سجع ثالث كلمات 

صحيح أ سجع روى عن أ بي  هريرة يعن  أ هلت 

نّما نهيى عن التكلّف وما أ ان من  البادية وا 

 يسجع الجاهلية أ سجعٌ المتكلّفين 

ا ايكم والسجع ف  الدعاء بحسب أ حدكم أ ن   .50

ليها من  ن  أ سأ لك الجنة وما قرب ا  يقول اللّهم ا 

ليها  قول وعمل وأ عوذ بك من النار وما قرب ا 

 من قول وعمل 

... 

أ سجع يسجع ال عراب كلموا الناس بما يعرفون   .59

ودعوا ما ينكرون أ تريدون أ ن يكذب الله 

 صورسوله 

 ... 

بدأ  ال سالم غريبا وس يعود كما بدأ  فطوبيى   .53

للغرابء الذين يصلحون ما أ فسده الناس من 

رة رواه مسلم عن أ بي  هريريبا بدأ  ال سالم غقوله 

ا ن ال سالم بدأ  عمر  ابنواللفظ المروي عن 
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سنت  والذين يحيون ما أ ماتوه من سنت  

المتمسكون بما أ نتم عليه اليوم وهم انس قليل 

صالحون بين أ انس كثير من يبغضهم ف  

الخلق أ كثر ممن يحبهم ا ل أ نه ل غربة على 

 مؤمن 

غريبا وس يعود غريبا كما بدأ  وهو يأ رز بين 

لى جحرها  وزاد المسجدين كما تأ رز الحيّة ا 

فعه ر  من سنّت قوله  فطوبيى للغرابءالبزار 

 رواه الترمذي قوله المتمّسكونالترمذي قوله 

من  [قلُت ]رواه أ حمد ف  مس نده  وهم انس

الغرابة والمتانة والقّوة ل من القلة فأ ول الغرابء 

يمانهم قوّي يرّجح  خديجة ثم علّ  ثم أ بو بكر فا 

يمان غيرهم لقّوته ل نّهم أ سلموا ل نفسهم وغيرهم  ا 

تبعا لمن تقّدم حتى وقع الشتراك زماننا صار 

يمان قّواي كزمان أ ول الغرابء وقد رجع  يبا غر ال 

ولله الحمد فواحد اليوم يرّجح غيره ل نه تبيّن 

الحق من الباطل فأ يّب الناس على الحق 

واجتنبوا الباطل فيأ ت  واحد ال ن فيبن  وحده 

يمان فلله  مسجدا ابلمالين ولم يتقّدم مثله فراب ال 

ذا كثرت أ صدقاء العالم فاعلم أ نّه مخلط  الحمد فا 

دعة يث ابطلة بفالعلوم الخارجة عن القرأ ن والحد

ل فيما جاء به النبيّ   الكريم  تهوي ف  النار ل علم ا 

ل أ نه ل غربةصلّى الله عليه وسلم قوله  خرجه أ   ا 

البيهق  ف  الشعب من حديث شريح بن عبيد 

 مرسال 

من مات ف  أ رض غربة غابت عنه بواييه ا ل   .54

 بكت عليه السماء وال رض

… 

عليه  السواد ال عظم من كان على ما أ ان  .57

وأ صحابي  وهم انس صالحون ف  أ انس سوء 

 صكثير من يبغضهم أ كثر ممن يطيعهم 

 ر أ خرجه الطبران  ف  الكبيالسواد ال عظم قوله 

قيل له متى يترك ال مر ابلمعروف والنهي  عن   .53

المنكر قال ا ذا ظهرت المداهنة ف  خياركم 

 ف  أ رذلكموالقائل أ نس وروي  قيل لهقوله 

ماجه بس ند حسن  ابنأ خرجه  ورذائلكم
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والفاحشة ف  شراركم وتحول الملك ف  

 صصغاركم والفقه ف  أ راذلكم 

وال راذل الفّساق وروي عن عائشة وشاهده ما 

لى غير أ هله فانتظر رواه البخاري  ذا وّسد ال مر ا  ا 

فما دام العالم قائما فف  ال مر سعة قبل  الساعة

 أ ن يلتمـس العلم من ال صاغر

أ خرجه الخطيب بس ند صحيح  من تكبّرقوله  من تكبّر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله  .55

 ماجه بس ند حسن ابنو 

العظمة ا زاري والكبرايء ردائ  فمن انزعن    .58

فيهما قصمته أ و أ لقيته ف  النار أ و ف  جهنم أ و 

قذفته ف  النار أ و عذبته وروي فمن انزعن  

  صواحدا منهما 

ان حبّ  ابنأ خرجه أ بو داود و  العظمة ا زاريقوله 

لكبرايء امن طريق أ بي  هريرة ورواه مسلم بلفظ 

ه ف  فمن انزعن  فيهما أ لقيتأ بو هريرة  رفع رداءه

د وعند أ بي  داو ف  جهنّم ماجه  ابنولفظ  النار

يقول  وروي عّذبتهوعند مسلم  قذفته ف  النار

الله عّز وجل ل  العظمة والكبرايء والفخر والقدر 

 سري فمن انزعن  واحدا منهّن يببته ف  النار

 فمن انزعن  واحدا منهماورواية مسلم 

ل ينبغ  للمؤمن أ ن يذل نفسه يتعرض من   .52

البالء لما ل يطيق وروي ليس للمؤمن أ ن 

 حيذل نفسه 

نه الترمذي وصّححه روى  ل ينبغ قوله  حس ّ

 ليس للمؤمنالطبران  ف  ال وسط عن علّ  

 ورفعه

من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا ف    .81

ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى 

 له بيتا ف  أ على الجنةالله 

اجه م ابنأ خرجه الترمذي و  من ترك المراءقوله 

نه  من حديث أ نس وحس ّ

ذروا المراء فأ ان زعيم بثالثة أ بيات ف  الجنة   .80

ف  رابضها ووسطها وأ عالها لمن ترك المراء 

 ضفوهو صادق الحديث 

 أ خرجه الطبران  عن أ نس ذروا المراءقوله 

لله القيامة عالم لم ينفعه اأ شد الناس عذااب يوم   .89

 بعلمه

أ خرجه الطبران  ف   أ شد الناس عذاابقوله 

يمان عن أ بي   الصغير والبيهق  ف  شعب ال 

هريرة بس ند ضعيف لكن له أ صل أ صيل فيعمل 
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به وهو ما رواه الحاكم ف  مس تدركه مرفوعا من 

ا ن أ شد الناس عذااب يوم عباس  ابنحديث 

ون وعالم نبيّ  والمصّور القيامة من قتل نبيّا أ و قتله

 ل ينتفع بعلمه وأ عظمهم ثوااب عالم انتفع بعلمه

فعصيان العالم عن علم صار كالمنافق فاليهود 

 أ رذل من النصارى لكونهم أ نكروا بعد العلم 

ا ن الله تعالى ليؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر   .83

 ضف

ير أ خرجه الطبران  ف  الكب  ا ن الله تعالىقوله 

ن ا  يه من حديث أ بي  هريرة بلفظ وهو متفق عل 

واه ر الله تعالى يؤيد هذا الّدين ابلرجل الفاجر 

 البخاري ف  القدر

عدي ف  الكامل من  ابنأ خرجه  ا ن اللهقوله  ا ن الله ليؤيد هذا الدين بأ قوام ل خالق لهم   .84

طريق جعفر بن جبير عن الحسن وله شاهد 

 قوّي وهو ما أ خرجه الطبران  ف  الكبير ولفظه

 ا ن الله تعالى ليؤيد ال سالم برجال ما هم من أ هله

ا ن الله تعالى ليؤيد ال سالم برجال ما هم من   .87

 أ هله 

... 

 فصل ف  تبليغ العلم والعمل به

ن رجال يأ تونكم من أ قطار   .83 ا ن الناس لكم تبع وا 

ال رض يتفقهون ف  الدين فا ذا أ توكم 

 فاس توصوا بهم خيرا

 أ خرجه الترمذي وضّعفه ا ن الناس لكمقوله 

اتّق الله فيما تعلم واعمل ل ينبغ  لمن عنده   .85

 صش ء من العلم أ ن يضيّع نفسه 

 أ خرجه الترمذي والبخاري اتق اللهقوله 

ه سمع منا شيئا فبلغه كما سمع امرئنضر الله   .88

 فرب مبلغ أ وعى من سامع

 ص

أ خرجه الترمذي وأ بو داود  امرئنّضر الله قوله 

 ّضرنوالنسائ  من حديث زيد بن اثبت وصّححه 

 بتخفيف الضاد وتشديدها
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بلغوا عن  ولو أ ية وحدثوا عن بن  ا سرائيل   .82

ول حرج ومن كذب علّ  متعمدا فليتبوأ  

 صمقعده من النار 

 أ خرجه البخاري والترمذي فرّخص ف بلّغوا قوله 

لكذب نقل ا الحديث عن بن  ا سرائيل فال يحل

 عليهم فال س ناد عنهم متعذر لطول المدة

اكتب فوالذي نفس  بيده ما يخرج منه ا ل   .21

 صحقا 

حق عبد  قاله ف  اكتب فوالذي نفس  بيدهقوله 

 الله بن عمرو بن العاص أ خرجه أ بو داود

 اكتبوا ل بي  شاة  .20

 ح

ه طلب كتابة قّصة ف  الحديث أ خرج اكتبواقوله 

الترمذي وصحّحه وهو ف  البخاري ف  خطبة 

 النبي  صلّى الله عليه وسلم يوم الفتح

 حبّان وله ابنرواه  ل يكون المرء عالماقوله  ل يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عامال  .29

 ل تكونشواهد روى الخطيب قال أ بو الدرداء 

ا ول تكون ابلعلم عالمعالما حتى تكون متعلما 

 حتى تكون به عامال

العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة الله   .23

تعالى على خلقه وعلم ف  القلب فذلك العلم 

 النافع

 ح

رواه الديلم  من طريق أ بي   العلم علمانقوله 

س ناد صحيح  نعيم ف  مس ند الفردوس روي اب 

 

 فصل ف  المذموم من العلم

الزمان عباد جهال وعلماء يكون ف  أ خر   .24

 فساق

 أ خرحه أ بو نعيم ف  يكون ف  أ خر الزمانقوله 

 الحلية ورفعه

يأ ت  على الناس زمان يكون عالمهم أ نتن من   .27

 جيفة

 روي عن مكحوليأ ت  على الناس قوله 

يكون ف  أ خر الزمان أ مراء ظلمة ووزراء   .23

فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أ دركهم 

 رواه الخطيب يكون ف  أ خر الزمان أ مراءقوله 

 عن أ بي  هريرة
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عريفا ول جابيا ول خازان ول فال يكونن لهم 

 شرطيا ح

 ل تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ول لتماروا به  .25

السفهاء ول لتجترؤوا به ف  المجالس فمن 

 فعل ذلك فالنار النار ح   

عن  ماجه نابرواه  ل تعلّموا العلم لتباهوا بهقوله 

 حذيفة رفعه على شرط مسلم

ل ان من غير الدجال أ خوف من الدجال من   .28

 ال ئمة المضلين

 أ خرجه ال مام أ حمدل ان من غير الدّجال قوله 

من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله   .22

 ا ل بعدا

أ خرجه الديلم  ف  مس ند  من ازداد علماقوله 

م أ بي  طالب يرّ  ابنالفردوس ف  حديث علّ  

 الله وجهه

ا ن العالم ليعذب عذااب يطيف به أ هل النار   .011

 اس تعظاما لشدة عذابه ص

مثل حديث أ سامة لفظ  ا ن العالم ليعذبقوله 

ا يجاء برجل فيطرح ف  النار فيطحن بهالبخاري 

كما يطحن الحمار برحاه فيطيف أ هل النار 

ويقولون أ ي فالن أ لست تأ مران ابلمعروف وتنهيى 

ل أ نّه قال  المنكرعن   ول أ فعلهفذيره ا 

من تعلم علما مما يبتغ  به وجه الله تعالى   .010

ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف 

 الجنة يوم القيامة ح

من  ماجه ابنرواه أ بو داود و من تعلم علما قوله 

طريق عن أ بي  هريرة رجاله رجال البخاري عن 

من تعلم علما لغير لله وأ راد به غير الله عمر  ابن

 رواه الترمذيفليتبوأ  مقعده من النار 

لى عالم يدعوكم من   .019 ل تجلسوا مع كل عالم ا ل ا 

لى اليقين ومن  لى خمس من الشك ا  خمس ا 

لى الزهد  لى ال خالص ومن الرغبة ا  الرايء ا 

لى  لى التواضع ومن العداوة ا  ومن الكبر ا 

 النصيحة ح

ابر رواه أ بو نعيم ف  الحلية عن جسوا ل تجل قوله 

نه وبها تقل تجلسوا بلفظ  وى وله شواهد تحس ّ

 جانب الرفع من شقيق
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مررت ليلة أ سري بي  بأ قوام تقرض شفاههم   .013

بمقاريض من انر فقلت من أ نتم فقالوا كنا نأ مر 

 ابلخير ول نأ تيه وننهيى عن الشر ونأ تيه

 حبّان ف  ابنأ خرجه  مررت ليلة أ سريقوله 

س ناد صحيح  صحيحه عن أ نس ورواه الطبران  اب 

هالك أ مت  عالم فاجر وعابد جاهل وشر   .014

الشرار شرار العلماء وخير الخيار خيار 

 العلماء

رواه الدارم  ف  مس نده عن  هالك أ ّمت  قوله

 حكيم

فاتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من   .017

 المتعبدين 

 رواه صاحب القوت عن عمر فاتقوا الفاجرقوله 

ويل لمن ل يعلم وويل لمن يعلم ثم ل يعمل   .013

 ثالاث ويل لمن ل يعلم ولو شاء الله لعلمه وويل

  لمن يعلم ول يعمل س بع مرات ص

فيما  رفعه حذيفة بن اليمان ويل لمن ل يعلمقوله 

 رواه الخطيب

تعلموا ما شئتم أ ن تعلموا فلن يأ جركم الله حتى   .015

 صتعملوا 

  العلم عبد البّر ف ابنرواه  تعلّموا ما شئتمقوله 

س ناد صحيح  ورواه الدارم  اب 

القضاة ثالثة قاض قضى ابلحق وهو يعلم   .018

فذلك ف  الجنة وقاض قضـى ابلجور يعلم ول 

يعلم فهو ف  النار وقاض قضى بغير ما أ مر 

 الله به فهو ف  النار ص

 والترمذيرواه أ بو داود القضاة ثالثة قوله 

 ماجه رجاله رجال ابنوالنسائ  ف  الكبرى و 

 حجر جزءا ابنالصحيح أ فرد فيه 

من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أ تى   .012

زداد أ حد من السلطان افتتن وما االسلطان 

 ازداد من الله بعداقراب ا ل 

 ص

رواه أ حمد وأ بو داود والترمذي  من بدا جفاقوله 

 والنسائ 

س يكون عليكم أ مراء تعرفون منهم وتنكرون   .001

فمن أ نكر فقد برئ ومن يره فقد سلم ولكن 

أ فال  ئكم طاعة قيلواتبع فليس ل ول من رض  

 قاتلوهم قال ل ما صلوا حت

أ خرجه مسلم وأ بو  س يكون عليكم أ مراءقوله 

 داود والترمذي وقال حسن صحيح
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 العلماء أ مناء الرسل على عباد الله تعالى ما لم  .000

يخالطوا السالطين فا ذا فعلوا ذلك فقد خانوا 

 الرسل فاحذروهم واعتزلوهم

رفعه أ نس ورواه  العلماء أ مناء الرسلقوله 

الديلم  ف  مس ند الفردوس وله شواهد 

صحيحة حس نة فوق أ ربعين حديثا ومنها 

شرار العلماء الذين يأ تون ال مراء وخيار الحديث 

ذا قرأ  ا   الحديثومنها  ال مراء الذين يأ تون العلماء

الرجل القرأ ن وتفقّه ف  الّدين ثم أ تى ابب 

ليه وطمعا لما بيده خاض بقدر  السلطان تملّقا ا 

 مرفوعا من حديث معاذخطاه ف  انر جهنّم 

لى الله عز وجل العالم يزور   .009 ا ن أ بغض الخلق ا 

 ال مراء

... 

 فصل ف  الحكمة والعقل

ذا رأ يتم الرجل قد أ وت  صمتا وزهدا   .003 قتربوا فاا 

نه يلقن الحكمة ص  منه فا 

ذا رأ يتم الرجل قوله  ماجه من رواية  ابنرواه ا 

لّة زهدا ف  الدنيا وق قد أ عط بلفظ أ بي  فروة 

قال البخاري ف  التاريخ أ بو فروة عن  المنطق

مريم عن أ بي  خالد عن النبي  صلّى الله عليه  ابن

 ذا رأ يتما   وسلم ورواه أ بو نعيم والبيهق  بلفظ

اي أ يها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا تعرفون   .004

ما أ مرتم به وما نهيتم عنه واعلموا أ نه ينجدكم 

ن  عند ربكم واعلموا أ ن العاقل من أ طاع الله وا 

كان ذميم المنظر حقير الخطر دن ء المنزلة 

ن  ن الجاهل من عصى الله وا  رث الهيئة وا 

كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف 

هيئة فصيحا نطوقا فالقردة المنزلة حسن ال 

والخنازير أ عقل عند الله ممن عصاه ول تغتر 

نهم من الخاسرين   بتعظيم أ هل الدنيا ا ايكم فا 

ف  رواية أ بي  الزاند عن ال عرج أ يّها الناس  قوله

 بناعن أ بي  هريرة روي ف  كتاب العقل ورواه 

 ماجه وقووا وضعه
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م ث أ ول ما خلق الله العقل فقال له أ قبل فأ قبل  .007

قال له أ دبر فأ دبر ثم قال الله عز وجل وعزت  

وجالل  ما خلقت خلقا أ يرم عل  منك بك 

 أ خذ وبك أ عط  وبك أ ثيب وبك أ عاقب

رواه الطبران  ف  ال وسط  أ ول ما خلققوله 

ن  ورواه أ بو نعيم عن عائشة وس نده جيّد وا 

  الجوزي ف ابنضعف ف  بعض طرقه وأ ورده 

 يث اثبت ولهالموضوعات لكن أ غلظ فهو حد

 كثيرة ورّد عليه الس يوط  ف  الل لئ طرق

المصنوعة فالعقل نور رسول الله صلّى الله عليه 

وسلم وهو نور ف  القلب وهو أ ول جوهر أ وجده 

ذا وجدت  الله تعالى ليس عرضا فالجوهر ماهية ا 

 ف  ال عيان كانت ل ف  موضوع

 

ن أ لة المؤمن وعدته   .003 لكل ش ء أ لة وعدة وا 

 لكل ش ء مطية ومطية المؤمن العقلالعقل و 

 ص

رواه الحارث بن أ بي  أ سامة  لكل ش ء أ لةقوله 

ولكل ش ء دعامة ف  مس نده عن داود وتمامه 

ودعامة الّدين العقل ولكل قوم غاية وغاية العبّاد 

العقل ولكل قوم داع وداع العابدين العقل ولكل 

اتجر بضاعة وبضاعة المجتهدين العقل ولكل أ هل 

م وقيّم بيوت الّصديقين العقل ولكل بيت قيّ 

 امرئخراب عمارة وعمارة ال خرة العقل ولكل 

ليه ويذير به وعقب الّصديقين  عقب ينسب ا 

ليه ويذيرون به العقل ولكل سفر  الذي ينس بون ا 

 فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل

 فصل ف  الطهر واس تبراء الخبث والسواك

 تقّدم ف  كتاب العلم الّدينبن  قوله  بن  الدين على النظافة  .005

مفتاح الصالة الطهور ل يقبل الله صالة بغير   .008

 طهور

أ خرجه الترمذي وأ بو داود مفتاح الصالة قوله 

 وتحريمها التكبير وتحليلها التسليمتمامه 
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الطهور شطر ال يمان والحمد لله تمل  الميزان   .002

وس بحان الله والحمد لله يمل ن ما بين السماء 

والصالة نور والصدقة برهان والصبر وال رض 

ضياء والقرأ ن حجة لك أ و عليك كل الناس 

 يغدو فبائع نفسه فمعتقها أ و موبقها ص

أ خرجه الترمذي  الطهور شطر ال يمانقوله 

 شطر وتمامه والحمد لله تمل  ورواه مسلم بلفظ 

لى موبقها  الميزان ا 

ل يبولن أ حدكم ف  مس تحمه ثم يغتسل فيه   .091

 لوسواس منه صفا ن عامة ا

أ خرجه أ صحاب السنن  ل يبولّن أ حدكمقوله 

س ناد صحيح وأ خرجه أ حمد بلفظ  وضأ  ثم يتاب 

رسول  نهيى ورواه أ بو داود والنسائ  بلفظفيه 

الله صلّى الله عليه وسلم أ ن يمتشط أ حدان كل 

 يوم أ و يبول ف  مغتسله

الحمد لله الذي أ ذاقن  لذته وأ بقى فّ  قوته   .090

 عن  أ ذاه ح اذهبو 

 عمر ابنرفعه الحمد لله قوله 

أ عوذ ابلله من الرجس النجس الخبيث   .099

 المخبث الش يطان الرجيم

أ خرجه أ صحاب السنن من أ عوذ ابلله قوله 

ش ا ن هذه الحشو حديث زيد بن أ رقم رفعه أ ّوله 

 محتضرة فا ذا أ تى أ حدكم الخالء فليقل أ عوذ ابلله

 

 

ما يؤذين  وأ بقى علّ   اذهبالحمد لله الذي   .093

 ما ينفعن  ص

عا أ خرجه الطبران  ف  الدعاء مرفو  الحمد للهقوله 

يقول ا ن خرج عائشة  ثم ليقل ا ذا خرجأ ّوله 

نه الترمذيغفرانك   وحس ّ

أ مران أ ل نستنج  بعظم ول روث ونهاان أ ن   .094

 نس تقبل القبلة بغائط أ و بول

  أ خرجه مسلم وال ربعة ف أ مران أ ل نستنج قوله 

 قيل له قد علّمكم نبّيكم كل ش ءالسنن بلفظ 

 فساقوه حتى الخراءة قال أ جل نهاان

أ خرجه البخاري ف  الصحيح  من اس تجمرقوله  من اس تجمر فليوتر  .097

 من حديث أ بي  هريرة
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ما أ مرت كلما بلت أ ن أ توضأ  ولو فعلت لكانت   .093

 س نة ص

لّى ابل صمن حديث عائشة قالت  ما أ مرتقوله 

الله عليه وسلم وأ تى عمرو خلفه بكوز من ماء 

فقال ما هذا اي عمر قال ماء تتوضأ  به قال ما 

 أ مرت

ا ن العبد ا ذا تسوك ثم قام يصل  قام الملك   .095

اه خلفه فيس تمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع ف

على فيه ما يخرج من فيه ش ء ا ل صار ف  

 جوف الملك فطهروا أ فواهكم للقرأ ن

رواه البزار رجاله رجال الصحيح  ا ن العبده قول

ن ضعفه  وفيهم فضيل لكن يخرج له البخاري وا 

 الجمهور

ثر سواك أ فضل من خمس   .098 صالة على ا 

 وس بعين من غير سواك

ثر قوله   أ خرجه أ بو نعيم ف  كتابصالة على ا 

 السواك والحاكم وصّححه

لول أ ن أ شق على أ مت  ل مرتهم بتأ خير العشاء   .092

 عند كل صالةوالسواك 

متفق عليه من حديث أ بي  لول أ ن أ شق قوله 

تأ خير ل مرتهم ب هريرة ولفظ أ بي  داود والنسائ  

 العشاء والسواك عند كل صالة

روي لفرضت عليهم السواك عند كل صالة   .031

 كما فرضت عليهم الوضوء

 رواه الطبران  وروي قوله

وروي عند كل صالة بوضوء ومع كل وضوء   .030

 بسواك

 رواه أ حمد والنسائ  وروي عندقوله 

وروي ل مرتهم ابلسواك والطيب عند كل   .039

 صالة

 أ بي  شيبة ف  ابنرواه  وروي ل مرتهمقوله 

ل مرتهم المصنف عن مكحول مرسال بلفظ 

 ابلسواك والطيب عند كل صالة

أ خرجه البزار والبيهق  من ما ل  أ راكم قوله  مال  أ راكم تدخلون علّ  قلحا اس تايوا  .033

 العباسحديث 

 

نه مطهرة للفم مرضاة للّرب   .034 عليكم ابلسواك فا 

 مجالة للبصر

  أ خرجه البخاري تعليقا ف عليكم ابلسواكقوله 

 خزيمة والنسائ  ابنالصيام ووصله 
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 عطية مرسال ابنأ خرجه  السواك نصفقوله  السواك نصف ال يمان والوضوء نصف ال يمان  .037

 رواه أ بو نعيم السواك وغسلقوله  السواك وغسل الجمعة واجب على كل مسلم   .033

السواك من الفطرة السواك يزيد الرجل   .035

 فصاحة

عن عبد الله بن جزي  السواك من الفطرةقوله 

 أ خرجه الخطيب السواك يزيدقوله 

 أ خرجه الديلم  السواك س نّةقوله  ة فاس تايواالسواك س نّ   .038

السواك شفاء من كل داء ا ل السام والسام   .032

 الموت ص

 عن عائشةالسواك شفاء قوله 

ه ماج ابنأ خرجه الترمذي و ل وضوء لمن قوله  ل وضوء لمن لم يسم الله تعالى ضف  .041

 من حديث سعيد بن زيد أ حد العشرة

ذا قدمت وضوءك فقل بسم الله   .040 اي علّ  ا 

العظيم الحمد لله الذي هداان لال سالم اللّهم 

 اجعلن  من التوابين واجعلن  من المتطهرين

ذا قدمت ايقوله  تاب منده ف  ك  ابنأ خرجه  علّ  ا 

 الوضوء والمس تغفري ف  الدعوات

توضأ  ثالاث وقال من زاد فقد ظلم وأ ساء وروي   .049

 فقد تعدى وظلم

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  توضأ  ثالاثقوله 

س يكون ف  هذه ال مة قوم يعتدون ف    .043

 الطهور والدعاء

 ابنأ خرجه أ بو داود و  س يكون ف  هذهقوله 

 ان والحاكمحبّ 

م انولته زينب خرقة بعد طهارته فنفض يديه فل  .044

 يأ خذها ومسح وجهه بطرف ثوبه

مسح و روي عن عثمان قوله  انولته زينب قوله

كان يمسح وجهه بطرف روى الطبران  وجهه 

ذا توضأ  مسح وجهقال معاذ ثوبه ف  الوضوء  ه ا 

روى الترمذي عن عائشة بكّمه بطرف ثوبه 

 بها أ عضاءه بعد الوضوء كانت له خرقة ينّشف

من توضأ  فمسح بثوب نظيف فال بأ س به   .047

ومن لم يفعل فهو أ فضل ل ن الوضوء يوزن 

 يوم القيامة مع سائر ال عمال

 عساير ف  اتريخه ابنأ خرجه  من توضأ  قوله 

رجيح والكل حسن بال ت فال بأ س بهمرفوعا قوله 

 نشف ولم ينشف ونشف بثوبه ل ن الوضوء أ وله



 41 

ن ريوة ومن صحفة فيها أ ثر العجين ومتوضأ  ف    .043

يوز ومن ا داوة ومن مهراس حجر ومن 

مخضب لزينب بنت جحش وهو من نحاس 

 ص

 [قلُت ]رواه صاحب القوت  توضأ  ف  ريوةقوله 

وفيه رخصة الوضوء من أ نواع النحاس صفرا أ و 

 غيره

من توضأ  فأ حسن الوضوء وصلّى ركعتين لم   .045

رج من خيحدث نفسه فيهما بش ء من الدنيا 

ذنوبه ييوم ولدته أ مه وروي ولم يسُه فيهما 

 وروي غفر له ما تقدم من ذنبه ص

فر لم يسُه فيهما غوروي  من توضأ  فأ حسنقوله 

لزهد المبارك ف  ا ابنأ خرجه له ما تقّدم من ذنبه 

والرقائق ابللفظين معا وهو متفق عليه من 

حديث عثمان بن عفان وف  البخاري وبن ماجه 

ل هذا الوضوء ثم أ تى المسجد فركع من توضأ  مث

يعن   هركعتين ثم جلس غفر له ما تقّدم من ذنب

ما تسترسل النفس معه يمكن للمرء قطعه وأ ما 

 ما يهجم قهرا من الهواجس فهو مغتفر

أ ل أ دلكم على ما يمحو الله به الخطااي ويرفع   .048

به الدرجات ا س باغ الوضوء على المكاره ونقل 

لى المساجد وانتظار الصالة بعد  ال قدام ا 

 الصالة فذلكم الرابط ثالث مّرات ح

أ خرجه مسلم من حديث أ بي   أ ل أ دلكم علىقوله 

س باغ الوضوء ف  السبراتهريرة بلفظ  ي ف  أ   ا 

نقاء تمام وال   المكاره فال س باغ ال 

من توضأ  واحدة فتلك وظيفة الوضوء الت    .042

لبد منها ومن توضأ  اثنتين فله كفالن ومن 

ثالاث فذلك وضوءي ووضوء ال نبياء من توضأ  

 قبل  ضف

اجه م ابنرواه الدارقطن  و من توضأ  واحدة قوله 

أ بي  حاتم والطبران  من رواية عبد الرحمان  ابنو 

ن ضعف قوي ابلشواهد فيصلح  بن زيد اليمن  وا 

أ فاد أ ن الوضوء ليس من الخصائص بل 

 التحجيل والغّرة

له جسده كمن ذير الله عند وضوئه طهر الله   .071

ومن لم يذير الله لم يطهر منه ا ل ما أ صاب 

 الماء ضف

رواه والّدارقطن  من حديث  من ذير اللهقوله 

 من توضأ  وذير اسم الله عليهأ بي  هريرة بلفظ 

ن ضعفوه تقوى بك كان طهورا لجميع بدنه  ثرة وا 

الرواايت وهو دليل على عدم وجوب التسمية 

 ف  الوضوء بل ندبت فقط
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على طهر كتب الله له به عشر من توضأ    .070

حس نات الوضوء على الوضوء نور على نور 

 ص

أ خرجه أ بو داود من توضأ  على طهر قوله 

ند عمر بس   ابنماجه من حديث  ابنوالترمذي و 

 بناأ بي  شيبة والطحاوي و  ابنضعيف ورواه 

قوى وبه ت كتب له عشر حس ناتجرير بلفظ 

 فصلح

 

 

ذا توضأ  العبد المسلم فتمضمض   .079  خرجتا 

الخطااي من فيه فا ذا ا س تنثر خرجت الخطااي 

من أ نفه فا ذا غسل وجهه خرجت من وجهه 

حتى تخرج من تحت أ شفار عينيه فا ذا غسل 

يديه خرجت الخطااي من يديه حتى تخرج من 

تحت أ ظفاره فا ذا مسح برأ سه خرجت 

ذا  الخطااي من رأ سه حتى تخرج من أ ذنية وا 

تى ح  غسل رجليه خرجت الخطااي من رجليه

تخرج من تحت أ ظفار رجليه ثم كان مش يه 

لى المسجد وصالته انفلة له ص  ا 

ذا توضأ  العبد قوله  ماجه  ابنأ خرجه النسائ  و ا 

من حديث الصنابحّ  بس ند صحيح وروي عن 

مسلم نحوه مختصرا وأ خرجه مالك ف  الموطأ  

من توضأ  فأ حسن الوضوء ذهب وعند الطبران  

 جليهال ثم من سمعه وبصره ويديه ور

لى   .073 من توضأ  فأ حسن الوضوء ثم رفع طرفه ا 

له ا ل الله وحده ل  السماء فقال أ شهد أ ن ل ا 

شريك له وأ شهد أ ن محّمدا عبده ورسوله 

فتحت له أ بواب الجنة الثمانية يدخل من أ يها 

 شاء ح

رواه أ بو داود من حديث من توضأ  فأ حسن قوله 

ظ وحقّقه الحاف ثم رفععلقمة ورواه مسلم دون 

بن حجر ف  تخريج أ حاديث ال ذكار ورواه 

أ حمد والطبران  ف  الكبير من حديث عقبة 

 ثم رفعورواه الخطيب من حديث عمر وفيه 

لى السماء وفيه وأ شهد أ ن محّمدا وفيه  بصره ا 

رير بتك ورويفتّحت له ثمانية أ بواب الجنّة 

 الشهادة
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من ابت طاهرا ابت ف  شعاره ملك فال   .074

تيقظ ساعة من الليل ا ل قال الملك اللّهم يس 

نه ابت طاهرا   اغفر لعبدك فالن فا 

د أ خرجه الدارقطن  ف  ال فرا من ابت طاهراقوله 

حبّان  بناعساير ف  اتريخه و  ابنعن أ بي  هريرة و 

 عمر مرفوعا ابنعن 

من ابت على طهارة ثم مات من ليلته مات   .077

 شهيدا

  رائط  فأ خرجه الخ من ابت على طهارةقوله 

مكارم ال خالق من حديث عمرو بن عبسة 

 مرفوعا

ليه    .073 من ابت طاهرا على ذير الله حتى ترجع ا 

روحه لم يسأ ل الله تعالى خيرا من أ مر الدنيا 

 وال خرة ا ل أ اته الله ا ايه ح

 أ خرجه الطبران  ف  ال وسط من ابت طاهراقوله 

 عن أ بي  أ مامة

رواه أ حمد والبيهق  من  الختان س نّةقوله  الختان س نّة للرجال ومكرمة للنساء  .075

حديث شّداد بن أ وس وثبت ف  الصحيحين من 

براهيم عليهاحديث أ بي  هريرة رفعه   ختتن ا 

لختان اب ثمانين س نة ابلقدوم أ مر ابنالسالم وهو 

 ابلقدوم فاش تّد عليه

نه أ سرى لاي أ م عطية أ شم  ول تنهك    .078 لوجه فا 

 وأ حظى عند الزوج

 ح

 رواه الحاكم والبيهق  من حديث عطيةاي أ م قوله 

لى  ن ضعف لكن قوي فارتفع به ا  الضحاك وا 

ي أ كثر لماء الوجه ودمه الحسن فمعنى أ سرى أ  

 ى أ حسن ف  جماعهاومعنى أ حظ

يكون ف  أ خر الزمان قوم يخضبون ابلسواد   .072

 كحواصل الحمام ل يريحون رائحة الجنة ح

أ خرجه أ بو داود والنسائ   يكون ف  أ خرقوله 

س ناد جيّد   ل يّشمون ل يريحوناب 

 ال ذان والمؤّذن فصل ف 

ثالثة يوم القيامة على كثيب من مسك أ سود   .031

ل يهولهم حساب ول ينالهم فزع حتى يفرغ مما 

بين الناس رجل قرأ  القرأ ن ابتغاء وجه الله عز 

ن ثالثة يوم القيامةقوله  ه أ خرجه الترمذي وحس ّ

عمر واختصره والطبران  ف   ابنمن حديث 

الصغير نحوه وقد تقوى ابلّرواة الصحاح فصار 

 حس نا
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وجل ورجل ابتل  ابلرزق ف  الدنيا فلم يشغله 

 عن عمل ال خرة ضفذلك 

ل يسمع نداء المؤذن جن ول ا نس ول ش ء   .030

 ا ل شهد له يوم القيامة ص

أ خرجه البخاري وهو صحيح  ل يسمع نداءقوله 

عن أ بي  سعيد الخدري أ خرجه النسائ  عن 

محّمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن 

 مالك

يد الرحمن على رأ س المؤذن حتى يفرغ من   .039

 أ ذانه ص

د رواه الطبران  ف  ال وسط بس ن يد الرحمنقوله 

 ضعيف

ذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن   .033 ا 

نه يقول وذلك  مس تحب ا ل ف  الحيعلتين فا 

فيهما ل حول ول قوة ا ل ابلله وف  قوله قد 

قامت الصالة أ قامها وأ دامها ما دامت 

السماوات وال رض وف  التثويب صدقت 

وبررت ونصحت وعند الفراغ يقول اللّهم رب 

هذه الدعوة التامة والصالة القائمة أ ت  محّمدا 

عثه فيعة واب الوس يلة والفضيلة والدرجة الر 

نك ل تخلف  المقام المحمود الذي وعدته ا 

 الميعاد

ذا سمعتم المؤذن قوله  أ خرجه أ حمد وهو ا 

حديث صحيح والبخاري قال الترمذي حسن 

 ا ل ف خزيمة وأ بو عّوانة قوله  ابنصحيح و 

رفعه عمر بن الخطاب رواه أ بو داود الحيعلتين 

خزيمة عن يحييى بن  ابنعن محّمد المثنى و 

لى الميعاد  محّمد بن الّسكن أ خرجه الطبران  ا 

 حلّت عليه شفاعت  يوم القيامةف  الدعاء وروي 

ابلتنكير أ خرجه البخاري مقاما محمودا وروي 

ف  موضوعين ف  صحيحه ف  أ بواب ال ذان 

صّل على الس نّ  وأ خرون بلفظ  ابنوروى 

ب س تجاامحّمد وأ رضى عنه رضا ل سخط بعده 

نّه لم قال السخاوي الله دعوته  الدرجة مدرجة فا 

 يرها من الحديث

 

من صلى بأ رض فالة صلى عن يمينه ملك   .034

وعن شماله ملك فا ذا أ ذن وأ قام صلّى وراءه 

 أ مثال الجبال من المالئكة 

الضريس من  ابنروى  من صلى بأ رضقوله 

 حديث جابر مرفوعا



 45 

من صلى ركعتين ف  خالء ل يراه ا ل الله   .037

 براءة من الناروالمالئكة كتبت له 

 من صلّّى ركعتين ف  خالءقوله 

من أ ذن س نة عن نية صادقة ل يطلب عليه   .033

أ جرا دع  يوم القيامة ووقف على ابب الجنة 

 شفع لمن شئت افقيل له 

روي عن أ نس مرفوعا أ خرجه  من أ ّذن س نةقوله 

 النّجار والرافع  ابنعساير و  ابن

من أ ذن س بع س نين محتس با كتبت له براءة   .035

 من النار 

ه ماج ابنأ خرجه الترمذي و  من أ ّذن س بعقوله 

 عباس ابنوأ بو الش يخ ف  ال ذان عن 

يماان واحتسااب غفر   .038 من أ ذن خمس صلوات ا 

له ما تقّدم من ذنبه ومن أ ّم أ صحابه خمس 

يماان واحتسااب غفر له ما تقدم من  صلوات ا 

 ذنبه

 النّجار ابنرواه الخطيب و من أ ّذن خمس قوله 

ة أ بي  شيب ابنأ خرجه  ا ن المؤّذنين أ طولقوله  ا ن المؤذنين أ طول الناس أ عناقا يوم القيامة   .032

 ماجه عن معاوية ابنو 

ل ك المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه  .051

 رطب وايبس 

أ بي   نابأ خرجه  المؤذن يغفر له مدى صوتهقوله 

 شيبة عن أ بي  هريرة رفعه

أ بي  شيبة  ابنأ خرجه  لو علم الناسقوله  لو علم الناس ما ف  ال ذان لتحاربوا ص  .050

فالمؤذنون ل يعطشون فأ عناقهم قائمة تمتّد شوقا 

للثواب لكونهم يمّدونها تطويال للصوت فجوزوا 

 بذلك

 فصل ف  أ ن الصالة عماد الدين

خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء   .059

 حقهنّ س تخفافا ب اشيئا  منهنّ بهن ولم يضيع 

كان له عند الله عهد أ ن يدخله الجنة ومن لم 

فليس له عند الله عهد ا ن شاء عذبه  يأ ت بهنّ 

ن شاء أ دخله الجنة   وا 

أ خرجه مالك وأ حمد وأ بو  خمس صلواتقوله 

ن اختلف لفظه وأ خرجه  داود والنسائ  وا 

 البيهق  كذلك
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مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر   .053

بباب أ حدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات 

فما ترون ذلك يبق من درنه قالوا ل ش ء 

 تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن 

أ خرجه أ حمد ومسلم  مثل الصلوات الخمسقوله 

حبّان وعند البخاري ومسلم نحوه  ابنوالدارم  و 

يضوقد جعل المعقول كالمحسوس تأ ي   احيدا لال 

ا ن الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت   .054

لى الجمعة وزايدة ثالثة أ ايم  الكبائر والجمعة ا 

ذا  لى رمضان مكفرات لما بينهن ا  ورمضان ا 

 اجتنبت الكبائر ص

أ خرجه أ بو نعيم ف  ا ن الصلوات كفّارة قوله 

الحلية من حديث أ نس فا ن لم تكن له الصغائر 

 كتبت الحس نات له

بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح ل   .057

 يس تطيعونهما 

  الموطأ  أ خرجه مالك ف بيننا وبين المنافقينقوله 

 مرسال

أ ول ما يحاسب به العبد الصالة فا ن صلحت   .053

ن فسدت فسد سائر  صلح سائر عمله وا 

 عمله وأ ول ما يقضى بين الناس ف  الدماء

رواه الطبران  ف  ال وسط  أ ول ما يحاسب قوله

ة أ ول ما يحاسب به العبد الصالوالنسائ  بلفظ 

 وأ ول ما يقضى بين الناس ف  الدماء

أ خرجه البيهق  ف   الصالة عماد الّدينقوله  الصالة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين   .055

 الشعب وقد تقوى وصحّ 

الصالة عماد الدين والجهاد س نام العمل   .058

ن ذلك أ فضل ال عمال قال الصالة والزكاة بي

 ف  مواقيتها 

أ خرجه البخاري ومسلم  الصالة عماد الدينقوله 

مسعود ف  الصالة والجهاد  ابنمن حديث 

يمان والترمذي  وال دب والتوحيد ومسلم ف  ال 

ف  الصالة وف  البّر والنسائ  ف  الصالة لغير 

 معذور

كمال طهورهما   .052 من حافظ على الخمس اب 

ومواقيتها كانت له نورا وبرهاان يوم القيامة ومن 

ضيعها حشر مع فرعون وهامان وأ بي ْ بن 

 خلف

ر ف  نص ابنأ خرجه  من حافظ على الخمسقوله 

حبّان من حديث  ابنكتاب الصالة وأ حمد و 

عبد الله بن عمر والطبران  والبيهق  ف  السنن 

 الصالة من حافظ علىبلفظ 
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من حافظ على هؤلء الصلوات المكتوابت لم   .081

 يكتب من الغافلين ص

أ خرجه البيهق  من  من حافظ على هؤلءقوله 

 حديث أ بي  هريرة

أ خرجه أ بو داود والطيالس   جنةمفتاح ال قوله  مفتاح الجنة الصالة  .080

 من حديث جابر يعن  مبيح دخولها

أ خرجه البزار من حديث  من ترك الصالةقوله  من ترك الصالة متعمدا فقد كفر جهارا  .089

أ بي  هريرة والطبران  من حديث أ نس برجال 

ثقات يعن  قارب أ و كفر دون كفر ل نه ستر ما 

 جاء به الشرع

لى   .083 من توضأ  فأ حسن وضوءه ثم خرج ا 

حدى رجليه حس نة  المسجد كتب الله له اب 

 ومحى عنه سيئة ورفع له درجة

رجه هريرة وأ خ رفعه أ بو من توضأ  فأ حسنقوله 

 جرير ابن

ا ن لله تعالى ملكا ينادي عند كل صالة اي بن    .084

لى نيرانكم الت  أ وقدتموها على  أ دم قوموا ا 

أ نفسكم فأ طفئوها ابلصالة وابلصدقة وفعل 

 القرابت تمحوا الخطيئات ص

ر أ خرجه الطبران  ف  الكبيا ن لله تعالى  قوله

 والضياء ف  المختارة

 كمثل الميزان من أ وفى مثل الصالة المكتوبة  .087

 اس توفى ص

بارك ف  الم  ابنأ خرجه  مثل الصالة المكتوبةقوله 

الزهد من حديث الحسن مرسال والبيهق  ف  

عباس وله طرق حتى  ابنالشعب من حديث 

 صار صحيحا بها

لى العبد ل يقيم صلب  .083 ه ل ينظر الله يوم القيامة ا 

 بين ريوعه وسجوده 

رجه أ حمد من حديث أ خل ينظر الله يوم قوله 

س ناد صحيح  أ بي  هريرة اب 

أ ما يخشى الذي يرفع رأ سه قبل ال مام أ ن   .085

 يجعل الله وجهه وجه حمار ضف

أ خرجه البخاري ومسلم أ ما يخشى الذي قوله 

ن أ  من حديث أ بي  هريرة وف  السنن ال ربعة 

 حبّان ابنوروى يجعل الله رأ سه أ و صورته 

ن لزم مف  البالدة ل حقيقة ول ي رأ س كلب

الوعيد الوقوع وهو يبيرة ول تبطل به فال كثر 
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وقوع المسخ ف  هذه ال مة والحق خالفه وأ نت 

 فيهم

من صلّى صالة لوقتها وأ س بغ وضوءها وأ تم   .088

ريوعها وسجودها وخشوعها عرجت وه  

بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتن  

ومن صلى لغير وقتها ولم يس بغ وضوءها ولم 

ول سجودها ول خشوعها عرجت  يتم ريوعها

وه  سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما 

ذا كانت حيث شاء الله لفت  ضيعتن  حتى ا 

 كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه

أ خرجه الطبران  ف  من صلى صالة قوله 

ن ضعف الس ند تقوى ابلرواة  ال وسط وا 

 والشواهد

ما ترون ف  الشارب والسارق والزان  هن   .082

فواحش وفيهن عقوبة وأ سوأ  السرقة الذي 

يسرق من صالته ل يتم ريوعها ول سجودها 

 ول خشوعها ص

أ خرجه أ حمد والحاكم  ما ترون ف  الشاربقوله 

وصحّحه من حديث أ بي  قتادة ال نصاري ومالك 

ف  الموطأ  عن يحييى بن سعيد قال الذهبي  

س ناده صحيح وقال المنذري رواه الطبران  عن  ا 

س ناد جيّدعبد الل  ه بن مغفل اب 

فا ن  اذهبأ ليس قد صليت معنا قال بلى قال   .021

 الله قد غفر لك ذنبك أ و قال حدك 

 أ خرجه الش يخان أ ليس قد صلّيتقوله 

يعجب ربك من راع غنم ف  رأ س شظية   .020

 الجبل يؤذن ابلصالة ويصل  فيقول الله تعالى

لى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصالة  انظروا ا 

 لعبدي وأ دخلته الجنّةيخاف قد غفرت 

أ خرجه أ بو داود والنسائ   يعجب ربّكقوله 

 الشظية قطعة مرتفعة من الجبل

اس تقيموا ولن تحصوا واعلموا أ ن خير أ عمالكم   .029

   الصالة ول يحافظ على الوضوء ا ل مؤمن

 أ خرجه مالك من بالغيته اس تقيموا ولنقوله 

ذا حزنه أ مر صلّى  .023 ذا حزبهقوله  ا   به ابلزايروي عن حذيفة حز  ا 

 والنون نزل به وأ وقعه ف  الحزن
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 قاله لرجل أ خبره أ نّه ربح ف  أ فال أ نبئكقوله  أ فال أ نبئك بخير ربح ركعتين بعد الصالة  .024

 تجارة السلع ف  فتح خيبر أ خرجه أ بو داود

لّ  من دنياكم ثالث: النساء والطيب   .027 حبب ا 

 وجعلت قرة عين  ف  الصالة

ل ّ حبّب قوله   أ خرجه النسائ  ا 

ب حين قاله لربيعة بن كع فأ عنّ  على نفسكقوله  فأ عن  على نفسك بكثرة السجود  .023

قاله ف سأ لتك مرافقتك ف  الجنّةقال  سلن قال له 

 أ خرجه مسلم وأ بو داود

عليك بكثرة السجود فا نك ل تسجد لله تعالى   .025

سجدة ا ل رفعك الله بها درجة وحط عنك بها 

 خطيئة

ه لما قاله لثوابن مول عليك بكثرة السجودقوله 

 سأ له أ خرجه مسلم والترمذي والنسائ 

افترض الله على عباده صلوات خمسا فقال   .028

السائل ل أ زيد ول أ نقص فقال ا ن صدق 

ليدخلن الجنة ا ن لك بهذا الخمس خمسين 

 ص 

ل قومه قاله لضّمام بن ثعلبة رسو  افترض اللهقوله 

ليه أ خرجه الترمذي وا لنسائ  ومسلم ف  ا 

يمان  حديث طويل ف  كتاب ال 

صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بس بع   .022

ذا صالها بأ رض فالة فأ تم  وعشرين درجة فا 

وضوءها وريوعها وسجودها بلغت صالته 

 خمسين درجة

ك ه أ خرجه مالوسّره يؤمن ب صالة الجماعةقوله 

 بخمس وعشرينوأ حمد والش يخان وروي 

 تضعف على صالته ف وللبخاري  تزيد وروي

  رواية وف بيته وف  سوقه خمسا وعشرين درجة

 ضعفا

صالة الرجل ف  بيته بصالة وصالته ف    .911

مسجد القبائل بخمس وعشرين درجة 

وصالته ف  المسجد الذي يجمع فيه الناس 

 بخمسمائة صالة

ماجه من حديث  ابنأ خرجه  صالة الرجلقوله 

ل لم شتراط الجماعة ازريق وأ خذ منه عدم  وا 

 تكن درجة للمنفرد
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لقد هممت أ ن أ مر رجال يصل  ابلناس ثم   .910

لى رجال يتخلفون عنها فأ حرق عليهم  أ خالف ا 

بيوتهم بحزم الحطب ولو علم أ حدهم أ نه يجد 

عظما سمينا أ و مرماتين لشهدها يعن  صالة 

 العشاء

والذي البخاري بلفظ  أ خرجهلقد هممت قوله 

عند و  بحزم الحطبوزيد  نفس  بيده لقد هممت

 لقد هممت أ ن أ مر بحطب فيحطبالبخاري 

الذي و رواه البخاري بلفظ  ولو علم أ حدهمقوله 

 نفس  بيده

من شهد العشاء فكأ نما قام نصف ليلة ومن   .919

شهد العشاء ف  جماعة كان له قيام ليلة ومن 

 شهد صالة الصبح محتس با فكأ نما قام الليلة 

 رواه مسلم عن عثمان رفعه من شهد العشاءقوله 

من صلّى العشاء والغداة ف  جماعة فكأ نما قام   .913

 الليل 

... 

ومن أ قام الصلوات الخمس ف  جماعة فقد   .914

 مل  البر والبحر عبادة 

 نقله صاحب العوارفومن أ قام قوله 

من سمع النداء فلم يجب فال صالة له ا ل من   .917

 عذر

... 

ل  ف  جماعةمن صلّى أ ربعين يوما الصلوات   .913

ين تفوت فيها تكبيرة ال حرام كتب الله له براءت 

 براءة من النفاق وبراءة من النار

أ خرجه الترمذي من حديث أ نس من صلّى قوله 

ذا فاتت الجماعة ال سود مشى  برجال ثقات وا 

ذا فاتت ل نس أ ّذن وأ قام ف   لى مسجد أ خر وا  ا 

ذلك المسجد فالجماعة لها بركة من كل بقعة 

 وغيرهمسجدا 

 رواه مسلم أ قرب ما يكونقوله  أ قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد  .915

ا ن ال نبياء يتباهون أ يهم أ كثر أ صحااب من أ مته   .918

ن  فأ رجو أ ن أ يون يومئذ أ كثرهم كلهم واردة وا 

كل رجل يومئذ منهم قائم على حوض مل ن 

معه عصا يدعو من عرف من أ مته ولكل أ مة 

 س يما يعرفهم بها نبيهم

أ خرجه الطبران  كذا ف  الدر  ا ن ال نبياءقوله 

 المنثور
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ذا قرأ    .912 أ دم السجدة فسجد اعتزل  ابنا 

الش يطان يبك  ويقول اي وياله أ مر هذا 

ابلسجود فسجد فله الجنّة وأ مرت أ ان 

 ابلسجود فعصيت فل  النار

ذا قرأ  قوله   نابأ خرجه أ حمد ومسلم و  أ دم ابنا 

 ماجه عن أ بي  هريرة

نما الصالة  .901  تمسكن وتضرع وتأ وه وتندم وتضع ا 

يديك فتقول اللّهم اللّهم فمن لم يفعل فهي  

 خداج

نّما الصالة تمسكنقوله  أ خرجه الترمذي  ا 

س ناد مضطرب  والنسائ  اب 

 

 

نما أ قبل صالة   .900 ليس كل مصل أ تقبل صالته ا 

من تواضع لعظمت  ولم يتكبر على عبادي 

 وأ طعم الفقير الجائع لوجهي 

أ خرجه الدارقطن  مرفوعا  ليس كل مصلّ قوله 

 ف  ال فراد

نما فرضت الصالة وأ مر ابلحج والطواف   .909 ا 

وأ شعرت المناسك ل قامة ذير الله تعالى فا ذا 

لم يكن ف  قلبك للمذيور الذي هو المقصود 

 والمبتغى عظمة ول هيبة فما قيمة ذيرك ص

نّما فرضت الصالةقوله  أ خرجه أ بو داود  ا 

 والترمذي من حديث عائشة

ذا صليت فصل صالة مودع  .903 ذا صلّيت فصلّ قوله  وا  ماجه من  ابنأ خرجه  وا 

حديث أ بي  أ يّوب بس ند صحيح يودع نفسه 

لى موله  وهواه وعمره سائرا ا 

من لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر لم   .904

 تزده من الله ا ل بعدا

يح رواه عل  بن معبد بس ند صح  من لم تنههقوله 

 فصالة الغافل ل تنهيى عن الفحشاء

ا ن أ حدكم ا ذا دخل ف  صالته فا ن ربه عز   .907

وجل بينه وبين القبلة ل يقبل الله من عبد 

 عمال حتى يشهد قلبه مع بدنه ضف

 ا ن أ حدكم ا ذا دخلقوله 

لى صالة ل يحضر الرجل فيها   .903 ل ينظر الله ا 

 قلبه مع بدنه

 رواه الديلم  بس ند ضعيف ل ينظر الله قوله
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 رواه الترمذي بس ند ضعيف لو خشع قلبقوله  لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ص  .905

 وروى مس ندا من طريق

افترض الله الصالة على لسان نبيّكم ف    .908

الحضر أ ربعا وف  السفر ركعتين وف  الخوف 

 ركعة

اود أ خرجه مسلم وأ بو د افترض الله الصالةقوله 

 والنسائ 

صالة النحر ركعتان وصالة الفطر ركعتان   .902

وصالة السفر ركعتان وصالة الجمعة ركعتان 

 تمام غير قصر 

 أ خرجه النسائ  صالة النحر ركعتانقوله 

حافظ على الصلوات الخمس حافظ على   .991

العصرين صالة قبل طلوع الشمس وصالة 

 قبل غروبها

 أ خرجه أ بو داود الصلواتحافظ على قوله 

ربوه س بع س نين واض ابنعلموا الصبي  الصالة   .990

 عشر وفرقوا بينهم ف  المضاجع ابنعليها 

أ خرجه أ بو داود والترمذي علّموا الصبيّ  قوله 

 أ خرجه أ بو داودوفّرقوا بينهم قوله 

ذا ذيرها ل كفارة لها   .999 من نس  صالة فليصلها ا 

 ا ل ذلك

 الخمسةصالة أ خرجه  من نس قوله 

ذا رقد أ حدكم عن صالة أ و غفل عنها   .993 ا 

ذا ذيرها فا ن الله عز وجل يقول وأ قم  فليصلّها ا 

 الّصالة لذيري

ذا رقد أ حدكمقوله   أ خرجه الش يخان ا 

نما التفريط على  .994 نه ليس ف  النوم تفريط ا   أ ما ا 

من لم يصّل الصالة حتى يدخل وقت الصالة 

 ال خرى 

نّه ليسقوله   رواه الترمذي والنسائ  أ ما ا 

 تحّولوا عن مكانكمقوله  تحولوا عن مكانكم الذي أ صابتكم فيه الغفلة   .997

شغل المشريون المؤمنين ف  الخندق عن أ ربع   .993

صلوات حتى دخل الليل فأ مر بالل فأ ّذن ثم 

ي أ خرجه الترمذشغل المشريون المؤمنين قوله 

 والنسائ 
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أ قام فصلى الظهر ثم أ قام فصلى العصر ثم أ قام 

 فصلى المغرب ثم أ قام فصلى العشاء

 أ خرجه مسلم بين الرجلقوله  بين الرجل وبين الشرك ترك الصالة  .995

يمانقوله  بين الكفر وال يمان ترك الصالة  .998  رواه الترمذي بين الكفر وال 

 أ خرجه الس تة لذي تفوته صالةقوله ا الذي تفوته صالة العصر كأ نما وتر أ هله وماله  .992

 أ خرجه البخاري والنسائ من ترك صالة قوله  ترك صالة العصر فقد حبط عمله ص من  .931

ن أ ول وقت صالة   .930 ا ن للصالة أ ول وأ خرا وا 

ن أ خر وقتها حين  الظهر حين تزول الشمس وا 

ن أ ول وقت العصر  يدخل وقت العصر وا 

ن أ خر وقتها حين تصفّر  حين يدخل وقتها وا 

ن أ ول وقت المغرب حين تغرب  الشمس وا 

ن أ خر وقتها حين يغيب الشفق  الشمس وا 

ن  ن أ ول وقت العشاء حين يغيب ال فق وا  وا 

ن أ ول وقت  أ خر وقتها حين ينتصف الليل وا 

ن أ خر وقتها حين  الفجر حين يطلع الفجر وا 

 تطلع الشمس

ل أ اب داود  ا ن للصالة أ ولقوله  أ خرجه ال ربعة ا 

 وهذا لفظ الترمذي

أ درك الصالة من أ درك ركعة من الصالة فقد   .939

 كلها مع ال مام ا ل أ نه يقضى ما فاته

ّ أ خرجه الس تة قوله  من أ درك ركعةقوله  ل أ ن ه ا 

 أ خرجه النسائ  يقض 

الوقت ال ول من الصالة رضوان الله وال خر   .933

ن أ فضل العمل الصالة لوقتها  عفو الله وا 

 أ خرجه النسائ  الوقت ال ولقوله 

 أ خرجه أ بو داود والترمذي أ فضل ال عمالوله ق أ فضل ال عمال الصالة ل ول وقتها  .934

ل يتحرى أ حدكم فيصل  عند طلوع الشمس   .937

 ول عند غروبها

 أ خرجه الثالثة والنسائ  ل يتحرى أ حدكمقوله 

ا ن الشمس تطلع ومعها قرن الش يطان فا ذا   .933

ذا اس توت قارنها فا ذا زالت  ارتفعت فارقها ثم ا 

 عن عبد الله الّصنابح ّ  ا ن الشمس تطلعقوله 
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فارقها فا ذا دنت للغروب قارنها فا ذا غربت 

 فارقها 

ا ن أ قرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل   .935

ال خر فا ن اس تطعت أ ن تكون ممن يذير الله 

عز وجل ف  تلك الساعة فكن فا ن الصالة 

نها  لى طلوع الشمس فا  محضورة مشهودة ا 

تطلع بين قرن  الش يطان وه  ساعة صالة 

الكفار فدع الصالة حتى ترتفع قيد رمح 

ة دويذهب شعاعها ثم الصالة محضورة مشهو 

عتدال الرمح بنصف احتى تعتدل الشمس 

نها ساعة تفتح فيه أ بواب جهنّم  النهار فا 

وتسجر فدع الصالة حتى يف ء الف ء ثم 

الصالة محضورة مشهودة حتى تغيب 

نها تغيب بين قرن  الش يطان وه   الشمس فا 

 صالة الكفّار

أ خرجه الش يخان  ا ن أ قرب ما يكونقوله 

 والنسائ  وهذا لفظه

ل صالة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ول   .938

صالة قبل المغرب حتى تغيب الشمس ا ل 

 بمكة 

أ خرجه الش يخان  ل صالة بعد الصبحقوله 

 أ خرجه رزين ول صالةوالنسائ  قوله 

ذا أ قمت فاحدر   .932 ذا أ ذنت فترسل وا  اي بالل ا 

قامتك قدر ما يفرغ ال كل  واجعل بين أ ذانك وا 

ذا  من أ كله والشارب من شربه والمعتصر ا 

 دخل لقضاء حاجته ص

ذا أ ّذنتقوله   ترّسلروي عن جابر  اي بالل ا 

 أ سرع فاحدرتمهّل 

 فصل ف  فضل المساجد

من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله   .941

 له بيتا ف  الجنّة 

ف   مثلهوف  الش يخين من بنى مسجدا قوله 

س ناد  ابنأ خرجه  الجنّة ماجه من حديث جابر اب 

روى  ولو كمفحص قطاةصحيح بدون قوله 
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من بنى مسجدا يبتغ  به وجه الله بنى عثمان 

ولو ة أ بي  شيب ابنأ خرج  الله له مثله ف  الجنّة

ه من بنى لله مسجدا يراه اللومنها  كمفحص قطاة

ن مات من يومه غفر  بنى الله له بيتا ف  الجنّة وا 

 الطريق لكمكة ولو مساجد [قلُت ] له

 

 من بنى مسجدا يبتغ  به وجه الله بنى الله له  .940

 مثله ف  الجنّة 

... 

له له سم الله بنى الامن بنى مسجدا يذير فيه   .949

 بيتا ف  الجنّة ضف

... 

أ خرجه الطبران  وهو  من أ لف المسجدقوله  من أ لف المسجد أ لفه الله  .943

 ضعيف لكن تقوى

ذا دخل أ حدكم المسجد فليركع   .944 بل ركعتين ق ا 

 أ ن يجلس ضف

ذا دخل أ حدكمقوله  أ خرجه أ حمد والش يخان  ا 

 والترمذي وأ بو داود

ل تقبل صالة جار المسجد ا ل ف  المسجد   .947

 ضف

شاهده أ بي  شيبة و  ابنأ ورده ل تقبل صالة قوله 

من سمع النداء فلم يجب فال صالة حديث أ نس 

 فصلح ف  الفضائل له ا ل من عذر

ل ف  المسجد   .943  ... صل صالة لجار المسجد ا 

ذا دخل أ حدكم المسجد كان ف  صالة ما   .945 وا 

كانت الصالة تحبسه وتصل  عليه المالئكة 

ما دام ف  مجلسه الذي يصلّ  فيه اللّهم اغفر 

 صرحمه ما لم يؤذ فيه بحدث اله اللّهم 

ذا دخل أ حدكم ما لم يؤذ فيه بحدثقوله  عن  ي  وا 

 بناقض

أ خر الزمان انس من أ مت  يأ تون  يأ ت  ف   .948

المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقا ذيرهم الدنيا 

 وحب الدنيا ل تجالسوهم فليس لله بهم حاجة

من  حبّان ابنأ خرجه يأ ت  ف  أ خر الزمان قوله 

مسعود والحاكم من حديث أ نس  ابنحديث 



 56 

ل لذير أ و  س ناد صحيح ومنعت الحلق فيه ا  اب 

 تذكير

الى ف  ال رض ه  المساجد ا ن بيوت الله تع  .942

ن حقّا على الله أ ن يكرم من زاره فيها ضف  وا 

... 

ن زّواري فيها   .971 ا ن بيوت  ف  أ رض  المساجد وا 

  عّمارها فطوبيى لعبد تطهّر ف  بيته ثم زارن  ف

 بيت  فحّق على المزور أ ن يكرم زائره ص

  أ خرجه أ بو نعيم ف ا ن بيوت  ف  أ رض قوله 

 الحلية والبيهق  بس ند صحيح موقوف

ذا رأ يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له   .970 ا 

 ابل يمان ص

ذا رأ يتم الرجلقوله  أ خرجه الترمذي وصححه  ا 

نه الترمذي وصحّحه  من حديث أ بي  سعيد حس ّ

ل بنص كهذا  الحاكم فالتزيية ابلقطع ممنوعة ا 

اَما }وشاهد على صحة معناه  ن
ِ
َد اللّهِّ ا يَْعُمُر َمَساجِّ

 ( سورة التوبة08{ )َمْن أ َمنَ 

من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا ف  الجنّة   .979

ومن علق فيه قنديال صلى عليه س بعون أ لف 

 ملك حتى يطفأ  ذلك القنديل ص

 أ خرجه الرافع  ف  اتريخهمن بنى قوله 

ذا اس تأ ذنت أ حدكم ا  .973 لى المسجد فال ا  مرأ ته ا 

 يمنعها 

... 

صالة المرأ ة ف  بيتها أ فضل من صالتها ف    .974

حجرتها وصالتها ف  مخدعها أ فضل من 

صالتها ف  بيتها لو تركنا هذا الباب للنساء 

 ل وجدت

... 

نما بنيت المساجد لما بنيت له  .977  ... ل وجدت ا 

نهيى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن   .973

الة ف  المسجد وأ ن تنشد فيه ض والبيع الشراء

... 
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وأ ن ينشد فيه شعر ونهيى عن الحلق يوم 

 الجمعة قبل الصالة

ذا نعس أ حدكم وهو ف  المسجد فليتحول   .975 ا 

لى غيره  من مجلسه ذلك ا 

... 

ل تقوم الساعة حتى يتباهى الناس ف    .978

 المساجد

... 

ذا أ تيتم أ رضكم فايسروا بيعتكم وانضحوا   .972 ا 

 الماء واتخذوها مسجدا صمكانها بهذا 

... 

ذا حضر العشاء وأ قيمت الصالة فابدؤوا   .931 ا 

 ابلعشاء

... 

ذا كان أ حدكم على الطعام فال يعجل حتى   .930 ا 

ن أ قيمت الصالة   يقض  حاجته منه وا 

... 

ذا   .939 نما جعل ال مام ليؤتم به فا ذا ركع فاركعوا وا  ا 

 سجد فاسجدوا

نّما جعل ال مامقوله   رواه البخاري ا 

ال مام ضامن والمؤذن مؤتمن اللّهم أ رشد ال ئمة   .933

 واغفر للمؤذنين

 رواه أ بو داود والترمذي ال مام ضامنقوله 

ليوم من سلطان عادل أ فضل من عبادة س تين   .934

 س نة

أ خرجه الطبران  من  ليوم من سلطانقوله 

ين س ت عباس بس ند حسن بلفظ  ابنحديث 

 س نة

 … عدل ساعة خير من عبادة س نة ضف  .937
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لى الله فا ذا أ ردتم   .933 أ ئمتكم شفعائكم أ و وفدكم ا 

 أ ن تزيوا صالتكم فقدموا خياركم

يهق  أ خرجه الدارقطن  والب  أ ئمتكم شفعائكمقوله 

س ناده من حديث  عمر والطبران   ابنوضعف ا 

 لكن تقوى ابلرواة فصلح

مامهم واقتد بأ ضعفهم واتخذ مؤذان ل   .935 أ نت ا 

 يأ خذ على أ ذانه أ جرا

مامهم قوله  أ خرجه أ صحاب السنن وصحّحه أ نت ا 

الحاكم من حديث عثمان بن أ بي  العاص قال 

مام قوم  قال عثمان  قلت اي رسول الله اجعلن  ا 

 له أ نت

قرأ  سورة س بح والسماء   .938 أ فتّان أ نت اي معاذ ا 

 والطارق والشمس وضحاها ضف

  أ خرجه البخاري ومسلم والنسائ أ فتّان أ نتقوله 

د الطيالس  والبيهق  من ماجه وأ بو داو  ابنو 

 حديث جابر

 فصل ف  خصوصية الجمعة

ا ن الله افترض عليكم الجمعة ف  مقام  هذا   .932

لى يوم القيامة   ف  يوم  هذا وف  شهري هذا ا 

 أ ن رسولماجه  ابنرواه  ا ن الله افترضقوله 

  صلّى الله عليه وسلم خطب فقال ا ن الله الله

ا فال جمع به فمن تركها اس تخفافا بها أ و جحودا  .951

الله شمله ول ابرك له ف  أ مره أ ل ول صالة 

له ول زكاة له ول حج له ول بركة حتى يتوب 

 فمن اتب اتب الله عليه

ظ له رواه أ حمد واللففمن تركها اس تخفافا قوله 

 وأ صحاب السنن والحاكم وصّححه

فمن ترك الجمعة ثالاث من غير عذر طبع الله   .950

 هذ ال سالم وراء ظهر على قلبه وروي فقد نب

عث من رواه البيهق  ف  الب فقد نبذ ال سالمقوله 

رك من تعباس وأ بو يعلى ولفظه  ابنحديث 

 والباق  سواءثالث جمع متواليات 

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه   .959

خلق أ دم عليه السالم وفيه أ دخل الجنّة وفيه 

لى ال رض وفيه تيب عليه وفيه مات  أ هبط ا 

 يه تقوم الساعةوف 

أ خرجه مسلم من حديث أ بي   خير يومقوله 

وهو عند الله يوم المزيد وكذلك هريرة وتمامه 

لى الله ف  الجنّة  تسّميه المالئكة وهو يوم النظر ا 

مردويه وقال الترمذي  ابنوأ خرجه ال مام أ حمد و 

صحيح وقال الحاكم على شرطهما فخروج أ دم 
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لهية ف  ال رض  من الجنّة سبب للخالفة ال 

نزال الكتب وقيام الساعة سبب تعجيل جزاء  وا 

ظهار شرفهم فيلزم الفرح بهما قول   ال خيار وا 

 وتمامه عند ظن البعض وليس من حديث أ نس

 

 

ذا   .953 ذا سلمت الجمعة سلمت ال ايم وا  سلم ا 

 رمضان سلمت الس نة

ذا سلمتقوله  أ ورده الس يوط  من  الجمعة ا 

الجوزي الذي جعله  ابنطريق سالمة رّدا على 

 موضوعا

أ ورده أ بو داود ف  السنن  ا ن جهنّم تسجرقوله  ا ن جهنّم تسجر ا ل يوم الجمعة  .954

 تعظيما ليوم الجمعة

من مات يوم الجمعة أ و ليلة الجمعة عوف  من   .957

 رى له عملهعذاب القبر وج

وصله الترمذي ف   من مات يوم الجمعةقوله 

يوم  من ماتالنوادر ولفظ أ بي  نعيم ف  الحلية 

الجمعة أ و ليلة الجمعة أ جير من عذاب القبر وجاء 

وزاد عليه يوم القيامة وعليه طابع الشهداء 

 وجرى له عملهالشيرازي 

من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكّر وابتكر   .953

ومشى ولم يريب ودان من ال مام واس تمع 

وأ نصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها 

لى المسجد عمل س نة أ جر س نة  من بيته ا 

 صصيامها وقيامها 

رواه أ حمد بس ند  من غسل يوم الجمعةقوله 

 نابحبّان والحاكم و  ابنجيّد وأ رابب السنن و 

نه خزيمة والطح اوي والطبران  ف  الكبير وحس ّ

الترمذي والدارم  غّسل أ هله جامعهم أ و غسل 

 ثيابه وتسبب ف  تبكير غيره

أ خرجه البخاري ف   غسل يوم الجمعةقوله  غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم  .955

حديث أ بي  سعيد الخدري فالمحتلم البالغ ذيرا 

أ و أ نثى من كل من يصلّيها وجواب أ و نداب فكل 

 ن يرى ف  حلمه ماء ابلغم
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من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل   .958

 ومن لم يأ تها فليس عليه غسل

رجه حبّان أ خ ابنوهو لفظ  من شهد الجمعةقوله 

 ابنير و الزب  ابنالطبران  ف  الكبير من حديث 

 بناماجه من حديث  ابنأ بي  شيبة والترمذي و 

عمر والبزار من حديث بريدة والخطيب من 

 من جاءحديث أ نس والبخاري ومسلم بلفظ 

  حبّان ف ابنأ خرجه منكم الجمعة فليغتسل 

 ومن لم يأ تها فليس عليه غسلالصحيح وزاد 

من توضأ  يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل   .952

 ص فالغسل أ فضل

أ بي   ابنأ خرجه أ حمد و  من توضأ  يوم الجمعةقوله 

نه  شيبة والدارم  وأ بو داود والترمذي وحس ّ

خزيمة ف  صحيحه كلّهم من طريق الحسن  ابنو 

عن سمرة بن جندب فبالخصلة أ و الفعلة ينال 

لى  الفضل فبالرخصة أ خذ من ونعمت الس نّة ا 

ترك فالوضوء يّطهر ال طراف فالغسل يعم الجميع 

ويّطهر البدن كلّه وهو أ فضل فدل على ندب 

 الغسل ل وجوبه

لى الجمعة ف  الساعة ال ولى فكأ نما   .981 من راح ا 

قرب بدنة ومن راح ف  الساعة الثانية فكأ نما 

قرب بقرة ومن راح ف  الساعة الثالثة فكأ نما 

قرب كبشا أ قرن ومن راح ف  الساعة الربعة 

فكأ نما أ هدى دجاجة ومن راح ف  الساعة 

الخامسة فكأ نما أ هدى بيضة فا ذا خرج ال مام 

عت ال قالم واجتمعت طويت الصحف ورف

المالئكة عند المنبر يس تمعون الذير فمن جاء 

نما جاء لحق الصالة ليس له من  بعد ذلك فا 

 الفضل ش ء

لى الجمعةقوله  أ خرجه البخاري ومسلم  من راح ا 

من حديث أ بي  هريرة وليس فيه ورفعت ال قالم 

وه  عند البيهق  من رواية عمرو بن شعيب 

ّدم دجاجة ويرجل يرجل قوف  رواية النسائ  

غسال كغسل الجنابة فا ن جامع قّدم عصفورا 

أ هله عّف نفسه وزوجه فال تتعلق هّمته بغير 

 شكر نعمة ربّه
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لو يعلم الناس ما ف  النداء والصف ال ول ثم   .980

ا ولو همو لم يجدوا ا ل أ ن يس تهموا عليه لس ت 

ليهيعلمون ما ف  التهجير ل  ستبقوا ا 

لفظ النجار ب ابنمن اتريخ  لو يعلم الناسقوله 

لو يعلم الناس ما فيهّن ما أ خذت ا ل بسهمة ثالث 

أ ذين الت حرصا على ما فيهّن من الخير والبركة

ابلصالة والتهجير ابلجماعات والصالة ف  أ ول 

 الصفوف والرواح ما يكون بعد الزوال

ذا كان يوم الجمعة قعدت المالئكة على   .989 ا 

أ بواب المساجد بأ يديهم صحف من فضة 

وأ قالم من ذهب يكتبون ال ول فال ول على 

 صمراتبهم 

ذا كان يوم الجمعةقوله    مردويه ف ابنأ خرجه  ا 

س ناد ضعيف وف  الصحيحين بلفظ  التفسير اب 

ذا كان يوم الجمعة قعدت المالئكة على ابب  ا 

ث وهو عليه حديل ول فال ول المسجد يكتبون ا

 صحيح

فيقول بعض المالئكة لبعض ما حبس فالن   .983

ن كان فقيرا  فتقول اللّهم ا ن كان ضال فأ هده وا 

ن كان مريضا فعافه  فأ غنه وا 

خزيمة  ابنقد أ خرجه  فيقول بعض المالئكة قوله

ف  الصحيح من هذا الطريق أ خرجه البيهق  من 

س ناد حسن  رواية عمرو بن شعيب اب 

رأ يتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم من أ ذى   .984

مسلما فقد أ ذان  ومن أ ذان  فقد أ ذى الله 

 اجلس فقد أ ذيت وأ نيت

وأ بو  ماجه وصّححه ابنرواه رأ يتك تتخطى قوله 

حبّان والحاكم من حديث  ابنداود والنسائ  و 

 قاله لرجل جاء يتخطى حتىعبد الله بن بشر 

  فالتخط الصف ال ول فلما فرغ قال له ذلك

للرقاب حرام ومكروه أ و مباح فمن جلسوا ف  

قرب ال بواب مع بقاء الفرج ل حرمة لهم لتضييع 

ن ل  الس نّة قال البخاري ابب ل يفرق بين اثنين 

لّ  من التخط   وروي مرفوعا أ دع الجمعة أ حب ا 

 ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا

ل ن يقف المصل  أ ربعين عاما خير له من أ ن   .987

 يمر بين يدي المصل 

رواه البزار من حديث زيد بن ل ن يقف  قوله

خالد وف  الصحيحين أ ن يقف أ ربعين وأ خرجه 

م لو يعلماجه من حديث أ بي  هريرة  ابنأ حمد و 

أ حدكم ماله ف  أ ن يمّر بين يدي أ خيه معترضا 
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ن ت  عام خير له مف  الصالة كان ل ن يقيم مائ 

 ىالخطوة الت  خط

بين يدي المصل  ما عليه ف  لو يعلم المار   .983

ذلك لكان ان يقف أ ربعين عاما خير له من أ ن 

 يمر بين يديه

... 

وكان ل يصل  بعد الجمعة حتى ينصرف   .985

 فيصل  ركعتين

أ خرجه البخاري وروى علّ  وكان ل يصلّ  قوله 

ا عباس رض  الله عنهما س تّ  ابنيّرم الله وجهه و 

والكل صحيح بعد الجمعة ركعتين ثم أ ربعا 

 ويّصل  أ ربعا وال كمل ست

من صلّى المغرب ف  جماعة كتبت له حجة   .988

 مبرورة وعمرة متقبلة وكأ نما قام ليلة القدر

د أ خرجه الديلم  ف  مس ن من صلّى المغربقوله 

 الفردوس من حديث أ نس

   خيرا حتىمن صلّى العصر ثم جلس يمل  .982

يمس  كان أ فضل ممن أ عتق ثمانية من ولد 

 ا سماعيل 

 أ خرجه أ حمد والبيهق  من من صلى العصرقوله 

 حديث أ نس

من صلّى الجمعة كتبت له حجة متقبلة فا ن   .921

صلّى العصر كانت له عمرة فا ن يمس ف  

 صمكانه لم يسأ ل الله شيئا ا ل أ عطاه 

أ خرجه الديلم  من حديث  من صلى الجمعةقوله 

 أ بي  هريرة

من صلّى علّ  يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله   .920

له ذنوب ثمانين س نة اللّهم صّل على محّمد 

عبدك ونبيك ورسولك النبي  ال م  وتعقد 

 واحدة

 بناأ خرجه الدارقطن  قال من صلى علّ  قوله 

النعمان حديث حسن وأ خرجه الدارقطن  أ يضا 

 ف  ال فراد

صلّى علّ  يوم الجمعة مائت  صالة غفر له  من  .929

 ذنب مائت  عام

رواه الديلم  من حديث أ بي  من صلى علّ  قوله 

لى  ذر رفعه وروى أ بو نعيم ف  الحلية مائة مّرة ا 

 لوسعهم



 63 

من صلّى علّ  يوم الجمعة كانت شفاعة له   .923

 عندي يوم القيامة

رواه الديلم  عن حكامة عن  من صلى عل ّ قوله 

 أ بيها

من صلّى علّ  يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم   .924

القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلق 

 كلّهم لوسعهم

... 

من صلّى علّ  يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة   .927

من الصالة قضى الله له مائة حاجة س بعين 

من حوائج ال خرة وثالثين من حوائج الدنيا 

كما  ريووكل الله بذلك ملكا يدخله على قب

 تدخل عليكم الهدااي 

... 

 ... ح ا ن علم  بعد موت  كعلم  ف  الحياة  .923

من قرأ  سورة الكهف يوم الجمعة أ ضاء له من   .925

 ح النور ما بين الجمعتين

أ ورده الحاكم من  من قرأ  سورة الكهفقوله 

ن حجر حس ابنطريق نعيم وقال صحيح وقال 

 وهو أ قوى ما ورد ف  قراءة سورة الكهف

من قرأ  قل هو الله أ حد أ لف مرة فقد اشترى   .928

 صنفسه من الله عز وجل 

أ خرجه الرافع   ن قرأ  قل هو الله أ حدقوله م

من قرأ ها أ لف مّرة ل مرفوعا رواه أ حمد وأ خرج 

 يموت حتى يرى مكانه من الجنّة أ و يرى له

نفاق  فصل ف  الصدقات والزكاة وال 

 أ موالهم ال خسرون ورب الكعبة ال كثرون   .922

ا ل من قال هكذا وهكذا بين يديه ومن خلفه 

 ا هموعن يمينه وعن شماله وقليل مّ 

 رواه مسلم وهو لفظه هم ال خسرونقوله 

بل ول بقر ول غنم ل يؤدي   .311 ما من صاحب ا 

زكاتها ا ل جاءت يوم القيامة أ عظم ما كانت 

وأ سمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأ ظالفها كلما 

... 
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ليه أ ولها حتى يقضى  نفدت أ خراها عادت ا 

 بين الناس 

ملفق من حديثين أ ورده  أ ّدوا زكاة الفطرقوله  أ ّدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون  .310

الرافع  ف  شرح الوجيز أ ّوله من حديث ثعلبة 

أ ّدوا عن كل حر وعبد صغير أ و يبير نصف صاع 

 من بّر أ و صاعا من شعير أ و صاعا من تمر

رواه الطبران  من حديث أ بي   صدقة السرقوله  صدقة السر تطفئ غضب الرب  .319

أ مامة وأ بو الش يخ ف  الثواب والبيهق  ف  

له و وتدفع ميتة السوء زاد الترمذي الشعب و 

 شواهد تقوى بها

لى فقير ف  سره  .313 حبّان  ابنرواه أ حمد و  أ فضل الصدقةقوله  أ فضل الصدقة جهد المقل ا 

 والحاكم وصححه من حديث أ بي  هريرة

صدقة السر تفضل صدقة العالنية بس بعين   .314

 ضعفا

... 

س بعة يظلّهم الله ف  ظل عرشه يوم ل ظل   .317

أ حدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم ا ل ظلّه 

 ضف شماله ما أ عطت يمينه

من حديث أ بي  هريرة  س بعة يظلهم اللهقوله 

 أ خرجه الش يخان

فر ا ن الصدقة تقع قوله  لا ن الصدقة تقع بيد الله قبل أ ن تقع بيد السائ  .313 اد رواه الدارقطن  ف  ال 

عباس بس ند ضعيف والبيهق   ابنمن حديث 

 ف  الشعب

ل تأ كل ا ل طعام تق  ول يأ كل طعامك ا ل   .315

تق  ل تصحب ا ل مؤمنا ول يأ كل طعامك ا ل 

 حتق  

رواه أ بو داود والترمذي ل تأ كل ا ل طعام قوله 

ؤمنا م ل تصحب ا لمن حديث أ بي  سعيد بلفظ 

وقال الحاكم صحيح  ول يأ كل طعامك ا ل تق ّ 

وأ قّره الذهبي  فمخالطة غير تقّ  تخل ابلّدين 

 وتوقع ف  المحذورات نهيى عن مخالطة الفجار



 65 

نها تسد من الجائع وتطفئ  .318  تصّدقوا ولو بتمرة فا 

 الخطيئة كما يطفئ الماء النار

رواه أ حمد من حديث تّصدقوا ولو بتمرة قوله 

ة مالمبارك ف  الزهد من حديث عكر  ابنعائشة و 

 وهو حسن

اتقوا النار ولو بشق تمرة فا ن لم تجدوا فبكلمة   .312

 طيبة

أ خرجه الش يخان من حديث أ بي   اتقوا النارقوله 

 حاتم

ع رواه مسلم مرفوعا وزاد ورف وكل تسبيحةقوله  وكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة  .301

ر منكم أ ن يس تت اس تطاعمن عن عدّي بن حاتم 

خاري وروى الب من النار ولو بشق تمرة فليفعل

ما من عبد يتصّدق بصدقة من يسب ومسلم 

طيّب ول يقبل الله ا ل طيبا ا ل كان الله عّز وجل 

هو يأ خذها بيمينه فيّربيها له كما يربّي  أ حدكم 

 فصيله أ و فلّوه حتى تبلغ التمرة مثل أ حد

ذا طبخت مرقة فأ كثر ماءها وتعاهد جيرانك  .300 ذا طبخت مرقةقوله  ا  حديث  رواه مسلم من ا 

 ابنأ بي  ذر قاله ل بي  الدرداء وأ خرج أ حمد و 

ذا طبختم اللحم فأ كثروا اأ بي  شيبة والبزار  لمرق ا 

نّه أ وسع وأ بلغ ابلجيرا ب ن يحتمل ال مر الندفا 

والوجوب فالظاهرية على الوجوب فقد سهل 

 على مريد الخير

نه أ وسع   .309 ذا طبخت اللحم فأ كثروا المرق فا  ا 

 صوأ بلغ ابلجيران 

... 

أ حسن عبد الصدقة ا ل أ حسن الله عز  ما  .303

 وجل الخالفة على تركته

 المبارك ف  الزهد ابنرواه  عبد ما أ حسنقوله 

س ناد صحيح والخطيب ف  أ سماء من روى  اب 

عن مالك ورواه الديلم  ف  مس ند الفردوس 

عن أ نس بأ ن أ خرجها عن انشراح صدر من 

أ طيب ماله وعدم اس تعظامها فا ن الله يخلفه ف  

 ه وعياله ابلحفظ لهم والحراسةأ ولد
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ن رواه الطبران  ف  الكبير م الصدقة تسدّ قوله  الصدقة تسد س بعين اباب من الشر  .304

 خديج ابنحديث 

ف  ظل صدقته حتى يقضى بين  امرئكل   .307

 الناس

رواه الحاكم وصححه على شرط  امرئكل قوله 

 بّانح  ابنمسلم من حديث عقبة بن عامر ورواه 

قوله صدقة السّر رواه الطبران  تقدم ف   تطفئ غضب الرب عز وجلصدقة السر   .303

 ال وسط

 ... الصدقة تمنع ميتة السوء   .305

نما الشديد من يملك   .308 ليس الشديد ابلصرعة ا 

 نفسه عند الغضب ضف

... 

ما الذي أ عطى من سعة بأ فضل أ جرا من   .302

 الذي يقبل من حاجة ص

رواه الطبران  ف  ال وسط  ما الذي أ عطىقوله 

ن  من حديث أ نس ورواه أ بو نعيم ف  الحلّية وا 

 ضعفت طرقه تقوى بكثرة الطرق فصلح

أ ن تّصّدق وأ نت صحيح شحيح تأ مل البقاء   .391

ذا بلغت  وتخشى الفاقة ول تمهل حتى ا 

 الحلقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا ص

رواه الش يخان من حديث أ بي  أ ن تصّدق قوله 

مد وأ بو داود والنسائ  سأ له أ ي هريرة وأ ح

الصدقة أ فضل يعن  ف  صّحته وصّحة ملكه 

 ورجاء بقائه

ابدأ  بنفسك فتصدق عليها فا ن فضل ش ء   .390

فل هلك فا ن فضل عن أ هلك ش ء فلذي 

قرابتك فا ن فضل عن ذي قرابتك ش ء 

فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك 

 وعن شمالك ص

أ خرجه مسلم من حديث عن  ابدأ  بنفسكقوله 

 جابر مرفوعا والنسائ 

تصدقوا فقال رجل اي رسول الله ا ن عندي   .399

دينارا فقال أ نفقه على نفسك فقال ا ن عندي 

أ خر فقال أ نفقه على زوجك فقال ا ن عندي 

أ خر قال أ نفقه على ولدك قال ا ن عندي أ خر 

  رواه أ بو داود والنسائ ّصدقوا فقال رجلقوله ت

حبّان والحاكم من حديث أ بي   ابنواللفظ له و 

 هريرة
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قال أ نفقه على خادمك قال ا ن عندي أ خر قال 

 لّم أ نت أ بصر بهصلّى الله عليه وس

أ هل القرأ ن أ هل الله وخاصته واجعلن  كل    .393

 نورا

... 

نما ه  أ وساخ   .394 ل تحّل الصدقة ل ل محّمد ا 

 الناس

رواه مسلم من حديث  ل تحّل الصدقةقوله 

المطلب بن ربيعة وأ حمد والطحاوي وروى 

فقد صّرح  ل تحّل لمحّمد ول ل ل محّمدمسلم 

ابسمه فال نفال ليس من الصدقة أ عطى للفضل 

والمطلب من الخمس وهو خارج من الصدقات 

المحّرمات عليهم وه  الزكاة فأ ل البيت منّزهون 

 عن التلطخ بغسالة الناس

ن مولى القوم منهم ل ا ن الصدقة ل  .397  تحّل لنا وا 

 تحل لمحّمد ول ل ل محّمد

... 

رواه البخاري تحذيرا من الّرد  ردوا السائلقوله  ردوا السائل ولو بظلف محرق  .393

 ولو قلّ 

خصلتان لم يكن النبي  صلّى الله عليه سلّم   .395

لى أ حد من أ هله كان يناول المسكين  يكلهما ا 

ده بيده ويضع الطهور لنفسه ويذبح أ ضحيته بي

 ص

ن خصلتان لم يكقوله  ن رواه الدارقطن  وا 

 ضعف س نده تقوى ابلرواة والشواهد فصلح

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمراتن   .398

نما المسكين المتعفف اق واللقمة واللقمتان رؤا ا 

لحافا  ا ن شئتم ل يسأ لون الناس ا 

متفق عليه من حديث  ليس المسكينقوله 

عائشة وف  الصحيحين من حديث أ بي  هريرة 

وهو الذي ل يجد غنى يغنيه ول يفطن له 

 فيتصّدق عليه ول يسأ ل الناس شيئا

ما من مسلم يسا مسلما ثواب ا ل كان ف  حفظ   .392

 دام عليه منه خرقةمن الله ما 

نه والحاكم ما من مسلم قوله  رواه الترمذي وحس ّ

س ناده من حديث  عباس وفيه  ابنوصّحح ا 
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تفضيل الغن  على الفقير ل نه صفة الله ومنه 

 ال حسان

من يسى مسلما ثواب لم يزل ف  ستر الله ما   .331

 دام عليه منه خيط أ و سلك

رواه أ بو الش يخ ف  كتاب  من يسا مسلماقوله 

 عباس ابنالثواب عن 

من منح منحة ورق أ و منحة لبن أ و أ هدى   .330

 زقاقا فهو كعتاق نسمة

رواه أ حمد والترمذي  من منح منحةقوله 

وصّححه من حديث البّراء فالزقاق وعاء مل  

عسال أ و لبنا أ و نحوه بضم الزاي او الطريق 

اّيه وقيل الرواية بكسر زاي جمع ق ز  يرشده ا 

 وهو السقاء

ذا أ نعم الله على عبده نعمة أ حب أ ن ترى   .339 ا 

 نعمته عليه

ذا أ نعم قوله رواه أ حمد بس ند صحيح الله  ا 

نه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب  وحس ّ

 عن أ بيه عن جّده

 تقّدم من لم يشكر الناسقوله  من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل  .333

ليكم معروفا فكافئوه   .334  فا ن لممن أ سدى ا 

 تس تطيعوا فأ ثنوا عليه به خيرا وادعوا له حتى

 تعلموا أ نكم قد كافئتموه

ليكم قوله   تقّدممن أ سدى ا 

م رواه الترمذي وصّححه كل ما شكرتم لهقوله  كل ما شكرتم لهم وأ ثنيتم عليهم به فهو مكافأ ة  .337

ظهار ال عمال  فالمدار على النّيات فا ن قصد اب 

ن خافأ ن يتابع عليها فّضل على ال   رايء  خفاء وا 

السّر وعليه فال خفاء للضعفاء وال ظهار  فّضل

 للمرشدين ال قوايء

ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما   .333

 أ فلح

قاله لرجل مدح رجال ويحك قطعت عنق قوله 

عنده صلّى الله عليه وسلم وهو متفق عليه من 

ويحك قطعت عنق حديث أ بي  بكرة بلفظ 

ا والله لو سمعها مزاد الطبران  لفظة  صاحبك
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ذا أ ثنى أ حدكم على أ خيه فليقوزيد فيه أ فلح  ل ا 

 ا ن فالان ول أ زكّ  على الله أ حدا

ذا جاءكم يريم قوم فأ يرموه   .335 ذا جاءكم قوله  ضفا   ابنماجه من حديث  ابنرواه ا 

 عمر وأ بو داود بس ند صحيح

ذا مدح المؤمن ربيى ال يمان ف  قلبه   .338 ذا مدح المؤمنقوله  صا  رواه الطبران  بس ند  ا 

ذا مدح المؤمن ف   ضعيف والحاكم بلفظ ا 

يمان ف  قلبه قال كمالية وغير  وجهه َراَب ال 

 الكامل يضره

قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق   .332

فهاتوا صدقة الرقة ف  كل أ ربعين درهما درهم 

وليس ف  تسعين ومائة ش ء فا ذا بلغت 

 مائتين ففيها خمسة دراهم

... 

 ف  فضل الصيامفصل 

للجنّة ابب يقال له الراين ل يدخله ا ل   .341

 الصائمون

أ خرجه الش يخان من حديث  للجنّة ابب قوله

 سهل بن سعد

فطاره وفرحة عند   .340 للصائم فرحتان فرحة عند ا 

 لقاء ربّه

ئ  أ خرجه الش يخان والنسا للصائم فرحتانقوله 

رحتان للصائم فمن طريق أ بي  هريرة ولهما أ يضا 

ذا لق  ربّه فرح بصومه ذا أ فطر فرح وا   يفرحهما ا 

 فجزاه فرحوروى 

رواه هنّاد عن ضمرة مرسال ا ن لكل ش ء قوله  ا ن لكل ش ء اباب وابب العبادة الصيام  .349

 وهو اتبعّ  ثقة

ذا دخل شهر رمضان فتحت أ بواب الجنّة   .343 ا 

وأ غلقت أ بواب النار وصفدت الش ياطين 

ّشر واي ابغ  ال واندى مناد اي ابغّ  الخير هلم 

 أ قصر ضف

أ خرجه والبخاري ومسلم قوله  ا ذا دخل شهر قوله

قال الترمذي غريب وصّححه الحاكم  واندى مناد

 على شرطهما وصّحح البخاري وقفه على مجاهد
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ا ن الله تعالى يباه  المالئكة ابلشاب العابد   .344

فيقول أ يّها الشاب التارك شهوته ل جل  المبذل 

 يبعض مالئكت ش بابه ل  أ نت عندي 

يف عّدي بس ند ضع  ابنرواه  ا ن الله تعالى قوله

لكن له طرق فتقوى بها فصلح للفضائل 

 والمناقب

لّ  من   .347 قال الله تعالى عبدي المؤمن أ حب ا 

 بعض مالئكت 

رواه الطبران  من حديث  عبدي المؤمنقوله 

 أ بي  هريرة

 متفق عليه من حديث يجريا ن الش يطان قوله  أ دم مجرى الدم ابنا ن الش يطان يجري من   .343

نطلق مع صفيّة فمّر به رجالن من ال نصار اصفيّة 

نها صفيّة فقال س بحان الله فذيره ينهزم  فقال ا 

الش يطان من جائع انئم فكيف بقائم ويعانق 

شة روى أ نه قال لعائ  ش بعاان قائما فكيف ا ن انم

 داوم  قرع ابب الجنّة ابلجوع

  قلوب بنلول أ ن الش ياطين يحومون على   .345

لى ملكوت السماوات  أ دم لنظروا ا 

رواه أ حمد من حديث  لول أ ن الش ياطينقوله 

أ بي  هريرة وهو عالم الغيب أ خرج النسائ  الصوم 

يسجن به جنّة وروي من عذاب النار وروي 

جنّة حصينة من النار وروي العبد من النار 

 جنّة ما لم يخرقها بكذب أ و غيبةوروي 

 رواه هكذا وعقد تسعين من صام الدهرقوله  عليه جهنّم من صام الدهر ضيّقت  .348

نه ماجه وحس ّ  ابنأ حمد والنسائ  ف  الكبرى و 

أ بو داود الطيالس  يعن  لم يدخلها روى البخاري 

وف  رواية مسلم  ل صام من صام ال بدومسلم 

 لوقال صلّى الله عليه وسلم ل صام ول أ فطر 

ه وحكم [قلُت ]صام من صام ال بد ثالاث 

ن الله يحب أ ن تؤتى رخصه كما يحب  الكراهّية ا 

ى عمركما يكره أ ن تؤت ابنأ ن تؤتى عزائمه وعن 

 معصيته
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أ فضل الصيام صيام أ خ  داود كان يصوم يوما   .342

 ويفطر يوما ل أ فضل من ذلك 

رواه أ بو داود والترمذي  أ فضل الصيامقوله 

والنسائ  عن عبد الله بن عمر وقال الترمذي 

 تزد عليه وهو أ كثر مجاهدة حسن صحيح ول

النفس فتجمع ما هو لك وما هو لّربك قال صلّى 

 بل أ جوع يوما وأ ش بع يوماالله عليه وسلم 

ما صام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شهرا   .371

 كامال قط ا ل رمضان ص

 أ خرجه البخاري ما صام رسول اللهقوله 

أ دم يضاعف الحس نة بعشر  ابنكل عمل   .370

نه ل   لى س بعمائة ضعف ا ل الصوم فا  أ مثالها ا 

 وأ ان أ جزي به يدع شهوته وطعامه من أ جل 

 عن أ بي  هريرةكل عمل قوله 

لوف فم الصائم أ طيب عند الله من ريح خُ ـول  .379

 المسك

أ خرجه الس تة فالخلوف بضم خاء  لوفخُ ـولقوله 

تغيّر فم الصائم والرفث مخالطة الرجل زوجه مّما 

يريده فيها واس تحّب تركه مع غيرها والصخب 

 الضّجة والجلبة

الصيام جنّة فا ذا كان يوم صوم أ حدكم فال   .373

يرفث ول يصخب فا ن شاتمه أ حد أ و قاتله 

ن  صائم  فليقل ا 

... 

 أ جره غير أ نه لمن فطر صائما كان له مثل   .374

 ينقص من أ جر الصائم شيئا ص

... 

ذا دخل رمضان فتحت أ بواب الجنّة وغلقت   .377 ا 

 أ بواب النار وسلسلت الش ياطين

ذا دخل رمضانقوله   رواه الس تة ا 

أ ي الصوم أ فضل بعد رمضان قال شعبان   .373

لتعظيم رمضان قيل فأ ي الصدقة أ فضل قال 

 صدقة ف  رمضان ص

أ خرجه الترمذي وقال  أ ي الصوم أ فضلقوله 

 غريب
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ل تصوموا حتى تروا الهالل ول تفطروا حتى   .375

تروه فا ن غّم عليكم فاقدروا له فا ن غّم عليكم 

 فأ كملوا العّدة ثالثين

ل الترمذيل تصوموا حتى قوله   أ خرجه الس تة ا 

 غّم غّطاه ش ء من السحاب

ن  رأ يت الهالل قال له   .378 قال أ عرابي  واحد ا 

له ا ل الله قال نعم قال أ تشهد أ تشهد أ ن ل  ا 

أ ن محّمدا رسول الله قال نعم قال اي بالل أ ذن 

 ف  الناس أ ن يصوموا غدا

 أ خرجه أ صحاب السننقال أ عرابيّ  قوله 

عمر أ نّه رأ ه فصام وأ مر الناس  ابنأ خبره   .372

 بصيامه

 أ خرجه أ بو داود عمر ابنأ خبر قوله 

أ تى ريب وشهدوا أ نهم رأ وا الهالل ابل مس   .331

لى  ذا أ صبحوا أ ن يغدوا ا  فأ مرهم أ ن يفطروا وا 

 مصالهم ص

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  أ تى ريبقوله 

قالت عائشة قال ل  رسول الله صلّى الله عليه   .330

ن  صائم  وسلّم هل عندكم ش ء قلت ل قال فا 

فلما خرج أ هديت لنا هديّة أ و جاءان زور فلما 

رجع قلت اي رسول الله أ هديت لنا هدية وقد 

خبأ ت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قال 

هاتيه فجئت به فأ كل ثم قال كنت أ صبحت 

 صائما ضف

ل البخاري  قالت عائشةقوله  أ خرجه الخمسة ا 

ن  كمن أ خرج صدقة من ماله ا ن شاء أ مسكها وا 

 شاء أ مضاها

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فال صيام له   .339

 ح

 أ خرجه أ صحاب السنن من لم يجمع الصيامقوله 

ل من أ جمع  وهو موقوف روى مالك ل يصوم ا 

 الصيام قبل الفجر أ خرجه مالك والنسائ 

ان أ مة أ مية ل نكتب ول نحسب الشهر هكذا   .333 ا 

 وهكذا تسعا وعشرين مرة وثالثين مرة 

ان أ مة أ ميّةقوله   تقدم ا 
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من ذرعه ق ء وهو صائم فليس عليه قضاء   .334

 ح ومن اس تقاء عمدا فليقض

أ خرجه أ بو داود والترمذي  من ذرعه ق ءقوله 

 وقال حسن غريب تقوى ابلرواة

صلّى الله عليه وسلّم وهو احتجم رسول الله   .337

 حتجم وهو صائم ضفمحرم وا

ل  احتجم رسول اللهقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 النسائ 

 صّححه الترمذي أ فطر الحاجمقوله  أ فطر الحاجم والمحتجم ص  .333

أ زواجه وهو صائم ويباشر وهو ليقبّل بعض   .335

 صائم وكان أ ملككم ل ربّه ص

ل  ليقبّل بعض أ زواجه قوله أ خرجه الس تة ا 

 النسائ 

 ... أ ان أ حق بموسى منكم فصامه وأ مر بصيامه  .338

كان يصوم حتى نقول ل يفطر ويفطر حتى   .332

نقول ل يصوم وما رأ يت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ا س تكمل صيام شهر قط ا ل 

 رمضان

 أ خرجه الش يخان عن أ نس كان يصوم قوله

من صام رمضان واتبعه بسّت من شوال كان   .351

 كصيام الدهر

أ خرجه مسلم والترمذي  من صام رمضانقوله 

 وأ بو داود والنسائ 

يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثالثة   .350

 أ ايم من كل شهر ح

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  يصوم تسعقوله 

ن  أ حتسب على الله أ ن يكفّرصيام يوم   .359  عرفة ا 

 الس نة الت  قبله والس نة الت  بعده ح

... 

ثنين والخميس   .353 كان يتحرى صيام يوم ال 

ثنين والخميس  تعرض ال عمال على الله يوم ال 

 فأ حّب أ ن يعرض عمل  وأ ان صائم ص

... 

كان يأ مران أ ن نصوم أ ايم البيض ثالث عشرة   .354

وأ ربع عشرة وخمس عشرة وقال هن كهيئة 

 الدهر 

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  كان يأ مرانقوله 
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 أ خرجه النسائ  ل يفطر أ ايم البيضقوله  صل يفطر أ ايم البيض ف  حضر ول سفر   .357

جه مسلم وأ بو داود أ خر لم يكن يبال  قوله  لم يكن يبال  من أ ي أ ايم الشهر يصوم  .353

 والترمذي

من صام من كل شهر ثالثة أ ايم فذلك صيام   .355

 الدهر

أ خرجه الترمذي  من صام من كل شهرقوله 

 والنسائ 

 أ خرجه الترمذي والنسائ  من جاء ابلحس نةقوله  من جاء ابلحس نة فله عشر أ مثالها  .358

 الترمذي مرسال أ خرجهالغنيمة الباردة قوله  الغنيمة الباردة الصوم ف  الش تاء ص  .352

كان عمله ديمة وأ يكم يطيق ما كان رسول   .381

 الله يطيق ص

أ خرجه الش يخان الّديمة كان عمله ديمة قوله 

 المطر الدائم

ل  ل يصوم ف  يومينقوله  ل يصوم ف  يومين يوم الفطر ويوم النحر  .380 أ خرجه الخمسة ا 

 النسائ  وهو لفظ مسلم

يوم عرفة ويوم النحر وأ ايم التشريق عيدان   .389

 أ هل ال سالم 

 أ خرجه مسلميوم عرفة قوله 

 أ خرجه النسائ  من صام ال بدقوله  من صام ال بد فال صام ول أ فطر  .383

ل يتقدمن أ حدكم رمضان بصوم يوم أ و يومين   .384

ا ل أ ن يكون رجال كان يصوم صوما فليصمه 

 ح

 الخمسةأ خرجه ل يتقّدمن أ حدكم قوله 

نهيى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صيام   .387

 يوم عرفة بعرفة

خرجه أ   نهيى رسول الله صلّى الله عليه وسلمقوله 

 أ بو داود وهو نهي  اس تحباب

ل يصومن أ حدكم يوم الجمعة ا ل أ ن يصوم   .383

 يوما قبله أ و يوما بعده ص

ل  ل يصومّن أ حدكمقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 النسائ  وهو لفظ البخاري

ل تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليال  ول   .385

تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين ال ايم ا ل أ ن 

 يكون ف  صوم يصومه أ حدكم ص

 وهو رواية مسلم ل تخّصوا ليلة الجمعةقوله 
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كلوا واشربوا ول يهيدنكم الساطع المصعد   .388

 حتى يعترض لكم ال حمر فكلوا واشربوا

نكم ول يهيدّ أ خرجه أ بو داود كلوا واشربوا قوله 

 يزعّجنكم الفجر المس تطيل ابلدال

ذا سمع أ حدكم النداء وال انء على يده فال   .382 ا 

 يضعه حتى يقض  حاجته منه

ذا سمع أ حدكم قوله   أ خرجه أ بو داودا 

ذا أ قبل الليل من هاهنا وأ دبر النهار من   .321 ا 

 هاهنا وغربت الشمس فقد أ فطر الصائم 

ذا أ قبل الليلقوله  ل النسائ  ا   أ خرجه الخمسة ا 

رمذي أ خرجه الثالثة والت بخير ل يزال الناس قوله ل يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر  .320

 عن أ بي  هريرة

يفطر قبل أ ن يصل  على رطبات فا ن لم يكن   .329

فعلى تمرات فا ن لم يجد حسا حسوات من 

 ماء 

أ خرجه أ بو داود والترمذي  يفطر قبلقوله 

 واللفظ له الحسوة الجرعة

ذهب الظمأ  وابتلت العروق وثبت ال جر ا ن   .323

 شاء الله

أ خرجه أ بو داود والنسائ  وزاد ذهب الظمأ  قوله 

 رزين ف  أ ّوله الحمد لله

ن  أ ظل يطعمن  ربّي    .324 ن  لست مثلكم ا  ا 

 ويسقين 

نّ  لست مثلكمقوله  أ خرجه الش يخان  ا 

والترمذي المواصلة أ ن يصوم يومين أ و ثالثة ل 

ام يفطر فيها يعن  يعينن  ويقّوين  بمنزلة الطع

 والشراب

كان يدركه الفجر ف  رمضان جنبا من غير   .327

 حلم فيغتسل ويصوم

 أ خرجه الس تة كان يدركه الفجرقوله 

أ خرجه البخاري وأ بو داود يس تاك الصائم قوله  يس تاك الصائم أ ول النهار وأ خره  .323

 عن أ بي  هريرة

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله   .325

 حاجة ف  أ ن يدع طعامه وشرابه 

أ خرجه البخاري وأ بو داود من لم يدع قوله 

 والترمذي
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لى طعام وهو صائم   .328 ذا دع  أ حدكم ا   فليقلا 

ن  صائم  ا 

ذا دع  أ حدكمقوله   أ خرجه مسلم وأ بو داود ا 

ذنهم  .322  أ خرجه الترمذي وقال منكر من نزل بقومقوله  من نزل بقوم فال يصومن ا ل اب 

ذا أ كل عنده صلّت عليه المالئكة   .411 ا ن الصائم ا 

 حتى يفرغوا

 أ خرجه الترمذي وروي المفاطيرا ن الصائم قوله 

ذا أ كل عنده   .410 المفاطير صلّت عليه الصائم ا 

 المالئكة

ذا أ كلقوله   أ خرجه الترمذي الصائم ا 

ذنه ف  غير   .419 ل تصم المرأ ة وبعلها حاضر ا ل اب 

 رمضان

ل النسائ   ل تصم المرأ ةقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 وزاد أ بو داود ف  غير رمضان

صام حتى بلغ يراع الغميم فصام الناس ثم دعا   .413

ليه ثم  بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ا 

شرب فقيل له بعد ذلك ا ن بعض الناس قد 

 صام فقال أ ولئك العصاة أ ولئك العصاة 

 أ خرجه مسلم والترمذيصام حتى بلغ قوله 

 أ خرجه الش يخان والنسائ  ذهب المفطرونقوله  ذهب المفطرون اليوم ابل جر  .414

كنّا مع النبي  صلّى الله عليه وسلم  عن أ نس قال

 ف  سفر فمنّا الصائم ومنّا المفطر فنزلنا منزل ف 

يوم حار أ كثران ظاّل صاحب الكساء ومنّا من 

يتّق  الشمس بيده فسقط الصّوام وقام المفطرون 

 ية وسقوا الركاب فقالهبن فضربوا ال

 ليس البرّ قوله  ا ف  السفرليس البر أ ن تصومو   .417

ليس من البر الصيام ف  السفر ا ن شئت فصم   .413

ن شئت فأ فطر  وا 

خرجه أ   ليس من البّر الصيام ف  السفر وف  رواية

ل الترمذي قوله  أ خرجه ا ن شئت الخمسة ا 

 الس تة

  أ خرجه النسائ ا ن الله تعالى وضع عنهقوله  ا ن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصالة   .415
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ا ن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصالة   .418

وأ رخص له ف  ال فطار وأ رخص فيه للمرضع 

 والحبلى ا ذا خافتا على ولديهما

 أ خرجه أ صحاب ا ن الله تعالى وضع شطر قوله

نه الترمذي  السنن وحس ّ

من مات وعليه صوم صام عنه وليه فصوم عن   .412

 أ مك

 أ خرجه الخمسةمن مات وعليه صوم قوله 

أ خرجه مالك وأ بو داود  قال لعائشةقوله  لعائشة وحفصة اقضيا مكانه يوما أ خرقال   .401

كنت أ ان وحفصة والترمذي قالت عائشة 

صائمتين فأ هدي لنا طعام فأ كلنا منه فدخل النبيّ  

نّ  أ صبحت  صلّى الله عليه وسلم وقالت حفصة ا 

أ ان وعائشة صائمتين متطوعتين فأ فطران عليه 

 فقاله

ن رمضان من غير مرض ول من أ فطر يوما م  .400

ن صامه  رخصة لم يقضه صوم الدهر كلّه وا 

و أ خرجه البخاري تعليقا وأ بمن أ فطر يوما قوله 

 داود والترمذي

وقع رجل على أ هله ف  رمضان فقال له هل   .409

تجد رقبة تعتقها قال ل قال فهل تس تطيع أ ن 

تصوم شهرين متتابعين قال ل قال هل تجد 

تى ل ل قال فاجلس فأ  ا طعام س تين مسكينا قا

 النبي  صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال

أ ين السائل قال أ ان قال خذ هذا فتّصدق به 

قال على أ فقر منّ  فوالله ما بين لبيتها أ هل 

بيت أ فقر من  فضحك رسول الله صلّى الله 

 عليه وسلّم ثم قال أ طعمه أ هلك

ل  وقع رجل على أ هلهقوله  أ خرجه الس تة ا 

ئ  والعرق الزنبيل ال بة ال رض ذات النسا

 الحجارة السود الكثيرة وه  الحرة

من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو   .403

نه  قوي على صيامه حتى جاء رمضان أ خر فا 

يطعم مكان كل يوم مسكينا مّدا من حنطة 

 وعليه مع ذلك القضاء ضف

 رمضان أ خرجه مالكمن كان عليه قضاء قوله 
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 والعمرةفصل ف  الحج 

من خرج من بيته حاّجا أ و معتمرا فمات أ جره   .404

 له أ جر الحاج المعتمر

ن رواه البيهق  بلفظ م من خرج من بيتهقوله 

 مات ف  طريق مكة

من مات ف  ا حدى الحرمين لم يعرض ولم   .407

 يحاسب وقيل له ادخل الجنّة ص

... 

لى العمرة كفّارة لما بينهما والحّج   .403 العمرة ا 

 له جزاء ا ل الجنّةالمبرور ليس 

لى العمرة قوله  هو لفظ البخاري قوله العمرة ا 

رواه الطبران  وأ حمد من طريق والحج المبرور 

 جابر

حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها وحجة   .405

 مبرورة ليس لها جزاء ا ل الجنّة

 رواه الش يخانحّجة مبرورة قوله 

ن و الحّجاج والعّمار وفد الله ا ن سأ لوا أ عطوا   .408 ا 

ن أ نفقوا خلف لهم الدرهم أ لف  دعوا أ جابهم وا 

 أ لف ضف

ماجه من حديث  ابنرواه  الحّجاج والعّمارقوله 

 أ بي  هريرة دون قوله وزّواره

أ عظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أ ن الله   .402

 تعالى لم يغفر له ح

ق رواه الخطيب ف  المتف أ عظم الناس ذنباقوله 

 لفردوس منوالمفترق والديلم  ف  مس ند ا

س ناد ضعيف ابنحديث   عمر اب 

ينزل على هذا البيت ف  كل يوم مائة   .491

وعشرون رحمة س تون للطائفين وأ ربعون 

 للمصلين وعشرون للناظرين

  رواه البيهق  ف ينزل على هذا البيتقوله 

س ناد حسن من حديث  عباس  ابنالشعب اب 

نة  ورواه الطبران  ف  معاجمه الثالثة حس ّ

المنذري والعراق  والسخاوي وهو مرتق درجة 

 الحسن

نه قد هدم مّرتين   .490 اس تمتعوا من هذا البيت فا 

 ويرفع ف  الثالثة ح

بّان ح  ابنرواه  اس تمتعوا من هذا البيتقوله 

عمر وقال صحيح على  ابنوالحاكم من حديث 

ن  شرط الش يخين ورواه الطبران  ف  المعجم وا 

 لم يوافق هذا اللفظ
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من طاف ابلبيت س بعا وصلى ركعتين كان   .499

 كعتق رقبة

رواه الترمذي  من طاف ابلبيت س بعاقوله 

نه  وحس ّ

من طاف بهذا البيت أ س بوعا يحصيه كتب له   .493

بكل خطوة حس نة وكفرت عنه سيئة ورفعت 

 ن له كعتق رقبةله درجة وكا

  رواه أ حمد والطبران من طاف بهذا البيتقوله 

أ فضل ال ايم يوم عرفة وافق يوم الجمعة وهو   .494

 أ فضل من س بعين حّجة ح

أ س نده رزين بن معاوية ف   أ فضل ال ايمقوله 

تجريد الصحاح عن طلحة بن عبيد لله وفيه حّج 

رسول الله صلّى الله عليه وسلم حّجة الوداع 

وه  الحّجة الت  حّجها ف  ال سالم ل نه فرض 

نّما هو عمر ف  صورة  عام العاشر فقط وما قبله ا 

 حج

رة رواه الحاكم عن أ بي  هرياللّهم اغفر للحاج قوله  اللّهم اغفر للحاج ولمن اس تغفر له الحاج  .497

وقال على شرط مسلم ثالاث فيتأ كد طلب 

الس تغفار منه ليدخل ف  اس تغفاره صلّى الله 

لى عشرين ربيع ال ّول فا ن تأ خر عنه  عليه وسلم ا 

لى وصوله  فا 

ذا لقيت الحاج فسلّم عليه وصافحه ومره أ ن   .493 ا 

نه مغفور  ه ل يس تغفر لك قبل أ ن يدخل بيته فا 

ذا لقيت الحاجقوله   رواه أ حمد مرفوعا ا 

ا ن الحجر ال سود ايقوتة من يواقيت الجنّة   .495

نه يبعث يوم القيامة له عينان ولسان ينطق  وا 

 س تلمه بحق وصدق يقبله كلايشهد لكل من 

مّرة ثالاث ا ن رأ ه خاليا وسجد عليه قبل الرين 

 حوسجد عليه ثالث مّرات 

رواه البزار والحاكم من  ا ن الحجر ال سودقوله 

لى  س ناده رواه الترمذي ا  حديث عمر وصّححا ا 

بحق وصدق وصّححه الحاكم فالحديث يّرد على 

 من يره السجود عليه وقال ببدعته

حج أ دم عليه السالم فطاف ابلبيت س بعة   .498

فلقيته المالئكة ف  الطواف فقالوا بّر حجك 

اي أ دم ا ان حججنا هذا البيت قبلك بأ لف  عام 

رواه الشافع  مرفوعا على محّمد  حّج أ دمقوله 

بن كعب القرظ  قوله قال فما كنتم رواه ال زرقّ  

 عباس ابنمن حديث 
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قال فما كنتم تقولون ف  الطواف قالوا كنّا نقول 

س بحان الله والحمد لله ول ا له ا ل الله والله 

أ كبر قال أ دم فزيدوا فيها ول حول ول قّوة ا ل 

براهيم  ابلله فزادت المالئكة ذلك فقال لهم ا 

عليه السالم ماذا تقولون ف  طوافكم قالوا كنا 

ان الله حنقول قبل أ بيك أ دم عليه السالم س ب

له ا ل الله والله أ كبر فأ علمناه  والحمد لله ول ا 

ذلك فقال زيدوا ول حول ول قّوة ا ل ابلله 

 فقال زيدوا فيها العل  العظيم ففعلت المالئكة 

لى أ هل   .492 ا ن الله عز وجّل ينظر ف  كل ليلة ا 

ليه أ هل الحرم وأ ول  ال رض فأ ول من ينظر ا 

ليه أ هل المسجد الحرام فمن رأ ه  من ينظر ا 

طائفا غفر له ومن رأ ه مصليّا غفر له ومن رأ ه 

 قائما مس تقبل القبلة غفر له ص

أ ورده صاحب القوت  ا ن الله عّز وجلقوله 

 العبادة ف  غيره من نومة ف  الحرم أ فضل [قلُت ]

لّ  ولول   .431 نك لخير أ رض الله وأ حب بالد الله ا  ا 

 صأ ن  أ خرجت منك لما خرجت 

نّكِّ لخيرقوله  لى حبّان وذيره رزين ع ابنأ خرجه  ا 

الموطأ  من حديث أ بي  سلمة وأ خرجه أ حمد 

عباس أ يضا حين خرج  ابنعن وأ خرجه رزين 

من مكة ووقف عند الحزورة وقال ما أ طيبك 

لّ  ولول أ ن قوم  أ خرجون  منك  من بلد وأ حبّك ا 

 ما سكنت غيرك

صالة ف  مسجدي هذا خير من أ لف صال ة   .430

 فيما سواه ا ل المسجد الحرام ضف

متفق عليه من  صالة ف  مسجدي هذاقوله 

 حديث أ بي  هريرة

بعشرة أ لف صالة صالة ف  مسجدي هذا   .439

وصالة ف  المسجد ال قصى بأ لف صالة 

وصالة ف  المسجد الحرام بمائة أ لف صالة 

وصيام شهر رمضان ابلمدينة كصيام أ لف شهر 

فيما سواه وصالة الجمعة ابلمدينة كأ لف جمعة 

عيم رواه أ بو ن  شرةصالة ف  مسجدي هذا بع قوله 

 ف  الحلية من حديث أ نس
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فيما سواها ا ل المسجد الحرام والصالة ف  

 مسجد الرابط أ لف صالة ص

من صبر على شّدتها ول وائها كنت له شفيعا   .433

 يوم القيامة أ و شهيدا

 رواه مسلم من حديث من صبر على شّدتهاقوله 

 أ بي  هريرة

نه  اس تطاعمن   .434 أ ن يموت ابلمدينة فليمت فا 

لن يموت بها أ حد ا ل كنت له شفيعا يوم 

 القيامة ص

شفاعة خاصة بهم رواه  اس تطاعمن قوله 

عمر  ابنماجه من حديث  ابنالترمذي و 

نه الترمذي وصّححه ورواه أ حمد برجال  وحس ّ

 ثقات

لى ثالثة مساجد المسجد   .437 ل تشد الرحال ا ل ا 

 الحرام ومسجدي هذا والمسجد ال قصى

 رواه أ حمد وأ بو داود ل تشّد الّرحال ا لقوله 

لى مسجد يذير   .433 فيه  اللهل تشد رحال المط  ا 

لى ثالثة مساجد  ا ل ا 

ياء رواه الطبران  والض  ل تشّد رحال المط ّ  قوله

 من حديث أ بي  سعيد

كنت نهيتكم عن زايرة القبور فزوروها ول   .435

 تقولوا هجرا ضف

والحديث ف  المساجد دون كنت نهيتكم قوله 

 المشاهد

البالد بالد الله عز وجل والخلق عباده فأ ّي   .438

 ىقا فأ قم وأ حمد الله تعالموضع رأ يت فيه رف

نالبالد بالد الله قوله   رواه أ حمد والطبران  وا 

 ضعف تقوى بطرق

رواه ماجه بس ند حسن من  من رزقه اللهقوله  من رزقه الله رزقا ف  ش ء فليلزمه  .432

 حديث أ نس ورواه البيهق 

ومن جعلت معيش ته ف  ش ء فال ينتقل عنه   .441

 حتى يتغير عليه

ماجه من  ابنرواه  ومن جعلت معيش ته قوله

 حديث عائشة

ماء زمزم لما شرب له ا ن شربته تستشف  به   .440

ن شربته لش بعك أ ش بعك الله  شفاك الله وا 

ن شربته لقطع ضمأ ك قطعه الله وه  خدمة  وا 

 جبريل وسقيا ا سماعيل ضف

أ خرجه أ بو ذر الهروي ف  منسكه ماء زمزم قوله 

تدرك أ خرج مرفوعا وصّححه الحاكم ف  المس  

 ابنالدينوري من طريق الحميدي كنّا عند 

عيينة فجاء رجل فسأ له عن حديث ماء زمزم 

 هل وصحيح قال له نعم
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عّدي  ابنرواه  من زارن  بعد وفات قوله  من زارن  بعد وفات  فكأ نما زارن  ف  حيات   .449

والطبران  والدارقطن  والبيهق  وضّعفه من 

 عمر ولما كثرت طرقه صلح ابنحديث 

ما من أ حد من أ مت  له سعة ثم لم يزرن    .443

 فليس له عذر ص

عّدي والدارقطن  ف   ابنرواه  ما من أ حدقوله 

غرائب مالك ورواه الخطيب ف  الرواة عن 

من حّج ولم عمر بلفظ  ابنمالك من حديث 

وروى البخاري ف  اتريخ يزرن  فقد جفان  

ما من أ حد من أ ّمت  له المدينة من حديث أ نس 

طرقه  وقد كثرتسعة ثم لم يزرن  فليس له عذر 

 ورواته فصلح

من جاءن  زائرا ل يهمه ا ل زايرت  كان حقا   .444

 على الله س بحانه أ ن أ يون له شفيعا ص

رواه الطبران  من حديث  من جاءن  زائراقوله 

السكن وصّححه عبد  ابنعمر وصّححه  ابن

تيمية  بنلة الزايرة لف  رّد مسأ   الحق والس بك 

ومن مات بأ حد الحرمين بعثه الله من وزيد فيه 

ال منين وعن أ نس المدينة بها قبري وبها بيت  

ه أ بو أ خرجوتربت  وحق على كل مسلم زايرتها 

من زارن  متعّمدا كان ف  جواري داود وروي 

 أ خرجه البيهق يوم القيامة 

لمه يتعمن جاء مسجدي هذا لم يأ ته ا ل لخير   .447

أ و يعلمه فهو بمنزلة المجاهد ف  سبيل الله 

ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر 

لى متاع غيره ص  ا 

رفعه أ بو هريرة قوله ومن  من جاء مسجديقوله 

ماجه  ابنأ بي  شيبة و  ابنجاء لغير ذلك أ خرجه 

ثم  من حّج مكةعباس  ابنوالحاكم البيهق  وعن 

 نحّجتان مبروراتقصدن  ف  مسجدي كتب له 

من زار قبري عمر  ابنأ خرجه الديلم  ورفع 

ّدي ع ابنأ خرجه الترمذي و وجبت له شفاعت  

والدارقطن  والبيهق  من طريق موسى وهو 

مجهول فالزايرة من أ هم القرابت من ضميمة 

زايرة مسجده الشريف ابلصالة فيه لئال يفوته 
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ثواب شّد الرحال فيقول زرت النبيّ  ل القبر 

به بمن يعظم ويعبد القبور سّدا للذرائلئ ع ال يتش ّ

نّه قال  اللّهم ل تجعل قبري وثنا يعبد اش تّد فا 

غضب الله على قوم اتخذوا قبور أ نبيائهم مساجد 

لكن دعوته مس تجابة فال يكون أ بدا فضال من 

الله ومساجد جمع مسجود ل ن اليهود يسجدون 

تخاذ اا معزير بن الله عندهم ظلما وكفرا وأ  لقبر 

مسجد قرب صالح ليتبّرك بأ ثر الصالح فجائز 

نقله ف  الفتح عن العين  فال مغمز فيما يفعل 

 عند ال ضرحة عليه

من خرج من بيته حتى يأ ت  مسجد قباء   .443

 ويصلّ  فيه كان له عدل عمرة ص

س ناد  من خرج من بيتهقوله  رواه النسائ  اب 

صحيح عن سهل بن حنيف مرفوعا وكذلك رفعه 

وضأ  من ت زي ف  مثير الغرام بلفظالجو  ابن

فأ س بغ الوضوء وجاء مسجد قباء فصلّى فيه 

ه ورواه الطبران  وأ خرج ركعتين كان له أ جر عمرة

وهو  كعاتأ ربعة ر أ بي  شيبة والطبران  بلفظ  ابن

حبّان ف   ابنمن أ صح ال حاديث وأ خرج 

 من صلّى ف  المساجد ال ربعة غفر لهصحيحه 

وصلّى كما أ مر غفر له من توضأ  كما أ مر وروى 

فالمساجد المسجد  ما تقّدم من ذنبه وما تأ خر

الحرام ومسجد المدينة ومسجد ال قصى 

ومسجد قباء وندب ف  يوم السبت وأ خذ منه 

جواز تخصيص بعض ال ماين ابلقرابت أ و بزايرة 

فتقاد بعض أ مورهم لكن ل تعتقد اال خوان أ و 

 سنّية مثله

 فصل ف  فضل القرأ ن وقارئه
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من قرأ  القرأ ن ثم رأ ى أ ن أ حدا أ وت  أ فضل مما   .445

 أ وت  فقد اس تصغر ما عظمه الله تعالى 

بير رواه الطبران  ورواه ف  الك  من قرأ  القرأ نقوله 

ومحمد بن نصر ف  كتاب قيام الليل وأ بو بكر 

 عمر ابنبن أ بي  شيبة موقوفا على 

ما من شفيع أ فضل منزلة عند الله تعالى من   .448

 نبيّ  ول ملك ول غيرهالقرأ ن ل 

رواه عبد الملك بن ما من شفيع أ فضل قوله 

حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسال وروى 

 عالقرأ ن شافع ومشفّ مسعود  ابنالطبران  عن 

نه يأ ت  يوم القيامة شفياولمسلم   عاقرءوا القرأ ن فا 

ته النار  .442 جهنّم  ران  يعن  انررواه الطب لو كان القرأ نقوله  لو كان القرأ ن ف  ا هاب ما مس ّ

نها تحرقه وأ حمد و  ان حبّ  ابنل انر الدنيا فا 

والدارم  من حديث عقبة وال هاب الجلد قبل 

هاب ما أ حرقه الله ابلنار  الدبغ لو جمع القرأ ن ف  ا 

ق  رواه أ بو نعيم والبيه أ فضل عبادة أ ّمت قوله  أ فضل عبادة أ مت  تالوة القرأ ن ضف  .471

ن ف  ال ابنة ع انفع عن أ س يد والس نج ّ  ابنو 

 أ نس بلفظ أ فضل العبادة قراءة القرأ ن

ا ن الله تعالى قرأ  طه ويس قبل أ ن يخلق   .470

الخلق بأ لف عام فلما سمعت المالئكة القرأ ن 

قالت طوبيى ل مة ينزل عليهم هذا طوبيى 

ل جواف تحمل هذا طوبيى ل لس نة تنطق بهذا 

 ح

د رواه الدارم  بس ن ا ن الله تعالى قرأ  طهقوله 

خزيمة ف  الضعفاء والعقيل   ابنضعيف و 

 عدّي ف  الكامل ابنوالطبران  ف  ال وسط و 

 مردويه والبيهق  ف  الشعب بلفظ قبل أ ن ابنو 

يخلق السماوات وال رض بأ لف  عام وتتكلم بدل 

 تنطق والباق  سواء

من شغله القرأ ن عن ذيري ومسأ لت  أ عطيته   .479

 أ فضل ما أ عط  السائلين

اه الترمذي من حديث رو من شغله القرأ نقوله 

 أ بي  سعيد وقال حسن غريب

  تشغله قراءة القرأ ن عن دعائ  ومسأ ل من   .473

 أ عطيته أ فضل ثواب الشايرين

ن شاهي ابنرواه  من شغله قراءة القرأ نقوله 

والترمذي عن محمد بن ا سماعيل وروى 

 من شغله القرأ ن وذيريالطبران  ف  الدعاء 

قول يوروى البخاري ف  كتاب خلق أ فعال العباد 
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الله عز وجل ا ذا شغل عبدي ذيري عن مسأ لت  

وأ فضل  [قلُت ]أ عطيته أ فضل ما أ عط  السائلين 

نه أ عظم من الدعاء ولذير الله  هو عين الذير فا 

 أ كبر من الدعاء وغيره ذيرا وتذكيرا

ثالثة يوم القيامة على كثيب من مسك أ سود   .474

ل يهولهم فزع ول ينالهم حساب حتى يفرغ ما 

ه عز بتغاء وجه اللابين الناس رجل قرأ  القرأ ن 

 وجل وأ م بقوم وهم به راضون 

 الةتقدم ف  كتاب الص ثالثة يوم القيامةقوله 

رواه النسائ  ف  الكبرى  أ هل القرأ ن أ هلقوله  أ هل القرأ ن أ هل الله وخاصته ضف  .477

س ناد  ابنو  ماجه والحاكم من حديث أ نس اب 

حسن ورواه أ حمد وأ خرجه أ بو القاسم بن حيدر 

ف  مش يخته عن علّ  بن أ بي  طالب وهم 

 حفظته المالزمون لتالوته العاملون بما فيه

ا ن القلوب تصدأ  كما يصدأ  الحديد جالؤها   .473

 تالوة القرأ ن وذير الموت ص

 رواه البيهق  ف  الشعب وف  با ن القلو قوله 

 المعجم الصغير للطبران  وجالئها الس تغفار

لى قارئ القرأ ن من صاحب   .475 لله أ شد أ ذان ا 

لى قينته  القينة ا 

 حبّان ابنماجه و  ابنرواه  لله أ شّد أ ذانقوله 

د عبي ابنوالحاكم وصّححه من حديث فضالة 

وقال الحاكم على شرطهما وقال الذهبيّ  بل 

ذ ل  منقطع وأ خذ منه حلية سماعه من قينته ا 

يقاس سماع الله على محّرم وحّرم من قينة غيره 

 للفتنة

لى الرجل الحسن الصوت   .478 لله أ شّد أ ذان ا 

لى قينته  ابلقرأ ن يجهر به من صاحب القينة ا 

 ص

 رواه البيهق  لله أ شدّ قوله 
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القرأ ن وهو قائم ف  الصالة كان له من قرأ    .472

بكل حرف مائة حس نة ومن قرأ ه وهو جالس 

ف  الصالة كان له بكل حرف خمسون 

حس نة ومن قرأ ه ف  غير صالة وهو على 

وضوء فخمس وعشرون حس نة ومن قرأ ه 

 على غير وضوء فعشر حس نات ص

أ خرجه الديلم  من حديث  من قرأ  القرأ نقوله 

لى كتاب الله  س تمعامن أ نس مرفوعا وروي  ا 

 كان له بكل حرف حس نة

رواه أ صحاب السنن من  من قرأ  القرأ نقوله  من قرأ  القرأ ن ف  أ قل من ثالث لم يفقهه  .431

حديث عبد الله بن عمرو وصّححه الترمذي 

 ورواه أ حمد عن عفّان وأ بو داود عن هّمام

ل تقرءوا القرأ ن ف  أ قّل من ثالث اقرأ ه ف    .430

 س بع ول تزد

 أ خرجه سعيد بن منصورل تقرءوا القرأ ن قوله 

أ بي  داود من طريق أ بي  ال حوص قوله  ابنو 

تفاد ل يس   [قلُت ]رواه البخاري  اقرأ ه ف  س بع

نما هو خالف ال ولى وقد روى  منه التحريم وا 

عن كثير من السلف قراءته ف  ركعة ابلترتيل 

خرقا للعادة يرامة من الله منهم عثمان بن عفان 

 الداري وسعيد بن جبيروتميم 

د ماجه من حديث سع ابنرواه  اتلوا القرأ نقوله  صاتلوا القرأ ن وابكوا فا ن لم تبكوا فتبايوا   .439

فليس  فتغّنوا فمن لم يتغنورواه أ بو يعلى بزايدة 

 منّا

 ... ليس منا من لم يتغّن ابلقرأ ن  .433

نه نزل بحزن ح  .434 أ خرجه أ بو يعلى مرفوعا عن  اقرءوا القرأ نقوله  اقرءوا القرأ ن بحزن فا 

حسن الناس أ  عبد الله بن بريدة والطبران  بلفظ 

ذا قرأ  القرأ ن يتحزن به  قراءة من ا 

فضل قراءة السر على القراءة العالنية كفضل   .437

 صدقة السر على صدقة العالنية 

رواه أ بو داود والنسائ   فضل قراءة السرّ قوله 

نه من حديث عقبة بن عامر  والترمذي وحس ّ
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 فال سرار تبعيد من الرايء فهو أ فضل لخائفه فقط

 المبارك ف  الزهد مثله ابنورواه 

الجاهر ابلقرأ ن كالجاهر ابلصدقة والمسر به   .433

 كالمسر ابلصدقة

... 

يفضل عمل السر على عمل العالنية بس بعين   .435

 ضعفا

عب رواه البيهق  ف  الش يفضل عمل السرّ قوله 

 أ بي  الدنيا كذلك ف  كتاب الدعاء ابنورواه 

يفضل الذير الخف  الذي ل تسمعه الحفظة   .438

 على الذي تسمعه بس بعين ضعفا

... 

حبّان من  ابنرواه أ حمد و  خير الرزققوله  خير الرزق ما يكف  وخير الذير الخف   .432

حديث سعد بن أ بي  وقاص رجاله رجال 

الصحيح والكفاية قوت يوم بيوم ول يهتم لرزق 

لى فيض الله عليه بأ ن أ عطاه ما اغدا  ستنادا ا 

 يقنعه

 رواه الخطيب عن جابر ل يجهر بعضكمقوله  ل يجهر بعضكم على بعض  .451

أ ل ا ن كلكم مناج ربّه فال يؤذين بعضكم بعضا   .450

 على بعض ف  القراءة ول يرفع بعضكم

ّن كلّكمقوله   رواه أ بو داود عن الخدري أ ل ا 

وسمع جماعة من الصحابة يجهرون ابلقراءة   .459

 فصّوبه 

هم وزيد ف  رواية ل  سمع جماعة من الصحابةقوله 

ليهم  ف  الصحيحين من حديث عائشة ويسمع ا 

رفع رجل صوته ابلقرأ ن فقال رحم الله فالان قال 

 وأ ان أ سمع قراءتك البارحةلل شعري لو رأ يتن  

نّما أ عرف أ صوات ال شعريّين الحديث وقال  ا 

ابلقرأ ن حين يدخلون ابلليل وأ عرف منازلهم من 

 أ صواتهم ابلقرأ ن

ال ق لبالل يخلط أ ايتقاله كلّكم قد أ حسن قوله  كلّكم قد أ حسن وأ صاب  .453

بو رواه أ  أ خلط الطيب ابلطيب فقال أ حسنت 
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أ ن أ ايت ب داود بس ند صحيح وفيه جواز خلط

يقرأ  من هذه السورة طرفا وف  أ خرى أ ية أ خرى 

 نابوهو حديث صحيح حّجة على غيره ونقل 

العربي  ال جماع على المنع بأ ن تأ ليف الله خير 

من تأ ليف غيره ويعّد من سوء ال دب وروي أ نّه 

قرأ  السورة على وجهها وهو مرسل اقال لبالل 

 صحيح ووصله أ بو داود عن أ بي  هريرة وأ خرجه

ن  أ بو عبيد عن عمر مولى عفرة أ خت بالل وا 

لم يخف الرايء فالجهر أ فضل لما فيه من العمل 

ول نّه يوقظ قلب القارئ ويوقظ الوس نان ويطرد 

نما تفضل  يقاظ الغير وا  الش يطان ويتسبب ف  ا 

 ال عمال بكثرة النّيات

ن  أ حّب أ ن أ سمعه من غيري  .454 نّ  أ حبقوله  ص ا   بنقال صلّى الله عليه وسلم ل ا 

نّ  أ حب أ ن أ سمعه من غيري مسعود  اقرأ  علّ  فا 

فكان يقرأ  وعينا رسول الله صلّى عليه وسلم 

ٍة بَِّشهِّيدٍ }تفيضان عند  ن ُكّلِّ أ ما ْئنَا مِّ َذا جِّ
ِ
 فََكْيَف ا

ئْنَا بَِّك عَلَى َهُؤلء َشهِّيًدا ( سورة 40{ )َوجِّ

 النساء

متفق عليه من حديث أ بي   لقد أ وت  هذاقوله  أ ل داود لقد أ وت  هذا من مزامير  .457

فقال اي رسول الله لو علمت أ نك تسمع موسى 

رواه النسائ  من حديث  لحبّرته لك تحبيرا

مّر هو وعائشة وهو يقرأ  ف  بيته فقاما عائشة 

يس تمعان لقراءته وروي تسمع أ زواجه صلّى الله 

عليه وسلم فقال لو علمت لتسوقتكّن تسويقا 

رجه أ حمد بن منيع ف  مس نده وقال أ بو حنيفة أ خ

تجوز القراءة ابل لحان كجماعة من السلف 

ويرهها مالك وأ حمد والجمهور والشافع  ل بأ س 
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ل خالف فا ن أ فرط حتى تتولّد  [قلُت ]بها 

ل فال أ و  حروف أ و أ دغم ف  غير موضعه يره وا 

حرم ويفّسق به صاحبه ويأ ثم المس تمع وال صوب 

ذ ل يسلك أ نه صغيرة ف ا ن غيّر نظم القرأ ن حرم ا 

ابلقرأ ن مسلك المجون والباطل ابلقياس على 

 ال شعار وهو عين الحق

من اس تمع أ ية من كتاب الله عز وجّل كانت   .453

 له نورا يوم القيامة

رواه أ حمد من حديث أ بي   س تمع أ يةامن قوله 

يامة نورا يوم الق مردويه بلفظ  ابنهريرة ورواه 

ن معباس  ابنوروى أ بو نعيم ف  الحلّية عن 

س تمع حرفا من كتاب الله طاهرا كتبت له عشر ا

حس نات ومحيت عنه عشر سيئات ورفعت له 

من وروى الديلم  عن أ نس  عشر درجات

لى كتاب الله كان له بكل حرف حس نةا  س تمع ا 

ّن للقرأ ن ظاهرا قوله  ا ن للقرأ ن ظاهرا وابطنا وحّدا ومطلعا  .455 يحه حبّان ف  صح  بنارواه ا 

 مسعود مرفوعا ابنمن حديث 

ا ن هذا القرأ ن ليس منه حرف ا ل له حد ولكل   .458

 حد مطلع

ا رواه الديلم  فظاهرها لفظها ن هذا القرأ ن  قوله

هالك ال ّولين  وابطنها تأ ويلها وقيل ظاهرها اب 

وابطنها وعظ ال خرين ورّجحه أ بو عبيدة وقيل 

الظاهر  ما ظهر وما بطن من المعان  وقيل

التالوة والباطن الفهم والحّد أ حكام الحالل 

والحرام والمطلع ال شراف على الوعد والوعيد 

 يطلع عليه عند المجازات

 ... اللّهم فقهه ف  الدين وعلّمه التأ ويل ص  .452

من قال ف  كتاب الله برأ يه فأ صاب فقد أ خطأ    .481

 ومن قال برأ يه فأ خطأ  فليتبوأ  مقعده من النار

رواه الترمذي  ف  كتاب الله من قالقوله 

القرأ ن يحوي س بعة وس بعين  [قلُت ]وصحّحه 

ذ لكل كلمة علم ثم  أ لف علم ومائت  علم ا 
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يضاعف أ ربعا لكل واحد ظاهر وابطن وحّد 

ومطلع الجامع ثالث مائة أ لف وثمانية أ لف 

 نابالحديث روي عن  تّقوااوثمان مائة قوله 

 عباس

قعده من فليتبوأ  ممن قال ف  القرأ ن بغير علم   .480

 النار

... 

اتقوا الحديث عن  ا ل ما علمتم فمن كذب   .489

علّ  فليتبوأ  مقعده من النار ومن قال ف  

 القرأ ن برأ يه فليتبوأ  مقعده من النار

... 

نها س تكون فتنة فالمخرج منها كتاب الله   .483 أ ما ا 

تعالى فيه نبأ  من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم 

ما بينكم هو الفصل ليس ابلهزل من تركه من 

بتغى الهدى ف   جبار قصمه الله تعالى ومن ا 

غيره أ ضلّه الله تعالى وهو حبل الله المتين 

وهو الذير الحكيم وهو الصراط المس تقيم 

تزيغ به ال هواء ول تلتبس به وهو الذي ل 

ال لس نة ول تش بع منه العلماء ول يخلق على 

كثرة الرد ول تنقض  عجائبه وهو الذي لم ينته 

الجن ا ذا سمعته حتى قالوا ا ان سمعنا قرأ ان 

لى الرشد فأ منا به من قال به  عجبا يهدي ا 

صدق ومن عمل به أ جر ومن حكم به عدل 

لى صراط م  ليه هدي ا   س تقيم ومن دع  ا 

نّها س تكونقوله   أ خرجه الترمذي أ ما ا 

ما اجتمع قوم ف  بيت من بيوت الله يتلون   .484

كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ا ل نزلت 

عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 

 المالئكة وذيرهم الله فيمن عنده

 أ خرجه أ بو داود ما اجتمع قومقوله 
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لى أ هله أ ن  .487  يجد ثالث أ يحب أ حدكم ا ذا رجع ا 

خلفات عظام سمان فثالث أ ايت يقرأ  بها 

أ حدكم ف  صالته خير له من ثالث خلفات 

 عظام سمان

أ خرجه مسلم الخلفة الناقة  أ يحب أ حدكمقوله 

 العشراء

من قرأ  حرفا من كتاب الله تعالى فله به   .483

حس نة والحس نة بعشر أ مثالها ل أ قول أ لم 

حرف ولكن أ قول أ لف حرف ولم حرف 

 رفوميم ح

 وصّححه أ خرجه الترمذي من قرأ  حرفاقوله 

ما أ ذن الله لش ء ما أ ذن لعبد يقرأ  القرأ ن ف    .485

ن البر ليذر لنبي  يتغنى ابلقرأ ن   جوف الليل وا 

أ ي يجهر به أ خرجه  ما أ ذن الله لش ءقوله 

ل الترمذي ومعنى أ ذن    س تمع والتغنّ االخمسة ا 

 تحزين القراءة وترقيقه 

 ... يتغن ابلقرأ نليس منّا من لم   .488

ما أ ذن الله تعالى لش ء ما أ ذن لعبد يقرأ    .482

ن البّر ليذر على  القرأ ن ف  جوف الليل وا 

رأ س العبد ما دام ف  مصاّله وما تقّرب العباد 

لى الله تعالى لمثل ما خرج منه  ا 

دأ  أ خرجه الترمذي فمنه ب ما أ ذن الله تعالىقوله 

ليه يرجع الحكم فيه  وا 

لى الله تعالى الحال المرتحل   .421 أ حب ال عمال ا 

لى أ خره كلما  الذي يضرب من أ ول القرأ ن ا 

 حل ارتحل 

 عباس ابنروي عن  أ حّب ال عمالقوله 

من قرأ  القرأ ن وعمل به أ لبس والداه اتجا يوم   .420

القيامة ضوءه أ حسن من ضوء الشمس ف  

بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنّكم 

 ابلذي عمل به

 وعمل أ خرجه أ بو داودمن قرأ  القرأ ن قوله 
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من قرأ  القرأ ن فاس تظهره فأ حل حالله وحّرم   .429

حرامه أ دخله الله الجنّة وشفعه ف  عشرة من 

 أ هل بيته كلّهم قد وجبت لهم النار

ر س تظهاأ خرجه الترمذي  من قرأ  القرأ نقوله 

 حفظه على ظهر قلبه

يقال لصاحب القرأ ن اقرأ  وأ رقأ  ورتل كما كنت   .423

ترتل ف  الدنيا فا ن منزلتك عند أ خر أ ية 

 تقرؤها 

أ خرجه البخاري  يقال لصاحب القرأ نقوله 

 والترمذي

ل النسائ الماهر ابلقرأ ن قوله  الماهر ابلقرأ ن مع السفرة الكرام البررة   .424  أ خرجه الخمسة ا 

ليه شاق ع والذي يقرأ  القرأ ن ويتعتع فيه وهو   .427

 له أ جران

... 

تلك المالئكة دنت لصوتك ولو قرأ ت   .423

ليها الناس ل تتوارى منهم  ل صبحت ينظر ا 

أ خرجه البخاري ومسلم عن  تلك المالئكةقوله 

 الخدري بمعناه

أ خرجه الش يخان والترمذي  تلك السكينةقوله  تلك السكينة تنزلت للقرأ ن  .425

 ف  حق رجل يقرأ  سورة الكهفوالّشطن الحبل 

ته سحابة  وعنده فرس مربوطة بّشطنين فتغش ّ

وجعلت تدنوا وجعل فرسه ينفر منها فلما ذيره 

 لرسول الله صلّى الله عليه وسلم فذيره

مثل المؤمن الذي يقرأ  القرأ ن مثل ال ترجة   .428

ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن 

الذي ل يقرأ  القرأ ن مثل التمرة طعمها طيب 

جر الذي يقرأ  القرأ ن ول ريح لها ومثل الفا

كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل 

الفاجر الذي ل يقرأ  القرأ ن كمثل الحنظلة 

 طعمها مّر ول ريح لها

 أ خرجه الخمسة مثل المؤمنقوله 

أ خرجه البخاري ومسلم  خيركم من تعلّمقوله  خيركم من تعلم القرأ ن وعلّمه  .422

 والترمذي وأ بو داود
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جوفه ش ء من القرأ ن ا ن الذي ليس ف    .711

 كالبيت الخرب

 أ خرجه الترمذي وصّححه ا ن الذي ليسقوله 

يقرأ  القرأ ن ثم ينساه ا ل لق  الله  امرئما من   .710

 يوم القيامة أ جذم

 أ خرجه أ بو داود امرئما من قوله 

عرضت علّ  أ جور أ مت  حتى القذاة يخرجها   .719

الرجل من المسجد وعرضت علّ  ذنوب أ مت  

ذنبا أ عظم من سورة القرأ ن أ و فلم أ رى فيها 

 أ ية أ وتيها رجل ثم نس يها

 أ خرجه أ بو داود والترمذي عرضت عل ّ قوله 

ن  .713 يجييئ ه س  من قرأ  القرأ ن فليسأ ل الله به فا 

 لون به الناسأ قوام يقرؤون القرأ ن ويسأ  

 روي عن عمران بن حصين من قرأ  القرأ نقوله 

 أ خرجه الترمذي لقرأ نما أ من ابقوله  س تحل محارمهاما أ من ابلقرأ ن من   .714

لى أ رض العدو  .717  أ خرجه الثالثة وأ بو داود نهيى أ ن يسافرقوله  نهيى أ ن يسافر ابلقرأ ن ا 

أ عظم سورة ف  القرأ ن الحمد لله رب العالمين   .713

ه  الس بع المثان  والقرأ ن العظيم الذي أ وتيته 

والذي نفس  بيده ما أ نزل ف  التوراة وال نجيل 

نها س  ول ف  الزبور ول ف   بع القرأ ن مثلها وا 

من المثان  والقرأ ن العظيم الذي أ عطيته وه  

 مقسومة بين  وبين عبدي ولعبدي ما سأ ل

أ خرجه الترمذي  أ عظم سورة ف  القرأ نقوله 

 وصّححه

تحة أ بشر بنورين أ وتيتها لم يؤتهما نبي  قبلك فا  .715

الكتاب وخواتم سورة البقرة لم تقرأ  بحرف 

 منهما ا ل أ عطيته

أ خرجه مسلم والنسائ   بشر بنورينأ  قوله 

 النقيض الصوت

 أ خرجه الترمذي المغضوب عليهمقوله  المغضوب عليهم اليهود ول الضالين النصارى  .718

نه يأ ت  يوم القيامة شفيعا   .712 اقرؤوا القرأ ن فا 

 ل صحابه

... 
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اقرؤوا الزهراوين سورة البقرة وأ ل عمران   .701

نهما يأ تيان يوم القيامة كأ نهما  ن أ و غمامتافا 

غيابتان أ و كأ نهما فرقان من طير صواف 

 تحاّجان عن صاحبهما

أ خرجه مسلم البطلة اقرؤوا الزهراوين قوله 

 السحرة

ت فأ ن اذهبأ معك سورة البقرة قال نعم قال   .700

نها ا ن كادت لتحم  الدين كله  أ ميرهم فا 

 أ معك سورة البقرةقوله 

ل تجعلوا بيوتكم مقابر ا ن الش يطان يفر من   .709

 البيت الذي يقرأ  فيه سورة البقرة

لم أ خرجهما مس ل تجعلوا بيوتكم مقابرقوله 

 والترمذي

ذا قضى أ حدكم ف  المسجد فليجعل لبيته   .703 ا 

ه نصيبا من الصالة فا ن الله تعالى جاعل ف  بيت

 من صلواته خيرا

ذا قضى أ حدكمقوله   أ خرجه مسلم ا 

من قرأ  ابل يتين اللتين من أ خر سورة البقرة   .704

ف  ليلة كفتاه ل تقرأ ن ف  دار ثالث ليال 

 فيقربها ش يطان 

ل النس من قرأ  ابل يتينقوله  ائ  أ خرجه الخمسة ا 

 أ خرجه الترمذي ف  دار ل تقرأ نقوله 

أ نتم تتمون س بعين أ مة أ نتم خيرها وأ يرمها كنتم   .707

 خير أ مة

... 

 ... حكماء فقهاءيونوا راّبنيين   .703

 فصل ف  ذير الله عّز وجلّ 

ذاير الله ف  الغافلين مثل الذي يقاتل عن   .705

الفارين وذاير الله ف  الغافلين كالمصباح ف  

البيت المظلم وذاير الله ف  الغافلين كمثل 

الشجرة الخضراء ف  وسط الشجر الذي 

تحات من الصرير وذاير الله ف  الغافلين يغفر 

فصيح وأ عجم  وذاير الله ف  له بعدد كل 

ف  الحلية  رواه أ بو نعيم ذاير الله ف  الغافلينقوله 

بس ند  عمر ابنوالبيهق  ف  الشعب من حديث 

 ذاير اللهضعيف وهو طرف من الحديث أ ّوله 

جزى  بنالكن رواه  ف  الغافلين مثل الذي يقاتل

 شاهين ف  الترغيب ف  الذير ابنف  أ ماليه و 

وقال صحيح ال س ناد حسن المتن غريب 

 ال لفاظ والهش يم اليابس من النبات
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الغافلين يعرفه الله عز وجّل مقعده من الجنّة 

 ص

أ ان عند ظن عبدي بي  وأ ان معه حين يذيرن    .708

 أ ان مع عبدي ما ذيرن  وتحريت بي  شفتاه 

ن حبّان م ابنماجه و  ابنرواه أ ان عند ظّن قوله 

حديث أ بي  هريرة والحاكم من حديث أ بي  

الدرداء وقال صحيح ال س ناد وعلّقه البخاري ف  

 صحيحه عن أ بي  هريرة بصيغة الجزم

أ دم من عمل أ نجى له من عذاب  ابنما عمل   .702

الله من ذير الله عز وجل ول الجهاد ف  سبيل 

الله ا ل أ ن تضرب بس يفك حتى ينقطع ثم 

 تضرب به حتى ينقطع

رواه أ حمد عن معاذ بن أ دم  ابنما عمل قوله 

جبل رجاله رجال الصحيح ورواه مالك ف  

بي  أ   ابنالموطأ  عن زايد عن معاذ موقوفا ورواه 

شيبة مرفوعا لكن منقطع ل ن طاوسا لم يلق 

معاذا وزيد فيه قالوا حتى ينقطع رواه الطبران  

أ بي  شيبة ف  المصنّف برجال  ابنوأ بو بكر 

الصحيح ورفعه الفرايبيّ  ف  كتاب الذير فال 

ل ذير الله  ينّج  الغافلين ا 

ذا مررتم برايض الجنّة فارتعوا ضف  .791  ... ا 

من أ حب أ ن يرتع ف  رايض الجنّة فليكثر من   .790

 ذير الله عز وجلّ 

  أ بي  شيبة ف ابنرواه  من أ حّب أ ن يرتعقوله 

المصنّف والطبران  ف  الكبير عن معاذ بس ند 

ضعيف والطبران  ف  الدعاء من حديث أ نس 

ذا مّررتم برايض الجنّة فارتعوالترمذي بلفظ   واا 

تد ضعفه فصلح  وقد تقوى فلم يش ّ

ا ن الذين ل تزال أ لسنتهم رطبة من ذير الله   .799

 يدخلون الجنّة وهم يضحكون

 أ خرجه الفرايبيّ   ا ن الذينقوله 

أ خرجه الترمذي والنسائ   ل يزال لسانكقوله  ل يزال لسانك رطبا من ذير الله  .793

والفرايبيّ  من طريق معاوية بن صالح والطبران  

 ف  الدعاء
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أ فضل ال عمال أ ن تموت ولسانك رطّب بذير   .794

 الله عز وجلّ 

 بنارواه الطبران  ف  الدعاء و  أ فضل ال عمالقوله 

حبّان والبيهق  ف  الشعب من حديث معاذ وهو 

 صحيح

أ صبح وأ مس ولسانك رطب بذير الله تصبح   .797

 وتمس  وليس عليك خطيئة

ان  ف  صبهالقاسم ال   ابنرواه  أ صبح وأ مسقوله 

 الترغيب والترهيب

لذير الله عز وجّل ابلغداة والعش  أ فضل من   .793

حطم الس يوف ف  سبيل الله ومن ا عطاء 

 صالمال سّحا 

لى ف  سب لذير الله  قوله يل رواه الديلم  مرفوعا ا 

ين ف  شاه  ابنورفعه  أ فضلبدل  خيرالله وقال 

أ بي   نابعمر ورفعه  ابنالترغيب ف  الذير عن 

 شيبة وهو عليه صحيح

يقول الله عز وجّل أ ان عند ظن عبدي بي    .795

ذا ذيرن  فا ن ذيرن  ف  نفسه ذيرته  وأ ان معه ا 

ن ذيرن  ف   مال   مال  ذيرته ف ف  نفس  وا 

ليه ذراعا  لّ  شبرا تقّربت ا  ن تقّرب ا  خير منه وا 

ن أ اتن   ليه ابعا وا  لّ  ذراعا تقّربت ا  ن تقّرب ا  وا 

 يمش  أ تيته هرولة

رواه أ حمد والش يخان  يقول الله عّز وجلقوله 

 حبّان من حديث أ بي  ابنماجه و  ابنوالترمذي و 

 هريرة

جد يوالله لله أ فرح بتوبة عبده من أ حدكم   .798

 ضالته ابلفالة

 رواه مسلم والله للهقوله 

ليك  ابن  .792 لّ  أ هرول ا   أ دم ا ن دنوت ابنأ دم قم ا 

ن دنوت منّ   منّ  شبرا دنوت منك ذراعا وا 

 ذراعا دنوت منك ابعا

ب شاهين ف  الترغي ابنرواه أ دم قم  ابنقوله 

 عباس ابنف  الذير من حديث 

رجل ذير الله خاليا ففاضت عيناه من خش ية   .731

 صالله 

من  سالتا ابلدموع متفق عليه رجل ذير اللهقوله 

 حديث أ بي  هريرة 

أ ل أ نبئكم بخير أ عمالكم وأ زكاها عند مليككم   .730

وأ رفعها ف  درجاتكم وخير لكم من ا عطاء 

الورق والذهب وخير لكم من أ ن تلقوا عدوكم 

ماجه  ابنبخير رواه الترمذي و  أ ل أ نبئكمقوله 

والحاكم وصّححه من حديث أ بي  الدرداء 
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ير الله اقكم ذفتضربون أ عناقهم ويضربون أ عن

 عز وجّل دائما

ماجه عن يعقوب  ابنوأ خرجه أ حمد عن مكّ  و 

 ورواه مالك ف  الموطأ  عن زايد ورجاله ثقات 

من شغله ذيري عن مسأ لت  أ عطيته أ فضل ما   .739

 أ عط  السائلين 

 رواه البخاري ف  التاريخ ذيريمن شغله قوله 

البزار ف  المس ند والبيهق  ف  الشعب من 

حديث عمر بن الخطاب ورواه البخاري ف  

 خلق أ فعال العباد 

ما جلس قوم مجلسا يذيرون الله عز وجّل   .733

ا ل حفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة وذيرهم 

 الله فيمن عنده

رواه مسلم من حديث أ بي   ما جلس قومقوله 

هريرة وأ خرجه أ بو داود والطيالس  عن شعبة 

 وأ بو عوانة ف  صحيحه عن يونس وأ بو نعيم ف 

المس تخرج عن خبيب وأ خرجه مسلم أ يضا 

والترمذي من رواية الثوري والنسائ  من رواية 

ين شاه  ابنحبّان و  ابنعثمان بن زريق وقال 

 امسعود وأ بي  هريرة مع ابنحسن صحيح عن 

 بمثل س ياق مسلم 

ما من قوم اجتمعوا يذيرون الله تعالى ل   .734

يريدون بذلك ا ل وجهه ا ل انداهم مناد من 

السماء قوموا مغفورا لكم قد بّدلت لكم 

 سيئاتكم حس نات

رواه أ حمد وأ بو يعلى  جتمعوااما من قوم قوله 

والطبران  بس ند ضعيف عن أ نس ورواه أ حمد 

ف   وسط والضياءوأ بو يعلى والطبران  ف  ال  

ما جلس قوم يذيرون الله ا ل المختارة بلفظ 

 انداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم 

ما جلس قوم مجلسا لم يذيروا فيه ربّهم ولم   .737

يصلّوا على نبيّهم ا ل كان ترة عليهم يوم القيامة 

ن شاء عفى عنهم   ا ن شاء أ خذهم وا 

نه  ما جلس قوم مجلساقوله  رواه الترمذي وحس ّ

لى  ابنمن حديث أ بي  هريرة ورواه  شاهين ا 

 ترة بلفظ  عنهم

ذا رأ يتن  أ جاوز   .733 لهي  ا  قال داود عليه السالم ا 

لى مجالس الغافلين فايسر  مجالس الذير ا 

نه نعمة تنعم بها علّ    صرجل  دونهم فا 

 فيق وهو التو  [قلُت ] قال داود عليه السالمقوله 
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مالئكة س يّاحين ف  ال رض ا ن لله تعالى   .735

فضال عن كتاب الناس فا ذا وجدوا قوما 

لى بغيتكم  يذيرون الله عز وجّل تنادوا هلّموا ا 

لى السماء فيقول الله  فيجيئون فيحفّون بهم ا 

تبارك وتعالى أ ي ش ء تركتم عبادي يصنعون 

فيقولون تركناهم يحمدونك ويمّجدونك 

بحونك فيقول الله تبارك وتعالى وهل  ويس ّ

رأ ون  فيقولون ل فيقول فكيف لو رأ ون  

فيقولون لو رأ وك لكانوا أ شّد تسبيحا وتحميدا 

وتمجيدا فيقول لهم من أ ي ش ء يتعوذون 

فيقولون من النار فيقول تعالى وهل رأ وها 

فيقولون ل فيقول الله عز وجّل فكيف لو 

رأ وها فيقولون لو رأ وها لكانوا أ شّد هراب منها 

الله عز وجّل وأ ي ش ء  وأ شّد نفورا فيقول

يطلبون فيقولون الجنّة فيقول تعالى هل رأ وها 

فيقولون ل فيقول تعالى فكيف لو رأ وها 

فيقولون لو رأ وها لكانوا أ شّد عليها حرصا 

نّ  أ شهدكم أ ن  قد غفرت  فيقول جل جالله ا 

نما جاء  لهم فيقولون كان فيهم فالن لم يردهم ا 

قى م ل يشلحاجة فيقول الله عز وجل هم القو 

 جليسهم

رواه الترمذي وهو ف   ا ن لله عّز وجلقوله 

الصحيحين من حديث أ بي  هريرة أ خرجه 

البخاري عن ال عمش وأ خرجه مسلم عن محمد 

بن حاتم عن أ بي  هريرة وأ خرجه أ بو عوانة ف  

عباس الّدوري وأ خرجه أ بو  ابنالصحيح عن 

 داود عن وهيب والبزار وأ حمد عن مالك 

له ا ل أ فضل ما قلت  .738  أ ان والنبيون من قبل  ل ا 

الله وحده ل شريك له له الملك وله الحمد 

وهو على كل ش ء قدير من قاله كل يوم مائة 

مّرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة 

حس نة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له 

حرزا من الش يطان يومه ذلك حتى يمس  

وم من قال كل يتقدم قوله  أ فضل ما قلت قوله

رواه مالك ف  الموطأ  عن سمّ  عن أ بي  هريرة 

ماجه عن أ بي  بكر  ابنوالترمذي عن ا سحاق و 

 بن أ بي  شيبة عن مالك 
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مل د عولم يأ ت أ حد بأ فضل مما جاء به ا ل أ ح

 أ كثر من ذلك ضف

ما من عبد توضأ  فأ حسن الوضوء ثم رفع طرفه   .732

له ا ل الله وحده  لى السماء فقال أ شهد أ ن ل ا  ا 

شريك له وأ شهد أ ن محّمدا عبده ورسوله ل 

ا ل فتحت له أ بواب الجنّة الثمانية يدخل من 

 أ يّها شاء ضف

رواه أ بو داود من حديث  ما من عبد توضأ  قوله 

 عقبة بن عامر 

له ا ل الله وحشة ف    .741 ليس على أ هل ل ا 

ليهم عند  قبورهم ول ف  نشورهم كأ ن  أ نظر ا 

يقولون و  الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب

عنّا الحزن ا ن ربّنا  اذهبالحمد لله الذي 

 لغفور شكور ص

له ا ل الله قوله  على رواه أ بو يليس على أ هل ل ا 

 بناوالطبران  والبيهق  ف  الشعب من حديث 

 عمر بس ند ضعيف 

له ا ل الله ف  كفة وجعلت   .740 ولو جعلت ل ا 

السماوات وال رض ف  كفة لرجحت بهن ل 

له ا ل الله  ا 

له ا ل الله قوله   ابنرواه النسائ  و ولو جعلت ل ا 

حبّان والحاكم وصّححه ورواه الديلم  بمعناه عن 

الذي و عباس  ابنأ بي  هريرة وروى الطبران  عن 

نفس  بيده لو ج َء ابلسماوات وال رضين ومن 

فيهّن وما بينهن وما تحتهّن فوضعت ف  كفة 

له ا ل الله ف   الميزان ووضعت شهادة أ ن ل ا 

 الكفة ال خرى لرجحت بهّن 

أ دم لو أ تيتن  بقراب ال رض خطااي ثم  ابناي   .749

 غفرةلقيتن  ل تشرك بي  شيئا ل تيتك بقرابها م

نه  أ دم ابناي  قوله  رواه الترمذي وحس ّ

نها تهدم الخطااي   .743 له ا ل الله فا  لقنّوا مواتكم ل ا 

كما يهدم الس يل البنيان فكيف ه  لل حياء 

 قال أ هدم وأ هدم

له ا ل الله قوله  م  ف  رواه الديللقّنوا مواتكم ل ا 

 الفردوس 

له ا ل الله فمن قالها   .744 لقنّوا مواتكم شهادة أ ن ل ا 

عند موته وجبت له الجنّة قالوا اي رسول الله 

 رواه الطبران  مرفوعا لقنّوا مواتكم قوله 
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فمن قالها وهو ف  صحته قال تلك أ وجب 

 وأ وجب 

له ا ل الله مخلصا دخل الجنّة أ ن   .747 من قال ل ا 

 تحجزه عن محارم الله 

له ا ل اللهقوله  ال وما ا خالصها ققيل  من قال ل ا 

رواه أ بو نعيم والترمذي ف  نوادر أ ن تحجزه 

ال صول والبغوي والطبران  ف  الكبير عن أ بي  

 سعيد الخدري 

كل أ مت  يدخلون الجنّة ا ل من أ بيى، من   .743

 ل الجنّة ومن عصان  فقد أ بيىأ طاعن  دخ

 رواه البخاري  كل أ ّمت  يدخلونقوله 

له ا ل الله قبل أ ن يحال   .745 فأ كثروا من قول ل ا 

نها كلمة التوحي د بينكم وبينها ولقّنوها مواتكم فا 

وه  كلمة ال خالص وه  كلمة التقوى وه  

الكلمة الطيبة وه  دعوة الحق وه  العروة 

 الوثقى فهي  ثمن الجنّة

له ا ل اللهقوله  عدّي  بنارواه  فأ كثروا من قول ل ا 

والمس تغفرّي من حديث أ نس رجاله رجال 

لى  م وبينهاأ ن يحال بينك الصحيح ورواه أ بو يعلى ا 

بس ند صحيح رواه الطبران  وه  كلمة 

ال خالص ف  الدعاء من حديث عبد الله بن 

عمر وروى الترمذي وه  كلمة التقوى من 

الضّحاك وه  دعوة  ابن حديث البّراء وروى

الحق روى الطبران  وه  العروة الوثقى روى 

 عدّي وه  ثمن الجنّة  ابن

له ا ل الله وحده   .748 من قال ف  يوم مائة مّرة ل ا 

ل شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 

ش ء قدير لم يس بقه أ حد كان قبله ول يدركه 

 أ حد كان بعده ا ل من عمل بأ فضل من عمله

رواه أ حمد بلفظ مائة مّرة من قال ف  يوم قوله 

س ناد جيّد وروى الخطيب عن عمرو  كالحاكم اب 

ذا  ذا أ صبح ومائة ا  بن شعيب بلفظ مائة مّرة ا 

أ مسى ورواه ا سماعيل عن عبد الغافر ف  

ال ربعين له بلفظ أ لف مّرة جاء يوم القيامة فوق 

ل عمل نبيّ  أ و رجل زاد ف  التهليل   كل عمل ا 

له ا ل الله من   .742 قال ف  سوق من ال سواق ل ا 

وحده ل شريك له له الملك وله الحمد يح  

ويميت وهو على كل ش ء قدير كتب له أ لف 

له ا ل اللهقوله   من قال ف  سوق من ال سواق ل ا 

ن  من  ابنرمذي و ماجه والت ابنرواه  الس ّ

حديث سالم بن عبد الله بن عمر مرفوعا زاد 
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أ لف حس نة ومح  عنه أ لف أ لف سيئة 

ورفعت له أ لف أ لف درجة وبن  له بيت ف  

 ضفالجنّة 

ن  عن  ابنرفعه له أ لف درجة الحكيم   بناالس ّ

 كتب الله له أ لف  أ لف حس نة عباس بلفظ 

لى   .771 له ا ل الله أ تت ا  ذا قال ل ا  ا ن العبد ا 

صحيفته فال تمّر على خطيئة ا ل محتها حتى 

لى جانبها ص  تجد حس نة مثلها فتجلس ا 

رواه أ بو يعلى من حديث أ نس  ا ن العبدقوله 

 بس ند ضعيف 

له ا ل الله وحده ل شريك له له   .770 من قال ل ا 

الملك وله الحمد وهو على كل ش ء قدير 

عشرة مّرات كان كمن أ عتق أ ربع أ نفس من 

ولد ا سماعيل عليه السالم وكان له مسلحة 

لى أ خره ولم يعمل يومئذ عمال  من أ ول النهار ا 

 صيقهرهن 

له ا ل اللهقوله   رواه أ حمد والطبران  من قال ل ا 

 والضياء 

له ا ل الله وحده ل   .779 من تعار من الليل فقال ل ا 

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 

له ا ل  ش ء قدير س بحان الله والحمد لله ول ا 

الله والله أ كبر ول حول ول قّوة ا ل ابلله العل  

 فر له أ و دعى اس تجيبالعظيم اللهم اغفر غ

 له فا ن توضأ  وصلى قبلت صالته ص

رواه أ حمد والدارم  والبخاري وأ بو  من تعارّ قوله 

بّان ح  ابنماجه و  ابنداود والترمذي والنسائ  و 

 والطبران  ف  الكبير 

من س بح دبر كل صالة ثالاث وثالثين وحمد   .773

ة ثالاث وثالثين وكبر ثالاث وثالثين وختم المائ

له ا   ل الله وحده ل شريك له له الملك بال ا 

وله الحمد وهو على كل ش ء قدير غفرت 

 ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ص

بّان ح  ابنرواه أ حمد ومسلم و  من س بّح دبرقوله 

من حديث أ بي  هريرة بلفظ خطاايه وعند 

من س بّح ف  دبر صالة النسائ  من حديثه 

الغداة مائة تسبيحة وهلّل مائة تهليلة غفرت ذنوبه 

 ولو كانت مثل زبد البحر 

من س بّح دبر صالة الغداة مائة تسبيحة وهلل   .774

مائة تهليلة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد 

 البحر

... 
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من قال س بحان الله وبحمده ف  اليوم مائة   .777

مّرة حطت عنه خطاايه ولو كانت مثل زبد 

 البحر 

ي  رواه أ بو بكر بن أ ب  من قال س بحان اللهقوله 

شيبة ف  المصنّف والبخاري وأ حمد ومسلم 

 حبّان من حديث أ بي  ابنماجه و  ابنوالترمذي و 

 هريرة 

فأ ين أ نت من صالة المالئكة وتسبيح   .773

بها يرزقون قل س بحان الله وبحمده الخالئق و 

س بحان الله العظيم أ س تغفر الله مائة مّرة ما 

لى أ ن تصلّ  الصبح تأ تيك  بين طلوع الفجر ا 

الدنيا راغمة صاغرة ويخلق الله عز وجّل من 

لى يوم القيامة  كل كلمة ملكا يس بّح الله تعالى ا 

 لك ثوابه

صاغرة يعن  منقادة فأ ين أ نت من صالة قوله 

ه ويخلق الله رواه المس تغفرّي ف  وتمام

عمر وروى أ حمد من  ابنالدعوات من حديث 

أ ن نوحا عليه السالم ن عمر حديث عبد الله ب

له ا ل الله ثم قال س بحان اللهبنقال ل  ه أ مرك بال ا 

نّها صالة كل ش ء وبها يرزق الخلق  وبحمده فا 

ن الس ن  والديلم  م ابنفا س ناده صحيح وروى 

من قال بعد صالة الجمعة عباس  ابنحديث 

قبل أ ن يقوم من مجلسه س بحان الله وبحمده 

س بحان الله العظيم أ س تغفر الله مائة مّرة غفر 

الله له مائة أ لف ذنب ولوالديه أ ربعة وعشرين 

 أ لف ذنب 

لى أ خره بنقال نوح ل  .775 له ا ل الله ا  ه أ مرك بال ا 

نها صالة كل  ثم قال س بحان الله وبحمده فا 

 يرزق الخلقش ء وبها 

م  الس نّ  والديل ابنرواه  هبنقال نوح لقوله 

 تقّدم  كما

من قال بعد صالة الجمعة قبل أ ن يقوم من   .778

مجلسه س بحان الله وبحمده س بحان الله 

العظيم اس تغفروا الله مائة مّرة غفر الله له مائة 

 أ لف ذنب ولوالديه أ ربعة وعشرين أ لف ذنب 

… 

حمدا كثيرا طيبا قال رجل ربّنا لك الحمد   .772

مباركا فيه قال لقد رأ يت بضعة وثالثين ملكا 

 يبتدرونها أ يّهم يكتبها أ ول ص

 حديث صحيح رواه مالك ف  قال رجل ربّناقوله 

الموطأ  وأ خرجه البخاري وأ بو داود عن وأ حمد 

عن عبد الرحمان بن مهدي والنسائ  من رواية 
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عتهم وهب أ رب  ابنخزيمة من رواية  ابنعبد الله و 

 عن مالك 

له ا ل الله وس بحان   .731 الباقيات الصالحات هن ل ا 

الله والحمد لله والله أ كبر ول حول ول قّوة 

 ا ل ابلله العل  العظيم

مل رواه النسائ  ف  ع الباقيات الصالحاتقوله 

حبّان والحاكم وصّححه من  ابناليوم والليلة و 

حديث أ بي  سعيد والنسائ  والحاكم من حديث 

ل ابلله  أ بي  هريرة دون قوله ول حول ول قّوة ا 

 العلّ  العظيم 

له ا ل الله   .730 لى فراشه ل ا  من قال حين يأ وي ا 

وحده ل شريك له له الملك وله الحمد يحيي  

ويميت بيده الخير وهو على كل ش ء قدير 

له ا ل الله والله  س بحان الله والحمد لله ول ا 

أ كبر ول حول ول قّوة ا ل ابلله غفر الله ذنوبه 

ن كانت مثل زبد البحر ص  وا 

… 

الذين يذيرون من جالل الله وتسبيحه   .739

وتحميده ينعطف حول العرش لهن دوي 

كدوي النحل يذيرن بصاحبهن أ ول يحّب 

 أ حدكم أ ن ل يزال له عند الله ما يذير به

ال ماجه والحاكم وق ابنرواه  الذين يذيرون قوله

 صحيح على شرط مسلم 

له ا ل   .733 ل ن أ قول س بحان الله والحمد لله ول ا 

لّ  مما طلعت عليه  الله والله أ كبر أ حّب ا 

الشمس وروى ول حول ول قّوة ا ل ابلله 

 العل  العظيم وقال ه  خير من الدنيا وما فيها

لى  ل ن أ قول س بحانقوله   سالشمرواه مسلم ا 

ات من رواية مالك بن والمس تغفرّي ف  الدعو 

أ مامة قال له صلّى الله عليه وسلم  أ ن أ ابدينار 

له ا ل الله والله  قلت س بحان الله والحمد لله ول ا 

 أ كبر خير من الدنيا وما فيها قال أ نت أ غنم القوم

 وهو مرسل جيّد ال س ناد 

لى الله تعالى   .734 له أ ربع س بحان الأ حّب الكالم ا 

له ا ل الله والله أ كبر ل يضّرك  والحمد لله ول ا 

 بأ يهن بدأ ت

رواه سمرة بن جندب الفزارّي  أ حب الكالمقوله 

حبّان عن مكحول وأ حمد عن حسن بن  ابنو 

موسى ومسلم عن أ حمد بن عبد الله وأ بو داود 
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له ا ل اللهعن أ بي  جعفر بلفظ  ه مسلم وأ خرج ل ا 

 ين حبّان الروايت  ابنح وصّحح أ يضا من رواية رو

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ف    .737

لى الرحمان س بحان الله  الميزان حبيبتان ا 

 وبحمده س بحان الله العظيم

ه حديث صحيح ختم بكلمتان خفيفتان قوله 

البخاري الصحيح ورواه مسلم عن أ بي  خيّتمة 

والترمذي عن يوسف والنسائ  عن محّمد بن 

 ماجه عن أ بي  بكر بن أ بي  شيبة  ابنأ دم و 

لى الله تعالى س بحان   .733 أ ل أ خبرك بأ حّب الكالم ا 

 الله وبحمده 

 أ بي  شيبة  ابنرواه  أ ل أ خبركقوله 

أ حب الكالم ما اصطفى الله لمالئكته   .735

 س بحان الله وبحمده س بحان الله العظيم

بي  أ   ابنحديث صحيح رواه  أ حّب الكالم قوله

 شيبة ف  المصنّف 

قال س بحان الله وبحمده غرست له نخلة  من  .738

 ف  الجنّة

رواه الترمذي وقال حسن من قال س بحان قوله 

والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه 

النسائ  عن حّجاج برجال صحيح وروى الحاكم 

ف  اتريخ نيسابور والديلم  من حديث أ نس من 

س بحان الله وبحمده غرس الله له أ لف قال 

أ صلها من ذهب وفرعها دّر  شجرة ف  الجنّة

وطلعها كثدي ال بكار أ لين من الّزبد وأ حلى من 

 الشهد كلما أ خذ منها ش ء عاد كما كان 

أ و ليس الله قد جعل لكم ما تتصّدقون به ا ن   .732

لكم بكل تسبيحة صدقة وتحميدة وتهليلة 

صدقة والنهي  عن المنكر صدقة ويضع أ حدكم 

دقة ص اللقمة ف  أ هله صدقة وف  بضع أ حدكم

أ رأ يتم لو وضعها ف  حرام أ كان عليه فيها وزر 

كذلك ا ن وضعها ف  حالل له فيها أ جر 

 ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ف  الضحى

هل للفقراء لما قالوا ذهب أ  قاله  أ وليس اللهقوله 

الّدثور ابل جور يصلون كما نصل  ويصومون كما 

لم ف  رواه مس نصوم ويتصدقون بفضول أ موالهم

بهذا اللفظ وله ول بي  داود والنسائ   صحيحه

حبّان من طريق  ابنخزيمة وأ بي  عوانة و  ابنو 

بح يص أ بي  ال سود الّدؤل  عن أ بي  ذر مرفوعا 

 بلفظ تقّدم  على كل سالمى
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أ فال أ دلك على عمل ا ذا أ نت عامله أ دريت   .751

من قبلك وفقت من بعدك ا ل من قال مثل 

ثالثين و قولك تس بح الله بعد كل صالة ثالاث 

 وتحمد ثالاث وثالثين وتكبّر أ ربعا وثالثين ص

  ماجه أ خرج النسائ  ف ابنرواه  أ فال أ دلكقوله 

ه ل بي  ذر قال وتكبّر أ ربعا وثالثيناليوم والليلة 

لما قال له س بق أ هل ال موال ابل جر ول حمد 

س ناد جيّد ومثله عن  وتحمد أ ربعا وثالثين اب 

 كعب بن عجرة 

ال والتهليل والتقديس فعليكن ابلتسبيح   .750

نهن مستنطقات  تغفلن وأ عقدن ابل انمل فا 

 وروي مسؤولت مستنطقات

مهاجرات قاله ليسيرة من ال  عليكّن ابلتسبيحقوله 

  سعد ف ابنرواه عبد بن حميد أ خرجه أ حمد و 

الطبقات والترمذي عن عبد بن حميد وأ خرجه 

حبّان ف  صحيحه عن أ بي  يعلى وأ خرجه  ابن

خيثمة ورواه الحاكم من وجه أ خر منده عن  ابن

 عن الحزيبي  مستنطقات ابلشهادة يوم القيامة 

رأ يت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يعقد   .759

 التسبيح

و داود عمر رواه أ ب ابنقاله  رأ يت رسول اللهقوله 

نه والحاكم وزاد  والنسائ  والترمذي وحس ّ

محّمد بن قدامة بيمينه وهو ا حصاء للعدد وهو 

صطالح للعرب بوضع بعض ال انمل على بعض ا

عقد أ نملة أ خرى فال حاد والعشرات ابليمين 

وهو أ صل  [قلُت ]والمئون وال لف ابليسار 

بح للّذايرين يعّدون ال ذكار لله ل عليه   الس ّ

له ا ل الله والله أ كبر صّدقه ربّه   .753 من قال ل ا 

له ا ل ذا قال ل ا  له ا ل أ ان وأ ان أ كبر وا   وقال ل ا 

له ا ل أ ان وأ ان وحدي  الله وحده يقول الله ل ا 

له ا ل الله وحده ل شريك له قال  ذا قال ل ا  وا 

ذا قال  له ا ل أ ان وحدي ل شريك ل  وا  الله ل ا 

له ا ل الله له الملك وله الحمد قال الله ل  ل ا 

ذا قال ل  له ا ل أ ان ول  الملك ول  الحمد وا  ا 

له ا ل الله ول حول ول قوّ  له ة ا ل ابلله قال الا 

له ا ل اللهقوله  و رواه أ بو هريرة وأ ب من قال ل ا 

سعيد الخدري ورواه الترمذي وقال حسن 

حاكم ماجه وال ابنوالنسائ  ف  اليوم والليلة و 

 وصّححه 
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له ا ل أ ان ل حول ول قّوة ا ل بي  وكان يقول  ل ا 

 من قالها ف  مرضه ثم مات لم تطعمه النار

 سبيحة فيكتب له أ لف حس نةيس بح مائة ت   .754

 وتحط عنه أ لف خطيئة

د أ خرجه أ حمد عن عب يس بّح مائة تسبيحةقوله 

الله بن نمير وأ خرجه مسلم من رواية مروان 

ويحييى القطان ويعلى بن عبيد وأ خرجه الترمذي 

والنسائ  من رواية يحييى القطان وأ خرجه أ بو 

عوانة عن محّمد بن ا سحاق وأ بو نعيم من رواية 

بن أ حمد ولفظ أ حمد وتمحى عنه أ لف محّمد 

 سيئة 

أ ل أ علمك كلمة من كنز تحت العرش ل حول   .757

ول قّوة ا ل ابلله فيقول الله أ سلم عبدي 

 واستسلم 

 قاله لعبد الله بن قيس وهو أ بوأ ل أ علمك قوله 

لما سمعه يقول ل حول ول قّوة موسى ال شعري 

ما جهروا لا ل ابلله لما قال لهم أ ربعوا على أ نفسكم 

اء رواه وقصده التورية وال خف ابلتكبير ف  سفر

المحاملّ  عن يعقوب أ خرجه مسلم عن ا سحاق 

والنسائ  ف  الكبرى عن عمرو بن عل  وأ خرجه 

الش يخان من رواية حّماد بن زيد وأ خرجه مسلم 

والنسائ  من رواية عثمان بن غّياث قوله فيقول 

حاكم وقال الالله رواه النسائ  ف  اليوم والليلة و 

 صحيح ال س ناد من حديث ثوابن

من قال حين يصبح وحين يمس  ثالث مّرات   .753

رضيت ابلله راب وابل سالم دينا وبمحّمد صلى 

ه الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أ ن يرضي

ماما  يوم القيامة وروي وابلقرأ ن ا 

ئ  رواه أ بو داود والنسامن قال حين يصبح قوله 

لة وصّححه الحاكم ورواه عبد ف  اليوم واللي

سعد والرواين   ابنماجه و  ابنالرزاق وأ حمد و 

والبغوي وأ بو نعيم عن أ بي  ساّلم ثالث مّرات 

النّحام عن ثوابن زاد ف   ابنقوله وروي رواه 

رواية الطبران  فأ ان الزعيم ول خذن بيده حتى 

شيبة فقد  أ بي  ابنأ دخله الجنّة وزيد ف  رواية 

 مان أ صاب حقيقة ال ي
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من قال بسم الله توكلت على الله ول حول   .755

نه يقال له حينئذ هديت  ول قّوة ا ل ابلله فا 

ووقيت وكفيت وتنحى عنه الش يطان فيقول 

ما تريدون من رجل قد هدي وكف  ووق  ل 

ليه  سبيل لكم ا 

 فقال ا ذا خرج من بيته أ ّوله من قال بسم اللهقوله 

س ناده عه قوّي رف رواه مجاهد التابع  مرسال وا 

أ نس رواه الطبران  ف  الدعاء أ خرجه الترمذي 

 الس نّ  عن ابنعن سعيد بن يحييى وأ خرجه 

براهيم  المسيّب بن واضح وأ خرجه أ بو داود عن ا 

ن حبّان عن محّمد ب ابنوالنسائ  عن عبد الله و 

نه الترمذي قال الحافظ رجاله  المنذري وحس ّ

حبّان وقال  ابنرجال الصحيح فصّححه 

 قطن  رواه عبد المجيد وهو أ ثبت الناس الدار 

واعلموا أ ن الله ل يقبل الدعاء من قلب له   .758

 ضف

رواه الترمذي وقال حسن واعلموا أ ن الله قوله 

والحاكم وقال حديث مس تقيم ال س ناد والمراد 

 ابلدعاء الذير 

 ما بعد الموتفصل في

القبر روضة من رايض الجنّة أ و حفرة من   .752

 حفر النار ص

رواه الترمذي بس ند ضعيف  القبر روضةقوله 

 والطبران  بس ند ضعيف لكن تقوى فصلح 

طيور خضر تعلق وروي  أ رواح الشهداءقوله  أ رواح الشهداء ف  حواصل طيور خضر  .781

رواه الترمذي عن كعب بن مالك من ثمار الجنّة 

 مسعود  ابنورواه مسلم من قول 

ن  وجدت   .780 ا مهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فا 

وعدن  ربّي  حقا والذي نفس  بيده ما أ نتم 

بأ سمع لكالم  منهم ولكنهم ل يقدرون أ ن 

 يجيبوا

 قاله للكافرين وسط قليب بدر هل وجدتّمقوله 

وقال لعمر لما قال له ييف يجيبون وقد جيّفوا 

 والله رواه مسلم من حديث أ نس 

ا ن أ رواح المؤمنين ف  حواصل طير خضر   .789

 تعلق بشجر الجنّة

قاله ف  حق المؤمنين ا ن أ رواح المؤمنين وله ق

نّما نسمة المؤمن  ابنرواه  ماجه والنسائ  بلفظ ا 

طائرة ورواه الترمذي بلفظ أ رواح الشهداء ف  
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حواصل طير خضر تعلق من ثمار الجنّة وقال 

 حسن صحيح 

نما نسمة المؤمن طائرة  .783  ... ا 

أ ل أ بشرك اي جابر ا ن الله أ حيا أ ابك فأ قعده   .784

 بين يديه وليس بينه وبينه ستر وقال تعالى

تمّن علّ  اي عبدي ما شئت أ عطكه فقال اي 

لى الدنيا حتى أ قتل فيك وف   رّب أ ن ترّدن  ا 

نبيك مّرة أ خرى فقال س بق القضاء من  بأ نهم 

ليها ل يرجعون   ا 

ال نصاري  اللهقاله لجابر بن عبد  أ ل أ بّشركقوله 

ستشهد أ بوه ف  أ حد رواه الترمذي وقال الما 

س ناده من  ابنحسن و  ماجه والحاكم وصّحح ا 

 حديث جابر 

من أ حّب لقاء الله أ حّب الله لقاءه ومن يره   .787

 لقاء الله يره الله لقاءه ضف

رواه الطيالس  وأ حمد  ن أ حّب لقاءقوله م

 بناوالدارم  والش يخان والترمذي والنسائ  و 

حبّان عن أ نس ورواه أ حمد والش يخان 

والترمذي والنسائ  عن عائشة والش يخان عن 

أ بي  موسى والنسائ  ومسلم عن أ بي  هريرة 

والنسائ  والطبران  عن معاوية زاد أ حمد 

ف  حديث أ نس كلّنا نكره الموت قال والنسائ  

ليس ذاك يراهية الموت ولكن المؤمن ا ذا حضر 

ليه فليجاءه البشير من الله بما ه س و صائر ا 

ليه من أ ن يكون قد لق  الله فأ حّب  ش ء أ حّب ا 

ن الفاجر ا ذا حضر جاءه بما هو صائر  الله لقائه وا 

ليه من الشّر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه   ا 

 فصل ف  فضل الدعاء

الدعاء مخ العبادة ثم قرأ  وقال ربكم ادعون    .783

 أ س تجب لكم ص

له مما نقطع أ مايعن  خالصها ل نّه  الدعاء مخقوله 

ليه والتبّري  سوى ربّه ف  حالة الدعاء ابلفتقار ا 

مما سواه لعتقاده أ ن ل معط  سواه رواه 

 الترمذي من حديث أ نس بس ند ضعيف 



 109 

اجه م ابنرواه الترمذي و ليس ش ء أ يرم  قوله ليس ش ء أ يرم على الله من الدعاء ص  .785

والحاكم وقال صحيح ال س ناد وأ قّره الذهبي  على 

تصحيحه ورواه أ حمد والبخاري ف  ال دب 

ته كلّهم القطان روا ابنوالبيهق  ف  السنن وقال 

 صحاح 

ا ن العبد ل يخطئه من الدعاء ا حدى ثالث   .788

ما خيرا  ما خير يعجل له وا  ما ذنب يغفر له وا  ا 

ما شّر يعزل عنه ص  يدّخر له وروي وا 

ما شّر يا ن العبد ل يخطئه وله ق عزل وروي بدله ا 

عنه رواه الديلم  ف  مس ند الفردوس عن أ نس 

ول حمد والبخاري ف  ال دب والحاكم وصّحح 

س ناده من حديث أ بي  سعيد ورواه الترمذي  ا 

 وقال حسن صحيح غريب 

نه تعالى يحب أ ن يسأ ل   .782 سلّوا الله من فضله فا 

 ص

 بناالترمذي عن رواه سلوا الله من فضله قوله 

لى  مسعود وضعف س نده ورمز الس يوط  ا 

نه الحافظ بن حجر ورواه   ابنصّحته وحس ّ

 عدّي ف  الكامل والبيهق  ف  السنن 

 ... وأ فضل العبادة انتظار الفرج ص  .721

رواه أ حمد ورواه الترمذي  من لم يدع اللهقوله  من لم يدع الله غضب الله عليه  .720

بلفظ من لم يسأ ل الله يغضب عليه والحاكم 

 كذلك

 من ل يدعون  أ غضب عليهوعند العسكري  من ل يدعون  أ غضب عليه  .729

 فهو عليه واجب  [قلُت ]

الدعاء سالح المؤمن وعماد الدين ونور   .723

 السماوات وال رض ص

رواه الحاكم وصّححه  الدعاء سالح المؤمنقوله 

 وأ بو يعلى ف  مس نده عن علّ  

الدعاء مفتاح الرحمة والوضوء مفتاح الصالة   .724

 والصالة مفتاح الجنّة

رواه الديلم  قوله الدعاء مفتاح الّرحمة قوله 

 رواه أ بو الش يخ ف  الثواب  الدعاء يّرد البالء

 … الدعاء يرّد البالء  .727
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ن البّر   .723 نالدعاء يرّد القضاء وا   يزيد الرزق وا 

 العبد ليحرم الرزق ابلذنب يصيبه

 رواه الحاكم  الدعاء يّرد القضاءقوله 

الدعاء جند من أ جناد الله مجنّد يرّد القضاء   .725

 بعد أ ن يبرم

 عساير عن بشير ابنرواه  الدعاء جند منقوله 

 بن أ وس مرسال 

من فتح له ابب من الدعاء فتحت له أ بواب   .728

ليه من أ ن  الّرحمة وما س ئل الله شيئا أ حب ا 

يسأ ل العافية ا ن الدعاء ينفع مما نّزل ومما لم 

 ينزل فعليكم عباد الله ابلدعاء

ف   أ بي  شيبة ابنرواه  من فتح له اببقوله 

 المّصنف والترمذي وقال غريب 

 من نزلت به فاقة فأ نزلها ابلناس لم تسد فاقته  .722

 ومن نزلت به فاقة فأ نزلها ابلله فيوشك الله له

 صبرزق عاجل أ و أ جل 

 رواه أ بو داود والترمذي من نزلت به فاقةقوله 

 والحاكم وصّححه فيوشك أ ي يسرع 

 أ خرجه أ بو داود ذانال  ل يرّد الدعاء بين قوله  صل يرّد الدعاء بين ال ذان وال قامة فادعوا   .311

عن محّمد بن كثير والترمذي والنسائ  ف  

الكبرى عن محمود بن غيالن وأ بو نعيم قال 

الترمذي حسن وصّحح من طريق بريد قال 

المنذري طريق بريد أ جود ورواه سليمان التّيمّ  

 نابعن أ نس مرفوعا وصّححه الترمذي وصّحح 

ين عاء ب الدحبّان ولفظه  ابنخزيمة طريق بريد و 

 ابنهكذا أ ورده  ال ذان وال قامة ل يّرد فادعوا

 خزيمة وروي مس تجاب بدل ل يّرد 

أ قرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد   .310

 صفأ كثروا فيه من الدعاء 

رواه مسلم وأ بو داود  أ قرب ما يكونقوله 

 والنسائ  

ن  نهيت أ ن أ قرأ  القرأ ن راكعا أ و ساجدا فأ ما   .319 ا 

الريوع فعظموا فيه الّرب تعالى وأ ما السجود 

نه قمن أ ن يس تجاب  فاجتهدوا فيه ابلدعاء فا 

 صلكم 

نّ  نهيت أ ن قوله  رواه مسلم  ا 
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أ تى الموقف بعرفة فاس تقبل القبلة ولم يزل   .313

 صيدعو حتى غربت الشمس 

حيحه ف  ص  رواه مسلم أ تى الموقف بعرفةقوله 

دون قوله يدعو وجعل ف  مكانه واقفا وروى 

النسائ  من رواية أ سامة بن زيد كنت رّدفه 

بعرفات فرفع يديه يدُعو ورجاله ثقات وهو حّجة 

 لرفع اليدين ف  مطلق الدعاء 

ذا   .314 ا ن ربّكم حييّ  يريم يس تح  من عبيده ا 

ليه أ يديهم أ ن يردها صفرا  رفعوا ا 

ة رواه أ بو داود صفرا خالي ا ن ربّكمقوله 

نه و  ماجه والحاكم وصّححه  ابنوالترمذي وحس ّ

ذا مّد يديه  على شرط الش يخين وف  أ بي  داود ا 

لى السماء ولفظ الترمذي أ ن يّردهما خائبتين   ا 

بطيه ف    .317 كان يرفع يديه حتى يرى بياض ا 

 الدعاء

 رواه مسلم دون ول يشير كان يرفع يديهقوله 

 بأ صبعيه وهو متفق عليه ف  الستسقاء 

كان ل يرفع يديه ف  ش ء من الدعاء ا ل ف    .313

بطيه  الستسقاء حتى يرى بياض ا 

ما هو لفظ مسلم يعن  يرفعه كان ل يرفعقوله 

 فوق الصدر وحذو ال ذنين 

 دمّر على سعد وهو يدعو بأ صبعين فقال أ حّ   .315

 د اي سعدأ حّ 

نه و  مّر على سعدقوله   بنارواه الترمذي وحس ّ

ماجه والحاكم وصّححه يعن  اقتصر على الواحدة 

أ شر بأ صبع واحدة فا ن الذي تدعوه واحد فالهمزة 

 ف  موضع الواو وّحد 

المسأ لة أ ن ترفع يديك حذو منكبيك أ و نحوها   .318

والس تغفار أ ن تشير بأ صبع واحدة والبتهال 

 أ ن تمد يديك جميعا

 بناأ خرجه أ بو داود عن  المسأ لة أ ن ترفعقوله 

 عباس مرفوعا 

ذا مّد يديه ف  الدعاء لم يرّدهما حتى يمسح   .312 ا 

 بهما وجهه

ذا مّد يديه قوله  رواه الترمذي والحاكم وسكت ا 

عباس  ابنعنه رواه ف  المس تدرك عن 

 وامسحوا بهما وجوهكم 

ذا سأ لتم الله فاسأ لوه ببطون أ كفكم ول   .301 ا 

 رها وامسحوا بهما وجوهكم صتسأ لوه بظهو 

ذا سأ لتم قوله   رواه مسلم ف  صحيحه ا 
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لى السماء رهبا   .300 لما استسقى أ شار بظهر كفيه ا 

لى السماء ف  الصالة   ول يرفع بصره ا 

 م يعن  حال الدعاء هو ف  مسل ستسقىالما قوله 

فع ل ر ما خرج رسول الله من بيت  صباحا ا    .309

لى السماء ويقرأ  ال   ن الخواتم مايت بصره ا 

 سورة أ ل عمران ص

 ثبت ف  الصحيحينما خرج رسول الله قوله 

ورواه الطبران  من حديث أ م سلمة وهو متفق 

 عليه مع اختالف ال لفاظ 

كنا مع النبي  ف  سفر فقال أ يها الناس أ ربعوا   .303

على أ نفسكم فا نكم ل تدعون أ صم ول غائبا 

نكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم   صا 

 أ خرجه ال ئمة الس تة من طرق مع النبي  كناقوله 

متعّددة عن أ بي  عثمان النهدي عن أ بي  موسى 

ل الله والله  له ا  ذا علوا ثنيّة يقولون ل ا  فعادتهم ا 

 أ كبر 

ذا صلى رفع صوته فا ذا سمع المشريون القرأ ن   .304 ا 

 تَْجهَْر }َولَ س بوه ومن أ نزله ومن جاء به فنزلت 

ْت بِّهَا{  ( سورة 001)بَِّصاَلتَِّك َوَل تَُخافِّ

َك{  ال سراء اَك فِّ  نَْفسِّ ب ( 917)}َواْذُكر را

فكان ل يسمع أ صحابه فشق  ،سورة ال عراف

عليهم فنزلت ول تجهر بصالتك فلما دنوان من 

المدينة كبّر وكبر الناس ورفعوا أ صواتهم فقال 

س ا ن م اي أ يها الناالنبي  صلى الله عليه وسل

الذين تدعونه ليس بأ صم ول غائب ا ن الذين 

 تدعونه بينكم وبين أ عناق ركابكم

ذا صلّى رفعقوله  أ خرجه البخاري عن يعقوب  ا 

براهيم والترمذي و   خزيمة عن أ حمد بن ابنبن ا 

ن خزيمة أ يضا عن يعقوب ب ابنمنيع والنسائ  و 

براهيم والكل عن هشام عن  عباس  ابنا 

ي أ يضا من رواية أ بي  داود الطيالس  والترمذ

عن هشام والنسائ  من رواية ال عمش عن أ بي  

اية مردويه ف  التفسير من رو ابنبشر موصول و 

 [قلُت ]عباس  ابنزيد النحوي عن عكرمة عن 

 نزلت ف  ال مرين معا 

بشّر من طالقة اللسان ا ايك  امرئما أ وت    .307

 رواحة ص ابنوالسجع اي 

 تقّدم  امرئما أ وت  قوله 

ذا أ حب الله عبدا ابتاله ليسمع تضّرعه  .303  … ا 

ذا أ حب الله عبدا صب عليه البالء صبا   .305 ا 

وقال جبريل رب اقض حاجته فيقول دعوا 

ن  أ حب أ ن أ سمع صوته ص  عبدي فا 

ذا أ حّب اللهقوله  ذارواه الديلم  بلفظ  ا  أ حّب  ا 

نّ  دوفيه الله عبدا صّب عليه البالء صبّا  عه فا 

يهق  ورواه الب  أ سمع صوته قاله لجبريل أ حّب أ ن

سمع لي والديلم  من حديث أ بي  هريرة بلفظ 
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فا ذا دعا قالت المالئكة صوت وروي  تضّرعه

معروف وقال جبريل رّب أ قض حاجته فيقول 

نّ  أ حّب أ ن أ سمع صوته  دعوا عبدي فا 

ل يقل أ حدكم اغفر ل  ا ن شئت وليعزم   .308

نه يفعل ما يشاء ل مكره   له المسأ لة فا 

ي  أ بي  شيبة عن أ ب  ابنرواه  ل يقل أ حدكمقوله 

هريرة ومالك وأ حمد والش يخان وأ بو داود 

لّهم ل يقولن أ حدكم ال ماجه بلفظ  ابنوالترمذي و 

رحمن  ا ن شئت اللّهم اغفر ل  ا ن شئت اللّهم ا

نّه يفعل ما ا رزقن  ا ن شئت وليعزم المسأ لة فا 

 يشاء ل مكره له 

ذا دعا أ حدكم فليعظم الرغبة فا ن الله ل   .302 ا 

 ضفيتعاظمه ش ء 

… 

ادعوا الله وأ نتم موقنون ابل جابة واعلموا أ ن   .391

الله عز وجل ل يس تجيب من قلب غافل له 

 ص

رواه الترمذي عن أ بي  هريرة  ادعوا اللهقوله 

وقال غريب وقال الحاكم مس تقيم ال س ناد وتعقّبه 

الذهبي  وهو ضعيف لكن لما كثرت طرقه صار 

 صالحا 

ذا سأ ل سأ ل ثالاث  .390 ذا دعا دعا ثالاث وا  ذا دعا دعاقوله  ا  رواه مسلم يلّح ف  الدعاء  ا 

 ويكرره ثالاث 

يس تجاب ل حدكم ما لم يعجل يقول قد   .399

 دعوت فلم يس تجب ل  

وهو متفق عليه من  يس تجاب ل حدكمقوله 

 بناحديث أ بي  هريرة رواه أ بو داود والترمذي و 

ال س تعجال قسلم قيل و ما الماجه وف  رواية م 

يقول قد دعوت فلم يس تجب ل  فبين دعاء 

ة نزيرايء ف  طلب الولد والبشارة أ ربعون س  

ن اس تغفار يعقوب لبنيه والس تجابة أ ربعووبين 

ه س تجابة لموسى بعد أ ن قال لس نة ولم تظهر ال

قد أ جيبت دعوتكما ا ل بعد أ ربعين س نة قنت 

النبيّ  صلّى الله عليه وسلم على رعل وذيوان 
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ل جاهل أ ان عند ظّن  شهرا فال يستبطئ ال جابة ا 

ذا دعان  رفع أ بو هريرة  عبدي بي  وأ ان معه ا 

الخير دهركم كلّه وتعّرضوا لنفحات الله طلبوا ا

فا ن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء 

 من عباده 

ذا دعان   .393  هو ف  الصحيحين  أ ان عند ظنّ قوله  أ ان عند ظّن عبدي بي  وأ ان معه ا 

اطلبوا الخير دهركم كلّه وتعرضوا لنفحات الله   .394

فا ن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء 

 ص من عباده

... 

ذا جاءه ش ء يكرهه قال الحمد لله على كل   .397 ا 

ذا جاءه ش ء يعجبه قال الحمد لله  حال وا 

 المنعم المتفضل الذي بنعمته تتم الصالحات

ذا جاءه ش ءقوله   رواه البيهق   ا 

كان يس تفتح دعاءه بس بحان ربّي  العل  ال على   .393

 الوهاب

ذا قوله  رواه أ حمد والحاكم وصّححه  فتتحاكان ا 

 أ ورده بلفظ كان وغيره يس تفتح 

ذا صلى أ حدكم فليبدأ  بتحميد الله والثناء   .395 ا 

 عليه ثم يصل  على نبيه ثم يدعوا بما شاء 

ذا صلى أ حدكمقوله  مع فسرواه النسائ  وزاد  ا 

النبيّ  صلّى الله عليه وسلم رجال يصل  فمّجد 

ب وسل دع تجاالله وحمده وصلّى على نبيّه فقال 

  ىتعط

 ... ادع تجب وسل تعطى   .398

سمع رجال وهو يقول اي ذا الجالل وال يرام   .392

 فقال قد اس تجيب لك فسل 

يقول أ خرجه الترمذي عن  سمع رجال وهو قوله

معاذ فالمطلوب تقديم الثناء على الدعاء لنكسار 

 النفس 

ا ن لله ملكا موكال بمن يقول اي أ رحم الراحمين   .331

ثالاث قال الملك ا ن أ رحم الراحمين فمن قالها 

 قد أ قبل عليك فسل

... 
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 فصل ف  الصالة والتسليم على النبي  الكريم

نّه جاءن  جبريل فقال ل  أ ما ترضى اي محّمد   .330 ا 

أ ل يصل  عليك أ حد من أ متك صالة واحدة 

ا ل صليت عليه عشرا ول يسلم عليك أ حد 

 من أ متك ا ل سلمت عليه عشرا ص

نه قوله  س ناد حبّان اب   ابنرواه النسائ  و  جاءن ا 

 جيّد 

ما من عبد يصل  علّ  ا ل صلت عليه المالئكة   .339

ما دام يصل  فليقل العبد من ذلك أ و ليكثر 

 ص

سط رواه الطبران  ف  ال و  ما من عبد يصلّ قوله 

س ناد جيّد حسن ورواه البيهق  بلفظ   ن صلّىماب 

 فليكثر علّ  عبدي من الصالة أ و ليقل وروي

  كالحاكم ف فأ كثروا أ و أ قلّواوروى الطبران  

الكنى وروى أ حمد صلّى الله عليه ومالئكته بها 

س بعين صالة فليقلل العبد من ذلك أ و ليكثر 

وروى أ بو داود والطيالس  وأ حمد وعبد بن 

حميد والطبران  ف  الكبير وأ بو نعيم ف  الحلّية 

لى أ خر  والضياء من حديثه بلفظ ما من عبد ا 

 هذا المتن 

قيامة أ كثرهم علّ  ا ن أ ولى الناس بي  يوم ال   .333

 صالة ص

رواه الترمذي وقال حسن  ا ن أ ولى الناسقوله 

 حبّان والبخاري ف  التاريخ وصّححه ابنغريب و 

 حبّان  ابن

وبحسب المؤمن من البخل أ ن أ ذير عنده فال   .334

 يصل  علّ  ص

ائ  صبغ والنسأ   ابنرواه  وبحسب المؤمنقوله 

 حبّان والترمذي من رواية الحسين بن عل ّ  ابنو 

عن أ بيه وقال حسن صحيح وأ خرجه أ حمد 

 والحاكم وصّححه من رواية عبد الله بن الحسين 

من أ حد يسلم علّ  ا ل رّد الله علّ  روح   ما  .337

 حتى أ رد عليه السالم

 رواه أ بو داود بس ند جيّد ما من أ حد يسلم قوله 

قولوا اللّهم صل على محّمد وعلى أ زواجه   .333

براهيم وابركوذريته كما صليت على أ ل  على  ا 

ي  متفق عليه من حديث أ ب  قولوا اللّهم صلّ قوله 

صّل  اللّهمحميد الساعدي قلت لفظ الش يخين 
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محّمد وعلى أ زواجه وذريته كما ابريت على أ ل 

نك حميد مجيد براهيم ا   ا 

على محّمد وعلى أ زواجه وذريّته كما صلّيت على 

براهيم وابرك على محّمد وأ زواجه وذريّته كما  ا 

نّك حميد مجيد اب براهيم ا   ريت على ا 

 فصل ف  الس تغفار

من أ كثر من الس تغفار جعل الله عز وجل   .335

له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا 

 ورزقه من حيث ل يحتسب ص

رواه أ بو داود  من أ كثر من الس تغفار قوله

حاكم ماجه وال ابنوالنسائ  ف  اليوم والليلة و 

س ناده ورواه أ حمد و  الس نّ  ف   ابنوصّحح ا 

 اليوم والليلة والبيهق  ف  السنن 

ليه ف  اليوم س بعين  .338 نّ  ل س تغفر الله وأ توب ا   ا 

 مّرة

نّ  أ س تغفر اللهقوله   رواه البخاري من حديث ا 

 أ كثر من س بعين مّرةأ بي  هريرة لكن قال 

والطبران  ف  الدعاء وهو من الترق  فكل ما 

 ترقّى ظهر ما دونه كالمعصية دائما أ بدا 

ن  ل س تغفر الله ف    .332 نه ليغان على قلبي  وا  ا 

 اليوم مائة مّرة

رواه الترمذي من حديث أ بي  من قال قوله 

سعيد ورواه البخاري ف  التاريخ دون قوله حين 

لى فراشه وروى أ حمد وأ بو يعلى  ث الثيأ وي ا 

 وغثاء البحر وعدد نجوم السماءوزيد مّرات 

 بناالس نّ  والطبران  ف  ال وسط و  ابنورواه 

 النّجار من حديث أ نس بنحوه  ابنعساير و 

له ا ل   .341 من قال أ س تغفر الله العظيم الذي ل ا 

ليه ثالث مّرات غفر  هو الح  القيوم وأ توب ا 

ن كانت مثل زبد البحر أ و عدد  الله له ذنوبه وا 

عالج أ و عدد ورق الشجر أ و عدد أ ايم رمل 

ن كان فّر من الزحف  الدنيا وا 

ن كان فرّ قوله  رواه أ بو داود والترمذي من  وا 

حديث زيد مولى النبيّ  صلّى الله عليه وسلم 

ورجاله موثقون ورواه الحاكم وصّححه على 

شرط الش يخين ولم يذير الترمذي ثالاث ورواه 

ن شيبة عأ بي   ابنعساير عن أ نس ورواه  ابن

 مسعود ومعاذ مرفوعا عليهما  ابن
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قال حذيفة ا ن ل  لساان ذراب على أ هل  فقال   .340

ن  ل س تغفر الله ف   أ ين أ نت من الس تغفار فا 

 اليوم مائة مّرة

الحاكم ماجه و  ابنرواه النسائ  و قال حذيفة قوله 

س ناده على شرط الش يخين ورواه أ بو  وصّحح ا 

داود والطيالس  وهنّاد وأ حمد وأ بو نعيم ف  

 الحلّية والبيهق  قوله فقال أ ين أ نت متفق عليه 

ذا   .349 فا ن التوبة الندم والس تغفار فا ن العبد ا 

عترف بذنبه ثم اتب اتب الله عليه ص  ا 

كنت  نلعائشة قال لها ا  قاله  فا ن التوبةقوله 

ليه فا ن  أ لممت بذنب فاس تغفري الله وتوبي  ا 

 التوبة 

ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم   .343

فيصلّ  ركعتين ثم يس تغفر الله عز وجل ا ل 

ذا فعلوا فاحشة أ و  غفر له ثم تال والذين ا 

 ظلموا أ نفسهم ص

رواه أ صحاب السنن  ما من عبد يذنبقوله 

نه الترمذي ورواه أ بو دا ود والطيالس  وحس ّ

وأ بو بكر بن أ بي  شيبة وأ حمد والبزار وأ بو يعلى 

 بناحبّان وصّححه والدارقطن  ف  ال فراد و  ابنو 

الس نّ  والبيهق  ف  السنن والضياء والحميدي 

منيع كلّهم عن علّ  عن أ بي  بكر  ابنوالعوف  و 

 ويقّدم العمل الصالح أ مام الدعاء 

ذا أ ذنب ذنبا نكتت ف  قلبه نكتة   .344 ا ن المؤمن ا 

سوداء فا ذا اتب ونزع واس تغفر صقل قلبه 

ن عاد زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران  وا 

الذي ذيره الله عز وجل ف  كتابه كال بل ران 

 على قلوبهم ما كانوا يكس بون ص

رواه الترمذي وصّححه النسائ   ا ن المؤمنقوله 

حاكم حبّان وال ابنه و ماج ابنف  اليوم والليلة و 

منذر ال  ابنجرير و  ابنوأ حمد وعبد بن الحميد و 

 مردويّه والبيهق  ف  الشعب بلفظ نكتت ابنو 

وفيه فا ن زاد زادت فالّران الطبع لكن الران أ يسر 

 من الطبع والطبع أ يسر من ال قفال وال قفال أ شّد 

ا ن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح   .347

ل اي رب أ نّى ل  هذا فيقول ف  الجنّة فيقو 

 ابس تغفار ولدك لك ضف

س ناد حسن ويؤيد ما ا ن الله  قوله رواه أ حمد اب 

بع س  رواه أ بو نعيم ف  الحلّية عن أ نس رفعه 

يجري أ جرها للعبد بعد موته وهو ف  قبره من 

علّم علما أ و طوى نهرا أ و حفر بئرا أ و غرس نخال 

أ و بنى مسجدا أ و وّرث مصحفا أ و ترك ولدا 

  يس تغفر الله له بعد موته
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ذا أ حس نوا   .343 الّلهم اجعلن  من الذين ا 

ذا أ ساءوا اس تغفروا ص  اس تبشروا وا 

 ابنرواه البيهق  بس ند جيّد و  اللّهم اجعلن قوله 

 ماجه بس ند ضعيف 

ذا أ ذنب عبدي ذنبا فقال اللّهم   .345 يقول  غفر ل اا 

الله عز وجل أ ذنب عبدي ذنبا فعلم أ ن له راّب 

يغفر الذنب ويأ خذ ابلذنب ثم عاد فأ ذنب ذنبا 

غفر ل  فيقول عز وجل أ ذنب افقال اللهم 

يأ خذ يغفر الذنب و عبدي ذنبا فعلم أ ن له راب 

عمل ما شئت فقد غفرت لك غفرت ابلذنب ا

 لعبدي ثالاث فليعمل ما شاء ضف

ذا أ ذنبقوله   تفق عليه م  ا 

من أ ذنب ذنبا فعلم أ ن الله قد اّطلع عليه غفر   .348

ن لم يس تغفر ص  له وا 

ورد مورد البيان لعفو  [قلُت ] من أ ذنبقوله 

الله عن المذنبين وحسن التجاوز عنهم ليعّظموا 

الرغبة فيما عنده من الخير والمراد أ نه س بحانه 

لى المحسن يحّب أ ن  كما يحّب أ ن يحسن ا 

يتجاوز عن المس ء وفيه الرد على من ينكر 

صدور الذنب من المؤمنين وأ ن الذنب قادح ف  

يمانهم رواه الطبران  ف  ال و   ابن سط من حديثا 

 مسعود بس ند ضعيف 

من علم منكم أ ن  ذو قدرة على مغفرة الذنوب   .342

 غفرت له ول أ ابل  ما لم يشرك بي  شيئا ص

ماجه من  ابنرواه الترمذي و  من علمقوله 

نه الترمذي ومعناه ف   حديث أ بي  ذر وحس ّ

مسلم ورواه أ بو داود وروى أ حمد بعضه فلفظ 

نّ  حّرمت ال  ظلم على نفس مسلم اي عبادي ا 

قال  عباس رفعه ابنوروى الطبران  والحاكم عن 

 الله من علم أ نّ  ذو قدرة 

اي عبادي كلكم مذنب ا ل من عافيته   .371

فاس تغفرون  أ غفر لكم ومن علم أ ن  ذو قدرة 

 على أ ن أ غفر له غفرت له ول أ ابل 

… 
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من قال س بحانك ظلمت نفس  وعملت سوء   .370

نه ل يغفر الذنوب غفرت  ا ل أ نت فاغفر ل  فا 

له ذنوبه ولو كانت كمدب النمل ولو كان فارا 

 من الزحف ص

ات رواه البيهق  ف  الدعو  من قال س بحانكقوله 

ولو كان فارا عباس  ابنمن حديث علّ  وعن 

 من الزحف 

له   .379 س يد الس تغفار أ ن يقول اللّهم أ نت ربّي  ل ا 

ا ل أ نت خلقتن  وأ ان عبدك وأ ان على عهدك 

تطعت أ عوذ بك من شّر ما س  اووعدك ما 

صنعت أ بوء لك بنعمتك علّ  وأ بوء لك بذنبي  

ذا قاله  نه ل يغفر الذنوب ا ل أ نت ا  فاغفر ل  فا 

ذا قاله حين  حين يمس  فمات دخل الجنّة وا 

 يصبح فمات من يومه بمثله ص

رواه البخاري من حديث  س يّد الس تغفارقوله 

  أ بي  شيبة والترمذي والنسائ ابنشداد وأ حمد و 

ذا قاله حين يمس  دخل  ابنو  حبّان والطبران  ا 

ن قاله صباحا فمات بمثله   الجنّة ا ن مات وا 

نّ  ل هّم بأ هل ال رض   .373 يقول الله عز وجّل ا 

لى عمار بيوت  المتحابين ف ّ   عذااب فا ذا نظرت ا 

لّ  المس تغفرين ابل سحار صرفت عنهم  وا 

 الس نّ  ف  السنن  ابنرواه  يقول اللهقوله 

التوبة من الذنب أ ن يتوب الرجل من الذنب   .374

ليه  ثم ل يعود ا 

أ س رواه أ بو ال حوص فال ب التوبة من الذنبقوله 

لى الله   أ ن يقول أ توب ا 

من جلس مجلسا كثر فيه لغطه ثم قال قبل   .377

له ا ل أ نت أ س تغفرك  أ ن يقوم س بحانك ربّنا ل ا 

ليك ا ل غفر له ما كان ف  مجلسه  وأ توب ا 

 ذلك

جلس مجلسا كثر فيه لغطه ثم قال قبل من قوله 

له ا ل أ نت أ س تغفرك  أ ن يقوم س بحانك ربّنا ل ا 

ليك ا ل غفر له ما كان ف  مجلسه ذلك   وأ توب ا 

كفارة المجلس س بحانك اللّهم وبحمدك   .373

ليك ص  أ س تغفرك وأ توب ا 

 رفعه أ نس  كفّارة المجلسقوله 

 فصل ف  بعض أ داب المساجد

ذا دخل المسجد قال   .375 اللّهم صل على محّمد ا 

وسلم واغفر ل  ذنوبي  وافتح ل  أ بواب 

ذا دخلقوله   رواه الطبران  ف  الدعاء  ا 
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ذا خرج قال مثلها لكنه يقول أ بواب  رحمتك وا 

 فضلك ص

ذا دخل أ حدكم المسجد فليسلم على النبيّ    .378 ا 

فتح ل   صلّى الله عليه وسلم وليقل اللّهم ا 

ذا خرج فليسلم على النبي   أ بواب رحمتك وا 

 وليقل اللهم ا عصمن  من الش يطان الّرجيم 

الس نّ  عن  ابنأ خرجه  ا ذا دخل أ حدكم قوله

النسائ  وأ خرجه أ يضا من رواية عمر بن عل  

 ى شرط الش يخين وصّححه الحاكم قال عل

ذا رأ يتم من يبيع أ و يبتاع ف  المسجد فقولوا   .372 ا 

 ل أ ربح الله تجارتك

ذا رأ يتم من يبيع قوله    رواه الترمذي والنسائا 

 ف  اليوم والليلة من حديث أ بي  هريرة 

ذا رأ يتم من ينشد ضالة ف  المسجد فقولوا   .331 وا 

ل رّدها الله عليك فا ن المساجد لم تبن لهذا 

 ص

ذا رأ يتم من ينشدو قوله  رواه مسلم من حديث  ا 

أ بي  هريرة وأ خرجه الترمذي عن الحسن بن عل  

خزيمة عن أ بي  خليفة  ابنالخالل وأ خرجه 

وأ خرجه الحاكم من رواية عارم وصّححه على 

 الس ن  والطبران  بلفظ ابنشرط مسلم ورواه 

من رأ يتموه ينشد شعرا ف  المسجد فقولوا فض 

فاك ثالث مرات ومن رأ يتموه يبيع أ و يبتاع الله 

ف  المسجد فقولوا ل أ ربح الله تجارتك ثالث 

 مرات 

نهيى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن البيع   .330

والشراء ف  المسجد وأ ن تنشد فيه ال شعار 

 وأ ن تنشد فيه الضالة

خرجه أ  نهيى رسول الله صلّى الله عليه وسلم قوله 

أ حمد بن حنبل وأ خرجه أ صحاب السنن من 

 طرق عن محمد بن عجالن 

اللّهم ل خير ا ل خيرك ول طير ا ل طيرك ول   .339

له غيرك  ا 

 أ خرجه السخاوي ف  المقاصد  اللّهم ل خيرقوله 

من  حبان ابنماجه و  ابنرواه  كان يعجبهقوله  كان يعجبه الفأ ل الحسن ويكره الطيرة  .333

 مرفوعا صحيحا  حديث أ بي  هريرة
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اللّهم يسوتن  هذا الثوب فلك الحمد أ سأ لك   .334

من خيره ومن خير ما صنع له وأ عوذ بك من 

 شره ومن شر ما صنع له ص

ية وهو اس تعماله ف  المعص  اللّهم يسوتن قوله 

 رواه أ بو داود والترمذي وحس نه والنسائ  

 فصل ف  بعض المأ ثور من الدعاء

ذا رأ ى الهالل قال   .337 هالل خير ورشد كان ا 

ثالاث أ منت ابلذي خلقك ثالاث الحمد لله الذي 

 ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا

ذا رأ ىقوله  أ س نده الدارقطن  ف  ال فراد  كان ا 

والطبران  ف  ال وسط من حديث أ نس ورواه 

ن   س ناد حسن اللّهم ا  الطبران  ف  الكبير اب 

 أ سأ لك من خير هذا ثالاث 

ن  أ سأ لك من خير  .333 هذا الشهر وخير  اللّهم ا 

 القدر وأ عوذ بك من شر يوم الحشر

ن  أ سأ لكقوله   ير رواه الطبران  ف  الكب  اللّهم ا 

ان   .335 ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ا ان لله وا 

ليه راجعون اللهم أ جرن  ف  مصيبت  واخلف  ا 

ل  خيرا منها ا ل أ جره الله ف  مصيبته وأ خلف 

 له خيرا منها

 ظ اه مسلم بهذا اللفرو ما من عبد تصيبهقوله 

ذا سمع الرعد والصواعق يقول س بحان من   .338 ا 

 يس بّح الرعد بحمده والمالئكة من خيفته ص

ذا سمع الرعد قوله رواه مالك ف  الموطأ  عن  ا 

رير مرفوعا ج ابنعبد الله بن الزبير موقوفا ورواه 

ف  حديث أ بي  هريرة لكنه قال عن رجل وهو 

 صحيح عند الحاكم ف  المس تدرك 

ذا خاف قوما قال اللّهم ا ان نجعلك ف    .332 ا 

 نحورهم ونعوذ بك من شرورهم

ذا خاف قوما قوله  رواه أ بو داود والنسائ  ف  ا 

اليوم والليلة من حديث أ بي  موسى بس ند 

 حبّان ف  صحيحيهما وقال ابنصحيح والحاكم و 

الحاكم صحيح وأ قّره الذهبي  وقال النووي ف  

 ال ذكار والرايض أ سانيده صحيحة 
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ذا اش تكى ال نسان قرحة أ و جرحا وضع   .351 ا 

س بابته على ال رض ثم رفعها وقال بسم الله 

ذن ر   بّناتربة أ رضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا اب 

ذا اش تكى ال نسانقوله  رواه البخاري ومسلم  ا 

 ابنمن حديث عائشة وأ بو داود والنسائ  و 

الاث كان يقول للمريض بسم الله تربة ثماجه بلفظ 

ذن الله كل واح  دة يتفل وينفخ ف  الجرح يبرأ  اب 

له ا ل الله العظيم   .350 كان يدعو عند الكرب ل ا 

له  له ا ل الله رب العرش العظيم ل ا  الحليم ل ا 

ا ل الله رب السماوات وال رض ورب العرش 

 الكريم

رواه مسلم ورواه البخاري عن  كان يدعو قوله

براهيم ورواه مسلم عن عبد بن حميد  مسلم بن ا 

لكن قال رّب السماوات الس بع وأ خرجه البخاري 

 من رواية يزيد بن زريع 

ذا حزب  .359 له ا ل الله الحليم العظيم ا  ه أ مر قال ل ا 

له ا ل الله  له ا ل الله رب العرش الكريم ل ا  ل ا 

له ا ل الله رب  رب العرش العظيم ل ا 

 السماوات وال رض ورب العرش الكريم  

ذا حز قوله  أ خرجه أ بو عوانة عن محمد  به أ مرا 

بن حاتم وأ خرجه الطبران  ف  الدعاء عن بشر 

 بن موسى وزاد ف  أ خره ثم يدعو 

أ ل أ خبرك بما هو خير لك منه تس بحين الله   .353

عند منامك ثالاث وثالثين وتحمدين الله ثالاث 

 وثالثين وتكبرين الله أ ربعا وثالثين ص

فاطمة ل قالهرواه البخاري ومسلم  أ ل أ خبركقوله 

كت شوأ بو داود والنسائ   لما طلبت منه خادما

فاطمة ما لقيت من الرحى فأ مرت عائشة أ ن 

ليه فجاءها ف  مضجعها فقال مكانك  توصلّها ا 

فجلس بينها وبين زوجها فقال أ ل أ دلكما وصار 

على التثنية فهذا خير لكما من خادم قالت رضيت 

 لم سعن الله تعالى وعن رسوله صلّى الله عليه و 

ن  أ عوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك   .354 اللّهم ا 

من عقوبتك وأ عوذ بك منك ل أ حص  ثناء 

عليك أ نت كما أ ثنيت على نفسك أ س تغفرك 

ليك وروي ول أ بلغ كل ما فيك   صوأ توب ا 

نّ قوله  ن رواه النسائ  ف  اليوم والليلة م اللّهم ا 

حديث علّ  ورواه مسلم من طريق ال عرج وفيه 

منك ل أ حص  ثناء عليك أ نت كما بعد قوله 

ق خزيمة من طري ابنوروى أ ثنيت على نفسك 

 النضر زايدة ول أ بلغ كنه ما فيك وس نده صحيح 

رواه البخاري من طريق  اللّهم ابسمكقوله  اللّهم ابسمك أ موت وأ حيا  .357

حذيفة ومسلم من حديث البراء وأ حمد وأ بو 
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ذا  داود والترمذي والنسائ  عن حذيفة بلفظ ا 

لى فراشه قال اللهم ابسمك أ موت وأ حيا   أ وى ا 

الحمد لله الذي سوى خلق  فعّدله ويرم صورة   .353

 وجهي  فحس نها وجعلن  من المسلمين ص

  ف  نّ الس   ابنرواه الطبران  و  الحمد للهقوله 

اليوم والليلة من حديث أ نس بس ند ضعيف 

بّان ف  ح  ابنوالبيهق  بس ند ضعيف لكن رواه 

صحيحه والبيهق  ف  كتاب الدعوات من 

 حديث عائشة بس ند صحيح 

اللّهم كما حّسنت خلق  فحسن خلق  وحّرم   .355

 وجهي  على النار

مردويه ف  كتاب  ابنأ خرجه اللّهم كما قوله 

 هريرة وعائشة الدعوات ف  حديث أ بي  

اللّهم ا ن أ سأ لك خيره وخير ما جبل عليه   .358

 وأ عوذ بك من شره وشر ما جبل عليه

نّ  أ سأ لكقوله  اجه م ابنرواه أ بو داود و  اللّهم ا 

مرو بن شعيب بس ند جيّد بلفظ من حديث ع

ذا ا شترى أ حدكم الجارية أ و الغالم أ و الدابة ا 

ائ  ورواه النسفليأ خذ بناصيته وليقل اللّهم 

والحاكم ف  المس تدرك وقال صحيح عن عمرو 

وليدع بن شعيب وزاد ف  رواية أ بي  داود 

 ابلبركة 

ذا تزوج أ حدكم فقولوا له ابرك الله لك ف    .352 ا 

زوجك وابرك عليك وجمع بينكما ف  خير 

 ابرك الله ف  أ هلك ومالك

 ابرك الله لك أ وله ا ذا تزوج أ حدكم فقولوا لهقوله 

 حافظ بن حجر ف  جزء التهنئة أ ورده ال

نما جزاء السلف الحمد والوفاء ص  .381 نّما جزاءقوله  ا  ل ن شكر المنعم واجب  [قلُت ] ا 

قتضاء فتقول افطلب حسن قضاء وحسن 

للمقض  له ابرك الله لك ف  أ هلك ومالك رواه 

 عبد الله بن أ بي  ربيعة قالالنسائ  من حديث 

لم أ ربعين وسس تقرض منّ  النبي  صلّى الله عليه ا

لّ  فقاله س ناده أ لفا فجاءه قال فدفعه ا  جيّد  وا 

براهيم  ابنحسن ورواه أ حمد و  ماجه من رواية ا 
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بن ا سماعيل ا ن خياركم أ حس نكم قضاء رواه 

 الجماعة 

لى فراشه ابتدره   .380 ذا دخل الرجل بيته أ و أ وى ا  ا 

ملك وش يطان فيقول الملك افتح بخير ويقول 

ى طرد الله تعالالش يطان افتح بشر فا ن ذير 

الملك الش يطان وظل يكلؤه فا ذا انتبه من 

 منامه قال ذلك ص

ذا دخل قوله   وهو حديث جابر أ خرجه رزين ا 

لى سماء الدنيا حين يبقى   .389 ينزل ربّنا كل ليلة ا 

ثلث الليل ال خر فيقول من يدعون  

فاس تجيب له من يسأ لن  فأ عطيه من 

 يس تغفرن  فأ غفر له

ل النسائ  ينزل ربّنا قوله   أ خرجه الس تة ا 

 يؤمر به من [قلُت ]رواه مسلم  أ ان الملكقوله  أ ان الملك أ ان الملك من ذا الذي يدعون    .383

 غير تشبيه وتأ ويل 

أ ي الدعاء أ سمع قال جوف الليل ال خر ودبر   .384

 الصلوات المكتوابت

أ خرجه الترمذي فالمقصود  أ ي الدعاءقوله 

ابلجوف ال وقات الت  يخلو فيها قلب العبد مع 

 أ ثناء الليل ودبر كل ش ء بعد الفراغ منه  ربّه ف 

ل يرد الدعاء بين ال ذان وال قامة سلوا الله   .387

 العافية ف  الدنيا وال خرة

أ خرجه أ بو داود والترمذي  ل يرّد الدعاء قوله

 ول قال سلوا وهو لفظه قالوا له ماذا نق

اثنتان ل يردان الدعاء عند النداء وعند البأ س   .383

 حين يلجئ بعضهم بعضا وتحت المطر 

د أ خرجه مالك وأ بو داود وزي ثنتان ل تردانا قوله

 وتحت المطر 

ما من دعوة أ سرع ا جابة من دعوة غائب   .385

 لغائب

 أ خرجه أ بو داود والترمذي  ما من دعوةقوله 

نظر ف  كتاب أ خيه  ل تستروا الجدر ومن  .388

لى النار نما ينظر ا  ذنه فا   بغير ا 

ى سلوا الله تعالتمامه  ل تستروا الجدرقوله 

ببطون أ كفكم ول تسأ لوه بظهورها فا ذا فرغتم 

 أ خرجه أ بو داود  فامسحوا بهما وجوهكم
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الدعاء موقوف بين السماء وال رض ل يصعد   .382

حتى يصلّى علّ  فال تجعلون  كغمر الرايب 

 لّ  أ ول الدعاء وأ وسطه وأ خرهصلوا ع

أ خرجه الترمذي موقوفا عن  الدعاء موقوفقوله 

عمر ورفعه رزين الغمر القدح الصغير كالقعب 

لى أ خر ترحاله ثم يعلقه  فا ن المسافر يترك قعبه ا 

على أ خرة الّرحل أ و نحوها كالعالوة وليس 

عندهم ابلمهّم فنهاهم أ ن يجعلوا الصالة عليه تبعا 

 غير مهّمة 

قاله ف  أ خرجه أ بو داود  أ وجب ا ن ختمقوله  أ وجب ا ن ختم بأ مين  .321

حق رجل أ لّح ف  الدعاء فوقف يسمعه فقاله 

 فقيل بأ ي ش ء يختم قال بأ مين فقيل له اي فالن

ذا فعل شيئا يوجب  أ بشر وأ ختم بأ مين أ وجب ا 

 الجنّة أ و النار 

ثم أ و   .320 ل يزال يس تجاب للعبد ما لم يدع اب 

 قطيعة رحم ص

أ خرجه مسلم وأ خرج  ل يزال يس تجابقوله 

يس تجاب ل حدكم ما لم يس تعجل يقول الس تة 

قد دعوت ربّي  فلم يس تجب ل  وروى الترمذي 

ا ما س تجاب له فاما من رجل يدعو الله تعالى ا ل 

ما أ ن يدخر له ف  ال خرة  أ ن يعجل له ف  الدنيا وا 

ما أ ن يكّفر عنه ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع  وا 

ثم  أ و قطيعة رحم أ و يس تعجل  اب 

ل تدعوا على أ نفسكم ول تدعوا على أ ولدكم   .329

ول تدعوا على خدمكم ول تدعوا على أ موالكم 

ل توافقوا من الله ساعة يسأ ل فيها عطاء 

 فيس تجيب لكم

أ خرجه أ بو داود  ل تدعوا على أ نفسكمقوله 

 والترمذي والنسائ  

ليسأ ل أ حدكم ربّه حاجته كلها حتى يسأ له   .323

ذا   ص نقطعاشسع نعله ا 

أ خرجه الترمذي وهو حديث ليسأ ل أ حدكم قوله 

 أ نس 

نه يحب أ ن يسأ ل   .324 سلوا الله تعالى من فضله فا 

 وأ حب العبادة انتظار الفرج 

  مسعود ابنأ خرجهما الترمذي عن سلوا  قوله
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 عن عائشة أ خرجه الترمذي  من دعاقوله  من دعا على من ظلمه فقد انتصر  .327

ن  أ سأ لك بأ ن  أ شهد أ نك   .323 سمع قائال اللّهم ا 

له ا ل أ نت ال حد الصمد الذي لم  أ نت الله ل ا 

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أ حد فقال والذي 

سمه ال عظم الذي  نفس  بيده لقد سأ ل الله اب 

ذا س ئل به أ عطى ص ذا دع  به أ جاب وا   ا 

أ خرجه أ بو داود الترمذي وهو  سمع قائال قوله

 حديث بريدة 

ن  أ سأ لك ابلله ال حد الصمد   .325 وسمع أ خر اللّهم ا 

الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أ حد 

نك أ نت الغفور الرحيم  أ ن تغفر ل  ذنوبي  ا 

 فقال قد غفر له قد غفر له قد غفر له 

 أ خرجه أ بو داود والنسائ   وسمع أ خر قوله

ن  أ سأ لك بأ ن لك الحمد ل وسمع أ خر اللّ   .328 هم ا 

له ا ل أ نت المنان بديع السماوات وال رض ذو  ا 

يرام اي ح  اي قيوم فقال لقد دعا الجالل وال  

 سمه ال عظم الله اب

 أ خرجه أ صحاب السنن عن أ نس  وسمع أ خرقوله 

له   .322 لهكم ا  اسم الله ال عظم ف  هاتين ال يتين وا 

له ا ل هو الرحمان الرحيم وفاتحة  واحد ل ا 

له ا ل هو الح   سورة أ ل عمران أ لم الله ل ا 

 القيوم ص

أ خرجه أ بو داود والترمذي  سم اللهاقوله 

 وصّححه وهو حديث أ سماء بنت يزيد 

 ا من حفظها دخلسمً اا ن لله تسعة وتسعين   .511

له وتر يحب الوتر هو الله الذي ل الجنّة وال

له ا ل هو الرحمان الرحيم الملك القدوس  ا 

السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 

الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب 

الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض 

الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم 

ور ير الحليم العظيم الغفالعدل اللطيف الخب 

أ خرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم  لله ا نقوله 

 [ُت قل]بدون ذير الوتر والترمذي وزاد فعّدها 

فهذه ال سماء تعّد من أ مهات ال سماء ل ن كل 

واحد منها يصلح لحقائق كل ما علمه الله ل نها 

ال م فأ سماء الله ل يمكن ا حصائها وه  أ سماء 

التش تيت على ذرات الكون من ال سماء النوازل 

ها ت ب خالفة والعوال  وه  الت  تميّز وه  ال

مثال  سم الرحمنالحقائق وثبتت وتعّينت فال
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الشكور العل  الكبير الحفيظ المقيت 

الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب 

الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد 

الحق الوييل القوي المتين الول  الحميد 

المحص  المبدئ المعيد المحيي  المميت 

الح  القيوم الواجد الماجد الواحد ال حد 

ادر المقتدر المقدم المؤخر ال ول الصمد الق

ال خر الظاهر الباطن الوال  المتعال  البّر 

التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو 

الجالل وال يرام المقسط الجامع الغن  المغن  

المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباق  

الوارث الرش يد الصبور من أ حصاها دخل 

 الجنّة 

نه السم الموجد والسم الرب مثال  خالق فا 

سم الرحمن فالله صالح مصلح ما أ وجده ال

يجاد فقط والرحيم  عدام والرحمن ل  يجاد وا  ل 

يمان ونتائجه فقط فال حصاء أ ل يقتصر ف   لال 

نها يثن  على ربه بجم  الثناء على بعضها بل يعها فا 

أ مهات وأ صول ال سماء فالحقائق كلها مندرجة 

لى ابقيها قوله هو الله  تحت حيطة الرحمن مثال ا 

ولم يفصل ال سماء غير الترمذي فالقدوس 

الطاهر من العيوب فالسالم سلم من كل عيب 

وأ فة فالمؤمن يصدق عباده وعده ويؤمنهم من 

ين أ صله مؤيمن ال مان المهيمن الشديد ال م 

فقلبت الهمزة هاء فالعزيز القاهر الغالب فالعزة 

الغلبة فالجبار أ جبر الخلق وقهرهم على مقتضى 

حكمته ل نه عال على خلقه المتكبر المتعال  عن 

مهم على عتاة خلقه فيقص صفات الخلق والعال  

ختصاص ل للتكلف وهو من الكبرايء فالتاء لال

رأ  لق من غير مثال بالت  ه  العظمة البارئ الخا

النسمة وخلق السماوات وال رض المصور 

المنشئ خلقه على صور مختلفة فالتصوير 

 التخطيط والتشكيل الغفّار الغافر لعباده ذنوبهم

ة مرة بعد مرار فالغفر الستر والتغطية بترك العقوب

ى الفتّاح الحاكم بين عباده فتح بين الخصمين قض

لقابض نغلق عليهم اابينهما ويفتح الرزق وكل ما 

الممسك على من يشاء بلطفه وحكمته الباسط 

الموسع على عباده برحمته الخافض للجبارين 

يضع الجّبارين ويهينهم الرافع أ ولياءه ويعزهم 

الحكم الحاكم ابلقسط وهو من سلم له الحكم 

العدل ل تميل به ال هواء فيجور ف  الحكم أ صله 
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ره خي مصدر كالزور والضيف اللطيف يوصل

برفق ولين ولطف من أ ن يدرك الخبير العارف 

ف سم  نيطت التكاليالبما كان وما يكون وبهذا 

فيخبّر عباده يختبرهم ورتبته عبارة عن رتبة 

تطلب العلم من غيرها مع قطع النظر هل علم أ م 

ل الغفور من الغفران الشكور الذي يجازي 

عباده ابل اثبة فضال بقبول عبادتهم الكبير 

لموصوف ابلجالل وكبر الشأ ن المقيت المقتدر ا

فيوصل ال قوات لخلقه الحسيب المكافئ 

ليه ع  والمحاسب الّرقيب الحافظ الذي ل يغيب

من  س تجابة الواسعش ء المجيب دعاء عباده ابل

وسع كل ش ء رحمة الودود المحّب ابلدوام 

عباده الصالحين يرضى عنهم المجيد الواسع 

عث بعد الموت الشهيد الكريم الشريف البا

المشاهد لكل حقيقة الحق المتحقق يونه 

ووجوده الوييل الكفيل بأ رزاق عباده وهو 

المس تقل بأ مر المويول القّوي القادر التام القدرة 

المتين الشديد القّوي ل تلحقه مشقة ف  أ فعاله 

المتول  أ مور خلقه الحميد الدائم  الولّ  الناصر

م لمحص  المحيط بعلالحمد ل فعال الصالحين ا

الحقائق كلّها المبدئ المخترع الحقائق كلّها على 

لى أ صلها من الموت  ما علمت المعيد الحقائق ا 

لى الحياة الدائمة بعد الموت الواجد  كالعدم ا 

الغن  الذي ل يفتقر من الجدة والغنى الواحد هو 

المفرد ف  ذاته غير مّريب ول نظير له ال حد 

الصمد الس يد يقصده الخلق  الفرد من النفراد

ف  حوائجهم المقتدر أ بلغ من القادر المقدم 

يضعها ف  محال حكمتها المؤخر من لل ش ياء ف 
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س تعّد ف  علمه للتأ خير ال ول السابق كل حقيقة ا

ال  على الع ال خر الباق  بعد ال ش ياء كلّها الظاهر

كل ش ء الباطن المحتجب عن ال بصار الوال  

ه ف  كل ملكه المتعال  المتنزّ المالك المتصّرف 

لقه بيده على خعن صفات المخلوقين العطوف 

ذا نتقام فيمن يشاء من نقم ينالمنتقم الدائم ال قم ا 

بلغت الكراهية حّد السخط العفو الدائم الصفح 

على عباده الرؤوف الدائم الّرحمة العظيمة لعباده 

فالّرحمة تقع لمصلحة ف  الكراهية كالمرض 

ذنوب والرأ فة مختصة ابلفرح والسرور لمغفرة ال

ذو الجالل من الجاللة العظمة المقسط العادل 

ف  حكمه على مقتضى علمه والقاسط الجائر فيه 

الجامع يجمع خلقه ليوم الحساب المانع أ حبّائه 

من أ ن يؤذيهم أ حد النور الذي يبصر بنوره ذوو 

العماية ويرشد بهداه ذوو الغواية الوارث الموجود 

لى بعد  فناء الخالئق الرش يد يرشد حقائق ملكه ا 

مصالحها الصبور ل يعاجل ابلعقوبة للعصاة 

فالحليم تؤمن معه العقوبة دون الصبور س بحانه 

 عما يقوله الظالمون 

ا بين التكبيرة والقراءة اللّهم نقن  من الخطااي كم  .510

ينقى الثوب ال بيض من الدنس اللّهم أ غسلن  

 لج والبردمن خطاايي ابلماء والث

ل أ خرجه الخمسة ا   بين التكبير والقراءةقوله 

الترمذي وهو لفظ الش يخين وزاد الترمذي ف  

أ ّوله اللّهم ابعد بين  وبين خطاايي كما ابعدت 

 بين المشرق والمغرب 

ذا اس تفتح الصالة كبّر ثم قال وجهت وجهي    .519 ا 

للذي فطر السماوات وال رض حنيفا وما أ ان 

من المشركين ا ن صالت  ونسك  ومحياي 

وممات  لله رب العالمين ل شريك له وبذلك 

ذا اس تفتحقوله  ذا وله ق الصالة أ خرجه النسائ  ا  ا 

لى المشركين  لى ا  وذير مثل حديث جابر ا 

 أ خرجه النسائ  وبحمدك
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 هدن  ل حسناأ مرت وأ ان أ ول المسلمين اللّهم 

ال عمال وأ حسن ال خالق ل يهدي ل حس نها 

له ا ل أ نت ا ل أ نت اللّهم أ نت المل ك ل ا 

 س بحانك وبحمدك

س بحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى   .513

له غيرك   جّدك ول ا 

أ خرجه أ بو داود  س بحانك اللّهم وبحمدكقوله 

ه كثرت بركته فجّد اللتبارك اسمك  والترمذي

 عظمته صار جّدك عاليا

كان يقول ف  سجوده اللّهم اغفر ل  ذنبي  كلّه   .514

 دقّه وجلّه أ وله وأ خره سّره وعالنيته

قوله كان يقول ف  سجوده أ خرجه مسلم وأ بو 

 داود ومعنى دقّه صغيره وجلّه يبيره

يقول ف  ريوعه وسجوده س بحانك اللّهم ربّنا   .517

 وبحمدك اللّهم اغفر ل  

يتناول القرأ ن أ خرجه  ف  ريوعهقوله يقول 

ل الترمذي   الخمسة ا 

يقول ف  ريوعه وسجوده س بوح قدوس رب   .513

 المالئكة والروح 

وروى مسلم وأ بو داود والنسائ  يقول ف  ريوعه 

وسجوده س بوح قدوس رب المالئكة والروح 

س مبالغة ف  التنزيه ف  س بوح ومبالغة ف  التقدي

الطهارة ف  القدوس فلما التمس ته عائشة فوجدته 

ن  أ عوذ برضاك من سخطك ساجدا يقول  اللّهم ا 

وأ عوذ بمعافاتك من عقوبتك وأ عوذ بك منك ل 

 ناء عليك أ نت كما أ ثنيت على نفسكأ حص  ث 

 وهو حديث عائشة

ذا ركع أ حدكم فليقل ثالث مرات س بحان   .515 ا 

ذا سجد  ربي  العظيم وبحمده وذلك أ دانه وا 

فليقل س بحان ربي  ال على وبحمده ثالاث وذلك 

 أ دانه 

ذا ركع أ حدكمقوله   أ خرجه أ بو داود والترمذي  ا 

ذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أ منت ولك   .518 ا 

أ سلمت وعليك توكلت أ نت ربي  خشع سمع  

ذا ركع قالقوله  أ خرجه النسائ  الخشوع  ا 

 الخضوع والذل 
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وبصري ولحم  ودم  وعظام  وعصبي  لله 

 رب العالمين

ذا رفع رأ سه من الريوع قال سمع الله لمن   .512 ا 

حمده اللّهم ربّنا لك الحمد ملء السماوات 

 وملء ال رض وملء ما شئت من ش ء بعد 

ذا رفع رأ سهقوله  ذا ر أ بي  أ وفى  ابنقال  ا  فع رأ سه ا 

 قال أ خرجه مسلم وأ بو داود والترمذي من الريوع 

غفر ل  وارحمن    .501 بين السجدتين اللّهم ا 

 وأ جبرن  واهدن  وارزقن  

عباس  بناقال  غفر ل ابين السجدتين اللّهم قوله 

كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول 

 ذي واللفظ له أ خرجه أ بو داود والترم

ذا سجد قال اللّهم لك سجدت وبك أ منت   .500 ا 

ولك أ سلمت سجد وجهي  للذي خلقه 

وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أ حسن 

 الخالقين

 ا ذا سجد قال اللّهم  قوله

غفر ل  ما اويقول بين التشهد والتسليم اللّهم   .509

قدمت وما أ خرت وما أ سررت وما أ علنت وما 

 به من  أ نت المقدم أ نتأ سرفت وما أ نت أ علم 

له ا ل أ نت  المؤخر ل ا 

جه الخمسة أ خر  ويقول بين التّشهد والتسليمقوله 

ل البخاري ف  حديث علّ  يّرم الله وجهه   ا 

ن  ظلمت نفس  ظلما كثيرا ول يغفر   .503 اللّهم ا 

الذنوب ا ل أ نت فاغفر ل  مغفرة من عندك 

نك أ نت الغفور الرحيم  وارحمن  ا 

نّ  ظلمتاللّهم قوله  ل أ اب داود ا   أ خرجه الخمسة ا 

 وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

ن  أ عوذ بك من عذاب   .504 وبعد التشهد اللّهم ا 

جهنم وأ عوذ بك من عذاب القبر وأ عوذ بك 

من فتنة الدجال وأ عوذ بك من فتنة المحيا 

 والممات

 أ خرجه أ بو داود  وبعد التشهّدقوله 
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ذا سلم يس تغفر ثالاث   .507 ويقول اللّهم أ نت ا 

السالم ومنك السالم تباريت وتعاليت اي ذا 

 الجالل وال يرام ص

ل البخاري  ا ذا سلّم قوله  أ خرجه الخمسة ا 

ذا تهجد من الليل قال اللّهم ربنا لك الحمد   .503 ا 

أ نت قيّم السماوات وال رض ومن فيهن ولك 

الحمد أ نت نور السماوات وال رض ومن فيهن 

السماوات وال رض ولك الحمد أ نت مالك 

ومن فيهن ولك الحمد أ نت الحق ووعدك 

الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنّة حق 

والنار حق والنبيّون حق ومحّمد صلى الله 

عليه وسلم حق والساعة حق اللّهم لك 

ليك  أ سلمت وبك أ منت وعليك توكلت وا 

ليك حاكمت فاغفر ل   أ نبت وبك خاصمت وا 

ا أ علنت ما قدمت وما أ خرت وما أ سررت وم

وما أ نت أ علم به من  أ نت المقدم وأ نت 

له ا ل أ نت ص  المؤخر ل ا 

ذا تهّجدقوله  أ خرجه الس تة وهو لفظ الش يخين  ا 

 عباس  ابنمن حديث 

لى فراشه قال الحمد لله الذي   .505 ذا أ وى ا  ا 

أ طعمنا وسقاان وكفاان وأ واان فكم من ل كاف  

 له ول مؤوي له 

لى فراشهقوله  ذا أ وى ا  أ خرجه مسلم وأ بو داود  ا 

 والترمذي 

ذا أ خذ مضجعه نفث ف  يديه وقرأ  المعوذتين   .508 ا 

وقل هو الله أ حد ويمسح بهما وجهه وجسده 

 ستناب اثالاث وف  مرضه 

ذا أ خذ مضجعهقوله  قالت عائشة فلما مرض  ا 

ل النسائ    أ فعل به مثله بأ مره أ خرجه الس تة ا 

ذا أ خذ مضجعه قال ابسمك اللّهم أ حيا  .502  ا 

ذا استيقظ قال الحمد لله الذي  وأ موت وا 

ليه النشور ص  أ حياان بعدما أ ماتنا وا 

ذا أ خذ مضجعه قال ابسمك اللّهمقوله  رواه  ا 

 هؤلء من غير مالك ومسلم من حديث حذيفة 
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له ا ل أ نت   .591 ذا استيقظ من الليل قال ل ا  ا 

س بحانك وبحمدك أ س تغفرك لذنبي  وأ سأ لك 

رحمتك اللّهم زدن  علما ول تزغ قلبي  بعد ا ذ 

نك أ نت  هديتن  وهب ل  من لدنك رحمة ا 

 الوهاب 

... 

ن  أ عوذ بوجهك   .590 ذا أ خذ مضجعه قال اللّهم ا  ا 

الكريم وبكلماتك التامات من شر كل دابة 

يتها اللّهم أ نت تكشف المغرم أ نت أ خذ بناص 

والمأ ثم اللّهم ل يهزم جندك ول يخلف وعدك 

ول ينفع ذا الجّد منك الجّد س بحانك اللّهم 

 وبحمدك

... 

لى فراشك فقل اللّهم رب   .599 ذا أ ويت ا  ا 

السماوات الس بع وما أ ظلت ورب ال رضين 

وما أ قلت ورب الش ياطين وما أ ضلت ين ل  

 عا أ ن يفرط عل ّ جارا من شّر خلقك كلهم جمي

أ حد أ و أ ن يبغ  علّ  عز جارك وجل ثناؤك 

له ا ل أ نت ص له غيرك ول ا   ول ا 

لى فراشكقوله  ذا أ ويت ا  ل  ا  أ خرجه الخمسة ا 

 النسائ  

أ مر للمروع ف  نومه أ عوذ بكلمات الله   .593

التامات من غضبه وعقابه وشّر عباده ومن 

 همزات الش ياطين وأ ن يحضرون 

وهو عن مالك قاله لخالد بن أ مر للمّروع قوله 

 الوليد والهمز النخس والغمز 

ذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على   .594 ا 

ن  أ عوذ بك من أ ن نزل أ و نضل أ و  الله اللّهم ا 

 نظلم أ و نظلم أ و نجهل أ و يجهل علينا

… 

من قال ا ذا خرج من بيته بسم الله توكلت   .597

ه لعلى الله ل حول ول قّوة ا ل ابلله يقال 

ذا خرج من بيتهقوله  أ خرجه أ صحاب السنن  ا 

وهو أ خر حديث من المجتبيى للنسائ  وهو 

 حديث أ م سلمة  
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حس بك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه 

 الش يطان

ن  أ سأ لك   .593 ذا ولج الرجل ف  بيته فليقل اللّهم ا  ا 

خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا 

م ثوبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا 

 ليسلم على أ هله

ذا ولج الرجلقوله  أ خرجه أ بو داود لكن ف   ا 

س ناده محّمد بن ا سماعيل وفيه مقال   ا 

يقول ف  السفر اللّهم أ نت الصاحب ف  السفر   .595

والخليفة ف  ال هل اللّهم أ زو لنا ال رض وهون 

ن  أ عوذ بك من وعثاء  علينا السفر اللّهم ا 

  فالسفر وكأ بة المنقلب ومن سوء المنظر 

 المال وال هل 

ذا وضع رواه مالك  اللّهم أ نت الصاحبقوله  ا 

 رجله بقصد سفر الغزو ويقول بسم الله اللّهم

ورواه الترمذي أ يضا الغرز ركاب الرجل من جلد 

والزّي الطّ  ووعثاء السفر تعبه والكأ بة الحزن 

 والمنقلب المرجع 

ذا قفل كبّر على كل شرف من ال رض ثالث   .598 ا 

له ا ل الله وحده ل شريك مّرات ثم يق ول ل ا 

له الملك وله الحمد وهو على كل ش ء  ،له

قدير أ ئبون اتئبون عابدون ساجدون لربّنا 

حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 

 ال حزاب وحده ص

ذا قفلقوله  ل النسائ  القفول  ا  أ خرجه الس تة ا 

 رتفع من ال رض االرجوع الشرف ما 

ذا وّدع أ حدا قال   .592 أ س تودع الله دينك وأ مانتك ا 

 وخواتيم عملك ص

ذا وّدع أ حداقوله  أ خرجه أ بو داود وهو حديث  ا 

 أ بي  هريرة 

ذا أ قبل عليه الليل ف  السفر قال اي أ رض   .531 ا 

ربي  وربك الله أ عوذ ابلله من شرك ومن شر 

ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أ عوذ ابلله 

من أ سد وأ سود ومن الحيّة والعقرب ومن 

 بلد ووالد وما ولد صساين ال 

ذا أ قبل عليهقوله  د أ خرجه أ بو داود وساين البل ا 

بليس   الجّن والوالد هنا ا 
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من نزل منزل ثم قال أ عوذ بكلمات الله   .530

التامات من شر ما خلق لم يضره ش ء حتى 

 يرتحل منه

أ خرجه مسلم ومالك  من نزل منزل ثم قالقوله 

 والترمذي 

وهو ف  بطن دعوة ذي النون ا ذ دعا بها   .539

ن  كنت من  له ا ل أ نت س بحانك ا  الحوت ل ا 

 الظالمين ما دعا بها مسلم ا ل اس تجيب له ص

 أ خرجه الترمذي  دعوة ذي النونقوله 

له ا ل الله العظيم الحليم   .533 يقول عند الكرب ل ا 

له ا ل الله  له ا ل الله رب العرش العظيم ل ا  ل ا 

رب السماوات ورب ال رض رب العرش 

 مالكري

 أ خرجه الش يخان واللفظ يقول عند الكربقوله 

 عباس  ابنلهما والترمذي وهو حديث 

من أ كل طعاما ثم قال الحمد لله الذي   .534

أ طعمن  هذا الطعام ورزقنيه من غير حول 

من  ول قوة غفر له ما تقّدم من ذنبه ومن 

لبس ثواب فقال الحمد لله الذي يسان  هذا 

ا قوة غفر له مورزقنيه من غير حول من  ول 

 تقّدم من ذنبه وما تأ خر

ذ قال معا من أ كل طعاما ثم قال الحمد للهقوله 

لى  قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم من أ كل ا 

أ خرجهما أ بو داود والترمذي وزاد أ بو  من ذنبه

ومن لبس ثواب فقال الحمد لله الذي يسان  داود 

هذا ورزقنيه من غير حول منّ  ول قوة غفر له 

هل قال المنذري فيه س  ما تقّدم من ذنبه وما تأ ّخر

بن معاذ وعبد الّرحيم بن ميمون ل يحتّج به وهو 

 حديث معاذ بن أ نس 

ا ن الله ليرضى عن العبد أ ن يأ كل ال كلة   .537

 فيحمده عليها أ و يشرب الشربة فيحمده عليها 

 أ خرجه مسلم والترمذي  ا ن الله ليرضىقوله 

مون أ فطر عندكم الصائ أ كل خبزا وزيتا ثم قال  .533

 وأ كل طعامكم ال برار وصلت عليكم المالئكة

أ خرجه أ بو داود من حديث أ كل خبزا وزيتا قوله 

 أ نس 

ا ن الرجل ا ذا دخل بيته فأ كل طعامه وشرب   .535

 شرابه فدعوا له فذلك ا اثبته

وله ف  أ خرى عن جابر ا ن الرجل ا ذا دخل قوله 

ليه النبيّ  صلّى الله  صنع أ بو الهيثم طعاما فدعا ا 

عليه وسلم وأ صحابه فلما فرغوا قال أ ثيبوا أ خاكم 

اثبته قال ا ن الرجل ا ذا دخل بيته   قالوا وما ا 
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ن  أ سأ لك الثبات ف  ال مر والعزيمة على   .538 اللّهم ا 

الرشد وأ سأ لك شكر نعمتك وحسن عبادتك 

وأ سأ لك قلبا سليما ولساان صادقا وأ سأ لك من 

خير ما تعلم وأ عوذ بك من شر ما تعلم 

نك أ نت عالم الغيوب   وأ س تغفرك لما تعلم ا 

... 

ذا سمع الرعد والصواعق قال اللّهم ل تقتلنا   .532 ا 

 تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلكبغضبك ول 

... 

ل تس بوا الريح فا ذا رأ يتم ما تكرهون فقولوا   .541

اللّهم ا ان نسأ لك من خيرها وخير ما فيها وخير 

ما أ مرت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها 

 وشر ما أ مرت به

 ها ش تّد هبوب اعصفت ل تس بّوا الريح قوله 

اي ح  اي قيوم اي ح  حين ل ح  اي محيي  اي   .540

 صمميت اي ذا الجالل وال يرام 

عن أ بي  هريرة يرفعه قال كان من اي حّ  قوله 

 دعائهم اي حّ  أ خرجه رزين 

من رأ ى صاحب بالء فقال الحمد لله الذي   .549

بتالك وفضلن  على كثير مّمن اعافان  مما 

 خلق تفضيال لم يصبه ذلك البالء 

ن ع رأ ى صاحب بالء فقال الحمد للهمن قوله 

قال صلّى الله عليه وسلم من رأ ى أ بي  هريرة 

 صاحب بالء فقال الحمد لله 

اللّهم أ صلح ل  دين  الذي هو عصمة أ مري   .543

وأ صلح ل  دنياي الت  فيها معاش  وأ صلح ل  

ليها معادي واجعل الحياة زايدة  أ خرت  الت  ا 

 ل  ف  كل خير واجعل الموت راحة ل  من

 كل شر

ة أ خرجه مسلم عن أ بي  هرير اللّهم أ صلح ل   قوله

كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول قال 

 ف  دعائه اللّهم 

اللّهم ربّنا أ تنا ف  الدنيا حس نة وف  ال خرة   .544

 حس نة وقنا عذاب النار

 أ خرجه الش يخان وأ بو داود اللهم ربّنا قوله 

م الجنّة اللّهمن سأ ل الجنّة ثالث مّرات قالت   .547

أ دخله الجنّة ومن اس تجار ابلله من النار 

أ خرجه الترمذي والنسائ  عن  من سأ لقوله 

 أ نس قال قال النبيّ  صلّى الله عليه وسلم 
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ثالث مّرات قالت النار اللّهم أ جره من النار 

 ص

اللّهم اكفن  بحاللك عن حرامك وأ غنن    .543

 بفضلك عّمن سواك

ن عترمذي والنسائ  أ خرجه ال  كفن االلّهم قوله 

علّ  قال عجز مكاتب فاس تعان به فقال أ ل 

أ علمك كلمات علّمنيها رسول الله صلّى الله عليه 

وسلم لو كان عليك مثل جبل صبر دينا أ ّداه الله 

  ءل اللّهم صبر بكسر الصاد جبل لط عنك قال ق

ن  أ عوذ بك من العجز والكسل والجبن   .545 اللّهم ا 

بك من عذاب القبر والهرم والبخل وأ عوذ 

 وأ عوذ بك من فتنة المحيا والممات

نّ  أ عوذ بكقوله   أ خرجه الخمسة  اللّهم ا 

ن  أ عوذ بك من الجذام والبرص   .548 اللّهم ا 

 والجنون ومن س ء ال سقام

نّ  أ عوذ بكقوله    أ خرجه أ بو داود والنسائ اللّهم ا 

 عن أ نس قال كان يقول اللّهم 

ن  أ عوذ بك من قلب ل  .542  يخشع ومن اللّهم ا 

دعاء ل يسمع ومن نفس ل تش بع ومن علم ل 

 ينفع وأ عوذ بك من هؤلء ال ربع

نّ  أ عوذ بك قوله   رواه الترمذي والنسائ اللّهم ا 

وأ بو داود عن أ بي  هريرة وال ولن عن عمرو بن 

 العاص 

تعوذوا ابلله من جهد البالء ودرك الشقاء   .571

 وسوء القضاء وشماتة ال عداء

أ خرجه الش يخان والنسائ  عن أ بي   تعّوذواقوله 

 هريرة 

ن  أ عوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء   .570 اللّهم ا 

 ال خالق ص

نّ  أ عوذ بكقوله    أ خرجه أ بو داود والنسائ اللّهم ا 

 عن أ بي  هريرة 

نه بئس   .579 ن  أ عوذ بك من الجوع فا  اللّهم ا 

نها بئست  الضجيع وأ عوذ بك من الخيانة فا 

 البطانة

نّ  أ عوذ بكاللّ قوله   روي عنهما أ يضا  هم ا 

أ عوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات   .573

الت  ل يجاوزهن بّر ول فاجر من شّر ما ينزل 

من السماء ومن شّر ما يعرج فيها ومن شّر 

أ خرجه مالك والنسائ  عن  أ عوذ بوجه اللهقوله 

مسعود بنحوه ورواه مالك عن أ بي  هريرة  ابن

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم رأ يت  :قال
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ما ذرأ  ف  ال رض ومن شّر ما يخرج منها ومن 

شّر فتن الليل والنهار ا ل طارقا يطرق بخير 

 اي رحمان ضف

ليلة أ سري بي  عفريتا من الجّن يطلبن  بشعلة 

ه رأ يته فقال ل  جبريل علي لتفتّ امن انر كلّما 

السالم أ ل أ علّمك كلمات تقولها فتطفئ شعلته 

 ويخّر لفيه فقال بلى فقال قل أ عوذ 

 فصل ف  فضل بعض صلوات الليل وبعض ال ايت القرأ نية

نها تذهب  .574  عليكم ابلصالة فيما بين العشاءين فا 

 بمالغات أ ول النهار وتذهب أ خره 

تسقط اللغو وتصفّ  أ خره وروي عليكم قوله 

 مهّذبةوروي  مهذرة أ خرهوروي  تهّذب أ خره

 رواه ا سماعيل بن أ بي  زايد وهو س ند ضعيف 

ِّ{ نزلت   .577 ع ( 03)}تََتَجافَى ُجنُوبُهُْم َعنِّ الَْمَضاجِّ

ف  انتظار الصالة الت  تدعى  ،سورة السجدة

 ابلعتمة

يث مردويّه من حد ابنرواه  نزلت تتجافىقوله 

نه بلفظ  نتظار انزلت ف  أ نس والترمذي وحس ّ

 الصالة الت  تدعى ابلعتمة 

كان ل ينام حتى يقرأ  أ لم تنزيل السجدة وتبارك   .573

 الذي بيده الملك

 رواه الترمذي من حديث جابر  كان ل ينامقوله 

من قرأ  أ لم تنزيل الكتاب ل ريب فيه من رب   .575

 الثة أ ايميدخله الش يطان ثالعالمين ف  بيته لم 

رواه الديلم  عن أ بي  فروة  من قرأ  قوله 

 ال شجع  

من قرأ  أ لم تنزيل السجدة وتبارك قبل أ ن ينام   .578

 نجى من عذاب القبر ومن الفتّانين

   رفعه البراء رواه أ بو الش يخ والديلممن قرأ   قوله

من قرأ  أ لم تنزيل السجدة وسورة يس وتبارك   .572

 نوراواقتربت يّن له 

رواه أ بو الش يخ ف  الثواب عن  من قرأ  قوله 

 عائشة 

كان يقرأ  ف  ثالث ركعة الوتر س بح اسم ربّك   .531

 ال على وقل يأ يها الكافرون وسورة ال خالص

رواه أ بو داود والنسائ  من طريق  كان يقرأ  قوله 

عمر ورواه الترمذي  ابنمالك عن سالم عن 

ماجه من طريق الليث عن انفع  ابنوالنسائ  و 

عمر وأ خرجه البخاري والنسائ  من  ابنعن 

طريق شعيب بن أ بي  حمزة ومسلم والنسائ  

من طريق عمرو بن الحارث والنسائ  من طريق 
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محمد بن الوليد وال ربعة عن الّزهري عن سالم 

عمر فمعنى مثنى مثنى يسلّم عن كل  ابنعن 

ة أ ربعا حنيفركعتين والجمهور عليه وفّضل أ بو 

ن شاء ثمانيا  ن شاء س تا وا  ن شاء ركعتين وا  وا 

وتكره الزايدة على الثمان  عنده وفّضل أ بو حنيفة 

أ ربعا ف  النهار ل نّه صّح أ نه يصلّ  أ ربعا أ ربعا 

وفّضل الشافع  ومالك وأ حمد أ ن يسلم ف  كل 

 ركعتين ليال ونهارا 

وبعد الوتر يقول س بحان الملك القدوس   .530

رب المالئكة والروح ثالث س بوح س بوح 

 مّرات ص

 رواه أ بو طالب المكّ   وبعد الوترقوله 

صالة الليل مثنى مثنى فا ذا خفت الصبح   .539

 فأ وتر بركعة

 مثنى أ خرجه البخاري ومسلم  صالة الليلقوله 

أ وتر أ ول الليل وأ وسطه وأ خره وانتهيى وتره   .533

لى السحر  ا 

 رواه البخاري ومسلم وهو أ وتر أ ول الليلقوله 

 حديث عائشة 

رواه أ بو داود والترمذي  ل وتران ف قوله  ل وتران ف  ليلة واحدة  .534

نه والنسائ  من حديث طلق بن علّ   وحس ّ

ورواه أ حمد وقال عبد الحق صحيح على لغة 

من ينصب المثنى ابل لف فالمغرب وتر النهار 

ن تنّفل بعده لم يشفعه على الصحيح  للمفروض وا 

وهل يعيد الوتر أ خر عمال ل عند الشافع  

عادته   واختلف فيه عن المالكية لورود حديث اب 

 رواه مسلم كان يصل  قوله  كان يصل  بعد الوتر ركعتين وهو جالس  .537

ذا زلزلت وأ لهاكم التكاثر أ و قل يأ يها  .533  يقرأ  فيهما ا 

 الكافرون

 رواه أ حمد يقرأ  فيهما قوله 



 140 

اره روي عن عثمان وعلّ  واختثم يعيد الوتر قوله  ص ثم يعيد الوتر أ خر الليل  .535

 صاحب القوت 

 فصل ف  قيام الليل والنوم والموت

لما بدن وثقل كان أ كثر صالته جالسا ا ل   .538

 المكتوبة

 متفق عليه من حديث عائشة لما بدن قوله 

ويقول للقاعد نصف أ جر القائم وللنائم نصف   .532

 أ جر القاعد

رواه البخاري من  ويقول للقاعد نصفقوله 

حديث عمران بن حصين يعن  مضطجعا كهيئة 

 النائم وصحت صالة المضطجع لهذا

لى   .551 ذا انم العبد على طهارة رفعت روحه ا  ا 

 العرش

ذا انم العبد قوله  ن ا  رواه الحاكم وصّححه وا 

ن ضعف  تعقّب عليه والطبران  ف  ال وسط وا 

 رواه أ بو نعيم ف  الحلية منى علم نوم علقوله  نوم على علم خير من صالة على جهل  .550

 حديث سلمان 

نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح وعمله مضاعف   .559

 ودعاءه مس تجاب

ة عن يرز يرواه أ بو نعيم ف  الحل نوم العالم قوله 

 الصائم بدل العالم عن أ بي  مسعود رفعه وروي

نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله بلفظ 

 مضاعف ودعاءه مس تجاب وذنبه مغفور 

من أ تى فراشه وهو ينوي أ ن يقوم يصل  من   .553

وى الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما ن

 وكان نومه صدقة عليه من الله تعالى

اجه من م ابنرواه النسائ  و من أ تى فراشه قوله 

حديث أ بي  الدرداء بس ند صحيح ورواه 

 بناالطبران  ف  الكبير والحاكم والبيهق  ورواه 

حبّان والحاكم والطبران  أ يضا من حديث أ بي  

ذر وأ بي  الدرداء معا روى أ بو نعيم ف  الحلّية 

من انم عن حزبه وقد كان يريد من حديث عمر 

أ ن يقوم به فا ن نومه صدقة تصدق الله عليه به 

 وله أ جر حزبه 

 رفعه قيس بن قبيصة  من لم يوصقوله  من لم يوص لم يؤذن له ف  الكالم مع الموتى  .554
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 رواه أ بو الش يخ ف  كتاب نعم ويتزاورونقوله  نعم ويتزاورون  .557

 الوصااي 

من مات على وصية مات على سبيل وس نة   .553

 ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له 

ماجه من  ابنرواه من مات على وصية قوله 

 حديث جابر 

من أ صبح وهو ل ينوي ظلم أ حد أ صبح وقد   .555

 صغفر له ما جنى 

رواه الخطيب ف  التاريخ  من أ صبح وهوقوله 

اير عس ابنورواه الديلم  والمخلّص والبغوي و 

أ بي  الدنيا والمخلّص ف  فوائده  ابنأ يضا و 

والبغوي من طريق أ بي  بسطام عن أ نس يعن  

ذا ترك الظلم لله ل لعجز   ا 

ليصّل أ حدكم من الليل ما تيسر له فا ذا غلبه   .558

 النوم فليرقد

 متفق عليه من حديث أ نس  ليصل أ حدكمقوله 

رواه أ حمد وأ بو داود  ليصل أ حدكم نشاطهقوله  ليصل أ حدكم نشاطه فا ذا يسل أ و فتر فليقعد  .552

ان حب ابنخزيمة و  ابنماجه و  ابنوالنسائ  و 

يعن  يتم صالته قاعدا ثم يكمل بما أ مكن من 

 قيام أ و قعود ما بق  له 

اكلفوا من العمل ما تطيقون فا ن الله عز وجل   .581

 ل يمل حتى تملّوا

هو ف  الصحيحين من  أ كلفوا من العملقوله 

كلف كتعب أ ولعوا وأ حبوا فال يقطع عنكم فضله 

لى الله  ن أ حب ال عمال ا  حتى تملّوا سؤاله وا 

ن قل رواه الش يخان   أ دومها وا 

 تقّدم  خير دينكمقوله  خير دينكم أ يسره وخير العبادة الفقه  .580

لكن  أ صلّ  وأ انم وأ صوم وأ فطر وأ تزوج   .589

 من  فليس النساء هذه سنت  فمن رغب عنها

رواه النسائ  من حديث عبد  لكن  أ صلّ  قوله

 زيمة خ ابنالله بن عمرو دون هذه سنّت  وزادها 

لن يشاد هذا الدين أ حد ا ل غلبه فسددوا   .583

وقاربوا فهذا الدين متين فأ وغل فيه برفق ول 

لى نفسك عبادة الله  تبغض ا 

ه رواه البزار ف  مس ند لن يشاد هذا الّدينقوله 

جابر روى البخاري من حديث أ بي   من حديث
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ا الّدين أ حد ا ل غلبه فسّددوا لن يشاد هذهريرة 

يغال الدخول  قاربواو   وال 

من قرأ  خاتمة سورة البقرة حتى يختمها ف    .584

 ليلة أ جزأ ت عنه قيام تلك الليلة 

خاتمة رواه الديلم  وروى أ بو داود من قرأ  قوله 

 بناوالترمذي وقال حسن صحيح والنسائ  و 

حبّان من حديث أ بي  مسعود من قرأ   ابنماجه و 

 ال يتين من أ خر سورة البقرة كفتاه 

قالته عائشة رواه أ بو داود ربما أ سّر قوله  ربما أ سر وربما جهر ف  قيام الليل    .587

 ماجه بس ند صحيح  ابنوالنسائ  و 

ا ن لربك عليك حقا ول هلك عليك حقا   .583

ولجسدك عليك حقا فأ عط لكل ذي حق 

 صوأ فطر وقم ونم وْات أ هلك  حقه صم

ية ف  قض رواه البخاري  ا ن لربك عليكقوله 

لدرداء بأ خيه ف  الله أ بي  اسلمان الفارس  لما نزل 

مرأ ته متبذلة فقال لها ما هذا قالت له فوجد ا

أ خوك أ بو الدرداء ل يحب زينة الدنيا يصوم ويقوم 

الليل فأ قسم عليه أ ن يفطر فأ فطر فمنعه من قيام 

لى السحر فقال له قم ال ن ا ن الليل و  أ مره ابلنوم ا 

لربك فقال له صلّى الله عليه وسلم صدق سلمان 

 لقد أ وت  سلمان من العلم 

يصبح على كل سالم  من أ حدكم صدقة   .585

فكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل 

تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأ مر 

ابلمعروف صدقة ونهي  عن المنكر صدقة 

 ذلك ركعتان يركعهما ف  الضحىويجزي عن 

كم رواه مسلم والحا يصبح على كل سالم قوله 

خزيمة وروى مسلم أ يضا من  ابنوأ بو عوانة و 

ان أ نه خلق كل ا نسحديث عائشة مرفوعا بلفظ 

من بن  أ دم على س تين وثالث مائة مفصل فمن 

كبّر الله وحمد الله وهلّل الله وس بّح الله 

واس تغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أ و 

شوكة عن طريق الناس أ و عظما عن طريق 

الناس أ و أ مر بمعروف أ و نهيى عن منكر عدد 

نّه يمس   تلك الس تين والثالث مائة السالمى فا 
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ورواه هكذا حينئذ وقد زحزح نفسه من النار 

 أ بو الش يخ 

نسان من بن  أ دم على س تين   .588 خلق كل ا 

وثالث مائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله 

وهلل لله وس بح الله واس تغفر الله وعزل 

حجرا عن طريق الناس أ و شوكة عن طريق 

الناس أ و عظما عن طريق الناس أ و أ مر 

 د تلك الس تينبمعروف أ و نهيى عن منكر عد

نه يمس  يومئذ وقد  والثالث مائة السالمى فا 

 زحزح نفسه عن النار

نسانقوله   رواه مسلم  خلق كل ا 

من عوده الله عبادة فتركها ماللة مقته الله   .582

 ضف

ة الس نّ  ف  رايض ابنرواه من عوده الله قوله 

ل لفظ مقته الله   المتعبدين وقد تقدم ا 

م صالة المغرب ل ا ن أ فضل الصلوات عند الله  .521

يحطها عن مسافر ول عن مقيم فتح الله بها 

صالة الليل وختم بها صالة النهار فمن صلّى 

المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له 

قصرين ف  الجنّة ومن صلّى بعدها أ ربع ركعات 

غفر الله له ذنوب عشرين س نة أ و قال أ ربعين 

 س نة ضف

صفار وليد الرواه أ بو ال ا ن أ فضل الصلواتقوله 

ف  كتاب الصالة والطبران  ف  ال وسط مختصرا 

 وس نده ضعيف 

من صلى ست ركعات بعد المغرب عدلت له   .520

عبادة س نة كاملة أ و كأ نه صلّى ليلة القدر 

 وروي عدلن له بعبادة اثنت  عشرة س نة

ه ماج ابنست رواه الترمذي و  من صلّىقوله 

ه ثنت  عشرة س نة وضعفه الترمذي ل ن فيابلفظ 

 عمر بن أ بي  خثعم لكن تقوى بكثرة الرواة فصلح 

من صلّى أ ربع ركعات بعد المغرب قبل أ ن   .529

يكلّم أ حدا رفعت له صالته ف  عليين وكان 

 كمن أ درك ليلة القدر ابلمسجد ال قصى ضف

 رواه الترمذي وضعفه  من صلّى أ ربعقوله 



 144 

المغرب والعشاء ف  من عكف نفسه بين   .523

مسجد جماعة لم يتكلم ا ل بصالة أ و بقراءة 

كان حقا على الله أ ن يبن  له قصرين ف  الجنّة 

مسيرة كل منهما مائة عام ويغرس بينهما غراسا 

 لو ضاقه أ هل الدنيا لوسعهم ص

مر ع ابنوهو من حديث من عكف نفسه قوله 

 أ س نده الديلم  من حديث ثوابن 

ت بين المغرب والعشاء من ركع عشر ركعا  .524

 بنى الله له قصرا ف  الجنّة ضف

 المبارك ف  الزهد ابنرواه من ركع عشر قوله 

ذا تكثر قصوران اي رسول الله عن عمر  قال عمر ا 

ه يحدث ب قال الله أ كبر وأ فضل أ و قال أ طيب

عبد الكريم بن الحارث الحضرم  المصري وهو 

من رجال مسلم والنسائ  قاله الذهبي  ف  

 كاشف ال

من صلى المغرب ف  جماعة ثم صلى بعدها   .527

ركعتين ولم يتكلم بش ء فيما بين ذلك من أ مر 

الدنيا ويقرأ  ف  الركعة ال ولى فاتحة الكتاب 

وعشر أ ايت من أ ول سورة البقرة وأ يتين من 

لى أ خر ال ية وقل  له واحد ا  لهكم ا  وسطها وا 

هو الله أ حد خمس عشرة مرة ثم يركع ويسجد 

ف  الركعة قرأ  فاتحة الكتاب وأ ية فا ذا قام 

لى خالدون وثالث أ ايت من أ خر  الكرس  ا 

لى أ خرها  سورة البقرة لله ما ف  السماوات ا 

وقل يأ يها الكافرون خمس عشرة مرة خرج له 

 من الفضل ما يخرج عن الحصر ص

من حديث أ نس رواه أ بو  من صلى المغربقوله 

 والش يخ ف  الثواب من رواية زيد بن ميمون وه

 ضعيف 

يعقد الش يطان على قافية رأ س أ حدكم ا ذا هو   .523

انئم ثالث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك 

ليل طويل فا ذا استيقظ وذير الله تعالى 

انحلت عقدة فا ن توضأ  انحلت عقدة فا ن صلى 

ة والس ت رواه مالك وأ حمديعقد الش يطان قوله 

ل الترمذي و  حبّان من حديث أ بي  هريرة  ابنا 

ورواه البخاري وأ بو داود من طريق مالك ورواه 

 مسلم والنسائ  من طريق سفيان بن عيينة بلفظ
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ل  انحلت عقدة فأ صبح نش يطا طيب النفس وا 

 أ صبح خبيث النفس يسالن

حبال خبيث النفس لم يصب خيرا يقرأ  على كل 

 عقدة سحرا وهو ليل طويل فأ رقد 

اه أ حمد والش يخان والنسائ  رو قال ذاكقوله  قال ذاك رجل ابل الش يطان ف  أ ذنه ضف  .525

ماجه عن أ بي  مسعود ومحّطه لمن لم يقم  ابنو 

لصالة الليل وال ظهر أ نه ف  صالة العشاء ل ن 

  السلف ربما انموا قبلها ثم يفيقون فيصلونها ف

 وقتها 

ركعتان يركعهما الرجل ف  جوف الليل خير له   .528

من الدنيا وما فيها ولول أ ن أ شق على أ مت  

 ليهم صلفرضتهما ع 

  رواه أ دم بن أ بي  ا ايس ف ركعتان يركعهماقوله 

الثواب ومحمد بن نصر المروزي ف  كتاب قيام 

الليل وصله الديلم  وهو يدل على عدم فرض 

 التهّجد 

ا ن ف  الليل ساعة ل يوافقها رجل مسلم يسأ ل   .522

الله تعالى خيرا من أ مر الدنيا وال خرة ا ل أ عطاه 

 ا ايه وذلك كل ليلة

 رواه مسلم  ا ن من الليل ساعةقوله 

قام حتى تورمت قدماه وروي تفطرت فقيل   .811

له أ ما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 

 تأ خر فقال أ فال أ يون عبدا شكورا ص

 فالمغفرة سبب الشكرقام حتى تورمت قوله 

قاله المغيرة بن شعبة  ابل عمال الصالحات

 عتراف ابلنعمة وهو متفق عليه فالشكر ال

عليكم بصالة الليل ولو ركعة واحدة فا ن صالة   .810

الليل منهاة عن ال ثم وتطفئ غضب الرب 

تبارك وتعالى وتدفع عن أ هلها حر النار يوم 

 القيامة

رواه الترمذي من  عليكم بصالة الليلقوله 

حديث بالل وهو ضعيف لكن رواه الطبران  

والبيهق  من حديث أ بي  أ مامة بس ند حسن 

 وقال الترمذي أ نه أ صح 

نه دأ ب الصالحين قبلكم   .819 عليكم بقيام الليل فا 

لى الله عز وجل ومنهاة  فا ن قيام الليل قربة ا 

عن ال ثم وتكفير للذنوب ومطردة للداء عن 

 الجسد 

... 
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تكون له صالة بليل فغلبه عليها  امرئما من   .813

نوم ا ل كتب له أ جر صالته وكان نومه صدقة 

 عليه ضف

... 

صم يوما شديد الحر ليوم النشور وصّل   .814

ركعتين ف  ظلمة الليل لوحشة القبور وحج 

حجة لعظائم ال مور وتصدق صدقة على 

مسكين أ و كلمة حق تقولها أ و كلمة شر 

 تسكت عنها 

أ بي  الدنيا من رواية  ابنرواه وما صم ي قوله

 وضعفه ال زدي 

 متفق عليه نعم الرجل قوله  نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل  .817

 حبان من حديث ابنأ ي يعمل رواه ينهاه قوله  صقال ينهاه ما يفعل   .813

 أ بي  هريرة 

رحم الله رجال قام من الليل فصلى ثم أ يقظ   .815

امرأ ته فصلت فا ن أ بت نضح ف  وجهها الماء 

قامت من الليل فصلت ثم  امرأ ةورحم الله 

أ يقظت زوجها فصلى فا ن أ بيى نضحت ف  

 وجهه الماء

ن من حبا ابنرواه أ بو داود و  رحم الله رجالقوله 

جه ما ابنحديث أ بي  هريرة وأ حمد والنسائ  و 

 والحاكم  جرير ابنو 

من استيقظ من الليل وأ يقظ امرأ ته فصليا   .818

 ركعتين كتبا من الذايرين الله كثيرا والذايرات 

رواه أ بو داود  من استيقظ من الليلقوله 

والنسائ  من حديث أ بي  هريرة وأ بي  سعيد 

صليا ف بس ند صحيح والحاكم والبيهق  بلفظ 

 اء والباق  سو  ركعتين جميعا كتبا ليلتين

 ... الصالة بعد المكتوبة قيام الليلأ فضل   .812

من انم عن حزبه أ و عن ش ء منه فقرأ ه ما   .801

بين صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأ نما 

 قرأ ه من الليل ص

رواه مسلم وأ حمد من انم عن حزبه قوله 

خزيمة وأ بو داود والترمذي  ابنوالدارم  و 

ان عن حب ابنماجه وأ بو يعلى و  ابنوالنسائ  و 

 عمر  ابن
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من صلى ف  يوم اثنت  عشرة ركعة تطوعا بن    .800

 له بيت ف  الجنة

 براثعن عائشة بلفظ من صلى ف  يوم قوله 

 بمعنى داوم 

قالت عائشة كان يصل  قبل الظهر أ ربعا ف    .809

لى ب  يت  بيت  ثم يخرج فيصل  ابلناس ثم يرجع ا 

 فيصل  ركعتين وكان يصل  ابلناس المغرب ثم

لى بيت  فيصل   يصل  بهم  ركعتين وكانيرجع ا 

العشاء ثم يدخل بيت  فيصل  ركعتين وكان 

يصل  من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان 

يصل  ليال طويال قائما وليال طويال جالسا 

ذا  فا ذا قرأ  وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وا 

ذا  قرأ  وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد وكان ا 

طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصل  

 لناساب

 أ خرجه الترمذي والنسائ  كان يصل   قوله

 ضحى وغيرهاو فصل ف  الصلوات المس تحبات من فجر 

كان ل يدع أ ربعا قبل الظهر وركعتين قبل   .803

 صالة الغداة

... 

لم يكن على ش ء من النوافل أ شد معاهدة   .804

منه على ركعتين قبل الصبح وكان يخفف 

ن   قول هل ل  الركعتين قبل صالة الفجر حتى ا 

 قرأ  فيهما بأ م القرأ ن

 أ خرجه الخمسة  لم يكن علىقوله 

لو أ صبحت أ كثر مما أ صبحت لركعتهما   .807

 وأ حسنتهما وأ جملتهما

... 

ن طردتكم الخيل   .803  رواه أ بو داود عن أ بي  هريرة ل تدعوهما قوله  ل تدعوهما وا 

قرأ  ف  ركعت  الفجر قل اي أ يها الكافرون وقل   .805

 هو الله أ حد 

أ خرجه أ بو داود ومسلم  قرأ  ف  ركعت قوله 

 مسعود قال رمقت ابنعن والنسائ  والترمذي 
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رسول الله شهرا وكان يقرأ  ف  الركعتين قبل 

 الفجر قل اي أ يّها الكافرون وقل هو الله أ حد

بعد  رمقته عشرين مرة يقرأ  ف  الركعتينوللنسائ  

المغرب وف  اللتين قبل الفجر قل اي أ يّها 

 ن وقل هو الله أ حد الكافرو

ذا صلى   .808 كان النبي  صلى الله عليه وسلم ا 

ن  ركعت  الفجر فا ن كنت انئمة اضطجع وا 

 كنت مستيقظة حدثن 

رجه أ خ كان النبي  صلى الله عليه وسلم قوله

ل النسائ    الخمسة ا 

دخل رجل والنبي  يصل  فصلى ركعتين ثم   .802

دخل معه فقال اي فالن أ يتهما صالتك الت  

 ك أ و الت  صليت معناصليت وحد

و داود والترمذي أ خرجه أ ب دخل رجل قوله

عد ركعت  الفجر فليصليهما ب من لم يصلومسلم 

 أ خرجه الترمذي  ما تطلع الشمس

ذا صلى أ حدكم الركعتين قبل الصبح   .891 ا 

 فليضطجع على يمينه

ذا صلى أ حدكمقوله  حديث أ بي  هريرة رواه أ بو  ا 

 داود والترمذي 

ذا أ قيمت   .890  ... الصالة فال صالة ا ل المكتوبةا 

رأ ى رجال صلى ركعتين بعد الصبح فقال   .899

 صالة الصبح ركعتان فقال لم أ ين صليتهما قبل

 الصبح فسكت 

... 

من حافظ على أ ربع ركعات قبل الظهر وأ ربع   .893

 م على الناربعدها حرّ 

أ خرجه أ صحاب السنن من حافظ على قوله 

ر الظه من حافظ على أ ربع ركعات قبلوروي 

 مه الله على النار وأ ربع بعدها حرّ 

 ... صلى قبل العصر أ ربعا امرئرحم الله   .894

 أ خرجه أ بو داود والترمذي  كان يصل قوله  كان يصل  قبل العصر ركعتين  .897

اي بنت أ بي  أ مية سأ لت عن الركعتين بعد   .893

نه أ اتن  أ انس من عبد قيس ابل سالم  العصر ا 

 أ خرجه الترمذي  اي بنت أ بي  أ ميّةقوله 
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ين بعد اللت  من قومهم فشغلون  عن الركعتين

 الظهر فهما هااتن

نهيى عن الصالة بعد الصبح ا ل والشمس   .895

 مرتفعة

... 

كان يصل  ف  أ ثر كل صالة مكتوبة ركعتين   .898

 ا ل الفجر والعصر

... 

ل صالة بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس   .892

ول صالة بعد صالة العصر حتى تغرب 

 الشمس

... 

 ... ل تصلوا بعد طلوع الفجر ا ل سجدتين  .831

ما من يوم يأ ت  عليه ا ل صلى بعد العصر   .830

ركعتين وينهيى عنهما ويواصل وينهيى عن 

 الوصال 

... 

صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خش ية   .839

 أ ن يتخذها الناس س نة 

 أ خرجه أ بو داود بلفظ صلوا قبل المغربقوله 

خوف أ ن يتخذها الناس س نّة  [قلُت ]لمن شاء 

وف  أ خرى ف  الش يخين وكان عمر يضرب 

 ال يدي على صالة انفلة بعد العصر 

 ... نعم رأ ان فلم يأ مران ولم ينهنا   .833

 ... بين كل أ ذانين صالة لمن شاء  .834

من قعد ف  مصاله حين ينصرف من صالة   .837

الصبح حتى يس بح ركعت  الضحى ل يقول ا ل 

ن كانت أ كثر من زبد  خيرا غفر له خطاايه وا 

 البحر

... 
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ثر صالة ل لغو بينهما كتاب ف    .833 صالة ف  ا 

 عليين

ثرقوله   رفعه مكحول  صالة ف  ا 

أ دم ل تعجزن  من أ ربع ركعات ف  أ ول  ابناي   .835

 نهارك أ كفك أ خره

 أ خرجه الترمذي أ دم ابناي قوله 

صلى يوم الفتح س بحة الضحى ثمان ركعات   .838

يسلم من كل ركعتين يقرن بين السورتين من 

 المفصل 

  أ خرجه أ بو داود وصلى ف صلى يوم الفتحقوله 

 بيت أ م هانئ وهو ف  البخاري 

 ... صالة الليل والنهار مثنى مثنى  .832

الصالة مثنى مثنى أ ن تشهد ف  كل ركعتين   .841

قول اللّهم وت وأ ن تباءس وتمسكن وتقنع بيديك

 اللّهم فمن لم يفعل ذلك فهي  خداج

... 

اي عباس اي عماه أ ل أ عطيك أ ل أ منحك أ ل   .840

ذا أ نت  أ حبوك أ ل أ فعل بك عشر خصال ا 

فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أ وله وأ خره 

قديمه وحديثه خطأ ه وعمده صغيره ويبيره سره 

وعالنيته عشر خصال أ ن تصل  أ ربع ركعات 

تقرأ  ف  كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فا ذا 

ة قلت وأ نت فرغت من القراءة ف  أ ول ركع

له ا ل الله  قائم س بحان الله والحمد لله ول ا 

والله أ كبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها 

وأ نت راكع عشرا ثم ترفع رأ سك من الريوع 

فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأ نت 

ساجد عشرا ثم ترفع رأ سك من السجود 

ع فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترف

ولها عشرا فذلك خمس وس بعون رأ سك فتق

ف  كل ركعة تفعل ذلك ف  أ ربع ركعات ا ن 

اجه م ابنرواه أ بو داود و اي عباس اي عماه قوله 

خزيمة ف  صحيحه قال ا ن صح الخبر فا ن  ابنو 

براهيم بن الحكم  س ناده شيئا ورواه ا  ف  ا 

ثل فلو كانت ذنوبك م والطبران  وقال ف  أ خره 

حافظ قال الزبد البحر أ و رمل عالج غفر الله  لك 

من الصحابة وأ مثلها حديث روي عن كثير 

قد صححه جماعة منهم الحافظ أ بو بكر عكرمة و 

م المصري والحافظ ال جري وعبد الرحي

المقدس  قال مسلم أ حسن ال سانيد س ند 

عباس وقال الحاكم صحت  ابنعكرمة عن 

تها عند فكيفي عمر ورواه أ بو رافع  ابنالرواية عن 

المبارك أ نه يكبر تكبيرة ال حرام ثم يس بح  ابن

فبه  بعدها عشراخمسة عشر قبل القراءة و 

ستراحة فف  كل ركعة سقطت ف  جلسة ال

 وبعدها عشراسة عشر قبل القراءة يس بح خم 
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س تطعت أ ن تصليها ف  كل يوم مرة فافعل ا

فا ن لم تفعل فف  كل جمعة مرة فا ن لم تفعل 

فف  كل شهر مرة فا ن لم تفعل فف  كل س نة 

 مرة فا ن لم تفعل فف  عمرك مرة

ه ستراحة وقد كملت بوبه تسقط ف  جلسة ال

ك المبار  ابنرواه الترمذي عن  خمسة وس بعون

ولم يذير عبد الله بن عمرو بن العاص التسبيح 

نّما ذيره ف  موضع جلسة قبل القر  اءة وا 

ستراحة فتخالفا قال الحافظ العمل أ ولى بما ال

ذ لم ي ابنع و عليه الرواة عن أ بي  راف رفع عباس ا 

غيرها وهو الموافق لما رواه وعلمه عبد الله بن 

المبارك وهو الصحيح وقيل علمها لجعفر وقيل 

 لغالم وهو عبد الله بن عباس 

حديث كعب بن عجرة أ خرجه هذه صالة قوله  هذه صالة البيوت  .849

  عليكم بهذه الصالة فأ بو داود والنسائ  وعنه 

لما  بن  عبد ال شهل رأ همالبيوت قاله ف  مسجد 

صلوا المغرب يس بحون بعدها فقال هذه صالة 

د عّجلوا الركعتين بعأ خرج رزين زايدة  البيوت

نهما يرفعان مع المكتوبة   المغرب فا 

يطيل القراءة ف  الركعتين بعد المغرب حتى   .843

 يتفرق أ هل المسجد

... 

ما صلى العشاء قط فدخل علّ  ا ل صلى أ ربع   .844

 ركعات ركعات أ و ست

 أ خرجه أ بو داود  ما صلى العشاءقوله 

ل يدع قيام الليل وكان ا ذا مرض أ و يسل   .847

 صلى قاعدا

 أ خرجه أ بو داود  ل يدع قيامقوله 

ذا نعس أ حدكم ف  الصالة فليرقد حتى   .843 ا 

يذهب عنه النوم فا ن أ حدكم ا ذا صلى وهو 

 انعس لعله يذهب يس تغفر فيسب نفسه 

ذا نعس أ حدكمقوله  مالك والبخاري رواه  ا 

 ئ  ماجه والنسا ابنومسلم وأ بو داود والترمذي و 

ذا قام أ حدكم من الليل فاس تعجم القرأ ن على   .845 ا 

 لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع 

ذا قام من الليلقوله  رواه مسلم وأ بو داود  ا 

 ماجه  ابنوالترمذي و 



 152 

ما هذا الحبل لتصل ما أ طاقت فا ذا أ عيت   .848

 فلتجلس

 رواه مسلم ما هذا الحبل قوله 

حلوه ليصل أ حدكم نشاطه فا ذا يسل أ و فتر   .842

 فليقعد

... 

ذا سمع الصراخ قام فصلى فما يأ ت  السحر   .871 ا 

 حتى يفرغ من حزبه

ذا سمع الصراخقوله   أ خرجه أ بو داود  ا 

 … ما أ لفاه السحر عندي ا ل انئما   .870

ذا حزبه أ مر صلى   .879  … ا 

 … فأ عن  على نفسك بكثرة السجود  .873

ذا قام أ حدكم من الليل فليصل ركعتين   .874 ا 

 خفيفتين

… 

 … أ فضل ال عمال طول القيام  .877

كانت قراءته على قدر ما يسمعه من ف    .873

 الحجرة يرفع طورا ويخفض طورا

… 

يرحم الله فالان كأ ي من أ ية أ ذيرنيها الليلة   .875

 كنت قد أ سقطتها

… 

ذا   .878 يصل  ابلليل ثالث عشرة ركعة ثم صلى ا 

 النداء ابلصبح ركعتين خفيفتينسمع 

… 

وكان يصل  ثمان  ركعات ويوتر بركعة ثم   .872

يصل  بعد الوتر ركعتين وهو قاعد فا ذا أ راد 

أ ن يركع قام فركع وصلى بين أ ذان الفجر 

 وال قامة ركعتين

… 

 … ا ن عين  تنامان ول ينام قلبي   .831
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 … كان خلقه القرأ ن   .830

حدى عشر   .839  … يوتر بس بع لما بدن وبتسع واب 

اللّهم اجعل ف  قلبي  نورا واجعل ف  لسان    .833

نورا واجعل ف  سمع  نورا واجعل ف  بصري 

نورا واجعل خلف  نورا وأ مام  نورا واجعل 

من فوق  نورا ومن تحت  نورا اللّهم أ عظم ل  

 نورا 

… 

كان يصل  ابلليل ثالث عشرة ركعة بركعت    .834

 الفجر

… 

لم يكن يوتر بأ نقص من س بع ول بأ كثر من   .837

 ثالث عشرة

… 

 … قبض وهو يصل  من الليل تسع ركعات  .833

اي عثمان أ رغبت عن سنّت  قال ل والله اي   .835

ن  أ انم  رسول الله ولكن سنّتك أ طلب قال فا 

وأ صل  وأ صوم وأ فطر وأ نكح النساء فاتق الله 

ن لضيفك  اي عثمان فا ن ل هلك عليك حقا وا 

ن لنفسك عليك حقا فصم وأ فطر  عليك حقا وا 

 وصل ونم 

… 

كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة وأ يكم   .838

يس تطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم يس تطيع ص

… 

 فصل ف  بعض أ داب الطعام

الوضوء قبل الطعام ينف  الفقر وبعده ينف    .832

 اللمم ويصحح البصر

رواه القضاع  ف   الوضوء قبل الطعامقوله 

 مس ند الشهاب واللمم الجنون 
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رواه الطبران  ف   الوضوء قبل الطعامقوله  الوضوء قبل الطعام وبعده ينف  الفقر  .851

وحس نه  وهو من سنن المرسلينال وسط وزاد 

 المنذري 

 رواه أ بو داود والترمذي  بركة الطعامقوله  بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده  .850

قبل الطعام حس نة وبعد الطعام  الوضوء  .859

 حسنتان

ن رواه الحاكم مرفوعا ع الوضوء قبل الطعامقوله 

عائشة فالوضوء قبل الطعام شرع التوراة حس نة 

وبعده شرع حسنتان وهو الوضوء اللغوي غسل 

نّما أ مرت ابلوضوء  لى الرسغين قوله ا  اليدين ا 

للصالة وضوء شرع  ول معنى لمن يقول غسل 

 وبعده من فعل ال عاجم وزعم يراهتهاليدين قبله 

وهو ابطل ابلس نة فال كل يس تعان به على 

نعمة س تقبل ال االعبادة وهو منها فا ن غسل فقد 

ابلتعظيم فهو شكر يس تدع  المزيد فاس تجلب 

 الفقر  اذهبالخير و 

جة  .853 بل على  ما أ كل على خوان ول ُسُكـرُّ

 فرةالسُ 

فالخوان المائدة قبل أ ن  ما أ كل على خوانقوله 

و عنه بدعة لغوية وه يكون فيه الطعام فال كل

نبنائه على أ صل وه  السفرة جائز شرعا ل

انء صغير  وسكرجة بضم الثالثة وشد الراء ا 

ليه من المهمات حول  يجعل فيه ما يحتاج ا 

لى أ صل وهو جائز ل ال طعمة لكنه ستناده ا 

 القصعة مثال رواه البخاري والترمذي ف 

نم ابنالشمائل و  ا ماجه فالبدعة اللغوية ل تضر وا 

لى أ صل  تضر البدعة الشرعية وه  ما لم يستند ا 

ل فس نّة مس تنبطة فال مر عندهم غير  شرع  وا 

معتاد أ و غير موجود زمنهم ف  قراهم فال عبرة 

 ابلعادة ول بما لم يوجد 
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نما أ ان عبد أ كل كما يأ كل العبد   .854 ل أ كــل متكئا ا 

 ا يفعل العبدوأ فعل م

رواه أ بو داود من حديث عبد  كل متكئال أ  قوله 

الله بن بسر يأ كل وهو مقع من الجوع وكان 

 يس توفز على ريبته اليسرى ويقيم اليمنى أ هديت

تكئا يبتيه تواضعا فما أ كل م له شاة فجثى على ر 

أ بي   بناختياره النبوة والعبودة لكن أ خرج قط ل

نما لم يجعشيبة أ نّه أ كل مرة متكئا وعلي له عادة ه ا 

وبه تبين الجواز ل مته لكن الذي فعله هو الميل 

لى أ حد الجانبين   ا 

ل [قلُت ]ماجه  ابنرواه  نهيى أ ن يأ كلقوله  نهيى أ ن يأ كل الرجل وهو منبطح على وجهه  .857  ما ا 

قل كالحبوب روى علّ  يأ كل كعكا ف  ترس 

 وهو متكئا 

 بناأ دم وعاء شرا من بطنه حسب  ابنما مل    .853

أ دم لقيمات يقمن صلبه فا ن لم يفعل فثلث 

 للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس

رواه الترمذي وحس نه  أ دم ابنما مل  قوله 

 بناالمبارك وأ حمد و  ابنماجه و  ابنوالنسائ  و 

جرير والطبران  والحاكم وصححه  ابنسعد و 

 حبان  ابنالحاكم و 

يرام أ يرموا الخبزقوله  أ يرموا الخبز  .855 ه يعن  بسائر أ نواعه ومن ا 

 عدم انتظار ال دام فال يس تحقر ما يسد به الرمق 

ذا وضع العشاء وأ قيمت الصالة فابدؤ   .858  اوا 

 حابلعشاء 

ذا وضع العشاءقوله   رواه البخاري ومسلم  ا 

اجتمعوا على طعامكم واذيروا اسم الله يبارك   .852

 لكم فيه

 نابرواه أ بو داود و  اجتمعوا على طعامكمقوله 

ماجه من حديث وحش  بس ند حسن وأ حمد 

 حبان  ابنوالحاكم و 

ان نأ كل ول نش بع قال لعلكم تفترقون   .881 قيل ا 

 اجتمعوا على طعامكم

ان نأ كل قوله   بس ند ضعيف قيل ا 
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ماجه  ابنرفعه عمر رواه كلوا جميعا  قوله كلوا جميعا ول تفرقوا فا ن البركة مع الجماعة   .880

ن البركة ف   والعسكري ف  المواعظ بلفظ وا 

 الجماعة 

نه لو كان ذير اسم الله لكفاكم فا ذا أ كل   .889 أ ما ا 

أ حدكم طعاما فليذير اسم الله فا ن نس  أ ن 

يذير اسم الله ف  أ وله فليقل بسم الله أ وله 

 وأ خره

نه بسم الله ف  أ وله وف  أ خره الحمد قوله  أ ما ا 

من أ حب أ ن يكثر خير بيته وعن أ نس  لله

فليتوضأ  ا ذا حضر غذائه ثم يسم  الله تعالى 

كان يأ كل الطعام ف  س تة نفر فجاء قالت عائشة 

ذا أ كل وهو أ عرابي  فأ كله وحده فقاله  قوله فا 

 تمامه  

ل تركه  .883 ذا أ عجبه أ كله وا   متفق عليه من حديث أ بي  ل يعيب طعاماقوله  ل يعيب طعاما ا 

 هريرة 

متفق عليه من حديث عمر بن أ بي   كل قوله يليككل مما   .884

له وكل اي بن  أ دن فسم السلمة وهو ربيبه ولفظه 

 قيل نداب وقيل وجواب بيمينك وكل مما يليك

 فندب لصاحب المائدة تعليم ال دب 

ذا أ ت    .887 ذا أ ت  بطعام أ كل مما يليه وا  كان ا 

 ابلتمر جالت يده فيه يدور على الفاكهة ضف

ذا قوله  ماجه  ابنرواه الترمذي و  أ ت  بطعامكان ا 

اي عكراش كل من حيث من حديث عكراش 

لى أ خره  شئت   رفعت عائشة كان ا 

 كان يتبع قوله  كان يتبع الدابء من حوال  القصعة  .883

ذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا   .885 ا 

 وسطه فا ن البركة تنزل وسطه

ذا وضع الطعامقوله  ا ف  رواه البيهق  بلفظ كلو  ا 

القصعة من جوانبها ول تأ كلوا من وسطها فا ن 

 البركة تنزل ف  وسطها 

كلوا ف  القصعة من جوانبها ول تأ كلوا من   .888

 وسطها فا ن البركة تنزل وسطها

... 
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رواه  رفعه عبد الله بن بسر كلوا من حواليها قوله كلوا من حواليها وذروا ذروتها يبارك لكم فيها  .882

 ماجه  ابنأ بو داود و 

كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأ سها فا ن   .821

 البركة تأ تيها من فوقها ص

واه حديث واثلة بن ال سقع ر  كلوا بسم الله قوله

 ماجه  ابن

ذا وقعت لقمة أ حدكم فليأ خذها وليمط ما   .820 ا 

 كان بها من أ ذى ول يدعها للش يطان

ذا وقعت لقمة قوله  لما فيه من ا ضاعة  [قلُت ]ا 

نعم الله تعالى واحتقارها فيحب الش يطان أ ن 

 يتكبر من أ كلها 

ول يمسح يده ابلمنديل حتى يلعق أ و يلعق   .829

نه ل يدري ف  أ ي طعامه البركة   أ صابعه فا 

أ ي التغذية والقوى على  ول يمسح يدهقوله 

الطاعة رواه مسلم من حديث أ نس وجابر بلفظ 

ذا أ كل أ حدكم طعاما فال يمسح يده ابلمنديل  ا 

نه فال يدري ف  أ ي طعامه  حتى يلعقها أ و يلعقها فا 

 البركة 

مد رفعته عائشة رواه أ ح النفخ ف  الطعامقوله  النفخ ف  الطعام يذهب ابلبركة  .823

عباس وأ بو داود  ابنف  مس نده من حديث 

ماجه وصححه الترمذي غير أ نهم قالوا ف   ابنو 

وزاد الطبران  التمرة وأ لحق به الفاكهان  ال انء 

 الكتاب تنزيها فالوتر ف  نحو التمر محبوب 

 قوله نهيى عن النفخ وهو حديث علّ  مرفوع  نهيى عن النفخ ف  الطعام والشراب والتمرة  .824

نهيى أ ن تلقى النوى على الطبق الذي يؤكل   .827

 منه الرطب أ و التمر

... 

رواه الحاكم عن أ نس  كان يأ كل الرطبقوله  كان يأ كل الرطب ويلق  النوى على الطبق   .823

 [قلُت ]رفعه وقال صحيح على شرط الش يخين 

 يعن  طبقا أ خر معّدا للنوى مثال 

مصوا الماء مصا ول تعبوه عبا فا ن الكباد من   .825

 العب

وا اشربوا شراب خفيفا ول تشرب مصوا الماءقوله 

بقوة وكثرة مص من ابب تعب ونصر رواه 
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الديلم  ف  مس ند الفردوس من حديث أ نس 

ابلشطر ال ول فالكباد كغراب وجع الكبد فا ن 

قوة الشراب يؤلم الكبد بخالف الرفق وقد تقوى 

لعربي  ا بنبكثرة الشواهد فصار حس نا خالفا ل

 القائل ابطل 

ذا كان صائما وكان ل كان يبدأ  ابلشر   .828 اب ا 

نه أ هنأ  وأ مرأ    يعب يشرب مرتين أ و ثالاث فا 

يث رواه الطبران  من حد كان يبدأ  ابلشرابقوله 

 أ م سلمة 

رواه مسلم من حديث  نهيى عن الشربقوله  نهيى عن الشرب قائما  .822

 أ نس وأ بي  سعيد وأ بي  هريرة 

رواه البخاري ومسلم من  شرب قائماقوله  ثم شرب قائما  .211

وشرب علّ  عباس من ماء زمزم  ابنحديث 

 از فعله لبيان الجو  قائما فقيل له فقال س نّة

 ة رواه أ بو نعيم ف  الحليونهيى أ ن يتجشأ  قوله  ونهيى أ ن يتجشأ  ف  الكوز  .210

الحمد لله الذي جعله عذاب فراات برحمته ولم   .219

 يجعله ملحا أ جاجا بذنوبنا

... 

فال يمنون ال يمن فال يمن أ ت  بلبن ال يمنون   .213

شيب بماء وعن يمينه أ عرابي  وعن شماله أ بو 

 بكر فشرب ثم أ عطى ال عرابي  أ ل فيمنوا

رواه مالك وأ حمد  ابتدأ وايعن   ل يمنونقوله ا

والش يخان وال ربعة من حديث أ نس بلفظ أ ت  

 بلبن شيب 

كان ا ذا شرب تنفس ثالاث ويقول هو أ هنأ    .214

 وأ مرأ  وأ برأ  

ذا شربله قو  رواه الترمذي ف  الشمائل  كان ا 

عود مس ابنالس نّ  والطبران  من حديث  ابنو 

رفعه يحمد على كل نفس ويشكر عند أ خرهن 

 ول يتنفس ف  جوف ال انء 

كان ا ذا شرب تنفس ف  ال انء ثالاث يحمد   .217

 على كل نفس ويشكر عند أ خرهن ضف

... 
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 من أ كل ما تحت المائدة أ من من الفقر ونف   .213

 عن ولده الحمق

ذا أ كل أ حدكم من أ كل ما تحت قوله  روى جابر ا 

نّه ل يدري ف  أ ّي  طعاما فليمص أ صابعه فا 

طعامه تكون البركة روى أ حمد ومسلم والثالثة 

ذا أ كل لعق أ صابعه الثالث رفعه أ نس ثم  كان ا 

يمسح ابلمنديل رفع أ بو هريرة من أ كل من هذه 

ذي من يؤ اللحوم فليغسل يده من ريح وضره ل 

حذاءه ورفع أ بو هريرة من ابت وف  يده غمر 

ل نفسه رواه  ولم يغسله فأ صابه ش ء فال يلومن ا 

أ بو الش يخ ف  الثواب من حديث جابر بلفظ 

أ من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده 

ن ضعف من الس ند  الحمق وروي غفر له وا 

 فقد تقوى لكثرة ال لفاظ والرواة فصلح 

من الرزق ووق  الحمق ف   لم يزل ف  سعة  .215

ولده وولد ولده وغفر له وعاش ف  سعة فا ن 

 رزق أ ولدا كانوا صباحا

... 

من أ كل طعاما فما تخلل فليلفظ وما لك   .218

بلسانه فليبلع من فعل فقد أ حسن ومن ل فال 

 حرج 

 رواه البيهق  عن أ بي  هريرة  من أ كلقوله 

نه مصحة للناب والنواجذ  .212 س ناد حسن تخللواقوله  تخللوا فا    رواه الطبران  مرفوعا اب 

من أ كل ف  قصعة ثم لحسها اس تغفرت له   .201

 القصعة

 رواه الترمذي من حديث من أ كل ف  قصعة قوله

 نبيشة الخير الهذل  رفعه 

 رواه الدارقطن  تس تغفر الصحفة قوله  تس تغفر الصحفة لالحسها  .200

من لعق الصحفة ولعق أ صابعه أ ش بعه الله ف    .209

 الدنيا وال خرة وصلت عليه

ير رواه الطبران  ف  الكب  من لعق الصحفةقوله 

من حديث العرابض بن سارية زاد الترمذي 

 وصلت عليه 
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ول يرفع الصحفة حتى يلعقها فا ن ف  أ خر   .203

 الطعام البركة

 حبان  ابنرواه ول يرفع الصحفة قوله 

ذا وضعت المائدة فال يقومن حتى ترفع   .204 ا 

 المائدة

ذا وضعت المائدةقوله   عمر  ابنهو حديث  ا 

ل يربو لحم نبت من سحت ا ل كانت النار   .207

 أ ولى به

ن أ كل عند غيره  ل يربو لحم قوله فطر أ  ويقول ا 

عندكم الصائمون وأ كل طعامكم ال برار وصلّت 

 بنارواه الطبران  من حديث  عليكم المالئكة

 الزبير بس ند حسن بل صحيح 

اه رواه البيهق  بلفظ ل يربو ورو كل جسد قوله  سحت فالنار أ ولى بهكل جسد نبت من   .203

أ بو نعيم ف  الحلية بلفظ كل جسد من حديث 

 أ بي  بكر وعائشة وجابر 

كّل لحم أ نبته السحت فالنار أ ولى به قيل اي   .205

 رسول الله وما السحت قال الرشوة ف  الحكم

 نابقال الرشوة ف  الحكم رواه كّل لحم قوله 

 عمر  ابنن حديث جرير م

اللّهم ابرك لنا فيما رزقتنا وزدان منه وارزقنا   .208

 خيرا منه فال خير من اللبن

الله  ولفظه من أ طعمه [قلُت ] اللّهم ابرك لناقوله 

طعاما فليقل اللّهم ابرك لنا فيه وأ طعمنا خيرا منه 

ان ومن سقاه الله لبنا فليقل اللّهم ابرك لنا فيه وزد

منه ليس ش ء يجزي مكان الطعام والشراب 

اجه م ابنغير اللبن رواه أ بو داود والترمذي و 

وقال الترمذي واللفظ له حسن ورواه كذلك 

الس ن  ف  عمل اليوم  نابسعد و  ابنأ حمد و 

 والليلة بلفظ وأ بدلنا خيرا منه 

ليس ش ء يجزي مكان الطعام والشراب غير   .202

 اللبن

 رواه أ بو داود  ليس ش ءقوله 

يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه مكف    .291

 ول مودع ول مس تغنى عنه ربنا 

ل مسلما  يقول الحمد للهقوله  رواه الجماعة ا 

ذا رفع من طعامهك ولفظ البخاري ي  وعن أ ب  ان ا 

ذا فرغ من طعامهسعيد الخدري  ولفظ  كان ا 
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ذا أ كل أ و شربالترمذي  وعن معاذ بن أ نس  ا 

رواه أ بو داود والحاكم وقال  من أ كل طعاما

لما فصحيح على شرط البخاري عن أ بي  هريرة 

ى وصححه الحاكم عل أ كل بقباء وغسل يديه قال

ذا أ بي  شيبة  ابنشرط مسلم وروى  ن فرغ ما 

طعامه قال اللّهم أ ش بعت وأ رويت فهنئنا ورزقتنا 

 فأ كثرت وأ طيبت فزدان 

الحمد لله الذي أ طعمنا وسقاان وجعلنا   .290

 مسلمين

... 

من أ كل طعاما فقال الحمد لله الذي أ طعمن    .299

هذا ورزقنيه من غير حول من  ول قوة غفر 

 له ما تقدم من ذنبه 

... 

وسوغه وجعل الحمد لله الذي أ طعم وسقى   .293

 له مخرجا

... 

لما طعم وغسل يديه قال الحمد لله يطعم ول   .294

يطعم مّن علينا فهداان وأ طعمنا وسقاان وكل 

بالء حسن أ بالان الحمد لله غير مودع ول 

مكاف ء ول مكفور ول مس تغن  عنه الحمد 

لله الذي أ طعم من الطعام وسقى من الشراب 

وبصر ويسى من العري وهدى من الضاللة 

من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيال 

 الحمد لله رب العالمين

... 

أ ي كبّروا الكبر منصوب على ال غراء الكبر قوله  الكبر الكبر  .297

رواه الش يخان وأ بو داود من حديث سهل بن 

 أ بي  حثمة 
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ذا خوطب ف  ش ء ثالاث فال يراجع بعد   .293 ا 

 الثالث

ذا خوطب ف  ش ءقوله   ديثرواه أ حمد من ح ا 

 جابر 

رواه البخاري من حديث كان يعيد الكلمة قوله  كان يعيد الكلمة ثالاث لتعقل عنه  .295

 أ نس وزاد الحاكم لتعقل عنه 

م للماء سوالَوضوء ابلفتح ااجمعوا وضوئكم قوله  ضوءكم جمع الله شملكماجمعوا وَ   .298

رواه القضاع  ف  مس ند الشهاب من حديث 

س ناد ل بأ س به   أ بي  هريرة اب 

رواه مسلم من حديث أ بي   اس تطعمتكقوله  اس تطعمتك فلم تطعمن   .292

 هريرة 

ينا رواه البخاري بلفظ نه  نهيى عن التكلفقوله  نهيى عن التكلف للضيف  .231

من حديث عمر يقول نعم ال دام عن التكلف 

الخل وهالك ابلمرء أ ن يحتقر ما ف  بيته يقدمه 

 ل صحابه وهالك ابلقوم أ ن يحتقروا ما قدم لهم 

ق رواه البخاري وهو متفما خير بين أ مرين قوله  ضفما خير بين أ مرين ا ل اختار أ يسرهما   .230

ثما وهو حديث عائشة   عليه وزاد ما لم يكن ا 

 رواه البزار والطبران  من من صادف ل خيهقوله  ضفمن صادف ل خيه شهوة غفر له   .239

حديث أ بي  الدرداء وهو ضعيف ل موضوع فلما 

 تقوى صلح 

 حبان  ابنالمؤمن رواه من سر أ خاه قوله  صمن سر أ خاه المؤمن فقد سر الله   .233

من سر مسلما بعدي فقد سرن  ف  قبري   .234

ومن سرن  ف  قبري فقد سره الله يوم القيامة 

 ص

 مسعود رواه أ بو ابنرفعه  من سر مسلماقوله 

ن م النجار ابنالحسن بن شمعون ف  أ ماليه و 

أ طعم يبدا جائعا أ طعمه الله من أ طيب طعام 

 رواه الديلم   الجنّة

ل تتكلف  للضيف فتمليه ولكن أ طعميه مما   .237

 تأ كلين ضف

ه الرافع  قاله لعائشة روا ل تتكلف  للضيفقوله 

 من طريق عياض 
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نه من أ بغض   .233 ل تكلفوا للضيف فتبغضوه فا 

الضيف فقد أ بغض الله ومن أ بغض الله أ بغضه 

 الله 

ل ف  رواه أ بو بكر بن ل ل تكلفوا للضيفقوله 

 مكارم ال خالق 

ل  ل خير فيمنقوله  ل خير فيمن ل يضيف  .235  بنارجاله رجال الصحيح ا 

لهيعة رواه أ حمد من حديث عقبة والخرائط  ف  

 ل خالق مكارم ا

نما هذه ال خالق بيد الله عز ا  .238 ليهما ا  نظروا ا 

 وجل

ليهما ا قوله ها فمن شاء أ ن يمنحه من تمامه نظروا ا 

رواه الخرائط  ف  مكارم  خلقا حس نا فعل

بل ال خالق  بسبب رجل مر على رجل له ا 

ا شويهات له امرأ ةفاس تضافه فلم يضفه ومر على 

 فأ ضافته وذبحت له فقاله 

وتقرأ  السالم على من عرفت  تطعم الطعام  .232

 ومن لم تعرف

رواه البخاري من حديث عبد  تطعم الطعامقوله 

أ ن رجال سأ ل رسول الله صلى الله الله بن عمرو 

 عليه وسلم أ ّي ال سالم خير قال 

ليها ال غنياء   .241 شر الطعام طعام الوليمة يدعى ا 

 دون الفقراء  

متفق عليه من حديث أ بي  شر الطعام قوله 

يمنعها من أ ن يأ تيها ويدعى وعند مسلم  هريرة

ليها من يأ ابها  ورواه البخاري مرفوعا بلفظ ا 

يلم  وروى الد دعى لها ال غنياء ويترك الفقراءي

ليها الش  عباس بلفظ  ابنمن حديث  بعان يدعى ا 

يخصون  ل ن العادة أ نهم ويحبس عنه الجائع

 ابلعرس ال غنياء 

لى يراع ل جبت ولو أ هدي   .240 لّ  لو دعيت ا  ا 

 ذراع لقبلت

رواه البخاري من حديث أ بي   لو دعيتقوله 

هريرة والكراع من البقر بمنزلة الوظيف من 

الفرس وهو مس تدق الساعد جمعه أ يرع وجمع 

 الجمع أ كاريع وقيل هو ما دون الكعب 
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نما لكل   .249 نما ال عمال ابلنيات وا   ما نوى امرئا 

لى  لى الله ورسوله فهجرته ا  فمن كانت هجرته ا 

لى دنيا يصي  الله ورسوله ومن بها كانت هجرته ا 

ليه امرأ ةأ و  لى ما هاجر ا   يتزوجها فهجرته ا 

نما ال عمال ابلنيات قوله    أ خرجه ال ئمة الس تةا 

نما   .243 من شرب ف  ا انء من ذهب أ و فضة فا 

 يجرجر ف  بطنه انرا من جهنّم

رواه مسلم ف  حديث من شرب ف  ا انء قوله 

 أ م سلمة 

نهيى عن ال كل والشرب ف  ا انء الذهب   .244

 والفضة

 رواه النسائ  عن أ نس نهيى عن ال كل قوله 

 نابرواه أ بو داود والنسائ  و هذان حرام قوله  هذان حرام على ذيور أ متّ  حل ل انثها  .247

ماجه من حديث علّ  وصححه الترمذي من 

حديث أ بي  موسى ورواه الطبران  من حديث 

نه  عمر وعليه الجمهور خالفا للقاض  عياض فا 

بير الز  ابنحكى الجواز للرجال والنساء وحرمه 

 على الفريقين لكن ال جماع على خالفه 

لى   .243 من كان يؤمن ابلله واليوم ال خر فليحسن ا 

 جاره

 متفق عليه من حديثمن كان يؤمن ابلله قوله 

 أ بي  شريح 

ومن كان يؤمن ابلله واليوم ال خر فليكرم   .245

 ضيفه 

لى  ومن كان يؤمن ابللهقوله  هو أ وله وأ خره ا 

 فليتق الله وليكرم ضيفه وزاد أ حمد  ليسكت

ومن كان يؤمن ابلله واليوم ال خر فليقل خيرا   .248

أ و ليسكت ومن كان يؤمن ابلله واليوم ال خر 

 فليتق الله وليكرم ضيفه

... 

ذا تأ نيت   .242 ذا  أ صبت أ و كدت تصيبا  وا 

 اس تعجلت أ خطأ ت أ و كدت تخطئ

ذا تأ نيتقوله   عباس  ابنرواه البيهق  رفعه  ا 

من تأ نى أ صاب أ و كاد ومن عجل أ خطأ  أ و   .271

 كاد

رواه الطبران  والعسكري  من تأ نى أ صابقوله 

والقضاع  روى العسكري التأ ن  من الله والعجلة 
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م كمن الش يطان فتأ نوا أ ي تثبتوا وصححه الحا

 وحس نه العراق   ف  النكاح

ذا   .270 ذا أ تت والجنازة ا  ثالثة ل تؤخرهن الصالة ا 

 حضرت وال يم ا ذا وجدت كفؤا ص

 رواه الحاكم وصححه  ثالثة ل تؤخرهنقوله 

ال انة ف  كل ش ء خير ا ل ف  ثالث ا ذا صيح   .279

ذا  ف  خيل الله فكونوا ف  أ ول من يشخص وا 

ذا يخرج و نودي ابلصالة فكونوا ف  أ ول من  ا 

 كانت الجنائز فعجلوا الخروج بها

يب رواه المزن  ف  التهذال انة ف  كل ش ء قوله 

 وهو مرسل 

 رواه أ بو داود  التؤدة ف  كل ش ءقوله  التؤدة ف  كل ش ء ا ل ف  عمل ال خرة  .273

لعبد الرحمن بن عوف وقد جمع قاله أ ولم قوله  أ ولم ولو بشاة  .274

ليه أ هله   صنع وليمة اأ ي ا 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على   .277

 سائر الطعام

 نابوهو حديث أ نس رواه  فضل عائشةقوله 

أ بي  شيبة والترمذي ف  الشمائل من حديث 

أ نس وأ بي  موسى والخطيب ف  المتفق 

والمفترق من حديث عائشة كأ بي  نعيم بزايدة 

فضل عائشة على النساء كفضل تهامة ف  أ وله 

 على ما سواها 

لثريد على الطعام كفضل عائشة على فضل ا  .273

 سائر النساء

  ماجه والديلم  ف ابنرواه  فضل الثريدقوله 

حديث أ نس فهو مريب من خبز ولحم ومرقة ول 

نظير له ف  كل طرق الطعام فاعترف بأ نها 

جمعت حسن الخلق والخلق والحديث 

والمنطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة 

والتحبب للبعل فمن ثم الرأ ي ورصانة العقل 

عقلت عنه ما لم يعقله غيرها من نسائه وروت 

ل قليال   ما لم يروه غيرها من الرجال ا 
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رواه تمام الرازي ف  فوائده وزاد فيه  س يد قوله س يد ال دام اللحم  .275

 س يد الشراب الماء وس يد الرايحين الفاغية 

 ... س يد الشراب الماء وس يد الرايحين الفاغية   .278

فاطمة س يدة نساء أ هل الجنة ا ل مريم بنت   .272

فرعون وخديجة بنت  امرأ ةعمران وأ س ية 

 خويلد 

حجر ف  شرح  ابنذيره فاطمة س يدة قوله 

 الشمائل 

ليه الحلو البارد  .231  نقله أ بو طالب المك  بلفظ أ حب الشرابقوله  أ حب الشراب ا 

 كان أ حب 

 [قلُت ]رواه أ بو داود  يس تعذب لهكان قوله  كان يس تعذب له الماء من بيوت السقيا  .230

يترفه صلّى الله عليه وسلم ف  الماء والنساء دون 

الطعام والثياب ول يناف  الزهد فا ن المزيد يكون 

على قدر الشكر والشكر يكون على قدر النعمة 

 لئن شكرتم ل زيدنكم ف  كل ش ء شيئا 

ن القيم وفيه م ابنقال  ويشرب العسلقوله  ويشرب العسل الممزوج ابلماء البارد  .239

 الصحة ما ل يهتدي لمعرفته 

 .ا ن كان عندكقوله  ا ن كان عندك ماء ابت ف  ش نة  .233

دخل على أ نصاري ف  حائطه فقاله فقال عندي 

فسكب ف  قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له 

 فشرب 

بي  رواه أ حمد وأ بو يعلى عن أ   الضيافة ثالثةقوله  الضيافة ثالثة أ ايم فما زاد فهو صدقة  .234

عمر والطبران  ف   ابنسعيد والبزار عن 

عباس وهو متفق عليه معنى  ابنال وسط عن 

من حديث أ بي  شريح ورواه الطبران  ف  الكبير 

ثة أ ايم الضيافة ثالوالضياء ف  المختارة بلفظ 

الثة يضيفه ثحق لزم فما كان بعد ذلك فصدقة 
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أ ولده بال ول والباق  كأ ايم بلياليها يتحفه ف  ال  

كلفة غنيا أ م ل ولو كافرا أ و فاجرا فال يأ كل 

ل تق  ف  غير الضيافة مما هو أ على  طعامك ا 

 ف  ال يرام كأ ن تأ كل معه 

اس تغنموا طعامكم ابلملح فوالذي نفس  بيده   .237

نه ليرد ثالاث وس بعين نوعا من البالء  ا 

وروي فراش للرجل  اس تغنموا طعامكمقوله 

وفراش للمرأ ة وفراش للضيف والرابع للش يطان 

 أ خرجه أ حمد ومسلم ف  اللباس 

نه يكشف المرة ويذهب   .233 عليكم ابلزبيب فا 

ابلبلغم ويشد العصب ويذهب ابلعياء ويحسن 

 فضالخلق ويطيب النفس ويذهب ابلهم 

ب رواه أ بو نعيم ف  الط عليكم ابلزبيبقوله 

 النبوي عن علّ  يرم الله وجهه 

اللحم ينبت اللحم ومن ترك اللحم أ ربعين يوما   .235

 ساء خلقه

رواه الديلم  ف  مس ند  اللحم ينبتقوله 

 الفردوس وهو ضعيف 

رواه الطبران  ف  ال وسط عن أ نس أ ثردوا قوله  صأ ثردوا ولو ابلماء   .238

عباس  ابنروى أ بو داود والحاكم من حديث 

ليه الثريد من الخبز والثريد  كان أ حب الطعام ا 

 من الحيس وهو ال صل عند العرب والباق  اتبع 

رفوعا رواه الطبران  ف  الكبير م أ لبان البقرقوله  أ لبان البقر شفاء وسمنها دواء ولحومها داء  .232

 والبيهق  

لو علم الله طعاما خيرا لها من التمر ل طعمها   .251

ايه  ا 

 أ خرجه أ بو نعيم ف  الطب لو علم الله قوله 

لو علم الله أ ن شيئا للنفساء خير من الرطب   .250

 ل مر مريم به

أ خرجه أ حمد بن حميد عن  لو علم الله أ ن قوله

 شقيق قاله الس يوط  ف  الدر المنثور 

ليس للنفساء عندي دواء مثل الرطب ول   .259

 للمريض مثل العسل 

أ خرجه سعيد بن  عندي ليس للنفساء قوله

 منصور 



 168 

ال قاله لصهيب رمد من عين فق أ تأ كل التمر قوله أ تأ كل التمر وبك رمد  .253

أ كل ابلطرف ال خر فضحك صلّى الله عليه 

 نابوسلم وهو صهيب بن س نان الروم  رواه 

س ناد جيد  الحمية للصحيح  [قلُت ]ماجه اب 

كالتخليط للمريض والناقه يوجب مضرة 

 ول نتكاس وهو أ شر من ال  ال

صبعين وكل بثالث   .254 صبعينقوله  ل تأ كل اب  نها أ كلة الش يطان ل تأ كل اب  وكل  فا 

رواه مسلم من حديث كعب بن  بثالث أ صابع

فال كل ابلثالث أ كل  عباس ابناي مالك أ وله 

بهام والت  تليها والوسطى   ال نبياء ابل 

 جاء ف  حديث مرسل  وأ كل ف  المائعقوله  وأ كل ف  المائع بخمس  .257

ذا أ كل أ كل بخمس  .253 ذا أ كلقوله  كان ا   ان  ذيره الصنع كان ا 

 ... كان يكتحل ابل ثمد  .255

 فصل ف  النكاح

من  رواه أ بو يعلى ف  مس ندهالنكاح سنّت  قوله  النكاح سنّت  فمن رغب عن سنّت  فليس من   .258

 عباس بس ند حسن ورجاله ثقات  ابنحديث 

ن من   .252 من أ حب فطرت  فليستن بسنّت  وا 

 النكاحسنت  

 بنافمن أ حب رواه البيهق  و  النكاح سنّت قوله 

 عساير 

تزوجوا الولود الودود فا ن  مكاثر بكم ال نبياء   .281

 يوم القيامة

 حبان من ابنرواه أ حمد و  تزوجوا الولودقوله 

 حديث أ نس 

 رواه أ حمد عن الصنابحّ   أ ان فرطكمقوله  أ ان فرطكم على الحوض وأ ان مكاثر بكم ال مم  .280

ن  مكاثر بكم ل   .289 تزوجن عجوزا ول عاقرا فا 

 ال مم

 رواه الحاكم والطبران   ل تزوجن عجوزاقوله 
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ن  أ ابه  بكم ال مم حتى   .283 تناكحوا تكثروا فا 

 ابلسقط

م رواه البيهق  بلفظ خير نسائكتناكحوا قوله 

 الودود 

 رواه الطبران  من كان موسرا قوله  من كان موسرا ل ن ينكح فلم ينكح فليس منا  .284

منكم الباءة  اس تطاعاي معشر الش باب من   .287

فليتزوج ومن ل فليصم فا ن الصوم له وجاء 

 ضف

أ خرجه البخاري ومسلم  اي معشر الش باب قوله

 ماجه من طريق علقمة ابنوأ بو داود والنسائ  و 

فالباءة الجماع مش تق من المباءات وهو المنزل 

مد اليعن  أ س باب النكاح فالوجاء ابلكسر و 

الرض لتزول فحولته فالخصاء شق الخصيين 

 والوجاء رض العروق فقط 

ذا أ اتكم من ترضون دينه وأ مانته فزوجوه ا ل   .283 ا 

 تفعلوه تكن فتنة ف  ال رض وفساد يبير ضف

ذا أ اتكم قوله  وروي عريض رواه الترمذي من ا 

 حديث أ بي  هريرة وحس نه 

 رواه أ حمد بس ند ضعيف  من نكح للهقوله  س تحق ولية اللهامن نكح لله وأ نكح لله   .285

من أ حب لله وأ بغض لله وأ عطى لله ومنع لله   .288

يمانهاوأ نكح لله فقد   س تكمل ا 

رواه الطبران  والحاكم  من أ حب للهقوله 

والبيهق  ورواه أ بو داود والطبران  والبيهق  من 

 حديث أ بي  أ مامة وليس فيه وأ نكح 

طر نه على شصالحة فقد أ عا امرأ ةمن رزقه الله   .282

 دينه فليتق الله ف  الشطر الثان  ضف

 صححه ف  المس تدرك بلفظ من رزقه اللهقوله 

 من رزقه الله 

من تزوج فقد حاز شطر دينه فليتق الله ف    .221

 الشطر ال خر ص

... 

خير نسائكم الولود الودود المواس ية المواتية   .220

ذا   تقين الله اا 

س ناد صحي خير نسائكمقوله  ح رواه البيهق  اب 

 عن سليمان بن يسار مرسال 

وشر نسائكم المتبرجات المتخيالت وهن   .229

المنافقات ل يدخل الجنة منهن ا ل مثل 

 الغراب ال عصم ضف  

 رواه البيهق  من حديث أ بي  وشر نسائكمقوله 

أ ذينة والبغوي ف  معجم الصحابة وكالم الحافظ 

وكل ما ورد من  [قلُت ]ه  الكثيرة الولدة 

لى ترك الزواج ضعيف ابطل  ضده مما يشير ا 
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ل أ ن المتزهدين يضعون على مقتضى  ل أ صل له ا 

أ حوالهم أ و يسلك به مسلك التأ سف نحو حلت 

العزوبة بعد زمن كذا ل ن يلد ال نسان جروا خير 

من ولد خير ال ولد بعد الخمسين البنات وخير 

جس ر كله نالنساء بعد المائة والخمسين العواق

محض كذب ل ينصدر من الشارع وابتغوا ما 

كتب الله لكم فليس كل بيضاء شحمة ول كل 

انر انرا فعلى أ مة رسول الله ابلس تقامة 

تباع القرأ ن فما قاله ابطل وال  عتدال اب 

ن    .223 سوداء ولود خير من حس ناء ل تلد وا 

مكاثر بكم ال مم يوم القيامة حتى ابلسقط 

 ضف

رواه الطبران  ف  الكبير  ولودسوداء قوله 

 ل يزالعساير بزايدة  ابنوالديلم  وتمام و 

 سوداء قبيحة الوجه محبنطئا على ابب الجنة

فجماع الحس ناء يس تدع  توفر الشهوة فيتم 

الولد فيطلب الحسن لدوام العشرة ولتمام 

 الشكر ولحسن الولد المس تلزم تعظيمه وتوقيره 

ذا د  .224 قال خل أ بويه النار فا ن السقط ليراغم ربه ا 

أ يها السقط المراغم ربه أ دخل أ بويك الجنة 

 فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة ص

 ماجه  ابنرواه  ا ن السقط ليراغمقوله 

ا ن المولود يقال له أ دخل الجنة فيقف على   .227

ابب الجنة فيظل محبنطئا ويقول ل أ دخل 

الجنة ا ل وأ بواي مع  فيقال أ دخلوا أ بويه الجنة 

 ص

محبنطئا ممتلئا غيظا وغضبا  ا ن المولود قوله

رواه النسائ  بس ند جيد من حديث أ بي  هريرة 

عدي ف  الكامل  ابنحجر قد رواه  ابنوقال 

مسعود مرفوعا  ابنمن طريق حسان عن 

 وصححه الدار قطن  

من مات له اثنان من الولد فقد احتظر بحظار   .223

 من النار

الحظار ابلكسر جمع  من مات له اثنانقوله 

حظيرة اسم لما حظر به الغنم وال شجار ليمنعها 

سأ لت عمن  امرأ ةحظر كقتل وروى مسلم ف  

مات لها ولد قبل الحنث من حديث أ بي  هريرة 
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حظار حتظرت باذيرت أ نها دفنت ثالثة قال لقد 

 شديد من النار ورواه النسائ  أ يضا 

لله امن مات له ثالثة لم يبلغوا الحنث أ دخله   .225

رحمته ا ايهم قيل اي رسول الله  الجنة بفضل

 ثنانثنان قال واوا

رواه البخاري من حديث  من مات له ثالثةقوله 

ثنين ورواه أ حمد بهما بفضل الله  أ نس دون ال 

 ورحمته 

ليها نف  امرأ ةكل من وقع نظره على   .228 سه فتاقت ا 

أ ن يجامع أ هله ل ن ذلك يدفع الوسواس عن 

 النفس ص

قوله كل من وقع نظره رواه أ حمد من حديث 

س ناد جيد   أ بي  كبشة حيث فعل ذلك اب 

ذا أ قبلت  .222 أ قبلت بصورة ش يطان  ،ا ن المرأ ة ا 

فأ عجبته فليأ ت أ هله  امرأ ةفا ذا رأ ى أ حدكم 

 فا ن معها مثل الذي معها

ذا قوله  رواه مسلم والترمذي وقال ا ن المرأ ة ا 

حسن صحيح وأ حمد وأ بو داود والنسائ  بلفظ 

فا ن ذلك يرد ما ف  نفسه فرؤية الحس ناء تثير 

الشهوة فوصفها به لكون الشهوة من جند 

الش يطان والعقل من جند المالئكة ل ن الشهوة 

جبلة صفة كمال ل نقص ل نها من صحة المزاج 

عاينة ابلم ل من فساده فردها الرسول ابلعصمة

ويردها غيره ابلعهد الذي أ عطاه للشرع أ ن يمتثله 

يمان يشترط فيه  يمان ف  ال صل ل ن ال  وهو ال 

 الرضا ابلنقياد لما علم مج ء الشرع به 

ل تدخلوا على المغيبات فا ن الش يطان يجري   .0111

 من أ حدكم مجرى الدم

ضر ولو كانت المغيبة ف  الح ل تدخلوا علىقوله 

ابت فهي  مغيبة وذيروا رجال صالحا أ و السفر أ غ

ل مع    ما كان يدخل على أ هل  ا 

  أ وله قلنا ومنك قال ومن قال ومن  ولكنن قوله  حقال ومن  ولكن  أ عانن  الله عليه فأ سلم   .0110

رواه الترمذي من حديث جابر ولمسلم من 

ل يدخلن رجل بعد يوم  على عمر  ابنحديث 

 للفظ الترمذي  مغيبة ا ل ومعه رجل واثنان

أ ل ل يدخلّن ا ن الش يطان ولفظ مسلم تلجوا 
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تقدم أ نه رواه أ دم مجرى الدم  ابنيجري من 

الش يخان وأ بو داود من حديث أ نس من حديث 

فعبد الله بن عمرو من أ زهد  [قلُت ]صفية 

الصحابة ربما يفطر ف  رمضان ابلجماع فيغتسل 

عيدا ب قبل المغرب ليتفرغ لما هو أ هم من العبادة ت 

للش يطان عنه جامع ثالاث من جواريه قبل صالة 

عباس خير هذه ال مة أ كثرها  ابنالعشاء قال 

نساء يعن  النبي   وغيره فالنبي  ابعتبار أ مته 

أ سلم بصيغة ف [قلُت ]فال مة ابعتبار بعضهم بعضا 

فكل من علم الله أ نه يموت على ال سالم  الماض 

 ينحرق ش يطانه فيسلم تبعا لما قرن معه

والعكس ابلعكس أ دركناه كشفا صحيحا 

اء بعد نتهابتداء وش يطان أ دم افش يطانه أ سلم 

الوسوسة الت  ترتبت عليها الخالفة الرابنية 

لهية والسعادة وبناء الجنّة  والتكليف وال مانة ال 

 والنار 

ذا أ يرهت   .0119 نها ا  روحوا القلوب ساعة بساعة فا 

 عميت

هو من حديث أ نس رواه  روحوا القلوبقوله 

الديلم  ويشهد له حديث مسلم ساعة وساعة 

رواه أ بو بكر بن المقري ف  فوائده والقضاع  ف  

مس ند الشهاب عنه ورواه أ بو داود ف  مراس يله 

 عن الزهري مرسال وحس نه المناوي 

على العاقل أ ن يكون له ثالث ساعات ساعة   .0113

يناج  فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه 

وساعة يخلوا فيها لمطعمه ومشربه فا ن ف  

 هذه الساعة عوان على تلك الساعات ص

 حبان من حديث أ بي  ابنرواه  على العاقلقوله 

ذر وأ بو نعيم ف  الحلية ف  حديث طويل ف  

براهيم   السؤال عن صحف ا 
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ل يكون العاقل طامعا ا ل ف  ثالث تزود   .0114

 لميعاد أ و مرقة لمعاش أ و لذة ف  غير محرم 

 حبان من حديث ابنرواه  ل يكون العاقلقوله 

غسان وعلّ  بن يزيد وعبيد  ابنأ بي  ذر ورواه 

 جرير عن العالء  ابنبن الخشخاش ورواه 

لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت   .0117

لى سنّت  فقد   هتدى ضفافترته ا 

رواه أ حمد والطبران  من  لكل عامل شرةقوله 

حديث عبد الله بن عمرو والطبران  نحوه من 

حديث أ بي  هريرة وقال حسن صحيح وأ صله 

 ف  صحيح البخاري 

 الهرس دق الش ء والهريس أ طعمن  جبريلقوله  ص أ طعمن  جبريل الهريسة أ شد بها ظهري  .0113

ذا طبخ فهو الهريسة  ش تد لي الحب المدقوق فا 

روي و  وى بها على الصالةظهري لقيام الليل وأ تق

روي و  أ مره جبريل بهاوروي  اس تطعمها جبريل

أ اتن  جبريل بهريسة من الجنة فأ كلتها فأ عطيت 

ن أ ين أ نت موروي  قوة أ ربعين رجال ف  الجماع

عددت لقد ت الهريسة فا ن فيها قوة أ ربعين رجال

 طرقه بكثرة فصلح 

لّ  النساء والطيب وجعلت قرة عين    .0115 حبب ا 

 ف  الصالة 

لّ  النساءقوله  اس قدم النساء ليحبهن الن حبب ا 

لتكثير ال مة والشرائع وال حكام وأ تبع الطيب ل نه 

لى  لى طلب النكاح المؤدي ا  أ عظم الدواع  ا 

 تكثير سواد العابدين لله تعالى فالطيب كالقوت

اده جعلت أ فر للمالئكة وأ فرد الصالة ابلجملة و 

نما تكون للمعنوي بمناجاة ربه  عما قبله والقرة ا 

ل المحسوس والمعنوي ل  فالمحسوس ل يقنعه ا 

ل المعنى وهو هنا مشاهدة ومراقبة  يقنعه ا 

ومعاينة أ نوار ربه تعالى فالدنيا موضع القرة هنا 

فالحكم للموطن رواه النسائ  والحاكم من 

س ناد جيد ورواه الحاك م ف  حديث أ نس اب 

لّ  النساء مس تدركه وصححه بلفظ  حبب ا 
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ث فلفظه ثالوالطيب وقرة عين  ف  الصالة 

وجعلت عند أ كثر المحدثين ساقطتان وهذا 

اللفظ أ خرجه أ حمد وقالوا زايدة الثالث يفسد 

لّ  كلالمعنى ورواه النسائ  بلفظ  ش ء  حبب ا 

لّ  النساء والطيب وجعلت قرة عين   وحبب ا 

رة قد بن حنبل مرفوعا وروى أ حم ف  الصالة

لّ  النساء والطيب  عين  ف  الصالة وحبب ا 

والجائع يش بع والضمأ ن يروى وأ ان ل أ ش بع من 

 حب الصالة والنساء 

أ صبر عن الطعام والشراب ول أ صبر على   .0118

النساء وأ ان ل أ ش بع من حب الصالة والنساء 

 ص

... 

ليتخذ أ حدكم قلبا شايرا ولساان ذايرا وزوجة   .0112

 صالحة تعينه على أ مر أ خرته ضفمؤمنة 

رواه أ بو ال حوص ورواه عمر ليتخذ أ حدكم قوله 

عن سالم قالوا فأ ي المال نتخذ فقال ليتخذ بن مرة 

 رواه ال عمش عن سالم  أ حدكم

فضلت على أ دم بخصلتين كانت زوجته عوان   .0101

له على المعصية وأ زواج  أ عواان ل  على 

لم ل سالطاعة وكان ش يطانه كافرا وش يطان  م 

 يأ مر ا ل بخير ص

خ رواه الخطيب ف  التاريفضلت على أ دم قوله 

عمر ولمسلم ما منكم من أ حد  ابنمن حديث 

ل وقرن به قرينه من الجن قال أ بو عروبة محمد  ا 

بن الوليد كذاب ومن أ ابطيله هذا الخبر وأ ورده 

الجوزي ف  الواهيات ولم يصح من طرقه  ابن

نما أ تي ت به خالفا ش ء وهو ضعيف جدا وا 

لعادت  ل بين أ نه لم تكن عليه طالوة كالم النبوة 

ستنقاص أ دم وحواء عليهما السالم الما فيه من 

ل ن قوله على المعصية ل يحل أ ن يوصف أ دم 

نما يقتصر على وعصى بلفظ الماض   ابلمعصية وا 

 صطالحا فال يقالاوهو ظرف رابن  فعل ماض 

عاص ول خاطئ ول عصيان ول خطيئة فمن 
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نطق بغير ما نطق به القرأ ن لزمه أ نه لم يسلم منه 

جده أ دم ول أ مه فضال أ ن يسلم منه أ ولده من 

 أ نواع المؤمنين فليحذر مثله فأ نوار النبوة ظاهرة 

 فصل ف  التعامل مع الخلق

مام عادل أ فضل من عبادة س تين   .0100 يوم من ا 

 س نة

مامقوله  روي وال ومن ملك وروي  يوم من ا 

مام روي س بعين س نة وروي س تين س نة  من ا 

وروي وحد يقام ف  ال رض بحقه أ زيى فيها من 

مطر أ ربعين عاما رواه الطبران  والبيهق  من 

 عباس  ابنحديث 

 متفق عليه  أ ل كلكم راعقوله  أ ل كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ص  .0109

ن الرجل نفقة  .0103 يؤجر ل  الرجل على أ هله صدقة وا 

لى ف  ا  ضفمرأ ته ف  اللقمة يرفعها ا 

 رواه البخاري ومسلم من حديثالرجل  نفقة قوله

 أ بي  مسعود وهو عقبة بن عمرو 

من حسنت صالته وكثرت عياله وقل ماله   .0104

ولم يغتب المسلمين كان مع  ف  الجنّة 

 ضفكهاتين 

رواه أ بو يعلى من من حسنت صالته قوله 

 حديث أ بي  سعيد الخدري لكنه ضعيف 

ا ن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أ اب   .0107

 ضفالعيال 

ماجه من حديث  ابنرواه  ا ن الله يحب قوله

عمران بن حصين فالمتعفف المبالغ ف  العفة عن 

السؤال مع الحاجة صاحب العيال أ اب وغيره 

وقصده الحض على التعفف بحيث ل يظهر 

 شكوى وهو ضعيف 

ذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل   .0103 ا 

ما يكفرها ابتاله الله ابلحزن ليكفرها عنه 

 ضف

ذا كثرت ذنوبقوله  رواه أ حمد من حديث  ا 

ل ليث بن أ بي  سليم وثقه  عائشة ورجاله ثقات ا 

 قوم دون أ خرين 

 ... ا ن ف  الجنّة درجة ل ينالها ا ل أ صحاب الهموم  .0105
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ا ن من الذنوب ذنواب ل يكفرها ا ل الهم ف    .0108

 طلب المعيشة ص

ه عساير ف  اتريخ ابنرواه  ا ن من الذنوبقوله 

والطبران  ف  ال وسط وأ بو نعيم ف  الحلية 

والخطيب ف  تلخيص المتشابه من حديث أ بي  

هريرة بس ند ضعيف وروي عرق الجبين ف  

 طلب المعيشة 

من كانت له ثالث بنات أ و ا خوة فصبر على   .0102

أ وائهن وطعامهن وشرابهن أ دخله الله الجنّة 

اثنتين و  بفضل رحمته ا ايهن قيل واثنتين قال

 قيل وواحدة قال وواحدة ص

مكارم  رواه الخرائط  ف  من كان له ثالثقوله 

ال خالق من حديث أ بي  هريرة وهو صحيح 

لثقات رجاله وفيه من سعة فضل الله ما ل يدخل 

 تحت الحصر وهو من غرر الحديث 

ثما أ ن يضيع من يعول  .0191 ثماقوله  كفى ابلمرء ا  يما له والضيعة التفريط ف  كفى ابلمرء ا 

ن مغناء وثمرة رواه أ بو داود والنسائ  بلفظ 

وعند مسلم بلفظ أ خر عن عبد الله بن  يقوت

عمرو بن العاص والطبران  والحاكم وصححه 

س ناده صحيح  وأ قره الذهبي  وقال ف  الروض ا 

ه عمرو ببيت المقدس فجاءه مولى ل ابنسببه أ ن 

ن  أ قيم هنا رمضان قال له هل تريت  وقال له ا 

  ما يكفيهم قال ل فذيرهل هلك 

ثما أ ن تحبس عمن تمونه قوته  .0190 ثماقوله  كفى ابلمرء ا  طيت وهل أ ع عمرو  ابنقال  كفى ابلمرء ا 

الرقيق قوتهم قال ل قال فانطلق فأ عطهم فذيره 

 بلفظ تملك 

ا ن الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب ال بق   .0199

ليهم  ل تقبل له صالة ول صيام حتى يرجع ا 

 ص

 ا ن الهارب من عياله قوله 

عا قال البيهق  روي موقوفا ومرفو  النكاح رققوله  النكاح رق فلينظر أ حدكم أ ين يضع يريمته  .0193

والوقف أ صح رواه أ بو عمر النوقان  ف  كتاب 

معاشرة ال هلين عن عائشة وأ سماء أ ختها ش به 
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زالة العصمة ابلشرع  ابلرق لعدم قدرتها على ا 

ال الحسن زوج لمن والزوج قادر ابلطالق ق

ل لم يظلمها  ليها وا  ن أ حبها أ حسن ا  يتق  الله ا 

وطلقها فحسن وروي من زوج يريمته من فاسق 

س ناد صحيح  فقد قطع رحمها رواه الشعبي  اب 

عباس من زوج  ابنوروى الديلم  من حديث 

ته أ و واحدة ممن يشرب خمر فكأ نما قادها ابن 

لى النار   ا 

غير أ ن  ل كنت لك كأ بي  زرع ل م زرع   .0194

 أ طلقك

ا اس تثنى الحالة المكروهة تطييب كنت لكقوله 

لها وطمأ نينة لقلبها وهو متفق عليه من حديث 

تثناء س  ة رواه الزبير والخطيب بزايدة العائش

 ل ا ل أ نه طلّقها وأ انكا سماعيل بن أ ويس بلفظ 

فاء ف  ال لفة والو وروى الهيثم بن عدي  أ طلقك

ن د النسائ  ف  السنوزا ل ف  الفرقة والجالء

قالت بل أ نت خير من أ بي  زرع ومعجم الطبران  

ير بأ بي  وأ م  ل نت خ وف  رواية الزبير  ل م زرع

والمرفوع منه هذه  ل  من أ بي  زرع ل م زرع

 الجملة 

كان أ رحم الناس ابلنساء والصبيان وكان يمزح   .0197

لى درجات عقولهن ف  ال عمال  معهن وينزل ا 

 وال خالق ص

 ابنرواه مسلم وزاد  أ رحم الناسكان قوله 

عساير ف  التاريخ من حديث أ نس والعيال 

 كانوالكل صحيح وروى علّ   ابلعبادوروي 

عن  ي وكان يمزح معهن قوله  أ رحم الناس ابلناس

يقاربهن ف  عقولهن وال خالق معاملة معهن 

فالمداعبة من لوازم الكمال فالمزاح الغير مفرط 

ع وب أ و س نّة وقد يقس نّة وال صل ف  أ فعاله وج

 ابلفعل دون القول وهو 
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كان يسابق عائشة ف  العدو فس بقته يوما   .0193

 وس بقها ف  بعض ال ايم فقال هذه بتلك 

  رواه أ بو داود والنسائ كان يسابق عائشة قوله

ماجه من حديث عائشة بس ند  ابنف  الكبرى و 

 صحيح 

يماان أ حس نهم خلقا وأ لطفهم   .0195 أ كمل المؤمنين ا 

 بأ هله 

رواه الترمذي والنسائ   أ كمل المؤمنينقوله 

واللفظ له والحاكم وقال رواته ثقات على شرط 

بان ح  ابنالش يخين وأ حمد والبخاري وأ بو داود و 

والحاكم وصححه من حديث أ بي  هريرة دون 

وأ لطفهم بأ هله ورواه الطبران  ف  ال وسط والبزار 

 من حديث أ نس وهو متواتر 

رواه الترمذي  خياركم خياركم لنسائكمقوله   وأ ان خيركم لنسائ خياركم خياركم لنسائكم  .0198

وصححه من حديث أ بي  هريرة دون وأ ان خيركم 

ركم خيلنسائ  وله من حديث عائشة وصححه 

 خيركم ل هله وأ ان خيركم ل هل  

رواه أ بو داود وف  ل يدخل الجنة قوله  ل يدخل الجنة الجواظ ول الجعظري ص   .0192

أ ل أ خبركم بأ هل الصحيحين من حديث حارثة 

 وهو الشديد على النار كل عتل جواظ مس تكبر

أ هله المتكبر ف  نفسه فالعتل الفظ اللسان 

عظري هو الضخم الغليظ القلب وقيل الج

 ال يول الفاجر يعن  كل منالمختال ف  مش يه و 

 جتمعت فيه صفة اللئام ا

نكن صواحبات يوسف مروا أ اب بكر فليصل   .0131 ا 

 ابلناس 

نكن صواحبات يوسفقوله  ن  متفق عليه يع  ا 

ظهار خالف ما ف  الباطن   لما قال مروا أ ابف  ا 

بكر فليصل ابلناس ف  مرض موته فخافت 

عائشة أ ن يتشائم الناس بأ بيها فقالت مر عمر 

نكن  فقالت لحفصة قول  له فقالت فقال لها ا 



 179 

وما ورد من مخالفتهن  صواحبات يوسف

 ضعيف فلذا أ ضربنا عنه كتعس عبد المرأ ة 

 رواه البخاري وروي تملكهم لن يفلح قومقوله  امرأ ةلن يفلح قوم تملكهم   .0130

وم ه فلفظه لن يفلح قمن حديث أ بي  بكرة نحو 

وهو رواية أ حمد والترمذي  امرأ ةولوا أ مرهم 

سا لما بلغه أ ن فار  ،ملكواوالنسائ  وف  رواية 

له ف ملكوا بنت ملكهم فأ شعر بأ ن الفالح للعرب

متنع أ بو بكرة عن القتال مع عائشة ف  قضية ا

 الجمل 

نها   .0139 ثالث من الفواقر وعّد منهّن المرأ ة السوء فا 

ن غبت  المشيّبة ا ن دخلت عليها سبتك وا 

قامة ا ن رأ ى  عنها خانتك والثانية جار ف  ا 

ن رأ ى سي   ئة أ ذاعها والثالثةحس نة سترها وا 

ن أ سأ ت  مام ا ن أ حسنت لم يرض عنك وا  ا 

 قتلك

 رواه الطبران  من حديثثالث من الفواقر قوله 

س ناد حسن ورجاله ثقات   فضالة بن عبيد اب 

نهيى أ ن يطرق الرجل أ هله ليال يتخونهن أ و   .0133

 يطلب عثراتهن ص

... 

المرأ ة خلقت من ضلع ل تس تقيم لك على   .0134

 هايسرتها فدارها تعش ب  خلق واحد فا ن أ قمتها

 متفق عليه من حديث أ بي  المرأ ة خلقت منقوله 

 هريرة رواه الطبران  ف  المدارات معهن 

ن اس تمتعت   .0137 المرأ ة كالضلع ا ن أ قمتها يسرتها وا 

 بها اس تمتعت بها وفيها عوج

ا المرأ ة كالضلع ا ن أ قمتهحبان  ابنوف  صحيح 

ن اس تمتعت بها اس تمتعت بها وفيها  يسرتها وا 

 عوج 

نهن خلقن من ضلع   .0133 واس توصوا ابلنساء خيرا فا 

ن أ عوج ش ء ف  الضلع أ عاله فا ن ذهبت  وا 

ن تركته لم يزل أ عوج  تقيمه يسرته وا 

 فاس توصوا ابلنساء خيرا

رواه البخاري ف  ابب الوصاة  واس توصواقوله 

ابلنساء مرفوعا ف  حديث أ بي  هريرة أ ي خلقت 

خلقا فيه اعوجاج فكأ نها كالضلع وهو معوج من 

 أ صله 
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 فصل ف  الغيرة

ا ن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وه    .0135

 غيرة الرجل على أ هله من غير ريبة

 بنارواه أ بو داود والنسائ  و  ا ن من الغيرةقوله 

 حبان من حديث جابر بن عتيك 

ا ن الله تعالى يغار والمؤمن يغار غيرة الله تعالى   .0138

 أ ن يأ ت  الرجل ما حرم الله

ث متفق عليه من حدي ا ن الله تعالى يغار قوله

أ بي  هريرة ولم يقل البخاري والمؤمن يغار ف  

 رواية أ بي  ذر أ ن ل يأ ت  والصواب حذف ل 

 ل ان أ غير منهأ تعجبون من غيرة سعد والله   .0132

والله أ غير من  ومن أ جل غيرة الله تعالى حّرم 

 الفواحش ما ظهر منها وما بطن

البخاري ومسلم من  رواه أ تعجبون من غيرةقوله 

 لما قال سعد لو رأ يت حديث المغيرة بن شعبة

ال مرأ ت  لضربته ابلس يف غير مصفح فقارجال مع 

{ أ تعجبون لما نزلت  يَن يَْرُموَن الُْمْحَصنَاتِّ اذِّ }َوال

فاستبعده سعد غيرة فقال اي  ( سورة النــور4)

نه  معشر ال نصار أ ل تسمعون ما قال سعد قالوا ا 

 لغيور 

ليه العذر من الله ومن أ جل   .0141 ول أ حد أ حب ا 

ذلك بعث المبشرين والمنذرين ول أ حد أ حب 

ليه المدح من الله ومن أ جل ذلك وعد الجنة  ا 

ليهوله ق  أ خرجه البخاري ف  ابب ول أ حد أ حب ا 

الغيرة وابب التوحيد وأ خرجه مسلم ف  التوبة 

 والنسائ  ف  التفسير 

رأ يت ليلة أ سري بي  ف  الجنّة قصرا وبجانبه   .0140

جارية فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر 

ليه فذيرت غيرتك اي عمر  فأ ردت أ ن أ نظر ا 

 فبكى عمر وقال أ عليك أ غار 

متفق عليه من حديث رأ يت ليلة أ سري قوله 

 أ بي  هريرة 

تتوضأ   مرأ ةاذا بينما أ ان انئم رأ يتن  ف  الجنّة فا    .0149

لى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا  ا 

لعمر فذيرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر 

 فقال أ عليك أ غار اي رسول الله

 وهو حديث أ بي  هريرة بينما أ ان انئم قوله 
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 أ بي  امرأ ةا أ ان ابلرميصاء دخلت الجنة فا ذ  .0143

طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا قالوا 

هذا بالل ورأ يت قصرا بفنائه جارية فقلت 

لمن هذا فقالوا لعمر فأ ردت أ ن أ دخل فأ نظر 

ليه فذيرت غيرتك فقال عمر بأ بي  وأ م  أ نت  ا 

 اي رسول الله أ عليك أ غار ص

 أ خرجه البخاري ف  المناقب دخلت الجنّة  قوله

الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله ا ن من   .0144

ومن الخيالء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله 

وأ ما  فأ ما الغيرة الت  يحبها الله فالغيرة ف  الريبة

ر ريبة ها الله فالغيرة ف  غيالغيرة الت  يبغض 

ختيال الرجل اختيال الذي يحبه الله وال

 نفسه عند القتال وعند الصدقة والختيالب 

 ختيال ف  الباطلالذي يبغضه الله ال

 بنارواه أ بو داود والنسائ  و  ا ن من الغيرةقوله 

حبّان من حديث جابر بن عتيك وعن عقبة بن 

عامر مرفوعا رواه أ حمد والطبران  ف  الكبير 

وصححه الحاكم وأ قره الذهبي  وقال الهيثم  

ابط ث ضرجال الطبران  رجال الصحيح فالحدي

ل على زوجها لمث امرأ ةفا ن غارت ل نواع الغيرات 

ن لشريكتها مانعا حقها  زنى فحق واجب وا 

ن لطبع ل يسلم منه أ حد  ل فظلم وا  فشرعية وا 

ن لم تظلمه بقول أ و فعل   فمغتفر ا 

ن  لغيور وما   .0147 ن  لغيور  قوله ل يغار ا ل منكوس القلب  امرئا  فمنكوس القلب هو الديوث ا 

والمخنث رواه أ بو عمر النوقان  ف  كتاب 

 معاشرة ال هلين 

 ف  الصحيح  هو الحموقوله  ضفالحمو الموت   .0143

 فصل ف  معاملة النساء

قال لفاطمة أ ي ش ء خير للمرأ ة قالت أ ل ترى   .0145

ليه وقال ذرية  رجال ول يراها رجل فضمها ا 

 حبعضها من بعض واس تحسن كالمها 

رواه البزار والدارقطن  ف   قال لفاطمة قوله

 ال فراد بس ند ضعيف لكن تقوى فصلح 

 جمع حجلة محركة بيت كالقبة أ عروا النساءقوله  حأ عروا النساء يلزمن الحجال   .0148

يستر ابلثياب له أ زرار يبار يعن  ل تلبسوهن 

الثياب الفاخرة فيطلبن البروز وف  رواية 
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الحجاب أ خرجه الطبران  مرفوعا ف  الكبير عن 

ن ضعف لكن أ خرجه   ابنسهل الدمياط  وا 

عساير من وجه أ خر وحس نه ف  أ ماليه 

لى الحسن أ قرب ردا به من يبطل   هفالحديث ا 

نها ضعيفة ا ن أ طعتها   .0142 عودوا نساءكم ل فا 

 أ هلكتك ص

رواه العسكري ف  ال مثال  عودوا نسائكمقوله 

ف  حديث عون بن موسى نقله السخاوي ف  

 المقاصد 

لى المساجدا  .0171  بنامتفق عليه من حديث ئذنوا للنساء اقوله  ئذنوا للنساء ابلليل ا 

 ئذنوا ورواه أ حمد وأ بو داود والترمذي اعمر 

ماء الله مساجد الله  .0170 ماء اللهقوله  ل تمنعوا ا  مر فقال رواه عمتفق عليه  ل تمنعوا ا 

بعض ولده والله لنمنعهن فضربه عمر لما رد 

 الكالم على الحديث 

ذا   .0179 ل تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد ا 

 اس تأ ذنّكم

 النساء رواه مسلم ل تمنعوا قوله 

ماء الله أ ن يصلين ف  المساجد   .0173 ماء اللهقوله  ل تمنعوا ا   ماجه  ابنرواه  ل تمنعوا ا 

ل تمنعوا النساء المساجد وبيوتهن خير لهن   .0174

 ولكن ل تخرجوهن ثفالت ضف

و رواه أ حمد وأ بل تمنعوا النساء المساجد قوله 

 جرير ف  التهذيب وأ حمد ابنداود والبيهق  و 

حبّان والطبران  والضياء من  ابنمنيع و  ابنو 

 حديث زيد بن خالد 

رير ج ابنحبّان و  ابنرواه  وما أ يرم النساءقوله  وما أ يرم النساء ا ل يريم ول أ هانهن ا ل لئيم ص  .0177

براهيم ال سلم    والبيهق  وضعف بسبب ا 

كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللّهم هذا   .0173

ل وقسم  فيما أ ملك فال تلمن  فيما تملك 

 أ ملك 

بّان ح  ابنرواه أ صحاب السنن و كان يقسم قوله 

من حديث عائشة وأ حمد ولفظهم جميعا كان 

 يقسم 
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ليه لما ثقل   .0175 وكانت عائشة أ حب نسائه ا 

اس تأ ذن أ زواجه أ ن يمرض ف  بيت  فأ ذن له 

فقال وقد رضيتن بذلك فقلن نعم فقال 

لى بيت عائشة  فحولون  ا 

ات سعد ف  الطبق ابنرواه وكانت عائشة قوله 

من رواية محمد بن عل  بن الحسين الس بط 

س تأ ذن أ زواجه أ ن الما ثقل وف  الصحيحين 

 له  يمرض ف  بيت  فأ ذنّ 

فقصد أ ن يطلق سودة لما كبرت فوهبت ليلتها   .0178

لعائشة وسأ لته أ ن يقرها على الزوجية حتى 

تحشر ف  زمرة نسائه فتركها وكان ل يقسم 

ه ليلة ن ولسائر أ زواجلها ويقسم لعائشة ليلتي

 صليلة 

رواه أ بو داود من  فقصد أ ن يطلق سودةقوله 

حديث عائشة وللطبران  فأ راد أ ن يفارقها وعند 

 لما أ ن كبرت سودة وكانت أ خرهن موات البخاري

وال صح وجوب القسم عليه كغيره وأ جمع على 

 أ نه ل يحب المساواة ف  المحبة 

له ة و كان يطوف على نسائه ف  ليلة واحد  .0172

 تسع نسوة

 بناأ خرجه البخاري عن أ نس و  كان يطوفقوله 

 امرأ ةا حدى عشر  عدي ف  الكامل وروى

حبّان ف  صحيحه وجمع بين  ابنرواهما 

 الروايتين ف  حالتين 

كنت أ طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم   .0131

فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح 

 طيبا 

... 

 ... طاف على تسع نسوة ف  ضحوة   .0130

حق المرأ ة على الزوج أ ن يطعمها ا ذا طعم   .0139

ذا اكتسى ول يقبح ول يضرب  ويكسوها ا 

الوجه ا ل ضراب غير مبرح ول يهجرها ا ل ف  

 البيت 

 رواه أ بو داود والنسائ  ف  حق المرأ ة علىقوله 

ماجه بس ند جيد ورواه الطبران   ابنالكبرى و 

كم وصححه وأ قره الذهبي  ف  الكبير والحا

وصححه الدارقطن  ف  العلل والبخاري وعلقه ل 

يقبح ل يسمعها القبيح ول يش تمها قال البخاري 

ل ف  البيت لكن ا ن كان ف  غير  غير أ ل يهجر ا 

البيت أ لم للنساء لضعفهن وقد أ لى منهن وعزلهن 

 وهو ف  المشربة شهرا صلّى الله عليه وسلم 
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يدخل عليهن شهرا من شدة كان أ قسم أ ل   .0133

 موجدته عليهن

معناه ف  الصحيحين من حديث كان أ قسم  قوله

لى زينب  عمر أ قماه أ ذله وصغره لما أ هدى هدية ا 

فردتها عليه فقالت صاحبة النوبة أ ذلّتك فقاله 

 فأ لى منهن شهرا 

أ لى عليهن شهرا ثم اعتزلهن شهرا أ نتن أ هون   .0134

لهن ك على الله أ ن تقمئنن  ثم غضب عليهن 

ليهن ص لى أ ن عاد ا  ليهن ا   شهرا حتى رجع ا 

ان متفق عليه ل يغويه الش يطلو أ ن أ حدكم قوله 

يمان ول ف  غيره   ابلوساويس ف  أ صل ال 

ذا أ تى أ هله وقال بسم الله اللّهم   .0137 لو أ ن أ حدكم ا 

جنبن  الش يطان وجنب الش يطان ما رزقتنا 

نه  فا ن كان بينهما ولد لم يضره الش يطان فا 

ذا لم يسم   ضفيلتف على ا حليله ا 

نه يلتف على ا حليلهقوله   ديث ورد ف  الح فا 

ذا جامع أ حدكم أ هله فليس تتر ول يتجردان   .0133 ا 

 حتجرد العيرين ول ينخران نخار الثيران 

ذا جامع أ حدكم قوله  فالعير ابلفتح الحمار ا 

الوحشّ  وال نسّ  وجمعه أ عيار نخر نخارا 

ذا مد الصوت من الخياش يم رواه   ابنكغراب ا 

 ماجه بس ند ضعيف لكنه صالح معنى فصلح 

رجل أ ن يلقى من ثالث من العجب ف  ال  .0135

يحب معرفته فيفارقه قبل أ ن يعلم اسمه 

ونس به وأ ن يكرمه أ حد فيرد عليه يرامته وأ ن 

يقارب الرجل جاريته فيصيب منها قبل أ ن 

يحدثها ويؤانسها ويضاجعها ويقبلها فيقض  

 حاجته منها قبل أ ن تقض  حاجتها منه

رواه الديلم  من حديث ثالث من العجب قوله 

هو بعض حديث الذي قبله أ نس أ حصر منه و 

وف  الحديث من الجفاء أ ن يلقى الرجل أ خاه 

 يثسمه ونس به وكنيته وف  الحدافال يسأ له عن 

 ثالث ل ترد الدهن والوسادة واللبن 

ماجه  ابنرواه أ بو داود والترمذي و  كان ينامقوله  كان ينام وهو جنب ول يمس ماء  .0138

وهو صحيح ال س ناد وأ حمد والنسائ  وروى 

كان ينام وهو جنب ولم يذير ولم يمس لم مس

 وفعله تشريعا لل مة  ماء
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لى فراشه فلينفضه بصنفة   .0132 ذا أ وى أ حدكم ا  ا 

نه ل يدري ما حدث بعده  ثوبه ثالث مرات فا 

ذا أ وى أ حدكمقوله  رواه الجماعة رواه أ بو هريرة  ا 

ورفعه وصنفة الثوب بكسر النون طرفه أ و جانبه 

زاره فلينفض بها فراشه  ولفظ مسلم فليأ خذ ا 

نه ل يعلم ما خلّفه بعده نفض الثو  ب وليسم الله فا 

 حركه 

قطعة من حديث موقوف على  نهيى أ نقوله  نهيى أ ن يطلى الجنب  .0151

ال وزاع  معناه ينبغ  أ ل يحلق الجنب ول أ ن 

يقلم ول أ ن يس تحد ول أ ن يخرج دما ول أ ن 

فلو  ليطلى ذاته بش ء من الطالء حتى يغتس

ليه أ جزائه شعرا وغيره ابلجنابة عند  فعل رجعت ا 

 البعث 

لى يوم القيامة ا ل وه    .0150 ما من نسمة كائنة ا 

 كائنة

متفق عليه من حديث ما من نسمة كائنة قوله 

أ و  لما سأ لوهأ بي  سعيد معناه النهي  عن العزل 

عزل عن قال مالك ل يكنتم تفعلون فقاله توبيخا 

ذنها ويجو  ل اب  ذنها الحرة ا   ز ف  ال مة بغير ا 

نما هو القدر  .0159  ... ل عليكم أ ل تفعلوا فا 

لما س ئل عنه رواه مسلم  ذلك الوأ د الخف قوله  صذلك الوأ د الخف    .0153

ئِّلَْت }وقرأ   َذا الَْمْوُؤوَدُة س ُ
ِ
( سورة 8{ )َوا

 وهو ف  الصحيح  التكوير،

قراره فا ن   .0154 فضعه ف  حالله وجنبه حرامه وأ قره ا 

ن شاء أ ماته ولك ال جر   شاء الله أ حياه وا 

 نى هو ف  الصحيحين مع  فضعه ف  حاللهقوله 

نه س يأ تيها ما قدر لها   .0157 اعزل عنها ا ن شئت فا 

ثم أ خبر ابلحمل فقال قد قلت س يأ تيها ما قدر 

 لها ل تعزلوا وعليكم أ ل تفعلوا ص

 رواه مسلم  اعزل عنها قوله

 فصل ف  معاملة الذرية
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من كان له بنت فأ دبها فأ حسن تأ ديبها وغذاها   .0153

فأ حسن غذائها وأ س بغ عليها من النعمة الت  

أ س بغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من 

لى الجنّة وروى فأ دبها وأ حسن تأ ديبها  النار ا 

 ص

ماجه والحاكم  ابنرواه  من كان له بنتقوله 

وصححه ولفظ الطبران  ما من أ حد تدرك له 

ل ابن  ليهما ما صحبتاه وصحبهما ا  تان فيحسن ا 

 أ دخلتاه الجنّة 

أ ذن ف  أ ذن الحسن بن علّ  حين ولدته   .0155

 فاطمة

رواه أ حمد واللفظ له وأ بو داود  أ ّذن ف  أ ذن قوله

 والترمذي وصححه لكن ذير الحسن مكبرا 

عن الحسن والحسين وختنهما يوم السابع  عّق   .0158

 ضف

س ناده  عن عّق قوله  رواه الحاكم وصحح ا 

 والبيهق  من حديث عائشة 

ذا سميتم فعبدوا   .0152 ذا سميتم كعبد الله مثال رواه الطبران  من  صا  قوله ا 

حديث عبد المالك بن زهير ورواه الحاكم لكن 

 بس ند ضعيف فلما تقوى صلح 

لى الله عبد الله وعبد الرحمان   .0181 أ حب ال سماء ا 

 ص

ضدا لعبد العزى ونحوه رواه  أ حب ال سماءقوله 

عمر وأ بو داود والترمذي  ابنمسلم من حديث 

 ماجه  ابنو 

متفق عليه من حديث جابر سم  سموا ابقوله  سم  ول تكتنوا بكنيت سموا اب  .0180

نما بعثت قاسما أ قسم بينكم بزايدة  دعا ببه س ا 

رجل أ خر اي أ اب القاسم ف  السوق فالتفت فقال 

 له لم أ عنك اي رسول الله فقاله 

 وهذا انسخ  [قلُت ] ما الذي أ حلقوله  ما الذي أ حل اسم  وحرم كنيت   .0189

قال علّ  يرم الله وجهه سأ لت رسول الله صلى   .0183

ذا ولد ل  ولد فأ سميه ابالله عل  مك سيه وسلم ا 

 ضف وأ كنيه بكنيتك فأ جازن 

 قاله علّ  لما أ نكر عليه حين سّمى قال عل ّ  قوله

 ولده محمدا وكناه بأ بي  القاسم 

نهم من أ فراطكم   .0184 اريخ عساير ف  الت ابنرواه  سموا أ سقاطكمقوله  صسموا أ سقاطكم فا 

عن أ بي  هريرة بس ند ضعيف فلم يصح عندهم 
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سماه عبد الله وكنّاها به  بنا سقاط عائشة اب

 وأ هل الكشف صح عندهم 

نكم تدعون يوم القيامة بأ سمائكم وأ سماء   .0187 ا 

 ابئكم فأ حس نوا أ سماءكمأ  

نكم تدعونقوله  رواه أ بو داود من حديث أ بي   ا 

س ناد جيد ورواه أ حمد بس ند جيّد  الدرداء اب 

ن كان فيها ا سقاط وصّححه   بناورجاله ثقات وا 

 حبّان 

ل تسم غالمك رابحا ول يسارا ول أ فلح ول   .0183

 انفعا ول نجيحا فا نك تقول أ ثم هو فيقول ل 

رير ج ابنرواه مسلم ورواه  ل تسم غالمكقوله 

بلفظ ل تسّموا رقيقكم ولفظ أ بي  داود ل تسّمين 

 غالمك 

العقيقة حق عن الغالم شااتن مكافئتان وعن   .0185

 الجارية شاة

د أ حمد عن أ سماء بنت يزيرواه  العقيقة حققوله 

 مرفوعا 

اه بتكرار كبشين مرتين رو عّق عن الحسنقوله  عق عن الحسن والحسين بكبشين  .0188

 عباس  ابنالنسائ  من حديث 

ا ن مع الغالم عقيقة فأ هرقوا عنه دما وأ ميطوا   .0182

 عنه ال ذى

رواه البخاري من حديث  ا ن مع الغالم قوله

سلمان عن عامر الضبيّ  وأ حمد والدارم  وأ بو 

خزيمة ورواه الحاكم عن  ابنماجه و  ابنداود و 

 أ بي  هريرة 

أ مر فاطمة يوم سابع الحسين أ ن تحلق شعره   .0121

 وتتصدق بزنة شعره فضة

رواه الحاكم وصّححه من حديث أ مر فاطمة قوله 

 علّ  ورواه أ حمد من حديث أ بي  رافع 

قال أ بو موسى ولد ل  غالم فأ تيت به النبي    .0120

براهيم وحنكه  صلى الله عليه وسلم فسماه ا 

لّ  ص  بتمرة ودعا له ابلبركة ودفعه ا 

رواه البخاري ومسلم وهو  قال أ بو موسىقوله 

وفعل بعبد الله بن الزبير كذلك أ كبر أ ولده 

وحنّكه بتمرة وهو أ ول مولود من المهاجرين وفرح 

خوفهم أ ن يسحرهم اليهود حتى ل به المهاجرون ل

 يلدوا 

 فصل ف  الطالق والزواج
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يره عمر زوجة ولده فقال له صلى الله عليه   .0129

 عمر طلق امرأ تك ص ابنوسلم اي 

رواه أ صحاب السنن ال ربعة  يره عمرقوله 

م حبّان ف  الصحيح فل ابنوصّححه الترمذي و 

ل ال حسان  يجعل الله طريقا مع الوالدين يتبع ا 

ليهم ف  كل ما أ حبّوه من غير معصية الله   ا 

سأ لت زوجها طالقها من غير ما  امرأ ةأ يّما   .0123

بأ س لم ترح رائحة الجنّة وروي فالجنّة عليها 

 حرام ح

نه  امرأ ةأ يّما قوله  رواه أ بو داود والترمذي وحس ّ

حبّان من حديث ثوابن وأ حمد  ابنماجه و  ابنو 

خزيمة والحاكم وصّححه وأ قّره الذهبي   ابنو 

يحمل و  فحرام عليها رائحة الجنّةولفظهم جميعا 

ذا لم يكن سبب شرعّ  ل نه قال من غير ما  ا 

ل جاز الختالع   بأ س وا 

بي  ث أ  رواه النسائ  من حديالمختلعات قوله  المختلعات هّن المنافقات المنتزعات ص  .0124

هريرة والطبران  من حديث أ بي  عقبة ورواه 

أ حمد وزاد ف  لفظه المنتزعات يعن  ينتزعن 

 أ نفسهّن من ال زواج ظلما من غير ضرر

عمر ف  الحيض فأ مره ابلرتجاع  ابنطلق   .0127

حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فا ن شاء 

 أ مسكها أ و طلقها ص

 فتلك العّدة الت  أ مر الله أ نعمر  ابنطلّق قوله 

يطلّق لها النساء فطلّقوهّن لعّدتهن قبل أ ن يمس 

فليراجعها ثم ليطلّقها طاهرا أ و وف  مسلم مره 

 رواه أ بو داود والنسائ  والبخاري حامال

طلق ركانة ثالاث بلفظ واحد فقال له صلى الله   .0123

 صعليه وسلم واحدة فارتجعها 

رواه أ حمد وأ بو يعلى وصّححه  طلّق ركانةقوله 

ل نه حلّفه ما أ راد ا ل واحدة فرّدها له فطلّق بعضهم 

ال ق الثانية ف  زمن عمر والثالثة ف  زمن عثمان

عباس بلزوم  ابنأ بو داود وهذا أ صّح وأ فتى 

اَه يَْجَعل}الثالث لمن أ وقعها دفعة   َوَمن يَتاقِّ الل

اُه َمْخَرًجا والموقع الثالث  ( سورة الطالق،9{ )ل

لم يتق الله فال مخرج له كانت واحدة ف  زمن 

مارة عمر فجعلها  لى مضّ  س نتين من ا  الوح  ا 

ثالاث للتغليظ وقطعا لكالم الفحش فصّممت 
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نّيات الناس على حكم عمر فمن طلّق ثالاث ل 

ل الثالث فتعجل عليه فليتق ال له يخطر ف  ابله ا 

ن كان ولالمفت  فا ن الطالق مع المقاصد و   بد ا 

فليحلّفه كما فعل صلّى الله عليه وسلم فيقلّد 

 بذلك دون المفت 

ماتت وزوجها عنها راض دخلت  امرأ ةأ يما   .0125

 ضفالجنّة 

رواه الترمذي  يعن  مع السابقين امرأ ةأ يّما قوله 

وقال حسن غريب من حديث أ م سلمة 

 وصححه الحاكم ف  البر والصلة وأ قره الذهبي 

سافر زوجها وعهد  امرأ ةف  شأ ن  أ طيع قوله  صأ طيع  زوجك   .0128

ليها أ ل تنزل للسفل فمرض فيه أ بوها فأ رسلت  ا 

لى النبيّ  صلّى الله عليه وسلم فاس تأ ذنته ف   ا 

لى أ بيها فمنعها بقوله فمات أ بوها ولم تنز  ل النزول ا 

فقال غفر الله له بطاعتها لزوجها رواه الطبران  

ل أ نه قال   ر ل بيهافغف  ال وسط بس ند ضعيف ا 

حامالت والدات مرضعات رحيمات   .0122

لى أ زواجهّن دخل  بأ ولدهّن لول ما يأ تين ا 

 مصلياتهّن الجنّة ص

ماجه والحاكم  ابنرواه  حامالت والداتقوله 

وصّححه من حديث أ بي  أ مامة دون مرضعات 

وف  الصغير للطبران  ورواه بتمامه أ حمد 

  منيع ف  الكبير والضياء ف ابنوالطيالس  و 

المختارة فدخول مصلّياتهن الجنّة يعن  مع 

ل فكل مسلم يدخل الجنّة ابلشهادة  السابقين وا 

 فقط وهو زجر

ف  النار فا ذا أ كثر أ هلها النساء يكثرن  اطلعت  .0011

 اللعن ويكفرن العشير ضف

ن يعن  الزوج المعاشر له ف  النار اطلعتقوله 

 عباس ولفظ أ نس ابنمتفق عليه من حديث 

ف  الجنّة فرأ يت أ كثر أ هلها الفقراء  اطلعت

واه ر  ف  النار فرأ يت أ كثر أ هلها النساء اطلعتو 

أ حمد ومسلم ف  الدعوات والترمذي ف  صفة 

جهنّم والبخاري ف  صفة الجنّة والترمذي ف  
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عشرة النساء والرقائق عن عمران بن حصين 

 لعمر بلفظ ال غنياء بد ابنورواه أ حمد عن 

 النساء قال المنذري وس نده جيّد

ف  الجنّة فا ذا أ قل أ هلها النساء  اطلعت  .0010

شغلهن ال حمران الذهب والزعفران 

 صومصبغات الثياب 

رواه أ حمد من حديث ف  الجنّة  اطلعتقوله 

أ بي  أ مامة بس ند ضعيف فكل ما ورد ف  

هّن ابلتزين وأ ن أ كثرهن ف  النار ضعيف اش تغال 

 ح للزجرلكن لما كثرت طرقه صل

لى قدمه صديد فلحس ته ما   .0019 لو كان من فرقه ا 

نه خير ص  أ دت شكره فقال تزوج  فا 

ق سأ لت عن ح مرأ ةقاله ل لو كان من فرقه قوله

الزوج فقالت ل أ تزوج مخافة أ ن تضيع حقه فقاله 

صّححه الحاكم ف  روايته عن أ بي  هريرة دون 

بّان ف  ح  ابنقوله فتزوج  ورواه البزار بأ تمه و 

 صحيحه

حق الزوج على المرأ ة أ ن ل تهجر فراشه وأ ن   .0013

تبر قسمه وأ ن تطيع أ مره وأ ن ل تخرج ا ل 

ذنه وأ ن ل تدخل عليه من يكره ص  اب 

رواه الطبران  ف  الكبير وأ بو  حق الزوجقوله 

 النجار ابنالش يخ والديلم  و 

ولو كان ينبغ  لبشر أ ن يسجد لبشر ل مرت   .0014

لزوجها ا ذا دخل عليها لما الزوجة أ ن تسجد 

 فضله الله عليها

بّان من ح  ابنرواه الترمذي و  ولو كان ينبغ قوله 

حديث أ بي  هريرة صّححه الحاكم وأ قره الذهبي  

ه سببورواه أ حمد من حديث أ نس بس ند جيد 

أ نه سجد جمل لبعض ال نصار للنبي  صلّى الله 

عليه وسلم فقالوا نحن أ حق به فقاله ولو صلح 

 زوجة أ ن تسجد لزوجها لعظم حقّه عليهال مرت ال

ل يصلح لبشر أ ن يسجد لبشر والذي نفس   .0017

محّمد بيده ل تؤدي المرأ ة حق ربّها حتى 

تؤدي حق زوجها كله حتى لو سأ لها نفسها 

 وه  على قتب لم تمنعه ص

ماجه  ابنرواه أ حمد و  ل يصلح لبشر قوله

 والبيهق 
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ان الش يطالمرأ ة عورة فا ذا خرجت استشرفها   .0013

 ضف

فالعورة كناية عن وجوب المرأ ة عورة قوله 

ستتار كالعورة ليغويها أ و يغوى بها أ هل ال

ذا  الفسق يعن  ش يطان ال نس ل ن أ هل الفسق ا 

ليها فا ن المرأ ة من حبائل  رأ وها طمحوا بأ بصارهم ا 

الش يطان رواه الترمذي وقال حسن صحيح 

مسعود رجاله  ابنحبّان من حديث  ابنو 

 موثوقون

للمرأ ة عشر عورات فا ذا تزوجت ستر الزوج   .0015

عورة واحدة فا ذا ماتت ستر القبر عشر 

 عورات ص

رواه الحافظ أ بو بكر  للمرأ ة عشر عوراتقوله 

بس ند ضعيف والطبران  ف  الصغير من حديث 

  عدي ف ابنعباس بس ند ضعيف ورواه  ابن

الطيورايت عن عل  بن عبد الله بس نده نعم 

 دتهثرة رواته وتعقب وضعه أ ورال ختان القبر ولك 

ذا أ نفقت المرأ ة من بيت زوجها غير مفسدة   .0018 ا 

كان لها أ جرها بما أ نفقت ولزوجها أ جره بما 

 يسب

ذا أ نفقت المرأ ةقوله  رواه مسلم من حديث  ا 

 عائشة

ذنه فا ن فعلت   .0012 ل تعط  من بيته شيئا ا ل اب 

 ضفذلك كان له ال جر وعليها الوزر 

  صححه الدارقطن  ف ل تعط  من بيتهقوله 

العلل أ نه قيل لرجل وهو سعد من ال نصار ليس 

 سعد بن أ بي  وقاص

 مرأ ةاسعفاء الخدين كهاتين ف  الجنّة  امرأ ةأ ان و   .0001

تأ يمت من زوجها وحبست نفسها على بناتها 

 ححتى اثبوا أ و ماتوا 

رواه أ بو داود من حديث  سعفاء امرأ ةأ ان و قوله 

 أ بي  مالك ال شجع  بس ند ضعيف 

زوجها ف  الدنيا ا ل قالت  امرأ ةل تؤذي   .0000

زوجته من الحور العين ل تؤذيه قاتلك الله 

لينا  نما هو عندك دخيل يوشك أ ن يفارقك ا  فا 

 ص

نه و  امرأ ةل تؤذي قوله   بنارواه الترمذي وحس ّ

 ماجه 
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تؤمن ابلله واليوم ال خر أ ن تحد  مرأ ةل يحل ل  .0009

على ميت أ كثر من ثالثة أ ايم ا ل على زوج 

 أ ربعة أ شهر وعشرا ص

وهو متفق عليه رواه عبد  مرأ ةل يحل ل قوله

الرزاق وأ حمد والش يخان وأ بو داود والترمذي 

والنسائ  عن أ م حبيبة وزينب بنت جحش 

ومالك عن حفصة عن عائشة ورواه النسائ  عن 

والنسائ  من حديث أ م عطية بلفظ أ م سلمة 

نها ل تكتحل ول تتطيب و فوق ثالث ل فقط فا 

ذا طهرت  ل ا  ل ثوب عصب ا  تلبس مصبوغا ا 

 من حيضتها من قسط وأ ظفار 

أ ريتك ف  المنام ثالث ليال جاءن  بك الملك   .0003

ف مرأ تك فأ كشاف  سرقة من حرير يقول هذه 

عنها فا ذا ه  أ نت فأ قول ا ن كان هذا من عند 

 صالله يمضه 

ذي أ خرجه الش يخان والترم أ ريتك ف  المنامقوله 

 السرقة شقّة من حرير خاصة 

 أ خرجه أ بو داود والنسائ   طلّق حفصةقوله  طلق حفصة ثم راجعها  .0004

ليها فقل   .0007 قال لعمر ف  خطبة أ م سلمة ارجع ا 

لها أ ما غيرتك فسأ طلب الله أ ن يذهبها عنك 

اؤك أ وليوأ ما صبيتك فس تكفين أ مرهم وأ ما 

فليس أ حد منهم شاهد ول غائب يكره ذلك 

ى ها اي عمر قم فزوج رسول الله صلبن فقالت ل

 الله عليه وسلم فزوجه ص

غيرى أ خرجه النسائ  فال  قال لعمر ف  خطبةقوله 

 كثيرة الغيرة والمصبّية ذات الصبيان صغار 

فاذير زينب علّ  فقالت ما أ ان  اذهبقال لزيد   .0003

ذن أ مر فدخل عليها بغير ا  بصانعة شيئا حتى 

لما نزل القرأ ن فأ لقى الستر فنزل اي أ يّها الذين 

لى والله ل  أ منوا ل تدخلوا بيوت النبي  ا 

 يس تحييى من الحق 

أ خرجه مسلم والنسائ  والبخاري  قال لزيدقوله 

 والترمذي بمعناه 
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أ مهر النجاش  أ م حبيبة أ ربعة أ لف درهم   .0005

ليه صلى الله عليه وسلم مع  وبعث بها ا 

 شرحبيل بن حس نة فقبلها 

 أ خرجه أ بو داود والنسائ   أ مهر النجاش قوله 

اصطفى صلى الله عليه وسلم صفيّة من المغنم   .0008

 فعرس بها فبنى بها ف  الروحاء ثم صنع حيسا

صدقها أ  ف  نطع صغير وليمة له فحجبها حرة 

 نفسها

ه أ خرج اصطفى صلّى الله عليه وسلم قوله

ل الترمذي   الخمسة ا 

قال لجويرية فهل لك فيما هو خير لك أ ؤدي   .0002

عنك كتابتك وأ تزوجك قالت نعم قد فعلت 

فأ عتق الناس أ كثر من مائة نفس من بن  

 صالمصطلق بسببها 

 أ خرجه أ بو داود  قال لجويريةقوله 

 ابلله منك فقال لقدقالت بنت الجون أ عوذ   .0091

 عذت بعظيم الحق  بأ هلك

 ئ  أ خرجه البخاري والنسا قالت بنت الجونقوله 

 أ خرجه النسائ   أ م شريكقوله  أ م شريك وهبت نفسها له فلم يس تصوبها ص  .0090

ن  امرأ ةمسكين مسكين رجل ليست له   .0099 وا 

 زوج ل امرأ ةكان كثير المال مسكينة مسكينة 

ن كانت كثيرة المال  لها وا 

 أ خرجه رزين  مسكينوله ق

تنكح المرأ ة ل ربع خصال لمالها ولحس بها   .0093

ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت 

 يداك

ل الترمذي  تنكح المرأ ةقوله  أ خرجه الخمسة ا 

تقصد بمثله العرب المبالغة ف  التحريض ل 

 قر لتصقت يداك ابلتراب معناه الفاالدعاء تربت 

 قاله لجابر بن عبد الله لما تزوجهال بكرا قوله  وتالعبهاهال بكرا تالعبك   .0094

 ثيبا فاس تعذر له فقبل عذره أ خرجه الخمسة 

نهيى أ ن يخطب الرجل على خطبة أ خيه حتى   .0097

 يترك الخاطب أ و يأ ذن له 

أ خرجه الس تة وهو لفظ  نهيى أ ن يخطبقوله 

 مالك والنسائ  والباق  بمعناه 

 أ خرجه الترمذي كل خطبة قوله  الجذماء كاليدكل خطبة ليس فيها تشهد فهي    .0093
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ليه أ مامة بنت عبد المطلب   .0095 خطبت ا 

 صفأ نكحن  من غير أ ن يتشهد 

ليه أ مامةقوله  ن  خطبت ا  أ خرجه أ بو داود وا 

جهل س نده عند البخاري قاله رجل من بن  

 سليم 

ذا خطب أ حدكم المرأ ة فا ن   .0098 أ ن  اس تطاعا 

لى نكاحها ف  لى ما يدعوه ا   فعل ليينظر منها ا 

ذا خطب أ حدكمقوله  رواه أ بو داود من حديث  ا 

 جابر 

ليها فا ن ف  أ عين ال نصار شيئا اذهب  .0092 ليها اذهبقوله  فانظر ا    أ خرجه مسلم والنسائ  فانظر ا 

نه أ حرى أ ن يؤدم بينكما   .0031 ليها فا  ليهاقوله  فضأ نظر ا  أ خرجه الترمذي والنسائ  أ حرى  أ نظر ا 

 أ حق أ ن يجمع بينكما 

هذا النكاح واجعلوه ف  المساجد أ علنوا   .0030

 وأ ضربوا عليه ابلدفوف ص

أ خرجه الترمذي بس ند  أ علنوا هذا النكاحقوله 

 فيه ضعف لكن حس نه 

اي عائشة أ ما كان معكم لهو فا ن ال نصار   .0039

 يعجبهم اللهو ضف

 أ خرجه البخاري  اي عائشةقوله 

فصل ما بين الحالل والحرام الدف والصوت   .0033

 ص

أ خرجه الترمذي  الحاللفصل ما بين قوله 

والنسائ  عن محمد بن حاطب الجمح  لكن 

 فيه يحييى بن أ بي  سليم ل يحتج به 

ذا تزوج قال ابرك الله   .0034 ذا رفأ  ال نسان ا  كان ا 

 لك وابرك عليك وجمع بينكما ف  خير

ذا رفأ  قوله   أ خرجه أ بو داود والترمذي كان ا 

لى أ جل ثم نهيى عنها   .0037  أ خرجه الش يخان  رخص ف  المتعة قوله رخص ف  المتعة ا 

ن أ كل لحوم الحمر نهيى عن متعة النساء وع  .0033

 نس ية يوم خيبرال  

ل أ اب داود  نهيى عن متعةقوله   أ خرجه الس تة ا 

ه أ و تابن نهيى عن الشغار وهو أ ن يزوج الرجل   .0035

ته ته أ و أ خ ابن أ خته من الرجل على أ ن يزوجه 

 وليس بينهما صداق

 الس تة أ خرجه  نهيى عن الشغار قوله
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نكحت بغير ا ذن وليها فا ن نكاحها  امرأ ةأ يما   .0038

س تحل اابطل ثالاث فا ن دخل بها فالمهر لها بما 

ش تجروا فالسلطان ول  من امن فرجها فا ن 

 ل ول  له

أ خرجه أ بو داود والترمذي  نكحت امرأ ةأ يما قوله 

ة أ بي  موسى ل نكاح ا ل وروي عنهما ف  رواي

ش تجار المنع من العقد دون المشاحة بول  فال

ليه   ف  الس بق ا 

 ... ل نكاح ا ل بول   .0032

زوجها وليان فهي  لل ول منهما وأ يما  امرأ ةأ يما   .0041

 صرجل ابع بيعا من رجلين فهو لل ول منهما 

 أ خرجه أ صحاب السنن  زوجها امرأ ةأ يما  قوله

أ خرجه أ بو داود والترمذي وحس نه  أ يما عبدقوله  أ يما عبد تزوج بغير ا ذن مواليه فهو عاهر  .0040

لكن تكلم ف  عبد الله بن محمد بن عقيل لكن 

 ل يضره 

ال يم أ حق بنفسها من وليها والبكر تس تأ ذن   .0049

ذنها صماتها   ف  نفسها وا 

ل الب ال يم أ حق بنفسهاقوله   خاري أ خرجه الس تة ا 

ل تنكح ال يم حتى تس تأ مر ول البكر حتى   .0043

ذنه ا ايرسول الله قال أ ن تس تأ ذن قالوا وما ا 

 تسكت ص

 أ خرجه الخمسة ل تنكح ال يم قوله 

أ خرجه أ بو داود ف  حديث ا ن جارية بكرا قوله  ا ن جارية بكرا أ جبرها أ بوها فخيّرها  .0044

 عباس  ابن

أ خرجه أ بو داود وفيه رجل  أ مروا النساء قوله أ مروا النساء ف  بناتهن  .0047

 مجهول وال مر للوجوب أ و الندب 

ف  ش ء مما تداوون به خير ا ن كان   .0043

 فالحجامة

 أ خرجه أ بو داود ا ن كان ف  ش ء قوله 

ليه وا أ اب هند واأ نكح  .0045  أ نكحوا أ اب هند قوله  نكحوا ا 

ليه   .0048 ا ن حسب أ هل الدنيا الذين يذهبون ا 

 المال 

 أ خرجه النسائ   ا ن حسبقوله 
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 أ خرجه أ بو داود  ل ينكح الزان قوله  ل ينكح الزان  المجلود ا ل مثله  .0042

فدخل بها فال يحل له  امرأ ةأ يما رجل نكح   .0071

ن لم يكن دخل بها فلينكح ابن نكاح  تها بن اتها وا 

فدخل بها أ و لم يدخل  امرأ ةوأ يما رجل نكح 

 صبها فال يحل له نكاح أ مها 

 أ خرجه الترمذي  أ يما رجل نكحقوله 

ا ن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب   .0070

 ص

ن الله حرم أ خرجه الترمذي   قوله ا 

نه عمك تربت يمينكا  .0079 ة ف  حديث عائشأ خرجه الس تة  ذن  لهائقوله  ئذن  له فا 

س تأ ذنها أ فلح أ خو أ بي  القعيس ال شعري الما 

 مرأ ةاأ بي  القعيس قال لها أ رضعتك  امرأ ةأ رضعتها 

 أ خ  بلبان أ خ  

نها بنت أ خ  من الرضاعة  .0073 نها ل تحل ل  ا  نها قوله  ا  أ خرجه مسلم والنسائ  ف   ل تحلا 

حديث علّ  قال له مالك تنوق ف  قريش وتدعنا 

 قال فانكح بنت حمزة فقاله 

نما الرضاعة ا  .0074 نظرن من ا خوانكن من الرضاعة فا 

 من المجاعة

ل  نظرن من ا خوانكناقوله  أ خرجه الخمسة ا 

ف  حديث عائشة وجد عندها رجال الترمذي 

 فاش تد غضبه فقالت أ خ  من الرضاعة فقاله 

ل البخاري ف   ل تحرمقوله  ل تحرم المصة والمصـتان  .0077 أ خرجه الخمسة ا 

 حديث عائشة 

ل مسلما  فكيف أ خرجهقوله  فكيف وقد قيل  .0073 ف  الخمسة ا 

حديث عقبة بن الحارث تزوج بنتا ل بي  ا هاب 

سوداء بأ نها أ رضعتهما ولم يعلما  امرأ ةفأ خبرته 

لى النبيّ  صلى الله عليه وسلم فأ خبره فق  الهفريب ا 

 ورعا ل حكما ففارقها ونكحت زوجا غيره  [قلُت ]
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يره أ ن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين   .0075

 والعمتين

رى أ خرجه البخاري والنسائ  فت يره أ ن يجمعقوله 

 خالة أ بيها بتلك المنزلة 

 ... أ ن تزوج المرأ ة على عمتها أ و على خالتها نهيى   .0078

يث ف  حدأ خرجه أ بو داود والترمذي  طلققوله  طلق أ يهما شئت   .0072

ن  أ سلمت عن  الضحاك بن فيروز عن أ بيه قال ا 

 أ ختين فقاله

ل حتى يذوق ال خر من عس يلتها ما ذاق   .0031

 ال ول

أ خرجه الخمسة كنى بها عن  ل حتى يذوق قوله

 الجماع

 ف  حديث رفاعةأ خرجه مالك  ل تحل لكقوله  لك حتى تذوق العس يلةل تحل   .0030

ل طلق امرأ ته ثالاث فنكحت بعده عبد بن سموا

الرحمن بن الزبير فلم يس تطعمها ففارقها فأ رادها 

 ال ول فقاله

أ خرجه أ صحاب السنن  لعن المحللقوله  لعن المحلل والمحلل له  .0039

 مسعود ابنوصححه الترمذي عن 

ن س تأ ذنون  ف  أ  اا ن بن  هشام بن المغيرة   .0033

م تهم عل  بن أ بي  طالب فال أ ذن ثابن ينكحوا 

 أ بي  طالب ابنل أ ذن ثم ل أ ذن ا ل أ ن يريد 

نما ه ابن ت  وينكح ابن أ ن يطلق  بضعة  تهم فا 

 من  يريبن  ما أ رابها ويؤذين  ما أ ذاها 

ل النسائ   ا ن بن  هاشمقوله  أ خرجه الخمسة ا 

بنت أ بي  جهل البضعة قطعة  لما خطب عل ّ 

 لحم يريبن  بفتح الياء 

لها الصداق بما اس تحللت من فرجها والولد   .0034

ذا وضعت فحدوها   عبد لك وفرق بينهما ا 

أ خرجه أ بو داود فقوله عبد لك  لها الصداققوله 

ن حمل على  ليه ل أ نه رق وا  يعن  بره وأ حسن ا 

 الرق نسخ بغيره 

نها قد كانت أ سلمت مع    .0037 نها قد كانتقوله  فردها عليها    فأ خرجه أ بو داود والترمذي  ا 

ن   امرأ ة أ سلمت فتزوجت فجاء زوجها فقال ا 
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سالم  فردها جه أ خر  كنت قد أ سلمت وعلمت اب 

 أ بو داود 

على عهد رسول الله صلى الله  امرأ ةأ سلمت   .0033

لى النبي   عليه وسلم فتزوجت ثم جاء زوجها ا 

ن  كنت د ق صلى الله عليه وسلم فقال ا 

سالم  فانتزعها من زوجها  أ سلمت وعلمت اب 

لى زوجها ال ول   ال خر وردها ا 

... 

مرأ اتن ولم يعدل بينهم جاء يوم امن كانت له   .0035

 القيامة وشقه ساقط

أ خرجه  مائلوروي  مرأ اتنامن كان له قوله 

 أ صحاب السنن رفع ف  حديث همام بن يحييى 

ذا تزوج البكر على الثيب أ قام عندها س بعا  .0038  ا 

ذا تزوج الثيب على البكر أ قام  ثم قسم وا 

 عندها ثالاث ثم قسم

ذا تزوجقوله   أ خرجه الس تة  ا 

ن س بعت لك   .0032 ا ن شئت س بعت لك وا 

 س بعت لنسائ 

نه ليس بك علقاله ل م سلمة  ا ن شئتقوله  ى ا 

 أ خرجه مسلم وأ بو داود والنسائ   أ هلك هوان

ل تقتلوا أ ولدكم سرا فا ن الغيل يدرك الفارس   .0051

 فيدعثره عن فرسه

أ خرجه أ بو داود دعثر  ل تقتلوا أ ولدكمقوله 

الحوض هّدمه والغيل الجماع ف  حال الرضاع 

  فتضعف قّوة الرضيع صغيرا أ و يبيرا فينكسر ف

 الحرب 

ن لم اا ن   .0050 مرأ ت  ل ترد يد لمس فقال غربها وا 

 تصبر عليها اس تمتع بها

أ خرجه أ بو داود والنسائ  يعن   مرأ ت اا ن قوله 

تطاوع ف  الزنى وال غراب الطالق والس تمتاع 

 ال مساك حتى يقنع منها 

 ل تباشر المرأ ة المرأ ة فتنعتها لزوجها كأ نه ينظر  .0059

ليها  ا 

 أ خرجه أ بو داود والترمذي  ل تباشر المرأ ة قوله

جهز فاطمة بخميل وقربة ووسادة حشوها   .0053

 ا ذخر

 رجه النسائ  فالخميل يساءأ خجهز فاطمة قوله 

 له خمل 
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اي أ اب هريرة جف القلم بما أ نت لق فاختص   .0054

 على ذلك أ و ذر

ال قأ خرجه البخاري والنسائ  اي أ اب هريرة قوله 

ن  خفت العنت  ن  شاب لم أ جد ما أ تزوج به وا  ا 

 هل أ ختص  فسكت فقاله ف  الثالثة 

كان يبيع نخل بن  النضير ويحبس ل هله قوة   .0057

 سنتهم

أ خرجه رزين وهو حديث  كان يبيع نخلقوله 

 شهاب عن مالك بن أ وس عن عمر  ابن

طلق واحد ثالاث جميعا فغضب ثم قال أ يلعب   .0053

بكتاب الله وأ ان بين أ ظهركم حتى قام رجل 

 ضففقال اي رسول الله أ ل أ قتله 

 أ خرجه النسائ   طلق واحد ثالاثقوله 

ردت أ  مرأ ت  البتة فقال ما اقال ركانة طلقت   .0055

بها قلت واحدة فاس تحلفن  فحلفت فقال هو 

لّ  ص  ما أ ردت فردها ا 

أ خرجه أ بو داود والترمذي لكن  قال ركانةقوله 

 س نده ضعيف 

كل طالق جائز ا ل طالق المعتوه والمكره   .0058

 والمغلوب على عقله 

 أ خرجه البخاري  كل طالققوله 

 أ خرجه مالك  طالقل قوله  ل طالق ول عتاق ول بيع ا ل فيما يملك ص  .0052

ومن حلف على معصية فال يمين له ومن   .0081

حلف على قطيعة رحم فال يمين له ول نذر 

بتغّ  به وجه الله ضف  ا ل فيما ا 

 أ خرجه أ بو داود والترمذي  ومن حلفقوله 

 أ خرجه البخاري  جعل اللهقوله  جعل الله الطالق بعد النكاح  .0080

أ خرجه أ بو داود والترمذي من  طالق ال مةقوله  طالق ال مة تطليقتان وعّدتها حيضتان  .0089

 حديث عائشة 

 أ خرجه الس تة  الولءقوله  الولء لمن أ عتق  .0083

نّه لحم تّصدق به على   .0084 أ لم أ رى برمة تفور قالوا ا 

بريرة وأ نت ل تأ كل الّصدقة فقال هو عليها 

 صدقة ولنا هدية

... 
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أ ل تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض   .0087

 بريرة مغيثا وقال لها لو راجعتيه فقالت تأ مرن 

نما أ شفع قالت ل حاجة ل  به   فقال ل ا 

ل مسلما  أ ل تعجبقوله  اله قأ خرجه الخمسة ا 

  للعباس

ليه من الطالق   .0083 لى الله وروي  ما أ حل اللهقوله  صما أ حل الله شيئا أ بغض ا  أ بغض الحالل ا 

 رواه وأ خرجه أ بو داود مرسال  الطالق

لى الله الطالق  .0085  ... أ بغض الحالل ا 

أ ن تسأ ل طالق أ ختها لتس تفرغ  مرأ ةل يحل ل  .0088

نما لها ما قدر لها  صحفتها ولتنكح فا 

 أ خرجه الس تة  مرأ ةل يحل لقوله 

ثالثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطالق   .0082

 والرجعة 

 أ خرجه أ بو داود والترمذي  جد ثالثة جدهنقوله 

 فصل ف  المعامالت التجارية وطلب الحالل

التاجر الصدوق ال مين مع النبيين والصديقين   .0021

 والشهداء

رواه الترمذي والحاكم من  التاجر الصدوققوله 

 حديث أ بي  سعيد ورواه مسلم وهو صحيح 

التاجر الصدوق ال مين يحشر يوم القيامة مع   .0020

 والشهداء النبيين والصديقين

... 

 ... التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة  .0029

 ... التاجر الصدوق ل يحجب من أ بواب الجنّة  .0023

من طلب مكس بة من ابب الحالل يكف بها   .0024

وجهه عن مسأ لة الناس وولده وعياله جاء يوم 

القيامة مع النبيين والصديقين هكذا وأ شار 

 بأ صبعيه الس بابة والوسطى ضف

 رواه الخطيب والديلم  من طلب مكس بة قوله 

ة لطلب الدنيا حالل وتعففا عن المسأ  من   .0027

وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لق  الله 

يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن 

اب رواه أ بو الش يخ ف  الثو  من طلب الدنياقوله 

يمان  وأ بو نعيم ف  الحلية والبيهق  ف  شعب ال 

 من حديث أ بي  هريرة بس ند ضعيف 



 201 

طلب الدنيا مفاخرا مكاثرا مرائيا لق  الله وهو 

 عليه غضبان ضف

نه ا ن ك  .0023 ه ان يسعى على نفسل تقولوا هذا فا 

  لة ويغنيها عن الناس فهو فليكفها عن المسأ  

ن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو  سبيل الله وا 

 ف  سبيل الش يطان

جمه ارواه الطبران  ف  مع ل تقولوا هذاقوله 

 الثالثة من حديث كعب بن عجرة بس ند ضعيف 

ا ن الله يحب العبد يتخذ المهنة ليس تغن  بها   .0025

عن الناس ويبغض العبد يتعلم العلم يتخذه 

 مهنة ص

ذا  ا ن اللهقوله  متهنه ال ن العلم من أ مور ال خرة فا 

حيث اس تعمله ف  الدنيا فقد وضع الش ء ف  

 غير محله 

من طلب الدنيا بعمل ال خرة طمس وجهه   .0028

 سمه ف  أ هل النار ضفاومحق ذيره وأ ثبت 

رواه الطبران  من حديث  من طلب الدنياقوله 

 الجارود مرفوعا 

ديث عدي من ح ابنرواه الطبران  و ا ن الله  قوله ا ن الله يحب المؤمن المحترف   .0022

 عمر بس ند ضعيف  ابن

ا ن الله يحب المؤمن المبتذل الذي ل يبال    .0911

 ما لبس 

 رواه البيهق  مرفوعا  ا ن اللهقوله 

أ طيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع   .0910

 مبرور ح

... 

رواه أ حمد من حديث أ بي   خير الكسبقوله  خير الكسب يسب العامل ا ذا نصح ص  .0919

تقان متجنبا  هريرة ورجاله ثقات بأ ن عمل عمل ا 

 للغش وافيا بحق الصنعة 

  أ بي  الدنيا ف ابنرواه  عليكم ابلتجارةقوله  عليكم ابلتجارة فا ن فيها تسعة أ عشار الرزق   .0913

 مسعود وصححه ابنالقناعة والحاكم من حديث 

على شرط الش يخين ورواه أ بو نعيم ف  الحلية 

ورواه الطبران  ف  الكبير من حديث أ بي  أ مامة 



 202 

فالحرام يسمى رزقا  نفث روح القدسبلفظ 

 فالكل من عند الله 

ن الروح ال مين نفث ف  روع  أ ن ل تموت   .0914 وا 

ن أ بطأ  عنها فاتقو  ا نفس حتى تس توف  رزقها وا 

لب ول يحملن أ حدكم الله وأ جملوا ف  الط

 استبطاء الرزق أ ن يطلبه بمعصية الله فا ن الله

 ل ينال ما عنده ا ل بطاعته ص

... 

والذي نفس  بيده ل ن يأ خذ أ حدكم حبله ثم   .0917

لى الجبل فيحتطب فيبيع ما احتطبه  يغدوا ا 

فيأ كل من ثمنه ويتصدق خير له من أ ن يسأ ل 

 الناس

يث دمتفق عليه من ح والذي نفس  بيدهقوله 

ن لم يقدر على  نما جاز السؤال ا  أ بي  هريرة وا 

 السبب المشروع 

ل يفتح أ حد على نفسه ابب مسأ لة ا ل فتح   .0913

 الله عليه ابب فقر ف  الدنيا وال خرة

رواه الترمذي من حديث أ بي   ل يفتح أ حد قوله

 كبشة ال نماري 

 بتغاء رحمة الله أ عطاهاومن فتح ابب عطية   .0915

 الله خير الدنيا وال خرة 

  حجر ف ابنذيره  ومن فتح ابب عطيةقوله 

 التهذيب 

 ر عم ابنرواه أ حمد من حديث  جعل رزق قوله  صجعل رزق  تحت ظل رمح    .0918

لو أ نكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما   .0912

 يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطاان

ره رواه الترمذي وصححه وأ ق توكلتملو أ نكم قوله 

حبّان والضياء ف   ابنالذهبي  والبيهق  و 

 المختارة 

لّ  أ ن أ جمع المال وأ يون من   .0901 ما أ وح  ا 

لّ  أ ن س بح بحمدك  التاجرين ولكن أ وح  ا 

ربك وين من الساجدين واعبد ربك حتى 

 يأ تيك اليقين

لّ  قوله   ناباليقين هو الموت رواه ما أ وح  ا 

ا لتفسير والحاكم ف  اتريخه مرفوعمردويه ف  ا

 عن أ بي  ذر 

من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ول ماش ية   .0900

 ول حرث نقص من أ جره كل يوم قيراط

ن محبّان وروي  ابنرواه  من اقتنى كلباقوله 

قتنى كلبا ا ل كلب ماش ية أ و ضاراي نقص من ا
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يبة أ بي  ش  ابنرواه مالك و عمله كل يوم قيراطان 

وأ حمد والش يخان والترمذي والنسائ  من 

عمر وروى الترمذي ومسلم  ابنحديث 

لبا قتنى ك امن والنسائ  من حديث أ بي  هريرة 

نه ينقص  ليس كلب صيد ول ماش ية ول أ رض فا 

 وعليه فال يحل يسب من أ جره كل يوم قيراطان

ل منفعة فيه شرعا كأ لت اللهو ول بيع ما 

ين ر ال شجار والبنيان كصور الع التصاوير من غيو 

والحلوى فال تباع للصبيان ول لغيرهم ورخص 

ف  صور ال شجار ول يجوز كال صنام من العين 

ماله ش تل قال لعائشة أ ميط  عنا قرامكها وغير 

وهو متفق عليه  منه نمارق تخذياعلى صور 

 س تعمالها موضوعة فحل بيعها عليه ويجوز ا

اي معشر التجار ا ن البيع يحضره اللغو والحلف   .0909

 ضفوالكذب فشوبوه ابلصدقة 

أ مر ابلصدقة ل ذهاب ما  اي معشر التجارقوله 

ثم الكذب والحلف والتدليس  ربما يصيبه من ا 

سامح يسامح لك سامح اي سعد فزن له وأ رجح 

فالله يعين عبده ويغفر ذنبه وقد عظمت أ مواج 

وهو من شابه  محن المعامالت فالله يسامح

 يشوبه خلطه 

 بنارواه البيهق  ف  الشعب و  طلب الحاللقوله  طلب الحالل فريضة على كل مسلم ضف  .0903

 عدي من حديث أ نس 

من أ كل الحالل أ ربعين يوما نور الله قلبه   .0904

وأ جرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 

 وروي زهده الله ف  الدنيا

رواه أ بو نعيم ف  الحلية  من أ كل الحاللقوله 

مرفوعا بس ند ضعيف لكن صححه الذوق وقال 

 الس يوط  فغاية أ نه يقال فيه ضعف 

اي سعد أ طب مطعمك تكن مس تجاب الدعوة   .0907

والذي نفس محمد بيده ا ن العبد ليقذف 

اللقمة الحرام ف  جوفه ما يتقبل منه عمل 

بي  قاله لسعد بن أ  رواه الطبران  اي سعد قوله 

وقاص لما قال اي أ يها الناس كلوا مما ف  ال رض 

س تجابة الدعاء احالل طيبا فطلب سعد منه 
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أ ربعين يوما وأ يما عبد نبت لحمه من السحت 

 صوالراب فالنار أ ولى به 

الجوزي وقد كان سعد  ابنوأ عله فقاله 

رة أ خر العشمس تجاب الدعوة مجنبا الفتن وهو 

 موات 

ن الله أ مر   .0903 ا ن الله طيب ل يقبل ا ل الطيب وا 

المؤمنين بما أ مر به المرسلين فقال اي أ يها 

الرسل كلوا من الطيبات وقال اي أ يها الذين 

 أ منوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

هو حديث مسلم من حديث  ا ن الله طيبقوله 

 أ بي  هريرة ورواه الفقيه سليم ف  حزبه عن أ بي 

 هريرة وهو حديث صحيح 

رب رجل أ شعث أ غبر يقول لّبيك اللّهم لّبيك   .0905

ومطعمه حرام ومشربه حرام وغّذي ابلحرام 

 فأ نّى يس تجاب لذلك

... 

العافية عشرة أ جزاء تسعة ف  طلب المعيشة   .0908

 وجزء ف  سائر ال ش ياء ضف

رواه الديلم  من  العافية عشرة أ جزاءقوله 

وهو العبادة حديث أ نس وهو صحيح وروي 

 ضعيف 

من أ مسى كال من طلب الحالل ابت مغفورا   .0902

 له وأ صبح والله عنه راض ح

رواه الطبران  ف  ال وسط  من أ مسى كالقوله 

 بناعباس وفيه ضعف ورواه  ابنف  حديث 

عساير من طريق سليمان بن عل  بن عبد الله 

لى در  [قلُت ]بن عباس عن أ بيه  جة وبه تقوى ا 

 الحسن 

اب مال من مأ ثم فوصل به رحما أ و من أ ص  .0991

تصدق به أ و أ نفقه ف  سبيل الله جمع الله 

 ذلك جميعا ثم قذفه ف  النار ص

 ابنالمبارك و  ابنرواه  من أ صاب مالقوله 

عساير من طريق القاسم بن مخيمرة وأ بو داود 

 ف  المراس يل وهو حسن 

رواه أ بو الش يخ ف  كتاب  خير دينكمقوله  خير دينكم الورع ص  .0990

 الثواب وهو صحيح 

نه لن يلقان  عبدي ف    .0999 قال الله اي موسى ا 

حاضر القيامة ا ل فتّش ته عما ف  يديه ا ل ما 

 نابرواه الحكيم الترمذي عن قال الله قوله 

 عباس مرفوعا 
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ن  أ س تحييهم وأ جلهم  كان من الوارعين فا 

 وأ يرمهم وأ دخلهم الجنّة بغير حساب ح

من أ كل درهما ربًـا فهو مثل ثالث وثالثين   .0993

 ضفزنية 

رواه أ حمد والدارقطن  من  من أ كل درهماقوله 

حديث عبد الله بن حنظلة ورجاله ثقات 

لجوزي ا ابنواس تدل به الش يخان فبطل ما رامه 

نما كان الراب أ شد من الزان  فهو عليه حسن وا 

 لمحاربة الله 

من جمع مال حراما ثم تصدق به لم يكن له   .0994

 صفيه أ جر وكان ا صره عليه 

أ ورده الجالل ف  الجامع  من جمع مالقوله 

 حبّان من حديث أ بي  هريرة  ابنالكبير ورواه 

ل يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما ل   .0997

 بأ س به مخافة ما به بأ س ضف

 ماجه والترمذي ابنرواه  ل يبلغ الرجل قوله

والحاكم من حديث عطية بن عروة وحس نه 

ذ ل مطعن فيه   لكنه صحيح ا 

 فصل ف  ال مارة

ل عريش كعريش موسى ثمام وخشيبات   .0993

 وال مر أ عجل من ذلك ضف

راد رواه الدارقطن  ف  ال ف ل عريش كعريشقوله 

جار ف  الن ابنوالمخلص ف  فوائده و الديلم  و 

ال قاتريخه من حديث أ بي  الدرداء بهذا اللفظ 

ذا رفع يديه وصلتا السقف قاله لما  الحسن كان ا 

قيل له صلّى الله عليه وسلم نصبغ المسجد 

فكل ما ورد ف  تجصيص  [قلُت ] ابلكحل

المساجد ابلجص وتشييدها وتشريفها وتجصيص 

البنيان والحوائط ضعيف لم يعمل به بل بخالفه 

نفاق  فكله مصلحة عائدة على ال بدان وال داين كا 

مال كثير على المساجد فقليل الفهم يشوش به  

يهَا اْسُمُه } اُه أَن تُْرفََع َويُْذَكَر فِّ َن الل فِّ  بُُيوٍت أَذِّ

لُْغُدّوِّ َواْل َصالِّ  يهَا ابِّ ُح لَُه فِّ بِّّ ( سورة 33{ )يُس َ
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ان ال ية فالواو للمغايرة فالرفع يشمل البنيالنــور، 

ل بمجمع عليه   وغيره فال يضيق ا 

وصف ال مراء الظلمة قال فمن انبذهم نجى   .0995

عتزلهم سلم أ و كاد أ ن يسلم ومن وقع اومن 

 معهم ف  دنياهم فهو منهم ص

 بنارواه الطبران  من حديث  وصف ال مراءقوله 

  من خالطهم هلكعباس بس ند ضعيف وقال 

س يكون من بعدي أ مراء يكذبون ويظلمون   .0998

فمن صدقهم بكذبهم وأ عانهم على ظلمهم فليس 

 منّ  ولست منه ولم يرد على الحوض

ف   أ بي  شيبة ابنرواه  س يكون من بعديقوله 

 المصنف 

لى الله الذين يزورون   .0992 ا ن من أ بغض القراء ا 

 ال مراء ح 

راء ماجه فالق ابنرواه  ا ن من أ بغض القراءقوله 

د صهم العلماء يغشون أ بواب السالطين لكن بق

النيل من أ موالهم فقط وأ ما ا ن قصدوا دللتهم 

على شريعة الله فهو قوله وهذا ال صل صحيح 

 من حديث كعب بن عجرة صححه الحاكم 

ا ن الله يحب ال مراء ا ذا خالطوا العلماء   .0931

ويمقت العلماء ا ذا خالطوا ال مراء ل ن العلماء 

ذا خالطوا ال مراء رغبوا ف  الدنيا وال مراء ا ذا  ا 

 خالطوا العلماء رغبوا ف  ال خرة ح

أ خرجه الديلم  من حديث  ا ن الله يحبقوله 

 عمر 

العلماء أ مناء الرسل على عباد الله ما لم   .0930

يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا فا ذا فعلوا 

 ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم

أ خرجه العقيل  ف   العلماء أ مناء الرسلقوله 

ث أ نس قال الس يوط  ردا المصنف من حدي

على من حكم بوضعه له شواهد فوق ال ربعين 

وأ قل درجاته الحسن ورواه الحاكم ف  التاريخ 

وأ بو نعيم ف  الحلية والديلم  ف  مس ند 

الفردوس والرافع  ف  اتريخ قزوين فلفظ الحاكم 

 ما لم يخالطوا السلطان 

 فصل ف  حكم بعض المأ كل
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فقلن هو الضب فرفع يده فقال خالد أ حرام هو   .0939

اي رسول الله؟ فقال ل ولكنه لم يكن بأ رض 

قوم  فأ جدن  أ عافه. فاجتررته فأ كلته ورسول 

 الله ينظر فلم ينهن  

ل الترمذي فقلن هو الضبقوله   أ خرجه الس تة ا 

ذا يرهته  فالمحنوذ المشوي وعفت الش ء أ عافه ا 

عباس ف  بيت ميمونة وه   ابنوهو حديث 

خالته وخالة خالد بن الوليد فقدمت لهم ضبا 

قدمت به أ ختها حفيدة بنت الحارث من نجد وين 

ليه فقالت   مرأ ةايسمين له طعاما فأ هوى بيده ا 

 منهن أ خبرنه 

أ خرجه أ بو داود من حديث  ج ء له بأ رنبقوله  ج ء له بأ رنب فلم يأ كلها ولم ينه عن أ كلها  .0933

لى  ال عمر فق ابنخالد بن الحويرث جاء بها ا 

لى النبيّ  صلّى الله عليه وسلم فلم  ج ء بها ا 

 يأ كلها ولم ينه عن أ كلها 

 أ خرجه الخمسة وهو حديث أ نس  أ هدي لهقوله  أ هدي له فخذها فقبلها   .0934

ن سنأ خرجه أ صحاب ال س ئل عن الضبع قوله  ضفس ئل عن الضبع فقال صيد   .0937

وصححه الترمذي وهو حديث جابر ويجعل فيه 

ذا صاده المحرم   كبش ا 

وما روي ف  القنفذ والذئب  أ كل الحبارىقوله  أ كل الحبارى  .0933

نبيّ  أ كلت مع ال ضعيف وهو حديث سفينة وقال 

و داود رواه أ ب صلّى الله عليه وسلم لحم الحبارى

وقال الترمذي غريب وس نده ضعيف ل ن فيه 

س ناده دبري ه بن عمر بن سفينة قال البخاري ا 

 مجهول 

أ خرجه الخمسة من حديث  وكنا نأ كل معه قوله ص وكنا نأ كل معه الجراد  .0935

 أ بي  أ وفى  ابن

ثرة عليه وهو ن  صحيح ودعا نأ كل معه الجراد وكنا فضعليه وهو نثرة حوت ف  البحر  ودعا  .0938

رد به ماجه وتف ابنحوت ف  البحر ضعيف رواه 
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 بناد الله بن عالثة تكلم فيه ضعفه زايد بن عب

 معين 

نحران فرسا على عهد رسول الله صلى عليه   .0932

 وسلم ونحن ابلمدينة فأ كلناه ص

أ خرجه الش يخان من حديث نحران فرسا قوله 

 أ سماء بنت أ بي  بكر 

أ كلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهاان   .0941

صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر ال هلية 

 لحوم الخيل صوأ ذن ف  

أ خرجه أ صحاب السنن  أ كلنا زمن خيبرقوله 

 وصّححه الترمذي 

نهيى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ كل   .0940

  المصبورة للقتل وعن أ كل المجثمة وه

وشرب لبنها وعن الشرب من ف   الجاّللة

 السقاء

أ خرجه أ صحاب السنن  نهيى رسول اللهقوله 

 واللفظ للترمذي وصّححه 

ن  رأ يت رسول الله يأ كل الدجاج وأ مره أ ن   .0949 ا 

 صيكفر عن يمينه 

ن  رأ يت رسول اللهقوله  أ خرجه الش يخان  ا 

والنسائ  من حديث زهدم بن مضرب أ تى أ بو 

موسى ال شعري بدجاجة فتنحى رجل منهم فقاله 

فأ مره أ ن يكفر عن يمينه فالمتنح  هو زهدم 

 الراوي 

قال  كقال ف  انقة ميتة هل عندك غنى يغني  .0943

 ضفل قال فكلوها 

أ خرجه أ بو داود من حديث جابر  ف  انقةقوله 

بن سمرة ف  رجل نزل الحرة ومعه أ هله وولده 

ن انقت  ضلت فا ن وجدتها  فقال له رجل ا 

فأ مسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت 

 نحرها فامتنع من نحرها فنفقتامرأ ته افقالت 

سلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأ كله افقالت 

 فامتنع من سلخها حتى يسأ ل عنها فسأ ل فقاله 

س ئل ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم   .0944

قلنا نغتبق ونصطبح قال ذاك وأ بي  الجوع 

 فأ حل لهم الميتة على هذه الحال ضف

أ خرجه أ بو داود من حديث  س ئل ما يحلقوله 

بوح فقط الص  الفجيع العامري الصحابي  له هذا

طعام أ ول النهار والغبوق أ خره فسره عقبة قدح 
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س ناده عقبة بن وهب  غدوة وقدح عش ية وف  ا 

 متكلم فيه 

أ خرجه أ بو داود والترمذي بس ند  نهينا عنقوله  نهيى عن أ كل الثوم ا ل مطبوخا ضف  .0947

 ضعيف 

لم سطعام أ كله النبي  صلى الله عليه و ا ن أ خر   .0943

 طعام فيه بصل ص

أ خرجه أ بو داود بس ند  ا ن أ خر طعام قوله

 الوليد وفيه مقال  ابنضعيف وفيه 

ذنه  ل يحلبنّ   .0945 امه أ خرجه الثالثة وأ بو داود تم ل يحلبن أ حدقوله  صأ حد ماش ية أ حد ا ل اب 

أ يحب أ حدكم أ ن تؤتى مشربته فتكسر خزانته 

 لغرفة بضم الراء وفتحها افينتقل طعامه المشربة 

أ خرجه الترمذي فالخبنة ما  من دخل حائطاقوله  صمن دخل حائطا فليأ كل ول يتخذ خبنة   .0948

يأ خذه ال نسان ف  طرف كمه أ و ثوبه والحائط 

 البس تان 

أ خرجه أ بو داود والترمذي  ل ترم وكلقوله  صل ترم وكل ما وقع أ ش بعك الله وأ رواك   .0942

من حديث رافع بن عمرو كان يرم  وصّححه 

ر فأ خذوه فقال له النبيّ  صلّى الله نخل ال نصا

 عليه وسلم لم ترم  قال الجوع فقاله 

علمت ا ذ كان جاهال ول أ طعمت ا ذ كان  ما  .0971

جائعا فرد عليه ثوبه وأ عطاه وسقا من طعام أ و 

 نصفه

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  ما علمت ا ذ كانقوله 

من حديث عباد بن شرحبيل أ صابته س نة ففرك 

ربه وجمعه منه ف  ثوبه فض سنبل بعض ال نصار

لى رسول الله صلّى الله عليه  وأ خذ ثوبه وأ تى به ا 

فالوسق س تون صاعا والصاع أ ربعة  وسلم فقاله

 أ مداد والمد رطل وثلث 

نهيى عن كل ذي انب من الس بع وكل ذي   .0970

 مخلب من الطير

أ خرجه الس تة وزاد مسلم وأ بو  نهيى عن كلقوله 

 داود والنسائ  وكل ذي مخلب من الطير 
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أ نزل الله كتابه وأ حل حالله وحرم حرامه فما   .0979

أ حل فهو حالل وما حرم فهو حرام وسكت 

لّ   عن أ ش ياء عفوا قل ل أ جد فيما أ وح  ا 

محرما على طاعم يطعمه ا ل أ ن يكون ميتة 

 ص

 بناأ خرجه أ بو داود عن  أ نزل الله كتابه قوله

 عباس 

ل يتخلجن ف  صدرك ش ء ضارعت فيه   .0973

 النصرانية

أ خرجه أ بو داود  ل يتخلجن ف  صدركقوله 

والترمذي والتحرج التأ ثم ل يتخلجن ابلمعجمة 

والمهملة رواية فمعناهما متقارب ضارعت 

شابهت وماثلت ل يتحرك ف  قلبك ش ء فيما 

 أ ابحه الله 

ل البخاري  نعم ال دامقوله  ضف الخلنعم ال دام   .0974   فأ خرجه الخمسة ا 

حديث جابر سأ ل أ هله عن ال دم فقالوا ما عندان 

 ا ل الخل فقاله ثالاث 

نه من شجرة مباركة  .0977   أ خرجه الترمذي بس ند ضعيف كلوا الزيتقوله  كلوا الزيت وادهنوا به فا 

ليه خبزا من شعير   .0973 دعاه غالمه الخياط فقرب ا 

 دابء وقديد فتتبع الدابء من حوال ومرقا فيه 

 القصعة ضف

ل دعاه غالمه الخياط قوله  أ خرجه الس تة ا 

النسائ  القديد اللحم المطبوخ الميبس من 

حديث أ نس فالخياط هو غالمه صلّى الله عليه 

 وسلم 

أ وت  النبي  صلى الله عليه وسلم بجبنة ف    .0975

تبوك من عمل النصارى فدعا بسكين فسمى 

 وقطع وأ كل ص

  أ خرجه أ بو داود بس ند ضعيف ت  النبي و أ   قوله

أ خذ يسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة   .0978

 وقال هذه ا دام هذه ص

أ خرجه أ بو داود ف  حديث أ خذ يسرة قوله 

يوسف بن عبد الله بن سالم وهل هو صحابي  

 أ م ل 
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يأ كل البطيخ ابلرطب نكسر حر هذا ببرد   .0972

 هذا وبرد هذا بحر هذا ص

أ خرجه أ بو داود والترمذي يأ كل البطيخ قوله 

 وهو حسن صحيح ولم يصح ف  البطيخ غيره 

ن من وهو ف  الش يخي يأ كل القثاء ابلرطبقوله  يأ كل القثاء ابلرطب  .0931

 طريق عبد الله بن جعفر 

ليه زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر   .0930 فقدمنا ا 

والحلوى والعسل والثريد من الخبز والثريد 

 من الحيس ص

ليهقوله  لى التمر  فقدمنا ا  أ خرجه أ بو داود ا 

وأ خرج الترمذي يحب الحلوى والثريد من الخبز 

والثريد من الحيس أ خرجه أ بو داود بس ند 

ضعيف فالحيس طعام يخلط من سمن وتمر 

وأ قط ورب ما يجعل عوض ال قط دقيق أ و 

 فتيت 

ع أ ت  رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرف  .0939

ليه الذراع وك  انت تعجبه فنهس منهاا 

أ خرجه الترمذي من حديث أ بي  هريرة أ ت  قوله 

النهس ابلشين والسين ال كل بمقدم ال س نان 

 وقيل ابلشين ابل ضراس 

نجن  معه بمر الظهران الكباث ويقول عليكم   .0933

ابل سود منه فقيل أ كنت ترعى الغنم فقال وهل 

 صمن نبيّ  ا ل رعاها 

أ خرجه الش يخان والكباث ثمر  نجن  معهقوله 

لقد رأ يتنا مع شجر ال راك وهو حديث جابر 

رسول الله صلّى الله عليه وسلم بمر الظهران 

  نجن  الكباث

لى الطعام  فصل ف  الدعوة ا 

 أ جيبوا هذه قوله  أ جيبوا هذه الدعوة ا ذا دعيتم لها  .0934

رواه أ بو داود وروى  من دع  ولم يجبقوله  من دع  فلم يجب فقد عصى الله ورسوله  .0937

ل النسائ  عن   عمر  ابنأ وله الخمسة ا 

ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج   .0933

 ضفمغيرا 

أ خرجه أ بو داود والمغير  ومن دخل علىقوله 

 الناهب 
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ذا اجتمع الداعيان فأ جب أ قربهما اباب فا ن   .0935 ا 

ن س بق أ حدهما  أ قربهما اباب أ قربهما جوارا وا 

 فأ جب الذي س بق 

ذا  قوله أ خرجه أ بو داود عن حميد جتمع داعيان اا 

 بن عبد الرحمن الحميري وس نده مضطرب فيه 

ن   .0938 قال ا ن هذا اتّبعنا فا ن شئت أ ن تأ ذن له وا 

 شئت رجع

أ خرجه الش يخان والترمذي  ا ن هذا اتّبعناقوله 

أ بو شعيب من ال نصار رسول الله صلّى  لما دعا

الله عليه وسلم خامس خمسة لما رأ ى فيه الجوع 

 فتبعهم رجل فقاله فقال بل أ ذن له اي رسول الله 

دعاه فارس  جار له فقال وعائشة فقال ل فف    .0932

 الثالثة قال نعم فقاما يتدافعان حتى أ تيا منزله

 ص

 هأ خرجه مسلم والنسائ  لعل دعاه فارس قوله 

سلمان ل نه قال فيه سلمان منا أ هل البيت ف  

 حديث أ نس وكان طّيب الطعام 

 فصل ف  مكارم ال خالق وف  المحبة ف  الله تعالى

أ كثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن   .0951

 الخلق

رواه الترمذي والحاكم  أ كثر ما يدخلقوله 

 وصّححه من حديث أ بي  هريرة 

 ح ماجه بس ند صحي ابنرواه  خير ما أ عط قوله  صخير ما أ عط  خلق حسن   .0950

نما بعثت ل تمم مكارم ال خالق أ و صالح   .0959 ا 

 ال خالق أ و محاسن ال خالق ص

نما بعثتقوله  رواه أ حمد و البيهق  والحاكم  ا 

وصّححه من حديث أ بي  هريرة ل ن ال نبياء أ توا 

اد وف  م فيهم ف  ال فر بمكارم ال خالق لكن لم تت

نما جتماع الهيئة ال جتمعت ف  الرسول اية وا 

لى قيام الساعة  صلّى الله عليه وسلم وف  ورثته ا 

س تكملت فيه ال خالق افالوارث المحّمدي من 

نما بعثت ل تمم صالح  النبوية ورفع أ بو هريرة ا 

ال خالق برجال الصحيح ورواه البخاري ف  

ال دب المفرد فصالح ال خالق هو صالح الدين 

للّهم الّى الله عليه وسلم والدنيا والمعاد قال ص

أ صلح ل  دين  الذي هو عصمة أ مري وأ صلح ل  
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دنياي الت  فيها معاش  وأ صلح ل  أ خرت  الت  

ليها معادي   ا 

 رواه أ بو داود والترمذي قال أ ثقل ما يوضعقوله  فضأ ثقل ما يوضع ف  الميزان الخلق الحسن   .0953

 حسن صحيح 

 وخلقه فتطعمه النار امرئن الله خلق ما حسّ   .0954

 ضف

  عدي والطبران  ف ابنرواه  الله ما حّسنقوله 

مكارم ال خالق من حديث أ بي  هريرة قال 

الس يوط  رجاله ثقات ردا به على من وضعه 

يعن  تأ كله النار وقودها الناس والحجارة 

 فالكافرون كالحطب توقد بهم 

وحسن الخلق أ ن تصل من قطعك وتعط    .0957

 من ظلمك صمن حرمك وتعفو ع

  رواه البيهق  ف  الشعب ف وحسن الخلققوله 

 حديث أ بي  هريرة 

من  مجلسا أ حاس نكم أ خالقا  ا ن أ قربكم  .0953

وي رون أ كنافا الذين يأ لفون ويؤلفون و الموطؤ 

ون أ كنافا خياركم أ حاس نكم أ خالقا الموطؤ 

ن شراركم الثراثرون   صوا 

رواه الطبران  ف  مكارم  ا ن أ قربكم من قوله 

 ابنال خالق من حديث جابر والبيهق  عن 

جمع  خياركم أ حاس نكم أ خالقاعباس بلفظ 

ن شراركم الثراثرون  أ حسن فالتوطئة التذليل وا 

لّ   وال كناف الجوانب وف  حديث جابر أ حبكم ا 

لّ   وأ قربكم من  مجلسا وف  أ خر وأ بغضكم ا 

 وأ بعدكم من  أ ساويكم أ خالقا 

المؤمن ا لف مأ لوف ول خير فيمن ل يأ لف   .0955

 ضفويؤلف 

رواه أ حمد والطبران  من  المؤمن ا لفقوله 

حديث سهل بن سعد والحاكم من حديث أ بي  

ل ابلخلق  هريرة وصّححه يعن  ل يصلح ال نسان ا 

ل فال ينتج له أ مر صالح  الحسن يأ لف ويؤلف وا 

 بل تكثر حساده وأ عدائه 

 رواه البيهق   من سعادة المرءقوله  ن ا خوانه صالحينمن سعادة المرء أ ن يكو  .0958

ذا أ راد الله ابل مير خيرا جعل له وزير صدق   .0952 ا 

ذا أ راد به غير  ن ذير أ عانه وا  ا ن نس  ذيره وا 

ذا أ راد اللهقوله   رواه البيهق  أ يضا  ا 
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ن ذير  جعل له وزير سوء ا ن نس  لم يذيره وا 

 لم يعنه 

 تنف مثل المسلم وأ خيه كمثل الكفين   .0981

 ا حداهما ال خرى ضف

رواه الديلم  ف  مس ند مثل المسلم قوله 

الفردوس وأ بو عبد الرحمن السلم  ف  أ داب 

شاهين  ابنالصحبة من حديث أ نس وأ خرجه 

ف  الترغيب والترهيب من طريق دينار عن 

أ نس مرفوعا كله بس ند ضعيف ولكن صح معناه 

المؤمن مثل المسلم و فصلح ورواه أ بو نعيم بلفظ 

ن مأ خيه كمثل الكفين تنف  ا حداهما ال خرى و 

 حديث سلمان مرفوعا 

من أ خى أ خا ف  الله رفعه الله درجة ف  الجنّة   .0980

 صل ينالها بش ء من عمله 

ب أ بي  الدنيا ف  كتا ابنرواه  من أ خى أ خاقوله 

ال خوان من حديث أ نس والديلم  ف  مس ند 

 الفردوس 

ظل و  ا ن المتحابين بجالل الله ف  ظل الله  .0989

 عرشه يوم ل ظل ا ل ظله

رواه الحاكم وصّححه على  ا ن المتحابينقوله 

من رواية أ بي  شرط الش يخين ورواه الترمذي 

ن   مسلم الخولن  عن معاذ لما قال له البعض ا 

ن  سمعت رسول  أ حبك فقال أ بشر ثم أ بشر فا 

 الله صلّى الله عليه وسلم 

غبطهم ي المتحابون ف  جالل  لهم منابر من نور   .0983

 النبيون والشهداء

ال رواه الترمذي وق المتحابون ف  جالل قوله 

 حسن صحيح 

ا ن لله عباد ليسوا بأ نبياء ول شهداء يغبطهم   .0984

ال نبياء والشهداء على منازلهم وقربهم من الله 

 عز وجل

رواه أ حمد من حديث أ بي   ا ن لله عبادا قوله

 مالك ال شعري 

ه لهم يوم ضع اللتحابوا ف  الله وتصافوا به ي  .0987

القيامة منابر من نور فيجعل وجوههم نورا 

وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ول 

 رواه أ حمد  تحابوا ف  اللهقوله 
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يفزعون وهم أ ولياء الله الذين ل خوف عليهم 

 ول هم يحزنون

المتحابون ف  الله على يراس  من ايقوت حول   .0983

 العرش

وب هو من حديث أ بي  أ ي المتحابون ف  اللهقوله 

 رواه أ حمد 

ا ن ف  الجنّة غرفا يرى ظواهرها من بواطنها   .0985

وبواطنها من ظواهرها أ عدها الله للمتحابين 

 صفيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه 

ه أ خرجه أ بو نعيم ورفعا ن ف  الجنّة غرفا  قوله

 عن بريدة 

ا ن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم   .0988

ووجوههم نور ليسوا بأ نبياء ول شهداء هم  نور

المتحابون ف  الله والمتجالسون ف  الله 

 والمتزاورون ف  الله

رواه النسائ  ف  سننه ا ن حول العرش  قوله

 الكبرى ورجاله ثقات 

ثنان ف  الله ا ل كان أ فضلهما اما تحاب   .0982

 صأ شدهما حبا لصاحبه 

حبّان والحاكم  ابنرواه ثنان اما تحاب قوله 

 وصّححه من حديث أ نس 

حقت محبت  للذين يتزاورون من أ جل    .0921

وحقت محبت  للذين يتناصرون من أ جل  

 لسين ف ّ والمتجا وحقت محبت  للمتحابين ف ّ 

 ص والمتزاورين ف ّ  والمتباذلين ف ّ 

رواه الحاكم وصّححه وهو  حقت محبت قوله 

 حديث عمرو بن عبسة 

  ل  اليوم أ ظلهم ف  ظلأ ين المتحابون بجال  .0920

 يوم ل ظل ا ل ظل 

رواه مسلم من حديث أ بي   أ ين المتحابون قوله

أ بي  الدنيا ف  كتاب ال خوان  ابنهريرة وأ حمد و 

والطبران  ف  الكبير وأ بو نعيم ف  الحلية من 

المتحابون بجالل  ف  ظل حديث العرابض 

 عرش  يوم ل ظل ا ل ظل  

س بعة يظلهم الله ف  ظله يوم ل ظل ا ل ظله   .0929

مام عادل وشاب نشأ  ف  عبادة الله ورجل  ا 

قلبه معلق ابلمساجد ا ذا خرج منه حتى يعود 

ليه ورجالن تحااب ف  الله ا جتمعا على ذلك  ا 

رواه مالك ف  الموطأ  س بعة يظلهم الله قوله 

والترمذي عن أ بي  هريرة ورواه الش يخان عن 

أ بي  هريرة والنسائ  ورواه مسلم عن أ بي  هريرة 
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وتفرقا عليه ورجل ذير الله خاليا ففاضت 

ذات حسب وجمال  امرأ ةعيناه ورجل دعته 

ن  أ خاف الله تعا لى ورجل تصدق فقال ا 

بصدقة فأ خفاها حتى ل تدري شماله ما تنفق 

 يمينه ص

لى  وعن أ بي  سعيد وهو متفق عليه وأ وصلوهم ا 

 غيره و  نيف وتسعين صنفا كما ف  القسطالن 

ما زار رجل رجال ف  الله ا ل انداه ملك من   .0923

خلفه طبت وطاب ممشاك وطابت لك الجنّة 

 صا ن الله تعالى قد أ حبك كما أ حببته فيه 

عدي من حديث  ابنرواه  ما زار رجل رجالقوله 

ليه ورغبة ف  لقائه ورواه  أ نس دون قوله شوقا ا 

جرير بمعناه وهو من عاد مريضا  ابنالترمذي و 

زار أ خا له ف  الله انداه مناد من السماء طبت  أ و

وطاب ممشاك وتبوأ ت من الجنّة منزل من 

 حديث أ بي  هريرة 

ا ن رجال زار أ خا له ف  الله فأ رصد الله له ملكا   .0924

فقال أ ين تريد قال أ ريد أ ن أ زور أ خ  فالان 

فقال لحاجة لك عنده قال ل قال لقرابة بينك 

 قال عنده قال لوبينه قال ل قال فبنعمة لك 

فبم قال أ حبه ف  الله قال فا ن الله أ رسلن  

ليك يخبرك بأ نه يحبك لحبك ا ايه وقد أ وجب  ا 

 لك الجنّة ص

 رواه مسلم عن أ بي  هريرة  ا ن رجال زارقوله 

أ وثق عرى ال يمان الحب ف  الله والبغض ف    .0927

 الله 

رواه أ حمد من حديث  أ وثق عرى ال يمانقوله 

البراء بن عازب وأ خرجه الطيالس  ولفظه 

أ تدرون أ ي عرى ال يمان أ وثق قلت الصالة قال 

الصالة حس نة وليست بذلك قلنا الصيام فقال 

مثل ذلك حتى ذيران الجهاد فقال مثل ذلك ثم 

 ذيره 

أ وثق عرى ال يمان الموالة ف  الله والمواددة   .0923

 ه صبغض ف  اللف  الله والحب ف  الله وال 

أ خرجه الطبران  ف   أ وثق عرى ال يمانقوله 

 عباس  ابنالكبير من حديث 
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اللهم ل تجعل لفاجر عندي يدا فيحبه قلبي    .0925

 ضف

رواه أ بو طالب ف  قوت  اللّهم ل تجعلقوله 

 القلوب 

ن   .0928 لى الله الذين يأ لفون ويؤلفون وا  ا ن أ حبكم ا 

لى الله المشاءون ابلنميمة المفرقون  أ بغضكم ا 

 صبين ال خوان 

لى الله قوله رواه الطبران  ف   ا ن أ حبكم ا 

ال وسط والصغير من حديث أ بي  هريرة بس ند 

 ضعيف 

ا ن لله ملكا نصف جسده ال على ثلج ونصفه   .0922

اي مؤلفا  مال سفل انر ينادي بصوت رفيع اللّه

بين الثلج والنار أ لف بين قلوب عبادك 

الصالحين على طاعتك س بحان الذي كف 

هذه النار فال تذيب هذا الثلج وكف برد هذا 

 ضفالثلج فال يطف  حر هذه النار 

 اس عب ابنرواه الديلم  عن  ا ن لله ملكا قوله

المتحابون ف  الله على عمود من ايقوتة حمراء   .0311

عون أ لف غرفة يشرفون ف  رأ س العمود س ب

على أ هل الجنّة يض ء حس نهم ل هل الجنّة 

كما تض ء الشمس ل هل الدنيا فيقول أ هل 

لى المتحابين ف  اللاالجنّة  ه نطلقوا بنا ننظر ا 

فيض ء حس نهم ل هل الجنّة كما تض ء 

الشمس عليهم ثياب س ندس خضر مكتوب 

 على جباههم المتحابون ف  الله ص

م ف  رواه الترمذي الحكي اللهالمتحابون ف  قوله 

مسعود بس ند ضعيف  ابنالنوادر من حديث 

ورواه الطبران  ف  الكبير من حديث أ بي  أ يوب 

المتحابون ف  الله على يراس  من ايقوت حول 

 العرش 

ال رواح جنود مجندة تشاءم كما تتشاءم   .0310

الخيل فما تعارف منها ائتلف وما تناير منها 

 اختلف ص

أ خرجه العسكري ف  ال مثال ال رواح جنود قوله 

من طريق ال حوص مرفوعا صحيحا وقال الهيثم  

 رجاله رجال الصحيح 

لى مجلس فيه مائة   .0319 فلو أ ن رجال مؤمنا جاء ا 

ليه فلو  منافق ومؤمن واحد لجاء حتى يجلس ا 

لى مجلس فيه مائة مؤمن  أ ن منافقا جاء ا 

ب رواه البيهق  ف  شع فلو أ ن رجال مؤمناقوله 

يمان موقوفا على  ري مسعود ورفعه العسك ابنال 

 ف  ال مثال وهو صحيح وهو تمام ما قبله 
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وليس فيه ا ل منافق واحد لجاء حتى يجلس 

 ليها  

ا ن أ رواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم   .0313

 وليلة وما رأ ى أ حدهما صاحبه قط ص

رواه أ حمد من حديث  ا ن أ رواح المؤمنين قوله

 عمرو  ابن

 … ول تكونوا أ عواان للش يطان على أ خيكم ص  .0314

المرء على دين خليله فلينظر أ حدكم من   .0317

 صيخالل 

نه رواه أ بو داود وحس   المرء على دين خليلهقوله 

والحاكم من حديث أ بي  هريرة وقال صحيح 

مرء الورواه العسكري مرفوعا عن أ نس ولفظه 

على دين خليله ول خير لك ف  صحبة من ل 

 يرى لك من الخير مثل الذي ترى له 

ا ن لله أ وان  ف  أ رضه وه  القلوب وأ حب   .0313

لى الله أ صفاها وأ صلبها وأ رقّها   فضالقلوب ا 

من الذنوب أ صفاها يعن   ا ن لله أ وان قوله 

 على المؤمنين رواه وأ رقهاف  الدين وأ صلبها 

ل أ نه قالالطبران  من حدي لينها أ   ث أ بي  عقبة ا 

س ناد جيد  وأ رقها  اب 

ران  الس نّ  والطب ابنرواه ا ن الله يره لكم قوله  ص ا ن الله يره لكم البيان كل البيان  .0315

 ف  الكبير بس ند ضعيف 

رواه الترمذي وقال حسن  البذاء والبيانقوله  صالبذاء والبيان شعبتان من النفاق   .0318

غريب والحاكم وقال صحيح على شرط 

 الش يخين من حديث أ بي  أ مامة 

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله   .0312

 صوعرضه 

رواه مسلم من حديث أ بي   كل المسلمقوله 

 هريرة 

اّيكم والظنقوله  صا ايكم والظن فا ن الظن أ كذب الحديث   .0301 ق يعن  حديث النفس وهو متف ا 

عليه من حديث أ بي  هريرة رواه مالك وأ حمد 

 وأ بو داود والترمذي 
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ل تحسسوا ول تجسسوا ول تقاطعوا ول   .0300

 صتدابروا ويونوا عباد الله ا خواان 

له من تمام ما قب ل تحسسوا ول تجسسواقوله 

ول تنافسوا ول تناجشوا ول تحاسدوا وزيد فيه 

ول يخطب الرجل على خطبة أ خيه  ول تباغضوا

 حتى ينكح أ و يترك 

ذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أ مانة   .0309 ا 

 ضف

رواه أ بو داود والترمذي ا ذ حّدث الرجل قوله 

من حديث جابر وحس نه والضياء ف  المختارة 

 وصّححه 

المجالس ابل مانة ا ل ثالثة مجالس مجلس   .0303

يسفك فيه دم حرام ومجلس يس تحل فيه 

فرج ومجلس يس تحل فيه مال من غير حقه 

 ح

رواه أ بو داود من حديث  المجالس ابل مانةقوله 

 جابر يعن  المجالس الحس نة  

نما يتجالس المتجالسان ابل مانة فال يحل   .0304 ا 

 فضل حدهما أ ن يفش  على صاحبه ما يكره 

نما يتجالس المتجالسانقوله  ر بن رواه أ بو بك ا 

 د ضعيف لكنمسعود بس ن ابنلل من حديث 

المبارك ف  الزهد من حديث أ بي  بكر  ابنرواه 

 بن حزم مرسال بس ند جيد فصار به حس نا  

ل تمار أ خاك ول تمازحه ول تعده موعدا   .0307

 حفتخلفه 

نك تخلف ل تمار أ خاكقوله  ه ابلنصب والرفع فا 

 رواه الترمذي بس ند ضعيف ف  كل طرقه 

نكم لن تسعوا الناس بأ موالكم   .0303 هم فلتسعو ا 

 بأ خالقكم

نكم لن تسعواقوله  رواه الحاكم وصّححه  ا 

 والبيهق  ف  الشعب من حديث أ بي  هريرة 

نكم ل تسعون الناس بأ موالكم ولكن ليسعهم   .0305 ا 

 منكم بسط وجه وحسن خلق 

نكم ل تسعون قوله   رواه الحاكم وصّححه ا 

المسلم أ خو المسلم ل يظلمه ول يخذله ول   .0308

 يحقره ص

رواه مسلم من حديث  مسلم أ خو المسلمال قوله 

 أ بي  هريرة 
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مثل المؤمنين ف  توادهم وتراحمهم وتعاطفهم   .0302

ذا  ش تكى منه عضو تداعى له امثل الجسد ا 

 سائر الجسد ابلسهر والحمى

وهو متفق عليه وهو لفظ  مثل المؤمنينقوله 

مسلم ولفظ البخاري ترى روى الطبران  من 

مثل المؤمن من أ هل حديث سهل بن سعد 

ال يمان مثل الرأ س من الجسد يأ لم مما يصيب 

 أ هل ال يمان كما يأ لم الرأ س مما يصيب الجسد 

المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه   .0391

 بعضا

وهو متفق عليه ورواه أ حمد  المؤمن للمؤمنقوله 

والترمذي والنسائ  وزاد البخاري ثم ش بك بين 

ن ليه الضعيا أ صابعه فالقوي رين وا  ف ستند ا 

 قوي 

لكثرة ال ذاية بهما يعن   المسلم من سلمقوله  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  .0390

وغيركم كأ هل الذمة فالتقييد أ غلبي  وهو متفق 

عمر ورواه مسلم من  ابنعليه من حديث 

حديث جابر وأ بي  موسى ورواه الحاكم من 

حديث أ نس وفضالة بن عبيد ورواه أ حمد من 

حديث معاذ وعمرو بن عبسة ورواه الطبران  

من حديث بالل بن الحارث ورواه أ حمد 

والترمذي والنسائ  والحاكم من حديث أ بي  

هريرة بزايدة والمؤمن من أ منه الناس على دمائهم 

والمجاهد من جاهد نفسه هم وزاد الحاكم وأ موال 

ف  طاعة الله والمهاجر من هجر الخطااي 

 والذنوب 

نها صدقة تصدقت بها   .0399 فدع الناس من الشر فا 

 على نفسك

ث متفق عليه من حدي فدع الناس من الشرقوله 

 أ بي  ذر 

المؤمن من أ منه المؤمنون على أ نفسهم   .0393

 وأ موالهم والمهاجر من هجر السوء واجتنبه 

رواه الطبران  والحاكم  المؤمن من أ منهقوله 

 وصّححه من حديث فضالة بن عبيد 

 من تتمته  ال سالم أ ن يسلم قلبكقوله  ال سالم أ ن يسلم قلبك لله  .0394
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رواه مسلم من حديث أ بي   ال ذىعزل اقوله  صعزل ال ذى عن طريق المسلمين ا  .0397

برزة وأ بو داود والطبران  ف  الكبير من حديث 

 معقل بن يسار 

د المبارك ف  الزه ابنرواه  ا ن الله يكره قوله صا ن الله يكره أ ذى المؤمنين   .0393

س ناد جيد   اب 

وكان ل يأ نف ول يس تكبر أ ن يمش  مع   .0395

 فضال رملة والمسكين فيقض  له حاجته 

 رواه النسائ  بس ند صحيح يأ نفوكان ل قوله 

ت ا ن كان على شرط الش يخين فف  البخاري

ال مة لتأ خذ بيد رسول الله صلّى الله عليه وسلم 

  ف  حاجتهاوروي  فتنطلق به حيث شاءت

ل يدخل الجنّة منان ول عاق ول مدمن خمر   .0398

 ول مؤمن بسحر ول قتات ضف

يه القتات هو النمام متفق عل  ل يدخل الجنّةقوله 

 من حديث حذيفة 

لى الناس   .0392 رأ س العقل بعد الدين التودد ا 

لى كل بّر و واصطناع ا  فاجر لخير ا 

رواه الطبران  ف  ال وسط  رأ س العقلقوله 

وروي بأ سانيد كلّها ضعاف لكن لما كثرت طرقه 

 صلح 

صنع المعروف ف  أ هله وف  غير أ هله فا ن ا  .0331

ن لم تصب أ هله فأ نأ صبت أ هله فهو أ ه ت له وا 

 من أ هله ص

رواه الدارقطن  ف  العلل  صنع المعروفاقوله 

 وروي بأ سانيد ضعاف 

ليس منا من لم يوقر يبيران ولم يرحم صغيران   .0330

 ولم يعرف حق يبيران

رواه الخرائط  ف  مكارم ال خالق  ليس مناقوله 

من حديث علّ  وأ بي  هريرة ورواه أ بو نعيم وأ بو 

موسى المدين  ف  الذيل والترمذي وقال حسن 

 عمرو  ابنصحيح والحاكم من حديث 

 ... ليس منا من غش نا  .0339

يرام ذي الشيبة المسلم   .0333 ا ن من ا جالل الله ا 

 ضف

... 
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ل تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطر   .0334

ا قيظا وتفيض اللئام فيضا وتغيض الكرام غيض

 ح

 فالغيظ ل بويه والقيظ ل تقوم الساعةقوله 

الضعيف وتكثير اللئام الغيض الذهاب رواه 

الخرائط  ف  مكارم ال خالق من حديث عائشة 

س نادهما  ابنوالطبران  من حديث  مسعود وا 

 ضعيف 

ن على من حرمت النار على الهين اللين أ تدرو  .0337

 السهل القريب ضف

رواه الترمذي من  أ تدرون على من حرمتقوله 

مسعود وقال حسن غريب ورواه  ابنحديث 

الطبران  ف  الكبير وف  ال وسط ولم يذير 

 الترمذي اللين 

ذا كان سهال ف  أ مور الدا ن الله يحب قوله  صا ن الله يحب السهل الطلق الوجه   .0333 يا ن ا 

والدين وروي الطليق رواه البيهق  ف  شعب 

يمان وغيره بأ سانيد ضعاف   ال 

ا ن ف  الجنّة غرفا يرى ظاهرها من ابطنها   .0335

وابطنها من ظاهرها أ عدها الله تعالى لمن 

أ طعم الطعام وأ لن الكالم واتبع الصيام 

 وأ فشى السالم وصلّى ابلليل والناس نيام ص

مذي يعن  تهجد رواه التر  ا ن ف  الجنّة غرفاقوله 

 من حديث علّ  ورواه أ حمد برجال الصحيح 

من قات عياله وصام رمضان وصافح أ خاه   .0338

 وصلّى العشاء ال خرة جماعة ص

 رواه البيهق   من قات عيالهقوله 

ن  أ وصيك وصية ال خ الشفيق   .0332 اي معاذ ا 

أ وصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء 

م الخيانة ورحم اليتيالعهد وأ داء ال مانة وترك 

وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح 

وبذل السالم ولين الكالم ولزوم ال يمان 

والتفقه ف  القرأ ن وحب ال رة والجزع من 

الحساب وقصر ال مل وحسن العمل وأ نهاك 

جهه ا و لمرواه أ بو نعيم ف  الحلية  اي معاذقوله 

عد و وزاد الراوي لليمن فأ خذ بيده فأ وصاه به 

المريض وأ سرع ف  حوائج ال رامل والضعفاء 

وجالس الفقراء والمساكين وأ نصف الناس من 

نفسك وقل الحق ول تأ خذك ف  الله لومة لئم 

نما ضعف س ند البيهق  فيه   وهو صحيح وا 
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أ ن تش تم مسلما أ و تكذب صادقا أ و تعص  

ماما عادل  ا 

ذير الله عند كل حجر وشجر ااي معاذ   .0341

توبة السر ابلسر وأ حدث مع كل ذنب 

 والعالنية ابلعالنية ص

 عمر  ابنهو حديث  ذير اللهااي معاذ قوله 

ل يس تكمل العبد ال يمان حتى يكون فيه   .0340

ثالث خصال ال نفاق من ال قتار وال نصاف 

 من نفسه وبذل السالم ص

فش ل يس تكمل العبدقوله  اؤه وبذل السالم هو ا 

 يثرواه الخرائط  ف  مكارم ال خالق من حد

عمار بن ايسر ووقفه البخاري ف  ابب السالم 

 بنامن السالم ورواه البغوي ف  شرح الس نة و 

 ال عرابي  ف  معجمه ورفعه عبد الرزاق 

من سره أ ن يزحزح عن النار ويدخل الجنّة   .0349

له ا ل الله وأ ن  فلتأ ته منيته وهو يشهد أ ن ل ا 

محّمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأ ت 

لى  ليه ضفا   الناس ما يحب أ ن يؤتى ا 

 عمر ابنرواه مسلم من حديث من سره قوله 

والخرائط  ف  مكارم ال خالق بلفظه والطبران  

يحب أ ن و ف  الكبير وأ بو نعيم ف  الحلية بلفظ 

ليه  لى الناس ما يحب أ ن يؤتى ا   يأ ت  ا 

أ حسن من جاورك تكن مؤمنا وأ حب للناس   .0343

 ما تحب لنفسك تكن مسلما ص

رواه الخرائط  ف  مكارم ال خالق  أ حسنقوله 

وارض بما قسم الله لك بس ند ضعيف وتمامه 

 تكن من أ غنى الناس 

ذا أ اتكم يريم قوم فأ يرموه  .0344 ذا أ اتكم  قوله ا  سب يعن  برفع مجلسه وعطيته بح ا 

د ما عوده الله فمن قابله بغيره أ هانه فيترتب الحق

والفساد من حيث هو رواه الحاكم من حديث 

اء نزلت عائشة ف  سفر فجبس ند صحيح جابر 

سائل فقالت انولوه قرصا فمر ذو هيئة رايبا 

لى الطعام فقيل لها فقالت ا ن الله  فقالت أ دعوه ا 

نزل عباده منازلهم فنؤمر أ ن ننظر فيهم عادة الله 

فالمسكين قنع ابلقرص وقبح ف  حقنا أ ن نقابله 

 رواه مسلم ف  صحيحه معنا تعليقا ابلقرص 
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حليمة السعدية ظئره فبسط لها رداءه  جاءته  .0347

ثم قال لها مرحبا من جاء بأ م  ثم أ جلسها على 

الرداء ثم قال لها أ شفع  تشفع  وسل  تعط  

فقالت قوم  فقال أ ما حق  وحق بن  هاشم 

فهو لك فقام الناس من كل انحية وقالوا وحقنا 

اي رسول الله ثم وصلها بعد وأ خدمها ووهب 

ن فبيع ذلك من عثمان بلها سهمانة من خيبر 

 عفان بمائة أ لف درهم 

رواه أ بو داود والحاكم وصّححه  جاءته حليمةقوله 

يبر را جاءته ف  خ من حديث أ بي  الطفيل مختص

 من خيبر فاشتراه عثمان بن فأ يرمها بسهمانة

عفان بمائة أ لف درهم فلما أ غاروا على هوازن 

أ خذوا الش يماء أ خته من الرضاعة وه  الت  

فرحب بها وبسط لها رداءه فخيرها بين تحمله 

لى قومها فاختارت قومها  المقام عنده أ و المض  ا 

ودمعت عيناه فأ سلمت وأ عطى لها ثالثة أ عبد 

وجارية ونعما وشاء فلما جاءوا كبرائهم ف  

الجعرانة أ سلموا فأ عطاهم سهمان قريش 

 وال نصار 

فأ سلمت الش يماء وأ عطى لها ثالثة أ عبد   .0343

 صوجارية ونعما 

يعن  الش يماء ه  صاحبة ذلك  فأ سلمتقوله 

 قتيبة  ابنرواه 

أ ل أ خبركم بأ فضل من درجة الصالة والصيام   .0345

والصدقة قالوا بلى قال ا صالح ذات البين 

 وفساد ذات البين ه  الحالقة 

 يعن  تس تأ صل الدين ابلحقدأ ل أ خبركم قوله 

والعداوة رواه أ بو داود والترمذي وصححه من 

حديث أ بي  الدرداء وأ حمد والبخاري ف  ال دب 

 حجر  ابنوصححه 

 … أ فضل الصدقة ا صالح ذات البين ص  .0348

اي رب قد عفوت عنه فيقول له الرب خذ بيد   .0342

 أ خيك وأ دخله الجنّة ص

رواه الخرائط  ف  مكارم ال خالق اي رب  قوله

والحاكم وصّححه فمن سامح أ خاه ف  ذات الله 

أ يرمه بما ل عين رأ ت ول أ ذن سمعت وهو ثمن 

 الخيرات من الحسان 

اتقوا الله وأ صلحوا ذات بينكم فا ن الله تعالى   .0371

 يصلح بين المؤمنين ف  ال خرة يوم القيامة 

… 

يرا خ  ليس بكذاب من أ صلح بين اثنين فقال  .0370

 أ و نمى خيرا

يث يعن  ل يأ ثم ف  كذبه بح  ليس بكذاب قوله

يذير ما يكون سببا ف  الصلح ويسقط غيره 
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والحديث يدل على وجوب الصلح فالكذب 

نما  ثم فقط ا  كذب ل صالح أ و غيره والمنفّ  ال 

ال عمال ابلنيات وهو متفق عليه من حديث أ م 

 وكلثوم بنت عقبة بن أ بي  معيط ورواه أ حمد وأ ب

جرير من حديث حميد  ابنداود والترمذي و 

ورواه الطبران  ف  الكبير من حديث شداد بن 

 أ وس 

كل كذب مكتوب ا ل أ ن يكذب الرجل ف    .0379

الحرب فا ن الحرب خدعة أ و يكذب بين 

ا الناس فيصلح بينهما أ و يكذب ل مرأ ته ليرضيه

 ص

رواه مسلم من حديث أ م كلثوم  كل كذبقوله 

 عدي ف  الكامل  ابنبنت عقبة ورواه 

خطبنا حتى أ سمع العواتق اي معشر من أ من   .0373

بلسانه ولم يدخل ال يمان ف  قلبه ل تغتابوا 

نه من يتبع  المسلمين ول تتبعوا عوراتهم فا 

 عورة أ خيه المسلم يتبع الله عورته يفضحه ولو

 ف  جوف بيته ص

باس ع  ابنوهو حديث  خطبنا حتى أ سمعقوله 

 ويه روي اي معشر من أ منمرد ابنرواه العقيل  و 

ن صلوا بعد أ  قاله  من أ سلم بلسانهبلسانه وروي 

الظهر فأ قبل عليهم مغضبا مسفرا ينادي بأ على 

م اي معشر من أ سلعمر  ابنولفظ حديث  صوته

لى قلبه ل تؤذوا  بلسانه ولم يفض ال يمان ا 

وف ف  جروي المسلمين ول تتبعوا عوراتهم 

الحكيم أ خرجه ف  قعر بيته وروي  رحله

 والترمذي ف  نوادر ال صول 

ن من   .0374 كل أ مت  معافاة ا ل المجاهرين وا 

المجاهرة أ ن يعمل الرجل السوء سرا ثم يخبر 

 به 

وهو متفق عليه من حديث أ بي  كل أ مت  قوله 

لى ى ستر الله عهريرة فا شهار الذنب جناية عل

لم س تهزاء فليقلع وليندم وليسوجه المجاهرة وال

ل لطبيب القلوب يطلب منه الدواء  نفسه ا 

ليه   وييفية الخالص وسبب الداعية ا 
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من اس تمع خبر قوم وهم له كارهون صب ف    .0377

ُ أ ذنه الَ   ص ك يوم القيامةـن

ال نك بفتح الهمزة وضم النون من اس تمع قوله 

جمع ل مفرد له الخالص من الرصاص أ و 

القصدير وفيه وعيد شديد رواه البخاري من 

س ناد  ابنحديث  عباس مرفوعا والطبران  اب 

حسن وزاد فيه ومن أ رى عينه ما لم ترى كلف 

أ ن يعقد شعيرة يعذب بها وليس بفاعل وروي 

 بين شعيرتين 

ييف ترون من يسب أ بويه يسب أ بوي غيره   .0373

 فيس بون أ بويه

 ر عم ابنمتفق عليه من حديث ييف قوله 

كلم ا حدى نسائه فمر به رجالن وقال هذه   .0375

ية فقال ا ن الش يطان يجري من زوجت  صف 

ن  خشيت أ ن يقذف  ابن أ دم مجرى الدم وا 

نها صفية  ف  قلوبكما شيئا فقال على رسلكما ا 

 ص

قد زارته ف  العشر  كلم ا حدى نسائهقوله 

لى منزلها رواه  ال واخر من رمضان فش يعها ا 

 ماجه من حديث صفية ابنالش يخان وأ بو داود و 

لّ    .0378 ن  أ وتى وأ سأ ل وتطلب ا  الحاجة وأ نتم ا 

عندي فاشفعوا لتؤجروا ويقض  الله على 

 لسان نبيه ما أ حب ضف

ن  أ وتىقوله  لهام متفق عليه ا  من  يعن  بوح  أ و ا 

حديث أ بي  موسى ورواه أ بو داود والترمذي 

والنسائ  ف  ال دب ويقض  الله على لسان نبيّه 

 ما شاء 

أ فضل الصدقة صدقة اللسان قالوا اي رسول   .0372

قة اللسان قال الشفاعة يفك بها الله وما صد

ال سير ويحقن بها الدم ويجر بها المعروف 

لى أ خيك وتدفع عنه الكريهة ضف  وال حسان ا 

 رواه البيهق  ف  الشعب أ فضل الصدقة قوله

 بس ند ضعيف 

 فصل ف  ا فشاء السالم
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من بدأ  ابلكالم قبل السالم فال تجيبوه حتى   .0331

 يبدأ  ابلسالم

لتركه الحق والس نّة فمن  من بدأ  ابلكالمقوله 

ترك الس نّة فجدير أ ل يهاب رواه الطبران  ف  

 ال وسط وأ بو نعيم ف  اليوم والليلة 

رواه أ حمد والطبران   من بدأ  ابلسالمقوله  من بدأ  ابلسالم فهو أ ولى ابلله ورسوله ح  .0330

 والحكيم من حديث أ بي  أ مامة 

رواه أ بو داود والترمذي وحس نه رجع فقل اقوله  ارجع فقل السالم عليكم أ أ دخل  .0339

 من حديث كلدة روى له أ صحاب السنن 

ذا دخلتم بيتا فسلموا على أ هله فا ذا خرجتم   .0333 ا 

 فأ ودعوا أ هله بسالم

ذا دخلتم بيتاقوله  وهو حسن رواه البيهق   ا 

 مرسال 

اي أ نس أ س بغ الوضوء يزد ف  عمرك وسلم على   .0334

ذا  من لقيت من أ مت  تكثر حس ناتك وا 

منزلك فسلم على أ هل بيتك يكثر خير دخلت 

بيتك ول تبت ا ل وأ نت طاهر فا نك ا ن مت 

نها صالة  مت شهيدا وصل صالة الضحى فا 

ال وابين قبلك وصل ابلليل والنهار تحبك 

 الحفظة ووقر الكبير وارحم الصغير تلقن  غدا

 عدي والعقيل   ابنرواه  اي أ نس أ س بغقوله 

ذا التقى المسلمان فتصافحا ق   .0337 ينهما سمت ب ا 

س بعون مغفرة تسع وتسعون ل حس نهما بشرا 

 ص

ذا قوله   بسما بشرا بكسر الباء ت  لتقى المسلماناا 

والذي نفس  بيده ل تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا   .0333

ذا  ول تؤمنوا حتى تحابوا أ فال أ دلكم على أ مر ا 

 فعلتموه تحاببتم أ فشوا السالم بينكم

يث حد رواه مسلم منوالذي نفس  بيده قوله 

 ابنأ بي  هريرة وأ حمد وأ بو داود والترمذي و 

حبّان ورواه البخاري ف  ال دب  ابنماجه و 

 المفرد 

ذا سلم المسلم على المسلم فرد عليه السالم   .0335 ا 

 صلت عليه المالئكة س بعين مرة 

ذا سلم المسلم قوله  ذيره صاحب الفردوس من ا 

 حديث أ بي  هريرة 
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 على ا ن المالئكة تعجب على المسلم يمر  .0338

 المسلم ول يسلم عليه

 ا ن المالئكة قوله 

ذا رد   .0332 ذا مر القوم فسلم أ حدهم أ جزأ  عنهم وا  ا 

 أ حدهم كفى ح

ذا مر القومقوله   رواه عبد الرزاق ف  المصنف ا 

ذا سلم من القوم   .0351 يسلم الرايب على الماش  وا 

 واحد أ جزأ  عنهم

واه ر  سلم الرايب على الماش وف  الصحيحين ي

 الطبران  ف  الكبير 

قال أ حد السالم عليكم فقال عشر حس نات   .0350

وقاله أ خر وزاد ورحمة الله فقال عشرون 

حس نة فجاء أ خر فقال السالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته فقال ثالثون حس نة وزاد أ خر 

ومغفرته فقال أ ربعون حس نة ثم قال هكذا 

 تكون الفضائل ص

والترمذي من  رواه أ بو داودقال أ حد قوله 

حديث عمران بن حصين وحس نه الترمذي 

س ناده حسن ورواته  وقال البيهق  ف  الشعب ا 

من شرط الصحيح وزاد أ بو داود ومغفرته فقال 

 أ ربعون هكذا تكون الفضائل 

ويقول السالم عليكم اي صبيان ل نه يسلم على   .0359

 الصبيان

أ نس  متفق عليه أ خبر ويقول السالم عليكمقوله 

نه يسلم  على الصبيان  ا 

مر على النساء ف  المسجد فأ ومأ  ابلسالم ل نه   .0353

 يسلم دائما عليهن ص

رواه الترمذي وحس نه من  مر على النساءقوله 

 رواية عبد الحميد وقال أ حمد ل بأ س به 

ذا وهم ابلسالم و قال ف  أ هل الكتاب ل تبدؤ   .0354 ا 

لى أ ضيقها  لقيتموهم ف  طريق فاضطروهم ا 

بي  حديث أ  رواه مسلم من  ف  أ هل الكتابقوله 

ذا ل تبدؤ هريرة أ خرج أ حمد  وهم ابلسالم وا 

لى أ ضيقها  لقيتموهم ف  طريق فاضطروهم ا 

 وأ خرجه مسلم عن محمد بن المثنى ف  صحيحه 

وهم ل تصافحوا أ هل الكتاب ول تبدؤ   .0357

ابلسالم ول تعودوا مرضاهم ول تصلوا عليهم 

لى مضايق الطريق وصغروهم كما  وأ لجئوهم ا 

 صغرهم الله

ن أ خرجه البيهق  ف  الشعب م ل تصافحواقوله 

 حديث عل  

 ... ل تصافحوا أ هل الذمة  .0353
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ذا سلم عليكم أ هل الكتاب فقولوا وعليكم  .0355 ذا سلم عليكم قوله  ا   رواه أ بو داود الطيالس  ا 

قال ذم  السام عليك اي أ اب القاسم فقال   .0358

وعليكم قالت عائشة بل عليكم السام واللعنة 

فقال اي عائشة ا ن الله يحب الرفق ف  كل 

 ش ء فقد سمعت وقلت وعليكم ص

فالمسلم عليه ثعلبة بن الحارث قال ذم  قوله 

ان نجاب عليهم ول يجابون علينا  أ خرجه مسلم ا 

 من حديث حجاج بن الشاعر وهارون الحمال 

يسلم الرايب على الماش  والماش  على القاعد   .0352

 والقليل على الكثير والصغير على الكبير 

متفق عليه من حديث أ بي   يسلم الرايبقوله 

براهيم  هريرة وأ خرجه البخاري عن ا سحاق بن ا 

 ومسلم عن محمد بن مرزوق 

فمن أ جاب السالم كان له ومن لم يجب فال   .0381

 ش ء له 

د والطبران  أ خرجه أ حم فمن أ جابقوله 

على  الماش والبخاري ف  ال دب المفرد بلفظ 

 الفارس على الماش  والماش  علىوبلفظ القائم 

وأ خرجه الترمذي والنسائ  ولفظ جابر القاعد 

يسلم الرايب على الماش  والماش  على القاعد 

خرجه أ   والماش يان أ يهما بدأ  ابلسالم فهو أ فضل

 حبّان ف  صحيحيهما  ابنأ بو عوانة و 

 ... والماش يان أ يهما بدأ  ابلسالم فهو أ فضل ضف  .0380

د ل تش بهوا ابليهود والنصارى فا ن تسليم اليهو   .0389

ال شارة ابل صابع وتسليم النصارى ال شارة 

 ابلكف وال صابع

اية رواه الترمذي من رو ل تش بهوا ابليهودقوله 

 بناعمرو بن شعيب بس ند ضعيف ل ن فيه 

ا من ليس منلهيعة وهو ضعيف رفع الطبران  

 لنصارى ل ابتش به بغيران ل تش بهوا ابليهود و

وروي فا ن تسليم اليهود والنصارى ابلكفوف   .0383

 والحواجب

لى وروي قوله  أ خرجه البيهق  ف   الكفوفا 

 الشعب من حديث جابر 

لى فعل   .0384 تسليم الرجل بأ صبع واحدة يشير بها ا 

 اليهود ص

 رواه أ بو يعلى  تسليم الرجلقوله 
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ذا أ تى  .0387 أ حدكم المجلس فليسلم فا ن بدا له أ ن  ا 

ذا قام فليسلم فليست  يجلس فليجلس ثم ا 

 ال ولى بأ حق من ال خيرة

ذا أ تى أ حدكم قوله  وروي من ال خرة وف  أ خرى ا 

من ال خرى رواه أ بو داود والترمذي وحس نه 

من حديث أ بي  هريرة أ خرجه النسائ  عن أ حمد 

بن بكار وأ خرجه البخاري من طريق صفوان بن 

 عيسى 

ذا أ تى أ حدكم المجلس فليسلم فا ن قام والقوم   .0383 ا 

 جلوس فليسلم ح

أ خرجه البخاري عن محمد  ذا أ تى أ حدكمقوله ا  

 بن عجالن 

لتقى المسلمان فتصافحا نزلت عليهما مائة   .0385 ذا ا  ا 

رحمة للبادئ منهما تسعون وللمصافح عشرة 

 ضف

ذا قوله  رواه البزار ف  مس نده ورواه  لتقىاا 

مكارم ال خالق واللفظ له والحاكم  الخرائط  ف 

والترمذي ف  النوادر وأ بو الش يخ ف  الثواب 

 رواه الطبران  بس ند حسن 

رواه الخرائط  ف  مكارم  تمام تحيتكمقوله  حتمام تحيتكم المصافحة   .0388

 ال خالق بس ند ضعيف 

 رواه أ بو داود بس ند حسن  قبلناقوله  قبلنا يده صلى الله عليه وسلم ضف  .0382

 أ تيت النبي  صلى الله عليه وسلم فقبلت يده  .0321

 ص

س ند رواه أ بو بكر بن المقري ب  أ تيت النبي قوله 

 قاله كعب بن مالك لما نزلت توبت  أ تيتضعيف 

 النبي  صلّى الله عليه وسلم فقبلت يده 

ئذن ل  أ ن أ قبل رأ سك ويدك اقال أ عرابي    .0320

 حفأ ذن له وروي ورجليك 

ففعل رواه الحاكم من حديث  قال أ عرابي قوله 

 بريدة وصّححه نقله العراق  

ذا   .0329 وبهما لتقيا فتصافحا تحاتت ذناا ن المسلمين ا 

 ص

رواه أ بو داود والترمذي  ا ن المسلمين قوله

 مختصرا وقال حسن غريب 

ذا مر الرجل ابلقوم فليسلم عليهم فردوا عليه   .0323 ا 

كان له عليهم فضل درجة ل نه ذكّرهم السالم 

م يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم فا ن ل

 ضفوأ طيب 

ذا مر الرجلقوله  رواه الخرائط  ف  مكارم  ا 

ال خالق ورفعه البيهق  ف  الشعب ورواه 

 موقوفا بس ند صحيح 
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نا قلنا أ ينحن  بعضنا لبعض قال ل فيقبل بعض   .0324

بعضا قال ل فيصافح بعضنا بعضا قال نعم 

 ضف

نه رواه الترمذي وحس   قلنا أ ينحن  بعضناقوله 

 ماجه وضعفه أ حمد والبيهق   ابنو 

جئته وهو على سرير فالتزمن  فكانت أ جود   .0327

 صوأ جود 

ند رواه أ بو داود بس  جئته وهو على سرير قوله 

 ضعيف

ذا رأ وه لم يقوموا لما يعلمون من   .0323 وكانوا ا 

 ضفيراهيته 

ذا رأ وهقوله  رواه الترمذي وقال حسن  وكانوا ا 

 صحيح 

ذا   .0325 ذا رأ يتمون قوله  رأ يتمون  فال تقوموا كما تصنع ال عاجما   رواه أ بو داود بس ند ضعيف  ا 

من سره أ ن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ    .0328

 مقعده من النار

... 

من سره أ ن يس تخيم له بنوا أ دم قياما وجبت   .0322

 له النار

رواه أ بو داود والترمذي من سره قوله 

الس تخمام الوثوب من حديث معاوية وروي 

ذا رأ ته الرجال مقبال أ ن يتمثلوا له قياما  من سره ا 

وهو لفظ الطبران  ف  الكبير ولفظ ابن عساير 

من سره ر ولفظ ابن جري بنى الله له بيتا ف  النار

 أ ن يس تخيم

لى ـل يُ   .0411 قم أ حدكم أ خاه يوم الجمعة ثم يخالفه ا 

  فسحواامقعده فيقعد فيه ولكن ليقل 

 لرواه مسلم ولفظ الحاكم ل يقم أ حدكم قوله 

قم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه ول ـيُ 

 تمسح يدك بثوب من ل تملك 

 … حول تمسح يدك بثوب من ل تملك   .0410

 يجلسقم الرجل الرجل من مجلسه ثم ـل يُ   .0419

 فيه ولكن توسعوا وتفسحوا

 رواه أ حمد  ل يقم الرجلقوله 

ذا أ خذ القوم مجالسهم فا ن دعى أ حد أ خاه   .0413 ا 

نما ه  يرامة أ يرمه بها أ خوه  فأ وسع له فليأ ته فا 

ذا أ خذ القومقوله  ن نزل بحسب رتبته ول  ا  وا 

يزاحم أ حدا ول يتهافت على تعظيم نفسه نحو 
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لى أ وسع مكان يجده  فا ن لم يوسع له فلينظر ا 

 فيجلس فيه ص

علماء السوء رواه البغوي ف  معجم الصحابة 

 برجال ثقات وأ خرجه البخاري ف  التاريخ 

 رواه مسلم  سلم عليهقوله  سلم عليه وهو يبول فلم يرد  .0414

ذا   .0417 ا ن عليك السالم تحية الميت قاله ثالاث ا 

يقل السالم عليكم ورحمة لق  أ حدكم أ خاه فل 

 ص الله وبركاته

رواه أ بو داود والترمذي والنسائ   ا ن عليك قوله

 ف  عمل اليوم والليلة وصّححه الترمذي 

عليك السالم تحية الموتى ولكن قل السالم   .0413

 حعليكم قالها مرتين أ و ثالاث 

حديث صحيح أ خرجه  ليك السالمقوله ع

براهيم بن يعقوب قال له رجل عليكالنسائ    عن ا 

 السالم فقاله 

 فصل ف  الذود عن المسلم

رواه الترمذي وحس نه ل ن من  من رد عنقوله  من رد عن عرض أ خيه كان له حجااب من النار  .0415

توجب س  اتكلم ف  عرض أ خيه يسفك دمه فقد 

النار ومن لم يرد عليه كذلك مع القدرة فا ن لم 

 درجاته حس نه الترمذييس توجبها رفعت به 

الس ن   بناورواه الطبران  ف  الكبير والبيهق  و 

 ف  عمل اليوم والليلة 

من رد عن عرض أ خيه المسلم كان حقا على   .0418

 حالله أ ن يرد عنه انر جهنم يوم القيامة 

رواه أ حمد من حديث  من رد عن عرضقوله 

أ سماء بنت يزيد والخرائط  ف  مكارم ال خالق 

 والطبران  

مسلم يرد عن عرض أ خيه ا ل  امرئما من   .0412

 كان على الله أ ن يرد عنه انر جهنم يوم القيامة 

… 

من ذير عنده أ خوه المسلم بظهر الغيب وهو   .0401

ه ف  نصره الل ،يقدر على أ ن ينصره فنصره

 حالدنيا وال خرة 

رواه الخرائط  ف  مكارم  من ذير عندهقوله 

 ال خالق بلفظ أ دركه الله  
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من حمى عن عرض أ خيه ف  الدنيا بعث الله   .0400

 حتعالى ملكا يحميه من النار 

ة أ بي  الدنيا ف  ذم الغيب ابنرواه  من حمىقوله 

 والخرائط  ف  مكارم ال خالق وهو حسن 

يخذل مسلما ف  موطن ينتقص  امرئما من   .0409

فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته ا ل خذله 

 امرئن م الله ف  موطن يحب فيه نصرته وما

ينصر مسلما ف  موطن ينتقص فيه من عرضه 

وينتهك فيه من حرمته ا ل نصره الله ف  موطن 

 يحب فيه نصرته ص

رواه أ بو داود مع تقديم  يخذل امرئما من قوله 

أ بي   ابنوتأ خير وأ حمد والبخاري ف  اتريخه و 

هق  الدنيا ف  ذم الغيبة والطبران  ف  الكبير والبي 

 والضياء وحس نه الهيثم  

  فصل ف  تشميت العاطس 

قال ف  العاطس يقول الحمد لله ويقول الذي   .0403

يشمته يرحمك الله ويقول العاطس يهديكم 

 حالله ويصلح ابلكم 

 فالتشميت ابلشين من قال ف  العاطسقوله 

الشوامت وه  القوائم وابلسين من السمت 

يحمد على نعمة العطاس حيث سلم الرأ س الذي 

هو موضع الحس والفكر فيدعو له السامع 

لى محلها رواه البخاري  ابلرحمة الت  ترد المنافع ا 

وأ بو داود من حديث أ بي  هريرة ولم يقل 

البخاري على كل حال ولم يثبت حديث عبد 

من عطس أ و تجشأ  فقال الحمد له بن عمرو ال

الله على كل حال من ال حوال دفع الله عنه 

 ابنرواه الخطيب و  س بعون داء أ هونها الجذام

 الجوزي  ابنالنجار وهو موضوع عند 

ايكم من النار  .0404  رواه البخاري بس ند حسن  ورويقوله  ص وروي عافاان الله وا 

ذا لم   .0407 ذا عطس أ حدكم فحمد الله فشمتوه وا  ا 

 يحمد الله فال تشمتوه 

ذا عطسقوله  أ خرجه أ حمد والبخاري ف   ا 

ال دب المفرد ومسلم والطبران  من حديث أ بي  

 موسى ال شعري 

نه حمد الله وأ نت سكت  .0403 نه حمد اللهقوله  ا   متفق عليه من حديث أ نس ا 

سببه أ نه صلّى الله عليه وسلم عطس أ حد فشمته 
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وعطس أ خر فلم يشمته فسأ له من لم يشمته 

  فقاله

رواه أ بو داود بس ند جيد من  شمت أ خاكقوله  شمت أ خاك ثالاث فا ن زاد فهو زكام  .0405

 حديث أ بي  هريرة ورواه الترمذي وهو صحيح 

ن   .0408 يشمت العاطس ثالاث فا ن شئت فشمته وا 

 صشئت فال 

… 

ذا  .0402 عطس أ حدكم فليضع كفيه على وجهه  ا 

 وليخفض صوته

ذا عطسقوله  رواه البيهق  وصّححه الحاكم  ا 

 وأ قره الذهبي  

ذا عطس غض صوته واس تتر بثوبه أ و يده  .0491 ذا عطس غضقوله  ا  رواه أ بو داود والترمذي  ا 

 وقال حسن صحيح 

 رواه أ بو نعيم ف  اليوم والليلة  وروي خمرقوله  صوروي خمر وجهه   .0490

ذا عطس ذم  قال يهديكم الله  .0499 ذا عطس ذم قوله  ص ا  رواه أ بو داود والترمذي  ا 

 وقال حسن صحيح 

عطس رجل ف  الصالة فقال الحمد لله حمدا   .0493

ا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يرضاه ربنا وبعدد م

يرضى والحمد لله على كل حال فلما سلم قال 

من صاحب الكلمات قال أ ان ما قصدت ا ل 

ثن  عشر ملكا كلهم اخيرا فقال لقد رأ يت 

 يبتدرونها أ يهم يكتبها 

رواه أ بو داود من حديث عبد  عطس رجلقوله 

شر ثن  ع االله بن عامر بس ند جيد فالكلمات 

 كالمالئكة 

من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب   .0494

العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجع 

 ضفالضرس وال ذن أ بدا 

رواه البخاري ف  ال دب المفرد  من قال عندقوله 

 وفحجر موق ابنعن علّ  يرم الله وجهه قال 

 ورجاله ثقات ف  حكم الرفع 

من عطس عنده فس بق ابلحمد لم يش تك   .0497

 ضفخاصرته 

رواه الطبران  ف  ال وسط وف   من عطسقوله 

 الدعاء عن علّ  بس ند ضعيف 
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من س بق العاطس ابلحمد أ من من الشوص   .0493

 صواللوص والعلوص 

س ند ال ثير ف  النهاية ب  ابنأ ورده  من س بققوله 

ضعيف فالشوص وجع الضرس واللوص وجع 

ال ذن أ و المخ والعلوص وجع ف  البطن من 

 التخمة 

رواه البخاري ل نه يروح  ا ن الله يحب قوله ا ن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب  .0495

ذا اتسعت  الدماغ ويزيل كدره فتتسع المنافذ فا 

ذا ضاقت ابل خالط  ضاقت على الش يطان وا 

تسعت وكثر منها التثاؤب فأ ضيف اوالطعام 

 للش يطان مجازا 

ذا تثاءب أ حدكم فليضع يده على فيه ول   .0498 ا 

 يعوي فا ن الش يطان يضحك منه

ذا تثاءبقوله   ماجه  ابنرواه  ا 

ذا تجشأ  أ حدكم أ و عطس فال يرفع بهما   .0492 ا 

الصوت فا ن الش يطان يحب أ ن يرفع بهما 

 الصوت 

ذا تجشأ  قوله   رواه البيهق  من حديث عبادة بن ا 

الصامت وشداد بن أ وس وواثلة بن ال سقع وأ بو 

 داود ف  مراس يله 

العطاس من الله والتثاؤب من الش يطان فا ذا   .0431

تثاءب أ حدكم فليضع يديه على فيه فا ذا قال 

 هاها فا ن الش يطان يضحك من جوفه

… 

واه مسلم وأ بو داود ر  كان يذير اللهقوله  ص كان يذير الله على كل أ حيانه  .0430

 ماجه  ابنوالترمذي و 

أ خرجه أ بو الش يخ من طريق  أ ان مع عبديقوله  صأ ان مع عبدي ما ذيرن  وتحريت بي  شفتاه   .0439

 حسين الجعف  رفعه أ بو هريرة 

 أ خرجه أ بو الش يخ  أ ان جليسقوله  صأ ان جليس من ذيرن    .0433

 فصل ف  المذموم من أ لس نة الناس

ه رجل العشيرة فأ لن لقال ائذنوا له فبئس   .0434

نك قلت الذي قلت  القول قالت عائشة ا 

رواه الش يخان وأ بو داود والترمذي  ائذنوا لهقوله 

وهو أ صل المداراة وقال الترمذي حسن صحيح 
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فأ لنت له الكالم فقال اي عائشة ا ن شر الناس 

منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه 

 ص

يامة منزلة يوم الق أ بي  الدنيا شر الناس  ابنروى 

 من يخاف الناس شره 

ذبوا بأ موالكم عن أ عراضكم قالوا اي رسول الله   .0437

 ييف قال تعطون الشاعر ومن يخاف لسانه

 رواه الديلم  من حديث أ بي ذبوا بأ موالكم قوله 

 لل ف  حديث عائشة  ابنهريرة و 

 أ خرجه العسكري معنا  خالطوا الناسقوله  خالطوا الناس بأ عمالكم وزايلوهم ابلقلوب  .0433

 بأ خالقكم رواه العسكري ف  خالطوا الناسقوله  خالطوا الناس بأ خالقكم وخالفوهم ص  .0435

 ال مثال من حديث ثوابن 

 فصل ف  مدح المساكين وحب المسلمين

اللّهم أ حين  مسكينا وتوفن  مسكينا   .0438

 ضف واحشرن  ف  زمرة المساكين

القلب  س تكانةايعن   ين  مسكينااللّهم أ ح قوله 

هم لكفاهم جعل ابذير الله ل بمعنى الفقر فلو قال 

شرفا فكيف وقد طلب أ ن يكون واحدا منهم 

طلب أ ل يكون جبارا تواضعا أ خرجه الحاكم ف  

ن أ شقى ال شقياء من  مع جتاالمس تدرك وزاد وا 

عليه فقر الدنيا وعذاب ال خرة وقال صحيح 

الش يخان ال س ناد وأ قره الذهبي  ولم يخرجه 

قالت عائشة لم اي رسول الله قال ل نهم  وقولهم

عفه ضيدخلون الجنّة قبل أ غنيائهم بأ ربعين خريفا 

 بناالبخاري فرجال ال صل موثوقون فوضعه 

تيمية وأ بطل قولهما الزركش   ابنالجوزي و 

 والحافظ بن حجر والس يوط  

ن أ شقى ال شقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا   .0432 وا 

 ال خرة ضفوعذاب 

ن أ شقىقوله   عتمد الحاكم توثيقه ا وا 
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نهم يدخلون الجنّة قبل أ غنيائ   .0441 ين خريفا هم بأ ربع ا 

 اي عائشة ل تردي المسكين ولو بشق تمرة اي

عائشة أ حبي  المساكين وقربيهم فا ن الله 

 يقربك يوم القيامة ح

نهم يدخلونقوله  رواه الترمذي ف  الزهد  ا 

والبيهق  ف  الشعب من طريق اثبت لكن ضعفه 

 البخاري 

اي عائشة ا ن أ ردت اللحوق بي  فليكفك من   .0440

ايك ومجالسة ال غنياء ول  الدنيا كزاد الرايب وا 

 تس تخلق  ثواب حتى ترقعيه

سعد ف   ابنرواه  اي عائـشة ا ن أ ردتقوله 

 الطبقات 

نه ا ن   .0449 ل تغبطن جامع المال من غير حله فا 

تصدق لم يقبل منه وما بق  كان زاده ف  النار 

 ضف

 عباس  ابنرواه الحاكم من حديث ل تغبطن  قوله

لى طعامه   .0443 من ضم يتيما بين أ بوين مسلمين ا 

وشرابه حتى يس تغن  عنه وجبت له الجنة 

 صالبتة 

رواه أ حمد والطبران  من  من ضم يتيماقوله 

يث مالك بن عمرو ورواه البارودي عن أ بي  حد

بن مالك العامري والطبران  ف  ال وسط كلهم 

 بأ سانيد ضعاف 

أ ان وكافل اليتيم ف  الجنة كهاتين وهو يشير   .0444

 حبأ صبعيه 

يعن  ف  سرعة الدخول ويقاس  أ ان وكافلقوله 

عليه كل مثله حيث أ حسن الخالفة فيما توله 

أ بي  هريرة  ل غير رواه البخاري من حديث

وأ حمد وأ بو داود والترمذي كلهم من حديث 

 سهل 

من مسح رأ س يتيم لم يمسحه ا ل لله كانت   .0447

له بكل شعرة مرت عليها يده حس نة ومن 

لى يتيمة أ و يتيم غيره كنت أ ان وهو  أ حسن ا 

 ف  الجنّة كهاتين وفرق بين أ صابعه

... 

أ بو رواه العقيل  والخرائط  و  خير بيوتكمقوله  خير بيوتكم بيت فيه يتيم مكرم  .0443

 النجار من حديث عمر بن ابننعيم ف  الحلية و 

 الخطاب 



 238 

ل يؤمن أ حدكم حتى يحب ل خيه ما يحب   .0445

 لنفسه

فيحب للكافر ال سالم  ل يؤمن أ حدكمقوله 

 فال خ أ غلبي  لتنظيم أ مر المسلمين 

وروي أ و لجاره أ و حتى يحب المرء ل يحبه   .0448

 ا ل لله ص

رواه مسلم والبخاري ل خيه  أ و لجارهوروي قوله 

ل لله   وأ حمد حتى يحب المرء ل يحبه ا 

ا ن أ حدكم مرأ ة أ خيه فا ذا رأ ى به شيئا فليمطه   .0442

 صعنه 

ذا رأ ى ف  ثوبه أ و بد ا ن أ حدكم كالمرأ ةقوله  نه فا 

شيئا مس تقذرا فليمطه نداب ومثل الظاهر 

 ال خالق السيئة بتوقيفه عليه ليتجنبه 

المؤمن والمؤمن أ خو المؤمن  المؤمن مرأ ة  .0471

 يكف عليه ضيعته ويحوطه من وراءه ح

 رواه أ بو داود والترمذي  المؤمن مرأ ةقوله 

من قضى ل خيه حاجة ف  غير معصية فكأ نما   .0470

 حخدم الله عمره 

ران  رواه البخاري ف  التاريخ والطب من قضىقوله 

والخرائط  ف  مكارم ال خالق من حديث أ نس 

بس ند ضعيف ولفظ البخاري ف  التاريخ من 

قضى ل خيه حاجة وف  لفظ ل خيه المسلم وف  

أ خرى كان بمنزلة من خدم الله عمره ولفظ 

من قضى ل خيه عمر  ابنالديلم  من حديث 

الله عمره حاجة ف  غير معصية كان كمن خدم 

عانة لعبيده   فليعن أ خا ثقة ابلله وا 

من أ قر عين مؤمن أ قر الله عينه يوم القيامة   .0479

 ص

 ( سورة النبأ ،93{ )َجَزاء وِّفَاقًا}من أ قر عين قوله 

المبارك ف  الزهد بس ند ضعيف ل ن  ابنرواه 

فيه عبيد الله بن زحر لكن روى له البخاري 

 فصار حس نا 

ه ف  قضاء حاجته ل ن يمش  أ حدكم مع أ خي  .0473

وأ شار بأ صبعه أ فضل من أ ن يعتكف ف  

 ضفمسجدي هذا شهرين 

 رواه الحاكم وصّححه  ل ن يمش قوله 
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من مشى ف  حاجة أ خيه ساعة من ليل أ و   .0474

نهار قضاها أ و لم يقضها كان له خيرا من 

 ح اعتكاف شهرين 

رواه الحاكم وصّححه وروى  من مشىقوله 

 الطبران  عشر س نين 

أ غاث ملهوفا غفر الله له ثالثة وس بعين من   .0477

ثنين وس بعين ف   مغفرة واحدة ف  الدنيا وا 

 ص الدرجات العلى من الجنّة

عساير من  ابنأ خرجه  من أ غاث ملهوفاقوله 

 حديث أ نس 

نصر أ خاك ظالما أ و مظلوما تحجزه عن الظلم ا  .0473

أ و تمنعه من الظلم ا ن يك ظالما فاردده عن 

ن يك مظلوما فان  ضفصره ظلمه وا 

قال البخاري رواية تأ خذ فوق  نصر أ خاكاقوله 

يديه ولفظ المغيرة تمنعه من الظلم فذلك نصرك 

ايه ولفظ حديث ببه س جابر فاردده عن ظلمه  ا 

شخصان من المهاجرين وال نصار فانتسب  تقاتل

لى نداء قومه فأ نكر ذلك بقوله هذه  كل منهما ا 

 دعوة الجاهلية فأ خبروه فقال ل بأ س ولينصر

حجزه كنصر  الرجل أ خاه ظالما أ و مظلوما

 وضرب 

لى الله ا دخال السرور   .0475 ا ن من أ حب ال عمال ا 

على قلب المؤمن وأ ن يفرج عنه غما أ و أ ن 

 صيقض  عنه دينا أ و يطعمه من جوع 

رواه الطبران  ف   ا ن من أ حب ال عمالقوله 

 بناالصغير وال وسط بس ند ضعيف من حديث 

 بناعمر ورواه الطبران  ف  الكبير من حديث 

 عباس 

ليه   .0478 من حمى مؤمنا من منافق يعنته بعث الله ا 

 صملكا يحم  لحمه يوم القيامة من انر جهنم 

 المبارك وأ حمد وقد تقدم ابنرواه  من حمىقوله 

خصلتان ليس فوقهما ش ء من الشر الشرك   .0472

 ابلله والضر بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما

 ش ء من البر ال يمان ابلله والنفع لعباد الله 

ذيره صاحب الفردوس من حديث  خصلتانقوله 

 علّ  ولم يس نده ولده ف  مس نده 

من لم يهتم بأ مر المسلمين فليس منهم ومن لم   .0431

يصبح ويمس  انصحا لله ولرسوله ولكتابه 

 حول مامه ولعامة المسلمين فليس منهم 

… 
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خمس مائة وال بدال خيار أ مت  ف  كل قرن   .0430

أ ربعون فال الخمس مائة ينقصون ول ال ربعون 

كلما مات رجل أ بدل الله من الخمس مائة 

مكانه وأ دخل من ال ربعين مكانهم قالوا اي 

رسول الله دلنا على أ عمالهم قال يعفون عمن 

ليهم  لى من أ ساء ا  ظلمهم ويحس نون ا 

 ويتواسون فيما أ اتهم الله تعالى ص

رواه أ بو نعيم ف  الحلية من   خيار أ متقوله 

عمر وهم أ بدال الرسل أ بدلت  ابنحديث 

ل الحس نات ول  سيئاتهم حس نات فال يرون ا 

ينظرون السيئات لصفاء نورهم ابلمحو والتبديل 

فبدعائهم يرفع أ نواع البالء اللّهم تجاوز عن أ مة 

 محمد صلّى الله عليه وسلم 

 فصل ف  عيادة المريض

من أ تى أ خاه المسلم عائدا مشى ف  خرافة   .0439

الجنة حتى يجلس فا ذا جلس غمرته الرحمة 

فا ن كان غدوة صلى عليه س بعون أ لف ملك 

ن كان مساء صلى عليه  حتى يمس  وا 

س بعون أ لف ملك حتى يصبح فللمريض 

 أ ضعاف ذلك

 بنارواه أ صحاب السنن لفظ  من أ تى أ خاهقوله 

م ي ولمسلماجه وصّححه الحاكم وحس نه الترمذ

 ابن ولفظ من عاد مريضا لم يزل ف  خرفة الجنّة

يماان  صرصرى ف  أ ماليه من عاد مريضا ا 

واحتسااب وتصديقا بكتابه وكل الله به س بعين 

 انفع  نابجرير و  ابنورواه  أ لف ملك يصلون عليه

 ... عائد المريض ف  خرفة الجنّة حتى يرجع  .0433

ذا عاد الرجل المريض خاض ف  الرحمة   .0434 ذا فا  ا 

قعد عنده قرت فيه وروي استنقع فيها 

 استنقاعا ضف

ذا عاد الرجل قوله  رواه الحاكم والبيهق  من ا 

م وصّححه الحاك انغمس فيهاحديث جابر وقال 

على شرط مسلم وصّححه ابن عبد البر وذيره 

مالك ف  الموطأ  بالغا بلفظ قرت به ورواه 

الصغير  والطبران  ف  اس تقر فيهاالواقدي بلفظ 

ذا فمن حديث أ نس ولفظ البيهق  ف  الشعب  ا 

باس ولفظ ابن ع  جلس عنده استنقع ف  الرحمة

من عاد مريضا يلتمس وجه الله عند البيهق  

خاض ف  رحمته خوضا فا ذا قعد عنده استنقع 

 فيها استنقاعا
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ذا عاد المسلم أ خاه أ و زاره قال الله تعالى   .0437 ا 

وأ ت منزلك ف  طبت وطاب ممشاك وتب

 الجنّة ص

ذا عاد المسلمقوله  رواه الترمذي وابن ماجه من  ا 

حديث أ بي  هريرة وروي بأ سانيد كلها ضعيفة 

 لكن تقوى

ذا ابتليت عبدي المؤمن فلم   .0433 قال الله تعالى ا 

لى عواده أ طلقته من أ ساري ثم أ بدلته  يشكن  ا 

لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم 

 يس تأ نف العمل ص

ة رواه البيهق  من حديث أ بي  هرير  قال اللهقوله 

بس ند جيد وهو صحيح رواه أ حمد وأ بو يعلى 

ذا والطبران  وأ بو نعيم  ادي بتليت عبدا من عباا 

نهامؤمنا فحمدن  وصبر على ما  يقوم من  بتليته فا 

مضجعه ذلك ييوم ولدته أ مه من الخطااي ويقول 

الرب للحفظة أ ان قيدت عبدي هذا وابتليته 

 أ جروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من ال جرف

 وهو صحيح 

أ ليق  بكسر الصاد وفتحها والفتح من يرد اللهقوله  ب منهمن يرد الله به خيرا يَص   .0435

ابل دب رواه البخاري من حديث أ بي  هريرة 

 حبّان  ابنوأ حمد والنسائ  و 

عاد عثمان بن عفان فقال بسم الله الرحمان   .0438

 ال حد الصمد الذي لم يلد الرحيم أ عيذك ابلله

ولم يولد ولم يكن له كفؤا أ حد من شر ما تجد 

 ثالاث ص

 الس ن  ف  عمل اليوم ابنرواه  عاد عثمان قوله

والليلة والطبران  والبيهق  ف  ال دعية من 

 عفان  ابنحديث عثمان 

رواه الترمذي والنسائ  والحاكم  وعاد عل قوله  وعاد علّ  فقال اللّهم اشفه اللّهم عافه  .0432

حبّان ف  صحيحيهما وقال الترمذي واللفظ  ابنو 

له حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط 

 الش يخين وجد علّ  يطلب فقاله 

رواه صاحب الفردوس ورفع  أ فضل العيادةقوله  أ فضل العيادة أ خفها   .0451

أ فضل العيادة أ جرا سرعة القيام من عند جابر 

المظفر ف  فضائل الحباس  ابنروى  المريض

 أ فضل العيادة ما خف منها 
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 بناأ ي قدرها ف  السرعة رواه  العيادة فواققوله  العيادة فواق انقة   .0450

أ بي  الدنيا والبيهق  ف  الشعب والديلم  بلفظ 

 العيادة فواق انقة 

أ فضل العيادة أ جرا سرعة القيام من عند   .0459

 المريض

رواه صاحب الفردوس من  أ فضل العيادةقوله 

 حديث جابر مرفوعا 

أ بي   نابماجه و  ابنأ خرجه  ول يعود المريضقوله  ول يعود المريض ا ل بعد ثالث  .0453

 الدنيا ف  المرض والكفارات والبيهق  ف  الشعب 

 أ خرجه الديلم   المريض ل يعادقوله  المريض ل يعاد حتى يمرض ثالثة أ ايم  .0454

سط أ خرجه الطبران  ف  ال و  ل يعاد المريضقوله  بعد ثالث ضفل يعاد المريض ا ل   .0457

 من طريق نصر بن حماد 

عودوا المريض واتبعوا الجنازة والعيادة غبا أ و   .0453

 أ ربعا ا ل أ ن يكون مغلواب فال يعاد والتفدية مرة 

ن رواه البغوي ف  رواية عثما عودوا المريضقوله 

 ة فقط ر مرفوعا فال يعاد ا ن غاب عقله والتفدية م

يوما  بأ ن يزوره يوما ويترك أ غبوا ف  العيادةقوله  أ غبوا ف  العيادة وأ ربعوا فيها  .0455

أ تيه لئال يعنته أ ربعوا يأ تيه يومين بعد العيادة ثم ي

 ف  الرابع 

 فصل ف  الجنائز والقبور

من ش يع جنازة فله قيراط مثل أ حد من ال جر   .0458

 فا ن وقف حتى تدفن فله قيراطان 

رواه الش يخان من حديث من ش يع جنازة قوله 

أ بي  هريرة روى مسلم القيراط مثل أ حد وأ صله 

 متفق عليه 

يماان واحتسااب وكان معها   .0452 من تبع جنازة مسلم ا 

نه يرجع  حتى يصل  عليها ويفرغ من دفنها فا 

من ال جر بقراطين كل قيراط مثل أ حد ومن 

نه يرجع  صلّى عليها ثم رجع قبل أ ن تدفن فا 

كبير قوله ال  رواه الطبران  ف  من تبع جنازةقوله 

ماجه وأ بو عوانة  ابنومن صلى رواه أ حمد و 

والدارقطن  ف  ال فراد والطبران  ف  ال وسط 

 والضياء ف  المختارة 
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بقيراط من ال جر والذي نفس  بيده لهو أ ثقل 

 صف  ميزانه من أ حد 

يتبع الميت ثالث فيرجع اثنان ويبقى واحد   .0481

يتبعه أ هله وماله وعمله فيرجع أ هله وماله 

 ويبقى عمله ص 

رواه مسلم من حديث أ نس  يتبع الميتقوله 

بارك وأ حمد والبخاري والترمذي وقال الم  ابنو 

 حسن صحيح والنسائ  

ابلنصب ل نه بيت الدود رواه  ما رأ يتقوله  ما رأ يت منظرا ا ل والقبر أ فظع منه  .0480

ماجه والحاكم من حديث عثمان  ابنالترمذي و 

 وقال صحيح 

ر أ تى المقابر فبكى وبكى الناس لبكائه فقام عم  .0489

فقال فداك أ بي  وأ م  ما أ بكاك فقال هذا قبر 

أ منة بنت وهب اس تأ ذنت ربي  ف  زايرتها 

فأ ذن واس تأ ذنته ف  أ ن أ س تغفر لها فأ بيى علّ  

 صفأ دركن  ما يدرك الولد من الرقة 

رواه مسلم من حديث أ بي   أ تى المقابرقوله 

 ريدة هريرة وأ حمد من حديث ب

ا ن القبر أ ول منازل ال خرة فا ن نجا منه صاحبه   .0483

ن لم ينج منه فما بعده أ شد  فما بعده أ يسر وا 

 ص

 بنارواه الترمذي وحس نه و  ا ن القبر أ ولقوله 

 ماجه والحاكم وصّححه من حديث عثمان 

أ دم  بنايقول القبر للميت ا ذا وضع فيه ويحك   .0484

ن  بيت الفتنة وبيت  ما غرك بي  أ لم تعلم ا 

الظلمة وبيت الدود فا ن مصلحا أ جاب عنه 

مجيب القبر فيقول أ رأ يت ا ن كان يأ مر 

ذا  ن  ا  ابلمعروف وينهيى عن المنكر فيقول ا 

أ عود عليه خضرا ويعود جسده عل  نورا 

لى رب العالمين   صوتصعد روحه ا 

ن وهو ف  العاقبة لعبد الحق عيقول القبر قوله 

 أ بي  الحجاج مرفوعا 

القبر روضة من رايض الجنّة أ و حفرة من   .0487

 صحفر النار 

ن رواه الترمذي والطبران  معا م القبر روضةقوله 

حديث أ بي  سعيد والطبران  فقط ف  ال وسط 
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ق  أ بي  الدنيا والبيه ابنمن حديث أ بي  هريرة و 

 عمر  ابنف  الشعب من حديث 

 فصل ف  كمال ال يمان وال حسان وحسن الجوار وصلة ال رحام

أ حسن مجاورة من جاورك تكن مسلما أ و   .0483

 صمؤمنا 

 قوله أ حسن مجاورة هو من حديث أ بي  الدرداء 

مازال جبريل يوصين  ابلجار حتى ظننت أ نه   .0485

 س يورثه

ل ن أ عظم الحقوق الجوار وهو  مازال جبريلقوله 

 عمر  ابنمتفق عليه من حديث عائشة و 

ومازال يوصين  ابلمملوك حتى ظننت أ نه   .0488

 له أ جال أ و وقتا ا ن بلغه عتقيضرب 

... 

من كان يؤمن ابلله واليوم ال خر فليكرم جاره   .0482

ومن كان يؤمن ابلله واليوم ال خر فليقل خيرا 

أ و ليسكت ومن كان يؤمن ابلله واليوم ال خر 

 فليكرم ضيفه

 متفق عليه من حديث من كان يؤمن ابللهقوله 

 أ بي  شريح 

جمع ابئقة انزلة داهية ابقت  ل يؤمن عبدقوله  بوائقهل يؤمن عبد حتى يأ من جاره   .0421

ذا نزلت بشرها رواه البخاري من  الداهية ا 

عساير من طريق أ سد  ابنحديث أ بي  شريح و 

 النجار من حديث أ نس بلفظ ابنبن عبد الله و 

ل يؤمن عبد حتى يكون لسانه وقلبه سواء 

 وحتى يأ من جاره بوائقه ول يخالف قوله فعله 

 ... يؤمن أ حدكم حتى يأ من جاره شرهل   .0420

ل يؤمن عبد حتى يكون لسانه وقلبه سواء   .0429

وحتى يأ من جاره بوائقه ول يخالف قوله فعله 

 ص

... 
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ا ن فالنة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي   .0423

 جيرانها فقال ه  ف  النار ص

رواه أ حمد والحاكم من حديث  ا ن فالنةقوله 

 أ بي  هريرة وقال صحيح ال س ناد 

ل صبر واثنيا ورابعا فقااشكا أ حد جاره فقال   .0424

له أ طرح متاعك ف  الطريق فجعل الناس 

يمرون به فيلعنونه فقال له جاره رد متاعك 

 فوالله ل أ عود 

حبّان  ابنأ حد رواه أ بو داود و  شكا لهقوله 

 ة والحاكم من حديث أ بي  هرير 

أ ل ا ن أ ربعين دارا جار أ ربعون عن يمينه   .0427

 وشماله وخلفه وبين يديه

رواه أ بو داود ف  المراس يل  أ ل ا ن أ ربعينقوله 

ووصله الطبران  من حديث كعب بن مالك وأ بو 

 يعلى من حديث أ بي  هريرة 

الجار س تون دارا عن يمينه وس تون عن   .0423

 يساره وس تون خلفه وبين يديه

... 

 رواه مسلم  الشؤم ف  الدارقوله  الدار والمرأ ة والفرسالشؤم ف    .0425

ا ن يكن من الشؤم ش ء حق فف  الفرس   .0428

 والمرأ ة والدار

 رواه مسلم  ا ن يكن من الشؤمقوله 

ل شؤم وقد يكون اليمن ف  الدار والمرأ ة   .0422

 والفرس

رواه الترمذي عن حكيم  ل شؤم وقد يكونقوله 

 ماجه  ابنبن معاوية و 

ما سوء الدار قال ضيق ساحتها وخبث   .0711

جيرانها قيل فما سوء الدابة قال منعها ظهرها 

وسوء خلقها قيل فما سوء المرأ ة قال عقم 

 حرحمها وسوء خلقها 

رواه الطبران  من حديث  ما سوء الدارقوله 

أ سماء بنت عميس بس ند ضعيف لكن روي 

مرسال صحيح ف  كتاب الخيل للدمياط  من 

 فالشؤم هنا ا ن كان عدم [قلُت ] حديث عبد الله

الموافقة فقط ل ما يعتقده الجاهلية من توقع 

 مكروه فذلك دين جاهل  

ذا   .0710 ذا اس تعانك أ عنته وا  أ تدري ما حق الجار ا 

ذا  ذا افتقر عدت عليه وا  اس تقرضك أ قرضته وا 

ذا أ صابته  ذا أ صابه خير هنأ ته وا  مرض عدته وا 

رواه الخرائط  ف   ري ما حق الجارأ تدقوله 

عدي ف  الكامل والطبران   ابنمكارم ال خالق و 

ف  الكبير من حديث بهز بن حكيم قال الحافظ 
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ذا مات اتبعت جنازته  ل ومصيبة عزيته وا 

تس تطل عليه ابلبناء فتحجب عنه الريح ا ل 

ذنه ول تؤذه بقتا منها  ر قدرك ا ل أ ن تغرف لهاب 

ن ا شتريت فاكهة فأ هد له فا ن لم تفعل وا 

فأ دخلها سرا ول يخرج بها ولدك ليغيظ بها 

ولده أ تدرون ما حق الجار والذي نفس  بيده 

 ما يبلغ حق الجار ا ل قليل ممن رحمه الله ص

ف ختالاهذا الحديث روي بأ سانيد واهية لكن 

 مخرجيها يشعر بأ ن للحديث أ صال 

اي نساء المسلمات ل تحقرن جارة لجارتها ولو   .0719

 محرق صفرسن شاة ولو يراع شاة 

رواه أ حمد والش يخان  اي نساء المسلماتقوله 

من حديثه وف  رواية ولو يراع شاة محرق رواه 

الطبران  ف  الكبير والبيهق  ف  الشعب من 

 حديث خولة 

الث أ دم ث بنأ دم ثالث وشقاوة ل بنسعادة ل  .0713

أ دم الزوجة الصالحة والمريب  ابنفمن سعادة 

م أ د بنالصالح والمسكن الواسع وشقوة ل

ثالث المسكن السوء والمرأ ة السوء والمريب 

 السوء

رواه أ حمد من حديث انفع  أ دم بنسعادة لقوله 

أ خرجه الحاكم وقال صحيح ال س ناد وأ خرجه 

 الطيالس  من طريق ا سماعيل بن محمد 

ذا سمعت جيرانك يقولون قد أ حسنت فقد   .0714 ا 

ذا سمعتهم يقولون قد أ سأ ت فقد  أ حسنت وا 

 أ سأ ت ص

ذا سمعتقوله  رواه أ حمد والطبران  من  ا 

 بناحديث عبد الله بن مسعود بس ند جيد و 

جه ما ابنحبّان ورجاله رجال مسلم و  ابنماجه و 

 أ يضا من حديث كلثوم الخزاع  

من كانت له أ رض فأ راد بيعها فليعرضها على   .0717

 جاره

ماجه والحاكم  ابنرواه  من كانت له أ رضقوله 

دون ذير الجار وقال صحيح ال س ناد واللفظ 

للخرائط  ف  مكارم ال خالق رجاله رجال 

 الصحيح 

من له جار ف  حائط أ و شريك فال يبيعه حتى   .0713

 يعرضه عليه

 رواه مسلم  من كان له شريكقوله 
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ل يمنعن أ حدكم جاره أ ن يغرز خش به ف    .0715

 جداره

 رواه الخرائط  ف  مساوي ل يمنعن أ حدكمقوله 

 ال خالق والطبران  ف  الكبير 

ا ن الجار يضع جذعه ف  حائط جاره شاء أ م   .0718

 أ بيى

رواه الخرائط  ف  مكارم  ا ن الجار يضعقوله 

 ل يمنعن  ال خالق وهو متفق عليه بلفظ

ذا اختلفتم ف  الطريق الميتاء فاجعلوها س بعة  .0712  ا 

 صأ ذرع 

ذا اختلفتمقوله  رواه الخرائط  ف  مكارم  ا 

 ال خالق 

لى جيرانه   .0701 ذا أ راد الله بعبد خيرا عسله يحببه ا  ا 

ويفتح له عمال صالحا قبل موته حتى يرضى 

 عنه من حوله

ذا أ راد اللهقوله  رواه الخرائط  والبيهق  ف   ا 

س ناد جيد ورواه أ حمد من حديث أ بي   الزهد اب 

 عنبة الخولن  

 والبرور بهافصل ف  صلة ال رحام 

قال الله تعالى أ ان الرحمن خلقت الرحم   .0700

وشققت لها اسما من اسم  فمن وصلها 

  وصلته ومن قطعها قطعته ومن بتها بتته وعزت

وجالل  ل صلن من وصلك ول قطعن من 

 صقطعك ول أ رضى حتى ترضين 

ئشة متفق عليه من حديث عاقال الله تعالى قوله 

عمرو بن  ورواه الحكيم الترمذي من حديث

ف أ بي  شيبة ف  المصن ابنشعيب ورواه أ حمد و 

والبخاري ف  ال دب المفرد وأ بو داود والترمذي 

حبّان والحاكم  ابنوقال صحيح والبغوي و 

والبيهق  من حديث عبد الرحمان بن عوف 

والخرائط  ف  مساوي ال خالق والخطيب من 

حديث أ بي  هريرة والحكيم الترمذي من حديث 

ما خلقتك بيدي وشققت لك اسعباس بلفظ  ابن

من اسم  وقربت مكانك من  وعزت  وجالل  

ل صلن من وصلك ول قطعن من قطعك ول 

 أ رضى حتى ترضين 

من سره أ ن ينسأ  ف  أ ثره ويوسع عليه ف  رزقه   .0709

 فليصل رحمه

 متفق عليه من سره أ ن ينسأ  قوله 
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من سره أ ن يوسع له ف  عمره ويوسع له ف    .0703

 صرزقه فليتق الله وليصل رحمه 

 رواه أ حمد والضياء ف  المختارة  من سره أ نقوله 

أ ي الناس أ فضل قال أ تقاهم لله عز وجل   .0704

وأ وصلهم لرحمه وأ مرهم ابلمعروف وأ نهاهم عن 

 المنكر 

رواه أ حمد والطبران  من  أ ي الناس أ فضلقوله 

س ناد حسن حديث درة بنت أ    بي  لهب اب 

ن أ دبرت وأ مرن  أ ن   .0707 أ وصان  بصلة الرحم وا 

ن كان مرا  أ قول الحق وا 

ه حبّان ف  صحيح ابنرواه أ حمد و  أ وصان قوله 

ن كان مرا   وأ خرج أ بو نعيم قل الحق وا 

ا ن الرحم شجنة معلقة ابلعرش وليس الواصل   .0703

ذا   نقطعتاابلمكافئ ولكن الواصل الذي ا 

 رحمه وصلها ضف

ن رواه الطبران  والبيهق  ما ن الرحم شجنة قوله 

عمرو ورواه مسلم من حديث  ابنحديث 

عائشة والبخاري دون قوله الرحم معلقة ابلعرش 

وف   الرحم شجنة من الرحمنولفظ مسلم 

روى أ بو  ا ن الرحم شجنة من الرحمن البخاري

مرو ع ابنحبّان من حديث  ابنداود والترمذي و 

  وليس الواصل ابلمكافئ

ا ن أ عجل الطاعة ثوااب صلة الرحم حتى ا ن   .0705

أ هل البيت ليكونون فجارا فتنمو أ موالهم 

 ويكثر عددهم ا ذا وصلوا أ رحامهم

حبّان من حديث  ابنرواه  ا ن أ عجل الطاعةقوله 

أ بي  بكرة والخرائط  ف  مكارم ال خالق 

 والبيهق  بس ند ضعيف 

ا ن الله قد منعن  وبنى مدلج بصلتهم الرحم   .0708

 وطعنهم ف  لبات ال بل 

م رواه الخرائط  ف  مكار  ا ن الله قد منعن قوله 

ال خالق وهو مرسل صحيح ال س ناد فالصدقة 

 تدفع السوء من كل ش ء 

ا ن أ م  قدمت وه  مشركة قال صل  أ مك   .0702

 ص

رواه البخاري والنسائ  ا ن أ م  قدمت  قوله

 ل  أ مك ومسلم وروي ص

الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم   .0791

 اثنتان صدقة وصلة   

رواه الترمذي  الصدقة على المسكينقوله 

ماجه من حديث سلمان  ابنوحس نه والنسائ  و 

خزيمة  ابنبن عامر الضبي  وأ حمد والحاكم و 

حبّان وصححوه وأ قره الذهبي  ول يس تلزم  ابنو 
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ال فضلية وربما يكون المحتاج المضطر أ فضل 

نما أ فاد الصدقة والصلة فقط   وا 

قال أ بو طلحة بيرحاء صدقة فقال وجب أ جرك   .0790

 على الله فأ قسمه ف  أ قاربك 

 رواه البخاري  قال أ بو طلحةقوله 

هو المضمر للعداوة له  الصدقةأ فضل قوله  صأ فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح   .0799

ويطوي عليه كشحه ول يأ لفه لما فيه من قهر 

النفس رواه أ حمد والطبران  من حديث أ بي  

داود وقال الهيثم  س نده حسن وعن أ بي  طاهر 

أ نه صحيح وأ قره الحافظ وأ خرجه البخاري ف  

ال دب المفرد وأ بو داود والترمذي من حديث 

كبير ن  ف  ال أ بي  سعيد الخدري وأ خرجه الطبرا

برجال ثقات صحاح وقال الحاكم على شرط 

 مسلم وأ قره الذهبي  

لن يجزي ولد والده ا ل أ ن يجده مملوكا   .0793

 فيشتريه فيعتقه

يخلصه من الرق بملك ل ن  لن يجزي ولدقوله 

الرقيق كالمعدوم فمنفعته لغيره وانعزاله من 

المراتب السنّية رواه مسلم من حديث أ بي  

العتق بلفظ ل يجزي ورواه  هريرة ورواه ف 

البخاري ف  ال دب المفرد وأ بو داود والترمذي 

 حبّان  ابنماجه و  ابنوالنسائ  و 

هل بق  من والديك أ حد قال أ م  قال قابل   .0794

الله ف  برها فا ذا فعلت ذلك فأ نت حاج 

 ومعتمر ومجاهد

ران  رواه أ بو يعلى والطب هل بق  من والديكقوله 

س ناد حسن   ف  الصغير اب 

ذا رضيت عنك أ مك فاتق الله وبرها  .0797 ذا رضيت عليكقوله  وا   رواه الطبران  وا 

ال أ بي  شيبة عن الحسن مرس بنوف  المصنف ل بر الوالدين يجزئ من الجهاد ح  .0793

 بر الوالدين يجزئ من الجهاد 
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ابن ابمن أ صبح والداه راضيين عنه أ صبح وله   .0795

مفتوحان من الجنّة ومن أ مسى والداه راضيين 

عنه أ مسى وله ابابن مفتوحان له من الجنّة 

ومن أ صبح ساخطين عليه أ صبح له ابابن 

مفتوحان من النار ومن أ مسى ساخطين عليه 

ن كان واحد فواحد  أ مسى له ابابن من النار وا 

ن ظلماه ص ن ظلماه وا  ن ظلماه وا   وا 

مور  فيما يتعلق ابل  قاله ثالاث من أ صبحقوله 

الدنيوية ل ال خروية رواه البيهق  ف  الشعب 

عساير ف  التاريخ برجال ثقات أ ثبات غير  ابنو 

 عدي ورواه الديلم  ابنتهمه االسرخس  فقد 

من حديثه وهو ف  ال فراد للدارقطن  من 

 حديث زيد بن أ رقم 

من أ بر قال أ مك ثم من قال أ مك ثم من قال   .0798

 ثم أ ابك ثم ال قرب فال قرب أ مك ثم من قال

رواه الترمذي والحاكم  من أ بر قال أ مكقوله 

 وصححه من حديث بهز بن حكيم 

بر أ مك وأ ابك وأ ختك وأ خاك ثم أ دانك فأ دانك   .0792

 ص

رواه النسائ  من حديث طارق  بر أ مكقوله 

المحاس بي  وأ حمد والحاكم من حديث أ بي  رثمة 

وأ بو داود من حديث كليب بن منفعة وصّححه 

 الحاكم من حديث بهز 

سأ له من مات أ بواه هل بق  من حقوقهما   .0731

ش ء قال الصالة عليهما والس تغفار لهما 

يرام صديقهما وصلة الرحم  نفاذ وعدهما وا  وا 

 ا ل بهماالت  ل توصل 

ماجه  ابنرواه أ بو داود و  سأ له من ماتقوله 

 وصّححه الحاكم 

ا ن من أ بر البر صلة المرء أ هل ود أ بيه بعد   .0730

 أ ن يول  ال ب

ت بعد أ ن يغيب أ بوه بمثل المو  ا ن أ بر البرقوله 

فالوفاء بحقوق الوالدين وال صحاب بعد الموت 

 عمر  ابنأ بلغ رواه مسلم من حديث 

أ خرجه الطبران  ف   من البر أ ن تصلقوله  صديق أ بيك من البر أ ن تصل  .0739

 ال وسط من حديث أ نس 

  هو حديث أ بي  هريرة تقدم معناهبر الوالدة قوله  بر الوالدة على الولد ضعفان  .0733

دعوة الوالدة أ سرع ا جابة ه  أ رحم من ال ب   .0734

 ضفودعوة الرحم ل تسقط 

 من معنى ما تقدم  دعوة الوالدةقوله 
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 رواه أ بو الش يخ ف  كتاب الثواب رحم اللهقوله  حرحم الله والدا أ عان ولده على بره   .0737

 عمر بس ند ضعيف  ابنمن حديث عل  و 

ساووا بين أ ولدكم ف  العطية فلو كنت   .0733

 ضفمفضال أ حدا لفضلت النساء 

 بنارواه الطبران  ف  الكبير و ساووا بين قوله 

 عباس  ابنعساير ف  اتريخه من حديث 

ه سمه ويزوجاحق الولد على والده أ ن يحسن   .0735

ذا أ درك ويعلمه الكتاب أ و الصالة ص  ا 

  رواه أ بو نعيم ف  الحلية والديلمحق الولد قوله 

ف  مس ند الفردوس ورواية المس ند الصالة 

ورواية الديلم  الكتاب وهو حسن ورواه 

 غيرهما بس ند ضعيف 

كل غالم رهين أ و رهينة ف  العقيقة تذبح عنه   .0738

 يوم السابع ويحلق رأ سه 

 ذيرا أ و أ نثى فالذبيحة تخلصه من كل غالمقوله 

نخس الش يطان فهو مرهون بها فال يخلص من 

ل بها روي من لم يعق لولده لم يشفع  الش يطان ا 

ة فيه يعن  ا ن مات صغيرا لتضييعه حقه فالعقيق

يث وقال أ بو حنيفة هو على س نّة وأ وجبها الل 

ختيار فعند الشافع  شااتن للغالم وشاة ال

نثى وعند مالك شاة واحدة فيهما فعين يوم  لل 

السابع ويحلق رأ سه ذيرا أ و أ نثى كله لفتح المسام 

ويره الماوردي حلق ال نثى رواه أ صحاب السنن 

وقال الترمذي حسن صحيح ورواه أ حمد 

والحاكم والبيهق  من رواية الحسن عن سمرة 

 من سمرة هذا  وثبت سماع الحسن

رواه البخاري لما قال ال قرع  قبّل الحسنقوله  صل الحسن وقال من ل يرحم ل يرحم قبّ   .0732

  بن حابس التميم  ل  عشرة أ ولد ما قبلتهم فقاله

غسل وجه أ سامة ثم قبله فقال قد أ حسن بنا   .0741

 ا ذ لم يكن جارية

  أ بي  شيبة ف ابنرواه  غسل وجه أ سامةقوله 

ة لما قال لعائش ماجه والبيهق  ابنالمصنف و 

غسليه فاس تقذرته لو كان أ سامة جارية لحليتها ا

 وس نده صحيح  ولكسوتها حتى أ نفقها
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نما   .0740 تعثر الحسن فنزل على المنبر فحمله فقال ا 

 أ موالكم وأ ولدكم فتنة وفعل ابلحسين أ يضا

رواه أ صحاب السنن من  تعثر الحسنقوله 

يان عا يمش  حديث بريدة ف  الحسن والحسين م

 ويعثران قال الترمذي حسن غريب 

يصل  ابلناس فريبه الحسين فأ طال فقال ا ن   .0749

 رتحلن  فكرهت أ ن أ عجلها  الحسين قد ابن

 حتى يقض  حاجته ضف

رواه النسائ  من حديث  يصل  ابلناسقوله 

شداد ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط 

الش يخين وأ حمد والبغوي والطبران  ف  الكبير 

 والضياء عنه عن أ بيه 

وروي الولد الصالح من روائح  ريح الولدقوله  ريح الولد من ريح الجنة  .0743

 الجنّة ولذا قيل لعل  أ بو الريحانتين رواه الطبران 

 ف  ال وسط 

هل أ ذان لك قلت فهل أ ذان لك فقال ل قطعة قوله  ان لك قال ل قال ارجع ففيهما جاهدهل أ ذ  .0744

لى أ بويك فاس تأ ذنهما فا ن فعال  حديث فارجع ا 

ل فبرهما   بناهذا نهايته رواه أ حمد و فجاهد وا 

ح  أ  قطعة حديث أ وله  ارجع ففيهماحبّان قوله 

رواه الطبران  ف  الكبير من  والداك فقال نعم

 عمر  نابحديث 

 بناوروي عند قدميها رواه النسائ  و  فالزمهاقوله  صلزمها فا ن الجنة تحت رجليها فا  .0747

ماجه والحاكم من حديث معاوية بن جاهمة 

وصححه الحاكم ورواه الخطيب ف  الجامع بلفظ 

بس ند ضعيف لكن الجنة تحت أ قدام ال مهات 

رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير وروي 

حق يبير ال خوة على صغيرهم كحق الوالد على 

رواه أ بو الش يخ ف  الثواب من حديث أ بي  ولده 

ذا اس تصعب علىهريرة بس ند ضعيف وروي   ا 

أ حدكم دابته أ و ساء خلق زوجته أ و أ حد من 
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  مس ند رواه الديلم  ف أ هل بيته فليؤذن ف  أ ذنه

 الفردوس بس ند ضعيف 

 فصل ف  معاملة العبيد وال حرار

اتقوا الله فيما ملكت أ يمانكم أ طعموهم مما   .0743

تأ كلون وأ يسوهم مما تلبسون ول تكلفوهم من 

العمل ما ل يطيقون فما أ حببتم فأ مسكوا وما 

يرهتم فبيعوا ول تعذبوا خلق الله فا ن الله 

ملككم ا ايهم ولو شاء لملكهم ا ايكم فا ن 

 كلفتموهم فأ عينوهم 

قوا الله تا مفرق ف  عدة أ حاديثاتقوا الله قوله 

فيما ملكت أ يمانكم رواه أ بو داود ف  الصحيحين 

الصالة وما ملكت أ يمانكم ولهما أ طعموهم بلفظ 

مما تأ كلون ويسوهم مما تلبسون ول تكلفوهم ما 

 يغلبهم فا ن كلفتموهم فأ عينوهم 

ل يدخل الجنة خب ول بخيل ول منان ول   .0745

 س ء الملكة

هو المس ء  ل يدخل الجنّة س ء الملكةقوله 

لمماليكه رواه أ حمد مجموعا والترمذي مفرقا 

ث من حديس ء الملكة ماجه مقتصرا على  ابنو 

البخيل والمنان  أ بي  بكر وزاد أ حمد والترمذي

 وحس نه الترمذي 

ذا أ طاع الله   .0748 وأ ول من يدخل الجنّة المملوك ا 

 وأ طاع س يده

رواه الخرائط  ف  مساوي  وأ ول من يدخلقوله 

 حديث أ نس ال خالق من 

ما فاتقوا الله وأ حس نوا فيما بينكم وبين الله وفي  .0742

 بينكم وبين مواليكم

  عساير والخطيب ابنرواه  فاتقوا اللهقوله 

يضرب بعصا عبده فيقول أ عوذ ابلله وأ عوذ   .0771

برسول الله فتركه فقال أ نت حر لوجه الله 

نك لو لم تفعل للفعتك النار   صفقال أ ما ا 

 المبارك ف  الزهد مرسال ابنرواه يضرب قوله 

ول سمع رسورواه مسلم ف  حديث أ بي  مسعود 

 الله صلّى الله عليه وسلم صياح عبد يضربه س يده

فلما رأ ى رسول الله تركه فقال سأ لك بوجه الله 

نه حر  فلم تعفه فلما رأ يتن  أ مسكت يدك قال فا 

 لوجه الله فقاله 
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ذا أ دى العبد حق الله وحق مواليه كان له   .0770 ا 

 أ جران

ذا أ دى العبدقوله  رواه مسلم من طريق  ا 

 ال عمش عن أ بي  صالح عن أ بي  هريرة 

أ خرجه الش يخان من حديث  للعبد المملوكقوله  للعبد المملوك الصالح أ جران  .0779

أ بي  هريرة فمن ترتب عليه فرضان فأ داهما أ فضل 

ممن ترتب عليه فرض واحد فأ داه فالعبد عليه 

 ق س يده فرضان فرض الله وفرض المخلو 

عرض عل  أ ول ثالثة يدخلون الجنة شهيد   .0773

وعفيف متعفف وعبد أ حسن عبادة الله 

 ونصح لمواليه

 رواه الترمذي وحس نه  عرض عل قوله 

وأ ول ثالثة يدخلون النار أ مير مسلط وذو   .0774

 ثروة ل يعط  حق الله وفقير فخور 

ذي فخور يعن  متكبر رواه الترموأ ول ثالثة قوله 

 حبّان من حديث أ بي  هريرة  ابنوقال حسن و 

والله ا ن الله أ قدر عليك منك فقلت هو حر   .0777

 فقال أ ما والله لو لم تفعل للفحتك النار ص

 رواه مسلم وأ بو داود والله ا ن الله قوله 

ذا أ تى أ حدكم خادمه بطعامه فليجلسه وليأ كل   .0773 ا 

 معه فا ن لم يفعل فليناوله لقمة

ذا أ تى أ حدكمقوله   وهو حديث أ بي  هريرة  ا 

ذا كفى أ حدكم مملوكه صنعة طعامه فكفاه   .0775 ا 

ليه فليجلسه وليأ كل معه  حره ومؤنته وقربه ا 

فا ن لم يفعل فليناوله أ و ليأ خذ أ كلة فليروغها 

وأ شار بيده وليضعها ف  يده وليقل كل هذه 

 ص

ذا كفى أ حدكم قوله  ف ختالامتفق عليه مع ا 

ال خالق زاد اللفظ رواه الخرائط  ف  مكارم 

البخاري لقمة أ و لقمتين أ و أ كلة أ و أ كلتين ورواه 

خة ماجه وف  نس ابنمسلم وأ بو داود والترمذي و 

 أ كلة فليروغها يعن  يدسمها وأ شار بيده كل هذه 

ثالثة يؤتون أ جرهم مرتين رجل من أ هل   .0778

الكتاب أ من بنبيه وأ درك النبي  صلّى الله عليه 

ران وعبد ه أ جوسلم فأ من به واتبعه وصدقه فل

مملوك أ دى حق الله وحق س يده فله أ جران 

ورجل كانت له أ مة فغذاها فأ حسن غذاءها 

 متفق عليه من حديث أ بي  ثالثة يؤتونقوله 

 ابنهريرة ورواه أ حمد والترمذي والنسائ  و 

 ماجه والش يخان 
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 ثم أ دبها فأ حسن تأ ديبها وعلمها فأ حسن تعليمها

 صثم أ عتقها وتزوجها فله أ جران 

ثالثة ل يسأ ل عنهم رجل فارق الجماعة   .0772

مامه فمات عاصيا فال يسأ ل  ورجل عصى ا 

غاب عنها زوجها وقد كفاها  امرأ ةعنهما و 

 مؤونة الدنيا فتزوجت بعده فال يسأ ل عنها 

رواه البخاري ف  ال دب  ثالثة ل يسأ لقوله 

المفرد وأ بو يعلى والطبران  ف  الكبير والحاكم 

م وقال على شرط والبيهق  وصححه الحاك

الش يخين وأ قره الذهبي  ف  تلخيصه وقال رجاله 

 ثقات 

ثالثة ل يسأ ل عنهم رجل ينازع الله ا زاره   .0731

ورجل ينازع الله رداءه فا ن رداء الله الكبرايء 

زاره العز ورجل ف  شك من أ مر الله  وا 

 والقنوط من رحمة الله 

قد فمن تكبر من المخلوقين أ و تعزز فثالثة  قوله

زاره رواه البخاري ف  ال دب  انزع الخالق رداءه وا 

المفرد وأ بو يعلى والطبران  ف  الكبير برجال 

داود  ولفظ أ بي ف  جهنم ماجه  ابنثقات ولفظ 

ال رداءه وق عذبتهولفظ مسلم  قذفته ف  النار

زاره ابلغيبة ولفظ الحاكم  ظ ولف قصمتهوا 

  ته ف  الناريبب الترمذي 

الكبرايء رداءي والعظمة ا زاري فمن انزعن    .0730

 واحدا منهما أ لقيته ف  النار وروي قصمته ص  

... 

رواه أ بو داود من حديث أ بي   من هجرقوله  من هجر أ خاه فوق ثالث فمات دخل النار  .0739

هريرة بس ند صحيح ورواه الطبران  من حديث 

ه فهو ف  النار ا ل أ ن يتداركفضالة بهذا اللفظ 

 الله برحمته 

مسلم أ ن يهجر أ خاه فوق  مرئل يحل ل  .0733

ثالث والسابق ابلصلح يدخل الجنّة والذي 

لى الجنّة   يبدأ  ابلسالم يس بق ا 

متفق عليه من حديث أ نس  مرئل يحل لقوله 

لى  وزاد الطبران  والذي يبدأ  ابلسالم يس بق ا 

 عمر  ابنالجنة ورواه مسلم من حديث 

يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي   .0734

 يبدأ  السالم 

وب رواه الطبران  من حديث أ بي  أ ي يلتقيانقوله 

 ورواه أ حمد والطبران  
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نهما انيبان عن الحق ما داما على صرامهما   .0737 فا 

ن ن أ ولهما فيئا يكون س بقه ابلف ء كفارته وا   وا 

سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه سالمه ردت 

ن  عليه المالئكة ويرد على ال خر الش يطان وا 

ماات على صرامهما لم يدخال الجنّة جميعا أ بدا 

 ص

ن أ ولهماقوله  رواه أ حمد والطبران  والبيهق   وا 

 من حديث هشام بن عامر 

هجر النبي  صلى الله عليه وسلم زينب ذا   .0733

 الحجة والمحرم وبعض صفر

 رواه أ بو داود من حديث عائشة هجر قوله 

لى غرفة وه    .0735 وأ لى من نساءه شهرا وصعد ا 

خزانته فلبث تسعا وعشرين يوما وقال الشهر 

 تسع وعشرون ضف

 رواه البخاري ف  المظالم وأ لى من نسائهقوله 

والنكاح ورواه مسلم بلفظ نزل وهو حديث 

من حديث أ نس وفيه قد عمر وروى البخاري 

نفكت قدمه فجلس ف  علية له فجاء عمر قال ا

 ائك قال ل ولكن  أ ليت منهن شهرا أ طلقت نس

ل يحل لمسلم أ ن يهجر أ خاه فوق ثالثة أ ايم   .0738

 ا ل أ ن يكون ممن ل يؤمن بوائقه ص

عدي هو حديث  ابنرواه  ل يحل لمسلمقوله 

س تثناء صحيح ورواه الحاكم عائـشة دون ال

 ابلزايدة وأ نكرها أ حمد بن حنبل 

ل تفعل فا ن مقام أ حدكم ف  سبيل الله خير   .0732

له من صالته ف  أ هله س بعين عاما أ ل تحبون 

أ ن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنّة أ غزوا ف  

سبيل الله من قاتل ف  سبيل الله فواق انقة 

 حرم الله على وجهه النار ص

ما رواه الترمذي لكن قال س بعين عا ل تفعلقوله 

والحاكم من حديث  ماجه ابنوالبيهق  وزاد 

 من قاتل ف  سبيل الله فواق انقةمعاذ بن جبل 

فقد وجبت له الجنّة ومن سأ ل الله القتل من 

 نفسه صادقا ثم مات أ و قتل فا ن له أ جر شهيد

ورواه أ حمد والترمذي وصححه وأ بو داود 

ايدة حبّان والطبران  والبيهق  بز ابنوالنسائ  و 

ومن جرح جرحا ف  سبيل الله أ و نكب نكبة 

نها تج ء يوم القيامة كأ غزر ما كانت لونها لون  فا 

 الزعفران وريحها ريح المسك 
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نه من قاتل ف  سبيل الله فواق انقة أ دخله   .0751 فا 

الله الجنّة ومن سأ ل الله القتل من نفسه 

صادقا ثم مات أ و قتل فا ن له أ جر شهيد ومن 

نها أ و نكب نكبة ف جرح جرحا ف  سبيل الله ا 

تج ء يوم القيامة كأ غزر ما كانت لونها لون 

الزعفران وريحها ريح المسك ومن خرج به 

 خراج ف  سبيل الله كان عليه طابع الشهداء 

... 

ا ن الش يطان ذئب ال نسان كذئب الغنم يأ خذ   .0750

ايكم والشعاب  القاصية والناحية والشاردة وا 

 حوعليكم ابلعامة والجماعة والمساجد 

أ حمد والطبران  برجال رواه  ا ن الش يطانقوله 

 نقطاع ل ن العالء لم يسمع من معاذ ثقات وفيه ا

الذي يخالط الناس ويصبر على أ ذاهم خير   .0759

ط الناس ول يصبر على من الذي ل يخال

 أ ذاهم 

ن ماجه م ابنرواه الترمذي و  الذي يخالطقوله 

عمر وأ حمد والبخاري ف  ال دب  ابنحديث 

س ناده حسن  ابنالمفرد وقال   حجر ا 

نما نهيى من كان طبعه يؤذي  رجل معتزلقوله  رجل معتزل يعبد ربه ويدع الناس من شره  .0753 ا 

 الناس 

رسه بعنان فخير الناس ف  الفتن رجل أ خذ   .0754

خلف أ عداء الله يخيفهم ويخيفونه أ و رجل 

 معتزل ف  ابديته يؤدي حق الله الذي عليه

… 

أ ل أ نبئكم بخير الناس رجل أ خذ بعنان فرسه   .0757

ما أ ن يغير أ و يغار عليه  ف  سبيل الله ينظر ا 

 أ ل أ نبئكم بخير الناس بعده رجل ف  غنمه يقيم

اله مالصالة ويؤت  الزكاة يعلم حق الله ف  

 صواعتزل الناس 

ل تقدم لكن لم يتعلق ابلعزلة ب أ ل أ خبركمقوله 

تقاء للشهرة فقط رواه الطبران  من حديث أ م ا

مبشر وقال الترمذي حسن ورواه الحاكم وأ بو 

نعيم ف  الفتن عن طاوس مرسال والبيهق  ف  

الشعب من حديث أ م مبشر والطبران  من 

 حديث أ م مالك البهزية 

 … حب التق  الخف  ا ن الله يح  .0753
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وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد   .0755

لى أ هله  الليال  ذوات العدد قبل أ ن ينزع ا 

لى خديجة  ويتزود لذلك ثم يرجع ا 

رواه البخاري ف  أ ول الصحيح  وكان يخلوقوله 

يمان  وف  التفسير والتعبير ومسلم ف  ال 

 والترمذي والنسائ  ف  التفسير 

حافة أ بي  ق ابنلو كنت متخذا خليال لتخذت   .0758

 خليال ولكن صاحبكم خليل الله عز وجل 

ان  رواه مسلم والطبر  لو كنت متخذا خليالقوله 

 عساير من حديث أ بي  واقد  ابنو 

كنت متخذا من أ هل ال رض خليال  لو  .0752

 صتخذت أ اب بكر ولكنه أ خ  وصاحبي  ل

 هو لفظ لمسلم  ولكنه أ خ قوله 

يكون خير مال المسلم غنما يتبع يوشك أ ن   .0781

بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من 

 الفتن ص

 بنصب غنما خبرا ليكون يوشك أ ن يكونقوله 

ف كما حققه العين  يتبع ابلتشديد والتخفيف شع

محركا جمع شعفة ويجمع على شعوف وشعاف 

وهو رأ س الجبل مساقط الغيث فأ خذ منه 

فائها ن ا ن عجز عن ا طفضيلة العزلة ف  زمن الفت

ل أ طفأ ها وجواب فرض عين أ و كفاية أ خرجه  وا 

أ بي  شيبة وعبد بن حميد  ابنمالك وأ حمد و 

 بناماجه و  ابنوالبخاري وأ بو داود والنسائ  و 

 حبّان 

يأ ت  على الناس زمان ل يسلم لذي دين دينه   .0780

لى قرية ومن شاهق  ا ل من فر بدينه من قرية ا 

لى ج لى شاهق ومن جحر ا  حر كالثعلب ا 

ذا لم تنل المعيشة ا ل  الذي يروغ بأ ش باله ا 

بمعاص  الله تعالى فا ذا كان ذلك الزمان حلت 

ذا كان ذلك الزمان كان هالك الرجل  العزوبة ا 

على يدي أ بويه فا ن لم يكن له أ بوان فعلى 

يدي زوجته وولده فا ن لم يكن فعلى يدي 

ق قرابته يعيرونه بضيق اليد فيكلف ما ل يطي

 يورده ذلك موارد الهلكة حتى

ية رواه أ بو نعيم ف  الحل  يأ ت  على الناسقوله 

 والبيهق  ف  الزهد والخليل  ف  ال رشاد والرافع 

 ف  التاريخ 
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ذير الفتنة فقال كف نفسك ويدك وأ دخل   .0789

دارك فأ دخل بيتك فأ دخل مسجدك وأ صنع 

هكذا وقبض على الكوع وقل ربي  الله حتى 

 ص تموت

عن  لما سأ لهمسعود  بنقال ل ةذير الفتنقوله 

الفتن وف  وقتها قال ل يأ من الرجل جليسه قال 

له فيما تأ مرن  ا ن أ دركته فقال كف نفسك ويدك 

وادخل دارك وأ غلق عليك الباب قال فا ن دخلوا 

قال فادخل بيتك قال فا ن دخلوا عل  قال  عل ّ 

سجدك وصنع هكذا وقبض على الكوع فادخل م 

را رواه أ بو داود مختص تموتقل ربي  الله حتى و 

 والخطابي  ف  العزلة بتمامه وصله أ بو داود 

 فصل ف  ال مر ابلمعروف والنهي  عن المنكر

مه عليكم بما تطيقون فوالله ل يمل الله حتى   .0783

 صتملوا 

 رواه البخاري ف  صحيحه ومعناه مه عليكمقوله 

ل يترك الثواب على العمل حتى يترك العمل 

 وفيه المجانسة ف  الخطاب 

ن  أ س تودع   .0784 ذا اس تودع شيئا حفظه وا  ا ن الله ا 

 حالله دينك وأ مانتك وخواتيم عملك 

ة رواه النسائ  ف  عمل اليوم والليل ا ن اللهقوله 

 وأ بو داود مختصرا بس ند جيد 

هو حديث أ بي  هريرة وهو  أ س تودعك اللهقوله  حأ س تودعك الله الذي ل تضيع ودائعه   .0787

 نابلفظ أ حمد بن منصور أ خرجه النسائ  و 

 الس ن  ف  اليوم والليلة لهما 

ف  حفظ الله وف  كنفه زودك الله التقوى   .0783

 صوغفر ذنبك ووجهك للخير حيث كنت 

ن أ خرجه الطبران  عن علّ  ب ف  حفظ اللهقوله 

 عبد العزيز والمحامل  

ينقل اللبن ف  بناء المسجد وهو يقول هذا   .0785

الحمال ل حمال خيبر هذا أ بر ربنا وأ طهر اللّهم 

ا ن العيش عيش ال خرة فارحم ال نصار 

 والمهاجرة

جد وهو ف  الصحيحين ف  مس ينقل اللبنقوله 

المدينة تمثل ببيت شعر اتم للبعض لم يعرف 

قائله الثان  ليس موزوان وقال ف  الخندق فبارك 

ف  ال نصار والمهاجرة وروي فاغفر ورواية 

مسلم فأ يرم وللش يخين من حديث سعد فاغفر 

 للمهاجرين وال نصار 
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يضع لحسان منبرا ف  المسجد يفاخر عن   .0788

د ى الله عليه وسلم ا ن الله يؤيرسول الله صلّ 

حسان بروح القدس ما انفح أ و فاخر عن 

 ضفرسول الله صلّى الله عليه وسلم 

اود رواه البخاري تعليقا وأ بو د يضع لحسانقوله 

والترمذي والحاكم متصال من حديث عائشة 

وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم 

 صحيح ال س ناد ويقول اللّهم أ يده بروح القدس

وقال له أ هجهم وجبريل معك أ و هاجهم قال 

تعمل بنس بي  قال ل سلنك منهم كما تسل 

 الشعرة من العجين 

 أ ي ل يكسر الله س نك رواه البغوي للنابغةقوله  صقال للنابغة ل يفضض الله فاك   .0782

 يف عبد البر بس ند ضع  ابنف  معجم الصحابة و 

بفتح الهمزة وسكون النون وضم  اي أ نجشةقوله  صشة رويدك ابلقوارير جُ نْ اي أَ   .0721

الجيم وهو يحدو ابلنساء وأ خوه البراء بن مالك 

يحدو ابلرجال وهما حس نا الصوت فتعنق ال بل 

نهن ضعاف كالقوارير  يعن  أ رفق ابلنساء فا 

 عدي عن حميد  ابنوأ خرجه عن 

نها أ ايم عيد  .0720  هأ خرجه البخاري ف  س نة العيد وروا دعهماقوله  دعهما اي أ اب بكر فا 

مسلم من رواية عمرو بن الحارث عنه وأ خرجه 

مسلم ف  العيد والنسائ  ف  عشرة النساء وهما 

غنتا ف  حضرته وزجر أ بو بكر فلم ينهه عن 

 سماعهما 

يستر عائشة والحبشة يلعبون ف  المسجد   .0729

 فزجرهم عمر فقال دعهم أ منا بن  أ رفدة

اب وهو لفظ الصحيحين ولعبوا ابلحر  يسترقوله 

وأ لحق بها كل أ لة حرب وسماه لعبا  والدراق

وهو عبادة ابطنا وصورة لعب ظاهرا فالمسجد 

موضوع لما فيه مصلحة للمسلمين دينا ودنيا 

فاللعب ابلحراب تدريب للمسلمين لمعرفة معان  

الحرب وف  التدريب قوة فجاز ف  المسجد 

وغيره وأ عدوا لهم ما اس تطعتم من قوة فدونكم 
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غراء لهم عليه وزجر ع مر بقوله دعهم أ منا بن  ا 

 أ رفدة 

كانت عائشة تلعب ابلبنات فأ قرها قال لها ما   .0723

هذه قالت بنات  قال فما هذا الذي وسطهن 

قالت فرس قال ما هذا الذي عليه قالت 

جناحان قال فرس له جناحان قالت أ و ما 

سمعت أ نه كان لسليمان بن داوود خيل له 

 أ جنحة فضحك حتى بدت نواجذه ص

س ناد صحيح  كانت عائشةقوله   رواه أ بو داود اب 

فهال بعثتم معها بجارية تضرب ابلدف وتغن    .0724

ا اي وتقول أ تيناكم أ تيناكم فحيوان نحيكم فأ درييه

 صتغن  ف  المدينة  مرأ ةزينب ل

 رواه أ بو الزبير عن جابر فهال بعثتم قوله 

عائشة أ تعرفين هذه قالت ل قال هذه قينة  اي  .0727

ال قد أ ن تغنيك فغنتها فق بن  فالن تحبين

 نفخ الش يطان ف  منخريها ص

أ خرجه النسائ  ف  ابب الطالق اي عائشة قوله 

فلما غنت أ عجبت قال قد نفخ الش يطان ف  

 منخريها 

رخص لنا ف  الغناء ف  العرس والبكاء على   .0723

 الميت من غير نياحة

أ خرجه الدارقطن  على شرط  رخص لناقوله 

 الش يخين والحاكم ف  المس تدرك 

نحن جواري من بن  النجار اي حبذا محمد   .0725

 من جار قال الله يعلم أ ن  ل حبكن

  نحن جواريقوله 

ل فال   .0728  امرأ ةجاءته أ خرجه الترمذي  ا ن كنتقوله  ا ن كنت نذرت فاضربي  وا 

ن  نذرت ا ن ردك الله أ ن  سوداء لما قفل فقالت ا 

أ ضرب ابلدف بين يديك وأ تغنى فقاله فجعلت 

تضرب فدخل أ بو بكر وعثمان وه  تضرب 

فدخل عمر فهربت فقال ا ن الش يطان يخاف من 

 وهو صحيح عمر 
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 لتزمت أ ن تضرب الدفا مرأ ةقاله ل أ وف قوله  أ وف  بنذرك  .0722

ل فالنذر ل يل [قلُت ]على رأ سه فرحا فقاله  زم ا 

ليه   ف  الطاعة دون المباح وهو المندوب ا 

 بنارواه الترمذي و  فصل ما بين الحاللقوله  فصل ما بين الحالل والحرام الدف والصوت  .0311

فهي   [قلُت ]ماجه وأ حمد والنسائ  وصححه 

أ دلة تدل على ال ابحة ف  العرس ويقاس عليه 

 متزاج ابلحرمة اغيره من كل ما ليس فيه 

 هو ف  الصحيحين  قال لعائشةقوله  قال لعائشة أ تش تهين أ ن تنظري   .0310

طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر   .0319

علينا ما دعا لله داع فأ قرهن ف  بعض أ سفاره 

 ح

رواه البيهق  ف  الدلئل من طلع البدر قوله 

حديث عائشة معضال وهو ف  الخلفيات وفيه 

ذير الدف وزايدة بيت أ يها المبعوث فينا جئت 

 ابل مر المطاع 

قال جبريل ا ن فقراء أ متك يدخلون الجنّة قبل   .0313

ال غنياء بنصف يوم ففرح فقال أ فيكم من 

ينشد فأ نشد بدوي فتواجد وتواجد أ صحابه 

 منكبيه حتى سقط رداءه عن

أ ورده أ بو الفضل محمد بن  قال جبريلقوله 

 طاهر المقدس  ف  كتاب صفة أ هل التصوف 

مه اي معاوية ليس بكريم من لم يهتز عند   .0314

السماع للحبيب ثم قسم رداءه على من حضر 

 بأ ربع مائة قطعة

أ ورده صاحب المعارف سماعا  مه اي معاويةقوله 

ن تك موا لمن ش يخه أ بي  زرعة وهذا الحديث وا 

نما تكلم من  فيه بما ل يعيبه متنا ول رواية وا 

ح الصال ابنتكلم حسدا لمحمد بن طاهر وقال 

نما حمل من تكلم عن  طاهر الحسد ووثقه  ابنا 

وحسن حديثه على حال من تكلم فيه وحاصل 

ما فيه أ نه ثقة حافظ روى له ال ئمة الحفاظ قال 

شيرويه محمد بن طاهر ثقة صدوق حافظ عالم 

صحيح والسقيم حسن المعرفة ابلرجال ابل 

والمتون لزم لل ثر بعيد عن التهم والتعصب 
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خفيف الروح كثير الحج والعمرة فهذا الحديث 

حسن جدا ل مغمز فيه وفيه دليل قاطع للصوفية 

رقصا وتواجدا وخرقة وليس فيه ا ضاعة مال بل 

نما عابوه  فيه التبرك بأ اثر الرسول وال ولياء وا 

ب عليه وهو أ دل دليل على تواجده بش ء ل يعا

صلّى الله عليه وسلم وتواجد أ صحابه كعلّ  

وجعفر لما قال لجعفر أ ش بهت خلق  وخلق  

لى لقاء الحبيب ل ينكره  فاهتزاز الروح شوقا ا 

ل جامد   ا 

ل   .0317 قد ف اذهباجلس ا ن شئت فاس تمع معنا وا 

 صرخص لنا ف  اللهو عند العرس 

 قاله الصحابة لما أ نكر عليهم  جلساقوله 

ذا رأ يت   .0313 مر ابلمعروف وأ نه عن المنكر حتى ا 

عجاب  شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وا 

كل ذي رأ ي برأ يه فعليك بنفسك ودع عنك 

العوام ا ن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم 

للمتمسك فيها بمثل الذي أ نتم عليه أ جر 

قال  ول اللهخمسين منكم قيل بل منهم اي رس

ل بل منكم ل نكم تجدون على الخير أ عواان 

 وهم ل يجدون عليه أ عواان 

رواه أ بو داود والترمذي  مر ابلمعروفقوله 

 نابماجه والبغوي ف  معجمه و  ابنوحس نه و 

أ بو أ بي  حاتم والطبران  و  ابنالمنذر و  ابنجرير و 

ق  مردويه والبيه ابنالش يخ والحاكم وصّححه و 

 ف  الشعب 

وروي فا ن من ورائكم أ ايم الصبر الصابر فيهن   .0315

مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أ جر 

 خمسين رجال يعملون مثل عملكم

رواه البيهق  ف  الشعب من طريق  وروي قوله

 أ بي  أ مية الشعبان  

 رواه الحاكم  وروي فعليك قوله وروي فعليك بنفسك ودعهم وعوامهم  .0318

عن المنكر ما وروي مروا ابلمعروف وأ نهوا   .0312

لم يكن من دون ذلك الس يف والسوط فا ذا 

 كان ذلك كذلك فعليكم أ نفسكم

أ خرجه سعيد بن منصور وعبد  وروي مرواقوله 

 بنابن حميد عنه وروى مثله عن الضحاك عن 

 جرير من طريق جبير عنه  ابنعباس أ خرجه 
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وروي ل يج ء تأ ويلها حتى يهبط عيسى بن   .0301

 مريم عليه السالم ح

ي  مردويه عن أ ب  ابنأ خرجه وروي ل يج ء  قوله

 سعيد الخدري 

لتأ مرن ابلمعروف ولتنهون عن المنكر أ و   .0300

ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم 

 حفال يس تجاب لهم 

رواه البزار من حديث عمر بن  لتأ مرنقوله 

الخطاب والطبران  ف  ال وسط من حديث أ بي  

هريرة وهو حسن ابعتبار ما رواه الخطيب عنه 

 وحذيفة أ خرجه كذلك أ حمد والبيهق  

مروا ابلمعروف وانهوا عن المنكر قبل أ ن   .0309

 ح تدعوا فال يس تجاب لكم

رواه أ حمد والبيهق  من  مروا ابلمعروفقوله 

 حديث عائشة 

ما أ عمال العباد كلهم عند المجاهدين ف    .0303

سبيل الله ا ل كمثل خطاف أ خذ بمنقاره من 

 صماء البحر 

 بنارواه الديلم  وأ بو الش يخ و  ما أ عمالقوله 

 حبّان من حديث أ نس 

ذا رأ يت   .0304 ا ن الله تعالى ليسأ ل العبد ما منعك ا 

المنكر أ ن تنكره فا ذا لقن الله العبد حجته قال 

 بك وفرقت من الناس صاي رب وثقت 

ه ماج ابنيعن  خاف منهم رواه ا ن الله قوله 

س ناد جيد   اب 

ا ايكم والجلوس على الطرقات فا ن أ بيتم ا ل   .0307

 المجلس فأ عطوا الطريق حقها ص

رواه أ حمد وأ بو داود وهو  ا ايكم والجلوسقوله 

 متفق عليه 

أ دم كله عليه ل له ا ل أ مرا بمعروف  ابنكالم   .0303

 كر أ و ذير الله عز وجل ح أ و نهيا عن من

رواه عبد بن حميد والترمذي  أ دم ابنكالم قوله 

بي  الدنيا أ   ابنماجه و  ابنوالطبران  ف  الكبير و 

ف  الصمت وعبد الله بن أ حمد ف  زوائد الزهد 

شاهين ف   ابنالس ن  و  ابنالمنذر و  ابنو 

الترغيب ف  الذير والعسكري ف  ال مثال 

والحاكم والبيهق  كلهم من طريق محمد بن عبد 

الله بن يزيد بن حسين ل خير ف  كثير من 

ل من أ مر بصدقة أ و معروف أ و ا صالح  نجواهم ا 

 بين الناس 
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ا ن الله تعالى ل يعذب الخاصة بذنوب العامة   .0305

ن قادروحتى يرى المنكر بين أ ظهرهم وهم 

 على أ ن ينكروه فلم ينكروه ح

رواه أ حمد من حديث عدي بن ا ن الله قوله 

عميرة والطبران  من حديث أ خيه العرس بن 

عميرة وأ خرج مثله ف  رواة مالك الخطيب من 

 مسلمة عن أ بيه  ابنطريق 

ل تقفن عند رجل يقتل مظلوما فا ن اللعنة   .0308

تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه ول 

ف عند رجل يضرب مظلوما فا ن اللعنة تق

 تنزل على من حضره ولم يدفع عنه 

يمان  ل تقفنقوله  رواه البيهق  ف  شعب ال 

 بس ند حسن 

ل يمنعن رجال هيبته من الناس أ ن يقول الحق   .0302

ذا علمه  ا 

ماجه  ابنرواه الترمذي وحس نه و  ل يمنعنقوله 

 من حديث أ بي  سعيد 

شهد مقاما فيه حق ا ل تكلم  مرئل ينبغ  ل  .0391

نه لم يقدم أ جله ولم يحرمه رزقا هو له   حبه فا 

عباس  بنارواه البيهق  من حديث  ل ينبغ قوله 

 بس ند حسن 

من رأ ى منكم منكرا فليغيره بيده فا ن لم   .0390

لك يس تطع فبلسانه فا ن لم يس تطع فبقلبه وذ

 حأ ضعف ال يمان 

رواه مسلم وأ بو داود من رأ ى منكم قوله 

ماجه والطيالس  وأ حمد  ابنوالترمذي وحس نه و 

ن محبّان والنسائ  بلفظ  ابنوعبد بن حميد و 

 رأ ى منكرا فغيره بيده فقد برئ 

ما بعث الله عز وجل نبيا ا ل وله حواري   .0399

فيمكث النبي  بين أ ظهرهم ما شاء الله يعمل 

ذا قبض الله نب  يه فيهم بكتاب الله وبأ مره حتى ا 

س نة ب ن بكتاب الله و مكث الحواريون يعملو

ن نقرضوا كان من بعدهم قوم يريبونبيهم فا ذا ا

رؤوس المنابر يقولون ما يعرفون ويعملون ما 

ينكرون فا ذا رأ يتم ذلك فحق على كل مؤمن 

ن لم  جهادهم بيده فا ن لم يس تطع فبلسانه وا 

 فضيس تطع فبقلبه وليس وراء ذلك ا سالم 

 نابرواه مسلم وهو حديث  ما بعث اللهقوله 

 مسعود 
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لى ملك أ ن أ قلب مدينة كذا وكذا   .0393 أ وحى الله ا 

على أ هلها فقال اي رب ا ن فيهم فالان لم يعصك 

طرفة عين قال أ قلبها عليه وعليهم فا ن وجهه 

 لم يتغير ف  ساعة قط وروي لم يتمغر

وهو حديث جابر بن عبد الله أ وحى الله قوله 

رواه الطبران  ف  ال وسط والبيهق  ف  الشعب 

 وضعفه 

يا أ ول عين نب قتلت بنو ا سرائيل ثالثة وأ رب   .0394

ثنا عشر رجال من عبادهم النهار فقام مائة وا

فأ مروهم ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا ف  

اذِّ أ خر النهار فهم الذين ذيرهم الله  َن ال يَن }لُعِّ

ْسَرائِّيَل عَلَى لَِّسانِّ َداُووَد َكَفرُ 
ِ
ن بَنِّ  ا وْا مِّ

َكانُوْا  َوعِّيَسى ابْنِّ َمْريََم َذلَِّك بَِّما َعَصوا وا

 حال ايت  ( سورة المائدة58)يَْعتَُدوَن{ 

فوعا أ خرجه الديلم  مر  قتلت بنو ا سرائيلقوله 

 ف  مس ند الفردوس من حديث أ بي  عبيدة  

س القوم ط وبئبئس القوم قوم ل يأ مرون ابلقس  .0397

قوم ل يأ مرون ابلمعروف ول ينهون عن 

 صالمنكر 

رواه الديلم  ف  مس ند  بئس القومقوله 

الفردوس من حديث عمر بن الخطاب وعلّ  بن 

معبد ف  كتاب الطاعة والمعصية ومن حديث 

 الحسن بن سلمان 

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت   .0393

وال حمق من اتّبع نفسه وهواها وتمنى على الله 

 صال مان  

وهو مقصر فيما طلب منه ويرجو  الكيّسقوله 

العفو والسالمة فذلك أ منية ابطلة رواه الترمذي 

ماجه من حديث شّداد بن أ وس  ابنوحس نّه و 

يمان والعسكري  وأ حمد والحاكم ف  ال 

المبارك قال  ابنوالقضاع  كلّهم من حديث 

الحاكم صحيح بشرط الش يخين فالمقام على 

 الذنب مع رجاء المغفرة هو الغترار 

رعية فلم يحطها ابلنصيحة حرم  من استرع   .0395

 حالله عليه الجنّة 

حابة ي ف  معجم الصرواه البغو  من استرع قوله 

واتفق عليه الش يخان وكثرت هنا الرواايت 

 بأ لفاظ مختلفة بمعناه 
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نها   .0398 أ يما عبد جاءته من الله موعظة ف  دينه فا 

ل  ليه فا ن قبلها بشكر وا  نعمة من الله س يقت ا 

ثما ويزداد  كانت حجة من الله عليه ليزداد بها ا 

 صالله عليه بها سخطا 

أ بي  الدنيا ف  مواعظ  ابنرواه  أ يّما عبدقوله 

ر ف  عساي ابنالخلفاء وأ بو نعيم ف  الحلية و 

عساير من حديث معقل بن  ابنالتاريخ وروى 

 يسار أ يّما راع غش رعيته فهو ف  النار 

 ... أ يما راع غش رعيته فهو ف  النار  .0392

أ يما وال ابت غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنّة   .0331

 ص

... 

لم الله عليه وسكانت بيد رسول الله صلّى   .0330

جريدة يس تاك بها ويروع بها المنافقين فأ اته 

جبريل عليه السالم فقال له اي محّمد ما هذه 

الجريدة الت  يسرت بها قلوب أ متك ومل ت 

 قلوبهم رعبا ص

ظ أ بي  الدنيا ف  مواع ابنرواه كانت بيد  قوله

ة الخلفاء والبيهق  ف  الشعب وأ بو نعيم ف  الحلي

 تاريخ عساير ف  ال  ابنو 

لى القصاص   .0339 خدش أ عرابيا لم يتعمده فدعاه ا 

فقال جبريل اي محّمد ا ن الله لم يبعثك جبارا 

تك قال ال عرابي  أ حلل  قتّص اول متكبرا فقال 

بأ بي  أ نت وأ م  ما كنت ل فعل ذلك أ بدا ولو 

 أ تيت على نفس  فدعا له بخير 

أ بي  الدنيا ف  مواعظ  ابنرواه  خدشقوله 

ال ف  حديث عمر قالخلفاء وأ بو داود والنسائ  

سه وهو من نف  ّص اقترأ يته صلّى الله عليه وسلم 

طعن ف  خاصرة أ س يد بن حضير فقال أ وجعتن  

 بناوهو صحيح ال س ناد ورواه  فقاله قتّص افقال 

ساير ف  ع  ابنأ بي  الدنيا وأ بو نعيم ف  الحلية و 

 التاريخ 

أ حدكم ف  الجنّة خير من الدنيا لقيد سوط   .0333

 حوما فيها 

أ بي  الدنيا والبخاري من  ابنرواه  لقيدقوله 

حديث أ نس بلفظ لقاُب وف  الحلية لغاُب 

لقيد سوط وروى أ حمد عن أ بي  هريرة مرفوعا 

 أ حدكم من الجنّة خير مّما بين السماء وال رض

مارة ل   .0334 اي عم النبي  نفس تنجيها خير من ا 

 تحصيها

... 
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ن  ل أ غن  عنك من   .0337 اي عباس أ نت عم  وا 

 الله شيئا ولكن سل ربك العفو والعافية

ا اي عباس لما قال له علّمن  اي رسول الله شيئقوله 

عد س ابنرواه أ حمد و  ينفعن  الله به فقاله

والطبران  من طريق عل  بن عبد الله بن عباس 

 عن أ بيه عن جّده 

ة ابن ةاي عباس وصفية عمة النبيّ  واي فاطم  .0333

ن  لست أ غن  عنكم من الله شيئا ل   محّمد ا 

 عمل  ولكم عملكم

وصفية رواه البخاري من حديث  اي عباسقوله 

بنت  اي فاطمةروى البيهق  أ بي  هريرة متصال 

ن  ل أ ملك لك محّمد ا شتري نفسك من النار فا 

شيئا اي صفية بنت عبد المطلب اي صفية عمة 

فسك شتري ن ارسول الله صلّى الله عليه وسلم 

من النار ولو بشق تمرة اي عائشة ل يرجع عندك 

سك عمل  لنف اسائل ولو بظلف محّرق اي فاطمة 

نّ  ل أ غن  عنك من الله شيئا يوم القيامة  خيرا فا 

نّ ااي عباس اي عم رسول الله  ل  عمل لله خيرا فا 

أ غن  عنك من الله شيئا يوم القيامة سلون  من 

 مال  ما شئتم 

 مسعود  ابنرواه أ حمد من حديث  اللّهمقوله  حسن َخلق  وخلق   اللّهم  .0335

جنبن  رواه الترمذي وحس نه وصّححه  اللّهمقوله  اللّهم جنبن  منكرات ال خالق  .0338

 الحاكم 

 فصل ف  خصائصه صلى الله عليه وسلم

ا ن الله حف ال سالم بمكارم ال خالق   .0332

 ومحاسن ال عمال

 رواه الطبران  ف  الكبير  ا ن الله قوله

رواه الش يخان وأ خرجه  ما مست يدهقوله  يملكها امرأ ةقط ا ل  امرأ ةما مست يده يد   .0341

 الترمذي والنسائ  
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ويدخر قوت عامه ولم يأ خذ مّما أ اته ا ل قوت   .0340

عامه فقط من أ يسر ما يجد من التمر والشعير 

 ويضع ذلك ف  سبيل الله ص

يث بنحوه من حدمتفق عليه ويدخر قوت قوله 

[ قلُت ] كان ل يّدخر قوت س نة عمر وروي

ين دخار لعياله ل لنفسه فالنفقة كالدلنفسه وال

 يترجى وقوعه وجب تهيئة له 

هو ف  الصحيحين من ما س ئل شيئا قوله  ما س ئل شيئا فقال ل  .0349

 حديث جابر 

 ... ل يسأ ل شيئا ا ل أ عطاه  .0343

عام طتوف  ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من   .0344

أ خذه ل هله وروي بثالثين صاعا من شعير 

 عشرين ثم عشرة

م اس تقرض عشرين ثم عشرة ث توفّ  ودرعهقوله 

رهن ف  الجميع عند أ بو الشحم اليهودي وذلك 

هو الجمع بين الروايتين فقد اختار الدين ل أ نه 

لم يكن عنده ش ء ل نه فتح له ف  أ خر عمره 

ل أ نه يهيئه للمهّمات  مال عظيم ل حصر له ا 

الدينية ول س يما لما فتحت خيبر وصبر هو 

مما فيه عود على  وأ هله اختيارا وأ ثر غيره

 المسلمين 

 كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل ف  بيته  .0347

 كما يعمل أ حدكم ف  بيته 

رواه أ حمد برجال الصحيح من  كان يخصفقوله 

حديث عائشة وقال البخاري ف  حديث عائشة 

 كان يكون ف  مهنة أ هله 

 ... كان يكون ف  مهنة أ هله  .0343

كان يفل  ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه   .0345

 ويخدم ف  مهنة أ هله ويقطع معهن اللحم 

رواه أ حمد من حديث عائشة  كان يفل قوله 

وهو ف  الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن 

الثين وأ يّم الله ما من الث أ بي  بكر ف  أ ثناء حديث

ومائة ا ل حّز له رسول الله صلّى الله عليه وسلم 

 ا من سواد بطنه
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وأ يم الله ما من الثالثين ومائة ا ل وحز له من   .0348

 سواد بطنها

... 

وكان أ شد الناس حياء ل يثبت بصره ف  وجه   .0342

 أ حد

رواه الش يخان من حديث أ بي   وكان أ شدّ قوله 

 سعيد والترمذي ف  الشمائل 

 ماجه ابنرواه الترمذي و  ويجيب دعوةقوله  ويجيب دعوة العبد والحر  .0371

س ناده   والحاكم من حديث أ نس وصّحح الحاكم ا 

ويقبل الهدية ولو أ نها جرعة لبن أ و فخذ أ رنب   .0370

 ويكافئ عليها ويأ كلها ول يأ كل الصدقة 

و رواه البخاري عن عائشة وه ويقبل الهديةقوله 

 ف  الصحيحين من حديث أ م الفضل 

 رواه الش يخان من حديث أ بي  ول يس تكبرقوله  ول يس تكبر أ ن يمش  مع المسكين  .0379

هريرة والطبران  من حديث سلمان ورواه 

النسائ  والحاكم من حديث عبد الله بن أ بي  

 أ وفى بس ند صحيح 

ا ن كانت ال مة لتأ خذ بيده حيث شاءت ف    .0373

 حاجتها

 هو ف  البخاري  ا ن كانت ال مة قوله

كانت الوليدة من ولئد أ هل المدينة لتج ء   .0374

ذهب نزع يده من يدها حتى تفتأ خذ بيده فما ي 

 حيث شاءت

 رواه أ حمد  كانت الوليدةقوله 

 رواه الترمذي ف  الشمائل  يغضب لربّهقوله  يغضب لربه ول يغضب لنفسه  .0377

ن عاد عليه ابلضرر وعلى   .0373 وينفذ الحق وا 

 أ صحابه

ّ  وينفذ الحّق قوله   بية رواه البخاري ف  قصة الحدي

على عرض عليه النتصار ابلمشركين   .0375

نسان  لى ا  المشركين وهو ف  قلة وحاجة ا 

واحد يزيده ف  عدد من معه فأ بيى وقال أ ان ل 

 أ نتصر ابلمشرك

 رواه مسلم من حديث عائشة  عرض عليهقوله 
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ووجد قتيال بين اليهود فلم يحف فوداه مائة   .0378

 انقة 

ل وهو متفق عليه من حديث سهوجد قتيال قوله 

ن و  بعد انقةبن أ بي  حثمة وأ بي  رافع وتمامه  ا 

لى بعير واحد يتقّوون به   بأ صحابه لحاجة ا 

 متفق عليه من حديث جابرويعصب حجرا قوله  ويعصب حجرا على بطنه من الجوع   .0372

 ورجاله ثقات 

 المبارك ف  الزهد  ابنقوله ما أ ابل  رواه  ما أ ابل  ما رددت به عن  الجوع  .0331

ول يتورع من مطعم حالل يأ كل ما حضر   .0330

 ما وجدول يرد 

... 

ل ا ل خبز قالت أ م هانئ دخل علّ  رسول  قوله ل ا ل خبز ايبس فقال هات    .0339

 الله صلّى الله عليه وسلم فقال أ عندك ش ء

ل خبز ايبس وخل فقاله  [قلُت ]  ل ا 

ن وجد تمرا دون خبز أ كله  .0333 ن وجد تمراقوله  وا  رواه مسلم من حديث أ نس  وا 

رأ يته مقّعيا يأ كل تمرا روى أ بو داود كان يؤتى 

 ابلتمر فيه دود فيفتّشه يخرج السوس منه 

ن وجد شواء أ كله  .0334 ن وجد شواء قوله  وا  رواه الترمذي ف  السنن وا 

وصّححه ف  الشمائل من حديث أ م سلمة 

 أ خرجت جنبا مشواّي فأ كل منه 

ن وجد حلوا   .0337 ن وجد خبز بر أ و شعير أ كله وا  وا 

 أ و عسال أ كله 

ن وجد خبزقوله  رواه الش يخان من حديث  وا 

ما ش بع ثالثة أ ايم تباعا من خبز بّر حتى عائشة 

لى سبيله ولفظ مسلم ما ش بع من خبز  مضى ا 

شعير يومين متتابعين وروى الطبران  من 

كان يجلس على ال رض ويأ كل على حديث أ نس 

ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على  ال رض

م كان أ كثر خبزه وصّحح الترمذي خبز الشعير

 الشعير 



 272 

لى خبز الشعير وال هالة الس نخة  .0333  ماجه والترمذي  ابنرواه  كان يدعىقوله  كان يدعى ا 

 تقّدم رواته  ما ش بع من خبزقوله  ما ش بع من خبز شعير يومين متتابعين  .0335

ضى تباعا من خبز بر حتى مما ش بع ثالثة أ ايم   .0338

 لسبيله

... 

 ... وكان يحب الحلواء الحسن والعسل  .0332

 لغة رواه الثعالبي  ف  فقه الويحّب المجيع قوله  ويحب المجيع تمر يعجن بلبن  .0351

ن وجد لبنا دون خبزا   .0350 ن وجد لبناقوله  كتفى بهاوا  رواه الش يخان من حديث  وا 

 عباس   ابن

رواه الحاكم من حديث أ نس  شرب لبناقوله  شرب لبنا فدعا بماء فمضمض  .0359

كان يأ كل الرطب والنسائ  من حديث عائشة 

س ناده  ابلبطيخ  وصّح ا 

ماجه من حديث سهل  ابنرواه  كان يأ كلقوله  كان يأ كل الرطب ابلبطيخ  .0353

يكّسر حّر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحّر  ويقول

  هذا

وسط رواه الطبران  ف  ال   كان يأ كل البطيخقوله  كان يأ كل البطيخ ابلرطب  .0354

والحاكم وأ بو نعيم ف  الطب من حديث أ نس 

 وتمامه وكاان 

يأ خذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره وكان   .0357

ليه   أ حب الفاكهة ا 

... 

 نابرواه أ حمد من حديث ل يأ كل متكئا قوله  ل يأ كل متكئا  .0353

 عمر 

خوان بكسر خاء وضّمها المائدة ول يأ كل قوله  ول يأ كل على خوان  .0355

نما لم يعتده   عليها طعام معّرب لكنه جائز وا 
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 فالمعروف أ نه من فعل الصحابة قالمنديله قوله  منديله ابطن قدميه  .0358

كنّا زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلم جابر 

قليال ما نجد الطعام فا ذا وجدانه لم تكن لنا 

  أ نه معهم ف واحتملمناديل ا ل أ كفّنا وسواعدان 

 ماجه  ابنالعادة رواه 

رواه أ بو داود من حديث عائشة كان يعود قوله  كان يعود المريض وهو معتكف  .0352

عاد غالما يهوداّي كان يخدمه وعاد عّمه أ بيى 

 طالب 

 ... عاد غالما يهوداي كان يخدمه  .0381

يحرس حتى نزلت أ ية العصمة فقال انصرفوا   .0380

 فقد عصمن  الله 

رواه الحاكم وصّححه والترمذي  يحرسقوله 

 والحاكم 

اختار أ ن يكون نبيّا عبدا فقال أ كـل كما يأ كل   .0389

 العبد

أ ن رواه الّضحاك ف  الشمائل من  اختار قوله

 حديث أ بي  سعيد الخدري 

 ... يريب الحمار ويردف خلفه عليا وعلى ا كاف   .0383

قال علّ  جمع الحطب قد علمت أ نّكم تكفون    .0384

ن الله تعالى يكر ولكن أ يره أ ن  ه أ تميّز عليكم وا 

 من عبده أ ن يراه متميّزا بين أ صحابه

قاله وهو ف  سفر مع  علّ  جمع الحطبقوله 

صالح شاة فقال رجل علّ   أ صحابه فأ مرهم اب 

ذبحها وقال ال خر علّ  سلخها وقال أ خر علّ  

 عساير مختصرا  ابنطبخها فقاله رواه 

نّهم كانوا ل صح  .0387 نهم كانواقوله  ئهمفأ حّب أ ن أ كاف ا مكرمين ابنا  رواه عياض ف  الشفاء أ نه خدم  ا 

 بنفسه وفدا للنجاشّ  فقيل نكفيك فقاله قوله

يحّدث حديثا رواه الش يخان من حديث عائشة 

 بلفظ ل حصاه لم يكن يسرد الحديث يسردكم 

 ... يحدث حديثا لو عّده العاد لعّده  .0383

رواه الترمذي ف  الشمائل من  دائم كانقوله  كان دائم البشر سهل الخلق ضف  .0385

 حديث علّ  
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ما أ عجبه ش ء من الدنيا ا ل أ ن يكون منها   .0388

 ذو تقى ص

 عيف لهيعة ض  ابنرواه أ حمد وفيه  ما أ عجبهقوله 

يلبس شملة والحبرة اليمانيّة ومرة جبّة صوف   .0382

 ما وجد من المباح لبس 

 رواه البخاري من حديث سهل  يلبس شملةقوله 

رواه مسلم وأ حمد والترمذي  تخذ خاتمااقوله  خاتما من فّضة يلبسه ف  خنصره ال يمناتخذ   .0321

 ماجه من حديث أ نس  ابنوالنسائ  و 

ف  رواه أ بو داود من حديث عمر  ويتختّمقوله  ويتختّم ف  يساره ف  خنصره  .0320

وهو مذهب مالك فالتّختم ابليمين رواه مسلم 

ماجه وقال  ابنوأ حمد والترمذي والنسائ  و 

البخاري هو أ صّح ما ف  الباب يؤثر اليمين 

 ابلتكريم 

أ ردف أ سامة من عرفة والفضل  يردف خلفهقوله  يردف خلفه عبده وغيره  .0329

 من المزدلفة 

 رواه الش يخان ريب عراي حينيريب فرسا قوله  يريب فرسا بسرج وعراي  .0323

 نصرف من جنازة أ بي  الدحداح ا

رواه الش يخان من حديث  طاف ف  حجةقوله  بعيرطاف ف  حّجة الوداع على   .0324

عباس طاف ف  حجة الوداع  ابنالبراء وحديث 

 على بعير 

 رواه الش يخان  ريب بغلتهقوله  ريب بغلته البيضاء يوم حنين  .0327

 رواه الش يخان  يأ ت  قباءقوله  يأ ت  قباء رايبا وماش يا   .0323

عاد سعد بن عبادة مع أ صحابه ما عليهم نعال   .0325

ول قالنس ول قمص يمشون ف   ول خفاف

باخ  الس ّ

 رواه مسلم  عاد سعدقوله 

 رواه الحاكم ف  المس تدرك  يحّب الرائحةقوله  يحّب الرائحة الّطيبة ويكره الرائحة الّرديئة  .0328
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ذا مّر ف  طريق وجد منه رائحة المسك  .0322 ذا مر ف  طريققوله  ا  رواه أ بو يعلى والبزار  ا 

 بس ند صحيح  

ليه   .0511 لّ  قوله  النساء والطيبحبّب ا  رواه النسائ  والطبران  حبّب ا 

 والخطيب 

 عّدي من حديث عائشة  ابنرواه كان يكره قوله  كان يكره أ ن توجد منه ا ل ريح طّيبة  .0510

رواه أ بو داود من حديث  يجالس المساكينقوله  ويجالس المساكين  .0519

 أ بي  سعيد 

ويواكل المساكين ويكرم أ هل الفضل ف    .0513

 أ خالقهم

رواه البخاري من حديث  يواكل المساكينقوله 

ذا أ تته الهدية أ انل منها أ هل الصفّة  أ بي  هريرة فا 

 أ ضياف المسلمين وينال منها معهم 

 رواه الطبران   ويكرم أ هلقوله  ويكرم يريم كل قوم ويولّيه عليهم  .0514

ذا أ اتكم يريم قوم فأ يرموه  .0517 ذا أ اتكم رواه الحاكم من حديث معبد  ا  قوله ا 

 ّححه وص

لما أ خرج العباس وغيره من  ولكن اللهقوله  ولكن الله أ خرجكم فأ سكنه  .0513

ل علّيا قال العباس تخرجنا ونحن  المسجد ا 

نما أ بقى  عصبتك وعمومتك وتسكن علّيا فقاله وا 

عليّا لكونه لم يكن له ابب غير ابب المسجد 

فلذلك جوز له الدخول جنبا للضرورة رواه 

 الحاكم من حديث أ نس 

ن   .0515 رواه أ حمد من حديث أ بي  هريرة  تداعبناقوله  ل أ قول ا ل حقا تداعبنا قال ا 

 وهو لفظ الترمذي وقال حسن 

نما أ ان   .0518  من العرب امرأ ة ابنهون على نفسك ا 

 تأ كل القديد

لم قاله لمن لقيه فدهش و  هّون على نفسكقوله 

يس تطع أ ن يفلق بحاجته تواضعا فاس تأ نس 

 فنطق روى مثله أ حمد 
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كان ضحكه ا ل تبسما وضحك حتى بدت  ما  .0512

 نواجذه

الترمذي من حديث أ بي  ذر ما كان رواه قوله 

وهو نهاية ضحكه وعليه ل يكره ف  مواضع 

نما نفت عائشة رؤيتها والمثبت مقدم  التعجب وا 

فغالب أ حواله التبسم وربما ضحك والممنوع 

ال فراط ف  الضحك ل نه يذهب ابلوقار يرى 

رفع ال ينكره ويسابق أ هله وتالمباح ف  اللعب ف

 ال صوات عليه فيصبر 

رواه محّمد بن سعد كاتب  أ كثر عيشهقوله  أ كثر عيشه مع أ هله اللبن  .0501

 الواقدي 

 هو ف  الصحيحين  ترعى لقاحهقوله  ترعى لقاحه بذي قرد  .0500

فا ن ولد لراع  شاة ذبحوا واحدة  ول يحبقوله  ول يحب أ ن تزيد أ عنزه عن مائة  .0509

 مكانها رواه أ بو داود 

فأ سماء خدمه بركة أ م أ يمن وزيد بن حارثة   .0503

وأ بو كبشة وأ نسة وشقران وسفينة وثوابن 

ورابح ويسار وأ بو رافع وأ بو مويهبة ورافع 

 أ عتقهم كلهم وفضالة ومدعم ويريرة

رواه محمد بن سعد ف  الطبقات فأ سماء قوله 

قالت كان خدم ولفظ ما هنا من حديث سلمى 

لى عمر بن عبد العزيز وروي  ابنما كتبه  حزم ا 

نه يأ كل مع خدمه   بس ند ضعيف ا 

جّزأ  أ وقاته جزء لله وجزء ل هله وجزء لنفسه   .0504

 ثم جّزأ  جزأ ه بينه وبين النّاس

رواه الترمذي ف  الشمائل من  جزأ  أ وقاتهقوله 

 حديث علّ  

نه أ ش به الناس بأ دم ويش بهن  أ بي    .0507 يقول ا 

براهيم خلقا وخلقا   صا 

 رواه البيهق   يقولقوله 

س بق المفردون المتنزهون بذير الله تعالى   .0503

وضع الذير عنهم أ وزارهم فوردوا القيامة خفافا 

 ص

رواه مسلم من حديث أ بي  هريرة س بق قوله 

ولفظ الترمذي يس تهترون بذير الله وقال 

 الش يخين صحيح على شرط 

ن   .0505 ا ن من أ مت  محدثين ومعلمين ومكلمين وا 

 صعمر منهم 

رواه البخاري من حديث أ بي   ا ن من أ مت قوله 

ك لقد كان فيما قبلكم محدثون فا ن يهريرة بلفظ 
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نه عمر  ورواه مسلم من حديث ف  أ مت  أ حد فا 

ح نفتاعائشة والمحدث كالمعظم الملهم الذي 

لى  قلب قلبه وهو ابطن ابطنه وهو السر ا 

الملكوت ل من جهة المحسوسات فالتقوى 

 مفتاح الهداية وهدى وموعظة للمتّقين 

تفق م  ما لم تتكلم به أ و تعملوتمامه  ا ن اللهقوله  ا ن الله تجاوز عن أ مت  ما حدثت به أ نفسها  .0508

عما عليه من حديث أ بي  هريرة وللبخاري 

 وسوست به 

عن أ مت  ما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم عفا   .0502

 أ و تعمل به

... 

ذا هّم عبدي بسيئة فال تكتبوها فا ن عملها   .0591 ا 

ذا هّم بحس نة لم يعملها  فاكتبوها سيئة وا 

 فاكتبوها حس نة فا ن عملها فاكتبوها عشرة

هو لفظ مسلم والبخاري ف   ا ذا همّ  قوله

 الصحيحين 

لى س بع مائة ضعف والله يضاعف لمن   .0590 لى س بع مائةقوله  شاءي ا  ضل ل يقف عليه بل نهايته ف ا 

الله والله يضاعف لمن يشاء وهو الصواب 

 والحق 

نما يحشر الناس على نياتهم  .0599 نما يحشر الناس رواه  ا  ث ماجه من حدي ابنقوله ا 

جابر بس ند حسن ولمسلم من حديث عائشة 

يبعثهم على نياتهم وله من حديث أ م سلمة 

 يبعثون على نياتهم 

وما يؤمنن  والقلب بين ا صبعين من أ صابع   .0593

 الرحمن يقلبه ييف يشاء

رواه الترمذي من حديث أ نس  وما يؤمنن قوله 

 وحس نه والحاكم وصححه على شرط مسلم 

ن شاء أ ن يزيغه أ زاغه  .0594 ماجه  بنارواه النسائ  ف  الكبير و  ا ن شاءقوله  ا ن شاء أ ن يقيمه أ قامه وا 

والحاكم وصححه على شرط الش يخين من 

 حديث النواس بن سمعان 
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والميزان بيد الرحمن يرفع أ قواما ويخفض   .0597

لى يوم القيامة  أ خرين ا 

رواه الحاكم وأ حمد والطبران  ف   والميزانقوله 

 الكبير 

مثل القلب كمثل العصفور يتقلب ف  كل   .0593

 ساعة

 رواه أ حمد والحاكم وصححه مثل القلبقوله 

على شرط البخاري من حديث المقداد بن 

 ال سود 

ذا اس تجمعت   .0595 مثل القلب ف  تقلبه كالقدر ا 

 غلياان

ير كمثل رواه الطبران  ف  الكب  مثل القلبقوله 

 من حديث أ بي  موسى بس ند حسن 

مثل القلب كمثل ريشة ف  أ رض فالة تقلبها   .0598

 صالرايح ظهرا لبطن 

... 

ما لق  الش يطان عمر ف  فج فسمع صوته ا ل   .0592

 حأ خذ ف  غيره 

 رواه البخاري ومسلم ما لق  الش يطان قوله 

سوء الخلق ذنب ل يغفر وسوء الظن خطيئة   .0531

 نتوج

 رواه الطبران  ف  الصغير من سوء الخلققوله 

حديث عائشة والخرائط  ف  مساوي ال خالق 

 من حديث أ نس 

رواه الطبران  ف  مكارم ال خالق  ا ن العبد قوله هنّمخلقه أ سفل درك ج ا ن العبد ليبلغ من سوء   .0530

س ف  طبقات وأ بو الش يخ من حديث أ ن

س ناد جيد ال    صبهانيين اب 

يماان أ حس نهم أ خالقا  .0539 رواه أ حمد وأ بو داود أ كمل المؤمنين قوله  أ كمل المؤمنين ا 

 والبيهق  والحاكم من حديث أ بي  هريرة 

ذا رأ يتم المؤمن   .0533 نها   صموات وقورا فادنوا منه فا 

 يلقن الحكمة

ذا رأ يتم قوله  ماجه من حديث أ بي   ابنرواه ا 

 خالد وأ بو نعيم ف  الحلية والبيهق  ف  الشعب 

رواه أ حمد والطبران  والحاكم  من سرتهقوله  منته س يئته فهو مؤ من سرته حسنته وساء  .0534

وصححه على شرط الش يخين من حديث أ بي  

موسى والطبران  والحاكم وصححه على شرطهما 

 من حديث أ بي  أ مامة 
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هازل كا شارة بس يف رواه أ بو داود ل يحل قوله  ل يحل لمسلم أ ن يروع مسلما  .0537

أ بي  ليلى لما انم رجل ف  سفر  ابنمن رواية 

نس و نعيم من حديث أ  ففزعه البعض بحبل وأ ب

 ف  اتريخه 

نما يتجالس الناس بأ مانة الله عز وجل فال   .0533 ا 

يحل ل حدهما أ ن يفش  على أ خيه ما يكرهه 

 ح

نما يتجالسقوله   د رواه البيهق  وقال مرسل جي ا 

لى الله ال تقياء ال خفياء الذين   .0535 أ حب العباد ا 

ن شهدوا لم يعرفوا أ ولئك  ذا غابوا لم يفتقدوا وا  ا 

 الهدى ومصابيح العلم صأ ئمة 

ية تقدم أ خرجه أ بو نعيم ف  الحل  أ حب العبادقوله 

عمر قال مر عمر بن الخطاب على معاذ  ابنعن 

وهو يبك  وقال سمعت رسول الله صلّى الله 

 عليه وسلم يقول فذير لفظه 

المؤمن يأ كل ف  مع  واحد والكافر يأ كل ف    .0538

 س بعة أ معاء

رو حديث عم متفق عليه من المؤمن يأ كلقوله 

وأ بي  هريرة بلفظ يأ كل المسلم ف  مع  واحد 

ذا أ سلم بورك له ف  حاله وطعامه   فا 

المؤمن يشرب ف  مع  واحد والكافر يشرب   .0532

 ف  س بعة أ معاء ح

رواه مسلم عن أ بي  هريرة المؤمن يشرب قوله 

وقيل عبارة عن تقلل المؤمن وحرص الكافر على 

 الدنيا 

سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا   .0541

 ضف

 سافروا قوله 

شرار أ مت  الذين غذوا ابلنعم وغذوا فيه الذين   .0540

يأ كلون طيّب الطعام ويلبسون لين الثياب هم 

 ح شرار أ مت  حقا

... 

 فصل ف  أ ذى اللسان
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من كف لسانه ستر الله عورته ومن ملك   .0549

لى الله قبل  غضبه وفاه الله عذابه ومن اعتذر ا 

 صالله عذره 

 أ بي  الدنيا ف  ابنرواه  من كف لسانهقوله 

س ناد حسن ورواه أ بو يعلى و   نابالصمت اب 

شاهين والخرائط  ف  مساوي ال خالق بزايدة 

 ومن خزن لسانه ستر الله عورته 

عبد الله كأ نك تراه وعد نفسك من الموتى ا  .0543

نها مس تجابة  ايك ودعوة المظلوم فا   صوا 

 أ خرجه الطبران  ف  الكبير منعبد الله اقوله 

حديث أ بي  الدرداء وأ بو نعيم ف  الحلية من 

 حديث زيد بن أ رقم 

بي  أ   ابنوهو من جوامع الكلم رواه  رحم اللهقوله  رحم الله عبدا تكلم فغنم أ و سكت فسلم  .0544

الدنيا ف  الصمت والبيهق  ف  الشعب ورجاله 

 ثقات 

 مرئاا ن الله عند لسان كل قائل فليتّق الله   .0547

 علم ما يقوله

رواه المطرزي وروي وراء والمعنى ا ن الله قوله 

يعلم كل ما نطق به اللسان وغيره وأ خرجه أ بو 

 نعيم ف  الحلية مرفوعا 

رواه أ حمد وأ بو يعلى والترمذي  من حسنقوله  صتركه ما ل يعنيه  من حسن ا سالم المرء  .0543

 عبد البر مرفوعا ومالك والنسائ   ابنو 

ا ن الرجل ليتكلم ابلكلمة ل يرى بها بأ سا يهوي   .0545

 بها س بعين خريفا ف  النار ص

 رواه الش يخان والترمذي ا ن الرجل قوله 

ا ايكم والفحش فا ن الله تعالى ل يحب الفحش   .0548

 ول التفاحش 

 رواه النسائ  ف  الكبرى والفحشا ايكم قوله 

والحاكم وصّححه من حديث عبد الله بن عمرو 

الدنيا  أ بي  ابنحبان من حديث أ بي  هريرة و  ابنو 

 ف  الصمت عن عل  بن الجعد 

ن البذاء لؤم ل تس بوا قوله  ل تس بوا أ مواتنا فتؤذوا أ حياءان  .0542  وتمامه أ ل ا 

 ... صأ ل ا ن البذاء لؤم   .0571

ليس المؤمن ابلطعان ول اللعان ول الفاحش   .0570

 ضفول البذيء 

قوله ليس المؤمن رواه الترمذي وصّححه من 

حديث أ بي  مسعود وصّححه الحاكم موقوفا وهو 
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أ صح ورواه أ بو يعلى والطبران  والبيهق  من 

 حديث أ بي  مسعود مرفوعا 

ل ا ن عف  عنه رواه  الجنّة حرامقوله  صالجنة حرام على كل فاحش أ ن يدخلها   .0579 مع ال ولين ا 

أ بي  الدنيا وأ بو نعيم ف  الحلية من حديث  ابن

 لهيعة  ابنعمر وفيه لين ل ن فيه  ابن

أ خرجه الخرائط  بس ند  لو كان الفحشقوله  لو كان الفحش رجال لكان رجل سوء ص  .0573

 جيد 

ه والحاكم رواه الترمذي وحس ن البذاءقوله  البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق  .0574

وصححه على شرط الش يخين من حديث أ بي  

 أ مامة 

ن   .0577 علمه عيرك بش ء ي امرئعليك بتقوى الله وا 

فيك فال تعيّره بش ء تعلمه فيه يكن وابله 

 عليه وأ جره لك ول تسبن شيئا

س ناد جيد  عليكقوله   رواه أ حمد والطبران  اب 

من الهتر ابلكسر انتقاص كل  المستبانقوله  ان ش يطاانن يتعاوانن ويتهاترانبّ ـ المست   .0573

ال خر رواه أ بو داود والطيالس  وأ حمد 

 والبخاري ف  ال دب المفرد برجال ثقات 

المستبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى   .0575

 صيعتدي المظلوم 

لم فيكون عليهما رواه مس ما قال المستبانقوله 

من حديث أ بي  هريرة والترمذي من طريق 

 بي  هريرة العالء من أ  

وروي ابلنار ل يدعوا بعضكم ل تالعنوا قوله  ل تالعنوا بلعنة الله ول بغضبه ول بجهنم  .0578

على بعض رواه أ بو داود والترمذي من حديث 

سمرة بن جندب وقال الترمذي حسن صحيح 

وأ بو يعلى والطبران  والضياء ف  المختارة 

 والحاكم 



 282 

نها ملعونة   .0572 ا ضجرت من انقته امرأ ةف   خذوا ما عليهاقوله  ضفخذوا ما عليها ودعوها فا 

فلعنتها من حديث عمران بن حصين فأ عريت 

 بناوتريت ل يتعرض لها أ حد رواه مسلم ولفظ 

 حبان ف  صحيحه خذوا ما عليها ودعوها 

اي أ اب بكر اللعانين كال ورب الكعبة ا ن اللعانين   .0531

 ل يكونون شفعاء ول شهداء يوم القيامة 

 قوله اي أ اب بكر لما لعن أ بو بكر بعض رقيقه وروي

الصديقون لعانون فأ عتق بعض رقيقه فجاء فقال 

أ بي  الدنيا ف  الصمت  ابنوالله ل أ عود رواه 

 بس ند ضعيف 

أ بي   بنالرجل لعن بعيره رواه  اي عبد اللهقوله  اي عبد الله ل تسر معنا على بعير ملعون  .0530

الدنيا عن ا سماعيل عن ا سحاق ال زدي عالمة 

نهم ل يلعنون شيئا أ بدا ل ينبغ  للعان  أ بدال أ مت  ا 

اء لما مر على أ بي  الدرد أ ن يكون عند الله صّديقا

 قس سمين فلعنه فقاله 

فال يلعن ا ل جنس الكافر أ و أ وصيك أ ل قوله  أ وصيك أ ل تكون لعاان  .0539

يص  يحل تخص الفاسق أ و العاص  المبتدع فال

ل ا ن أ علمنا الله بأ نه يموت  ذات معينة ابللعن ا 

ليه أ بدا  على الكفر أ و مات أ ما يموت فال سبيل ا 

وهو ال ليق ابلحق رواه أ حمد والطبران  

دنيا ف  أ بي  ال ابنوالبخاري ف  التاريخ وأ خرجه 

 الصمت قال جرموز الهجيم  أ وصن  فقاله 

وزيد فيه على أ نه مرفوع ومن  لعن المؤمنقوله  لعن المؤمن كقتله  .0533

دعاه ابلكفر فهو كقتله ومن حلف بملة سوى 

 ال سالم كاذاب فهو كما قال 

رواه الطبران  والخرائط  ف  ومن أ كفر  قوله ومن أ كفر مسلما فقد ابء بها أ حدهما ضف  .0534

 أ بي  الدنيا  ابنمساوي ال خالق و 
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الدنيا  أ بي  ابنأ بي  شيبة و  ابنرواه  من دعاقوله  من دعا على من ظلمه فقد انتصر  .0537

 نتصر بعد ظلمه فأ ولئكاف  ذم الغضب ولمن 

 ما عليهم من سبيل 

ل ن يمتل  جوف أ حدكم قيحا خير له من أ ن   .0533

 يمتل  شعرا 

 أ نشأ ه أ و أ نشده ل نه يشغله عن ل ن يمتلئقوله 

الشعر المذموم وهو المعروف  [قلُت ]العبادة 

لى الفساد ومدح ل  من ف  زمن الجاهلية رموز ا 

يمدح وذم من ل يذم وما علمناه الشعر أ ي 

لى طرق الفساد ل س يما ا ن جعله  ال شارات ا 

صنعة وغلب عليه رواه مسلم من حديث سعد 

 واتفق عليه الش يخان 

 تقدم ف  كتاب العلم ا ن من الشعر قوله  ا ن من الشعر لحكمة  .0535

 التبسم والضحكالسرور و فصل ف  

بين عينّ  وقال قالت عائشة قام وقبّل ما   .0538

جزاك الله اي عائشة ما سررت من  يسروري 

 منك

لما كان يخصف نعله عند  قالت عائشةقوله 

لى عرق جبينه ينبع  عائشة وه  تغزل فنظرت ا 

ليها فسأ لها فأ خبرته فق الت منه نور فبهتت فنظر ا 

ولو رأ ك الهذلّ  اثبت بن عبد شمس لعلم أ نك 

 أ حق بشعره ففعل وقال قوله 

رواه مسلم من حديث رافع  ل تدع العربقوله  العرب الشعر حتى تدع ال بل الحنين ل تدع  .0532

 بن خديج 

لدنيا أ بي  ا ابنرواه الترمذي و  ل تمار أ خاكقوله  ل تمار أ خاك ول تمازحه  .0551

 عباس  ابنمن حديث 

نك لست بعجوز   .0550 ل تدخل الجنة عجوز ا 

نشاء فجعلناهّن أ بكارا  اّن أ نشأ انهّن ا  يومئذ ا 

 حعراب أ ترااب 

كل ما جاء الرجل وجدها  ل تدخل الجنةقوله 

بكرا ل ن أ هل الجنّة أ نشأ هم الله أ ي نشأ  يناسب 

 الدوام فانتهيى خلقهم وقوامهم فال نقص فيهم البتة

ث العراب متحببات أ تراب على سن واحد ث
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وثالثين س نة فهو كمال أ س نان نساء أ هل الدنيا 

 رواه الترمذي ف  الشمائل 

سابقن  فس بقته فلما حملت اللحم سابقن    .0559

 فس بقن  وقال هذه بتلك

 ماجه  ابنرواه النسائ  و  سابقن قوله 

كان عندي رسول الله وسودة بنت زمعة   .0553

فصنعت حريرة وجئت بها فقلت لسودة كل  

فقالت ل أ حبه فقلت والله لتأ كلن أ و ل لطخن 

به وجهك فقالت ما أ ان بذائقته فأ خذت بيدي 

من الصحفة شيئا فلطخت به وجهها وهو 

يه جالس بين  وبينها فخفض لها رسول الله ريبت 

شيئا  فةلتس تفيد من  فتناولت من الصح

 فمسحت به وجهي  وجعل رسول الله يضحك

اهة بكار ف  كتاب الفك ابنرواه  كان عنديقوله 

س ناد جيد   والمزاح وأ بو يعلى اب 

قالت أ ه  أ حسن أ م أ نت قال بل أ ان أ حسن   .0554

منهّن وأ يرم فضحك رسول الله صلّى الله عليه 

 وسلم 

ف  شأ ن الضحاك بن  قالت أ ه  أ حسنقوله 

يعدل مائة وهو قصير دميم سفيان رجال شجاعا 

الخلقة والصورة فلما ابيعه صلّى الله عليه وسلم 

قال ا ن عندي امرأ تين أ حسن من هذه الحميراء 

وعائشة جالسة قبل نزول الحجاب أ فال أ نزل 

لك على واحدة تتزوجها وعائشة حاضرة قالت 

عائشة أ ه  أ حسن أ م أ نت فقال بلى أ ان أ حسن 

 ه منهن وأ يرم فضحك من سؤالها ل

كان يدلع لسانه للحسن بن عل  فيرى لسانه   .0557

 فيهش له 

ليه كان يدلع قوله   ويقبل ا 

قاله لل قرع بن حابس لما ا ن من ل يرحم قوله  ا ن من ل يرحم ل يرحم  .0553

قال ل  عشرة أ ولد ما قبلت منهم أ حدا لما رأ ه 

صلّى الله عليه وسلم يقبل الحسن رواه 

 ورواه الش يخان والطبران  من حديث جرير
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بان ح  ابنأ حمد والش يخان وأ بو داود والترمذي و 

 من حديث أ بي  هريرة 

قال لصهيب وهو رمد أ تأ كل التمر وأ نت رمد   .0555

نما أ كل ابلشق ال خر  قال ا 

نما سبتلصهيب  قوله ه فصهيب ربعّ  عربي  وا 

الروم فيقال له روم  حيث تربيى عندهم فاشتراه 

 كلب وبيع بمكة 

 ماجه والحاكم من ابنرواه  فتبسم حتىقوله  حفتبسم حتى بدت نواجذه   .0558

 حديث صهيب ورجاله ثقات 

 متفق عليه قاله ف  شأ ن على ما يضحكقوله  حعلى ما يضحك أ حدكم مما يفعل   .0552

 الضرطة قاله ف  خطبته 

ا ن المس تهزءين ابلناس يفتح لهم ابب من   .0581

الجنّة فيقال لهم هلم هلم فيج ء بكربه وغمه 

يقال ثم يفتح لهم ابب أ خر ف  فا ذا أ اته أ غلق دونه

لهم هلم هلم فيج ء بكربه وغمه فا ذا أ اته أ غلق 

دونه فما يزال كذلك حتى ا ن الرجل ليفتح له 

 حالباب فيقال هلم هلم فال يأ تيه 

  أ بي  الدنيا ف ابنرواه  ا ن المس تهزئينقوله 

 ابنالصمت من حديث الحسن مرسال ورواه 

 أ بي  الدنيا 

 فصل ف  الصدق والكذب

من عير أ خاه بذنب قد اتب منه لم يمت حتى   .0580

 يعمله 

رواه الترمذي دون قد اتب  من عيّر أ خاهقوله 

 أ بي  الدنيا ف  الصمت والبغوي عن ابنمنه رواه 

 معاذ مرفوعا 

 ... ا ن العدة عطية ضف  .0589

نه صادق الوعد   .0583 بي  أ   ابنفالوأ ي هو الوعد رواه  الوأ ي مثلقوله  حالوأ ي مثل الدين ا 

 الدنيا ف  الصمت وهو ضعيف

نه مع الفجور وهما ف  النار   .0584 ا ايكم والكذب فا 

 ص

  ماجه والنسائ  ف ابنرواه  ا ايكم والكذب قوله

 عمل اليوم والليلة
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ل يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى   .0587

 يكتب عند الله كذااب

 متفق عليهل يزال العبد  قوله

يهم ولهم القيامة ول يزي ثالثة ل يكلمهم الله يوم   .0583

عذاب أ ليم ش يخ زان وملك كذاب وعائل 

 مس تكبر

رواه مسلم من حديث أ بي  هريرة ثالثة قوله 

 أ بي  الدنيا ف  الصمت ابنوالنسائ  و 

لو أ فاء الله علّ  نعما عدد هذا الحصى لقسمتها   .0585

 بينكم ثم ل تجدون  بخيال ول كذااب ول جباان 

 لمرواه مس لو أ فاء اللهقوله 

أ ل أ نبئكم بأ كبر الكبائر ال شراك ابلله وعقوق   .0588

 الوالدين ثم قعد وقال أ ل وقول الزور

 وهو أ بلغ ضررا متفق عليه منأ ل أ نبئكم قوله 

 حديث أ بي  بكرة

ا ن العبد ليكذب الكذب فيتباعد الملك عنه   .0582

 مسيرة ميل من نتن ما جاء به

بي  أ   ابنرواه الترمذي وحس نه و  ا ن العبدقوله 

 الدنيا ف  الصمت مرفوعا

تقبلوا ل  بست أ تقبل لكم ابلجنة ا ذا حدث   .0521

ذا  ذا وعد فال يخلف وا  أ حدكم فال يكذب وا 

ئتمن فال يخن وغضوا أ بصاركم واحفظوا ا

 فروجكم وكفوا أ يديكم ص

يهق  حبان والب  ابنرواه أ حمد و  تقبلوا ل  قوله

 بلفظ أ ضمنوا

لى أ صحابي  ثم الذين يلونهم  .0520 م يفشوا ث أ حس نوا ا 

الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين ولم 

 يس تحلف ويشهد ولم يستشهد

هو ف  خطبة عمر ف  الجابية رواه أ حس نوا قوله 

الترمذي وصححه والنسائ  ف  الكبرى من 

 رواية عمر

من حدث عن  بحديث وهو يرى أ نه كذب   .0529

 فهو أ حد الكاذبين

بصيغة الجمع رواه مسلم ف   من حّدثقوله 

حيحه من حديث سمرة بن جندب مقدمة ص 

م حبان كله ابنماجه و  ابنوالطيالس  وأ حمد و 

 عن سمرة

ثم ليقتطع به مال   .0523  مرئامن حلف على يمين اب 

مسلم بغير حق لق  الله عز وجل وهو عليه 

 غضبان

ليه ول يكلمه رواه  من حلفقوله  فال ينظر ا 

الطيالس  وأ حمد والطبران  وأ بو نعيم من حديث 
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ر والطبران  أ يضا من حديث واثلة معقل بن يسا

 بن حجر

 وفيه أ نه يس تحق النار ا نوروي وهو فاجر قوله  وروي وهو فاجر لق  الله وهو أ جذم  .0524

لم يعف صاحب الحق أ و يعف الله تعالى وهو 

 لفظ البخاري ومسلم

وروي من حلف على يمين مصبورة ابلله كاذاب   .0527

بوأ  مسلم فليت  امرئمتعمدا ليقتطع بها مال 

 مقعده من النار

 عساير  ابنرواه  وروي من حلفقوله 

ليه يوم القيامة ولم يزكه   .0523 وروي لم ينظر الله ا 

 وله عذاب أ ليم

ر من رواه الطبران  ف  الكبي وروي لم ينظرقوله 

 حديث أ بي  موسى 

على كل خصلة يطبع أ و يطوى عليها المؤمن   .0525

 ا ل الغدر والكذب

فرواية أ بي  مسعود يطوى على كل خصلة قوله 

ن كانتا  يطبع يمكن أ ن يطبع فال يطبع عليها وا 

لمصنف من أ بي  شيبة ف  ا ابنفيه فبالتطبع رواه 

أ بي  الدنيا من  ابنحديث أ بي  أ مامة ورفعه 

حديث سعد وأ بو يعلى ف  المس ند والضياء ف  

 المختارة 

ما كان من خلق أ شد على أ صحاب رسول الله   .0528

م من الكذب ولقد كان صلّى الله عليه وسل

يطلع الرجل من أ صحابه على الكذبة فما ينجل  

من صدره حتى يعلم أ نه قد أ حدث توبة لله 

 عز وجل

رواه أ حمد من حديث ما كان من خلق قوله 

  أ بي  الدنيا ابنعائشة برجال ثقات وأ خرجه 

نه مع البر وهما ف  الجنة  .0522  ا أ بي  الدني ابنأ خرجه عليكم ابلصدق قوله  عليكم ابلصدق فا 

أ وصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأ داء   .0811

ال مانة والوفاء ابلعهد وبذل السالم وخفض 

 صالجناح 

 رواه أ بو نعيم ف  الحلية أ وصيك قوله 
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 فصل ف  الغيبة

نهما   .0810 أ تى على قبرين يعذب صاحباهما فقال ا 

يعذابن وما يعذابن ف  يبير أ ما أ حدهما فكان 

ن فكان ل يس تنزه مل خر يغتاب الناس وأ ما ا

ما بجريدة رطبة أ و جريدتين فكسره بوله فدعا

نه  ثم أ مر بكل يسرة فغرست على قبر أ ما ا 

س يهون من عذابهما ما كاان رطبتين أ و ما لم 

 ييبسا وروي ل يس تنزه وروي ل يس تبرئ

ي  أ ب  ابنمن الراوي أ خرجه  أ تى على شك قوله

الدنيا عن محمد بن عل  وهو ف  الصحيحين من 

عباس لكن ذير النميمة وأ حمد  ابنديث ح

والطبران  بس ند جيد وروي ل يس تتر وروي ل 

يس تنزه وروي ل يس تبرئ وفيه خمس رواايت 

 ابعتبار ال لفاظ والمعنى واحد 

ا ن ماعزا لما رجم سمع النبيّ  صلّى الله عليه   .0819

لى هذا الرجل ستر الله  وسلم رجلين أ لم تر ا 

عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب 

فمر النبي  بجيفة حمار فقال أ ين فالن وفالن 

فكال من جيفة هذا الحمار فما أ كلتما من 

أ خيكما أ نفا أ شد أ كال منه والذي نفس  بيده 

نه ال ن لف  أ ن   صهار الجنة ينغمس فيها ا 

رواه أ بو داود والنسائ  من حديث  ا ن ماعزاقوله 

أ بي  هريرة بس ند جيد وأ خرجه عبد الرزاق ف  

المصنف والبخاري ف  ال دب المفرد وأ بو يعلى 

وأ بو المنذر والبيهق  ف  الشعب بس ند صحيح 

قال رجل وهذا أ قعص كما يقعص الكلب فلما 

ما يفة قال لهمر صلّى الله عليه وسلم على ج 

نهشا منها والذي أ صبتما من أ خيكما أ نتن من ا

 هذه الجيفة 

ليه لحمه   .0813 من أ كل لحم أ خيه ف  الدنيا قرب ا 

 ف  ال خرة فقيل كله ميتا كما أ كلته حيا فيأ كله

 ويضج ويكلح

 ويكلح يعبس وجهه رواه من أ كل لحم أ خيهقوله 

 أ بي  الدنيا موقوفا عن يحييى بن يوسف الرق  ابن

 محمد بن ا سحاق ابلعنعنة  ورواه

رواه مسلم من حديث أ بي  هريرة  الغيبةقوله  الغيبة أ ن تقول ف  الرجل ما هو فيه مما يكره  .0814

روي بأ لفاظ والمعنى واحد ومنه ذيرك أ خاك بما 

ل فبهتان أ خرجه  أ بي   بناأ بي  الدنيا و  ابنيكره وا 

شيبة وعبد بن حميد وأ بو داود والترمذي 

 ه مردوي ابنالمنذر و  نابجرير و  ابنوصححه و 

قالوا ما أ عجزه قال اغتبتم صاحبكم ا ن قلتم ما   .0817

 ليس فيه فقد بهتموه 

ردويه م ابنجرير و  ابنأ خرجه  قالوا ما أ عجزهقوله 

 والبيهق  معنى 
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 أ بي  الدنيا عن أ بي  خيثمة ابنرواه قالت قوله  قالت عائشة ما أ قصرها قال اغتبتيها  .0813

 ورواه أ حمد وأ بو داود والترمذي وصّححه معنى 

نسان شيئا قال ما ابل أ قوام   .0815 ذا يره من ا  ا 

 يفعلون كذا وكذا

بهام ف  الغيبة  ذا يره ومعنى كذا وكذا ال  قوله ا 

 رواه أ بو داود من حديث عائشة برجال الصحيح 

قال ائتدما فقال أ بو بكر وعمر ممن قال من   .0818

ن  ل رى لحمه  لحم أ خيكما والذي نفس  بيده ا 

 بين ثناايكما فقال مراه فليس تغفر لكما

مهما دف  شأ ن أ بي  بكر وعمر يخئتدما اقوله 

ا فقال ا ن لهما شيئ رجل ف  سفر فأ فاقا ولم يهييئ

هذا لنؤوم فأ رساله ليبلغ السالم لرسول الله 

ليه ئتدما فم اصلّى الله عليه وسلم فقال له  ش يا ا 

ن  رأ يت لحمه بين ثناايكما فقالفسأ ل  ه فقال ا 

س تغفر لنا فقاله رواه أ بو العباس الوغول  ف  ا

ال دب والضياء المقدس  ف  المختارة ف  حديث 

 أ نس ورواه الخرائط  ف  مساوي ال خالق 

س ناد  قم فلعلهقوله  ضفقم فلعله خير منك   .0812 رواه أ حمد ف  مس نده اب 

صحيح لما قال أ بو الطفيل الصحابي  الجليل أ خر 

من مات من الصحابة أ خذ عن أ بي  بكر وعمر 

مر رجل على قوم فأ شهدهم أ نه يبغض فالان 

لى رسول الله صلّى  ليه الخبر فشكى به ا  فأ نهوا ا 

ليه فلم ينكر وقال أ ان  الله عليه وسلم فأ رسل ا 

ص ئض فقال فسله هل أ نقجاره لم يزد على الفرا

له من فرائض  شيئا فسأ له فقال ل فقال له قم فلع

 خير منك 

رواه الديلم  ف  مس ند  ربه اتقىمن قوله  ح ربه كّل لسانه ولم يشف غيظه اتقىمن   .0801

الفردوس بس ند ضعيف ورواه السلف  ف  

اب أ بي  الدنيا ف  كت ابنال ربعين البلدنية و 

 لتاريخ النجار ف  ذيل ا ابنالتقوى و 
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من كظم غيظا وهو يقدر أ ن يمضيه دعاه الله   .0800

يوم القيامة على رؤوس ال شهاد حتى يخيره 

 ف  أ ّي الحور شاء

رواه أ بو داود والترمذي وحس نه من كظم قوله 

ماجه من حديث معاذ بن أ نس والطبران   ابنو 

وأ بو نعيم ف  الحلية من حديث سهل بن معاذ 

 بن أ نس وروي بأ لفاظ متعددة بمعنى واحد 

أ ي لصاحب الدين صولة  ا ن لصاحبقوله  ا ن لصاحب الحق مقال  .0809

الطلب وقوة الحجة متفق عليه من حديث أ بي  

هريرة ورواه الش يخان من حديث سلمة بن 

غرائب الصحيح لما أ غلظ عليه  كهيل وهو من

أ عرابي  ف  دينه فاهتم الصحابة به فقال دعوه 

 فا ن لصاحب الحق مقال 

مكان أ داء الحق  مطل الغن قوله  ضفمطل الغن  ظلم   .0803 فالتسويف مع ا 

ل فال ظلم متفق عليه  ظلم كله ا ن طلبه ربه وا 

تبع أ حدكم  ذا ا  من حديث أ بي  هريرة وتمامه وا 

على ملئ فليتبع ورواه أ بو داود والنسائ  

 ماجه  ابنوالترمذي و 

كفارة من اغتبته أ ن تس تغفر له اللّهم اغفر لنا   .0804

 وله

ا ف  أ بي  الدني ابنرواه  غتبتهاكفارة من قوله 

حديث أ نس والخرائط  ف  مساوي ال خالق 

والبيهق  ف  الشعب وأ بو الش يخ ف  التاريخ 

والدينوري ف  المجالسة والخطيب ف  التاريخ 

كلهم من طريق عنبسة وهو ضعيف وروي 

بأ لفاظ متعددة ورواة كثيرين لكن مع الضعف ف  

الكل لكن تقوى ابلرواة فصلح للفضائل فال 

ل المسامحة من صاحبها أ و العفو من  يخلصه ا 

من كانت ل خيه عنده مظلمة الله وصح حديث 

ف  عرض أ و مال فليس تحللها منه قبل أ ن يأ ت  

يوم ليس هناك دينار ول درهم يؤخذ من 

حس ناته فا ن لم تكن له حس نات أ خذت من 
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و متفق وهسيئات صاحبه فزيدت على سيئاته 

 عليه من حديث أ بي  هريرة 

كم أ ن يكون مثل أ بي  ضمضم رجل أ يعجز أ حد  .0807

ن  تصدقت  ممن كان قبلكم يقول اللّهم ا 

 بعرض  على من ظلمن 

فأ بو ضمضم غير معروف وقيل من أ يعجز قوله 

الصحابة وقيل ممن قبلهم قال أ تحبون أ ن تكونوا 

كأ بي  ضمضم ونظن هذا أ نه ممن قبلهم أ خرجه 

أ بو داود بهذا اللفظ ورواه أ بو النضر عن محمد 

أ نس وأ س نده البخاري ف  اتريخه  من حديث

 أ مر والبزار والساج  من طريق أ بي  النضر

ة النبيّ  صلّى الله عليه وسلم ابلصدقة فلم يجد علب

بن زيد ال نصاري ما يتصدق فبكى فتصدق 

بعرضه على المسلمين فقال له صلّى الله عليه 

معناه أ نه ل  وسلم فقد قبلت منك صدقتك

ن كان العرض ليطلب حقه ف  يوم القيامة و  له ا 

نما أ سقط حقه ل أ نه أ حل ما حرمه الله  تعالى وا 

لى فقد قبلت منك صدقتك   وهو قوله قال ا 

قال ف  علبة بن زيد حيث قال وليس عندي   .0803

ما أ تصدق به فقد تصدقت بعرض  على من 

أ ذان  أ و ش تمن  أ و لمزن  فهو له حل فقال 

 صلى الله عليه وسلم فقد قبلت منك صدقتك

... 

ينادي يوم القيامة من بطنان العرش أ ل ليقم   .0805

من كان أ جره على الله فال يقوم ا ل من عفا 

 عن أ خيه

 عساير ف  التاريخ  ابنرواه  أ ل ليقمقوله 

رواه الش يخان من حديث  ا ن من شرقوله  ا ن من شر الناس من اتقاه الناس لشره  .0808

 عائشة 

تجدون من شر عباد الله ذا الوجهين يأ ت    .0802

 بوجه وهؤلء بوجه ص هؤلء

مة أ بي  الدنيا عن أ بي  خيث ابنرواه  تجدونقوله 

 من حديث أ بي  هريرة مرفوعا 
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 فصل ف  المنهي  عنه من القول

ل يقل أ حدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل   .0891

 ما شاء الله ثم شئت

ي  أ بي  الدنيا عن أ ب  ابنرواه ل يقل أ حدكم  قوله

خيثمة ف  حديث حذيفة مرفوعا ورواه أ بو داود 

والنسائ  ف  الكبرى بس ند صحيح ول بي  داود 

ل تقولوا ما شاء الله وشاء فالن ولكن والنسائ  

ورواه أ حمد قولوا ما شاء الله ثم شاء فالن 

 ماجه  بناأ بي  شيبة و  ابنوالضياء ف  المختارة و 

 وشئت قال أ جعلتن  للهقال رجل ما شاء الله   .0890

 عديال بل ما شاء الله وحده

أ بي  الدنيا عن عبد  ابنرواه قال رجل قوله 

 الرحمن بن صالح 

نكم تشريون تقولون ما شاء الله وشئت   .0899 ا 

 وتقولون والكعبة بل ورب الكعبة

نكمقوله  قولوا ما شاء الله ثم شئت جاء حبر  ا 

نكم تشريون فقاله   من اليهود فقال ا 

ه سببه خطب رجل عند قل ومن يعص اللهقوله  يعص الله ورسوله فقد غوى قل ومن  .0893

فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 

فقد غوى فقال له قل ومن يعص الله ورسوله 

د أ بي  الدنيا عن عل  بن الجع ابنفقد غوى رواه 

ورواه مسلم من حديث عدي بن حاتم فا ن اسم 

اب ف  ال طنالحبيب يتضوع ما تكرر فيطلب 

 مثله 

 ... ل تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب ص  .0894

ل يقولن أ حدكم عبدي ول أ مت  كلكم عبيد   .0897

ماء الله وليقل غالم   الله وكل نسائكم ا 

 وجاريت  وفتاي وفتات 

ي  متفق عليه من حديث أ ب  ل يقولن أ حدكم قوله

 هريرة ورواه مسلم بمعناه 

ول يقول المملوك ربي  ول ربت  وليقل س يّدي   .0893

وس يّدت  فكلكم عبيد والرب الله س بحانه 

 صوتعالى 

لس ن  ا ابنرواه أ بو داود و  ول يقول المملوكقوله 

ف  عمل اليوم والليلة ولفظ الخرائط  ف  مكارم 
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ال خالق ل يقولن أ حدكم عبدي وليقل فتاي ول 

 كم الله ليقل العبد مولي وليقل س ّيدي فا ن مو

نه ا ن يكن س يدكم   .0895 ل تقولوا للفاسق س يّدان فا 

 صفقد أ سخطتم ربكم 

يا ف  أ بي  الدن  ابنرواه  ل تقولوا للفاسققوله 

حديث بريدة رواه أ بو داود عن بريدة بس ند 

لس ن  ا ابنصحيح وأ حمد والنسائ  والرواين  و 

والبيهق  والضياء والمقدس  كلهم من حديث 

 عبد الله بن بريدة عن أ بيه 

من قال أ ان بريء من ال سالم فا ن كان صادقا   .0898

لى  ن كان كاذاب فلن يرجع ا  فهو كما قال وا 

لى ال سالم  ال سالم سالما وروي لم يعد ا 

 صادقا

ماجه والنسائ  من حديث  ابنرواه  من قالقوله 

ح والحاكم لكن لفظ الجماعة بريدة بس ند صحي

 صادقا بدل سالما 

ل يقل أ حدكم نسيت أ ية ييت وييت بل هو   .0892

 نسيت

رواه مسلم من  ل يقل أ حدكم نسيتقوله 

 حديث أ بي  مسعود 

ول يقولن أ حدكم أ هرقت الماء ولكن ليقل   .0831

 أ بول

ر أ حدكم رواه الطبران  ف  الكبي ول يقولنقوله 

 النجار  ابنمن حديث واثلة ورواه 

اغفر ل  ا ن شئت ولكن ل يقل أ حدكم اللهم   .0830

نه ل مكره لهليعزم المسأ    لة فا 

ة ف  أ بي  شيب ابنرواه  ل يقل أ حدكم اللهمقوله 

 المصنف 

رحمن  ا ن شئت اللّهم ال يقل أ حدكم اللّهم   .0839

نه رزقن  ا ن شئت فاغفر ل  ا ن شئت اللّهم ا ا 

 يفعل ما يشاء ل مكره له 

رواه مالك وأ حمد والش يخان ل يقل أ حدكم قوله 

ماجه بزايدة اللّهم  ابنوأ بو داود والترمذي و 

 رزقن  ا ن شئت ارحمن  ا ن شئت اللّهم ا

ن  صرورة   .0833 ن  رواه  ل يقل أ حدكم قوله ل يقل أ حدكم ا  ث ماجه من حدي ابنا 

 عباس  ابن

ل يقولن أ حدكم اللّهم لقن  حجت  فا ن الكافر   .0834

ليقل اللّهم لقن  حجة  يلقن حجته ولكن

 ال يمان عند الممات

 رواه الطبران  ف  ل يقولن أ حدكم اللّهمقوله 

 ال وسط من حديث أ بي  هريرة 
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ل يقولن أ حدكم خبثت نفس  ولكن ليقل   .0837

 لقست نفس 

رواه أ حمد  خبثت ل يقولن أ حدكم قوله

ف   الس ن  ابنوالش يخان وأ بو داود والنسائ  و 

حديث حنيف مرفوعا عمل اليوم والليلة من 

 والبيهق  من طريق سفيان عن الزهري 

ل يقولن أ حدكم جاشت نفس  ولكن ليقل   .0833

 لقست نفس 

 جاشت رواه الدارقطن  ف ل يقولن أ حدكم قوله 

ال فراد من حديث أ بي  هريرة وأ بو داود من 

 حديث عائشة 

ن   .0835  صمت رمضان كله وقمته ل يقولن أ حدكم ا 

الله العظام لكن سم من أ سماء فا ن رمضان ا

 قولوا شهر رمضان كما قال ربكم ف  كتابه

ن  رواه أ حمد وأ بو داود  ل يقولن أ حدكمقوله  ا 

والنسائ  والطبران  والبيهق  من حديث أ بي  

 عدي وأ بو الش يخ والبيهق   ابنبكرة و 

نه يعظم ولكن قل   .0838 ل تقل تعس ن  الش يطان فا 

 بسم الله

رواه أ حمد وأ بو يعلى والبارودي  ل تقلقوله 

الس ن  ف  عمل اليوم والليلة  ابنوالطبران  و 

والدارقطن  ف  ال فراد والحاكم ورواه أ حمد 

 والبغوي 

نها تحية الموتى قل   .0832 ل تقل عليك السالم فا 

 السالم عليكم

رمذي أ بي  الدنيا والت ابنرواه  ل تقل عليك قوله

وقال حسن صحيح والنسائ  والطبران  والحاكم 

 والبيهق  والضياء 

ث رواه الطبران  من حدي ل تقولوا للعشاءقوله  ل تقولوا للعشاء العتمة   .0841

 عبد الله بن مغفل فا ن العرب يسمونها العتمة 

 واه مسلم من حديث أ بي ر  ل تقل اي خيبةقوله  ل تقل اي خيبة الدهر فا ن الله هو الدهر  .0840

 هريرة 

ل يقولن أ حدكم قبح الله وجهك ووجه من   .0849

أ ش به وجهك فا ن الله عز وجل خلق أ دم على 

 صورته 

 رواه الطبران  ف  كتاب ل يقولن أ حدكم قوله

الس نة من حديث أ بي  هريرة والخطيب من 

 عمر  ابنحديث 
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له   .0843 من حلف منكم ابلالت والعزى فليقل ل ا 

 ا ل الله

رواه حميد بن عبد الرحمن ف   من حلف قوله

 حديث أ بي  هريرة 

 رواه عبد الرحمن  ومن قال ل خيهقوله  ومن قال ل خيه تعال أ قامرك فليتصدق ص  .0844

ضاعة المال وكثرة   .0847 نهيى عن القيل والقال وا 

 السؤال

يرة متفق عليه من حديث المغ  نهيى عن القيل قوله

 بن شعبة 

لق يقولوا قد خيوشك الناس يتساءلون حتى   .0843

الله الخلق فمن خلق الله فا ذا قالوا ذلك فقولوا 

قل هو الله أ حد الله الصمد لم يلد ولم يولد 

 ولم يكن له كفوا أ حد ثم ليتفل عن يساره ثالاث

 وليس تعذ ابلله من الش يطان الرجيم

متفق عليه من حديث أ بي   يوشك الناسقوله 

 ة لالس ن  ف  عمل اليوم واللي ابنهريرة ورواه 

نك ما عملت   .0845 اجلس اي عمر رحمك الله ا 

 لموفق

 بنامتفق عليه ف  سؤال  اجلس اي عمر قوله

حذافة قال من أ بي  قال أ بوك حذافة فبرك عمر 

 خائفا فرض  ابلله وبرسوله فقاله 

 فصل ف  ذم الغضب

رواه البخاري من طريق أ بي   ل تغضبقوله  قال لمن اس توصاه ل تغضب  .0848

حصين ال سدي والطبران  من طريق أ بي  

يجاز وأ حمد احصين وهو لمن  س توصاه ابل 

حبان والطبران   ابنقانع و  ابنوالبارودي و 

والحاكم والضياء من حديث جارية بن قدامة 

نفاذ موجبات  التميم  ورواه مالك ف  الموطأ  فا 

 الغضب شر كله 

ه لنا الذي ل تصرعما تعدون الصرعة فيكم ق   .0842

الرجال قال ليس ذاك ولكن الذي يملك نفسه 

 عند الغضب

... 
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نما الشديد الذي   .0871 ليس الشديد ابلصرعة وا 

 يملك نفسه عند الغضب

رواه البخاري ومسلم والعسكري  ما تعّدونقوله 

 ف  ال مثال 

فو أ بي  الدنيا ف  كتاب الع ابنرواه  من كفقوله  ضفمن كف غضبه ستر الله عورته   .0870

 وذم الغضب 

الغضب يفسد ال يمان كما يفسد الخل العسل   .0879

 ضف

  وروي الصبر رواه الطبران الغضب يفسدقوله 

 ف  الكبير والبيهق  ف  الشعب بس ند ضعيف اي

 معاوية بن حيدة ل تغضب 

عدي من  ابنرواه البزار و  ما غضب أ حدقوله  حما غضب أ حد ا ل على أ شفى على جهنم   .0873

 عباس بس ند ضعيف  ابنحديث 

من أ صبح أ منا ف  سربه معافى ف  بدنه وله   .0874

 قوت يومه فكأ نما حيزت له الدنيا بحذافيرها

 أ ي بجميعها من جمع الله له من أ صبح أ مناقوله 

 بين عافية ف  بدنه وأ من قلبه حيث توجه وكفاف

عيشه بقوت يومه وسالمة أ هله فقد أ عط  جميع 

ماجه من حديث عبيد  ابنالترمذي و النعم رواه 

الله بن محصن بال بحذافرها وحس نه الترمذي 

والبخاري ف  ال دب والطبران  ف  الكبير كلهم 

 من طريق مروان الفزاري مرفوعا 

رواه مسلم من حديث جابر  يغضب أ حياانقوله  يغضب أ حياان حتى تحمر وجنتاه   .0877

ذا ذير  وعال صوته واش تد غضبه وللحاكم ا 

 عة احمرت وجنتاه واش تد غضبه السا

ذا غضب احمرت عيناه وعال صوته واش تد   .0873 ا 

 غضبه 

ذا غضب قوله رواه مسلم من حديث أ بي   ا 

ن اختلفت أ لفاظه   هريرة وهو متفق على أ صله وا 

اللّهم أ ان بشر أ غضب كما يغضب البشر فأ يما   .0875

مسلم س ببته أ و لعنته أ و ضربته فاجعلها من  

ليك يصالة عليه وزكاة وقربة  وم تقربه بها ا 

 القيامة

... 
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لعائشة مالك جاء ش يطانك فقالت ومالك   .0878

ش يطان قال بلى ولكن دعوت الله فأ عانن  

 صعليه فأ سلم فال يأ مرن  ا ل بخير 

رواه مسلم ف  أ واخر كتابه  لعائشة مالكقوله 

لما غارت عليه لما خرج ليال فجاء فعلم بغيرتها 

اله ولم لك فقفقالت ما ل  ل يغار مثل  على مث

يقل ل ش يطان ل  فالغضب من الش يطان 

 والش يطان من انر 

ل يغضب للدنيا فا ذا أ غضبه الحق لم يعرفه   .0872

 صأ حد ولم يقم لغضبه ش ء حتى ينتصر له 

 رواه الترمذي ف  الشمائل  ل يغضبقوله 

لى   .0831 ا ن الغضب جمرة توقد ف  القلب أ لم تروا ا 

م وجد أ حدكانتفاخ أ وداجه وحمرة عينيه فا ذا 

ن  من ذلك شيئا فا ن كان قائما فليجلس وا 

كان جالسا فليقم فا ن لم يزل ذلك فليتوضأ  

ابلماء البارد أ و ليغتسل فا ن النار ل يطفئها ا ل 

نما الغضب من النار  الماء فا 

رواه الترمذي من حديث أ بي   ا ن الغضبقوله 

 سعيد 

ذا غضبت فاسكت  .0830 ذا غض قوله  ا  ذا سكت بتا  و ذيرت أ   بغير الذير فا 

أ بي  الدنيا والطبران   ابننخمد رواه أ حمد و ا

واللفظ لهما والبيهق  ف  الشعب وروى أ حمد 

 فليسكت ثالاث 

ارفع رأ سك فانظر ثم اعلم أ نك لست بأ فضل   .0839

 من أ حمر فيها ول أ سود ا ل أ ن تفضله بعمل 

 قاله ل بي  ذر لما عيّر رجال بأ مه ارفع رأ سكقوله 

 ه فذهب ليرضيه فس بقه صاحبه فسلّم عليه فقال

 ... من كف غضبه كف الله عنه عذابه ضف  .0833

 فصل ف  الحلم والعفو والرفق

نما العلم ابلتعلم والحلم ابلتحلم ومن يتخيّر   .0834 ا 

 الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه ضف

نما العلم قوله رواه الطبران  والدارقطن   ا 

والطبران  ف  الكبير وأ بو نعيم ف  الحلية 

 والعسكري ف  ال مثال بأ سانيد ضعاف 
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يأ ت  على الناس زمان ل يتبع فيه العالم ول   .0837

يس تحيا فيه من الحليم ول يوقر فيه الكبير 

هم ول يرحم فيه الصغير يقتل بعضهم بعضا قلوب 

العرب ل  قلوب ال عاجم وأ لسنتهم أ لس نة

يعرفون منكرا يمش  الصالح فيهم مس تخفيا 

ليهم يوم  أ ولئك شرار خلق الله ل ينظر الله ا 

 القيامة ص

رواه الديلم  من حديث  يأ ت  على الناس قوله

 عل  

ليلين  منكم ذووا ال حالم والنهيى ثم الذين   .0833

 يلونهم ثم الذين يلونهم ول تختلفوا فتختلف

ايكم وهيشات ال    سواق صقلوبكم وا 

جمع نُهِّية العقل الناه  عن ليلين  منكم قوله 

 الصفوف جمع هيشة وه  القبائح تراصوا ف 

ضطراب رواه مسلم من حديث أ بي  الفتنة وال

مسعود والترمذي وحس نه ول تختلفوا ف  رواية 

 نابأ بي  داود على شرط البخاري ورواه أ حمد و 

مسعود  ابنحبان والطبران  من حديث 

 والنسائ  

ن فيك اي أ شج خلق   .0835 ه ين يحبهما الله ورسولوا 

 ل انءة بل خلقان جبلك الله عليهما الحلم وا

ن فيك اي أ شجقوله  لقبه شهر به خلقين  وا 

 ة ابلكسر التثبت فقال ال شجن ال انءخصلتي

الحمد لله الذي جبلن  على خلقين يحبهما الله 

يمان  ورسوله وهو متفق عليه ورواه مسلم ف  ال 

مد عباس وأ ح ابنف  البر من حديث والترمذي 

ماجه من حديث أ بي   ابنمن حديث الوازع و 

 ة سعيد لكنه قال التؤدة مكان ال انء

ا ن الله يحب الحليم الحيي  الغن  المتعفف أ اب   .0838

العيال التق  ويبغض الفاحش البذيء السائل 

 ضف الملحف الغبي 

رواه الطبران  من حديث  ا ن الله يحبقوله 

يف لكن رواه مسلم من فاطمة بس ند ضع 

ماجه من حديث عمران  ابنحديث أ بي  سعيد و 

وأ حمد من حديث أ سامة وأ بو نعيم من حديث 

نما ضعف من  أ بي  هريرة فهو عليه صحيح وا 

 حديث فاطمة وقوي ف  غيره 
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ثالث من لم تكن واحدة منهن كان الكلب   .0832

خيرا منه ورع يحجزه عن محارم الله عز وجل 

هل أ و حسن خلق أ و حلم يرد به جهل جا

 ضفيعيش به ف  الناس 

ق  عباس أ خرجه البيه ابنهو حديث ثالث قوله 

من حديث الحسن مرسال ورواه الطبران  من 

حديث أ م سلمة بمعناه وأ بو نعيم ف  كتاب 

س ناد ضعيف بأ لفاظ مختلفة وهذا  يجاز اب  ال 

ن كان مرسال عن الحسن   اللفظ أ ثبت وا 

ذا جمع الله الخالئق يوم   .0851 القيامة اندى مناد ا 

أ ين أ هل الفضل فيقوم انس وهم يسير 

لى الجنة فتتلقاهم المالئكة  فينطلقون سراعا ا 

لى الجنّة فيقولون  اّن نراكم سراعا ا  فيقولون ا 

نحن أ هل الفضل فيقولون لهم ما كان فضلكم 

لينا  ذا أ س ء ا  فيقولون كنّا ا ذا ظلمنا صبران وا 

ذا جهل علينا حلمنا فيقولون دخلوا أ   عفوان وا 

 فنعم أ جر العاملين ص

ذا جمع اللهقوله  رواه البيهق  ف  الشعب من  ا 

 رواية عمرو بن شعيب بس ند ضعيف 

ثالث والذي نفس  بيده لو كنت حالفا   .0850

لحلفت عليهن ما نقص مال من صدقة 

فتصدقوا ول عفا رجل عن مظلمة يبتغ  به 

وجه الله ا ل زاده الله به عزا يوم القيامة ول 

رجل على نفسه ابب سؤال ا ل فتح الله فتح 

 عليه ابب فقر

 لم يكن له ف  حس بان يتلف ثالث والذيقوله 

أ بي  الدنيا ف  ذم الغضب  ابنالله أ مواله رواه 

من حديث عبد الرحمن بن عوف وروي ثالث 

أ قسم عليهن ورواه الترمذي من حديث أ بي  

كبشة ال نماري وقال حسن صحيح وروى مسلم 

 ه من حديث أ بي  هريرة وأ بو داود مثل

 ختار أ يسرهما ما لموما خير بين ال مرين ا ل ا  .0859

 يكن مأ ثما

يه ما لم يكن ف وروي  ما خير بين ال مرينقوله و

رواه البخاري ومسلم والحاكم والطبران   سخط

 بنحوه والحاكم بمعناه 

أ ل أ خبرك بأ فضل أ خالق أ هل الدنيا وال خرة   .0853

ا وتعفو تصل من قطعك وتعط  من حرمك 

 عمن ظلمك ضف

  ف  أ بي  الدنيا والطبران ابنرواه  أ ل أ خبركقوله 

مكارم ال خالق والبيهق  ف  الشعب بس ند 

ضعيف ورواه أ حمد والطبران  من حديث معاذ 

 بن أ نس بمعناه وهو صحيح 



 300 

عبادك أ عز عليك قال  أ يّ  قال موسى اي رب  .0854

ذا قدر عفا  الذي ا 

رواه الخرائط  ف  مكارم  قال موسىقوله 

ال خالق من حديث أ بي  هريرة بس ند فيه لين 

 لهيعة  ابنلمكان 

 ... ا ن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة ضف  .0857

ذا بعث الله الخالئق اندى مناد من تحت   .0853 ا 

العرش ثالثة أ صوات اي معشر الموحدين ا ن 

 الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض

ذا بعث قوله  براهي اللها  م رواه أ بو سعد أ حمد بن ا 

 المقري والطبران  ف  ال وسط بس ند ضعيف 

وروي اي أ مة محّمد ما كان ل  قبلكم وهبته   .0855

لكم وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة 

 بفضل  ليعف بعضكم عن بعض وثوابكم عل ّ 

هو ف  كتاب التبصرة  أ مة محّمد وروي ايقوله 

 والتذيرة بس ند ضعيف 

أ قول كما قال أ خ  يوسف ل تثريب عليكم   .0858

 فضاليوم يغفر الله لكم وهو أ رحم الراحمين 

ما قاله لقريش ل أ قول كما قال أ خ  يوسفقوله 

عم  نابفتح مكة لما قال سهيل نظن خيرا ف  

 يريم قد قدرت فقاله والتثريب التعيير 

أ ل فليقم من كان أ جره على الله فال يقوم ا ل   .0852

 ص أ خيهمن عفا عن 

 رواه الطبران  ف  مكارم ال خالق أ ل فليقمقوله 

 بس ند ضعيف 

حد أ وله ل ينبغ  لوال  أ مر أ ن يؤتى بثم قرأ  قوله  صثم قرأ  وليعفوا وليصفحوا   .0881

ل أ قامه والله عفو يحب العفو ثم قرأ  رواه أ حمد  ا 

 والحاكم وصححه 

يمان دخل من أ ي   .0880 ثالث من جاء بهن مع ا 

ة شاء وزوج من الحور ابب من أ بواب الجنّ 

العين حيث شاء من أ دى دينا خفيا وقرأ  ف  

دبر كل صالة قل هو الله أ حد عشر مرات 

 وعفى عن قاتله قال أ و ا حداهن ص

وته عنه قبل م بأ ن عفا ثالث من جاء بهنقوله 

لما علم أ نه يموت من ضربته رواه الطبران  ف  

ال وسط وف  الدعاء بس ند ضعيف وأ سانده 

عيم الس ن  وأ بو أ بي  ن  ابنبي  يعلى و ضعاف من أ  

 لما فيه من نبهان وهو ضعيف 

هو ف  الصحيحين ورواه  ا ن الله يحبقوله  ا ن الله يحب الرفق ف  ال مر كله  .0889

العسكري ف  ال مثال والقضاع  ف  مس ند 
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الشهاب من حديث عائشة وأ حمد والترمذي 

وقال حسن صحيح والطبران  ف  الكبير 

والقضاع  والبيهق  من حديث يعلى لما قال 

لى  اليهود السام عليك وزاد أ حمد وصلة رحم ا 

 ف  ال عمار 

وصلة رحم وحسن الخلق وحسن الجوار   .0883

 صمرن الداير ويزدن ف  ال عمار يع

... 

ذا أ راد الله بأ هل بيت خيرا أ دخل عليهم الرفق   .0884 ا 

 ضف

ذا أ راد اللهقوله   رواه أ حمد بس ند جيد  ا 

ا ن الله يعط  على الرفق ما ل يعط  على   .0887

 صالخرق 

ن خرق سم ماوالخرق ابلضم  ا ن الله ليعط قوله 

ن لم يرفق ف  أ مر فهو أ خرق وه  خرقاء   كتعب ا 

اي عائشة ا ن الله رفيق يحب الرفق ويعط    .0883

 صعليه ما ل يعط  على العنف 

واه والعنف ابلضم الشدة ر  اي عائشة ا ن اللهقوله 

مسلم من حديث عائشة وزاد ف  أ خره ما ل 

يعط  على سواه وأ خرجه البخاري بال زايدة ف  

ال دب المفرد وأ بو داود من حديث عبد الله بن 

حبان من حديث أ بي   ابنماجه و  ابنمغفل و 

هريرة وأ حمد والبيهق  من حديث عل  والطبران  

من حديث أ بي  أ مامة والبزار من حديث أ نس 

 برجال ثقات 

ذا أ راد بأ هل بيت ااي عائشة   .0885 رفق  فا ن الله ا 

 يرامة دلهم على الرفق ص

  ذم أ بي  الدنيا ف ابنرواه  رفق ااي عائشة قوله 

أ حمد من الغضب عن عطاء بن يسار مرسال و 

حديث عائشة وصله أ بو داود مقتصرا على اي 

رفق    عائشة ا 

رواه مسلم من حديث جرير  من يحرمقوله  من يحرم الرفق يحرم الخير كله  .0888

بدون كلّه وه  عند أ بي  داود والطيالس  وأ حمد 
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حبّان والعسكري  ابنخزيمة و  ابنماجه و  ابنو 

 ف  ال مثال والطبران  ف  الكبير 

أ مر أ مت  شيئا فرفق بهم فارفق ومن ول  من   .0882

 به

رواه مسلم من حديث  ومن ول  من أ مت قوله 

 عائشة 

من رفق بأ مت  رفق الله به ومن شق على أ مت    .0821

 شق الله عليه ص

ا ف  أ بي  الدني ابنرواه  ومن شق على أ مت قوله 

 ذم الغضب من حديث عائشة 

أ ل أ خبركم من تحرم عليه النار على كل هين   .0820

 ص سهللين قريب 

 نابرواه الترمذي من حديث أ ل أ خبركم قوله 

 مسعود والطبران  

رواه أ بو يعلى من حديث  التأ ن  من اللهقوله  التأ ن  من الله والعجلة من الش يطان   .0829

أ نس والترمذي وحس نه من حديث سهل بن 

 سعد 

ذا أ ردت أ مرا فعليك ابلتؤدة حتى يريك الله   .0823 ا 

 صالمخرج منه 

ذا أ ردت قوله ه الطيالس  ف  المس ند روا ا 

ا ف  أ بي  الدني ابنوالبخاري ف  ال دب المفرد و 

ذم الغضب والخرائط  ف  مكارم ال خالق 

 والبيهق  ف  الشعب بس ند جيد حسن 

ا ن الرفق ل يكون ف  ش ء ا ل زانه ول ينزع   .0824

 من ش ء ا ل شانه

ه شانه عابه رواه مسلم ف  صحيحا ن الرفق  قوله

لما ريبت عائشة على جمل فيه صعوبة فرددته 

 فقاله 

ما كان الرفق ف  ش ء ا ل زانه ول الخرق ف    .0827

 ش ء ا ل شانه ص

... 

أ ل أ علمك كلمات ينفعك الله بهن عليك ابلعلم   .0823

فا ن العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل 

دليله والعمل قيمه والرفق أ بوه واللين أ خوه 

 صوالصبر أ مير جنوده 

 رواه الحكيم الترمذي ف  أ ل أ علمك كلماتقوله 

عباس قال كنت رديفه  ابننوادر ال صول عن 

 صلّى الله عليه وسلم فقاله 
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ل تحاسدوا ول تقاطعوا ول تباغضوا ول   .0825

 ضف تدابروا ويونوا عباد الله ا خواان

فا ن التباغض من أ س باب  ل تحاسدواقوله 

الحسد أ خرجه أ حمد والبخاري ومسلم وف  

ل تحاسدوا ول تناجشوا ول رواية لمسلم 

ض تباغضوا ول تدابروا ول يبع بعضكم على بيع بع

المسلم أ خو المسلم  ا خواانويونوا عباد الله 

 الحديث 

ذا حسدت فال تبغ   .0828 ذا ظننت فال تحقق وا  ا 

ذا تطيرت فامض   صوا 

ذا ظننتقوله  أ بي  الدنيا بس ند  ابنرواه  ا 

 ضعيف 

ن  أ عوذ بك من الكفر والفقر فقال رجل   .0822 اللّهم ا 

 ويعتدلن فقال نعم ضف

ن قوله   حبان ابنأ خرجه النسائ  و  اللّهم ا 

بي  الهيثم عن أ بي  سعيد وصححه من طريق أ  

 الخدري مرفوعا 

كاد الفقر أ ن يكون كفرا وكاد الحسد أ ن   .0211

 يغلب القدر ص

 ف  قلب الحاسد أ ن يغلب العلم كاد الفقرقوله 

ابلقدر رواه أ بو مسلم الكشّ  والبيهق  ف  

من رواية يزيد الرقاش  والطبران  ف  الشعب 

ال وسط من وجه أ خر بس ند ضعيف وله أ سانيد 

 ضعاف 

 فصل ف  الحديث عن الدنيا

س يصيب أ مت  داء ال مم ال شر والبطر   .0210

والتكاثر والتنافس ف  الدنيا والتباغض 

 والتحاسد حتى يكون البغ  ثم الهرج ح

لتقاتل والهرج بفتح فسكون ا س يصيب أ مت قوله 

على ال موال رواه الطبران  ف  ال وسط من 

حديث أ بي  هريرة بس ند جيد والحاكم وصححه 

 أ بي  الدنيا ف  ذم الحسد ورجاله ثقات  ابنو 

ك ل تظهر الشماتة ل خيك فيعافيه الله ويبتلي  .0219

 ص

حيث زييت نفسك وشمخت  ل تظهرقوله 

بأ نفك رواه الترمذي من حديث واثلة بن ال سقع 

 وقال حسن غريب 
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ا ن مما أ خاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم   .0213

 ضفمن زهرة الدنيا وزينتها 

 هو ف  الصحيحين  ا ن مما أ خافقوله 

نجاح الحوائج ابلكتمان فا ن ا  .0214 س تعينوا على ا 

 ضفكل ذي نعمة محسود 

فا ن أ ظهرتم حوائجكم للناس  س تعينواا قوله

أ بي  الدنيا والطبران  من  ابنحسدوكم رواه 

 حديث معاذ بس ند ضعيف 

ا ن لنعم الله أ عداء الذين يحسدون الناس على   .0217

 ما أ اتهم الله من فضله ضف

 رواه الطبران  ف  ال وسط من ا ن لنعم اللهقوله 

 عباس بس ند ضعيف  ابنحديث 

س تة يدخلون النار قبل الحساب ال مراء   .0213

ابلجور والعرب ابلعصبية والدهاقين ابلتكبر 

والتجار ابلخيانة وأ هل الرس تاق ابلجهالة 

بليس  والعلماء ابلحسد وال غنياء ابلبخل فا ن ا 

 صحمله الحسد أ ن ل يسجد ل دم 

رية جمع دهقان رئيس الق س تة يدخلون النارقوله 

مر ع ابنمن حديث بكسر الدال رواه الديلم  

وأ نس بس ندين ضعيفين والرس تاق والرزداق 

 ابلضم السواد والقرى 

ثنتين رجل أ اته الله القرأ ن ال حسد ا ل ف    .0215

فهو يقوم به أ انء الليل وأ طراف النهار ورجل 

أ اته الله مال فهو ينفقه أ انء الليل وأ انء النهار 

 ص

ل أ اب داود وأ حمد  ل حسدقوله  أ خرجه الس تة ا 

 حبان  بناو 

 متفق عليه ف  الدنيا وال خرة  المرءقوله  المرء مع من أ حب  .0218

قاله ل عرابي  سأ له عن الساعة فقال أ نت مع قوله  صأ نت مع من أ حببت   .0212

أ عددت لها حب الله ورسوله فقاله متفق عليه 

 من حديث أ نس 

والذي نفس  بيده للدنيا أ هون على الله من   .0201

ل الدنيا تعد هذه الشاة على أ هلها ولو كانت

عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة 

 ماء ص

ماجه والحاكم  ابنرواه  والذي نفس قوله 

س ناده من حديث سهل بن سعد وقال  وصحح ا 

الترمذي هو صحيح حسن وروى مسلم نحوه 

ماجه والحاكم من طريق  ابنمن حديث جابر و 
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أ بي  يحييى بن منظور ورواه الخطيب عن رواة 

 مالك 

ابلنس بة لما أ مامه من الجنة  الدنيا سجنقوله  الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر  .0200

للمؤمن والنار للكافر رواه مسلم من حديث أ بي  

 ماجه وهو ف  ابنهريرة ورواه أ حمد والترمذي و 

حديث مالك عن العالء ورجال أ حمد رجال 

 الصحيح فالمؤمن يتزود والكافر يتمتع 

ها فيها ا ل ما كان لله من  الدنيا ملعونة ملعون ما  .0209

 ص

ها متروكة ال صفياء أ دبروا عن  الدنيا ملعونةقوله 

لفنائها وأ قبلوا على ربهم رواه الترمذي وحس نه 

ل ذير  ابنو  ماجه من حديث أ بي  هريرة وزاد ا 

الله وما واله وعالم ومتعلم أ خرجه أ بو نعيم ف  

الحلية والضياء ف  المختارة من حديث جابر 

ل م  ا كان لله بس ند حسن ولفظ الطبران بلفظ ا 

ل أ مرا بمعروف أ و  وعالما أ و متعلما ولفظ البزار ا 

نهيا عن المنكر وذير الله ولفظ الطبران  ف  

ل ما أ بتغ  به وجه الله   الكبير ا 

من أ حب دنياه أ ضر بأ خرته ومن أ حب أ خرته   .0203

 صأ ضر بدنياه فأ ثروا ما يبقى على ما يفنى 

 رواه أ حمد والبزار والطبران  من أ حب دنياهقوله 

حبّان والحاكم وصّححه على شرط  ابنو 

الش يخين وقد أ قّره الذهبي  ورواه كذلك 

القضاع  ف  مس ند الشهاب والبيهق  ف  

الشعب وقال المنذري رجال أ حمد ثقات وروي 

 أ ل فأ ثروا 

ليك عن   .0204  الدنيا تمثلت ل  بما فيها فقلت لها ا 

ل  نفلت من افتنحت وقالت أ ما والله لئن 

 صينفلت من  من بعدك 

 بنارواه الحاكم وصّححه و  الدنيا تمثلت ل قوله 

 أ بي  الدنيا والبيهق  لما دفعها عنه 
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الدنيا خضرة حلوة فمن أ خذها بحقها بورك له   .0207

فيها ورب متخوض ف  مال الله ورسوله له 

 النار ص

ماجه والترمذي  ابنرواه الدنيا خضرة  قوله

ن هذا  مرفوعا والبخاري عن حكيم بن حزام ا 

المال خضرة حلوة فمن أ خذه بسخاوة نفس بورك 

شراف نفس لم يبارك له فيه   له فيه ومن أ خذه اب 

الدنيا طالبة ومطلوبة فطالب ال خرة تطلبه   .0203

الدنيا حتى يس تكمل فيها رزقه وطالب الدنيا 

 تطلبه ال خرة حتى يج ء الموت فيأ خذ بعنقه

  كتاب أ بي  الدنيا ف ابنأ خرجه الدنيا طالبة قوله 

ذم الدنيا ورواه صاحب الحلية مرفوعا من 

 مسعود  ابنحديث 

 بناقال لما أ نزلت عليه أ لهاكم التكاثر يقول   .0205

أ دم مال  مال  وهل لك من مالك ا ل ما أ كلت 

فأ فنيت أ و لبست فأ بليت أ و تصدقت 

 فأ مضيت ص

قوله قال لما أ نزلت رواه مسلم من حديث عبد 

الشخير والطيالس  وسعيد بن منصور الله بن 

 بناوأ حمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائ  و 

حبّان  نابالمنذر والطبران  والحاكم و  ابنجرير و 

مردويه وأ بو نعيم ف  الحلية كلهم من طريق  ابنو 

 الشخير عن أ بيه  ابن

الدنيا دار من ل دار له ومال من ل مال له   .0208

 ها يعادي من لولها يجمع من ل عقل له وعلي 

علم له وعليها يحسد من ل فقه له ولها يسعى 

 من ل يقين له ح 

من رواه أ حمد من حديث عائشة  الدنيا دارقوله 

لى عائشة ورجاله  ورواه أ حمد من طريق ذويد ا 

 بنارجال الصحيح ورواه البيهق  من حديث 

 مسعود موقوفا بس ند جيّد 

يتم ك لو تعلمون ما أ علم لضحكتم قليال ولب   .0202

 كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ول أ ثرتم ال خرة 

رواه الطبران  وأ ول  لو تعلمون ما أ علم قوله

الحديث متفق عليه من حديث أ نس وف  أ فراد 

 البخاري من حديث عائشة 

لى الله   .0291 لى الصعدات تجأ رون ا  تمامه عند الطبران  ل تدرون ولخرجتم قوله  ولخرجتم ا 

 تنجون أ و ل تنجون 

نه لم يبق من الدنيا ا ل بالء وفتنة  .0290  ... ا 
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نما مثل عمل أ حدكم كالوعاء ا ذا طاب   .0299  عالهأ  وا 

ذا خبث أ عاله خبث أ سفله  طاب أ سفله وا 

 ضف

نما مثل قوله   رواه أ بو نعيم ف  الحلية وا 

مثل الدنيا وال خرة كمثل ثوب شق من أ وله   .0293

لى أ خره فتّعلق بخيط منها فما لبث ذلك  ا 

 حالخيط أ ن ينقطع 

ان ف  حبّ  ابنرواه أ بو الش يخ و  مثل الدنياقوله 

 الثواب والبيهق  ف  الشعب وس نده ضعيف 

أ دم مثال  ابنا ن الله ضرب الدنيا لمطعم   .0294

ن قزحه  ابنوضرب من مطعم  أ دم مثال وا 

 وملحه ص

هما ابلتشديد والتخفيف في  ا ن الله ضربقوله 

أ صلحه ابلقزح ابلكسر بزر وزان ومعنا رواه أ حمد 

 والطبران  معنى وهو حسن 

ما الدنيا ف  ال خرة ا ل كما يجعل أ حدكم   .0297

ليه  ا صبعه ف  اليم فلينظر أ حدكم بما يرجع ا 

 ضف

شيئا  فال يجدي لصاحبه ما الدنيا ف  ال خرةقوله 

ة الحليول يضر فقده أ خرجه أ بو نعيم ف  

وصّححه أ بو نعيم والحاكم ف  المس تدرك 

وصّححه الحاكم وأ قره الذهبي  فالبحر يفنى 

 ابلقطرات دون الجنة لدوامها 

من طلب الدنيا حالل مكاثرا مفاخرا لق  الله   .0293

 وهو عليه غضبان

 من طلب الدنيا قوله 

س تعفافا عن المسأ لة وصيانة اومن طلبها   .0295

لة كالقمر لي لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه

 البدر ح

و رواه أ بو الش يخ ف  الثواب وأ ب ومن طلبهاقوله 

نعيم ف  الحلية والبيهق  ف  الشعب من حديث 

 أ بي  هريرة بس ند ضعيف 

يدخل الجنة بشفاعة رجل من أ مت  أ كثر من   .0298

 ربيعة ومضر

السّماك من حديث  ابنرواه  يدخل الجنةقوله 

 أ بي  أ مامة بس ند حسن قال الحسن هو أ ويس

 وقيل عثمان بن عفان 

يدخل الجنة بشفاعة رجل يقال له أ ويس فئام   .0292

 من الناس

... 
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ت الغناء واللهو ينبتان النفاق ف  القلب كما ينب  .0231

 صالماء العشب 

 رواه الديلم  من حديث أ نس  الغناء واللهوقوله 

ما ذئبان جائعان أ رسال ف  زريبة غنم بأ كثر   .0230

فسادا فيها من حبه المال والجاه ف  دين 

 الرجل المسلم 

رى رواه الترمذي والنسائ  ف  الكب ما ذئبانقوله 

من حديث كعب بن مالك وقال جائعان قال 

الترمذي حسن صحيح ورواه أ حمد وأ بو يعلى 

 ف  مس نديهما برجال الصحة 

رواه الطبران  من حديث  هلك المكثرونقوله  صهلك المكثرون ا ل من قال هكذا وهكذا   .0239

عبد الرحمن بن أ بزى وأ حمد من حديث أ بي  

سعيد بلفظ المكثرون وهو متفق عليه من 

 حديث أ بي  ذر بلفظ هم ال خسرون 

ر الله لئال تلهيكم عن ذي ل تتخذوا الضيعةقوله  ل تتخذوا الضيعة فترغبوا ف  الدنيا  .0233

ذا تريت فمن لم ت وسميت بها ل نها تضيع  شغله ا 

تخاذ رواه الترمذي والحاكم وصحح جاز له ال

س ناده من حديث   مسعود بلفظ فترغبوا  ابنا 

 ... صجعل قوت أ ل محّمد كفافا االلّهم   .0234

لدينار وتعس عبد الدرهم تعس تعس عبد ا  .0237

ذا ش يك فال ول ا  ضفنتقش انتعش وا 

على  تعس كنفع عثر وأ يب الدينارتعس عبد قوله 

وجهه وهلك وتعس كتعب لغة وانتكس أ ل يرفع 

نتعش العاثر نهض من عثرته ارأ سه من سقوط 

ونعشه الله وأ نعشه أ فاقه وش يك أ صاب رجله 

شوك فال انتقش أ ي ل أ خرج الله منه ذلك 

نقشت الشوك أ خرجته رواه البخاري من طريق 

ري لعن سكأ بي  بكر بن عياش مرفوعا ولفظ الع 

 عن أ بي  هريرة 

منهومان ل يش بعان طالب علم وطالب مال   .0233

 ص

ى النهم شدة الحرص عل منهومان ل يش بعانقوله 

[ ل ينبغ  ل ن العلم طلب منه قلُت ]الش ء 
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زدايد والمال يتقوى به على الطاعات وعلى ال

 ال عداء 

متفق عليه من حديث أ نس  أ دم ابنيهرم قوله  ال ملثنتان الحرص و أ دم ويبقى منه ا ابنيهرم   .0235

ماجه والنسائ  ولفظهم يهرم  ابنورواه أ حمد و 

ثنتان الحرص وال مل اأ دم ويبقى معه  ابن

 وأ خرجه الش يخان تعليقا 

طوبيى لمن هدي لال سالم وكان عيشه كفافا   .0238

 وقنع به ضف

رواه الترمذي وصّححه  طوبيى لمن هديقوله 

والنسائ  ف  الكبير من حديث فضالة بن عبيد 

ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر وقد أ فلح 

 من أ سلم ورزق كفافا 

ما أ حد من الناس يوم القيامة ا ل يتمنى أ نه   .0232

 كان يأ كل ف  الدنيا قوات ص

رواه أ حمد وعبد بن ما أ حد من الناس قوله 

حميد وأ بو نعيم ف  الحلية من طريق أ بي  وائل 

 الجوزي  ابنوأ فرط فيه 

نما الغن  غنى   .0241 ليس الغن  عن كثرة العرض ا 

 النفس

ذا  فق س تغنت بما قسم لها متاقوله ليس الغن  ا 

عليه من حديث أ بي  هريرة ورواه أ حمد وهناد 

ماجه ورجال أ حمد  ابنبن السري والترمذي و 

الصحة وأ بو يعلى والطبران  ف  ال وسط رجال 

والضياء من حديث أ نس الغنى غنى النفس 

 والفقر فقر النفس 

أ جملوا ف  طلب الدنيا فا ن كال ميسر لما   .0240

 كتب له منها

ماجه والحاكم  ابنرواه  أ جملوا ف  طلبقوله 

والطبران  والبيهق  من حديث أ بي  حميد 

 الساعدي 

ذا اش تد كلب الجوع فعليك برغيف ويوز   .0249 ا 

 ضفمن ماء وعلى الدنيا الدمار 

ذا اش تد قوله عدي ف  الكامل  ابنرواه  ا 

 والبيهق  
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ين ورعا تكن أ عبد الناس وين قنعا تكن   .0243

أ شكر الناس وأ حب للناس ما تحب لنفسك 

 صتكن مؤمنا 

رواه الخرائط  ف  مكارم ال خالق  ين ورعاقوله 

قع عب من رواية واثلة بن ال سوالبيهق  ف  الش

 عن أ بي  هريرة بس ند ضعيف 

ذا صليت فصل صالة مودع ول تحدثن   .0244 ا 

بحديث تعتذر منه واجمع ال ايس مما ف  أ يد 

 صالناس 

ذا صليتقوله  ماجه ف  الزهد وأ حمد  ابنرواه  ا 

يمان والطبران  برجال ثقات  ف  كتاب ال 

اق ومن ا سح ابنوالبخاري ف  التاريخ من طريق 

 طريق سعد 

أ ل تبايعون على أ ن تعبدوا الله ول تشريوا به   .0247

 اشيئا وأ ن تقيموا الصلوات الخمس وتؤتو 

اس شيئا لوا النالزكاة وتسمعوا وتطيعوا ول تسأ  

 ص

ان  رواه مسلم والنسائ  والطبر  أ ل تبايعونقوله 

 حبان  ابنف  الكبير و 

ا ن الله جواد يحب الجود ويحب معال    .0243

 ل خالق ويكره سفسافها ا

رواه الخرائط  ف  مكارم  ا ن الله جوادقوله 

ال خالق من حديث طلحة والطبران  ف  الكبير 

وال وسط والحاكم والبيهق  من حديث سهل بن 

س ناد صحيح   سعد اب 

س ل نه يطعم مع تفجع وضيق نف طعام الجوادقوله  صطعام الجواد دواء وطعام البخيل داء   .0245

عدي والدارقطن  ف  غرائب مالك وأ بو  ابنرواه 

 عل  الصوف  ف  عواليه برجال ثقات أ ئمة 

ا ن الله يبغض البخيل ف  حياته السخ  عند   .0248

 موته

أ خرجه الخطيب ف  كتاب البخالء  ا ن اللهقوله 

لى عل    بس نده ا 

لى الله من العالم   .0242 السخ  الجهول أ حب ا 

 البخيل

 ظرواه الترمذي بلف السخّ  الجهولقوله 

ولجاهل سخّ  والخطيب ف  البخالء والديلم  

ف  مس ند الفردوس من حديث أ بي  هريرة 

 وروي العالم والعابد مكانه 
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ل يجتمع ال يمان والبخل ف  قلب رجل مؤمن   .0271

 أ بدا

تهذيب جرير ف  ال  ابنرواه  ل يجتمع ال يمانقوله 

عدي ف  الكامل بلفظ ل يجتمع  ابنورواه 

يمان والبخل ف  قلب رجل مؤمن أ بدا   ال 

رواه الترمذي من حديث  الشحيح ل يدخلقوله  ضفالشحيح ل يدخل الجنة   .0270

 أ بي  بكر والخطيب ف  كتاب البخالء 

نك أ ول من يدخل الجنة من أ غنياء أ مت    .0279 أ ما ا 

 صوما كدت أ ن تدخلها ا ل حبوا 

نك قوله  لعبد الرحمن بن عوف رواه قاله أ ما ا 

 البزار بس ند ضعيف وأ سانيده ضعاف 

رواه الترمذي وحس نّه  من نوقش الحسابقوله  من نوقش الحساب عذب  .0273

 ماجه من حديث أ بي  سعيد  ابنو 

يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أ غنيائهم   .0274

بأ ربع مائة عام وروي بخمس مائة عام وبأ ربعين 

 عاما وبس بعين عاما

... 

 ... قليل تؤدي شكره خير من كثير ل تطيقه ص  .0277

رب أ شعث أ غبر ذي طمرين تنبوا عنه أ عين   .0273

 صالناس لو أ قسم على الله ل بره 

 بمحبته له منهم البراء بن مالك رب أ شعثقوله 

أ خو أ نس ل بيه وكان حسن الصوت يرجز للنبيّ  

ف  ال سفار رواه أ بو نعيم من حديث أ نس بس ند 

ضعيف لكن صّححه الحاكم ف  س ند أ خر 

وأ حمد ومسلم من حديث أ بي  هريرة والخطيب 

والحاكم وأ بو نعيم من حديث أ بي  هريرة بمعنى 

 وهذا لفظه 

 لشركفصل ف  ال خالص وا

تخادع الله أ ن تعمل بما أ مرك الله  النجاة أ ن ل  .0275

 وتريد به غير وجه الله

 تخادع رواه السمرقندي النجاة أ ن ل قوله 
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النجاة أ ن ل يعمل العبد بطاعة الله يريد به   .0278

 الناس

... 

ن رايءهم أ حبط أ عمالهم ص  .0272 نهم لن يثابوا وا   ... ا 

تفق عليه من حديث جندب بن من راَءى مقوله  هالله بمن راءى راءى الله به ومن سّمع سّمع   .0231

 بناأ بي  شيبة وأ حمد و  ابنعبد الله وأ خرجه 

 حبّان والبغوي  ابنماجه وأ بو عوانة و 

لى الذين كنتاذهبالشرك ال صغر الرايء   .0230 م وا ا 

 تراءون فاطلبوا ذلك عندهم ص

 رواه الطبران  بهذا اللفظالشرك ال صغر قوله 

وأ حمد والبيهق  ف  الشعب من حديث محمود 

 بن لبيد برجال ثقات بمعنا 

أ ان أ غنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال   .0239

 أ شرك فيه مع  غيري تركته وشريكه ضف

لفظ مسلم وروايته ورواه مالك  أ ان أ غنىقوله 

 ماجه بس ند صحيح  ابنف  الموطأ  و 

أ شرك فيه غيري فأ ان كل من عمل ل  عمال   .0233

 منه بريء

أ خرجه البيهق  من حديث  كل من عملقوله 

 جابر مرفوعا 

دويه مر  ابنأ خرجه البزار و  فمن أ شرك مع قوله  فمن أ شرك مع  أ حدا فهو لشريكه ضف  .0234

 والبيهق  من حديث الضحاك بن قيس رفعه 

لما خلق الله ال رض جعلت تميد فخلق   .0237

الجبال فأ لقاها عليها فاس تقرت فعجبت 

المالئكة من خلق الجبال فقالت اي رب هل 

ف  خلقك ش ء أ شد من الجبال قال نعم 

الحديد قالت اي رب هل ف  خلقك ش ء أ شد 

من الحديد قال نعم النار قالت اي رب هل ف  

لت اخلقك ش ء أ شد من النار قال نعم الماء ق

اي رب هل ف  خلقك ش ء أ شد من الماء قال 

نعم الريح قالت اي رب هل ف  خلقك ش ء 

رواه الترمذي وأ حمد وعبد بن لما خلق الله قوله 

حميد وأ بو يعلى والبيهق  وأ بو الش يخ ف  العظمة 

 والضياء ف  المختارة 
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مينه أ دم يتصدق بي  ابنأ شد من الريح قال نعم 

 ضفويخفيها عن شماله 

الله عز وجل خلق س بعة أ مالك قبل أ ن ا ن   .0233

ت وااوات وال رض ثم خلق السمايخلق السم

فجعل لكل سماء من الس بعة ملكا بوااب عليها 

قد جللها عظما فتصعد الحفظة بعمل العبد 

لى أ ن يمس  له نور كنور  من حين يصبح ا 

لى السماء الدنيا  الشمس حتى ا ذا طلعت به ا 

ضربوا بهذا ازكته فكثرته فيقول الملك للحفظة 

 صالعمل وجه صاحبه 

له ف  ك بطو المبار  ابنرواه  ا ن الله عّز وجلقوله 

 الزهد لكنه ضعيف 

مام عادل خير من عبادة الرجل   .0235 ليوم من ا 

 صوحده س تين عاما 

مام قوله  رواه الطبران  والبيهق  من ليوم من ا 

عباس وتمامه وحد يقام ف  ال رض  ابنحديث 

 خير من مطر أ ربعين صباحا 

ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها   .0238

 بنصحه ا ل لم يرح رائحة الجنة 

 رواه مسلم  ما من عبدقوله 

ليها ومن   .0232 نه من سأ لها وكّل ا  ل تسأ ل ال مارة فا 

ليها ولم يسأ لها أ عين عليها ضف  ابتل  ا 

يبة أ بي  ش  ابنرواه أ حمد و  ل تسأ ل ال مارةقوله 

ذا حلفوالش يخان وأ بو داود والترمذي وزاد و  ت ا 

على يمين فرأ يت غيرها خيرا منها فكفر عن 

 يمينك وأ ت  الذي هو خير 

بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونس  الجبار   .0251

ال على بئس العبد عبد تجبر واختال ونس  

الكبير المتعال بئس العبد عبد غفل وسهيى 

ونس  المبدأ  والمنتهيى بئس العبد عبد عتى 

 وبغى ونس  المقابر والبلى ص

 نس  أ وله وأ خره رواه الترمذي بئس العبدقوله 

من حديث أ سماء بنت عميس والحاكم ف  

المس تدرك وصّححه والبيهق  ف  الشعب بس ند 

 ضعيف 

من فارق روحه جسده وهو بريء من ثالث   .0250

 صدخل الجنة الكبر والدين والغلول 

رواه الترمذي والنسائ   من فارق روحهقوله 

 بس ند صحيح ماجه من حديث ثوابن  ابنو 
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زاره خيالء  .0259 لى من جر ا   رواه أ حمد والش يخان وال ربعة ل ينظر اللهقوله  ل ينظر الله ا 

ماجه من حديث أ بي   ابنعمر و  ابنمن حديث 

 سعيد وأ بي  هريرة معا ومسلم والطيالس  

ده هذه يعن  النطفة لما بزق ف  ي أ تعجزن قوله  أ تعجزن  وقد خلقتك من مثل هذه   .0253

ذا سويتك  ووضع أ صبعه عليها فقاله وتمامه حتى ا 

وعدلتك مشيت بين بردين ولل رض منك وئيد 

 وهو وط ء ثقيل 

ذا مشت أ مت  المطيطاء وخدمتهم فارس   .0254 ا 

 صوالروم سلط الله بعضهم على بعض 

ذا مشت أ مت قوله  ان حبّ  ابنرواه الترمذي و  ا 

عمر بس ند حسن  ابن ف  صحيحه من حديث

عالم النبوة وه  مش ية فيها   ال ختياوهو من ا 

 من تعظم ف  نفسه واختال ف  مشيته لق  الله  .0257

 وهو عليه غضبان

رواه أ حمد والطبران  والحاكم من تعظم قوله 

 بناوصّححه والبيهق  ف  الشعب من حديث 

عمر والبخاري ف  ال دب المفرد برجال الصحيح 

 وقال المنذري رجاله يحتج بهم ف  الصحيح 

طوبيى لمن تواضع من غير منقصة وذل نفسه   .0253

ف  غير مسكنة وأ نفق مال جمعه ف  غير 

معصية وخالط أ هل الفقه والحكمة ورحم أ هل 

الذل والمسكنة طوبيى لمن ذل نفسه وطاب 

 يس به وحسنت سريرته وعزل عن الناس شره 

اريخ رواه البخاري ف  التطوبيى لمن تواضع قوله 

قانع  بنابارودي و والبغوي ف  معجم الصحابة وال 

ن رواية عساير م ابنوالطبران  وتمام والبيهق  و 

 نصيح العنس  مرفوعا 

طوبيى لمن عمل بعلمه وأ نفق الفضل من ماله   .0255

 ضفوأ مسك الفضل من قوله 

ضه رواه الطبران  وروى البزار بع طوبيى لمنقوله 

 من حديث أ نس وبعضه ف  أ فات اللسان 

ذا رأ يتم المتواضعين من أ مت    .0258 وا لهم فتواضعا 

ذا رأ يتم المتكبرين فتكبّروا عليهم فا ن ذلك  وا 

 صمذلة لهم وصغار 

ذا رأ يتم المتواضعينقوله  وهو غريب قال  ا 

نك ا ن  الشافع  ما تكبّر علّ  متكبّر مرتين فا 

طبع  علم أ ن اللهالكن  [قلُت ]تكبّرت عليه اتب 

المؤمن على جميع صفاته كما خلقه على صورته 

فصفة الذل للعبد من حيث هو وصفة العزة 
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للرب من حيث ه  فالحكم للموطن فا ن أ ظهر 

العبد ما يناسب الرب ف  موطن يقتضيه بربه 

أ ان النبيّ  ل كذب أ ان الذي سمتن  أ م  نحو 

ذلل غيره المترا حيدرة عظام الله وا   موقصد به ا 

على صفات ربّه لنفسه فقد أ طاع ربّه فالخضوع 

ذا قصد تعظيم الله  ل ا  واجب ف  كل حال ا 

َما رَ }وتهذيب غيره فهو مقصود شرع   َن فَبِّ ْحَمٍة ّمِّ

 ( سورة أ ل عمران072{ )اللّهِّ لِّنَت لَهُمْ 

 فصل ف  التوبة والبتالء والعقوبة

قامة رواه س تلنكساره ابل الذنبالتائب من قوله  التائب من الذنب كمن ل ذنب له  .0252

 مسعود والطبران  ف  ابنماجه من حديث  ابن

الكبير والبيهق  ف  الشعب كلهم من طريق أ بي  

 عبيدة مرفوعا برواة الصحيح قاله المنذري 

لله أ شد فرحا بتوبة عبده من أ حدكم ا ذا سقط   .0281

 صعلى بعيره قد أ ضله بأ رض فالة 

 متفق عليه لله أ شد فرحا قوله 

لله أ فرح بتوبة عبده من العقيم الوالد ومن   .0280

 صالضال الواجد ومن الظمأ ن الوارد 

 بناهو حديث أ بي  هريرة رواه  لله أ فرح قوله

تاب تركمان الهمدان  ف  ك  ابنعساير ف  أ ماليه و 

لى الله   التائبين وزاد فمن اتب ا 

لى الله توبة نصوحا أ نسى الله   .0289 فمن اتب ا 

 رض كلها خطاايهحافظيه وجوارحه وبقاع ال  

 ص

... 

لى أ دم عليه السالم اي أ دم ورثت   .0283 أ وحى الله ا 

ذريتك التعب والنصب وورثتهم التوبة من 

دعان  منهم بدعوتك لبيته كتلبيتك اي أ دم 

وبة أ بي  الدنيا ف  كتاب الت ابنرواه  اي أ دمقوله 

 والقشيري ف  الرسالة 



 316 

أ حشر التائبين من القبور مس تبشرين 

 صضاحكين ودعواهم مس تجابة 

لو أ خطأ تم حتى تبلغ خطاايكم السماء لتاب   .0284

 الله عليكم 

ماجه بس ند جيد  ابنرواه  لو أ خطأ تم قوله

 ورجال أ سانيده كلها ثقات 

رواه أ حمد وأ بو يعلى والضياء من وروي قوله  صوروي ثم اس تغفرتم الله لغفر لكم   .0287

 حديث أ نس 

العبد ليذنب الذنب فا ذا ذيره أ حزنه فا ذا ا ن   .0283

ليه أ نه أ حزنه غفر  الله له نظر الله ا 

 رواه أ بو نعيم ف  الحلية من حديث ا ن العبدقوله 

 أ بي  هريرة 

ه ولو لم تذنبوا ل تى الل كفارة الذنب الندامة  .0285

 بقوم يذنبون ليغفر لهم ص

  رواه أ حمد والطبران  والبيهق كفارة الذنبقوله 

عباس وتمامه ولو  ابنف  الشعب من حديث 

 لم تذنبوا ل تى الله بقوم يذنبون فيغفر لهم 

رواه أ حمد وأ بو يعلى والحاكم  وعزت قوله  وعزت  ل أ حجب عنه التوبة مادام فيه الروح  .0288

 وصححه من حديث أ بي  سعيد 

د بن زنجويه وعب ابنوجالل  ل أ زال  وعزت قوله  رون اس تغفوعزت  وجالل  ل أ زال أ غفر لهم ما   .0282

بليس لما قال وعزتك اي  حميد والضياء جوااب ل 

رب ل أ زال أ غوي عبادك ما دامت أ رواحهم ف  

 أ جسادهم 

ن الحس نات يذهبن   .0221 ا ن التوبة تغسل الحوبة وا 

 السيئات

ه رواه أ بو نعيم ف  الحلية وتمام ا ن التوبةقوله 

ن الحس نات   يذهبن السيئات وا 

ا ن الحس نات يذهبن السيئات كما يذهب   .0220

 الماء الوسخ

 رواه أ بو نعيم  ا ن الحس ناتقوله 

لم يقع  ا ن الله عز وجل يغفر الذنب ما  .0229

 الحجاب بخروج النفس وه  مشركة

رواه أ حمد والبخاري ف   ا ن الله عز وجلقوله 

 حبّان والبغوي ف  ابنالتاريخ وأ بو يعلى و 

 الجعدايت والحاكم والضياء من حديث أ بي  ذر 
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ا ن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه   .0223

وروي قبل أ ن يموت بضحوة وروي قبل أ ن 

 يموت بنصف يوم وقبل أ ن يموت بيوم

رواه أ حمد وروي قبل أ ن  ا ن الله يقبلقوله 

 يموت بضحوة 

ن  غ  .0224 فر لك ااي عبدي ما عبدتن  ورجوتن  فا 

على ما كان فيك واي عبدي ا ن لقيتن  بقراب 

لم تشرك بي  لقيتك بقرابها  ال رض خطيئة ما

 مغفرة

... 

 رواه الحاكم والبيهق  من اتب قبل موتهقوله  من اتب قبل موته بساعة أ و بفواق يتب عليه   .0227

 بناوالخطيب ف  المتفق والمفترق من حديث 

 عمرو 

ن ا ن ما بينه الصلوات الخمس والجمعة يكفرن  .0223

 ضف اجتنبت الكبائر

رواه مسلم من حديث  الصلوات الخمسقوله 

ل الكبائر   أ بي  هريرة وروي ا 

رواه أ حمد والطبران  من تعجب ربك قوله  صتعجب ربك من شاب ليست له صبوة   .0225

عقبة بس ند ف  ضعف ورجح أ ن  ابنحديث 

 من لم يباشر معصية أ ولى ممن اتب منها 

فى وكفى ابليقين غنى وككفى ابلموت واعظا   .0228

 ابلعبادة شغال

ن رواه البيهق  ف  الشعب م كفى ابلموتقوله 

لى شغال   حديث عائشة وتمامه وكفى ابليقين ا 

 رواه الطبران  وكفى ابليقين قوله  وكفى ابليقين غنى  .0222

 رواه العسكري ف  ال مثال  كفى ابلدهرقوله  كفى ابلدهر واعظا وابلموت مفرقا  .9111

مزهدا ف  الدنيا ومرغبا ف   كفى ابلموت  .9110

 ال خرة

د أ بي  شيبة وأ حم ابنرواه  كفى ابلموتقوله 

 مرسال ف  الزهد 

ن للموت فزعا اللهم   .9119 ا ن للموت سكرات وا 

 أ عن  على سكرات الموت

 رواه الترمذي والنسائ  ا ن للموت سكراتقوله 

ماجه من حديث  ابنف  عمل اليوم والليلة و 

 عائشة 
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ن الصبي  حتى يبلغ وعن المجنورفع القلم عن   .9113

 حتى يعقل

ل رفع القلمقوله   روي ف  ال خبار فال يكتب ا 

قبال وال عراض من القادرين وهما غير قادرين   ال 

 ماجه من حديث أ بي  هريرة ابنرواه الصوم قوله  الصوم نصف الصبر  .9114

من سلبت يريمتيه فجزاؤه الخلود ف  داري   .9117

لى وجهي   والنظر ا 

 رواه الطبران  ف  ال وسط ورواه من سلبتقوله 

ن الله   البخاري بلفظ ا 

ذ أ خذت يريمت  عبدي فصبر واحتسب لم   .9113 ا 

 أ رض له ثوااب دون الجنة

ذا أ خذتقوله   رواه أ بو يعلى  ا 

ان  ما  .9115 ان للّه وا  من عبد يصاب بمصيبة فيقول ا 

ليه راجعون اللهم عندك أ حتسب مصيبت   ا 

طاه الله أ عفأ جرن  فيها وأ عقبن  منها خيرا ا ل 

 ذلك

رواه الطيالس  وأ حمد وأ بو نعيم  ما من عبدقوله 

 ف  الحلية من رواية أ م سلمة 

لى عبد من عبيدي مصيبة ف    .9118 ذا وجهت ا  ا 

بدنه أ و ماله أ و ولده ثم اس تقبل ذلك بصبر 

جميل اس تحييت منه يوم القيامة أ ن أ نصب 

 له ميزاان أ و أ نشر له ديواان

ذا وجهت قوله  رواه الحكيم ف  النوادر ا 

 والديلم  ف  مس ند الفردوس من حديث أ نس 

 ... ل خير ف  مال ل يرزأ  منه وجسد ل ينال منه  .9112

ل خير ف  عبد ل يذهب ماله ول يسقم   .9101

 جسمه

كتاب  أ بي  الدنيا ف  ابنرواه  ل خير ف  مالقوله 

 المرض 

ذا أ حب عبدا   .9100 ذا اا ن الله ا   أ بي  الدنيا  ابنرواه ا ن الله قوله  بّرهبتاله ص ابتاله وا 

وروي فا ذا ابتاله اقتناه لم يترك له مال ول   .9109

 ولدا ليسمع صوته وتضرعه 

ث رواه البيهق  من حدي بتالهاوروي فا ذا قوله 

 أ بي  هريرة 

بر بتالهم فمن صبر فله الص اا ذ أ حب الله قوما   .9103

 ومن جزع فله الجزع

ذا أ حب الله قوما قوله رواه أ حمد من حديث  ا 

 محمود بن لبيد 
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ا ن الرجل ليكون له الدرجة عند الله تعالى فما   .9104

يبلغها بعمله حتى يبتلى ببالء ف  جسمه 

 فيبلغها بذلك البالء 

رواه أ بو داود وأ حمد وأ بو يعلى  ا ن الرجلقوله 

ن تعقب   والطبران  وصححه الحاكم وا 

أ بي   بناقاله البخاري عن ا ن الله ليبتل  قوله  امتهر ا ن الله ليبتل  المؤمن وما يبتليه ا ل لك  .9107

 أ ويس 

والله ا ن من قبلكم ليؤخذ الرجل فيشق ابثنين   .9103

ما يصرفه عن دينه ش ء أ و يمشط بأ مشاط 

الحديد بين عصب ولحم ما يصرفه عن دينه 

ش ء وليتمن الله هذا ال مر حتى يسير الرايب 

لى حضرموت ل يخشى ا ل  منكم من صنعاء ا 

 الله والذيب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون 

  ي وهو لفظ أ بي  نعيم فرواه البخار والله قوله 

ليه ف  ظل الكعبة ضيق ال مر  الحلية لما شكوا ا 

ف  أ ول ال سالم وهو مش تمل بشملة متوسد 

 بردائه فقاله 

أ دم ل تشك  ابنثالث من مالك أ مر   .9105

مصيبتك ول تحدث بوجعك ول تزك نفسك 

 بلسانك

رواه أ بو نعيم ف  الحلية عن أ بي  ثالث قوله 

 الدرداء 

الله ومعرفة حقه أ ن ل تشكو من ا جالل   .9108

 وجعك ول تذير مصيبتك

 رواه أ بو نعيم من ا جالل الله قوله 

ذا أ حب الله عبدا صب عليه البالء صبا   .9102 ا 

 وثجه ثجا

بير رواه الطبران  ف  الك  ذا أ حب الله عبداقوله ا  

 من حديث أ نس 

ذا أ حب الله عبدا أ لصق به البالء فا ن الله   .9191 ا 

 يريد أ ن يصافيه

ذا أ حب الله عبداقوله    أ لصق به رواه البيهق ا 

 عن سعيد بن المسيب مرسال 

ذا كان يوم القيامة ج ء بأ هل البالء فال   .9190 ا 

ينشر لهم ديوان ول ينصب لهم ميزان ول 

 يوضع لهم صراط ويصب عليهم ال جر صبا

ذا كان يوم القيامةقوله   النجار ف  ابنرواه  ا 

 اتريخه 

يؤتى ابلشهيد يوم القيامة فينصب للحساب   .9199

ويؤتى ابلمتصدق فينصب للحساب ثم يؤتى 

 ابنث طبران  من حديرواه ال  يؤتى ابلشهيدقوله 

 عباس 
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بأ هل البالء فال ينصب لهم ميزان ول ينشر 

لهم ديوان فيصب عليهم ال جر صبا حتى ا ن 

أ هل العافية ليتمنون ف  الموقف أ ن أ جسادهم 

 قرضت ابلمقاريض من حسن ثواب الله عليهم

ذا أ راد الله بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه ف    .9193 ا 

لى  ذا أ راد الله بعبده شرا أ خر عقوبته ا  الدنيا وا 

يوم القيامة حتى يأ ت  كأ نه غيره فيطرحه ف  

 النار

ذا أ راد الله بعبدقوله  ماجه  ابنرواه الترمذي و  ا 

 مرفوعا من حديث أ نس وحس نه 

م ذنبا عوقب به والله أ عظمن أ صاب ف  الدنيا   .9194

دا من أ صاب حمن أ ن يثن  عقوبة على عبده و 

رم من أ ن له أ يعنه فال فيستر الله عليه وعفا

 عنه يعود ف  ش ء قد عفا

رواه الترمذي من  من أ صاب ف  الدنياقوله 

 حديث علّ  

ما من جرعة أ عظم أ جرا عند الله من جرعة   .9197

 بتغاء وجه اللهاغيظ كظمها عبد 

 ماجه  ابنرواه ما من جرعة قوله 

لى أ خ  العزير ا ن أ صابتك   .9193 أ وحى الله تعالى ا 

لى خلق  فقد أ ص   بنامصيبة فال تشكن  ا 

لى مالئكت   منك مصائب كثيرة ولم أ شكك ا 

اي عزير اعصن  على قدر طاقتك على عذابي  

وسلن  حوائجك على قدر عملك ل  ول تأ من 

مكري حتى تدخل جنت  ل تبك ايعزير فا ن 

عصيتن  بجهلك غفرت لك بحلم  ل ن  يريم 

ل أ عجل ابلعقوبة على عبادي وأ ان أ رحم 

 الراحمين 

رواه الديلم  من حديث  أ وحى الله تعالىقوله 

 أ بي  هريرة 

جهاد المرأ ة حسن التبعل لزوجها وجهاد   .9195

 الضعفاء الحج ضف

رواه الطبران  ف  الكبير من  جهاد المرأ ةقوله 

 عباس  ابنحديث 

  ماجه بس ند ضعيف ابنرواه  شارب الخمرقوله  صشارب الخمر كعباد الوثن   .9198
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 فصل ف  جليل قدر هذه ال مة

حتى ينادين  ربي  أ رضيت اي أ شفع ل مت    .9192

 صرب رضيت  محّمد فأ قول نعم اي

ردويه م ابنالمنذر و  ابنرواه  أ شفع ل مت  قوله

وأ بو نعيم ف  الحلية من طريق حرب بن شريح 

يَك رَ }فأ رجى أ ية ف  كتاب الله  َُّك َولََسْوَف يُْعطِّ ب

عباس ل  ابنقال ( سورة الضحى، 7{ )فَتَْرَضى

 يرضى محّمد وواحد من أ مته ف  النار 

أ مت  أ مة مرحومة ل عذاب عليها ف  ال خرة   .9131

 عجل عقابها ف  الدنيا الزلزل والفتن

 رواه أ بو داود والطبران  والحاكم  أ مت  أ مةقوله 

لى كل رجل من   .9130 فا ذا كان يوم القيامة دفع ا 

أ مت  رجل من أ هل الكتاب فقيل هذا فداؤك 

 من النار 

رواه مسلم من حديث أ بي   فا ذا كان يومقوله 

 موسى 

ل يموت رجل مسلم ا ل أ دخل الله مكانه ف    .9139

 النار يهوداّي أ و نصرانيّا

 رواه مسلم عن أ بي  بردة  ل يموت رجلقوله 

لى   .9133 كل مؤمن ملكا معه كافر فيقول بعث الله ا 

الملك للمؤمن اي مؤمن هاك هذا فداؤك من 

 النار

وف   هو لفظ الطبران  ف  الكبير بعث اللهقوله 

 ال وسط والحاكم ف  الكنى 

م فقد رفعوا رؤوسكافيقال لهم اي أ هل التوحيد   .9134

 صأ وجب الله لكم الجنّة 

 رواه أ بو نعيم ف  الحلية ارفعوا رؤوسكمقوله 

  مردويه وأ بو بكر الشافع ابنه الطبران  و وروا

 ف  الغيالنيات 

الحمى كير من جهنم فما أ صاب المؤمن منها   .9137

 كان حظه من النار  

 هو ف  الصحيحين  الحمى كيرقوله 

 ... الحمى من فيح جهنم فأ بردوها ابلماء  .9133

 رواه الطبران  ف  ال وسط  وه  نصيبقوله  وه  نصيب المؤمن من النار   .9135

 رواه الطبران   وه  حظقوله  وه  حظ المؤمن من النار  .9138



 322 

 رواه البزار من حديث عائشة  الحمى حظقوله  الحمى حظ كل مؤمن من النار  .9132

 بنارواه القضاع  من حديث  وحمى ليلةقوله  وحمى ليلة تكفر خطااي س نة مجرمة  .9141

 مسعود 

ليك قال ل اي  .9140 ن  أ جعل حساب أ متك ا   رب ا 

 قال ا ذا ل أ خزينك فيهمأ نت خير لهم من  

ن  أ جعلقوله   أ بي  الدنيا ف  كتاب ابنرواه  ا 

 حسن الظن ابلله 

ا ن ربي  استشارن  ف  أ مت  ماذا أ فعل بهم   .9149

فقلت ما شئت اي ربي  هم خلقك وعبادك 

  فاستشارن  الثانية فقلت له كذلك فاستشارن

ن  ل أ خزيك  الثالثة فقلت كذلك فقال تعالى ا 

 ف  أ متك اي أ حمد

ن  ل أ خزيكقوله   عساير من ابنرواه أ حمد و  ا 

 حديث حذيفة 

هم أ متك وهم عبادي وأ ان بهم منك ل أ جعل   .9143

لى مساويهم ل أ نت  حسابهم لغيري لئال تنظر ا 

 صول غيرك 

هو حديث أ نس رواه أ بو طالب  هم أ متكقوله 

 ف  القوت 

حيات  خير لكم وممات  خير لكم أ ما حيات    .9144

 م الشرائع وأ ما موت  فا نفأ سّن لكم وأ شرع لك

أ عمالكم تعرض علّ  فما رأ يت منه حس نا 

حمدت الله عليه وما رأ يت منه سيئا أ س تغفر 

 الله لكم

 بنارواه البزار من حديث  حيات  خير لكمقوله 

و النجار وأ ب ابنمسعود برجال الصحيح ورواه 

 لطبقات سعد ف  ا ابننضر اليوانرت  ف  معجمه و 

سعد ف   ابنرواه  وروي تعرض عل ّ قوله  خميس وروي تعرض علّ  كل  .9147

 الطبقات 

حيات  خير لكم تحدثون ويحدث لكم فا ذا أ ان   .9143

مت كانت وفات  خيرا لكم تعرض علّ  

ن  أ عمالكم فا ن رأ يت خيرا حمدت الله وا 

 رأ يت شرا اس تغفرت لكم

... 
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تدري ما تمام النعمة فا ن من  أ دم هل ابناي   .9145

 ودخول الجنّة تمام النعمة الفوز من النار

رواه الطبران  من حديث معاذ  أ دم ابناي  قوله

أ بي  شيبة والبخاري ف  ال دب والترمذي  ابنو 

 والبيهق  ف  ال سماء 

ذا أ ذنب ست   .9148 ا ن الملك ليرفع عن العبد القلم ا 

ل  ساعات فا ن اتب واس تغفر لم يكتب عليه وا 

 كتبها سيئة

رواه الطبران  والبيهق  ف   ا ن الملكقوله 

 الشعب من حديث أ بي  أ مامة وفيه لين 

ا ن الله تعالى شرف الكعبة وعظمها ولو أ ن   .9142

ا حجرا ثم أ حرقها ما بلغ جرم عبدا هدمها حجر 

س تخف بول  من أ وليائه تعالى المؤمنون من ا

كلهم أ ولياء الله. الله ولّ  الذين أ منوا يخرجهم 

لى النور  من الظلمات ا 

وهو حديث أ نس كما ف  قوت ا ن الله  قوله

 القلوب 

المؤمن أ فضل من الكعبة ما أ عظمك وأ عظم   .9171

حرمتك والذي نفس  بيده لحرمة المؤمن 

أ عظم حرمة منك ماله ودمه وأ ن يظن به ا ل 

 خيرا

ماجه من حديث  ابنرواه  المؤمن أ فضلقوله 

 عمر بلفظ ما أ عظمك  ابن

حرم وروي والمسلم أ عظم حرمة منك فقد   .9170

 الله دمه وماله وعرضه وأ ن يظن به السوء

أ بي  شيبة من  ابنرواه  والمسلم أ عظمقوله 

 عباس  ابنطريق مجالد عن الشعبي  عن 

رواه صاحب قوت القلوب بلفظ وللمؤمن قوله  وللمؤمن أ عظم درجة منك   .9179

 عمر فذيره  ابنوف  الخبر المشهور عن 

هو ف  الصحيحين من  ؤمن ل ينجسالمقوله  المؤمن ل ينجس المؤمن طيب طاهر  .9173

 حديث حذيفة 

والمؤمن أ يرم على الله من المالئكة المقربين   .9174

 ص

النجار عن حكامة  ابنرواه  والمؤمن أ يرمقوله 

 وف  ال سانيد ما ل بأ س به 

 فصل ف  الرحمة والشفاعة والعفو 
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لى الجنة   .9177 عجب ربك من قوم يساقون ا 

 ابلسالسل

رواه البخاري من حديث أ بي   عجب ربكقوله 

 هريرة 

ما خلق الله شيئا ا ل وخلق ما يغلبه وخلق   .9173

 رحمته تغلب غضبه

رواه أ بو الش يخ ف  الثواب  ما خلق اللهقوله 

 ورواه الحاكم وصّححه 

ا ن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة قبل أ ن   .9175

 يخلق الخلق ا ن رحمت  تغلب غضبي  ص

رواه الش يخان من حديث أ بي   ا ن اللهقوله 

 هريرة 

له ا ل الله دخل الجنة ومن كان   .9178 من قال ل ا 

له ا ل الله لم تمسه النار ومن  أ خر كالمه ل ا 

لق  الله ل يشرك به شيئا حرمت عليه النار 

ول يدخلها من كان ف  قلبه مثقال ذرة من 

يمان ومن لق  الله يشرك به شيئا دخ النار  لا 

ن قلبه وزن ذرة مار من ف  ل يبق  ف  الن

يمان وروي من خير  ا 

له ا ل اللهقوله م  هذه أ ربع روى ال ول ن قال ل ا 

ن مالطبران  ف  الدعاء من حديث معاذ بلفظ 

لحاكم ولفظ ا من مات يشهدولفظ النسائ   شهد

له ا ل الله وجبت له من حديث أ نس  من قال ل ا 

ولفظ النسائ  والطبران  ف  ال وسط من  الجنّة

له ا ل الله دخل عمر  ابنحديث  من شهد أ ن ل ا 

 نابحبّان و  ابنوروى أ حمد والنسائ  و  الجنّة

 من مات وهو يعلمخزيمة من حديث عثمان 

وروى الحديث الثان  أ بو داود والحاكم وصّححه 

ورواه أ حمد  دخل الجنّةمن حديث معاذ بلفظ 

 هق  كلّهم من طريق معاذ ورواهوالطبران  والبي 

سعد ف  الطبقات من حديث أ بي  سعيد  ابن

الخدري وروى الثالث الش يخان من حديث 

له ا ل أ نس قال لمعاذ  ما من عبد يشهد أ ن ل ا 

الله وأ ن محّمدا عبده ورسوله ا ل حرمه الله على 

من لق  الله ل يشرك به شيئا دخل وروي  النار

له ف  الجنّة ولفظ وروى أ حمد جعله ال الجنّة

النسائ  ا ل حجب عن النار يوم القيامة وروى 

ق  من لعساير من حديث جابر  ابنالبيهق  و 

الله ل يشرك به شيئا دخل الجنّة ومن لق  الله  

ن وروى الرابع أ حمد م يشرك به شيئا دخل النار
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له ا ل حديث سهل بن بيضاء  من شهدا أ ن ل ا 

ن ه متفق عليه موكل الله حرمه الله على النار

ثقال من وجدتم ف  قلبه م حديث أ بي  سعيد وفيه 

يمان فأ خرجوه  وقال مسلم من خير بدل ذرة من ا 

يمان  ول منافات البتة فهذه ال مة  [قلُت ]ا 

ل الله محمد رسول الله  له ا  المحمدية أ هل ل ا 

يحملون على عدم الدخول أ صال فضال من الله 

ن ؤمنين موما يخرج بعد الدخول يحمل على الم

غير هذه ال مة المكرمة فليتفطن له بال تضييق 

فهو كالم الشرع ل كالم غيره فيطبق بعضه على 

 بعض 

لو علم الكافر سعة رحمة الله ما أ يس من   .9172

 رحمته أ حد

 متفق عليه من حديث أ بي  لو علم الكافر قوله

 هريرة وروي من جنته 

اعَةِّ َشْ ءٌ قرأ    .9131 نا َزلَْزلََة السا
ِ
يٌم{ )}ا ( سورة 0َعظِّ

هذا يوم  ؟أ تدرون أ ّي يوم هذا :قال الحـج،

يقال ل دم عليه السالم قم فابعث بعث النار 

 من كل أ لف :فيقال ؟كم :من ذريتك فيقول

لى  لى النار وواحد ا  تسع مائة وتسعة وتسعين ا 

فأ بلس القوم وجعلوا يبكون  :الجنّة قال

وتعطلوا يومهم عن ال شغال والعمال فخرج 

هم فقال مالكم ل تعملون فقالوا ومن علي 

يش تغل بعمل بعد ما حدثتنا بهذا فقال كم أ نتم 

ف  ال مم أ ين ابويل واتريس ومنسك ويأ جوج 

نما أ نتم  ومأ جوج أ مم ل يحصيها ا ل الله تعالى ا 

ف  سائر ال مم كالشعرة البيضاء ف  جلد الثور 

 ال سود وكالرقمة ف  ذراع الدابة

رواه الترمذي من  لساعةقرأ  ا ن زلزلة اقوله 

حديث عمران بن حصين وقال حسن صحيح 

 بناجرير و  ابنومثله ف  الصحيحين ورواه 

مردويه من حديث عمران وصّححه الحاكم 

فيأ جوج ومأ جوج من أ ولد أ دم ف  المغرب 

وابويل واترس ومنسك من أ ولد أ دم ف  

 المشرق 
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ن  أ رجو أ ن تكونوا ربع أ هل الجنّة ونصف   .9130 ا 

أ ن تكونوا  اعملوا وأ بشروا وأ رجونّة أ هل الج 

 ثلث  أ هل الجنّة

ن  أ رجووله ق رواه سعيد بن منصور وأ حمد  ا 

المنذر  نابجرير و  ابنوعبد بن حميد والنسائ  و 

ه من مردوي ابنأ بي  حاتم والحاكم وصّححه و  ابنو 

 طرق من حسن وغيره عن عمران 

لله أ رحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة   .9139

 ضفبولدها 

  متفق عليه من حديث عمر بنحوه لله أ رحمقوله 

ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط   .9133

بليس ليتطاول لها  على قلب أ حد حتى أ ن ا 

 صرجاء أ ن تصيبه 

يهق  ف  أ بي  الدنيا والب  ابنرواه ليغفرن الله قوله 

 الشعب ال ول بس ند ضعيف والثان  بس ند قوي 

نها تسعة وتسعين ا ن لله مائة رحمة ادخر م   .9134

رحمة وأ ظهر منها ف  الدنيا رحمة واحدة فبها 

لى ولدها  يتراحم الخلق فتحن الوالدة ا 

وتعطف البهيمة على ولدها فا ذا كان يوم 

لى التسعة والتسعين  القيامة ضم هذه الرحمة ا 

ثم يبسطها على جميع خلقه وكل رحمة طباق 

السماوات وال رض فال يهلك على الله يومئذ 

 لهالك ا ل ا

متفق عليه من حديث  رحمة ا ن لله مائةقوله 

 أ بي  هريرة 

ا ن لله مائة رحمة قسم منها رحمة بين أ هل   .9137

لى أ جالهم وأ خر تسعا وتسعين  الدنيا فوسعتهم ا 

ن الله قابض تلك الرحمة الت   رحمة ل وليائه وا 

لى التسع والتسعين  قسمها بين أ هل الدنيا ا 

 صفيكملها مائة رحمة ل وليائه يوم القيامة 

رواه الحاكم من حديث ا ن لله مائة رحمة قوله 

 رة أ بي  هري

ما منكم من أ حد يدخله عمله الجنّة ول ينجيه   .9133

من النار قالوا ول أ نت اي رسول الله قال ول 

 أ ان ا ل أ ن يتغمدن  الله برحمته

متفق عليه من حديث أ بي   ما منكم من أ حدقوله 

 هريرة 
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ن  خبأ ت دعوت    .9135 لكل نبيّ  دعوة مس تجابة وا 

 شفاعة ل مت  

 ن من حديثرواه الش يخالكل نبيّ  دعوة قوله 

أ بي  هريرة ورواه مسلم من حديث أ نس 

ماجه من حديث جابر  ابنوصّححه والترمذي و 

 بلفظ شفاعت  ل هل الكبائر من أ مت  

 قوله وروي رواه الطبران  والخطيب ف  التاريخ  وروي فتعجل كل نبيّ  دعوته  .9138

شفاعت  ل هل الكبائر من أ مت  الشفاعة ل هل   .9132

 الكبائر من أ مت 

... 

ن   .9151 ن زنى وا  شفاعت  ل هل الذنوب من أ مت  وا 

 سرق على رغم أ نف أ بي  الدرداء

... 

 أ فترونها للمؤمنين المتقين ل ولكنها للمذنبين  .9150

 المتلوثين الخطائين 

حديث  ماجه من ابنللمؤمنين رواه  أ فترونهاقوله 

عمر قال  ابنأ بي  موسى وأ حمد من حديث 

 ابنو  خترت الشفاعة ل نها أ عم ورواه الطبران ا

النجار وروى  ابنالنجار ورواه من أ بي  موسى 

 شطر بدل النصف 

رواه أ حمد من حديث أ بي  أ مامة  بعثتقوله  بعثت ابلحنيفية السمحة السهلة  .9159

بس ند واه وبوب له البخاري ف  صحيحه ورواه 

 ابنالديلم  من حديث عائشة والخطيب و 

  ومن خالف سنّتالنجار من حديث جابر بزايدة 

والبخاري ف  ال دب المفرد والبزار  فليس من 

من طريق داود والبزار أ يضا عن عمر بن عبد 

 فا ذا رأ يت أ مت  لالعزيز مرفوعا ورواه بزايدة 

الحاكم و يقولون للظالم أ نت ظالم فقد توّدع منهم 

وسى م ابنعساير و  ابنوالرسّ  ف  الغرائب و 

المدين  ف  المعرفة من حديث أ سعد بن عبد 

  الله الخزاع 

لى الله الحنيفية السمحة  .9153  ... أ حب الدين ا 
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قال ف  لعب الحبشة ونظرت عائشة لهم أ حب   .9154

 أ ن يعلم أ هل الكتابين أ ن ف  ديننا سماحة

رواه أ بو عبيد وأ حمد  أ حب أ ن يعلمقوله 

والديلم  ف  حديث عائشة ف  قضية الحبشة 

ليهم   لما نظرت ا 

ن  بعثت   .9157 لتعلم اليهود أ ن ف  ديننا فسحة وا 

 ابلحنيفية السمحة 

ن  أ رسلتوروي  بس ند حسن بعثت بدل  ا 

رواه  دلتعلم اليهو قوله ]قلُت[ وهو عليه صحيح 

 أ بو الزاند 

لى العقوبة  .9153 لى الرحمة والعفو أ قرب من  ا  لى الرحمةقوله  أ ان ا  حديث رابن  وهذا يغلب  أ ان ا 

 نا ا صرا وال غالل الت حكم الرجاء ول تحمل علي 

 كانت عليهم فهي  أ س باب قوة الرجاء 

يَل{ لما أ نزل   .9155 ْفَح الَْجمِّ ( 87)}فَاْصَفحِّ الصا

قال اي جبريل ما الصفح  سورة الحجر،

الجميل قال ا ذا عفوت عمن ظلمك فال تعاتبه 

فقال اي جبريل فالله أ يرم من أ ن يعاقب من 

 عفا عنه فبكى جبريل وبكى النبي  صلى الله

ليهما ميكائيل عليه  عليه وسلم فبعث الله ا 

الّسالم وقال ا ن ربكما يقرئكما السالم ويقول 

ه ل يش ب ييف أ عاتب من عفوت عنه هذا ما

 صيرم  

رفوعا مردويه ف  التفسير م ابنرواه  لما نزلقوله 

النحاس عن علّ  والبيهق   ابنعن علّ  ورواه 

 عباس  ابنف  الشعب من قول 

ذا سأ لتم ا  .9158 لله فأ عظموا الرغبة وسلوا الفردوس ا 

 ال على فا ن الله ل يتعاظمه ش ء أ عطاه

ذا سأ لتم اللهقوله  رواه مسلم من حديث أ بي   ا 

 هريرة والبخاري ف  ال دب المفرد 

نما تسأ لون   .9152 فأ كثروا وسلوا الدرجات العلى فا 

 جوادا يريما

 رواه الترمذي  فأ كثرواقوله 

ذا دعا أ حدكم فليعزم المسأ لة  .9181 ذا دعا أ حدكمقوله  ا   رواه الش يخان والنسائ   ا 

نه سّر الجنة  .9180 ذا سأ لتم الله فسلوا الفردوس فا  ذا سأ لتم اللهقوله  ا  رواه الطبران  من حديث  ا 

 العرابض 
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من ذير الله ففاضت عيناه من خش ية الله   .9189

حتى يصيب ال رض من دموعه لم يعذبه الله 

 ضفيوم القيامة 

 رواه الحاكم من حديث أ نس من ذير الله قوله 

ذا اقشعر جلد المؤمن من خش ية الله تحاتت   .9183 ا 

عنه خطاايه كما يتحات عن الشجرة ورقها 

 ص

ذا اقشعرقوله  رواه الطبران  والبيهق  من  ا 

حديث العباس بس ند ضعيف لكن رواه الحكيم 

ف  النوادر وأ بو بكر الشافع  وسمويه ف  فوائده 

 والخطيب 

أ حد بكى من خش ية الله حتى ل يلج النار   .9184

 يعود اللبن ف  الضرع

رواه الترمذي وصححه وحس نه  ل يلج النارقوله 

 ماجه من حديث أ بي  هريرة  ابنو 

ول يجتمع غبار ف  سبيل الله وانر جهنم ف    .9187

 منخري مسلم أ بدا

لى  ارول يجتمع غبوزاد فيه الترمذي والنسائ   ا 

هق  اكم والبي أ بدا ورواه ابلزايدة أ حمد وهناد والح

 والقشيري ف  الرسالة 

أ يدخل أ حد الجنة بغير حساب من أ متك قال   .9183

 حنعم من ذير ذنبه فبكى 

 فالسائل عائشة وهو ف  القوت  أ يدخل أ حدقوله 

لى الله تعالى من قطرة دمع   .9185 ما من قطرة أ حب ا 

من خش ية الله تعالى أ و قطرة دم أ هريقت ف  

 حسبيل الله تعالى 

رواه الترمذي من حديث أ مامة  قطرةما من قوله 

 وحس نه 

اللهم ارزقن  عينين هطالتين تشفيان القلب   .9188

بذروف الدمع قبل أ ن تصير الدموع دما 

 وال ضراس جمرا

ف  رواه الطبران  ف  الكبير و  اللهم ارزقن قوله 

الدعاء وأ بو نعيم ف  الحلية من حديث عمر 

بس ند حسن والحسين المروزي ف  زايدته على 

 زهد ال

 رواه أ حمد والش يخان  ورجل ذير الله قوله ورجل ذير الله خاليا ففاضت عيناه  .9182

والذي نفس  بيده أ ن لو تدومون على ما   .9121

تكونون عندي لصافحتكم المالئكة على 

لما شكا حنظلة نقص حاله  والذي نفس قوله 

ذا فارق مجلسه رواه مسلم مختصرا قاله ثالاث  ا 

 له 
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 حنظلة ساعة فرشكم وف  طرقكم ولكن اي

 ح وساعة 

 فصل ف  التعفف أ خًذا وعطاءً 

 رواه أ بو نعيم والديلم   خير المؤمنينقوله  خير المؤمنين مؤمن فقير يعط  جهده  .9120

اي بالل رددت السائل وهذا التمر عندك ا ن   .9129

أ ردت أ ن تلقى الله وهو عنك راض فال تخبأ  

ا رزقته تخبأ  شيئلغد ا ذا س ئلت فال تمنع فال 

 لتهول تمنع شيئا س ئ 

 رواه الخطيب من حديث عائشة  اي باللقوله 

الرؤاي الصالحة جزء من س تة وأ ربعين جزءا   .9123

 من النبوة

البخاري من حديث رواه  الرؤاي الصالحةقوله 

أ بي  سعيد ومسلم من حديث أ بي  هريرة وعبادة 

 بن الصامت وأ نس بلفظ رؤاي المؤمن 

قال اي جبريل ا ن الدنيا دار من ل دار له ومال   .9124

من ل مال له ولها يجمع من ل عقل له فقال 

 صثبتك الله ابلقول الثابت 

ه وهو ملفق من حديثين روى بعضاي جبريل قوله 

 خر أ حمد الترمذي وال  

قمت على ابب الجنة فا ذا عامة من دخلها   .9127

ذا أ صحاب الجد محبوسون  المساكين وا 

 ضف

 رواه الش يخان وروى قمت على ابب الجنّةقوله 

ثر ف  الجنّة فرأ يت أ ك  اطلعتعبد الله بن أ حمد 

لها ف  النار فرأ يت أ كثر أ ه  اطلعتأ هلها الفقراء و 

 ال غنياء والنساء 

 رواه الديلم  بس ند صحيح ل تحفة المؤمنقوله  صتحفة المؤمن ف  الدنيا الفقر   .9123

 بأ س به 

ف  الجنة وعمر ف  الجنّة وسعد بن  أ بو بكر  .9125

أ بي  وقاص ف  الجنّة وعثمان ف  الجنّة وعلّ  

ف  الجنّة وطلحة ف  الجنّة والزبير ف  الجنة 

وعبد الرحمن بن عوف ف  الجنّة وسعيد بن 

ف  رواه أ صحاب السنن ال ربعة  أ بو بكرقوله 

ة أ بي  شيب ابنوقال الترمذي حسن صحيح و 

  أ بي  عاصم وأ بو نعيم ف ابنمنيع و  ابنوأ حمد و 

الحلية والضياء وأ حمد والترمذي وأ بو نعيم ف  
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ة نّة وأ بو عبيدة بن الجراح ف  الجنّ زيد ف  الج 

 ص

عساير من طريق عبد الرحمن بن  ابنالمعرفة و 

 حميد 

أ خبركم بملوك الجنّة قالوا بلى كل ضعيف أ ل   .9128

مس تضعف أ غبر أ شعث ذي طمرين لو أ قسم 

 على الله ل بره

 متفق عليه من حديث حارثة بن أ ل أ خبركمقوله 

ماجه بس ند جيد من حديث  ابنوهب ورواه 

 معاذ 

ك عمك فوالله لقد زوجت بناي فاطمة اقنع  اب  .9122

 حس يّدا ف  الدنيا وس يّدا ف  ال خرة 

رواه أ حمد من حديث معقل بن اي فاطمة قوله 

 يّسار 

 كاد الفقر قوله  صكاد الفقر أ ن يكون كفرا   .9011

لقد هممت أ ل أ تهب ا ل من قرشّ  أ و ثقفّ  أ و   .9010

 أ نصارّي أ و دوسّ  ص

رواه الترمذي من حديث أ بي   لقد هممتقوله 

شيبة  أ بي  ابنهريرة برجال ثقات وعبد الرزاق و 

 والنسائ  والبيهق  

ن جاء على فرس  .9019 رواه أ بو داود من حديث  للسائل حققوله  للسائل حق وا 

الحسين بن عل  والطبران  والبارودي ومالك ف  

 الموطأ  

 ... أ عطوا السائل ولو جاء على فرس  .9013

رواه أ بو داود والترمذي وقال  ردوا السائلقوله  ردوا السائل ولو بظلف محرق  .9014

 حسن صحيح والنسائ  واللفظ له 

نما يس تكثر من جمر من   .9017 سأ ل عن غنى فا 

جهنم ومن سأ ل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 

 ووجهه عظم يتقعقع ليس له لحم

بّان ح  ابنرواه أ بو داود و  من سأ ل عن غنىقوله 

ورواه مسلم من حديث أ بي  هريرة والبزار 

 مسعود والش يخان من ابنوالطبران  من حديث 

 عمر  ابنحديث 

دوحا وخدوشا ف  لته كوروي كانت مسأ    .9013

 وجهه 

رواه أ بو داود والترمذي وروي كانت قوله 

   جرير والحاكم والبيهق ابنماجه و  ابنوحس نّه و 
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رواه مسلم من حديث عوف بن  ول تسأ لواقوله  صول تسأ لوا الناس شيئا   .9015

مالك ال شجع  وأ بو داود والنسائ  من حديث 

 ثوابن 

س تغنى أ غناه الله امن سأ لنا أ عطيناه ومن   .9018

لينا   صتعالى ومن لم يسأ لنا فهو أ حب ا 

 ة أ بي  الدنيا ف  القناع ابنرواه من سأ لنا  قوله

رواه البزار والطبران  من حديث  اس تغنوا قوله اس تغنوا عن الناس ولو بشوص السواك   .9012

س ناد صحيح  ابن  عباس اب 

تغنوا س  ارواه عدي الجذام  وروي  فتعففواقوله  ص فتعففوا ولو بحزم الحطب  .9001

 بغنى ابلله 

رواه أ حمد وعبد الرزاق وأ بو  ا ن أ طيبقوله  صا ن أ طيب ما أ كل الرجل من يس به   .9000

بّان ح  ابنماجه و  ابنداود والترمذي والنسائ  و 

ن ولده من يس به  من حديث عائشة تمامه وا 

 فكلوا من أ موالهم 

من أ صبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أ مره   .9009

 وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم

يأ ته من الدنيا ا ل ما كتب له ومن أ صبح وهمه 

ال خرة جمع الله همه وحفظ عليه ضيعته 

 وجعل غناه ف  قلبه وأ تته الدنيا وه  راغمة 

ن لم يردها رواه  من أ صبحقوله  ن ماجه م ابنوا 

 بت بس ند جيّد حديث زيد بن اث

لى أ نصاف ساقيه ول جناح عليه   .9003 ا زرة المؤمن ا 

 صفيما بينه وبين الكعبين 

تمامه وما كان أ سفل من  ا زرة المؤمنقوله 

الكعبين فهو ف  النار رواه مالك وأ بو داود 

 حبّان من حديث أ بي  هريرة  ابنوالنسائ  و 

يأ ت  على الناس زمان يوشون ثيابهم كما توشى   .9004

 البرود اليمانية 

 أ ورده ف  القوت تخطط يأ ت  على الناسقوله 

 بأ لوان الحرير 

ذا أ راد الله بعبد شرا أ هلك ماله ف  الماء   .9007 ا 

 والطين 

ذا أ راد الله قوله رواه أ بو داود من حديث عائشة  ا 

س ناد جيّد والطبران  ف  معاجمه الثالثة  اب 
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خطيب من حديث جابر ورجاله رجال وال 

 الصحيح 

مر على من يعالج خّصا فقال أ رى ال مر أ عجل   .9003

 من ذلك ضف

و قاله لعبد الله بن عمر مر على من يعالج قوله 

يعالج خصا رواه أ بو داود والترمذي وصّححه 

 ماجه وأ حمد قال ال مر أ سرع من ذلك  ابنو 

د رواه أ بو داود قاله لخالتسع ف  السماء ا قوله تسع ف  السماءا  .9005

 بن الوليد بس ند ضعيف 

لى السماء واسأ ل الله السعة ا  .9008  ... رفع ا 

عمر أ ن تكون لهم الدنيا ولنا  أ ما ترضى اي  .9002

ال خرة قال بلى اي رسول الله قال فذلك كذلك 

 ضف

متفق عليه من حديث عمر بن  أ ما ترضىقوله 

 الخطاب 

الزهادة ف  الدنيا ليست بتحريم الحالل ول   .9091

ضاعة المال ولكن الزهادة ف  الدنيا أ ل تكون  اب 

بما ف  يديك أ وثق مما ف  يد الله وأ ن تكون 

ذا أ نت أ صبت بها أ رغب  ف  ثواب المصيبة ا 

 ص فيها لو أ نها أ بقيت لك 

 رواه الترمذي بس ند ضعيف  الزهادةقوله 

هط ومعه الر  عرضت علّ  ال مم فرأ يت النبي   .9090

والنبي  ومعه الرجل والرجالن والنبي  وليس 

معه أ حد ا ذ رفع ل  سواد عظيم فظننت أ نهم 

موسى وقومه ولكن أ نظر  أ مت  فقيل ل  هذا

لى ال فق فنظرت فا ذا سواد عظيم فقيل ل   ا 

لى ال فق ال خر فا ذا سواد عظيم فقيل  أ نظر ا 

ل  هذه أ متك ومعهم س بعون أ لفا يدخلون 

ساب ول عقاب قيل من هم اي الجنّة بال ح 

رسول الله قال هم ل يرقون ول يكتوون ول 

يسترقون ول يتطيّرون وعلى ربّهم يتوكلون 

ّ ا عرضت علّ  ال ممقوله  ن فق عليه الش يخان مت

يشفع كل واحد ف  عباس وأ حمد  ابنحديث 

  كالقمر ليلة البدرس بعين أ لفا وجوههم 
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فقال لعكاشة أ نت منهم فقام أ خر فقال س بقك 

 حبها عكاشة 

نه والنسائ  لم يتوكلقوله  وىكتاسترقى أ و الم يتوكل على الله من   .9099  رواه الترمذي وحس ّ

 ماجه والطبران   ابنف  الكبرى و 

 رواه الترمذي  من استرقىقوله  من استرقى أ و اكتوى فقد برئ من التوكل ح  .9093

ما مررت بمال  من المالئكة ليلة أ سري بي    .9094

 ا ل قالوا مر أ متك ابلحجامة 

 ابنرواه الترمذي من حديث ما مررت قوله 

نه   مسعود وحس ّ

حدى   .9097 احتجموا لس بع عشرة وتسع عشرة وا 

 وعشرين ل يتبيّغ بكم الدم فيقتلكم

باس ع  ابنرواه البزار من حديث  احتجمواقوله 

بس ند حسن ورفعه الترمذي بلفظ ا ن خير ما 

 يحتجمون فيه س بع عشرة 

 رواه أ هل السنن تداووا عباد قوله  تداووا عباد الله   .9093

 رواه الطبران  والخطيب  تداووا بأ لبانقوله  تداووا بأ لبان البقر  .9095

 رواه أ حمد والطبران  والحاكم  تداووا منقوله  تداووا من ذات الجنب  .9098

نّ    .9092 ن  أ ان اللهقوله  أ ان الله أ شج وأ داويا  ر رواه أ بو قالبة عن كعب ال حبا ا 

ن  فالتداوي رخصة فاقبلوا صدقة الله  يقول الله ا 

ن الله يحب أ ن تؤتى رخصه كما يحب أ ن تؤتى  ا 

 عزائمه 

من  زرارة ابنرواه مسلم ويوى  فصد سعدقوله  فصد سعد بن معاذ ويوى أ سعد بن زرارة  .9031

 اللقوة أ ي عالج رواه الحاكم من طريق يونس 

رمد علّ  وقال له ل تأ كل الرطب وكل من   .9030

 صسلق 

و سلق طبخ بدقيق الشعير رواه أ برمد علّ  قوله 

داود والترمذي وقال حسن غريب من حديث 

 أ م منذر 

رمذي التيعن  قاطعها رواه أ كثروا من ذير قوله  أ كثروا من ذير هادم اللذات  .9039

ماجه من حديث أ بي  هريرة  ابنوالنسائ  و 
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كن الس ابنحبّان والحاكم و  ابنوأ حمد وصّححه 

 طاهر  ابنو 

الحمى رائد الموت فهو مذير له ودافع   .9033

 ح للتسويف 

رواه أ بو نعيم ف  الطب مرفوعا ف  الحمى  قوله

حديث أ نس وزيد وسجن الله ف  ال رض رفعه 

 أ نس 

 فصل ف  صالح القلوب

أ حبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأ حبون    .9034

 لحب الله ا اّيي وأ حبوا أ هل بيت  لحبي 

  رواه الطبران  والحاكم والبيهق أ حبوا اللهقوله 

 ودخل ف  الغذاء جميع النعم الحس ية والمعنوية 

ن  أ حبك فقال   .9037 س تعد اس تعد للبالء اقيل له ا 

 للفقر فا ن كنت تحبن  فأ عد للفقر تجفافا

ن  أ حبك قيلقوله  ل قال له رجل أ حبك فقا له ا 

ن  أ حب الله فقال اس تعد  فاس تعد للفقر وقال ا 

للبالء رواه الترمذي من حديث عبد الله بن 

 مغفل وهو حسن غريب 

لى من   .9033 فوالذي نفس  بيده للبالء أ سرع ا 

لى  يحبن  من الماء الجاري من قمة الجبل ا 

 حضيض ال رض

 ان رواه أ حمد والطبر  فوالذي نفس قوله 

 والبيهق  

لى هذا الرجل الذي نور الله قلبه لقد   .9035 انظروا ا 

رأ يته بين أ بوين يغذوانه بأ طيب الطعام 

لى ما  والشراب فدعاه حب الله ورسوله ا 

 ترون

لى هذا الرجلقوله   قاله ف  مصعب بن انظروا ا 

هاب كبش رواه أ بو   الحلية نعيم ف عمير تنطق اب 

س ناد حسن   اب 

ن  أ سأ لك حبك وحب من يحبك   .9038 اللهم ا 

ك جعل حباوالعمل الذي يبلغن  حبك اللهم 

لّ  من نفس  وأ هل  ومن الماء البارد  أ حب ا 

 ضف

ن  قوله  ث رواه أ بو نعيم ف  الحلية من حدياللّهم ا 

 أ بي  الدرداء 
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يمان كل من أ من   .9032 قال ا ن الله قد أ عطاك مثل ا 

يمان كل من أ من  بي  من أ ّمت  وأ عطان  مثل ا 

 به من ولد أ دم ص

قاله ل بي  بكر رواه الديلم  ف   ا ن اللهقوله 

مس ند الفردوس من رواية الحارث ال عور بس ند 

 ضعيف 

عن الله تعالى خلقت بضعة عشر وثالث مائة   .9041

له  خلق من جاء بخلق منها مع شهادة أ ن ل ا 

 ا ل الله دخل الجنّة

 رواه الطبران  ف  ال وسطعن الله تعالى قوله 

 يث أ نس مرفوعا من حد

  رواه الطبران  ف  الكبير وال وسط ال سالمقوله  ال سالم ثالث مائة وثالثة عشر شريعة   .9040

 رواه البزار  وروي وس بعة عشرقوله  وروي وس بعة عشر شريعة  .9049

وروي ال يمان ثالث مائة وثالثون شريعة من   .9043

 وافى بشريعة منها دخل الجنّة

 رواه الطبران   وثالثونقوله 

وروي ال يمان ثالث مائة وثالثة وثالثون   .9044

 ضفشريعة 

م من رواه الطبران  وأ بو نعي وثالث وثالثونقوله 

 طريق المنهال 

رأ يت ميزاان دلّ  من السماء فوضعت ف  كفة   .9047

ووضعت أ ّمت  ف  كفة فرجحت بهم ووضع 

أ بوبكر ف  كفة وج ء بأ ّمت  فوضعت ف  كفة 

لميزان افرجح بهم ثم وضع جميع أ ّمت  ف  كفة 

ووضع عمر بن الخطاب ف  الكفة ال خرى 

 فرجح بهم ثم رفع الميزان

 رواه الطبران  وهذا لفظه رأ يت ميزاان قوله 

رأ يت الليلة ف  المنام كأ ن ثالثة من أ صحابي    .9043

وزنوا فوزن أ بوبكر فوزن ثم وزن عمر فوزن 

 ثم وزن عثمان فنقص صاحبنا وهو صالح

ل ه أ حمد عن رجروا رأ يت الليلة ف  المنامقوله 

 من الصحابة 

وروي ثم وضع عثمان مكانه فرجح بهم ثم رفع   .9045

 الميزان

 عساير  ابنقوله وروي رواه 

رواه الطبران  ف  الكبير من حديث  ورويقوله  صوروي ثم وزن عثمان فوزن   .9048

 أ سامة بن شريك 
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لو اتخذت خليال لتخذت أ اب بكر خليال   .9042

بكم صاح تخذ الله اولكنه أ خ  وصاحبي  وقد 

 خليال

ابة رواه أ بو نعيم ف  فضائل الصح لو اتخذتقوله 

 مسعود  ابنمن حديث 

ومعنى يصم يعم  عن الغير  حبك الش ءقوله  صحبّك الش ء يعم  ويصّم   .9071

غيرة وعن المحبوب هيبة أ ول الحب ختل 

 وأ خره قتل 

ا ن أ كثر شهداء أ ّمت  أ صحاب الفرش ورب   .9070

 ص بنيتهقتيل بين الصفين الله أ علم 

رواه أ حمد والحكيم ف   ا ن أ كثر شهداءقوله 

 النوادر 

نما   .9079 لى صوركم وأ موالكم وا  ا ن الله ل ينظر ا 

لى قلوبكم وأ عمالكم  ينظر ا 

 نابرواه أ حمد ومسلم و  ا ن الله ل ينظرقوله 

ماجه من حديث أ بي  هريرة وأ بو بكر الشافع  

ف  الغيالنيات والحكيم عن يحييى بلفظ فمن 

ن صالح تحنن الله عليه والطبران  م كان له قلب

نظر ا ن الله ل ي حديث أ بي  مالك ال شعري بلفظ 

لى  لى أ موالكم ولكن ينظر ا  لى أ جسامكم ول ا  ا 

لّ  أ تقاكم  نما أ نتم بنوا أ دم وأ حبكم ا   قلوبكم وا 

ليه  .9073  … فمن كان له قلب صالح تحنن الله ا 

لى   .9074 لى أ جسامكم ول ا  ا ن الله ل ينظر ا 

لى أ حسابكم ول  لى أ موالكم ولكن ينظر ا  ا 

قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن عليه 

لّ  أ تقاكم نما أ نتم بنوا أ دم وأ حبّكم ا   وا 

… 

ثم ينادي المالئكة أ كتبوا له كذا وكذا فيقولون   .9077

نه نواه نه نواه ا   اي ربنا لم يعمله فيقول الله ا 

رواه الدارقطن  من  ثم ينادي المالئكةقوله 

ن فالمالئكة تصف بي حديث أ نس بس ند حسن

العصر والمغرب ف  سماء الدنيا فينادي الملك 

نه نواه   أ كتب لفالن فا 
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من هاجر ليبتغ  شيئا فهو له فهاجر رجل   .9073

 منا فكان يسمى مهاجر أ م قيس امرأ ةفتزوج 

س ناد جيّد ف  من هاجر قوله  رواه الطبران  اب 

مسعود وهو هذلّ  والرجل الخاطب  ابنحديث 

هذلّ  والمرأ ة هذلّية أ سلمت فهاجرت فخطبها 

ل بشرط الهجرة معها فهاجر معها  فامتنعت ا 

 اسمها قبلة ولم يسم الرجل 

أ خرجه الحاكم والطبران  ف  ما أ جد له قوله  ما أ جد له ف  غزوته ا ل ثالثة داننير  .9075

الكبير من حديث عوف بن مالك لما اس تأ جر 

 ه على بن أ مية رجال ف  الجهاد بثالثة داننير فقالي

رواه أ حمد من حديث أ بي   من هّم بحس نةقوله  من هم بحس نة ولم يعملها كتب له حس نة  .9078

 هريرة 

يبايع الرجل من أ ّمت  بين الرين والمقام ثم   .9072

يخسف بجيش جاء من الشام فقيل يكون 

فيهم المكره وال جر فقال يحشرون على نياتهم 

 ضف

أ بي   نابرواه مسلم وأ بو داود و  يبايع لرجل قوله

 شيبة والطبران  

نما يبعث المسلمون على النيات  .9031 نما يبعث قوله ا   رواه تمام ف  فوائده  ا 

نما يبعث المقتتلون على النيات  .9030 نما يبعث المقتتلونقوله  ا   اير عس ابنرواه  ا 

  ه  العليا فهو فمن قاتل لتكون كلمة الله   .9039

ذا اسبيل الله  ة لتقى الزحفان نزلت المالئكا 

تكتب الخلق على مراتبهم فالن يقاتل للدنيا 

فالن يقاتل حمية فالن يقاتل عصبيّة أ ل فال 

تقولوا فالن يقاتل ف  سبيل الله فمن قاتل 

 لتكون كلمة الله ه  العليا فهو ف  سبيل الله

فا المبارك ف  الزهد موقو  ابنرواه  من قاتلقوله 

وأ خر الحديث مرفوع ف   مسعود ابنعن 

الصحيحين ورواه الطبران  والحاكم من حديث 

فضالة بن عبيد من مات على مرتبة من هذه 

المراتب بعث عليها يوم القيامة رابط أ و حج أ و 

 غير ذلك 

يبعث كل عبد على ما مات عليه المؤمن على   .9033

يمانه والمنافق على نفاقه ص  ا 

ديث ح حبّان ف  ابنرواه  يبعث كل عبدقوله 

 جابر 



 339 

ذا التقى المسلمان بس يفهما فالقاتل والمقتول   .9034 ا 

ف  النار قيل هذا القاتل فما ابل المقتول قال 

 ل نه أ راد قتل صاحبه

ذا التقى المسلمانقوله  اود رواه الش يخان وأ بو د ا 

ماجه والطبران  من حديث  ابنوالنسائ  ورواه 

 أ بي  موسى 

وهو ينوي أ ل يؤدي صداقها  امرأ ةمن تزوج   .9037

 فهو زان

رواه أ حمد من حديث  امرأ ةمن تزوج قوله 

 صهيب يعن  حتى يتوب 

ومن أ دان دينا وهو ينوي أ ن يؤديه أ داه الله   .9033

 عنه يوم القيامة

 رواه الطبران  والحاكم ومن أ دان دينا  قوله

ومن اس تدان دينا وهو ل ينوي أ ن يؤديه   .9035

نات ل ف  حس  فمات يؤخذ من حس ناته فتجع

ال خر فا ن لم تكن له حس نات أ خذ من 

 سيئات ال خر

 أ خرجه الطبران   ومن اس تدان ديناقوله 

من أ دان دينا ينوي قضاءه كان معه عون من   .9038

 صالله على ذلك 

أ خرجه الطبران  من حديث  من أ دان ديناقوله 

 ميمونة 

من تطيّب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه   .9032

أ طيب من المسك ومن تطيّب لغير الله جاء 

 ضفيوم القيامة وريحه أ نتن من الجيفة 

اب رواه أ بو الوليد الصفار ف  كت من تطيّبقوله 

الصالة من حديث عبد الله بن أ بي  طلحة 

مرسال فالمدار على النيّة صالحا وفسادا فالنيّة 

 وال رادة والقصد لمعنى واحد 

نيّة المؤمن خير من عمله أ و أ بلغ من عمله   .9051

وعمل المنافق خير من نيّته وكل يعمل على 

 نيّته 

 الجوزي حيث بناأ غرب فيه نية المؤمن قوله 

 حكم بوضعه 

ير أ خرجه الطبران  ف  الكب  اثر ف  قلبهقوله  فضفا ذا عمل المؤمن عمال اثر ف  قلبه نور   .9050

والخطيب ف  التاريخ والضياء ف  المختارة 

 وس نده ضعيف 

ل عن جميع سعيه حتى عن ا ن المؤمن ليسأ    .9059

 كحل عينيه

رواه أ بو نعيم ف  حديث معاذ اي  ا ن المؤمنقوله 

 معاذ فقاله 
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ا ن العبد ليعطى كتابه يوم القيامة منشورا   .9053

لم  رب فيرى حس نات لم يعملها فيقول اي

نها كتبت ابغتياب الناس  أ عمل هذه فيقول ا 

لك فا ذا فقد حس ناته يقال محيت ابغتيابك 

 الناس ص

رواه الخرائط  ف  مساوي  ا ن العبد قوله

عمر بس ند  ابنيم من حديث ال خالق والحك 

 حسن 

ليجائن يوم القيامة بقوم معهم من الحس نات   .9054

أ مثال جبال تهامه حتى ا ذا ج ء بهم جعل الله 

 أ عمالهم هباء ثم قذفهم ف  النار

لحلية رواه أ بو نعيم ف  ا ليجائن يوم القيامةقوله 

والخطيب ف  المتفق والمفترق من حديث سالم 

 مولى أ بي  حذيفة 

ا ن العبد ليواف  القيامة بحس نات أ مثال   .9057

الجبال لو خلصت له لدخل الجنة فيأ ت  وقد 

ظلم هذا وش تم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا 

من حس ناته حتى ل تبقى له حس نة فتقول 

المالئكة قد فنيت حس ناته وبق  طالبون 

 فيقول الله أ لقوا عليه من سيئاتهم ثم صكّوا له

لى النار   صصكّا ا 

 رواه صاحب القوت ف  لعبد ليواف ا ن اقوله 

 العجب والرايء 

 صل ف  الضعف والضعفاءف

 رواه البخاري  هل تنصرونقوله  هل تنصرون وترزقون ا ل بضعفائكم   .9053

نما ينصر الله هذه ال مة بضعفائها ودعوتهم   .9055 ا 

خالصهم وصالتهم  وا 

نما ينصر اللهقوله  دة رواه يحييى بن أ بي  زائ ا 

عن محّمد بن طلحة وأ بو نعيم من طريق عاصم 

 بن عل  

نما تنصرون بضعفائكم  .9058 نما تنصرون قوله  ا  ة من رواه أ بو نعيم ف  المعرفا 

 حديث أ بي  عبيدة 

نما ينصر الله هذه ال مة بضعفائها بدعائهم   .9052 ا 

خالصهم   صوصالتهم وا 

نما ينصر اللهقوله   رواه أ بو نعيم من حديث ا 

أ بي  وقاص حين ظن سعد أ ن له فضال  ابن

 على من دونه 
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نما ترزقون وتنصرون   .9081 أ بغون  ضعفائكم فا 

 صبضعفائكم 

 رواه أ حمد والترمذي أ بغون  ضعفائكم قوله

 نابوقال حسن صحيح والنسائ  والحاكم و 

 حبّان والطبران  والبيهق  

 صل ف  ال حسانف

سري اس تودعته قلب من ال خالص سر من   .9080

 أ حببت من عبادي ص

رواه حذيفة عن النبيّ  عن  ال خالص سرقوله 

جبريل عن رب العزة وروي مثله ف  علم 

الباطن رواه الحافظ أ بو مسعود ف  

 مسلسالته 

قال سأ لت جبريل عن علم الباطن قال سأ لت   .9089

 الله تبارك وتعالى عن علم الباطن قال اي جبريل

عته أ وليائ  وأ صفيائ  أ ودهو سر بين  وبين 

ف  قلوبهم ل يطلع عليه ملك مقرب ول نبيّ  

 مرسل ص

... 

ن تعقبه  أ خلص دينك قوله أ خلص دينك يكفك القليل من العمل  .9083 صّححه الحاكم وا 

 الذهبي  

ث متفق عليه من حدي ال حسان أ ن تعبدقوله  ال حسان أ ن تعبد الله كأ نّك تراه  .9084

 أ بي  هريرة ورواه مسلم من حديث عمر 

نه يراك ا  .9087 عبد الله كأ نّك تراه فا ن لم تكن تراه فا 

واحسب نفسك مع الموتى واتق دعوة 

نها مس تجابة ول تشرك به شيئا فا ذا  المظلوم فا 

 فعلت ذلك فقد أ حسنت ص

رواه أ بو نعيم ف  الحلية من عبد الله اقوله 

حديث زيد بن أ رقم وزاد واحسب نفسك مع 

الموتى واتق دعوة المظلوم ورواه أ حمد 

بّان ح  ابنعباس ورواه  ابنوالبزار من حديث 

عمر وأ حمد من حديث أ بي   ابنمن حديث 

عامر أ و أ بي  مالك ورواه البزار من حديث 

عساير من حديث عبد الرحمن بن  ابنأ نس و 

 غنم 
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 فصل ف  الشقاء والسعادة والجنة والنار

أ طت السماء وحق لها أ ن تئط والذي نفس   .9083

محمد بيده ما فيها موضع شبر ا ل وفيه جبهة 

 ملك يس بح الله بحمده

مردويه من  ابنرواه  أ طت السماءقوله 

 عباس  ابنحديث 

دم ما أ   ابنلو تعلم البهائم من الموت ما يعلم   .9085

 أ كلتم سمينا

لشعب رواه البيهق  ف  ا البهائم لو تعلمقوله 

 من حديث أ م صبية الصحابّية 

 رواه البخاري وأ بو نعيمالطاعون كفارة قوله  الطاعون كفارة لكل مسلم  .9088

 ف  الحلية والبيهق  ف  الشعب والخطيب ف 

ربي  الع ابنالتاريخ من حديث أ نس وصّححه 

 وحس نّه  

 هو حسن  الموت كفارةقوله  صالموت كفارة لكل مسلم أ و لكل ذنب   .9082

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة   .9021

 صوالفراغ 

من الشواغل الدنيوية  نعمتان مغبونقوله 

المانعة من ال عمال الصالحات رواه البخاري 

   عباس ابنماجه من حديث  ابنوالترمذي و 

من خاف أ دلج ومن أ دلج بلغ المنزل أ ل ا ن   .9020

 سلعة الله غالية أ ل ا ن سلعته الجنّة 

رواه الترمذي من حديث أ بي   من خافقوله 

هريرة وقال حسن والحاكم والبيهق  وصّححه 

 وأ قره الذهبي  

جاءت الراجفة تتبعها الرادفة وجاء الموت بما   .9029

 فيه

رواه الترمذي وحس نه جاءت الراجفة قوله 

ذا ذهب ربع من ح ديث أ بيّ  بن كعب يقوله ا 

 الليل أ يها الناس اذيروا الله جاءت الراجفة 

ما   .9023 ما بشقاوة وا  أ تتكم المنية راتبة لزمة ا 

 بسعادة

  قصر أ بي  الدنيا ف ابنرواه أ تتكم المنية قوله 

 ال مل  
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لى الموت المصير والساعة الموعد  .9024 ا رواه أ بو يعلى ف  مس نده لمأ ان النذير قوله  أ ان النذير وا 

يَرتََك اْلَْقَربِّينَ }نزلت  ْر َعشِّ ( 904{ )َوَأنذِّ

 فقاله اي فاطمة  سورة الشعراء،

نه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها ا ل كما   .9027 أ ل ا 

 بق  من يومكم هذا 

نه لم يبققوله  ر رواه أ حمد لما صلّى العص أ ل ا 

لى الغروب وروى الخطيب  وصعد المنبر ا 

ل ّمت  من الدنيا فيما  عمر وما بق  ابن عن

ذا صليت  ل كمقدار الشمس ا  مضى منها ا 

 العصر 

نك تأ خذ الروح من بين العصب   .9023 اللّهم ا 

والقصب وال انمل اللّهم فأ عن  على الموت 

 وهونه عل ّ 

نك تأ خذقوله  من  أ بي  الدنيا ابنرواه  اللّهم ا 

حديث طعمة بن غيالن الجحفّ  وهو معضل 

 سقط فيه صحابيّ  واتبعّ  

اب أ بي  الدنيا ف  كت ابنرواه  فهو قدر قوله فهو قدر ثالث مائة ضربة ابلس يف  .9025

 الموت مرسال برجال ثقات  

ا ن أ هون الموت بمنزلة حسكة ف  صوف فهل   .9028

 تخرج ا ل ومعها صوف ص

 أ بي  الدنيا مرسال ف  ابنرواه  ا ن أ هونقوله 

 كتاب الموت  

ذا   .9022 ليه مالئكة اا  حتضر الميّت أ رسل الله ا 

الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أ خرج  راضية 

لى روح وريحان ورّب  مرضية مرضيا عنك ا 

 راض غير غضبان

ذا قوله  س ن حتضر الميتاا  اد رواه النسائ  اب 

 صحيح تمامه ورب راض غير غضبان 

نها تهدم ما قب لقنوا مواتكم ل   .9911 له ا ل الله فا  لها ا 

 من الخطااي

 بنارواه الديلم  ومسلم و  لقنوا مواتكمقوله 

 ماجه وأ حمد وأ بو داود والترمذي وهو صحيح 

له ا ل الله   .9910 من مات وهو يعلم أ ن الله حق ل ا 

 دخل الجنة

رواه أ حمد وأ بو بكر بن أ بي   من ماتقوله 

 خزيمة   نابحبّان و  ابنشيبة ومسلم والنسائ  و 

 رواه البيهق  من حديث معاذ   ورويقوله  وروي وهو يشهد   .9919
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حضر ملك الموت رجال يموت فنظر ف  قلبه   .9913

فلم يجد فيه شيئا ففك لحييه فوجد طرف 

له ا ل الل فغفر  هلسانه لصقا بحنكه يقول ل ا 

 خالصله بكلمة ال  

ا أ بي  الدني ابنرواه  حضر ملك الموتقوله 

ف  كتاب المحتضرين والطبران  ف  الكبير 

 والبيهق  ف  الشعب بس ند جيّد 

له ا ل الله   .9914 افتحوا على صبيانكم أ ول كلمة بال ا 

نه من كان  له ا ل الله فا  ولقنوهم عند الموت ل ا 

له  له ا ل الله وأ خر كالمه ل ا  أ ول كالمه ل ا 

ا ل الله ثم عاش أ لف س نة ما س ئل عن ذنب 

 حدوا

رواه الحاكم ف  اتريخه  فتحوا علىاقوله 

 باس  ع  ابنوالبيهق  ف  الشعب من حديث 

له ا ل الله ا  .9917 حضروا مواتكم ولقنوهم ل ا 

وبشروهم ابلجنة فا ن الحليم من الرجال 

 والنساء يتحير عند ذلك المصرع

ية رواه أ بو نعيم ف  الحل  حضروا مواتكماقوله 

 من طريق مكحول مرفوعا 

له ا ل الله قال ل أ س تطيع  قال اي  .9913 غالم قل ل ا 

لعقوق لوالدت  قال أ رسلوا لها فجاءته قال ا ن 

 لم تشفع  فيه دفناه ف  هذه النّار فقالت كنت

أ شفع قال فأ شهدي الله وأ شهدينا بأ نك قد 

له ا ل الله فقال ل  رضيت فقال اي غالم قل ل ا 

له ا ل الله فقال الحمد الله الذي أ نقذه من  ا 

 رالنّا

رواه الطبران  والبيهق  ف  اي غالم قوله 

 الشعب والدلئل عن عبد الله بن أ بي  أ وفى 

حبّان وأ حمد  ابنرواه  أ ان عند ظنّ قوله  صأ ان عند ظّن عبدي بي  فليظن بي  ما شاء   .9915

 والبيهق  

زر القبور تذير بها ال خرة واغسل الموتى فا ن   .9918

معالجة جسد خاو موعظة بليغة وصل على 

لعل ذلك أ ن يحزنك فا ن الحزين ف   الجنائز

 ظل الله

تاب أ بي  الدنيا ف  ك  ابنرواه  زر القبورقوله 

س ناد جيّد    القبور والحاكم اب 
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من زار قبر والديه أ و أ حدهما ف  كل جمعة   .9912

فقرأ  عنده يس غفر الله له بعدد كل حرف 

 منها 

رواه أ بو الش يخ ف  الثواب  من زارقوله 

النجار والرافع  من رواية  ابنوالديلم  و 

 عائشة عن أ بي  بكر مرفوعا 

ا ن الرجل ليموت والداه وهو عاق بهما فيدعوا   .9901

 الله لهما من بعدهما فيكتبه الله من البارين

اب أ بي  الدنيا ف  كت ابنرواه  ا ن الرجلقوله 

 القبور مرسال صحيحا  

يعن  خاصة به بحيث  من زار قبريقوله  من زار قبري وجبت له شفاعت   .9900

عّدي والدارقطن   ابنيموت مسلما رواه 

 عمر  ابنوالبيهق  من حديث 

من زارن  ابلمدينة محتس با كنت له شفيعا   .9909

 وشهيدا يوم القيامة

رواه البيهق  من  من زارن  ابلمدينةقوله 

 حديث أ نس 

 ابنه و ماج ابنرواه النسائ  و  اقرؤوا علىقوله  قرؤوا على مواتكم يسا  .9903

 حبّان  

يس قلب القرأ ن ل يقرؤها رجل يريد الله   .9904

 والدار ال خرة ا ل غفر له فاقرؤوها على مواتكم 

رواه أ حمد ومن أ وله يس قلب القرأ ن قوله 

من التابعين كالمحتضر لكن التأ ويل خالف 

الظاهر فاعلم أ ن الميت كالح  يسمع كما 

 يسمع الح  الحاضر 

ييف بك عند ذلك اي عمر قال ويكون مع    .9907

ذا أ كفيكهما وروي  مثل عقل  قال نعم قال ا 

 صبفيه الحجر 

لقبور أ بي  الدنيا ف  كتاب ا ابنرواه  ييفقوله 

مرسال برجال ثقات ورواه البيهق  بطريق 

صحيح عن عطاء بن يسار مرسال لكن وصله 

اس عب ابنبطه ف  ال ابنة من حديث  ابن

 عتقاد من حديث عمر   الف ورواه البيهق 

أ عطيت خمسا لم يعطهّن أ حد قبل  نصرت   .9903

ابلرعب مسيرة شهر وأ حلت ل  الغنائم ولم 

تحل ل حد قبل  وجعلت ل  ال رض مسجدا 

وطهورا فأ يّما رجل من أ ّمت  أ دركته الصالة 

رواه مسلم بلفظ كافة خمسا  أ عطيتقوله 

 متفق عليه من حديث جابر  
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لى  فليصل وأ عطيت الشفاعة وكل نبيّ  بعث ا 

لى الناس عامة   صقومه خاصة وبعثت ا 

مام النبيّين   .9905 ذا كان يوم القيامة كنت ا  ا 

 وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فخر ص

ذا كان يوم القيامةقوله   بنارواه الترمذي و  ا 

ماجه من حديث أ بيّ  بن كعب قال الترمذي 

حسن صحيح ورواه أ حمد وعبد بن حميد 

 وأ بو يعلى والرواين  والحاكم والضياء  

 بل فخري لمن أ عطان  أ ان س يّد ولد أ دمقوله  أ ان س يّد ولد أ دم ول فخر  .9908

عالما ل مته ليعتقدوا فضله على جمي ع رتبت  وا 

 ال نبياء  

عنه وأ ان أ ول شافع وأ ان أ ول من تنشق ال رض   .9902

وأ ان أ ول مشفع بيدي لواء الحمد تحته أ دم 

 فمن دونه ح

 بنارواه الترمذي وقال حسن و  وأ ان أ ولقوله 

ماجه من حديث أ بي  سعيد الخدري 

والطبران  ف  الكبير من حديث عبد الله بن 

 سالم  

ن  ل شفع يوم القيامة ل كثر مما على وجه   .9991 ا 

 ال رض من حجر ومدر وشجر 

ن  ل شفع يوم القيامةقوله  رواه  بس ند حسن ا 

 أ حمد والطبران  من حديث بريدة 

قال فأ نطلق فأ ت  تحت العرش فأ قع ساجدا   .9990

لربّي  يفتح الله ل  من محامده وحسن ثنائه 

شيئا لم يفتحه على أ حد قبل  ثم قال اي محمد 

رفع رأ سك وسل تعطه واشفع تشفع فأ رفع  ا 

 محمد قول ايرأ س  وأ قول أ ّمت  أ ّمت  اي ربّي  في

أ دخل من أ ّمتك من ل حساب عليهم من 

الباب ال يمن من أ بواب الجنّة وهم شركاء 

النّاس فيما سوى ذلك من ال بواب ثم قال 

ّن بين المصراعين من  والذي نفس  بيده ا 

مصارع أ بواب الجنّة كما بين مكة وهجر وكما 

 بين مكة وبصرى

 وهو متفق عليه فأ نطلق قوله 
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حوض  مثل ما بين المدينة  ما بين لبت   .9999

 وصنعاء أ و مثل ما بين المدينة وعمان 

رواه مسلم  ما بين لبت  حوض قوله 

يه مردو  ابنالمنذر و  ابنوالطيالس  وأ حمد و 

 عن أ نس  

ذا بنهر حافتاه قباب   .9993 بينما أ سير ف  الجنّة ا 

اللؤلؤ المجوف قلت ما هذا اي جبريل قال هذا 

هو الكوثر الذي أ عطاك ربّك فضرب بيده فا ذا 

 طينه مسك أ ذفر 

وقال  رواه الترمذي بينما أ سير ف  الجنّةقوله 

 نابحسن صحيح والبخاري من قول أ نس و 

 حبّان  

ا نورا فرأ يت عندهثم رفعت ل  سدرة المنتهيى   .9994

 عظيما

ي  شيبة أ ب  ابنرواه الطيالس  و  ثم رفعتقوله 

 بناوأ حمد والش يخان والترمذي والنسائ  و 

 ماجه 

وروي فا ذا أ ان بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت   .9997

لى ما يجري فيه الماء فا ذا مسك أ ذفر  بيدي ا 

... 

الكوثر نهر ف  الجنّة أ عطانيه ربّي  لهو أ شد   .9993

بياضا من اللبن وأ حلى من العسل فيه طيور 

 أ عناقها كأ عناق الجزر أ كلها أ نعم منها 

قال رواه الترمذي و  الكوثر نهر ف  الجنّةقوله 

 حسن صحيح  

ل يشرب منه أ حد فيظمأ  ول يتوضأ  منه أ حد   .9995

فيتشعث أ بدا ل يشرب منه من أ خفر ذمت  

 من قتل أ هل بيت   ول

... 

الكوثر نهر ف  الجنّة حافتاه من ذهب شرابه   .9998

أ شد بياضا من اللبن وأ حلى من العسل 

وأ طيب ريحا من المسك يجري على جنادل 

اللؤلؤ والمرجان أ يوابه مثل نجوم السماء أ ول 

الناس ورودا عليه صعاليك المهاجرين الشعثة 

ن يرؤوسهم الشحبة وجوههم الدنسة ثيابهم الذ

ل تفتح لهم السدد ول ينكحون المتنعمات 

... 
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الذين يعطون كل الذي عليهم ول يأ خذون 

 الذي لهم 

رضراضه الجوهر وحصباؤه اللؤلؤ حافتاه   .9992

قضبان الذهب الرطب شارعة عليه تنبت 

أ صناف الياقوت ال حمر والزبرجد ال خضر فيه 

لى من أ راد أ ن  أ يواب وأ نية وأ قداح تسعى ا 

منتشره ف  وسطه بها كأ نها يشرب منها 

 الكويب الدري

... 

ليردّن علّ  الحوض أ قوام حتى ا ذا عرفتهم   .9931

ا ختلجوا دون  فأ قول اي رب أ صحابي  فيقال 

نك ل تدري ما أ حدثوا بعدك   ا 

... 

ن  ل ذود عنه الرجال كما   .9930 والذي نفس  بيده ا 

 يذود الرجل ال بل عن حوضه

... 

 ... الحوض مسيرة شهر وزواايه سواء  .9939

 ... تردون علّ  غرل محجلين من أ اثر الوضوء  .9933

ن  مكاثر بكم ال مم   .9934 ن  فرطكم على الحوض وا  ا 

 فال ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا 

... 

أ ان فرطكم بين أ يديكم فا ن لم تجدون  فأ ان على   .9937

 الحوض

... 

س يأ ت  رجال ونساء بقراب وأ نية فال يطعمون   .9933

ن  اترك فيكم  ما الثقلين أ حدهمنه شيئا وا 

أ عظم من ال خر كتاب الله حبل ممدود من 

نهما لن يزال  لى ال رض وعترت  وا  السماء ا 

جميعا حتى يردا علّ  الحوض فانظروا ييف 

 تخلفون  فيهما

... 
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نهم يتباهون أ يهم أ كثر   .9935 ا ن لكل نبي  حوضا وا 

ن  ل رجوا أ ن أ يون أ كثرهم واردة ص  واردة وا 

رواه حبّان و  ابنه روا ا ن لكل نبيّ  حوضا قوله

مسلم كثرت أ لفاظه برواايت صحاح فرجا أ ن 

يكون أ كثر واردة فرجوان أ ن نكون من 

 الواردين بفضل الله تعالى 

ا ن عبدا ف  جهنم ينادي أ لف س نة اي حنان   .9938

ن  ـ ت فاْ  اذهباي منان فيقول الله لجبريل 

 صبعبدي هذا فينطلق جبريل به فاخرج 

زيمة خ ابنأ حمد و رواه ا ن عبدا ف  جهنّم قوله 

 والبيهق  من حديث أ نس  

اي أ هل الجنة ا ن لكم أ ن تصحوا فال تسقموا   .9932

ن لكم  ن لكم أ ن تحيوا فال تموتوا أ بدا وا  أ بدا وا 

ن لكم أ ن تنعمو أ ن تش بوا فال تهرمو  ا ا أ بدا وا 

 سوا أ بدافال تبأ  

رواه أ حمد وأ بو بكر بن  اي أ هل الجنّةقوله 

رمذي   والتأ بي  شيبة وعبد بن حميد والدارم

 والنسائ  

ون أ هل الغرف فوقهم كما ا ن أ هل الجنة ليتراء  .9941

تتراءون الكويب الغائر ف  ال فق من المشرق 

والمغرب لتفاضل ما بينهم رجال أ منوا ابلله 

 وصدقوا المسلمين

رواه أ حمد والدارم   ا ن أ هل الجنّةقوله 

 حبّان   ابنوالش يخان و 

ا ن حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب   .9940

 ترابها زعفران وطينها مسك 

رواه الترمذي بلفظ ا ن حائط الجنّة قوله 

وبالطها المسك ورواه البزار من حديث أ بي  

 سعيد موقوفا عليه بس ند صحيح  

م ف  تراب الجنّة رواه مسل درمكة بيضاءقوله  درمكة بيضاء مسك خالص  .9949

 مد  أ بي  شيبة وأ ح نابمن حديث أ بي  سعيد و 

رواه النسائ  من حديث عبد الله بن  بلقوله  بل ينشق عنها ثمر الجنة مرتين  .9943

عمرو لما سأ له رجل من أ ي ش ء تكون 

 ثياب أ هل الجنّة فضحك القوم فنهاهم 

ّن أ ول زمرة تدخل الجنّة صورتهم على صورة   .9944 ا 

 القمر ليلة البدر ل يبصقون فيها ول يمتخطون

ول يتغوطون أ نيتهم وأ مشاطهم من الذهب 

تمامه ل اختالف بينهم ول  ا ن أ ول زمرةقوله 

ه م على قلب واحد يس ّبحون اللتباغض قلوبه
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والفضة ورشحهم المسك لكل واحد منهم 

زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من 

 الحسن   

بكرة وعش ية رواه مسلم من طريق عبد 

 الرزاق واتفق عليه الش يخان 

والذي نفس  بيده ا ن أ حدهم ليعطى قوة مائة   .9947

رجل ف  المطعم والمشرب والجماع حاجتهم 

عرق يفيض من جلودهم مثل المسك فا ذا 

 البطن قد ضمر

يح لكل يلهمون التسب  والذي نفس  بيدهقوله 

حد زوجتان ول عزب فيها قوله والذي وا

س ناد  وروي صبر رواه النسائ  ف  الكبرى اب 

 صحيح وأ حمد لما سأ له رجل من اليهود عليه 

غدوة ف  سبيل الله أ و روحة خير من الدنيا   .9943

وما فيها ولقاب قوس أ حدكم أ و موضع قدمه 

 خير من الدنيا وما فيها 

ار والنصيف الخم غدوة ف  سبيل اللهقوله 

ماجه  ابنرواه أ حمد والش يخان والترمذي و 

 حبّان  ابنوأ بو عوانة و 

ا ن الحور ف  الجنة يتغنين نحن الحور   .9945

 الحسان خبئنا ل زواج يرام

 رواه الطبران  ف  ال وسط   ا ن الحورقوله 

احتبس ثالثة أ ايم ا ل عن الصلوات المكتوبة   .9948

أ ن فقيل له قال ا ن ربّي  عز وجل وعدن  

يدخل من أ مت  الجنة س بعين أ لفا بغير 

ن  سأ لت ربّي  ف  هذه  حساب ول عقاب وا 

الثالثة أ ايم المزيد فوجدت ربّي  ماجدا واجدا 

يريما فأ عطان  مع كل واحد من الس بعين أ لفا 

س بعين أ لفا فقلت اي رب وتبلغ أ مت  ذلك قال 

 أ كملها لك ابل عراب

البعث   رواه البيهق  ف احتبس ثالثة أ ايمقوله 

 والطبران   

 فصل ف  ال يمان المنج  من النار

له ا ل الله وحده ل شريك له   .9942 من شهد أ ن ل ا 

وأ ن محمدا عبده ورسوله وأ ن عيسى عبد الله 

لى مريم وروح منه  ورسوله وكلمته أ لقاها ا 

له ا ل اللهمن شهد أ ن ل قوله  أ خرجه  ا 

 الش يخان والترمذي 
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والجنة حق والنار حق أ دخله الله الجنة على 

 ما كان عليه من العمل ص

من قال رضيت ابلله راب وابل سالم دينا   .9971

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول 

 وجبت له الجنة 

 ابلله أ خرجه أ بو داود  من قال رضيتقوله 

ذا أ سلم العبد فحسن ا سالمه كتب الله له   .9970 ا 

كل حس نة كان أ زلفها ومحيت عنه كل سيئة 

كان أ زلفها وكان بعد ذلك القصاص كل 

لى س بع مائة ضعف  حس نة بعشر أ مثالها ا 

 والسيئة بمثلها ا ل أ ن يتجاوز الله عنها 

ذا أ سلم العبدقوله   أ خرجه البخاري تعليقا ا 

 والنسائ  مس ندا أ زلفها قربها 

له ا ل الله   .9979 أ سعد الناس بشفاعت  من قال ل ا 

 مخلصا

 أ سعد الناس بشفاعت  قوله 

والذي نفس محمد بيده ل يسمع بي  أ حد من   .9973

هذه ال مة يهودي ول نصران  ثم يموت ولم 

يؤمن ابلذي جئت به ا ل كان من أ صحاب 

 النار

 أ خرجه مسلم   والذي نفس محّمدقوله 

له ا ل   .9974 ال الله مفتاح الجنة ققيل له أ ليس ل ا 

بلى ولكن ليس مفتاح ا ل وله أ س نان فا ذا 

ل لم يفتح  جئت بمفتاح له أ س نان فتح لك وا 

 لك

  أ خرجه البخاري تعليقا قيل له أ ليسقوله 

ن   .9977 ا ن أ هل الجنة ييسرون لعمل أ هل الجنة وا 

 أ هل النار ييسرون لعمل أ هل النار

لما سأ له رجل من مزينة  ا ن أ هل الجنّةقوله 

فيم العمل فقاله أ خرجه البخاري ف  رواية ف 

 أ بي  هريرة  
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فقال خمس صلوات ف  اليوم والليلة فقال هل   .9973

علّ  غيرها فقال ل ا ل أ ن تطوع حتى اس تكملها 

 فقال ل أ زيد ول أ نقص فقال أ فلح ا ن صدق

ن  فقال خمس صلواتقوله  أ و دخل الجنّة ا 

ل الترمذي وعند  صدق أ خرجه الس تة ا 

 الترمذي أ فلح والله 

له ا ل الله   .9975 أ مرهم ابل يمان ابلله شهادة أ ن ل ا 

يتاء  قام الصالة وا  وأ ن محمدا رسول الله وا 

الزكاة وصوم رمضان وأ ن تؤدوا خمسا من 

المغنم ونهاهم عن الدابء والحنتم والمزفت 

 والنقير

القيس  قاله لوفد عبد ل يمان ابللهأ مرهم ابقوله 

لما أ سلموا ثم نسخ النهي  فالمدار على 

 ال سكار  

له   .9978 ل يؤمن عبد حتى يؤمن بأ ربع يشهد أ ن ل ا 

ا ل الله وأ ن محمدا رسول الله بعثن  ابلحق 

ويؤمن ابلموت ويؤمن ابلبعث بعد الموت 

 ويؤمن ابلقدر حلوه ومره

 أ خرجه الترمذي   ل يؤمن عبدقوله 

قال لجارية من ربّك قالت الله وقال من أ ان   .9972

نها مؤمنة   قالت رسول الله قال أ عتقها فا 

د قاله ف  قضية الشريد بن سويلجارية قوله 

ن أ م  أ وصتن  أ ن أ عتق عنها  الثقف  لما قال ا 

رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبّية فقال 

له أ دعها فسأ لها من ربّك فقالت الله وقال من 

رسول الله فقاله أ خرجه أ بو داود  أ ان قالت

 والنسائ  

وقال ل خرى أ ين الله فقالت ف  السماء قال   .9931

نها مؤمنة   فمن أ ان قالت رسول الله قال أ عتقها فا 

قاله ف  شأ ن معاوية بن  وقال ل خرىقوله 

الحكم السلم  لما لطم أ مة بسبب أ كل الذيب 

لها شاة ف  وجهها فالتزم العتق فأ عتقها ل جل 

مة أ خرجه مسلم ومالك وأ بو داود اللط

 والنسائ   

بد سفيان بن ع لما قال  قل أ منت ابللهقوله  قل أ منت ابلله ثم اس تقم   .9930

الله الثقفّ  قل ل  ف  ال سالم قول ل أ سأ ل 

 أ خرجه مسلم  عنه أ حدا بعدك فقاله 
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من صلى صالتنا واس تقبل قبلتنا وأ كل   .9939

 ذبيحتنا فهو المسلم

هو حديث أ نس من من صلّى صالتنا قوله 

طرف حديث طويل أ خرجه البخاري وأ بو 

 داود والترمذي 

ال يمان بضع وس بعون شعبة والحياء شعبة من   .9933

له ا ل الله وأ دانها  ال يمان فأ فضلها قول ل ا 

ماطة ال ذى عن الطريق  ا 

هو حديث أ بي  هريرة رواه  ال يمان بضعقوله 

 الخمسة 

عم ال يمان من كان ثالث من ين فيه وجد ط  .9934

ليه مما سواهما ومن  الله ورسوله أ حب ا 

أ حب عبدا ل يحبه ا ل لله ومن يكره أ ن يعود 

ذ أ نقذه الله منه كما يكره أ ن  ف  الكفر بعد ا 

 يلقى ف  النار

ل أ اب ثالث من ين فيهقوله   أ خرجه الخمسة ا 

 داود من حديث أ نس 

ليه من   .9937 ل يؤمن أ حدكم حتى أ يون أ حب ا 

 وولده والناس أ جمعينوالديه 

أ خرجه الش يخان  ل يؤمن أ حدكم قوله

 والنسائ  من حديث أ نس 

ل يؤمن أ حدكم حتى يحب ل خيه ما يحب   .9933

 لنفسه من الخير

ل أ اب ل يؤمن أ حدكم قوله  أ خرجه الخمسة ا 

داود من حديث أ نس وزاد النسائ  ف  

 أ خرى من الخير 

ذا رأ يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له   .9935 ا 

 ابل يمان 

ذا رأ يتم الرجل قوله أ خرجه الترمذي من  ا 

نما  حديث أ بي  سعيد الخدري فا ن الله يقول ا 

 يعمر مساجد الله من أ من ابلله واليوم ال خر 

له   .9938 ثالث من أ صل ال يمان الكف عّمن قال ل ا 

ا ل الله ول تكفره بذنب ول تخرجه عن 

ال سالم بعمل والجهاد ماض منذ بعثن  الله 

لى أ ن يقاتل أ خر هذه ال مة الدجال ل يبطله  ا 

يمان ابل قدار  جور جائر ول عدل عادل وال 

أ خرجه أ بو داود من ثالث من أ صل قوله 

 حديث أ نس 
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أ و قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح   .9932

 ال يمان

أ خرجه مسلم وأ بو داود أ و قد وجدتّموه قوله 

ان نجد  من حديث أ بي  هريرة لما قال الناس ا 

ا ف  قلوبنا ما يتعاظم أ حدان أ ن يتكلم به لو بحن

 به لكفران فقاله  

له   .9951 أ مرت أ ن أ قاتل الناس حتى يشهدوا أ ن ل ا 

ا ل الله وأ ن محمدا رسول الله ويقيموا الصالة 

ويؤتوا الزكاة فا ذا فعلوا ذلك عصموا من  

سالم وحسابهم دماؤهم وأ موالهم ا ل بحق ال  

 على الله

أ خرجه الش يخان ولم أ مرت أ ن أ قاتل قوله 

ل بحق ال سالم من حديث   بنايذير مسلم ا 

 عمر  

أ خرجه مالك من حديث  أ ولئك الذين قوله أ ولئك الذين نهان  الله عن قتلهم  .9950

عبيد الله بن عدي بن الخيار لما اس تأ ذنه 

رجل ف  قتل واحد من المنافقين فقال أ ليس 

ل الله وأ ن محّمدا رسول الله  له ا  يشهد أ ن ل ا 

 قال بلى فقاله  

له ا ل الله وكفر بما يعبد من دون   .9959 من قال ل ا 

 الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 

له ا ل اللهمن قال ل قوله  أ خرجه مسلم من  ا 

 طريق طارق ال شجع  

قال أ ل تبايعون  عن أ ن ل تشريوا ابلله شيئا   .9953

ول تسرقوا ول تزنوا ول تقتلوا النفس الت  

حرم الله ا ل ابلحق ول تقتلوا أ ولدكم ول تأ توا 

ببهتان تفترونه بين أ يديكم وأ رجلكم ول 

 تعصون  ف  معروف فمن وفّى منكم فأ جره

على الله ومن أ صاب من ذلك شيئا فستره 

لى الله تعالى ا ن شاء عفا الله عليه نه ع  فأ مره ا 

ن شاء عذبه فبايعوا عليه  وا 

ل أ اب داو  أ ل تبايعون قوله  د أ خرجه الخمسة ا 

ف  حديث عبادة بن الصامت قال كنا معه 

 ف  مجلس فقاله 

قال ثالاث أ ي يوم أ حرم قالوا يوم الحج ال كبر   .9954

قال فا ن دماءكم وأ موالكم وأ عراضكم عليكم 

أ خرجه الترمذي وصّححه ف   قال ثالاثقوله 

حديث عمرو بن ال حوص قال شهد معه 
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حرام كحرمة يومكم هذا ف  بلدكم هذا ف  

شهركم هذا أ ل يجن  جان ا ل على نفسه ول 

يجن  والد عن ولده ول ولد على والده أ ل ا ن 

المسلم أ خو المسلم فليس يحل لمسلم من 

ن كل أ خيه ش ء ا ل ما أ   حل من نفسه أ ل وا 

ربيى ف  الجاهلية موضوع لكم رؤوس أ موالكم 

نه  ل تظلمون ول تظلمون غير ربيى العباس فا 

ن كل دم ف  الجاهلية  موضوع كله أ ل وا 

موضوع وأ ول دم أ ضعه من دم الجاهلية دم 

الحارث بن عبد المطلب أ ل فاس توصوا 

نهن عوان عندكم ليس تملكون  ابلنساء خيرا فا 

يئا غير ذلك ا ل أ ن يأ تين بفاحشة منهن ش 

مبينة فا ن فعلن فاهجروهن ف  المضاجع 

واضربوهن ضراب غير مبرح فا ن أ طعنكم فال 

ن لكم على نسائكم  تبغوا عليهن سبيال ا ل وا 

حقا ولنسائكم عليكم حقا فأ ما حقكم على 

نسائكم أ ل يوطئن فرشكم من تكرهون ول 

ن حقه  نيأ ذن ف  بيوتكم من تكرهون أ ل وا 

ليهن ف  يسوتهن و  عليكم أ ن تحس نوا ا 

ن الش يطان قد أ يس أ ن يعبد  طعامهن أ ل وا 

ف  بلدكم هذا أ بدا ولكن س تكون لكم طاعة 

 فيما تحتقرون من أ عمالكم وسيرضى به

ر يحجة الوداع فقام فحمد الله وأ ثنى عليه وذ

ووعظ ثم قال ثالاث كان الحارث بن عبد 

 المطلب مسترضعا ف  بن  ليث فقتلته هذيل

 عوان أ سيرات 

وس تلقون ربكم فيسأ لكم عن أ عمالكم أ ل فال   .9957

ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 

بعض أ ل ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعضا 

يبلغه أ ن يكون أ وعى له من بعض من سمعه 

 هل بلغت ثالاث أ ل هل بلغت أ ل

أ خرجه الش يخان وأ بو  وس تلقون ربكمقوله 

داود وهو حديث أ بي  بكرة نفيع بن الحارث 

 الثقف   
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ما من مولود ا ل ويولد على الفطرة فطرة الله   .9953

ه الت  فطر الناس عليها فأ بواه يهودانه أ و ينصران

أ و يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 

ى تكونوا أ نتم تحسون فيها من جدعاء حت

 تجدعونها

ل النسائ   ما من مولودقوله  أ خرجه الس تة ا 

 وهذا لفظ الش يخين من حديث أ بي  هريرة  

لما س ئل عمن مات صغيرا الله أ علم قوله  الله أ علم بما كانوا عاملين  .9955

 أ خرجه الش يخان 

مثل المؤمن مثل الزرع ل تزال الريح تميله   .9958

افق ومثل المنول يزال المؤمن يصيبه البالء 

 كشجرة ال رز ل تهتز حتى تس تحصد

أ خرجه البخاري والترمذي  مثل المؤمنقوله 

من حديث أ بي  هريرة ال رز بسكون الراء 

 شجرة الصنوبر 

مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء ل يسقط   .9952

 ورقها ول يتحات فقال ه  النخلة 

أ خرجه  مثل المؤمن كمثل شجرةقوله 

ر قال أ ردت أ ن عم ابنالش يخان من حديث 

 أ قول ه  النخلة فاس تحييت 

بدأ  ال سالم غريبا وس يعود كما بدأ  غريبا   .9981

 ص  فطوبيى للغرابء

أ خرجه مسلم من حديث  بدأ  ال سالمقوله 

 أ بي  هريرة  

تريت فيكم أ مرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما   .9980

 كتاب الله وس نة رسوله صلى الله عليه وسلم 

من بالغات مالك  تريت فيكم أ مرينقوله 

 ال مام  

ن كان   .9989 أ وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وا 

نه من يعش منكم بعدي  عبدا حبش يا فا 

فسيرى ا ختالفا كثيرا فعليكم بسنت  وس نة 

الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا 

ايكم ومحداثت ال مور فا ن  عليها ابلتواجد وا 

 كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

 أ خرجه أ بو داود أ وصيكم بتقوى الله قوله

والترمذي من حديث العرابض بن سارية لما 

رقق ف  الموعظة حتى ذرفت العيون ف  

خطبة بليغة تمسكوا بها كما يتمسك العاض 

 بجميع النواجذ ال ضراس 

أ ل هل عسى رجل يبلغه الحديث عن  وهو   .9983

الله  متكئ على أ ريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب

تعالى فما وجدان فيه حالل اس تحللناه وما 

عسى أ خرجه أ بو داود والترمذي  أ ل هلقوله 

 ث المقدام بن معد يكرب  من حدي
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ن ما حرم رسول  وجدان فيه حراما حرمناه وا 

ن  أ وتيت الكتاب ومثله  الله كما حرم الله أ ل ا 

 معه 

ا ن مثل ما بعثن  الله به من الهدى والعلم   .9984

كمثل غيث أ صاب أ رضا فكانت منها طائفة 

طيبة قبلت الماء فأ نبتت الكل  والعشب 

الكثير وكان منها أ جادب أ مسكت الماء فنفع 

الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا 

نما ه    قيعان لوأ صاب منها طائفة أ خرى ا 

تمسك ماء ول تنبت كل  فذلك مثل من فقه 

به  ف  دين الله تعالى ونفعه ما بعثن  الله تعالى

فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأ سا ولم 

 يقبل هدى الله الذي أ رسلت به

ان أ خرجه الش يخا ن مثل ما بعثن  الله قوله 

 من حديث أ بي  موسى ال شعري 

جل به كمثل ر  ا ن مثل  ومثل ما بعثن  الله  .9987

ن  رأ يت بعين  وأ ان النذير  أ تى قومه فقال ا 

العراين فالنجاء فأ طاعته طائفة من قومه 

فأ دلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت 

طائفة منهم فأ صبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش 

فأ هلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أ طاعن  

واتبع ما جئت به ومثل من عصان  وكذب بما 

 الحقجئت به من 

أ خرجه البخاري من  ا ن مثل  ومثلقوله 

 حديث أ بي  الموسى ال شعري 

لما س توقد انرا فاا ن مثل  ومثلكم كمثل رجل   .9983

أ ضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب 

الت  تقع ف  النار تقع فيها فجعل ينزعهن 

ويغلبنه فيقتحمن فيها فأ ان أ خذ بحجزكم عن 

 النار وأ نتم تقتحمون فيها

أ خرجه الش يخان  ا ن مثل  ومثلكم قوله

والترمذي واللفظ للبخاري من حديث أ بي  

 هريرة  
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ا ن أ حسن الحديث كتاب الله وشر ال مور   .9985

ن ما توعدون ل ت  محداثتها وا 

رواه البخاري من  ا ن أ حسن الحديثقوله 

 مسعود  ابنحديث 

من أ حدث ف  أ مران هذا ما ليس منه فهو عليه   .9988

 رد

أ خرجه الش يخان ان من أ حدث ف  أ مرقوله 

 وأ بو داود من حديث عائشة  

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة ال سالم   .9982

 من عنقه

أ خرجه أ بو داود من  من فارق الجماعةقوله 

 حديث أ بيى ذر 

اي أ يها الناس خذوا من ال عمال ما تطيقون   .9921

ن أ حب ال عمال  فا ن الله ل يمل حتى تملوا وا 

ن قل لى الله ما دام وا   ا 

أ خرجه الس تة من حديث  اي أ يّها الناسقوله 

ذنه ف  رمضان   عائشة لما صلّوا معه من غير ا 

عليكم فا ن  ل تشددوا على أ نفسكم فيشدد  .9920

قوما شددوا على أ نفسهم فشدد عليهم فتلك 

بتدعوها ابقاايهم ف  الصوامع والداير ورهبانية 

 ما كتبناها عليهم 

و داود بأ خرجه أ   ل تشّددوا على أ نفسكمقوله 

 من حديث أ نس 

لكل عامل شّرة ولكل شّرة فترة فمن صارت   .9929

لى سنّت  فقد اهتدى ومن أ خطأ  فقد  فترته ا 

 ضّل 

أ خرجه رزين من حديث  لكل عامل شّرةقوله 

 عباس   ابن

أ خرجه رزين من حديث أ بي   خير ال مورقوله  خير ال مور أ وسطها  .9923

 هريرة 

لى غير أ هله فانتظر   .9924 ذا وسد ال مر ا  ذا وسدقوله  عةالساا  ذا  ا  قيل وييف ا ضاعتها قال ا 

لى غير أ هله أ خرجه البخاري من  وسد ال مر ا 

 حديث أ بي  هريرة وّسد أ س ند 

لى من   .9927  أ خرجه أ بو داود والترمذي   أ ّد ال مانةقوله  ئتمنك ول تخن من خانك اأ د ال مانة ا 

ا ن الخازن المسلم ال مين الذي يعط  ما أ مر   .9923

لى الذي  طيبة به نفسهبه كامال موفرا  فيدفعه ا 

 أ مر له به أ حد المتصدقين 

ل  ا ن الخازن المسلمقوله  أ خرجه الخمسة ا 

الترمذي وزاد النسائ  ف  أ وله المؤمن 

 للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 
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أ خرجه البخاري وقضى به  من عّمر أ رضاقوله  من عّمر أ رضا ليست ل حد فهو أ حق بها   .9925

 ديث عائشة عمر ف  خالفته من ح

 ... من أ حيا أ رضا ميتة فهي  له  .9928

 وليس لذي عرق ابلتنوين وليس لعرققوله  وليس لعرق ظالم حق  .9922

ل النسائ     ظالم نعت أ خرجه ال ربعة ا 

 أ خرجه أ بو داود   من أ حاطقوله  من أ حاط حائطا ف  موات فهو له  .9311

من أ حيا أ رضا قد عجز صاحبها عنها وتركها   .9310

 بمهلكة فهي  له

 أ خرجه رزين من أ حيا أ رضا قوله 

ليه قاله لعائشة لما شكك بنفاكتن  ابقوله  ك عبد الله بن الزبيربنفاكتن  اب  .9319 ت ا 

كل صواحبي  لهن كنى وه  تكنى به أ م عبد 

 الله أ خرجه أ بو داود  

 أ خرجه مسلم والترمذي سم عاصيةاغير قوله  غير اسم عاصية وسماها جميلة   .9313

 وأ بو داود  

من حديث عمر قال لرجل  ال جدعيقول قوله  يقول ال جدع ش يطان   .9314

سمك قال مسروق بن ال جدع فنهاه ما ا

 وروى له الحديث 

ل تلبسوا الحرير ول الديباج ول تشربوا ف    .9317

نها  أ نية الذهب والفضة ول تأ كلوا ف  صحافها فا 

 لهم ف  الدنيا ولكم ف  ال خرة 

 لخمسة منأ خرجه ا ل تلبسوا الحريرقوله 

 حديث حذيفة 

ن أ خذ منكبي  عبد الله ب ين ف  الدنياقوله  ين ف  الدنيا كأ نك غريب أ و عابر سبيل   .9313

 عمر فقاله أ خرجه البخاري والترمذي  

لى الس بعين   .9315 معترك المنااي ما بين الس تين ا 

س نة وأ قلهم من يجوز ذلك ومن أ نسأ  الله 

ليه لى أ ربعين فقد أ عذر ا   تعالى ف  أ جله ا 

ه أ خرجه البخاري واللفظ ل معترك المناايقوله 

 ورزين  
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أ خرجه مالك من حديث عمرة  تأ لى أ نقوله  تأ لى أ ن ل يفعل خيرا  .9318

بنت عبد الرحمن ذير أ ن رجال اشترى ثمرة 

حائط فعالجه فظهر له فيها النقصان فطلب 

من البائع أ ن يقيله أ و يضع له شيئا فامتنع 

ليه صلّى ال يه وسلم له عل فشكت أ م المشتري ا 

ليه صلّى الله  أ نه حلف أ ل يفعل فقاله فجاء ا 

 عليه وسلم فقال له هو له 

أ خرجه أ بو داود من  من أ قال مسلماقوله  من أ قال مسلما أ قاله الله عثرته  .9312

 حديث أ بي  هريرة 

 فصل ف  البيوع

الوزن وزن أ هل مكة والمكيال مكيال أ هل   .9301

 المدينة

أ خرجه أ بو داود  الوزن وزن أ هلقوله 

 عمر   ابنوالنسائ  من حديث 

أ خرجه البخاري من ييلوا طعامكم قوله  ييلوا طعامكم يبارك لكم فيه  .9300

 حديث المقدام بن معد يكرب 

نكم قد وليتم أ مرين هلكت فيهما ال مم   .9309 ا 

 السالفة قبلكم

نكم قد وليتمقوله   أ خرجه الترمذي  ا 

ا وثلثكان الصاع على عهد رسول الله مّدا   .9303

 بمّدكم اليوم

 أ خرجه أ بو داود  كان الصاعقوله 

ل تكونّن ا ن اس تطعت أ ول من يدخل الّسوق   .9304

نّها معركة الش يطان  ول أ خر من يخرج منها فا 

 وبها ينصب رايته

أ خرجه الترمذي من حديث  ل تكوننقوله 

 أ بي  هريرة  

ّن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير   .9307 ا 

الميتة هو حرام قاتل الله وال صنام فشحم 

ّن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها  اليهود ا 

 أ جملوه ثم ابعوه فأ كلوا ثمنه

أ خرجه الخمسة من حديث  ا ن الله حرمقوله 

جابر قال قال عام الفتح بمكة فسأ لوه عن 

نه يطلى بها السفن ويدهن بها  شحوم الميتة فا 
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الجلود ويس تصبح بها الناس فحرمها أ جملوه 

 بوه أ ذا

ّن الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها فأ هرقها  .9303 أ خرجه مسلم من حديث  ا ن الذي حرمقوله  ا 

عبد الرحمن بن وعلة لما سأ ل عبد الله بن 

 عباس فمنعه  

ّن الله ا ذا حرم شيئا حرم ثمنه  .9305  ... وا 

ل  من اشترى طعاماقوله  من اشترى طعاما فال يبعه حتّى يس توفيه  .9308 أ خرجه الس تة ا 

 الترمذي 

ن أ خرجه أ صحاب السن فنهاان أ ن نبيعهقوله  فنهاان أ ن نبيعه حتّى ننقله من مكانه  .9302

 ومنه ل تبع ما ليس عندك 

  ل تبع ما ليس عندك  .9391

عمر  بناأ خرجه الس تة عن  ل تبيعوا التمرقوله  ل تبيعوا التمر حتّى يبدو صالحه  .9390

 وسهل بن أ بي  حثمة وأ بي  هريرة 

 ... ل تبيعوا التمر ابلتمر  .9399

نهيى عن بيع النخل حتّى يزهو وعن بيع السنبل   .9393

حتّى يبيض ويأ من من العاهة نهيى البائع 

 والمشتري

... 

رخص ف  بيع العرية النخلة والنخلتين يأ خذها   .9394

أ هل البيت بخرصها تمرا يأ كلونها رطبا. وعن 

بيع العنب ابلزبيب وعن كل ثمرة بخرصها من 

 فيما دون خمسة أ وسقالثمر 

... 

ثمر ابلثمر ة بيع ال ابنفالمز ة ابننهيى عن المز قوله  ة والمحاقلةابننهيى عن المز   .9397

ييال وبيع الكرم ابلزبيب ييال والمحاقلة يراء 

 ال رض ابلحنطة أ خرجه الثالثة والنسائ  
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قط فالمخابرة دفع ال رض ف نهيى عن بيعقوله  نهيى عن بيع الزرع ابلحنطة ييال  .9393

ابلنصيب والمعاومة بيع الس نين فا ن علمت 

جازت والمخابرة بيع الثمر قبل أ ن يزهو 

وفسرت المخابرة ببيع الكدس أ ي الصبرة بكذا 

 وكذا طعاما  

ة والمحاقلة والمعاومة وعن ابننهيى عن المز   .9395

الثّنيا ا ل أ ن تعلم وعن المخابرة والمالمسة 

 والمنابذة

... 

 أ خرجه الس تة   ونهيى عن بيعقوله  نهيى عن بيع الولء وعن هبته  .9398

 رواه النسائ  وأ هل السنن   ل يباع فضلقوله  ل يباع فضل الماء ليباع به الكل    .9392

 أ خرجه الش يخان  ل تمنعوا فضلقوله  ل تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل    .9331

رواه مالك عن عمرة بنت عبد  ل يمنع قوله ل يمنع نقع البئر  .9330

 الرحمن 

المسلمون شركاء ف  ثالث ف  الماء والكل    .9339

 والنّار وزاد الملح وأ ن تفعل الخير خير لك

ول يحل أ ن تمنع أ ن  المسلمون شركاءقوله 

يفعل الخير أ خرجهما أ بو داود عن رجل من 

 المهاجرين 

ل تبيعوا القينات المغنّيات ول تشتروهّن ول   .9333

تعلموهّن ول خير ف  تجارة فيهّن وثمنهن حرام 

 } يثِّ َن النااسِّ َمن يَْشتَرِّي لَهَْو الَْحدِّ ( 3)}َومِّ

 سورة لقمان

ن أ خرجه الترمذي م ل تبيعوا القيناتقوله 

 حديث أ بي  أ مامة 

رواه الترمذي عن أ بي   شراءنهيى عن قوله  نهيى عن شراء المغانم حتّى تقسم   .9334

 سعيد 

  وه  أ ن تنتج الناقة ما فنهيى عن بيع قوله  نهيى عن بيع حبل الحبلة   .9337

 بطنها ثم تحمل الت  تنتج 
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لى حبل الحبلة راب  .9333 لى حبلقوله  السلف ا  أ خرجه النسائ  عن  السلف ا 

 عباس  ابن

 أ خرجه مسلم والنسائ   نهيى عن ضرابقوله  نهيى عن ضراب الجمل  .9335

 ابنأ خرجه مالك عن نهيى عن بيع قوله  نهيى عن بيع الحيوان ابللحم  .9338

 المسيب 

ل الترمذي من من ابيعت قوله  من ابيعت فقل ل خالبة  .9332 أ خرجه الس تة ا 

عمر جاء رجل يخدع ف   ابنحديث 

 المعامالت فقاله  

ا أ خرجه البخاري تعليق ل داء ول غائلةقوله  غائلة ول خبنة بيع المسلم للمسلم ل داء ول  .9341

والترمذي من حديث عبد المجيد بن وهب 

قال أ قرأ ن  العداء بن خالد كتاب رسول الله 

داء شترى العاصلّى عليه وسلم وفيه هذا ما 

بن خالد بن هوذة من محّمد صلّى الله عليه 

منه عبدا أ و أ مة ل داء ول غائلة شترى اوسلم 

ول خبثة بيع المسلم من المسلم الغائلة الزنى 

 والسرقة وال ابق 

ما هذا اي صاحب الطعام فقال اي رسول الله   .9340

أ صابته السماء أ فال جعلته فوق الطعام حتّى 

نا فليس منّا   يراه النّاس من غش ّ

أ خرجه مسلم وأ بو  ما هذا اي صاحبقوله 

ذي وهو لفظ مسلم من حديث داود والترم

أ بي  هريرة لما مر بسوق المدينة فأ دخل يده 

 بوح  فوجده مبلول 

ل تصّروا ال بل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير   .9349

ن  النّظرين بعد أ ن يحلبها ا ن شاء أ مسك وا 

 شاء رّدها وصاعا من تمر 

ن رواه النسائ  بلفظ م ل تصّروا ال بل قوله

بتاع محفّلة أ و مصّراة    ا 

من ابع محفّلة فهو ابلخيار ثالثة أ ايم فا ن رّدها   .9343

 مثل  لبنها قمحا رّد معها مثل أ و

 بناأ خرجه أ بو داود عن من ابع محفّلة قوله 

 عمر 
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ل النسائ   ل تناجشواقوله  ل تناجشوا  .9344 أ خرجه الخمسة ا 

 عن أ بي  هريرة  

ن وهو أ ن تعط  أ كثر ثم نهيى عن النجشقوله  نهيى عن النجش  .9347

الش ء لتجزئ الغير عليه فقط أ خرجه الثالثة 

 والنسائ  وزاد مالك تفسيره  

الناجش أ كل الراب خائن وهو خداع ابطل ل   .9343

 يحل

أ خرجه البخاري  الناجش أ كل الرابقوله 

 أ بي  أ وفى  ابنموقوفا معلقا عن 

و أ خرجه مالك وأ ب نهيى عن بيع العرابنقوله  نهيى عن بيع العرابن  .9345

داود من حديث عمرو بن شعيب دفع ش ء 

ل فهو ابطل  فا ن رض  يعد من الثمن وا 

 يذهب مجاان ف  البيع والكراء 

رواه مالك نحو أ خذ سلعتك  نهيى عنقوله  نهيى عن بيع وسلف  .9348

بكذا على أ ن تسلّفن  كذا شرطا فهو فاسد 

 عليه 

لى المدينة وروي لك  .9342  أ فقرن  رسول الله ظهره ا 

لى  لى المدينة وروي فشرط ظهره ا  ظهره ا 

 المدينة فوزن ل  بالل فأ رجح

ل أ فقرن  رسول اللهقوله  ى وروي ولك ظهره ا 

لى الم ة دينالمدينة وروي فشرطت ظهره ا 

لى المدينة قال وروي ا س تثنيت حمالنه ا 

البخاري فالشتراط أ صح وأ كثر هو حديث 

جابر ريب بعيرا فعجز له فضربه صلّى الله 

عليه وسلم فبرك عليه فصار أ حسن الجمال 

 فاشتراه منه ابلشرط وكان تزوج ثيبا فقال له

لم فقال ترك ل  أ بي  أ خوات فتزوجتها لتقوم 

ال له فق بهّن فأ رسله لما اقترب من المدينة

 الكيس الكيس فلقيه خالد فالمه على البيع ثم

أ دى له ثمنه فّرده له فقال ما كنت ل خذ 

جملك أ عطاه أ وقية ذهب وزاده قيراطا فقال 
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 ل تفارقن  بركته صلّى الله عليه وسلم فأ خذه

أ هل الشام يوم الحرة منه فقال الثمن لك 

 والجمل منك هو ف  البخاري 

نّما الولء لمقال لعائشة ابتاع  و   .9371 ن أ عتق  فا 

أ عتق ما ابل أ انس يشترطون شروطا ليست 

س شترط شرطا لياف  كتاب الله تعالى من 

ن  ة شترط مائاف  كتاب الله فليس له وا 

ريها شتاشرط الله تعالى أ حق وأ وثق  ،شرط

 وأ عتقيها وليشترطوا ما شاءوا 

ن لعائشة قوله  ترطوا مائة ش اف  قضية بريرة وا 

 تة شرط أ خرجه الس  

 ... نهيى عن لبس تين وعن بيعتين  .9370

نهيى عن المالمسة والمنابذة ف  البيع اش تمال   .9379

الصماء واحتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على 

 فرجه منه ش ء

وهو لمس الرجل  نهيى عن المالمسةقوله 

ثوب ال خر ليال أ و نهارا من غير تقليب وأ ن 

ينبذ الرجل ثوب ال خر وينبذ له ال خر ثوبه 

من غير نظر ول تراض بشرط البيع 

ش تمال الصماء جعل ثوبه على اواللبس تين 

عاتقيه فيبدو أ حد شقيه ليس عليه ثوب 

 حتباؤه بثوبه وهو جالس ليس علىاوالثانية 

ل الترمذي فرجه منه ش ء أ خر   جه الخمسة ا 

 أ خرجه الخمسة  نهيى عن بيع الغررقوله  نهيى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة  .9373

نهيى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة   .9374

 قبل أ ن تدرك

ن رواه أ بو داود ع نهيى عن بيع المضطرقوله 

 أ بي  هريرة وعن علّ  

ن   .9377 ن كان أ خاه ل بيه وأ مه وا  ل يبع حاضر لباد وا 

 كان أ خاه أ و أ ابه

 س رواه أ بو داود عن أ ن ل يبع حاضر لبادقوله 

لى ال سواق   .9373 ل  ل تلقوا السلعقوله  ل تلقوا السلع حتّى يهبط بها ا  أ خرجه الخمسة ا 

 الترمذي 
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 رواه أ بو داود ل يبع بعضكم قوله  ل يبع بعضكم على بيع بعض ول تلقوا السلع  .9375

نهيى أ ن يتلقى الجلب فمن تلقى فاشتراه فا ذا   .9378

 أ اته س يّده السوق فهو ابلخيار 

 أ خرجه الخمسة وهو لفظ نهيى أ ن يتلقىقوله 

 مسلم والترمذي وأ بي  داود 

 أ خرجه ال ربعة  نهيى عن بيعتينقوله  نهيى عن بيعتين ف  بيعة  .9372

 رواه أ بو داود  من ابع بيعتينقوله  من ابع بيعتين ف  بيعة فله أ ويسهما أ و الراب  .9331

رواه أ بو داود والنسائ   ول يخطبقوله  ول يخطب على خطبة أ خيه ا ل أ ن يأ ذن له  .9330

 ومسلم 

 أ خرجه النسائ   ل يبع الرجلقوله  ل يبع الرجل على بيع أ خيه حتّى يبتاع أ و يذر  .9339

انئها  .9333  أ خرجه الس تة  ول تسأ ل المرأ ةقوله  ول تسأ ل المرأ ة طالق أ ختها لتكفأ  ما ف  ا 

 أ خرجه الترمذي  ول يزيدنقوله  ول يزيدّن على بيع أ خيه  .9334

 رواه الترمذي  ول يسم الرجلقوله  ول يسم الرجل على سوم أ خيه  .9337

ل تس تقبلوا السوق ول تحفلوا ول ينفق   .9333

 بعضكم لبعض

 أ خرجه الترمذي ل تس تقبلوا السوققوله 

 وصّححه 

ول  ف  بيعل يحل سلف وبيع ول شرطان   .9335

 ربح ما لم يضمن ول بيع ما ليس عندك

أ خرجه أ صحاب السنن  ل يحل سلفقوله 

 وصّححه الترمذي 

نهيى عن بيع الصبرة ابلصبرة من الطعام ول   .9338

 الصبرة من الطعام ابلكيل المسمى من الطعام

أ خرجه مسلم  نهيى عن بيع الصبرةقوله 

 والنسائ  قوله ول الصبرة رواه النسائ  

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين   .9332

 أ حبّته يوم القيامة 

 أ خرجه الترمذي من فّرق بين والدة قوله 

ّد هو حديث علّ  فرق فنهاه وروردّ البيع قوله  ورّد البيع  .9351

 البيع أ خرجه أ بو داود 

قال علّ  أ عطان  غالمين أ خوين رّده رّده قوله  قال لعل  رّده رّده  .9350

 فبعت أ حدهما فسأ لن  فأ خبرته فقاله 
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لعن رسول الله أ كل الّراب وموكله وشاهديه   .9359

 وكاتبه

أ خرجه أ بو داود  لعن رسول اللهقوله 

لى موكله   والترمذي وروى مسلم ا 

ليأ تيّن على النّاس زمان ل يبقى أ حد ا ل أ كل   .9353

 الراب فا ن لم يأ كله أ صابه من بخاره 

وروي من غباره  ليأ تيّن على الناسقوله 

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن أ بي  هريرة 

ّن كل راب من راب الجاهلية موضوع  .9354 أ خرجه أ بو داود عن عمرو أ ل ا ن كل راب قوله  أ ل ا 

 بن ال حوص قال سمعه ف  حجة الوداع 

الذهب ابلذهب راب ا ل هاء وهاء والبر ابلبر   .9357

 عير ابلشعير راب ا ل هاءراب ا ل هاء وهاء والشّ 

 وهاء والتمر ابلتمر راب ا ل هاء وهاء 

أ خرجه الس تة عن عمر  الذهب ابلذهبقوله 

 بن الخطاب وهو لفظ الش يخين 

ل صاعين تمر بصاع ول صاعين حنطة بصاع   .9353

 ول درهمين بدرهم

ل أ اب داود ل صاعين تمرقوله   أ خرجه الس تة ا 

عن أ بي  سعيد قال كنا نرزق الخليط من 

 ه التمر وهو تمر الجمع فنبيع صاعين بصاع فقال

ذا   .9355 أ ّوه أ ّوه عين الّراب عين الّراب ل تفعل ولكن ا 

أ ردت أ ن تشتري فبع التمر بيعا أ خر ثم 

 اشتري به

برن   لما أ تى بالل بتمر أ وه أ وه عين الرابقوله 

يه بصاع لمطعم النبيّ  صلّى الله عل  ابع صاعين

 وسلم فقاله 

الدينار ابلدينار والدرهم ابلدرهم مثال بمثل   .9358

 زداد فقد أ راب افمن زاد أ و 

  الدينار ابلدينارقوله 

 رواه أ سامة بن زيد  ل راب ا لقوله  ل راب ا ل ف  النّسيئة   .9352

 هو حديث أ بي  هريرة  ا ل ما اختلفتقوله  ختلفت أ لوانهاا ل ما   .9381

ذا   .9380 ختلفت هذه ال صناف فبيعوا ييف شئتم اا 

ذا كان يدا بيد  ا 

ذا اختلفتقوله  ل  ا  هذه أ خرجه الخمسة ا 

 البخاري 

 قال زيد بن أ رقم نهيى عن بيع الذهبقوله  نهيى عن بيع الذهب ابلورق دينا  .9389

والبراء بن عازب نهيى أ خرجه الش يخان 

 والنسائ  
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هو حديث فضالة بن  الذهب ابلذهبقوله  بوزنالذهب ابلذهب وزان   .9383

عبيد أ وت  بقالدة فيها خرز وذهب وه  من 

 المغانم فنزع الذهب وحده فقاله 

من كان يؤمن ابلله واليوم ال خر فال يأ خذن   .9384

 ا ل مثال بمثل

 أ خرجه مسلم  من كان يؤمن ابللهقوله 

وأ مران أ ن نشتري الفضة ابلذهب ييف شئنا   .9387

 أ و نشتري الذهب ابلفضة ييف شئنا يدا بيد 

أ خرجه الش يخان  وأ مران أ ن نشتريقوله 

 والنسائ  

 عمر قال كنت ابنمن حديث بأ س به  لقوله  ل بأ س به ابلقيمة  .9383

أ بيع ال بل ابلداننير فأ خذ الفضة أ و ابلعكس 

 فقاله أ خرجه أ صحاب السنن 

بأ س أ ن تؤخذها بسعر يومها ما لم تفترقا ل   .9385

 وبينكما ش ء

 رواه أ بو داود  بأ س لقوله 

ذا يبس قال نعم فنهاه عنه  .9388  من حديث سعد بن أ بي  أ ينقص الرطبقوله  أ ينقص الرطب ا 

وقاص قال س ئل عن اشتراء التمر ابلرطب 

 فقاله 

ّححه رواه ال ربعة وص نهيى عن بيع الرطبقوله  نهيى عن بيع الرطب ابلتمر نسيئة  .9382

 الترمذي 

ل البخاري من  بعنيهقوله  بعنيه فاشتراه منه بعبدين أ سودين  .9321 أ خرجه الخمسة ا 

حديث جابر لما ابيع عبد رسول الله صلّى الله 

عليه وسلم على الهجرة فلم يعّرفه فجاء س ّيده 

 يطلبه فقاله 

أ مره أ ن يجهز جيشا فنفدت ال بل فأ مره أ ن   .9320

قالئص الصدقة فكان يأ خذ البعير يأ خذ على 

بل الصدقة لى ا   ابلبعيرين ا 

أ خرجه أ بو داود من  أ مره أ ن يجهزقوله 

 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أ نه أ مره 



 369 

أ خرجه أ صحاب  نهيى عن بيع الحيوانقوله  نهيى عن بيع الحيوان ابلحيوان نسيئة  .9329

 السنن وصّححه الترمذي 

نّما نهيى   .9323 وان ف  بيع الحيل راب ف  الحيوان ا 

 عن ثالث المضامين والمالقيح وحبل الحبلة

 فالمضامين ما ف  ل راب ف  الحيوانقوله 

بطون ا انث ال بل والمالقيح ما ف  ظهور 

لى أ ن تنتج  الجمال وحبل الحبلة بيع الجزور ا 

الناقة ثم تنتج الت  ف  بطنها أ خرجه مالك 

 مفسرا به 

المتبايعان ابلخيار ما لم يفترقا أ و يقل أ حدهم   .9324

 خترالل خر 

 ابلخيار أ خرجه الس تة  المتبايعان قوله

 كل بيعين ل بيع بينهما حتّى يتفرقا ا ل بيع  .9327

 الخيار

... 

ن كتما   .9323 فا ن صدقا وبيّنا بورك لهما ف  بيعهما وا 

 وكذاب محقت بركة بيعهما

وبيّنا أ خرجه الخمسة من فا ن صدقا قوله 

 حديث حكيم بن حزام 

ة البيعان ابلخيار ما لم يفترقا ا ل أ ن تكون صفق  .9325

خيار فال يحل له أ ن يفارق صاحبه خش ية 

 أ ن يس تقيله

ن أ خرجه أ صحاب السن البيعان ابلخيارقوله 

 من حديث عبد الله بن عمرو 

 رواه أ بو داود عن أ بي  ل يتفرق اثنانقوله  ل يتفرق اثنان ا ل عن تراض  .9328

 هريرة 

 صّححه الترمذي  خيّر أ عرابيّاقوله  خيّر أ عرابيا بعد البيع  .9322

ذا اختلف البيّعان فالقول قول البائع والمبتاع   .9411 ا 

 ابلخيار

ذا اقوله  أ خرجه الترمذي  ختلف البّيعانا 

 ومالك واللفظ للترمذي عن أ بي  الوض ء 

قضى ابلشفعة ف  كل ما لم يقسم فا ذا وقعت   .9410

 شفعةالحدود وصرفت الطرق فال 

ظ أ خرجه الخمسة وهو لف قضى ابلشفعةقوله 

 البخاري عن جابر 
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ف  كل شركة لم تقسم ربعة أ و حائط ل يحل   .9419

له أ ن يبيع حتّى يؤذن شريكه فا ن شاء أ خذ 

ن شاء ترك فا ن ابع ولم يؤذنه فهو أ حق به  وا 

 هو لفظ مسلم  ف  كل شركةقوله 

ن كان   .9413 الجار أ حق بشفعة جاره ينتظر بها وا 

ذا كان طريقهما واحدا غائبا  ا 

جاره رواه الترمذي  الجار أ حق بشفعةقوله 

 وأ بو داود 

 رواه الترمذي  جار الدارقوله  جار الدار أ حّق ابلدار   .9414

  جار الدارقوله  جار الدار أ حق بدار الجار وال رض  .9417

الجار أ حق بصقبه أ رض  ليس ل حد فيها شركة   .9413

 بهبصق ول قسمة ا ل الجوار فقال الجار أ حّق 

وار وهو القرب ف  الجالجار أ حق بصقبه قوله 

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  والبخاري 

من أ سلف ف  تمر فف  ييل معلوم ووزن   .9415

لى أ جل معلوم  معلوم ا 

 أ خرجه الخمسة  من أ سلف ف  تمرقوله 

و رواه البخاري وأ ب الس نتين والثالثقوله  الس نتين والثالث  .9418

 داود 

لى غيره ق من أ سلف ف  طعام فال   .9412 بل يصرفه ا 

 أ ن يقبضه

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   من أ سلف ف قوله 

 سعيد الخدري 

 أ خرجه مالك وأ بو داود  ل تسلفواقوله  ل تسلفوا ف  النخل حتّى يبدو صالحه  .9401

رواه مسلم وأ بو داود  من احتكرقوله  من احتكر فهو خاطئ  .9400

 المسيّب  ابنوالترمذي عن 

أ دعوا بل الله تعالى قيل له سّعر قال بل   .9409

ن  أ رجوا أ ن أ لقى الله تعالى  يخفض ويرفع وا 

 روليس ل حد عندي مظلمة ا ن الله هو المسع

ن  أ رجو الله  أ ن أ لقى القابض الباسط الرازق ا 

 وليس أ حد يطالبن  ف  مظلمة ف  دم ول مال

 جاءه رجل فقال سّعر فقال قيل له سّعرقوله 

لله بل ا بل أ دعوا وجاء أ خر فقال سّعر فقال

تعالى يخفض ويرفع أ خرجه أ بو داود عن أ بي  

 هريرة 
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لغالء ه امن احتكر طعاما أ ربعين يوما يريد ب  .9403

 الله منه فقد برئ من الله وبرئ

 من احتكر طعاما قوله 

بئس العبد المحتكر ا ن أ رخص الله ال سعار   .9404

ن أ غالها فرح  حزن وا 

... 

أ هل المدائن هم الحبساء ف  سبيل الله فال   .9407

تحتكروا عليهم ال قوات ول تغلوا عليهم 

حتكر عليهم طعاما أ ربعين اال سعار فا ن من 

 يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة

 هو حديث أ بي  أ مامة أ هل المدائن قوله 

يحشر الحايرون وقتلة النفس ف  درجة ومن   .9403

هم علي دخل ش ء من سعر المسلمين يغليه 

كان حقا على الله أ ن يعذبه ف  معظم النّار 

 يوم القيامة

هو حديث أ بي  هريرة  يحشر الحايرونقوله 

 ومعقل بن يسار 

الجالب مرزوق والمحتكر محروم ومن   .9405

احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله 

 ابل فالس والجذام

عمر  ابنهو حديث الجالب مرزوق قوله 

 أ خرج هذه الخمسة رزين 

أ خرجه أ صحاب السنن عن  الخراجقوله  الخراج ابلضمان  .9408

 عائشة 

 ربح أ خرجه النسائ   نهيى عنقوله  نهيى عن ربح ما لم يضمن  .9402

عهدة الرقيق ثالثة أ ايم ا ن وجد داءا ف  ثالث   .9491

ن وجد داءا بعد الثالث  ليال رّد بغير بيّنة وا 

 شتراه وبه هذا الداء اكلف البيّنة أ نّه 

خرجه أ بو داود من حديث أ   عهدة الرقيققوله 

 عقبة بن عامر 

من ابع نخال قد أ بّرت فثمرتها للبائع ا ل أ ن   .9490

بتاع عبدا فماله للذي  يشترط المبتاع ومن ا 

 ابعه ا ل أ ن يشترط المبتاع

أ خرجه الس تة من حديث  من ابع نخالقوله 

 عمر والتأ بير التلقيح  ابن
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ا ن بعت من أ خيك تمرا فأ صابته جائحة فال   .9499

 يحل لك أ ن تأ خذ منه شيئا بم تأ خذ مال أ خيك  

أ خرجه مسلم وأ بو  ا ن بعت من أ خيكقوله 

 داود والنسائ  

 رواه النسائ   أ مر بوضع الجوائحقوله  أ مر بوضع الجوائح  .9493

ما يسرن  أ ن ل  مثل أ حد ذهبا أ نفقه كله ا ل   .9494

 ثالثة داننير لدين

 من حديث ال حنف بن قيس  يسرن  ماقوله 

نّما يكف  أ حدكم من جمع المال خادم ومريب   .9497 ا 

 ف  سبيل الله

نما يكف  أ حدكمقوله  أ خرجه الترمذي عن  ا 

 أ بي  وائل والنسائ  

ا ن المؤمن يرى ذنوبه كأ نّه قاعد تحت جبل   .9493

 يخاف أ ن يقع عليه

هو حديث عبد ا ن المؤمن يرى ذنوبه قوله 

 الله بن مسعود 

من اتب قبل طلوع الّشمس من مغربها قبل   .9495

 الله توبته

جه عمر أ خر  ابنهو حديث  من اتب قبلقوله 

 الترمذي وصححه 

ا ن الله عّز وجل يبسط يده ابلليل ليتوب   .9498

مس ء النّهار ويبسط يده ابلنّهار ليتوب 

 مس ء الليل حتّى تطلع الّشمس من مغربها

أ خرجه مسلم عن أ بي   ا ن الله عّز وجلقوله 

موسى فاليد العطاء والفضل لكن ال صح 

 مذهب السلف وهو عدم التأ ويل 

 أ خرجه الترمذي كل بن  أ دم قوله  كل بن  أ دم خطاء وخير الخطائين التّوابون  .9492

 فصل ف  الرؤاي

ذا اقترب الزمان لم تكد رؤاي المؤمن تكذب   .9431 ا 

ورؤاي المؤمن جزء من س تّة وأ ربعين جزءا من 

 النّبوة

ذا  قوله ل  قترب الزماناا  أ خرجه الخمسة ا 

 النسائ  

نّه ل يكذب  .9430  من روايتهم  ما كان من النبوةقوله و وما كان من النّبوة فا 

الّرؤاي من الله والحلم من الش يطان فا ذا حلم   .9439

أ حدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره 

 وليس تعذ ابلله منه فلن يضره

ل النسائ  الرؤاي من اللهقوله   رواه الس تة ا 

 عن أ بي  قتادة 
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من رأ ن  ف  المنام فقد رأ ن  فا ّن الش يطان ل   .9433

 يتمثل بي  

 رواه البخاري من رأ ن  ف  المنام قوله 

وه  على رجل طائر ما لم يتحّدث بها فا ذا   .9434

 تحّدث بها سقطت

رواه أ بو داود والترمذي عن  وه  علىقوله 

 أ بي  رزين العقيل  

رواه الترمذي عن أ بي   أ صدق الرؤايقوله  ابل سحار أ صدق الرؤاي  .9437

 سعيد 

لم يبق بعدي من النّبوة ا ل المبشرات الرؤاي   .9433

 الصالحة يراها الرجل الصالح أ و ترى له 

قوله لم يبق بعدي أ خرجه البخاري متصال 

 ومالك عن عطاء مرسال 

هل رأ ى أ حد منكم رؤاي لكنّ  أ اتن  اللّيلة   .9435

نّهما ابتعثان  فقال  انطلقت نطلق فاأ تيان وا 

فأ تينا على رجل مضطجع فا ذا أ خر قائم عليه 

لى رأ سه فيثلغ  بصخرة فا ذا هو يهوي ابلصخرة ا 

رأ سه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر 

ليه حتّى يصح رأ سه كما  فيأ خذه فال يرجع ا 

ليه فيفعل به مثل ما فعل به  كان ثّم يعود ا 

المرة ال ولى قال قلت لهما س بحان الله ما هذا 

لق نطلق فانطلقنا فأ تينا على رجل مس تاقال ل  

ذا أ خر قائم عليه بكلوب من حديد فا ذا  لقفاه وا 

لى  هو يأ ت  أ حد شق  وجهه فيشرشر شدقه ا 

لى قفاه ثّم يتحو  لى قفاه وعينه ا  ل قفاه ومنخره ا 

لى الجانب ال خر فيفعل به مثل ما فعل  ا 

ابلجانب ال ول  فما يفرغ من ذلك الجانب 

ذلك الجانب كما كان ثّم يعود عليه حتّى يصّح 

ففعل مثل ما فعل ف  المرة ال ولى قلت 

تينا نطلق فانطلقنا فأ  اس بحان الله ما هذا قال 

ذا فيه لغط وأ صوات  على مثل التنّور فا 

ذا هم  فاطلعنا فيه فا ذا فيه رجال ونساء عراة وا 

أ خرجه الترمذي والبخاري  هل رأ ى أ حدقوله 

الضوضاء أ صوات الناس وجلبتهم حّش النار 

أ وقدها المعتّمة طويلة النبات والنّور بفتح 

الزهر والدوحة الشجرة والمحض الخالص 

 الراببة السحابة 



 374 

يأ تيهم لهب من أ سفل منهم فا ذا أ اتهم ذلك 

 نطلقالء قال اللهب ضوضؤوا قلت ما هؤ

ذا  فانطلقنا فأ تينا على نهر أ حمر مثل الدم وا 

ذا على شط النهر رجل  ف  النهر رجل سابح وا 

ذا ذلك السابح يس بح ما  عنده حجارة كثيرة وا 

س بح ثّم يأ ت  ذلك الرجل الذي عنده الحجارة 

نطلق افيفغر فاه فيلقمه حجرا قلت ما هذا قال 

أ ة كأ يره ما ر فانطلقنا فأ تينا على رجل يريه الم

أ نت راء فا ذا عنده انر يحشها ويسعى حولها 

قلت ما هذا قال انطلق انطلق فانطلقنا فأ تينا 

ذا  على روضة معتّمة فيها من كل نّور الّربيع وا 

بين ظهري تلك الّروضة رجل طويل ل أ كاد 

ذا حوله من  أ رى رأ سه طويل ف  الّسماء وا 

ن لق طأ كثر ولدان رأ يتهم قلت ما هؤلء قال ا 

فانطلقنا فأ تينا على دوحة عظيمة لم أ رى دوحة 

يها رقى ف قط أ عظم منها ول أ حسن فقال ل  ا

لى مدينة مبنيّة بلبن ذهب وفّضة  فارتقينا ا 

فأ تينا ابب المدينة فاس تفتحنا ففتح لنا 

فدخلناها فتلقاان رجال شطر من خلفهم 

كأ حسن ما أ نت راء وشطر كأ قبح ما أ نت راء 

ذا نهو اذهبفقال لهم  ر ا فقعوا ف  ذلك النهر وا 

معترض كأ ن ماءه المحض ف  البياض فذهبوا 

فوقعوا فيه ثّم ذهبوا وقد ذهب ذلك السوء 

عنهم فصاروا ف  أ حسن صورة فقالوا هذه 

جنّة عدن وهذاك منزلك فسما بصري صعدا 

فا ذا قصر مثل الّراببة البيضاء فقلت ذران  

 قلتفأ دخله قال أ ما ال ن فال وأ نت داخله 

ن  رأ يت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي  فا 
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رأ يت قال ا ان س نخبرك أ ما الرجل ال ول الذي 

نه الرجل يأ خذ  رأ يته يثلغ رأ سه ابلحجر فا 

القرأ ن فيرفضه وينام عن الّصالة المكتوبة وأ ما 

لى قفاه  لى قفاه ومنخره ا  الذي يشرشر شدقة ا 

نه الّرجل يبدوا من بيته  لى قفاه فا  و عينه ا 

ب الكذبة تبلغ ال فاق وأ ما الّرجال فيكذ

والنّساء العراة الذين هم ف  مثل بناء التنّور 

نّهم الزانة والزوان  وأ ّما الرجل الذي يس بح  فا 

نه أ كل الّراب وأ ما  ف  النهر ويلقم الحجارة فا 

الرجل الكريه المرأ ت الذي عند النار يحّشها 

نّه مالك خازن النار وأ ما  ويسعى حولها فا 

براهيم الرجل ا نّه ا  لطويل الذي ف  الروضة  فا 

عليه الصالة والّسالم وأ ما الولدان الذين حوله 

فكل مولود مات على الفطرة فقال رجل اي 

رسول الله أ ولد المشركين قال صلى الله عليه 

وسالم وأ ولد المشركين وأ ما القوم الذين كان 

نّهم قوم  شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فا 

لحا وأ خر سيّئا تجاوز الله خلطوا عمال صا

 عنهم 

نحن ال خرون الّسابقون فبينما أ ان انئم ا ذ   .9438

ن ال رض فوضع ف  يدي سوران أ وتيت خزائ

لّ  أ ن  من ذهب فكبرا علّ  وأ همان  فأ وح  ا 

أ نفخهما فنفختهما فطارا فأ ّولتهما الكذابين 

الذين أ ان بينهما صاحب صنعاء وصاحب 

 اليمامة 

أ خرجه  نحن ال خرون السابقونقوله 

 الش يخان والترمذي 

لى أ رض   .9432 رأ يت ف  المنام أ ن  أ هاجر من مكّة ا 

لى أ نّها اليمامة أ و هجر  بها نخل فذهب وهل  ا 

أ خرجه الش يخان من رأ يت ف  المنام قوله 

 حديث أ بي  موسى والوهل الوهم 
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فا ذا ه  المدينة يثرب ورأ يت ف  رؤايي هذه 

أ نّ  هززت س يفا فانقطع صدره فا ذا هو ما 

أ صيب من المؤمنون يوم أ حد ثّم هززته أ خرى 

فعاد أ حسن ما كان فا ذا هو ما جاء الله به من 

الفتح واجتماع المؤمنين ورأ يت فيها أ يضا نفرا 

 نّفر من المؤمنين يوم أ حدوالله خير فا ذا هم ال 

ذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب  وا 

 الصدق الذي أ اتان الله بعد يوم بدر

رأ يت الليلة فيما يرى النائم كأ ن  ف  دار عقبة   .9441

اب ط ابنبن انفع وأ وتيت برطب من رطب 

فأ ّولته أ ن الّرفعة لنا ف  الدنيا والعاقبة ف  

 ال خرة وأ ّن ديننا قد طاب

 بناأ خرجه مسلم وأ بو داود رأ يت الليلة قوله 

لى رجل  طاب نوع من تمر المدينة ينسب ا 

 طاب  ابنسّم  

سوداء اثئرة الرأ س خرجت من  امرأ ةرأ يت   .9440

المدينة حتى نزلت بمهيعة وه  الجحفة فأ ّولت 

ليهاأ ن وابء   المدينة نقل ا 

أ خرجه البخاري  سوداء امرأ ةرأ يت قوله 

 عمر  ابنوالترمذي من حديث 

أ خرجه الش يخان من حديث  نعم الرجلقوله  نعم الرجل عبد الله لو كان يصلّ  من الليل  .9449

عبد الله بن عمر لما رأ ى أ نه دخل جهنّم وه  

بئر مطوية وه  أ س بابها من الخطااي فكان ل 

ل   قليال ينام بعد ا 

ل النسائ أ صبت بعضاقوله  أ صبت بعضا وأ خطأ ت بعضا ل تقسم   .9443   أ خرجه الخمسة ا 

لما أ خبر رجل برؤايه فعبّرها أ بو بكر فقاله 

فحلف حتى يبيّن ما أ صاب وما أ خطأ  فقال ل 

 تقسم نهاه عن البحث فيه 

من أ درك ماله بعينه عند رجل أ فلس فهو أ حّق   .9444

 به من غيره

أ خرجه الس تة واللفظ  مالهن أ درك قوله م

 للش يخين من حديث أ بي  هريرة 
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ن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه   .9447 وا 

 أ سوة للغرماء

ن مات الذيقوله   رواه مالك وأ بو داود  وا 

ن كان قبض منها شيئا فهو أ سوة للغرماء   .9443 ن كان قبضقوله  وا   رواه أ بو داود  وا 

ل خذوا ما وجدتم قوله  خذوا ما وجدتّم ليس لكم ا ل ذلك  .9445 أ خرجه الخمسة ا 

بتاع رجل  البخاري من حديث أ بي  سعيد ا 

 ثمارا فأ صيب فيها فكثر دينه فتصدقوا عليه

 ولم يف  ابلدين فقاله 

ل يتّمنيّن أ حدكم الموت من ضّر أ صابه فا ن   .9448

كان لبد فاعال فليقل اللهّم أ حين  ما كانت 

ذا كانت الوفاة خيرا  الحياة خيرا ل  وتوفّن  ا 

 ل 

 ة أ خرجه الخمس ل يتمنيّن أ حدكم الموتقوله 

ليه معروف فقال لفاعله جزاك الله   .9442 من صنع ا 

 خيرا فقد أ بلغ ف  الثناء

ليه معروفقوله  أ خرجه الترمذي  من صنع ا 

 عن أ سامة بن زيد 

من أ عط  عطاء فليجز به ا ن وجد فا ن لم   .9471

يجد فليثن به فا ن من أ ثنى به فقد شكر ومن 

 كتمه فقد كفر

أ خرجه أ بو داود من أ عط  عطاًء قوله 

 والترمذي 

رواه الترمذي عن أ بي  ومن تحلى بما قوله  ومن تحلى بما لم يعطه كان كالبس ثوبي  زور  .9470

 سعيد 

 ... من لم يشكر النّاس لم يشكر الله  .9479

أ خرجه أ بو داود والترمذي ل ما دعوتم قوله  ل ما دعوتم لهم وأ ثنيت عليهم  .9473

وصّححه من حديث أ نس لما شكروا ا حسان 

 ال نصار وخافوا أ ن يذهبوا بأ جورهم فقاله 

 فصل ف  الجهاد والغزو والشهادة
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رابط يوم ف  سبيل الله خير من أ لف يوم   .9474

 فيما سواه من المنازل

أ خرجه الترمذي والنسائ  من  ابط يومقوله ر

 حديث عثمان 

النّاس رجال عمل ف  سبيل الله ا ن من خير   .9477

على ظهر فرسه أ و ظهر بعيره أ و على قدمه 

ن من شّر الناس رجال  حتّى يأ تيه الموت وا 

 يقرأ  كتاب الله ل يرعوي بش ء منه

أ خرجه النسائ  من  ا ن من خير الناسقوله 

 حديث أ بي  سعيد ل يرعوي ل ينزجر 

أ ل أ خبركم بشر النّاس رجل يسأ ل ابلله ول   .9473

   بهيعط

أ خرجه مالك والترمذي  أ ل أ خبركمقوله 

 والنسائ  عن أ بي  أ مامة 

 أ خرجه أ بو داود س ياحة أ ّمت  قوله  س ياحة أ ّمت  الجهاد ف  سبيل الله تعالى  .9475

يماان امن   .9478 حتبس فرسا ف  سبيل الله ا 

واحتسااب وتصديقا بوعده فا ّن ش بعه وريّه 

 وروثه وبوله ف  ميزانه يوم القيامة

أ خرجه البخاري  حتبس فرساامن قوله 

 والنسائ  من حديث أ بي  هريرة 

ائ  أ خرجه مسلم والنس لك بها يوم القيامة قوله لك بها يوم القيامة س بع مائة انقة كلّها مخطومة  .9472

 من حديث أ بي  مسعود البدرّي 

من جهّز غازاي ف  سبيل الله فقد غزا ومن   .9431

 خلف غازاي ف  أ هله بخير فقد غزا 

أ خرجه الخمسة عن زيد بن  من جهّزقوله 

 خالد 

س تفتح عليكم ال مصار وس تكون جنودا   .9430

مجندة تقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل 

ح منكم البعث فيها فيتخلّص من قومه ثّم يتصفّ 

 القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أ كفه بعث

لى أ خر قطرة من  كذا وكذا أ ل فهو ال جير ا 

 دمه

ي  أ خرجه أ بو داود عن أ ب  س تفتح عليكمقوله 

 أ يوب فالبعث طائفة من الجيش كالسريّة 

لى الّدنيا   .9439 ما أ حد يدخل الجنّة يحب أ ّن يرجع ا 

وله ما على ال رض من ش ء ا ل الشهيد 

ل  ما أ حد يدخل الجنّةقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 أ اب داود 
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لى الدنيا فيقتل عشر مرات  ويتمنّى أ ن يرجع ا 

 لما يرى من الكرامة من فضل الّشهادة

لى رجلين فيقتل أ حدهما ال خر   .9433 يضحك الله ا 

كالهما يدخل الجنّة يقاتل هذا ف  سبيل الله 

ثّم يستشهد فيتوب الله على القاتل فيسلم 

 فيقاتل ف  سبيل الله فيستشهد

ن أ خرجه النسائ  والثالثة ميضحك الله قوله 

 حديث أ بي  هريرة 

وابل سالم دينا وبمحّمد من رض  ابلله راّب   .9434

 رسول وجبت له الجنّة

 من رض  ابلله راّب قوله 

وأ خرى يرفع الله بها العبد مائة درجة ف  الجنّة   .9437

ما بين كل درجتين كما بين الّسماء وال رض 

 الجهاد ف  سبيل الله الجهاد ف  سبيل الله

  أ خرجه مسلم والنسائ وأ خرى يرفع اللهقوله 

 عن أ بي  سعيد 

قدام عبد ف  سبيل الله  أ فضل  .9433 الصدقة ا 

 وا ضالل فسطاط أ و طروقة فحل

أ خرجه الترمذي وه   أ فضل الصدقةقوله 

 الحقة 

لّ  من أ ن   .9435 ل ن أ قتل ف  سبيل الله أ حّب ا 

 يكون ل  أ هل الوبر والمدر

نسائ  أ خرجه ال  ل ن أ قتل ف  سبيل اللهقوله 

 عن أ بي  عميرة 

تسب محتكفر الخطااي ا ن قتلت وأ نت صابر   .9438

مقبل غير مدبر ا ل الدين فا ّن جبريل أ خبرن  

 بذلك

أ خرجه مسلم ومالك  تكفر الخطاايقوله 

 والترمذي والنسائ  

 رواه مسلم عن عمرو بنيغفر للشهيد قوله  يغفر للّشهيد كل ذنب ا ل الدين  .9432

 العاص 

الّشهداء أ ربعة رجل مؤمن جيّد ال يمان لق    .9451

رفع فذلك الذي يالعدّو فصدق الله حتّى قتل 

ليه أ عينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأ سه  النّاس ا 

حتى سقطت قلنسوته ورجل مؤمن جيّد 

ال يمان لق  العدّو فكأ نما ضرب جلده بشكوك 

م أ خرجه الترمذي قوله سهالشهداء أ ربعة قوله 

ن لم يعرف من رمى به   غرب ابل ضافة ا 
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طلح من الجبن أ اته سهم غرب فقتله فهو ف  

الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلط عمال صالحا 

وأ خر سيئا لق  العدو فصدق الله حتّى قتل 

ف  الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أ سرف  فذلك

على نفسه لق  العدو فصدق الله حتّى قتل 

 فذلك ف  الدرجة الرابعة

أ سلم ثّم قاتل فقتل فقال عمل قليال وأ جر   .9450

 كثيرا

ظ فأ خرجه الش يخان وهو لأ سلم ثم قاتل قوله 

البخاري المقنّع المتغط  ابلسالح من حديث 

سلم أ سلم أ و أ قاتل فقال أ  أ  البّراء جاء مقنّع فقال 

 ثم قاتل فأ سلم فقتل فقاله 

ئ  عن أ خرجه النسا كفى ببارقة الس يوفقوله  كفى ببارقة الس يوف على رأ سه فتنة  .9459

 راشد بن سعد 

ما يجد الّشهيد من مس القتل ا ل كما يجد   .9453

 القرصة أ حدكم من مس

  أ خرجه الترمذي والنسائ ما يجد الشهيدقوله 

 عن أ بي  هريرة 

عجب ربّنا من رجل غزا ف  سبيل الله فانهزم   .9454

 عليه فرجع حتى أ هريق دمه أ صحابه فعلم ما

لى عبدي  فيقول الله تعالى لمالئكة أ نظروا ا 

رجع رغبة فيما عندي وشفقة مّما عندي حتّى 

 له أ هريق دمه أ شهدكم أ ن  قد غفرت 

 مسعود  ابنهو حديث عجب ربّنا قوله 

د أ خرجهما أ بو داو  ك له أ جر شهيدينابنقوله  ك له أ جر شهيدين ل نه قتله أ هل الكتابابن  .9457

مسعود والثان  عن عبد الخبير  ابنال ول عن 

بن قيس ف  شأ ن أ م خالد تنقّبت وتبحث 

 عن ولدها مقتول 

ّشهداء ال من سأ ل الله الشهادة بلغه الله منازل   .9453

ن مات على فراشه  وا 

أ خرجه الخمسة  من سأ ل الله الشهادةقوله 

ل البخاري   عن سهل بن حنيف ا 
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من فصل ف  سبيل الله فمات أ و قتل أ و   .9455

وقصه فرسه أ و بعيره أ و لدغته هاّمة أ و مات 

على فراشه بأ ّي حتف شاء الله مات فهو 

 شهيد

أ خرجه أ بو داود عن أ بي  مالك من فصل قوله 

 ري ومعنى فصل خرج ال شع

النبيّ  ف  الجنّة والّشهيد ف  الجنّة والمولود   .9458

 ف  الجنّة والوئيد ف  الجنّة

 أ خرجه أ بو داود  النبيّ  ف  الجنّةقوله 

هؤلء أ شهد عليهم بلى ولكن ل أ دري ما   .9452

 تحدثون بعدي

لما مّن على شهداء  هؤلء أ شهد عليهمقوله 

أ حد فقال أ بو بكر أ سلمنا كما أ سلموا فقاله 

 فكبّر أ بو بكر فقال أ و كنا بعدك أ خرجه مالك 

الجهاد واجب عليكم مع كل أ مير بّرا كان أ و   .9481

فاجرا والّصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم 

ن عمل الكبائر  بّرا كان أ و فاجرا وا 

أ خرجه أ بو داود من  الجهاد واجبقوله 

 يث أ بي  هريرة حد

جاهدوا المشركين بأ موالكم وأ نفسكم   .9480

 وأ لسنتكم

أ خرجه أ بو داود  جاهدوا المشركينقوله 

 والنسائ  

ذا   .9489 ل هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة وا 

 استنفرتم فانفروا

 أ خرجه الخمسة عنل هجرة بعد الفتح قوله 

 عباس  ابن

من مات ولم يغز ولم يحّدث نفسه بغزو مات   .9483

 شعبة من النّفاقعلى 

يعن  ف  زمنه أ خرجه مسلم  من ماتقوله 

 وأ بو داود والنسائ  

من لم يغز ولم يجهّز غازاي أ و يخلف غازاي ف    .9484

 أ هله بخير أ صابه الله بقارعة قبل يوم القيامة

 رواه أ بو داود عن أ بي  أ مامة  من لم يغزقوله 

 اي أ يّها الناس ل تتمنّوا لقاء العّدو واسأ لوا الله  .9487

ذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أ ّن  العافية وا 

يوف  الجنّة تحت ضالل الس ّ

أ خرجه الش يخان وأ بو داود  اي أ يها الناسقوله 

 عن أ بي  النضر 
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ل تزال طائفة من أ مت  يقاتلون على الحّق   .9483

ويزيغ الله بهم قلوب أ قوام ويرزقوهم منهم حتّى 

 تقوم الّساعة وحتّى يأ ت  وعد الله

أ خرجه النسائ  عن سلمة بن  ل تزال قوله

 نفيل 

لى يوم القيامة   .9485 الخيل معقود ف  نواصيها الخير ا 

لّ  أ ن  مقبوض غير ملبّث وأ نكم  وهو يوحى ا 

 تتّبعون  أ ل فال يضرب بعضكم رقاب بعض

... 

لى أ نها تأ منكوعقر دار قوله  وعقر دار المؤمنين الّشام  .9488  أ ي أ صلها يشير ا 

 عند ظهور الفتن ويسلم بها المؤمنون 

ذا غزا قال اللهم أ نت عضدي وانصري وبك   .9482 ا 

 أ حول وبك أ صول وبك أ قاتل

ذا غزاقوله  أ خرجه أ بو داود والترمذي من  ا 

 حديث أ نس 

ذا   .9421 ذا علوا الثنااي كبّروا وا  كان هو وجيوشه ا 

  كهبطوا س ّبحوا فوضعت الّصالة على ذل

  عمر ابنهو حديث كان هو وجيوشه قوله 

أ خرجه أ بو داود  ا ن بيّتكم العدو قوله ا ن بيّتكم العدو فقولوا حم ل ينصرون   .9420

 والترمذي عن المهلب 

وة وّرى بغيرها ويقول الحرب ذا أ راد غز ا    .9429

 خدعة

ذا أ راد غزوة قوله  أ خرجه أ بو داود من حديث ا 

 كعب بن مالك 

ابتغى وجه الله وأ طاع  الغزو غزوان فأ ّما من  .9423

ب نال مام وأ نفق الكريمة وايسر الشريك واجت 

زا وأ ّما من غ الفساد فا ن نومه ونبهه أ جر كله

فخرا ورايء وسمعة وعصى ال مام وأ فسد ف  

نّه لن يرجع ابلكفاف  ال رض فا 

ل الترمذي  الغزو غزوانقوله  أ خرجه ال ربعة ا 

 عن معاذ بن جبل 

  ه  العليا فهو ف من قاتل لتكون كلمة الله  .9424

سبيل الله ومن يبتغ  عرضا فقط ل أ جر له 

 ل أ جر له

 أ خرجه أ بو داود عن أ بي  هريرة من قاتل قوله 
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ا ن تصدق الله يصدقك أ هو هو قالوا نعم قال   .9427

 صدق الله فصدقه 

أ خرجه النسائ  عن شّداد بن  ا ن تصدققوله 

الهاد قال أ سلم أ عرابي  فجاهد فأ عط  سهمه 

نما فامتنع منه   اتّبعتك على أ ن أ رمىفقال ا 

 بحلق  فقاله 

 أ خت ابنهال قلت وأ ان الغالم ال نصارّي ا ن   .9423

ّن مولى القوم منهم  القوم منهم وا 

أ خرجه أ بو داود عن عبد  هال قلتقوله 

 وكان مولى من أ هلالرحمن بن عقبة عن أ بيه 

فارس ضرب أ حدا من المشركين ف  أ حد فقال 

خذها وأ ان الغالم الفارس  فسمعه فرّد عليه 

 فقاله 

اغزوا بسم الله ف  سبيل الله قاتلوا من كفر   .9425

ابلله أ غزوا ول تغلوا ول تغدروا ول تمثّلوا ول 

تقتلوا وليدا فا ذا لقيت عدّوك من المشركين 

لى ثالث خالل فا ن أ جابوك فاقبل  فادعهم ا 

لى ال سالم فا ن  منهم وكف عنهم أ دعهم ا 

لى  أ جابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم أ دعهم ا 

لى دار المهاجرين وأ خبرهم التحول من  دارهم ا 

أ نّهم ا ن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم 

ما عليهم فا ن أ بوا أ ن يتحولوا منها فأ خبرهم أ نهم 

يكونون كأ عراب المسلمين يجري عليهم حكم 

الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ول 

يكون لهم من الغنيمة والف ء ش ء ا ل أ ن 

ن هم أ بوا فسلهم  يجاهدوا مع المسلمين وا 

الجزية فا ن هم أ جابوك فاقبل منهم وكف عنهم 

ذا فا ن أ بوا فاس تعن ابلله تعالى عليهم وقاتلهم و  ا 

حاصرت أ هل حصن فأ رادوك أ ن تجعل لهم 

ل لهم جعاذمة الله وذمة نبيّه فال تجعل ولكن 

نكم ا ن تخفروا ذّمتكم  ذّمتك وذّمة أ صحابك فا 

أ خرجه مسلم وأ بو داود  اغزوا بسم اللهقوله 

ذا أ مر ال مير على جيش  والترمذي عن بريدة ا 

 ا له ومن معه خيرا ثم قال اغزوأ وصاه بتقوى ال
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 ا ذّمة اللهوذّمة أ صحابكم أ هون من أ ن تخفرو

ذا حاصرت أ هل حصن  وذّمة رسوله وا 

وأ رادوك أ ن تنزلهم على حكم الله فال تنّزلهم 

نّك  على حكم الله ولكن أ نزلهم على حكمك فا 

 ل تدري أ تصيب فيهم حكم الله أ م ل

ون وقد أ غار على بن  المصطلق وهم غارّ   .9428

 وأ نعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وس بيى

 ذراريّهم وأ صاب يومئذ جويرية

على بن  المصطلق أ خرجه  وقد أ غارقوله 

الش يخان وأ بو داود عن عبد الله بن عون قال 

نما وجب الدعاء ف  أ ول ال سالم   انفع ا 

ي  أ خرجه مسلم عن أ ب بّشروا ول تنّفروا قوله  شروا ول تنفروا ويّسروا ول تعّسرواب   .9422

 موسى ال شعري 

داود  أ خرجه أ بواقتلوا ش يوخ المشركين قوله  أ قتلوا ش يوخ المشركين واستبقوا شرخهم  .9711

والترمذي عن سمرة بن جندب والشرخ من 

 لم ينبت 

ل النسائ  عن قتلنهيى قوله  نهيى عن قتل النّساء والّصبيان  .9710  أ خرجه الس تة ا 

 عمر  ابنعن 

فكان ا ذا طلع الفجر أ مسك عن القتال حتّى   .9719

ذا  تطلع الشمس فا ذا طلعت قاتل حتّى ا 

نتصف النّهار أ مسك حتّى تزول الشمس فا ذا ا

زالت قاتل حتّى العصر ثّم أ مسك حتّى يصلّ  

العصر ثّم قاتل وكان يقول عند هذه ال وقات 

ر ويدعو المؤمنون لجيوشهم تهيج رايح النّص

 ف  صلواتهم

أ خرجه أ بو داود  فكان ا ذا طلع الفجرقوله 

 والترمذي بلفظ الترمذي 

يغير عند صالة الصبح وكان يس تمع فا ذا سمع   .9713

ل أ غار   أ ذاان أ مسك وا 

وأ بو  أ خرجه مسلم يغير عند صالة الصبحقوله 

 داود والترمذي عن أ نس 
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ذا رأ يتم مسجدا أ و سمعتم مؤّذان فال تقتلوا   .9714 ا 

 أ حدا 

ذا رأ يتم مسجداقوله  أ خرجه أ بو داود  ا 

 والترمذي 

نسان   .9717 ّن الله تعالى قد كتب لك بكل ا  أ ما ا 

 منهم كذا وكذا من ال جر

أ خرجه أ بو داود عن  أ ما ا ن الله تعالىقوله 

 الحارث بن مسلم 

نهما بي لينبعث من كل رجلين أ حدهما وال جر   .9713

أ يّكما خلف الخارج ف  أ هله وماله بخير فله 

 نصف أ جر الخارج

أ خرجه مسلم وأ بو داود  لينبعث من كلقوله 

عن أ بي  سعيد لما بعث جيشا لبن  لحيان ثم 

 قاله 

قلنا نحن الفراّرون قال بل أ نتم العكّارون   .9715

 فدنوان فقبلنا يده فقال أ ان فيئة المسلمين 

خرجه أ بو داود أ   قلنا نحن الفاّرونقوله 

عمر لما حاص مع الناس  ابنوالترمذي عن 

وا فدخلوا المدينة فارين فطلبوا منه التوبة فقال

 فقاله فالّعكار الكّرار على العدو 

ن   .9718 ن النار ل يعّذب بها ا ل الله تعالى وا  وا 

 وجدتّموهما فاقتلوهما

 لما أ مر أ ن يحرقوا فالان وفالان فا ن النارقوله 

ن عليه الوح  فنهاهم عنه وا   من قريش ثم نزل

وجدتموهما فاقتلوهما أ خرجه البخاري وأ بو 

 داود والترمذي عن أ بي  هريرة 

ذا قاتل أ حدكم فليجتنب الوجه   .9712 ذا قاتل أ حدكمقوله  ا  أ خرجه الش يخان عن  ا 

 أ بي  هريرة 

لى يع ابنأ خرجه أ بو داود عن نهيى عن قوله  نهيى عن قتل الّصبر  .9701

لما قتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أ ربعة 

أ عالج صبرا فنهاه أ بو أ يوب بهذا الحديث 

 فأ عتق أ ربع رقاب 

 أ خرجه أ بو داود  أ عف الناسقوله  أ عّف النّاس قتلة أ هل ال يمان  .9700

د أ خرجه البخاري عن عب نهيى عن النهبيىقوله  نهيى عن النّهبيى والمثلة  .9709

 الله بن يزيد ال نصاري 
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ما من غازية أ و سريّة تغزوا ف  سبيل الله   .9703

تعالى فيسلمون ويصيبون ا ل تعّجلوا ثلث  

أ جرهم وما من غازية أ و سّرية تخفف وتخوف 

 وتصاب ا ل تّم أ جرهم 

أ خرجه مسلم وأ بو داود  ما من غازيةقوله 

والنسائ  عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

 تخفّف معناه ل تصيب شيئا من المغنم 

9704.   ّ ن نما ال مامقوله  ما ال مام جنّة يقاتل بها  ل الترمذي  ا  أ خرجه الخمسة ا 

 عن أ بي  هريرة 

ذا   .9707 سّمى خيلنا خيل الله وكان يأ مران ابلجماعة ا 

 فزعنا والّصبر والسكينة ا ذا قاتلنا

أ خرجه أ بو داود عن سمرة  سّمى خيلناقوله 

 بن جندب 

خير الصحابة أ ربعة وخير الّسرااي أ ربع مائة   .9703

وخير الجيوش أ ربعة أ لف ولن يغلب اثنا 

 عشر أ لفا من قلّة

 أ خرجه أ بو داود والترمذيخير الصحابة قوله 

 عباس  ابنعن 

ذا ظهر على قوم أ قام ابلعرصة ثالث ليال  .9705 ذا ظهر قوله  ا  ل النسائ  عن ا  أ خرجه الخمسة ا 

 أ بي  طلحة 

ّن الله لم يحل لكم أ ن تدخلوا بيوت أ هل   .9708 وا 

ذن ول ضرب نسائهم ول أ كل الكتاب ا ل  اب 

ذا أ عطوا الذي عليهم  ثمارهم ا 

ن اللهقوله   أ خرجه أ بو داود  وا 

م لّعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونّك  .9702

بأ موالهم دون أ نفسهم وذراريهم فيصالحونكم 

نه ل  على صلح فال تصيبوا منهم فوق ذلك فا 

 يصلح لكم

ن رجل عأ خرجه أ بو داود  لعلّكم تقاتلونقوله 

 من جهينة 

الصلح جائز بين المسلمين ا ل صلحا حرم   .9791

حالل أ و حلل حراما والمسلمون على 

 شروطهم ا ل شرطا حرم حالل أ و أ حل حراما 

 أ خرجه أ بو داود والترمذي الصلح جائز قوله 

 فصل ف  الجزية والهبات والعطااي
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أ قّركم ما أ قّركم الله على أ ّن الثمر بيننا وبينكم   .9790

ول رواحة فيخرص بينهم وبينه ويق ابنويبعث 

ن شئتم فل   ا ن شئتم فلكم وا 

فكانوا يأ خذونه أ خرجه مالك عن  أ قّركمقوله 

 المسيّب قاله ليهود خيبر  ابن

من نسائه ثمانين وسقا من  امرأ ةيعط  كل   .9799

 تمر كل عام وعشرين وسقا من شعير

أ خرجه البخاري وأ بو  امرأ ةيعط  كل قوله 

 داود 

من قتل معاهدا متعهّدا ف  غير كنهه حّرم الله   .9793

 عليه الجنّة

أ خرجه أ بو داود  من قتل معاهداقوله 

والنسائ  عن أ بي  بكرة يعن  ف  غير وقته أ و 

 حاله الذي يجوز فيه قتله 

ه نتقصه أ و كلفه فوق طاقتامن ظلم معاهدا أ و   .9794

ه شيئا بغير طيّب نفسه فأ ان حجيج أ و أ خذ منه

 يوم القيامة

أ خرجه أ بو داود عن  من ظلم معاهداقوله 

 صفوان بن سليم 

 نابأ خرجه مالك بالغا عن  ما ختر قومقوله  ما ختر قوم ابلعهد ا ل سلط الله عليهم العدو  .9797

 عباس 

هو حديث عبد الرحمن  س نّوا ابلمجوسقوله  س نّوا ابلمجوس س نّة أ هل الكتاب  .9793

 بن عوف 

 أ خرجهما مالك  أ خذ الجزيةقوله  أ خذ الجزية من مجوس البحرين  .9795

نّما الخراج على اليهود والنّصارى وليس على   .9798 ا 

 المسلمين خراج 

نما الخراجقوله  وروي عشور أ خرجهما أ بو  ا 

 داود 

 ... وروي عشور  .9792

ل تصلح قبلتان ف  أ رض واحدة وليس على   .9731

 مسلم جزية

أ خرجه أ بو داود والترمذي فا ن  ل تصلحقوله 

 عباس  ابنأ سلم بطلت من حديث 

ومن  س تقال هجرتهامن أ خذ أ رضا بجزيتها فقد   .9730

نزع صغار كافر من عنقه فجعله ف  عنقه فقد 

 ولى ال سالم ظهره

س تقال اأ خرجه أ بو داود من أ خذ أ رضا قوله 

 طلب الرجوع منها من حديث أ بي  الدرداء 
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نصفا نصفين نصفا لنوائبه وحاجاته و  قسم خيبر  .9739

بين المسلمين فقسمها بينهم على ثمانية عشر 

 سهما فأ عطى الفارس سهمين والراجل سهما

 أ خرجه أ بو داود  قسم خيبرقوله 

خّمس خيبر ثّم قسم سائرها على من شهدها   .9733

 ومن غاب عنها من الحديبيّة

 أ خرجه أ بو داود  خّمسقوله 

لّزبير أ ربعة أ سهم سهم لضرب عام خيبر للزبير   .9734

وسهم لذي القربيى لصفيّة بنت عبد المطلب 

 أ م الّزبير وسهمان للفرس

 أ خرجه النسائ   ضربقوله 

 أ خرجه الترمذي  أ سهم لقومقوله  أ سهم لقوم من اليهود قاتلوا معه  .9737

نطلق اأ سهم لعثمان فقط ف  بدر ولم يحضر   .9733

ن  أ ابيع له  ف  حاجة الله وحاجة رسوله وا 

 أ خرجه أ بو داود  أ سهم لعثمان قوله

أ يّما قرية أ تيتموها وأ قمتم فيها فسهمكم فيها   .9735

وأ يّما قرية عصت الله ورسوله فا ن خمسها لله 

 ولرسوله وه  لكم

 أ خرجه مسلم وأ بو داود  أ يّما قريةقوله 

 أ خرجه النسائ   يجعل ف  قسم قوله يجعل ف  قسم المغانم عشرا من الّشاء ببعير  .9738

ينفل بعض من يبعث من الّسرااي ل نفسهم   .9732

خاّصة سوى قسمة عامة الجيش والخمس ف  

 ذلك واجب كلّه 

ن أ خرجه الثالثة وأ بو داود ع ينفل بعضقوله 

 أ بي  هريرة 

مسعود س يف أ بي  جهل دون الذي  ابننفل   .9741

 كان قتله

 أ خرجه أ بو داود  مسعود ابننفل قوله 

لّ    .9740 نّ  ل عط  الرجل وغيره أ حّب ا  ية منه خش  ا 

 أ ن يكّب ف  النّار على وجهه

ن  ل عط قوله  ل الترمذي  ا  أ خرجه الخمسة ا 

 عن سعد بن أ بي  وقاص 

ل النسائ   من قتلقوله  من قتل قتيال له عليه بيّنة فله سلبه  .9749  أ خرجه الس تة ا 
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ّن جيشا غنموا طعاما وعسال فلم يؤخذ منه   .9743 ا 

 الخمس

 بناأ خرجه أ بو داود عن  ا ن جيشا غنمواقوله 

 عمر 

ل يحّل ل  من غنائمكم مثل هذه الوبرة ا ل   .9744

 الخمس والخمس مردود فيكم

أ خرجه أ بو داود عن عمرو بن  ل يحلقوله 

 عبسة والنسائ  من رواية عبادة بن الصامت 

نما بنو هاشم وبنو  .9747 المطلب ش ء واحد ولم  ا 

 يقسم لبن  عبد شمس ول لبن  نوفل 

نما بنوقوله   أ خرجه البخاري وأ بو داود هاشم ا 

والنسائ  وهو لفظ أ بو داود عن جبير بن 

 مطعم 

ذا غزا بنفسه كان له سهم صفّ  يأ خذه من   .9743 ا 

ذا لم يغز  حيث شاء وكانت صفّية منه وكان ا 

 بنفسه ضرب له بسهم ولم يختر

ذا غزا بنفسهقوله   أ خرجه أ بو داود  ا 

أ ت  بمال من البحرين فقال انثروه ف  المسجد   .9745

 ما قام وثم منه درهمف

أ خرجه البخاري من حديث  أ ت  بمالقوله 

 أ نس 

ذا أ اته الف ء قسمه ف  يومه فأ عطى ال هل   .9748 ا 

 حّظين وأ عطى العزب حّظا

ذا أ اته الف ءقوله  أ خرجه أ بو داود عن عوف  ا 

 بن مالك 

يعط  أ زواجه من خيبر كل س نة مائة وسق   .9742

 ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير

أ خرجه الش يخان وأ بو داود  يعط  أ زواجهقوله 

 عمر  ابنمن حديث 

 غزا نبيّ  من ال نبياء فقال لقومه ل يتّبعن  رجل  .9771

ن وهو يريد أ ن يبن  بها ولما يب امرأ ةملك بضع 

ل رجل بيوات ولم يرفع سقوفها و بها ول أ حد بنى

شترى غنما أ و خلفات وهو ينتظر ولدتها ا

 قريبا من صالة العصرفغزا فدان من القرية 

نّك مأ مورة وأ ان مأ مور اللّهم  فقال للشّمس ا 

حبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه ا

فجمع الغنائم فجاءت النّار لتأ كلها فلم تطعمها 

ّن فيكم غلول فليبايعن  من كل قبيلة  فقال ا 

رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول 

كلوا ف  غزوة بدر ف غزا نبيّ  من ال نبياءقوله 

 ريرة همما غنمتم حالل طّيبا وهو حديث أ بي  
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و ثالثة أ   فلتبايعن  قبيلتك فلزقت يد رجلين

بيده فقال فيكم الغلول فجاؤوا بمثل رأ س بقرة 

من الذهب فوضعها فجاءت النار فأ كلتها فلم 

تحل الغنائم ل حد قبلنا ثّم أ ّحل الله لنا الغنائم 

 لما رأ ى من عجزان وضعفنا فأ حلها لنا

ر ل لفيّن أ حدكم يج ء يوم القيامة على رقبته بعي  .9770

له رغاء فذير جميع الكراع والمتاع فيقول اي 

رسول الله أ غثن  فأ قول ل أ ملك لك شيئا قد 

 أ بلغتك 

 أ خرجهما الش يخان عن أ بي  هريرة  ل لفينّ قوله 

نّه مثله  .9779  هو حديث سمرة بن جندب من كتم  قوله من كتم غال فا 

بالل ينادي ثالاث قال نعم قال فما أ سمعت   .9773

ليه فقال كال أ نت  منعك أ ن تج ء به فاعتذر ا 

 تج ء به يوم القيامة فلن أ قبله عنك

أ خرجهما أ بو داود الثان  عن  أ سمعتقوله 

 عبد الله بن عمرو بن العاص 

كان يريرة على ثقله فمات فقال هو ف  النّار   .9774

 فبحثوا فوجدوا عباءة قد غلّها

أ خرجه البخاري عن عبد الله  يريرةكان قوله 

 بن عمرو 

نّه قد غّل ف  سبيل الله   .9777 صلّوا على صاحبكم فا 

ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزا من خرز يهود 

 ل يساوي درهمين

أ خرجه مالك وأ بو  صلّوا على صاحبكمقوله 

 داود والنسائ  عن زيد بن خالد 

رجه أ بو داود والترمذي عن أ خ من غلّ قوله  من غّل فأ حرقوا متاعه واضربوه  .9773

 صالح بن محمد بن زائدة 

الغال هو حديث عبد الله بن  حرق متاعقوله  حرق متاع الغال وضربه ومنعه سهمه  .9775

 عمرو 

ّن النّهبة ليست بأ حّل من الميتة  .9778 هو حديث عاصم بن كليب  ا ن النهبةقوله  ا 

أ خرجهما أ بو داود لما أ صابتهم الضرورة 

الشديدة فطبخوا قدورا ابللحوم من غير قسم 
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نتهبوها فأ كفأ  لهم القدور وخلّط اللحم ابل 

 ابلرمل فقاله 

 أ خرجه البخاري وأ بو داود ل حمى ا ل لله قوله ل حمى ا ل لله تعالى ولرسوله  .9772

 عن الصعب بن جثامة 

دار أ و أ رض قسمت ف  الجاهلية فهي  أ يّما   .9731

على قسم الجاهليّة وأ يّما دار أ و أ رض أ دركها 

 ال سالم ولم تقسم فهي  على قسم ال سالم

أ خرجه أ بو داود موقوفا  أ يّما دار أ و أ رضقوله 

 عباس ومالك مرسال عن ثور بن زيد  ابنعن 

 ة ه أ بو داود عن عائشأ خرج أ ت  بظبيةقوله  أ ت  بظبية فيها خرز فقسمها للحّرة وال مة  .9730

أ بشروا وأ ّملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أ خشى   .9739

عليكم ولكن أ خشى عليكم أ ن تبسط عليكم 

الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم 

 فتنافسوا فيها فتهلككم كما أ هلكتهم

الش يخان والترمذي عن  أ بشروا أ خرجهقوله 

 المسور بن مخرمة 

 فصل ف  الشهادة والقتل

من قتل ف  سبيل الله فهو شهيد ومن مات   .9733

ف  سبيل الله فهو شهيد ومن مات ف  

الطاعون فهو شهيد ومن مات ف  البطن فهو 

 شهيد والغريق شهيد 

أ خرجه مسلم ومالك والترمذي  من قتلقوله 

 عن أ بي  هريرة 

ومن مات تحت الهدم شهيد والمرأ ة تموت   .9734

 بجمع ومن قتل دون ماله فهو شهيد

تحت الهدم أ خرجه أ بو داود  مات ومنقوله 

 عن أ م حرام 

المائد ف  البحر الذي يصيبه الف ء له أ جر   .9737

 شهيد والغريق له أ جر شهيدين

... 

ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون   .9733

دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد 

 ومن قتل دون أ هله فهو شهيد

دون أ خرجه أ صحاب السنن  ومن قتلقوله 

 ن سعيد بن زيد ع
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أ خطأ  أ حد فأ صاب نفسه فمات قالوا أ شهيد اي   .9735

 رسول الله قال نعم وأ ان له شهيد 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   أ خطأ  أ حدقوله 

 سالم عن رجل من الصحابة 

لى   .9738 يختصم الشهداء والمتوفّون على فرشهم ا 

ربّنا ف  الّذين يتوفّون من الطاعون فيقول 

قتلنا ويقول  الشهداء ا خواننا قتلوا كما

المتوفّون على فرشهم ا خواننا ماتوا على فرشهم 

لى جراحهم فا ن  كما متنا فيقول ربّنا أ نظروا ا 

ذا  نهم منهم ومعهم فا  أ ش بهت جراح المقتولين فا 

 جراحهم قد أ ش بهت جراحهم

أ خرجه النسائ  عن  يختصم الشهداءقوله 

 العرابض بن سارية 

 فصل ف  الجدال والخصام

بعد هدى كانوا عليه ا ل أ وتوا  ما ضّل قوم  .9732

الجدل ثّم تال ما ضربوه لك ا ل جدل بل هم 

 قوم خصمون

أ خرجه الترمذي وصّححه ما ضّل قوم قوله 

 عن أ بي  أ مامة 

من ترك المراء وهو مبطل بن  له بيت ف    .9751

ربض الجنّة ومن تركه وهو محق بن  له بيت 

 ف  وسطها ومن حسن خلقه بن  له ف  أ عالها

أ خرجه الترمذي عن أ بي   ترك المراء نقوله م

 أ مامة ربض الش ء ما حوله من العمارة 

ي  أ خرجه أ بو داود عن أ ب  المراء ف  القرأ نقوله  المراء ف  القرأ ن كفر  .9750

 هريرة 

لى الله ال لّد الخصم  .9759 ل أ اب ا ن أ بغض الرجال قوله  ا ن أ بغض الرجال ا  أ خرجه الخمسة ا 

داود عن عائشة ال لّد الشديد الخصم الذي 

 يحاج أ صحابه 

قال ل ولكن نزل ملك من السماء يكّذبه بما   .9753

نتصرت ذهب الملك وقعد اقال لك فلّما 

ذا قعد الش يّطان يطان فلم أ ين ل جلس ا   الش ّ

أ خرجه أ بو داود لما أ ذى رجل  ل ولكنقوله 

أ بيى بكر وهو حاضر مع رسول الله صلّى الله 

 عليه وسلم فصمت حتى أ ذاه ثالاث فانتصر أ بو
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و بكر فقام النبيّ  صلّى الله عليه وسلم فقال أ ب

 بكر أ و غضبت علّ  فقاله 

 فصل ف  بعض ما يفعل ف  الحج

لكن أ فضل الجهاد وأ جمله حّج مبرور ثّم لزوم   .9754

 الحصر

أ خرجه البخاري والنسائ   لكن أ فضلقوله 

 بطوله عن عائشة 

ما من مسلم يلّبي  ا ل لّبيى ما عن يمينه   .9757

وشماله من حجر أ و شجر أ و مدر حتّى تنقطع 

 ال رض من هاهنا وهاهنا

أ خرجه الترمذي عن سهل  ما من مسلمقوله 

 بن سعد 

أ يّها الناس قد فرض عليكم الحّج فحّجوا   .9753

لو قلت نعم لوجبت ولما ذرون  ما تركتكم 

ذا أ مرتكم بأ مر فافعلوا منه ما  اس تطعتم وا 

ذا نهيتكم عن ش ء فاجتنبوه  اس تطعتم وا 

أ خرجه مسلم والنسائ  عن  أ يّها الناسقوله 

 أ بي  هريرة 

 باس ع  ابنأ خرجه أ بو داود عن ل صرورة قوله  ل صرورة ف  ال سالم  .9755

لى بيت الله   .9758 من ملك زادا أ و راحلة تبلّغه ا 

الحرام ولم يحّج فال عليه أ ن يموت يهوداي أ و 

نصرانيّا ولله على النّاس حّج البيت من 

ليه سبيال اس تطاع  ا 

 ابنأ خرجه أ بو داود عن  من ملك زاداقوله 

 عباس 

قاله لما سأ له ال قرع بن حابس بل مرة قوله  بل مرة واحدة فمن زاد فتطوّع  .9752

هل الفرض ف  كل س نة رواه أ بو داود عن 

 عباس  ابن

 هو حديث جابر ل وأ ن تعتمروا قوله  ل وأ ن تعتمروا هو أ فضل  .9781

 بناأ خرجه الس تة عن  يهّل أ هل المدينةقوله  يهّل أ هل المدينة من ذي الحليفة  .9780

 عمر 
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ويهّل أ هل نجد من قرن ويهّل أ هل اليمن من   .9789

أ تى  لهّن ولمنيلملم ول هل الّشام الجحفة فهن 

عليهن من غير أ هلهّن مّمن أ راد الحّج والعمرة 

ومن كان دونهّن فمهلّه من أ هله وكذلك حتّى 

 أ هل مكّة يهلّون منها

ل  ويهّل أ هل نجد قوله أ خرجه الخمسة ا 

 عباس  ابنالترمذي عن 

فانظروا حذوها من طريقكم فحّد لهم ذات   .9783

 عرق

 أ خرجه البخاري  فانظروا حذوهاقوله 

أ خرجه أ بو داود  وقّت ل هل المشرققوله  ل هل المشرق العقيق وقّت  .9784

 عباس  ابنوالترمذي عن 

 رواه مالك  أ هّل بعمرةقوله  أ هل من الجعرانة بعمرة  .9787

ل يلبس المحرم القميص ول العمامة ول   .9783

البرنس ول السراويل ول ثواب مّسه ورس ول 

زعفران ول الخفين ا ل أ ن ل يجد نعلين 

 فليقطعهما حتّى يكوان أ سفل من الكعبين

ظ أ خرجه الس تة وهو لف ل يلبس المحرمقوله 

 الش يخين 

مل رواه البخاري وهو ش ء يع ول تنتقبقوله  ول تنتقب المرأ ة المحرمة ول تلبس القفّازين  .9785

لليدين يحشى بقطن ويكون له أ زرار يّزر بها 

 على الساعدين من البرد 

ول ما مّسة الورس والزعفران من الثياب   .9788

ولتلبس بعد ذلك ما أ حبّت من أ نواع الثياب 

من معصفر أ و خّز أ و حل  أ و سراويل أ و 

 قميص أ و خّف 

 ابنأ خرجه أ بو داود عن  ول ما مّسهقوله 

 عمر 

 أ خرجه أ بو داود عن عائشة  رخّص للنساءقوله  رّخص للنّساء ف  الخفّين  .9782

فليلبس سراويل ومن لم يجد من لم يجد ا زارا   .9721

 نعلين فليلبس خفّين

 ابنأ خرجه الخمسة عن  من لم يجدقوله 

 عباس 
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أ خرجه الس تة وهو لفظ  انزع عنكقوله  نزع عنك الجبّة واغسل عنك الّصفرةا  .9720

الش يخين عن يعلى بن أ ميّة قاله لرجل صفّر 

 لحيته وجبّته ورأ سه ف  عمرة ف  الجعرانة 

 رواه أ بو داود  واصنع ف  عمرتكقوله  نعت ف  حّجتكواصنع ف  عمرتك ما ص   .9729

 أ خرجه مالك  غتسل ل حرامهقوله ا غتسل ل حرامه ولطوافه ولعرفةا  .9723

أ خرجه الترمذي عن  تجّرد ل هاللهقوله  تجّرد ل هالله واغتسل  .9724

 خارجة بن زيد 

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن لبّد رأ سه قوله  لبّد رأ سه ابلغسل  .9727

 عمر  ابن

 أ خرجه النسائ  يهّل ملبّدا قوله  يهّل ملبّدا  .9723

أ خرجه البخاري ترجمة  ل يدخل المحرمقوله  ل يدخل المحرم الحمام  .9725

 عباس  ابنعن 

أ خرجه الخمسة وهو  احتجم وهو محرمقوله  ا حتجم وهو محرم  .9728

 عباس  ابنلفظ الش يخين عن 

 رواه البخاري  احتجمقوله  ا حتجم وهو صائم  .9722

محرم بلح  جمل بطريق مكة ف  ا حتجم وهو   .9311

 وسط رأ سه من شقيقة كانت به

  عباس ابنرواه البخاري عن احتجم قوله 

تزوج ميمونة وهو محرم ف  عمرة القضاء وبنى   .9310

 بها وهو حالل وماتت بسرف 

لى  تزوجقوله  أ خرجه الخمسة رواه الش يخان ا 

لى سرف عن   عباس  ابنمحرم والبخاري ا 

رواه أ بو رافع وهو الرسول بينهما  ورويقوله  وروي تزّوجها وهو حالل   .9319

أ خرجه الترمذي وعن ميمونة تزوجن  وهو 

حالل أ خرجه مسلم وأ بو داود والترمذي 

 ودفنت ف  موضع البناء بها 
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ل ينكح المحرم ول ينكح ول يخطب على   .9313

 نفسه ول على غيره

جه ر وهو حديث انفع أ خ ل ينكح المحرمقوله 

 مالك 

أ هدي له رجل حمار وحش تقطر دما وهو   .9314

 محرم وهو بقديد فرّدها عليه

اس عب ابنرواه النسائ  عن  أ هدي لهقوله 

ليه فخذ حمار وحش   أ ن الصعب أ هدى ا 

صيد البر حالل لكم ما لم تصيدوه أ و يصاد   .9317

 لكم 

أ خرجه أ صحاب السنن عن صيد البّر قوله 

 جابر 

ذا   .9313 أ تتا على الميقات النّفساء والحائض ا 

تغتسالن وتحرمان وتقضيان المناسك كلّها 

 غير الّطواف ابلبيت

أ خرجه أ بو داود والترمذي عن  النفساءقوله 

 عباس  ابن

خمس من الدواب ليس على المحرم ف  قتلهّن   .9315

جناح الغراب والحدأ ّة والعقرب والفأ رة 

 والكلب العقور

ل الترمذي  خمس منقوله  أ خرجه الس تة ا 

 عمر  ابنعن 

ل جناح على من قتلهن ف  الحرم وال حرام   .9318

 والس بع العادي

رواه أ بو داود والترمذي عن  ل جناحقوله 

 أ بي  سعيد 

 يهّل ملّبيا لبيك اللهم لبّيك لّبيك ل شريك لك  .9312

ّن الحمد والنعمة لك والملك ل شريك  لبّيك ا 

 لك

 بنال يزيد عليهن أ خرجه الس تة عن يهّل قوله 

 عمر 

ل البخاري عن  أ فرد الحجقوله  أ فرد الحج  .9301 أ خرجه الس تة ا 

 عمر أ خرجه مسلم والترمذي  ابنعائشة وعن 

أ خرجه الخمسة وهذا لفظ  وروي لبيّكقوله  وروي لبّيك عمرة وحّجا  .9300

 الش يخين 

أ خرجه الترمذي والنسائ  عن  قرن الحجقوله  قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا  .9309

 جابر 



 397 

يسعى ببطن المس يل ا ذا طاف بين وكان   .9303

 الّصفا والمروة

ل الترمذي  وكان يسعىقوله   أ خرجه الس تة ا 

لى الحجر ثالاث ومشى أ ربعا   .9304 رمل من الحجر ا 

ثّم يصل  ركعتين بعد الّطواف ثّم يطوف بين 

 الّصفا والمروة ف  الحّج والعمرة

 رواه الش يخان  لرمقوله 

 الحجر ثمّ قدم مكّة فدخل المسجد فاس تلم   .9307

مضى عن يمينه فرمل ثالاث ومشى أ ربعا ثّم أ تى 

لى  المقام وصلّى ركعتين فاس تلمه ثّم خرج ا 

 الّصفا والمروة

أ خرجه مسلم ومالك والترمذي  قدم مكةقوله 

 والنسائ  من حديث جابر 

اعتمر هو وأ صحابه من الجعرانة فرملوا ابلبيت   .9303

وجعلوا أ رديتهم تحت أ ابطهم ثّم قذفوها على 

 عواتقهم اليسرى

 باس ع  ابنأ خرجه أ بو داود عن  اعتمر هوقوله 

الّطواف ابلبيت مثل الّصالة ا ل أ نكم تتكلّمون   .9305

 فيه بخير

ابلبيت أ خرجه الترمذي وهو  الطوافقوله 

 لفظه والنسائ  

طاف ف  حّجة الوداع على بعير يس تلم الرين   .9308

جن س تلمه بمحلى الّرين ابمحجن كلّما أ تى ع

فلّما فرغ أ انخ وصلّى ركعتين يراهية أ ن يصرف 

 عنه النّاس 

أ خرجه مسلم  طاف ف  حّجة الوداعقوله 

 عباس  ابنوالنسائ  عن عائشة و 

اي بن  عبد مناف ل تمنعوا أ حد طاف بهذا   .9302

 البيت فصلّى بأ ي ساعة شاء من ليل أ و نهار

ن أ خرجه أ صحاب السن اي بن  عبد منافقوله 

 ير بن مطعم عن جب 

لى الّليل  .9391 أ خرجه أ بو داود والترمذي أ ّخر الطواف قوله  أ ّخر الّطواف يوم النّحر ا 

 عباس  ابنعن 

 نبدأ  بما قوله  نبدأ  بما بدأ  الله به فبدأ  ابلّصفا  .9390

أ خرجه الش يخان وأ بو  أ فاض يوم النحرقوله  أ فاض يوم النحر ثّم رجع فصلّى الظهر بمنى  .9399

 داود 
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أ خرجه مسلم وأ بو داود عن  ل ينفر أ حد قوله حتّى يكون أ خر عهده ابلبيتل ينفر أ حد   .9393

 عباس  ابن

نها قد أ فاضت قال فال  أ حابستنا  .9394 ه  فقالوا ا 

ذا   ا 

ن يعن  صفية أ م المؤمني أ حابستنا ه قوله 

 أ خرجه الس تة وهو لفظ الش يخين عن عائشة 

وف طيعن  بعد الحجاب ت طاف نسائهقوله  طاف نساؤه مع الرجال  .9397

عائشة ف  حجرة أ ي انحية أ خرجه البخاري 

 جريج  ابنعن 

لم يطف بين الّصفا والمروة ا ل طوافا واحدا   .9393

 طوافه ال ّول

  أ خرجه أ بو داود والنسائ  لم يطف بينقوله 

رأ ى رجال يطوف ابلكعبة ف  زمام ف  أ نفه   .9395

 نذره فقطعه له ثّم أ مره أ ن يقود بيده

أ خرجه البخاري وأ بو داود  رأ ى رجالقوله 

 والنسائ  الزمام ابلكسر ما يجعل بأ نف البعير 

نما جعل الّطواف ابلبيت والسع  بين الّصفا   .9398 ا 

 والمروة ورم  الجمار ل قامة ذير الله تعالى

أ خرجه أ بو داود  نّما جعل الطوافقوله ا  

 والترمذي عن عائشة 

 ويقول ف  الّطواف بين الّركنين ربّنا أ تنا ف   .9392

الّدنيا حس نة وف  ال خرة حس نة وقنا عذاب 

 النّار

 أ خرجه أ بو داود عن ويقول ف  الطوافقوله 

 عبد الله بن السائب 

ن  دخلت الكعبة وددّت أ ن  لم أ ين فعلت   .9331 ا 

ن  أ خاف أ ن أ يون قد أ تعبت أ ّمت  من بعدي   ا 

نّ  دخلت قوله هو حديث عائشة رواه  ا 

 الترمذي 

ن يد وبالل وعثمادخل البيت هو وأ سامة بن ز   .9330

بن طلحة فأ غلقوا عليهم فصلّى بين العمودين 

 اليمانيّين

 أ خرجه الس تة  دخل البيتقوله 

براهيم   .9339 أ مر ابل لهة فأ خرجت وأ خرجوا صورة ا 

سماعيل ف  أ يديهما ال زلم فقال قاتلهم الله  وا 

 أ ما والله لقد علموا أ نّهما لم يس تقسما بها قط

أ خرجه البخاري من حديث  أ مر ابل لهةقوله 

 عباس  ابن
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نّه من البيت  .9333  أ خرجه ال ربعة ادخل  الحجر قوله  ادخل  الحجر فا 

أ دخلن  ف  الحجر فقال صلّ  فيه ا ن أ ردت   .9334

ن قومك دخول الب  نّما هو قطعة منه وا  يت فا 

 قتصروا حين بنوا الكعبة فأ خرجوه من البيتا

 رواه النسائ   أ دخلن  ف  الحجر قوله

من منى حين صلّى الّصبح صبيحة يوم غدا   .9337

ذا كان  عرفة حتّى أ تى عرفة فنزل بنمرة حتّى ا 

بعد صالة الظهر راح مهّجرا فجمع بين الظهر 

والعصر ثّم خطب النّاس ثّم راح فوقف على 

 الموقف من عرفة

أ خرج هذه ال حاديث  غدا من منىقوله 

ير عمر التهجير الس  ابنالثالثة أ بو داود عن 

 حرارة ف  وقت ال

داود  أ خرجه أ بو يوم التروية صلّى الظهرقوله  صلى الظهر يوم التّروية والفجر يوم عرفة بمنى  .9333

 عباس  ابنوالترمذي عن 

من صلى معنا صالتنا هذه هاهنا ثّم أ قام معنا   .9335

وقد وقف بعد ذلك بعرفة ليال أ و نهارا فقد تّم 

 حجه وقضى تفثه

أ خرجه  من صلّى معنا صالتنا هذهقوله 

أ صحاب السنن من حديث عروة بن مضّرس 

 الطائ  

أ مر مناديه وهو بعرفة أ ن ينادي الحّج عرفة   .9338

فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أ درك 

الحّج أ ايم منى ثالثة أ اّيم فمن تعّجل ف  يومين 

ثم عليه ثم عليه ومن تأ ّخر فال ا   فال ا 

أ خرجه أ صحاب  أ مر مناديه وهو بعرفةقوله 

 السنن عن عبد الرحمن بن يعمر الديل  

وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف   .9332

وجمع كلها موقف ونحرت هاهنا ومنى كلّها 

 منحر فانحروا ف  رحالكم

أ خرجه أ بو داود عن عل  وقف على قزح قوله 

 يّرم الله وجهه 

ة رنعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عُ   .9341

ا موقف وارتفعوا عن بطن والمزدلفة كلّه

 محّسر

 من بالغات مالك عرفة كلّها قوله 
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بل   .9340 دفع من عرفة فسمع زجرا شديدا وضراب لال 

فأ شار لهم بسوطه فقال أ يّها الناس عليكم 

 ابلّسكينة فا ّن البّر ليس ابل بضاع

ال بضاع هو ال سراع  دفع من عرفةقوله 

ل الترمذي   أ خرجه الخمسة ا 

ذا دفع من عرفة حين   .9349 وقعت الشمس حتّى ا 

كان ابلشعب نزل فبال ثّم توضأ  ولم يس بغ 

الوضوء فقال الصالة أ مامك فريب فلّما جاء 

المزدلفة نزل فتوّضأ  فأ س بغ الوضوء ثّم أ قيمت 

نسان بعيره  الصالة فصلى المغرب ثّم أ انخ كل ا 

ثّم أ قيمت الّصالة فّصلى العشاء ولم يصل 

 بينهما شيئا

ل الترمذي من أ خرجه الس تة  دفعقوله  ا 

 حديث أ سامة بن زيد 

ة وهو حديث أ سامة بيّن ييفيّ  كان يسيرقوله  كان يسير العنق فا ذا وجد فجوة نص  .9343

لى مزدلفة   سيره من عرفة ا 

ال عباس ق ابنأ خرجه الخمسة عن فقّدم قوله  فقّدم ضعفة أ هله ليلة مزدلفة  .9344

 أ ان ممن قّدم 

لى المزدلفة وأ ردف   .9347 أ ردف أ سامة من عرفة ا 

لى منى فيلّبي  حتى جمرة  الفضل من مزدلفة ا 

 العقبة 

 أ خرجه الخمسة  أ ردفقوله 

 يلّبيى الملّبي  فال ينكر عليه ويكبّر المكبّر فال  .9343

ينكر عليه ويهلّل المهلّل فال ينكر عليه ول 

يعيب أ حدان على صاحبه حين المش  من منى 

 ى رمى جمرة العقبة لعرفة فيلّبي  حتّ 

  عن أ خرجه الثالثة والنسائ يلّبي  الملّبي قوله 

 جعفر بن محّمد عن أ بيه 

لّما أ فاض رفع يديه يدعو فمالت به انقته   .9345

حدى يديه  فسقط خطامها فتناول الخطام اب 

 وهو رافع يده ال خرى 

أ خرجه النسائ  من حديث لما أ فاض قوله 

 أ سامة 



 401 

 حصيات من حصىهات أ لقط ل  فلقطت له   .9348

الخذف فلّما وضعتهّن ف  يده قال بأ مثال 

نّما هلك من  اّيكم والغلو ف  الدين فا  هؤلء ا 

 قبلكم ابلغلّو ف  الّدين

 نابأ خرجهما النسائ  عن  هات أ لقطقوله 

 عباس هو الذي قال له أ لقط 

يرم  يوم النّحر ضحى وأ ما بعد ذلك فبعد   .9342

 زوال الّشمس

ل البخاري عن  يرم قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 جابر 

أ رخص لرعاء ال بل ف  البيتوتة عن منى يرمون   .9371

يوم النّحر ثّم يرمون الغد أ و من بعد الغد 

 ليومين ثّم يرمون يوم النّفر

أ خرجه ال ربعة عن أ بي   أ رخص لرعاءقوله 

 البداح بن عاصم 

ليها ذاهبا وراجعا  .9370 ذا رمى الجمار مشى ا  ذا رمى قوله  ا  أ خرجه أ بو داود  الجمارا 

 عمر  ابنوالترمذي عن 

يرم  على راحلته يوم النّحر وهو يقول خّذوا   .9379

عنّ  مناسككم ل أ دري لعلّ  ل أ حّج بعد 

 حّجت  هذه

اود أ خرجه مسلم وأ بو د يرم  على راحلتهقوله 

 والنسائ  عن جابر 

الس تجمار تّو ورم  الجمار تّو والسع  بين   .9373

ذا اس تجمر  الصفا والمروة توّ  والطواف تّو وا 

 أ حدكم فليس تجمر بتوّ 

أ خرجه مسلم عن جابر  الس تجمار توّ  قوله

 والتّو الفرد 

لول ما يرفع ما يتقبّل من الجمار كان أ عظم   .9374

 من ثبير

 باس ع  ابنأ خرجه رزين عن لول ما يرفع قوله 

أ تى منى فأ تى الجمرة فرماها ثّم أ تى منزله بمنى   .9377

لى جانبه ونحر ثّم قال للحال ق خذ وأ شار ا 

 ال يمن ثّم ال يسر ثّم جعل يعطيه للنّاس

ل النس أ تى منى فأ تى قوله ائ  أ خرجه الخمسة ا 

 عن أ نس 

أ عطى الجانب ال يمن لمن يليه وال يسر ل ّم   .9373

لى أ بي  طلحة وقال له سليم أ و د فع ال يسر ا 

 قسمه بين النّاسا

ل أ عطى الجانب ال يمنقوله   أ خرجه الخمسة ا 

 النسائ  
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نهيى أ ن تحلق المرأ ة رأ سها ف  الحّج والعمرة   .9375

نّما عليها التّقصير  ا 

أ خرجه الترمذي عن علّ  نهيى أ ن تحلق قوله 

 فسنّتها التقصير 

رحم المحلقين قالوا والمقصرين اي رسول اللهم ا  .9378

ن رحم المحلّقين قالوا والمقّصرياالله قال اللّهم 

 ال والمقّصريناي رسول الله ق

ل النسائ   اللّهمقوله   أ خرجه الس تة ا 

  رواه مسلم عن أ م الحصيندعا للمحلّقين قوله  دعا للمحلّقين ثالاث وللمقّصرين مرة واحدة  .9372

أ شعر  لموقف ف  حّجة الوداع للناس يسأ لونه   .9331

 ذبح ول حرجفحلقت قبل أ ن أ ذبح فقال ا

فقال أ خر لم أ شعر فنحرت قبل أ ن أ رم  فقال 

ئذ عن ش ء قّدم ا رم ول حرج فما س ئل يوم 

 فعل ول حرجأ و أ ّخر ا ل قال ا

ل النسائ  وقف ف  حجةقوله   أ خرجه الس تة ا 

 عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

قترض فكان يقول ل حرج ا ل على رجل ا  .9330

عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج 

 وهلك

أ خرجه أ بو داود حرج أ ثم  فكان يقول قوله

 اقترض اغتاب 

رّخص لكم ا ذا رميتم الجمرة أ ن تحلّوا من كل   .9339

ما حرمتم عنه ا ل النساء فا ذا أ مسيتم قبل أ ن 

تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل 

 أ ن ترموا الجمرة حتّى تطوفوا به 

 أ خرجه أ بو داود عن أ م سلمة رّخص لكم قوله 

 فصل ف  ال ضحية

ضحى عيدا جعله الله لهذه ال مة أ مرت بيوم ال    .9333

فقيل له أ رأ يت ا ن لم أ جد ا ل منيحة أ نثى 

أ فأ ضح  بها قال ل ولكن تأ خذ من شعرك 

وأ ظفارك وتقّص شاربك وتحلق عانتك فذلك 

 تمام أ ضحيتك عند الله تعالى

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن أ مرت بيوم قوله

 عبد الله بن عمرو بن العاص 
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مع أ صحابه ف  سفر فحضر ال ضحى  كان  .9334

شرة ع  فاشتريوا ف  البقرة س بعة وف  البعير

 وفعلوا ف  التّمتع ابلعمرة كذلك

ل النسا كان مع أ صحابهقوله  ئ  أ خرجه الس تة ا 

 عباس  ابنعن 

ما نحر عن نفسه وعن أ هل بيته ا ل بدنة   .9337

 واحدة أ و بقرة واحدة

  شهاب ابنأ خرجه مالك عن  ما نحر عنقوله 

نحر س بع بدانت بيده قياما وضحى ابلمدينة   .9333

بكبشين أ قرنين أ ملحين يذبح ويكبّر ويسّم  

 ويضع رجله على صفحتهما 

أ خرجه الخمسة عن أ نس  نحر س بعقوله 

 ال ملح الذي يكون بياضه أ كثر من سواده 

ضحى بكبش أ قرن فحيل يأ كل ف  سواد   .9335

 وينظر ف  سواد ويمش  ف  سواد 

أ خرجه أ صحاب السنن  ضحى بكبشقوله 

ختيار الفحل والنبل وعظم الخلقة افال فضل 

 عن غيره 

أ خرجه الترمذي عن أ بي   خير ال ضحيةقوله  خير ال ضحية الكبش وخير الكفن الحلّة  .9338

أ مامة وأ بو داود من حديث عبادة بن الصامت 

 بنحوه 

 داود عن عائشة أ خرجه أ بو  نحر عنقوله  نحر عن أ ل محمد ف  حّجة الوداع بقرة واحدة  .9332

أ خرجه أ بو داود والترمذي وقال  أ وصىقوله  أ وصى عليّا أ ن يضحّ  عنه بعد موته  .9351

 غريب 

ل تذبحوا ا ل مس نّة ا ل أ ن يعسر فتذبحوا   .9350

 جذعة من الضأ ن

أ خرجه مسلم وأ بو داود  ل تذبحواقوله 

 والنسائ  عن جابر 

أ مران أ ن نستشرف العين وال ذن وأ ل نضحّ    .9359

 بمقابلة ول مدابرة ول شرقاء ول خرقاء 

أ خرجه أ صحاب السنن عن علّ   أ مران أ نقوله 

فالمقابلة الت  قطع طرف من أ ذنها من قّدام 

وترك كأ نّه زنمة والمدابرة الت  قطع كذلك من 

دبرها والشّرقاء المشقوقة ال ذن والخرقاء 

 أ ذنها  المخروقة ثقب
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ل يجوز ف  ال ضاح  العوراء بيّن عورها   .9353

والمريضة بيّن مرضها والعرجاء بيّن عرجها 

 والعجفاء الت  ل تنق 

أ خرجه ال ربعة العجف الهزال  ل يجوز قوله

 والنقّ  المخ 

نّما نهيى عن المصفرة والمس تأ صلة والبخقاء   .9354 ا 

 والمش يّعة والكسراء

نّما نهيىقوله  لت أ ذنها س تأ صافالمصفّرة الت   ا 

حتى بدا صماخها والمس تأ صلة الت  قطع أ ذنها 

من أ صله والبخقاء الت  تبخق عينها والمش ّيعة 

الت  ل تتبع الغنم عجفا والكسراء الكسيرة 

 أ خرجه أ بو داود عن يزيد ذي مصر 

صلى بذي الحليفة الظهر ثّم دعا بناقته   .9357

فأ شعرها ف  صفحة س نامها ال يمن وسلت 

لّدها نعلين ثّم ريب راحلته فلّما الدم عنها وق

 اس توت به على البيداء أ هّل ابلحجّ 

 أ خرجه الخمسة ا ل صلّى بذي الحليفةقوله 

 نابالبخاري ولفظه لمسلم وأ بي  داود عن 

عباس ال شعار تعليم الهدي بش ء يعرف به 

سلت الدم مسحه وهو س نّة وليس فيه 

 تعذيب 

 رواه الخمسة عن عائشة أ هدى غنما قوله  أ هدى غنما فقلّدها  .9353

أ خرجه الش يخان والنسائ  عن  من كانقوله  من كان ذبح قبل الّصالة فليعد  .9355

 أ نس 

 أ خرجه الخمسة عن البّراء اجعل جذعة قوله  ا جعل جذعة مكانها ولن تجزي عن أ حد بعدك  .9358

قال بمنى هذا المنحر وكل منى منحر وقال   .9352

 ف  العمرة المروة منحر وكل فجاج مكة منحر

 رواه مالك  قال بمنىقوله 

ذبح يوم النحر كبشين أ قرنين أ ملحين   .9381

نّ  وّجهت وجهي   موجوءين فلّما وّجههما قال ا 

للّذي فطر الّسماوات وال رض على ملّة 

ّن  براهيم حنيفا وما أ ان من المشركين قل ا  ا 

صالت  ونسك  ومحياي وممات  لله رّب 

العالمين ل شريك له وبذلك أ مرت وأ ان أ ّول 

قوله ذبح يوم النحر أ خرجه أ بو داود 

والترمذي عن جابر الموجوء المرضوض 

 الخصيتين 
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ليك اللّهم عن ا لمسلمين اللّهم منك ولك وا 

 محمد وأ ّمته بسم الله والله أ كبر ثّم ذبح 

بسم الله والله أ كبر هذا عنّ  وعن من لم يضّح   .9380

 من أ متّ 

قوله بسم الله أ خرجه الترمذي وأ بو داود وبه 

سحاق قا  ل أ حمد وا 

قال لعلّ  خذ بأ سفل الحربة ففعل وأ خذ صلى   .9389

الله عليه وسلّم بأ عالها ثّم طعنا به البدن وه  

معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بق  من 

قوائمها فلّما نحر البدن ووجبت جنوبها قال 

قتطع وذلك يوم النحر بمنى فلما فرغ  من شاء ا 

 ريب بغلته وأ ردف عليّا

قوله قال لعلّ  أ خرجه أ بو داود عن غرفة بن 

الحارث الكندّي ف  حجة الوداع قال له ادعوا 

 ل  أ اب الحسن فقال له خذ بأ سفل الحربة 

ا نحر ثالثين بدنة بيده ثّم أ مرن  فنحرت سائره  .9383

 وكانت س بعين

ود أ خرجه مالك وأ بو دا نحر ثالثين بدنة قوله

 عن علّ  

بعد أ ن نهيى عنه بمجاعة  كلوا وتزّودواقوله  كلّوا وتزّودوا   .9384

أ راد أ ن يعط  الغن  للفقير ثم رفع النهي  لما 

ش بع الناس ويختم أ زواجه يوم عاشوراء بقديد 

 العيد 

ا ان كنّا نهيناكم عن لحومها أ ن تأ كلوها فوق   .9387

ثالث لك  تسعكم فقد جاء الله ابلّسعة فكلوا 

ن هذه ال اّيم أ اّيم أ كل  واّدخروا وائتجروا أ ل وا 

 وشرب وذير الله 

ة أ خرجه أ بو داود عن نبيش لك  تسعكمقوله 

 وائتجروا اطلبوا ال جر 

غمس نعلها ف  دمها ثّم خّل بينها انحرها ثّم ا  .9383

 وبين الناس يأ كلونها

ل  انحرها ثم اغمسقوله  أ خرجه ال ربعة ا 

لقاء النعل ف  دمها وترمى  نما أ مر اب  النسائ  وا 

عالما بأ نها هدي يأ كل منه من  على عنقها ا 

 ا حتاج 
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ن رأ ى رجال يسوق بدنة فقال ا  .9385 ها ريبها فقال ا 

 ريبها ويلك ف  الثالثةابدنة فقال 

ل ا رأ ى رجالقوله  ن لترمذي عأ خرجه الس تة ا 

 أ بي  هريرة 

م فريبها ويساير بها النبي  صلى الله عليه وسل  .9388

 والنّعل ف  عنقها 

 رواه البخاري عن أ بي  هريرة  فريبهاقوله 

ليها حتّى تجد   .9382 ذا أ لجئت ا  اريبها ابلمعروف ا 

 ظهرا

أ خرجه مسلم وأ بو داود والنسائ  ريبها اقوله 

 عن جابر 

ل و يهدي من المدينة فأ فتل قالئد هديه  .9321

 يجتنب شيئا مّما يجتنب المحرم

 أ خرجه الس تة عن عائشة  يهدي قوله

اّيهال، ا  .9320 أ هدى عمر نجيبا فأ عط  له  نحرهاال قوله  نحرها ا 

ي فيه ثالث مائة دينار فسأ له ف  البيع ليشتر 

 به هديين فقاله 

أ مر أ ل يعط  الجّزار منها شيئا ويعطيه أ جرته   .9329

 من عنده

أ خرجه الش يخان وأ بو داود عن أ مر أ ل قوله 

 عل  

 ر عم ابنأ خرجه الترمذي عن  اشترىقوله  اشترى هديه من قديد  .9323

أ تؤذيك هوام رأ سك فاحلق وصم ثالثة أ اّيم   .9324

أ و أ طعم س تة مساكين لكل مسكين نصف 

 صاع أ و أ نسك نس يكة

 أ خرجه أ صحاب السنن  أ تؤذيكقوله 

من يسر أ و عرج فقد حّل فعليه الحج من   .9327

 قابل

... 

أ حصر فحلق رأ سه ونحر هديه وجامع نساءه   .9323

 واعتمر عاما قابال

  عباس ابنأ خرجه البخاري عن  أ حصر قوله

أ حصر وتحلّل ولم يقض ول أ مر ابلقضاء قبل   .9325

لى البيت من الهدااي  أ ن يصل ما أ رسل ا 

 أ خرجه البخاري عن مالك  أ حصر وتحللقوله 

 فصل ف  ييفية دخول مكة والمدينة
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ل التر دخل مكة قوله  مكّة من كداء وخرج من الثنية السفلىدخل   .9328  مذيأ خرجه الخمسة ا 

مكّة  عمر الكداء يسحاب أ على ابنعن 

 والكدى كالهدى أ سفلها 

نّما نزل المحصب ل نه أ سمح لخروجه  .9322 نما نزلقوله  ا   بناأ خرجه مسلم وأ بو داود عن  ا 

عباس رّدا لمذهب عبد الله بن عمر الذي 

 جعله س نّة 

 أ خرجه الترمذي عن انفع  اغتسلقوله  اغتسل لدخول مكّة  .9511

ى للعبّاس أ ن يمكث بمكّة ليال  من أ ذن  .9510

 للّسقاية

 أ خرجه الش يخان أ ذن للعباس أ ن يمكثقوله 

 عمر  ابنوأ بو داود عن 

أ خرجه الخمسة عن العالء  يقيم المهاجرقوله  يقيم المهاجر بمكّة بعد قضاء نسكه ثالاث  .9519

 بن الحضرمّ  

ذا رأ ى البيت  .9513  ئ  أ خرجه أ بو داود والنسا ول يرفع يديهقوله  ول يرفع يديه ا 

ر رفع يده ف  الّصباحين ينظر البيت فجعل يذي  .9514

 الله 

 أ خرجه أ بو داود عن أ بي  هريرة رفع يده قوله 

أ خرجه الس تة ف  حجة  س ئل أ فأ حجّ قوله  س ئل أ فأ حّج عن أ بي  قال نعم  .9517

 عباس  ابنالوداع عن 

فقال لو كان عليها دين أ كنت قاضيه عنها قال   .9513

 نعم فاقض الله فهو أ حّق ابلقضاء 

أ خرجه الش يخان  فقال لو كان عليهاقوله 

ن أ خت   ابنوالنسائ  عن  عباس قال رجل ا 

 نذرت أ ن تحّج فماتت فقاله 

أ خرجه أ بو داود عن  فاحجج عن نفسكقوله  فاحجج عن نفسك ثّم حّج عن شبرمة  .9515

عباس سمع رجال يقول لبّيك عن شبرمة  ابن

 فقال أ حججت عن نفسك قال ل فقاله 
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على  ىارتفع الضحيخطب الناس بمنى حتى   .9518

بغلة شهباء وعلّ  يعبّر عنه والنّاس بين قائم 

 وقاعد 

أ خرجه أ بو داود عن رافع بن  يخطبقوله 

 عمرو المزنّ  

أ خرجه مسلم ومالك وأ بو  الصبيّ  أ لهذا قوله  أ لهذا الّصبي  حّج قال نعم ولك ال جر  .9512

ليه  ابنداود والنسائ  عن   مرأ ةاعباس رفعت ا 

 صبّيا فسأ لته فقاله 

صالحهم ف  الحديبيّة على أ ن ل يدخلوها ا ل   .9501

 بجلبان الّسالح القراب بما فيه 

أ خرجه الش يخان وأ بو داود عن  صالحهمقوله 

 البّراء بن عازب لما صالح أ هل الحديبيّة 

من قريش ف  المدة أ ن يأ تيه بماء أ مر رجال   .9500

لى المدينة لى الحديبية فذهب به منه ا   زمزم ا 

 عمر  ابنأ خرجه رزين عن أ مر رجال قوله 

ليه   .9509 نما هو مناخ لمن س بق ا  أ بو داود والترمذي عن عائشة  ل أ خرجهقوله  قال ل ا 

ه فهي  السائلة أ ن يبن  ف  منى بيتا ينيخ في

 فقاله 

 جمع حصير يعن  تلزمن البيوت فال هذهقوله  هذه ثّم ظهور الحصر  .9503

حّج لكن بعدها أ خرجه أ بو داود عن أ بي  واقد 

 الليثّ  قاله ل زواجه ف  حّجة الوداع 

قال الّشعث التّقل قيل وأ ّي الحّج أ فضل قال   .9504

 العّج والثّج قيل وما السبيل قال الزاد والّراحلة 

عمر  ابنأ خرجه الترمذي عن الشعث  قوله

قال س ئل عن الحاج فقاله الشعث من بعد 

من تسريح شعره التّفل التارك للطيب 

واس تعماله العّج رفع الصوت ابلتلبية الثّج 

 س يالن الدم من الهدي 

 قضاقيل علّ  حجة ال سالم وعلّ  دين قال   .9507

 دينك

أ خرجه رزين عن أ بي  هريرة أ نه سأ له  قيل قوله

 رجل فقاله 
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الركنين اليمانيين ويلبس النّعال ل يمّس ا ل   .9503

الت  ليس عليها شعر ويتوضأ  فيها ويصبغ 

 ابلّصفرة ول يهّل حتّى تنبعث به راحلته

أ خرجه الثالثة وأ بو داود  ل يمسقوله 

الس بتيّة نعل مس بوتة محلوقة الشعر من 

 عمر  ابنحديث 

اعتمر بعد الهجرة أ ربع عمر عمرة الحديبية   .9505

القعدة وعمرة الفتح من وعمرة القضاء ف  

الجعّرانة وعمرة حّجة الوداع ا حداهن ف  

 شّوال واثنتان ف  القعدة والرابعة ف  الحّجة

 بناأ خرجه أ بو داود والترمذي عن  اعتمرقوله 

 عباس 

حمد الله وأ ثنى عليه ثّم ذير المس يح الدجال   .9508

فأ طنب ف  ذيره وقال ما بعث الله من نبي  ا ل 

ره نوح والنبّيون من بعده أ نذره أ ّمته لقد أ نذ

نّه يخرج فيكم فما خف  عليكم من شأ نه  وا 

نّه  ّن ربّكم ليس بأ عور وا  فليس يخفى عليكم ا 

أ عور عين اليمنى كأ ّن عينه عنبة طافية أ ل 

ّن الله حّرم عليكم دماءكم وأ موالكم كحرمة  وا 

 يومكم هذا ف  بلدكم هذا ف  شهركم هذا أ ل

 شهد ثالاثم اهل بلغت قالوا نعم قال اللّه

ويحكم ل ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم 

 رقّاب بعض

أ خرجه الش يخان واللفظ  حمد اللهقوله 

 عمر ابنللبخاري عن 

نطلق من المدينة بعدما ترّجل واّدهن ولبس ا  .9502

زاره يفة ح بذي الحل ورداءه هو وأ صحابه فأ صب ا 

اء س توت به على البيدفريب راحلته حتّى ا

أ هّل هو وأ صحابه وقلد بدنه وذلك لخمس 

بقين من ذي القعدة وقدم مكّة ل ربع خلون 

من ذي الحّجة وطاف ابلبيت وسعى بين 

الّصفا والمروة ولم يحّل ل جل بدنه ل نّه قلّدها 

ثّم نزل بأ على مكة عند الحّجون وهو مهّل 

 ابلحّج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتّى

أ خرجه البخاري عن انطلق من المدينة قوله 

 عباس تردغ تنفض صبغها عليه ابن
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رجع من عرفة وأ مر أ صحابه أ ن يطوفوا ابلبيت 

وبين الّصفا والمروة ثّم يقّصروا رؤوسهم ثّم 

كن له بدنة قلّدها ومن يحلّوا وذلك لمن لم ي

مرأ ته فهي  له حالل والطيّب كانت معه ا

 والثّياب

لى وادي محسر قرع انقته فّخبتفلما انتهيى   .9591  ا 

حتّى جاوز الوادي فوقف وأ ردف الفضل ثّم 

أ تى الجمرة فرماها ثّم أ تى المنحر فقال هذا 

المنحر ومنى كلها منحر سأ لته شابّة فلوى 

عنق الفضل قال رأ يت شااّب وشابّة فلم أ من 

 الش يطان عليهما

أ خرجه الترمذي عن  فلما وصل واديقوله 

 عل ّ 

 يدرأ  من الحدود وما ل يدرأ  فصل فيما 

من غيّر دينه فاضربوا عنقه ا ن كان مسلما ولم   .9590

 يتب

أ خرجه مالك يعن  من خرج  من غيّر دينهقوله 

لى غيره ولم يتب دون ذمّ   من ال سالم ا 

لى غيره أ خرجه أ بو داود عن  خرج من دينه ا 

 زيد بن أ سلم 

ا ن انسا من عكل وعرينة قدموا وتكلّموا   .9599

س توخموا المدينة فأ مر لهم اابل سالم قالوا 

شربوا من أ لبانها وأ بوالها ففعلوا ابذود قال 

فصّحوا وكفروا وقتلوا راع  النّبيّ  صلى الله 

عليه وسلم واس تاقوا الّذود فبلغه فبعث 

الطلب فأ مر بهم فسمروا أ عينهم وقطعوا 

لى حية الحّرة حتّى ماتوا عأ يديهم وتريوا ف  ان

 حالهم

أ خرجه الخمسة عن أ نس أ هل  ا ن انساقوله 

 ضرع ابدية وماش ية والريف أ رض الفالحة 

لى ما يقول س ّيدكم ف  الّرجم قال   .9593 اسمعوا ا 

فمن زنى ولم يحصن ا ن زنت فاجلدوها ثّم ا ن 

ل النسائ  عن أ خ اسمعواقوله  رجه الس تة ا 

 سمع رواية مسلم اأ بي  هريرة فقوله 
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زنت فاجلدوها ثّم ا ن زنت فاجلدوها ثّم بيعوها 

 ولو بضفير

 ة يعن  ل يعيّرها أ خرجه الس ت برّ ـول يثقوله  ب عليهاول يثـرّ   .9594

ا ن على العبد نصف حّد الحّر ف  الحّد الذي   .9597

 يتبّعض كزنى البكر والقذف وشرب الخمر 

هو حديث أ بي  هريرة  ا ن على العبدقوله 

 أ خرجه رزين

فقد  ي اذهب فأ قّر فقال لها  امرأ ةاغتصب رجل   .9593

غفر الله لك وأ مر أ ن يرجم فرجم وقال لقد 

 اتب توبة لو اتبها أ هل المدينة لقبل منهم

أ خرجه أ بو داود والترمذي  اغتصبقوله 

والنسائ  عن وائل بن حجر خرجت تريد 

 الصالة فتجللها 

رفع القلم عن ثالث عن الّصبيّ  حتّى يبلغ وعن   .9595

 حتّى يستيقظ وعن المعتوه حتّى يبرأ   النائم

باس ع  ابنأ خرجه أ بو داود عن  رفع القلمقوله 

لعّل من أ اتها أ اتها ف  بالئها فخلّى عمر 

ا سبيلها ل نها معتوهة بن  فالن فحكم علّ  بأ نه

 بريئة 

 عباس  ابنأ خرجه رزين عن  من نكحقوله  من نكح محرما فاقتلوه  .9598

أ خرجه مسلم عن أ نس ف   الشاهد يرىقوله  الغائبالشاهد يرى ما ل يرى   .9592

تّهم بجارية النبيّ  صلّى الله عليه وسلم ارجل 

فأ مر عليا بقتله فوجده يعوم ف  ريّ  

فاس تخرجه فوجده مجبواب فأ خبر به 

 فاس تحسن فعله فقاله 

ئة فأ نكرت فجلده ما مرأ ةأ قّر رجل بأ نه زنى اب  .9531

 جلدة

... 

ر أ ربع مرات وهو بك مرأ ةأ قّر رجل بأ نه زنى اب  .9530

فجلده مائة جلدة فكذبته فجلده حد الفرية 

 ثمانين جلدة

 اس عب ابنأ خرجه أ بو داود عن أ قّر رجل قوله 

أ قر ماعز بن مالك ابلزنى فسأ ل عنه هل ف    .9539

 عقله ش ء أ ربع مرات فأ مر بحفرة فرجم فيها

سأ ل عنه قومه أ ربع مّرات ف  أ قّر ماعز  قوله

 من صالحينا أ ربعة أ ايم فقالوا بل 
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نها لحبلى   .9533 أ قّرت الغامدية فرّدها فقالت والله ا 

ي  حتى تلدي ثم قال اذهب فقال أ ما ال ن ف

ر ي  فأ رضعيه فلما فطمته وبيده يسرة أ خباذهب 

لى رجل من  أ ن  فطمته فدفع الصبيّ  ا 

لى الصدر  المسلمين فحفرت لها حفرة ا 

فرجموها فضربها خالد بن الوليد بحجر ف  

رأ سها فس ّبها فقال مهال اي خالد فوالذي نفس  

بيده لقد اتبت توبة لو اتبها صاحب مكس 

  تلغفر له ثم أ مر بها فصلى عليها فدفن

أ خرجه مسلم وأ بو داود عن بريدة  أ قّرتقوله 

 وهما حديثا مسلم وأ بي  داود 

ا حبلى فاعترفت ابلزان فدعا ولّيه امرأ ةجاءته   .9534

ليها فا ذا وضعت ف ن  بها ـ ت اـْ فقال له أ حسن ا 

ها ففعل فشدت عليها ثيابها فرجمت فصلى علي 

 فقال عمر أ تصل  عليها فقال لقد اتبت توبة لو

قسمت بين س بعين من أ هل المدينة لوسعتهم 

وهل وجدت توبة أ فضل من أ ن جادت 

 بنفسها لله عز وجل 

ل  حبلى امرأ ةجاءته قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 البخاري عن عمران بن حصين 

الله  يده ل قضين بينكما بكتابوالذي نفس  ب   .9537

ائة ك جلد مابنالوليدة والغنم رد عليك وعلى 

ارجمها عترفت فاوتغريب عام أ غد اي أ نيس فا ن 

 فرجمت

بيده أ خرجه الس تة  والذي نفس قوله 

العس يف ال جير عن أ بي  هريرة لما جاء 

 رجالن فقال اقض بيننا بكتاب الله فقاله 

ليه  .9533 ل النسائ  رجم يهوديينقوله  رجم يهوديين ترافعا ا   أ خرجه الس تة ا 

 عمر  ابنعن 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا   .9535

 الفاعل والمفعول به

 نابأ خرجه الترمذي عن من وجدتموه قوله 

 عباس 

أ خرجه رزين عن أ بي   ملعون من عملقوله  ملعون من عمل عمل قوم لوط  .9538

 هريرة 
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 أ خرجه الترمذي عن جابر  ا ن أ خوفقوله  قوم لوطا ن أ خوف ما أ خاف على أ مت  عمل   .9532

فلما نزلت براءة عائشة أ مر بجلد حسان بن   .9541

اثبت ومسطح بن أ اثثة وحمنة بنت جحش 

 ضف

أ خرجه أ بو داود والترمذي فلما نزلت قوله 

 ماجه  ابنوالنسائ  و 

ذا قال رجل لرجل اي يهودي فاضربوه عشرين   .9540 ا 

فا ن قال اي مخنّث فمثله ومن وقع على ذات 

 محرم فاقتلوه هذا ا ن علم 

ذا قال رجلقوله  أ خرجه الترمذي بس ند  ا 

ل فال  ابنضعيف عن   عباس ا ن علم وا 

لم تقطع يد سارق ف  أ دنى من ثمن المجن أ و   .9549

 الجحفة

 لم تقطع قوله 

حديثان أ خرجهما الس تة  قطع ف  مجنقوله  ضفقطع ف  مجن ثمنه ثالثة دراهم   .9543

 عمر  ابنعن 

أ ت  بلص قد اعترف ثالاث ولم يوجد معه متاع   .9544

ب فأ مر به فقطع فأ ت  به فقال اس تغفر الله وت

ليه فقال اللهم  ليه فقال أ س تغفر الله وأ توب ا  ا 

 تب عليه ثالاث 

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  عنأ ت  بلص قوله 

 أ بي  أ ميّة المخزومّ  بس ند فيه ضعف 

تس تعير مخزومية المتاع فتجحده فقطع يدها   .9547

ذا  نما أ هلك الذين من قبلكم أ نهم كانوا ا  فقال ا 

ذا سرق فيهم  سرق فيهم الشريف تريوه وا 

الضعيف أ قاموا عليه الحد وأ يّم الله لو فاطمة 

 ضفبنت محمد سرقت لقطعت يدها 

رواه أ بو داود  تس تعير مخزوميّةوله ق

عمر قالت عائشة أ هّم  ابنوالنسائ  عن 

ع قريشا أ مرها فطلبوا أ سامة بن زيد ليشفع فشف

فقال له هذا حّد فال شفاعة ف  الحّد فخطب 

 فقاله 

ذا أ قيم عليه الحد  .9543   قال النسائ  مرسل ليس بثابت ل يغرم قوله ل يغرم صاحب سرقة ا 

 أ خرجه أ صحاب السنن  ل تقطع قوله ف  السفر ل تقطع ال يدي  .9545

ذا وجدت السرقة عند غير متّهم خيّره ا ن   .9548 وا 

ن شاء   تبع السارقاشاء أ خذها بثمنها وا 

ذا وجدت السرقة قوله  أ خرجهما النسائ  وا 

 عن أ س يد بن حضير 
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أ خرجه الخمسة ا ل  ضرب ف  الخمرقوله  ضرب ف  الخمر ابلجريد والنعال   .9542

 النسائ  

 أ خرجه أ بو داود  وجلد الشاربقوله  وجلد الشارب ابلجريدة نحو أ ربعين   .9571

 ... حثا ف  وجه شارب الشراب وضربوه بنعال  .9570

 ... جلد ف  الخمر أ ربعين   .9579

من شرب الخمر فاجلدوه فاقتلوه ف  الرابعة   .9573

 لكن رفع القتل رخصة 

أ خرجه أ بو داود من شرب الخمر قوله 

 والنسائ  ف  السنن الكبرى 

لم يقت ف  الخمر حدا يفعل ولم يأ مر فيه   .9574

 بش ء لم يسن ف  الخمر شيئا 

أ خرجه الش يخان وأ بو داود عن  لم يقتقوله 

 عباس  ابن

قال ف  رجل لقب حمار يضحك النبي  صلى   .9577

ن ه الله عليه وسلم فجلده مرارا فقال ل تلعنوه فا 

هم تب رحمه الل ايحب الله ورسوله فقالوا اللهم 

 عليه 

أ خرجه البخاري ف  رجل  ف  رجل لقّبقوله 

مضّحك يقال له حمارا أ ت  به مرارا ف  الخمر 

فجلد فس ّبه البعض وقال ل تلعنوه فوالله ما 

ل أ نه يحّب الله ورسوله   علمت ا 

من حالت شفاعته دون حد من حدود الله   .9573

تعالى فقد ضاد الله عّز وجل ومن خاصم ف  

تى ح  ابطل وهو يعلم لم يزل ف  سخط الله

ينزع ومن قال ف  مؤمن ما ليس فيه أ سكنه 

الله ردغة الخبال حتى يخرج مّما قال ومن 

أ عان على خصومة بظلم فقد ابء بغضب من 

 الله تعالى

أ خرجه أ بو داود  من حالت شفاعتهقوله 

الّردغة ابلسكون والحركة الطين والوحل 

 الكثير 

ل الترمذي قال لصفوانه قول قال لصفوان بن أ ميّة فهال قبل أ ن تأ تين  به  .9575  أ خرجه ال ربعة ا 

 وهو لفظ مالك 

درؤوا الحدود عن المسلمين ما اس تطعتم فا ن ا  .9578

كان له مخرج فخلوا سبيله فا ن ال مام أ ن 

 يخطئ ف  العفو خير من أ ن يخطئ ف  العقوبة

أ خرجه الترمذي عن ادرؤوا الحدود قوله 

 عائشة 
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 أ خرجه أ بو داود عن عائشة  أ قيلوا ذوي قوله أ قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ا ل الحدود  .9572

أ خرجه مالك وأ بو داود لما شكا  اي هزالقوله  اي هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك  .9531

 هزال ماعز بن مالك ابلزنى 

ل يجلد فوق عشرة أ سواط ا ل ف  حد من   .9530

 حدود الله تعالى 

أ خرجه الش يخان وأ بو داود عن ل يجلد قوله 

 بن نّيار كن  بأ بي  بردة  هانئ

نهيى أ ن يس تقاد ف  المسجد وأ ن تنشد فيه   .9539

 ال شعار وأ ن تقام فيه الحدود 

أ خرجه أ بو داود عن حكيم بن  نهيى أ نقوله 

 حزام 

قال ف  مريض زنى وهو عزب خذوا له مائة   .9533

 شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة 

  أ خرجه أ بو داود والنسائ قال ف  مريضقوله 

 امة بن سهل بن حنيف عن أ بي  أ م

من أ صاب حدا فعّجلت عقوبته ف  الدنيا فالله   .9534

أ عدل من أ ن يثن  عليه العقوبة ف  ال خرة ومن 

أ صاب حدا فستره الله تعالى عليه وعفا عنه 

 فالله أ يرم من أ ن يعود ف  ش ء قد عفا عنه

 أ خرجه الترمذي ورزين  من أ صابقوله 

أ خرجه أ بو داود عن  حاضنة مرأ ةقال لقوله  حاضنة أ نت أ حق به ما لم تنكح   مرأ ةقال ل  .9537

ليه بزوج طلّقها  عمرو بن شعيب لما شكت ا 

 وأ راد نزع ولدها الصغير فقاله 

نما الخالة أ م  .9533 نماقوله  ا  مزة ف  قضية بنت حأ خرجه أ بو داود  ا 

لما أ تى بها زيد بن حارثة من مكة فقال جعفر 

ان أ   وعندي خالتها وقال عل ّ ه  بنت عّم  

أ حق بها بنت عّم  وعندي بنت رسول الله 

صلّى الله عليه وسلم وقال زيد أ ان أ حق بها ه  

بنت أ خ  وأ ان أ تيت بها قلت تكلّموا على 

 زعمهم فأ عطاها لجعفر فقاله 

أ دم ويشّب فيه اثنتان الحرص على  ابنيهرم   .9535

 المال والحرص على العمر 

أ خرجه الش يخان والترمذي عن  يهرمقوله 

 أ نس 
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ما ذئبان جائعان أ رسال ف  غنم بأ فسد لها من   .9538

 حرص المرء على المال والشرف لدينه

أ خرجه الترمذي وصّححه عن  ما ذئبانقوله 

كعب بن مالك فالحرص يفسد الدين كالذئب 

 ف  الغنم 

ليهما  بنلو كان ل  .9532 أ دم واداين من مال لبتغى ا 

وب أ دم ا ل التراب ويت ابنوف اثلثا ول يمل  ج

 الله على من اتب

أ خرجه الش يخان وهو لفظهما  لو كانقوله 

 والترمذي بمعناه عن أ نس 

س تحيوا من الله حق الحياء ولكن أ ن تحفظ ا  .9551

الرأ س وما وعى والبطن وما حوى وتذير 

الموت والبالء ومن أ راد ال خرة ترك زينة 

من فعل ف الحياة الدنيا وأ ثر ال خرة على ال ولى

 ذلك فقد اس تحيا من الله حق الحياء

 ابنأ خرجه الترمذي عن  س تحيوااقوله 

 مسعود 

 أ خرجه الش يخان  وكانقوله  وكان أ شد الناس حياء من العذراء ف  خدرها  .9550

ّن لكل دين خلق وخلق السالم الحياء  .9559 أ خرجه مالك عن زيد بن  ا ن لكل دينقوله  ا 

 طلحة بن ركانة 

ف  ش ء ا ل شانه وما كان ما كان الفحش   .9553

 الحياء ف  ش ء ا ل زانه

 أ خرجه الترمذي  ما كانقوله 

 أ خرجه مالك  اي معاذقوله  اي معاذ أ حسن خلقك للناس  .9554

يماان أ حس نهم خلقا وخياركم   .9557 أ كمل المؤمنين ا 

 ل هله

 أ خرجه أ بو داود والترمذي  أ كملقوله 

ما من ش ء أ ثقل ف  ميزان المؤمن يوم القيامة   .9553

ن الله تعالى ليبغض  من خلق حسن وا 

 الفاحش البذي

 أ خرجه أ بو داود والترمذي  ما من ش ء قوله

دخل على شاب وهو ف  الموت فقال ييف   .9555

تجدك فقال أ رجو الله تعالى اي رسول الله 

وأ خاف ذنوبي  فقال ما اجتمعا ف  قلب عبد 

 أ خرجه الترمذي عن أ نس  دخلقوله 
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مؤمن ف  مثل هذا الموطن ا ل أ عطاه الله ما 

 يرجو وأ منه مما يخاف

اي عائشة ما يؤّمنن  أ ن يكون ف  الّسحاب   .9558

عذاب قد عّذب قوم ابلّريح وقد رأ ى قوم 

 العذاب فقالوا هذا عارض ممطران

ذا اي عائشة قوله  رواه البخاري لما قالت أ راك ا 

رأ يت عارضا عرف ف  وجهك الكراهّية 

 والناس يفرحون به فقاله 

 الخلق فصل ف  بداية

أ عطنا اقبلوا البشرى اي بن  تميم فقالوا بشرتنا ف  .9552

من يمرتين فتغيّر وجهه فدخل عليه أ هل ال 

ذا لم يقبلهفقال ا ا قبلوا البشرى اي أ هل اليمن ا 

بنو تميم قالوا قبلنا اي رسول الله قالوا جئنا 

لنتفقه ف  الدين ولنسأ لك عن أ ّول هذا ال مر 

بله يكن ش ء ق  ما كان قال كان الله تعالى ولم

وكان عرشه على الماء ثم خلق الّسماوات 

 وال رض وكتب ف  الّذير كل ش ء

 أ خرجه البخاري والترمذي قبلوا ا قوله

قيل له أ ين كان ربّنا قبل أ ن يخلق خلقه قال   .9581

كان ف  عماء وما فوقه هواء وما تحته هواء 

 وخلق عرشه على الماء

 أ خرجه الترمذي فالعماء ليس معه قيل له قوله

 ش ء وبه فّسره أ حمد 

قام فأ خبر عن بدء الخلق حتّى دخل أ هل   .9580

 ضف الجنّة الجنّة وأ هل النار النار

أ خرجه البخاري حفظه من  قام فأ خبرقوله 

 حفظه ونس يه من غفل عنه 

لّما خلق الله تعالى العقل قال له أ قبل فأ قبل   .9589

ا أ حّب ما خلقت خلقثم قال له أ دبر فأ دبر فقال 

ل ّ  لّ  منك ول أ ريبك ا ل ف  أ حّب الخلق ا   ا 

 مسعود ابنأ خرجه رزين عن لما خلق قوله 

 بس ند ضعيف 

ن ما ومّرت عليه مع أ صحابه سحابة فقال أ تدر   .9583

 يسوقها الله هذا هذا العنان هذا روااي ال رض

لى قوم ل يعبدون ثم قال أ تدرون ما  تعالى ا 

رواه صاحب جامع ال صول  مرت عليهقوله 

عن قتادة وعبد الله قال بينما رسول الله 

ذ مرت سحائب فقاله   جالس مع أ صحابه ا 
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وسقف محفوظ هذه السماء موج مكفوف 

وفوق ذلك سماء أ خرى حتى عّد س بع 

سماوات وهو يقول أ تدرون ما بينهما ثم يقول 

خمس مائة عام ثم قال أ تدرون ما فوق ذلك 

فوق ذلك الماء وفوق الماء العرش والله فوق 

العرش ل يخفى عليه ش ء من أ عمال بن  أ دم 

ثم قال أ تدرون ما هذه ال رض قال تحتها 

ائة عام حتى عّد س بع أ خرى بينهما خمس م

 أ رضين

ويحك ل يستشفع ابلله تعالى على أ حد من   .9584

خلقه شأ ن الله أ عظم من ذلك ويحك أ تدري 

ّن عرشه على سماواته هكذا وقال ما الله ا  

نه ليئط أ طيط الرحاب   ل صبعه مثل القبّة عليه وا 

 ابلّرايب

ه أ بو داود عن جبير بن أ خرج ويحكقوله 

ستشفع به أ عرابيّ  ف  طلب المطر مطعم لما ا

 أ نكر عليه قوله ونستشفع ابلله عليك فتغيّر

 وجهه خوفا من مقام ربّه فقاله 

خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال   .9587

وخلق الشجر يوم ال ثنين وخلق يوم ال حد 

بعاء ر يوم الثالاثء وخلق النور يوم ال   المكروه

وبّث فيها الدواب يوم الخميس وخلق أ دم 

عليه الّسالم بعد عصر يوم الجمعة ف  أ خر 

الخلق ف  أ خر ساعة من النهار فيما بين 

لى الليل  العصر ا 

أ خرجه مسلم عن أ بي  هريرة  خلق اللهقوله 

 أ خذ بيده فقاله 

تذهب الشمس لتسجد تحت العرش   .9583

فتس تأ ذن فيؤذن لها ويوشك أ ن تسجد فال 

يقبل منها وتس تأ ذن فال يؤذن لها ويقال لها 

رجع  من حيث جئت فتطلع من مغربها ا

فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمس تقر لها 

 ذلك تقدير العزيز العليم

أ خرجه الش يخان والترمذي عن  تذهب قوله

ه عند غروب أ بي  ذر قال جلست مع

الشمس ف  المسجد فقال اي أ اب ذر أ تدري 

 أ ين تذهب هذه الشمس فقاله 
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أ خرجه البخاري عن أ بي   الشمس والقمرقوله  الشمس والقمر يكوران يوم القيامة  .9585

هريرة التكوير لف العمامة فتلّف السماء 

 وال رض كالعمامة 

سأ لته يهود عن الرعد ما هو قال ملك موكل   .9588

ابلسحاب ومعه مخاريق من انر يسوقها بها 

حيث شاء الله قالوا فما هذا الصوت الذي 

يسمع قال زجره للسحاب حتّى تنتهي  حيث 

يل ا سرائ أ مرت قالوا صدقت فأ خبران عّما حرم 

ش تكى عرق النسا فلم يجد اعلى نفسه قال 

ذلك وأ لبانها فلشيئا يالئمه ا ل لحوم ال بل 

 حّرمها قالوا صدقت 

 أ خرجه الترمذي وقال حسن سأ لته يهودقوله 

 عباس  ابنصحيح عن 

لى ربّها فقالت رب أ كل بعض    .9582 اش تكت النار ا 

 بعضا فأ ذن لها بنفسين نفس ف  الش تاء ونفس

ف  الصيف فهو أ شد ما تجدون من الحّر 

 وأ شّد ما تجدون من الزمهرير

ه الش يخان أ خرج ش تكت الناراقوله 

 والترمذي عن أ بي  هريرة 

ّن الله خلق أ دم من قبضة قبضها من جميع   .9521 ا 

ال رض فجاء بنو أ دم على قدر ال رض فجاء 

منهم ال بيض وال حمر وال سود وبين ذلك 

 والسهل والحزن والخبيث والطيب

أ دم أ خرجه أ بو داود  ا ن الله خلققوله 

 والترمذي عن أ بي  موسى ال شعري 

لما خلق أ دم ونفخ فيه الروح عطس فقال   .9520

ذنه فقال له ربّه  الحمد الله فحمد الله تعالى اب 

لى أ ول  اذهبيرحمك الله اي أ دم  ة ئك المالئكا 

لى مال  منهم جلوس فقال الّسالم عليكم قالوا  ا 

لى  عليك الّسالم ورحمة الله وبركاته ثّم رجع ا 

ّن هذه تحيّتك وتحيّة بنيك بينهم  ربّه فقال ا 

فقال الله تعالى ويداه مقبوضتان ا ختر أ يهما 

شئت قال ا خترت يمين ربّي  وكلتا يدي ربّي  

أ خرجه الترمذي عن أ بي   لما خلق أ دمقوله 

 هريرة 
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يمين مباركة فبسطها فا ذا فيها أ دم و ذريّته 

فقال أ ي ربّي  ما هؤلء قال هؤلء ذّريتكم فا ذا 

ذا فيهم ك نسان مكتوب عمره بين عينيه وا  ل ا 

رجل من أ ضوئهم فقال اي ربّي  من هذا فقال 

ك داوود وقد كتبت له عمرا أ ربعين س نة ابن

قال زد ف  عمره قال ذلك الذي كتبت له قال 

ن  قد جعلت له من عمره س تين س نة  ربّي  فا 

قال أ نت وذاك قال ثّم أ سكن أ دم الجنّة ما 

عّد وكان عليه الّسالم ي شاء الله ثم أ هبط منها

أ نفاسه لنفسه فأ اته ملك الموت فقال له قد 

عجلت أ ليس ف  كتب ل  أ لف س نة قال بلى 

ك داوود س تّين س نة بنولكنّك جعلت ل

فجحد أ دم فجحدت ذّريته ونس  ونسيت 

 ذّريته فمن يومئذ أ مر ابلكتاب والشهود

المالئكة من نّور وخلق الجان من خلقت   .9529

 مارج من اّنر وخلق أ دم مّما وصف لكم 

 أ خرجه مسلم عن عائشة  خلقت المالئكةقوله 

بينما أ ان انئم رأ يتن  أ طوف ابلبيت فا ذا رجل   .9523

أ دم س بط الشعر يهادي بين رجلين ينطف 

 نابرأ سه ماء أ و يهراق ماء قلت من هذا قالوا 

م أ حمر جس يمريم فذهبت أ لتفت فا ذا رجل 

جعد الشعر أ عور عينه اليمنى كأ ّن عينه عنبة 

طافية قلت من هذا قالوا الدّجال وأ قرب 

 قطن ابنالنّاس به ش بها 

قطن هو رجل من  ابنو بينما أ ان انئم قوله 

خزاعة هلك ف  الجاهلية أ خرجه الثالثة عن 

عمر قال لم يقل ف  عيسى أ حمر قلت  ابن

 وال حمر ف  قوله وصف للدجال 

عرض علّ  ال نبياء عليهم الّسالم فا ذا بموسى   .9524

عليه الّسالم ضرب من الرجال كأ نّه من رجال 

مريم عليه الّسالم فا ذا  ابنش نوءة ورأ يت 

أ قرب من رأ يت به ش بها عروة بن مسعود 

أ خرجه مسلم عرض عل  ال نبياء قوله 

 والترمذي عن جابر 
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ورأ يت ابراهيم عليه الّسالم فا ذا أ قرب من 

رأ يت به ش بها صاحبكم يعن  نفسه ورأ يت 

 ا أ قرب من رأ يت بهجبريل عليه الّسالم فا ذ

 ش بها دحية بن خليفة

سام أ بو العرب وايفث أ بو الّروم وحام أ بو   .9527

 الحبش

 أ خرجه الترمذي  سام أ بو العربقوله 

ّن زيراّيء كان نجارا  .9523 أ خرجه مسلم من رواية أ بي   ا ن زيرايءقوله  ا 

 هريرة 

 وال مارة والسلطان فصل ف  الخالفة

 ابر أ خرجه مسلم عن ج الناس تبع لقريشقوله  النّاس تبع لقريش ف  الخير والشرّ   .9525

الناس تبع لقريش ف  هذا الشأ ن مسلمهم تبع   .9528

لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم الناس معادن 

ذا  خيارهم ف  الجاهلية خيارهم ف  ال سالم ا 

فقهوا تجدون من خير النّاس أ شّد النّاس 

 يراهية لهذا الشأ ن حتى يقع فيه

 أ خرجه الش يخان عن أ بي  هريرة  الناس قوله

أ خرجه الش يخان عن  ل يزال هذا ال مرقوله  ثنانال يزال هذا ال مر ف  قريش ما بق  منهم   .9522

 عمر  ابن

الخالفة ف  أ مت  ثالثون س نة ثم ملك بعد   .9811

 ذلك 

أ خرجه أ بو داود  الخالفة ف  أ ّمت قوله 

 ن سفينة والترمذي ع

لى   .9810 شر ثن  ع اليزال هذا الدين عزيزا منيعا ا 

 خليفة كلهم من قريش ثم يكون الهرج 

ل  ليزال هذا الدينقوله  أ خرجه الخمسة ا 

لى قريش وأ خرج اب د قيه أ بو داو النسائ  ا 

 ختالط عن جابر والهرج الفتنة وال

ذا بويع للخليفتين فاقتلوا ال خر منهما   .9819 ذا بويع قوله  ا  عن أ بي   أ خرجه مسلم للخليفتينا 

 سعيد 
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من أ اتكم وأ مركم جميع على رجل واحد يريد   .9813

 أ ن يشق عصاكم أ و يفرق جماعتكم فاقتلوه

أ خرجه مسلم عن عرفجة بن من أ اتكم قوله 

 شريح 

 يل تسوسهم ال نبياء عليهمكانت بنو ا سرائ   .9814

السالم كلما هلك نبي  خلفه نبي  وأ نه ل نبي  

بعدي وس يكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا 

فما تأ مران قال أ وفوا ببيعة ال ول فال ول ثم 

أ عطوهم حقهم واسأ لوا الذي لكم فا ن الله 

 سترعاهماتعالى سائلهم عما 

ن أ خرجه الش يخان ع كانت بنو ا سرائيلقوله 

 رة أ بي  هري

أ خرجه أ بو داود عن أ نس  اس تخلفقوله  نأ م مكتوم مرتي ابناس تخلف على المدينة   .9817

ل عبد البر ب ابنسمه عمرو بن قيس قال ا

ثالثة عشر مرة ف  ال بواء وبواط وذي 

العشيرة وغزوته ف  طلب يرز بن جابر 

وغزوة السويق وغطفان وغزوة أ حد وحمراء 

ال سد ونجران وذات الرقاع وف  خروجه ف  

 حّجة الوداع وف  بدر 

9813.   ّ أ خرجه البخاري والترمذي  لن يفلحقوله  امرأ ةوا أ مرهم ـلن يفلح قوم ول

 عن أ بي  بكرة والنسائ  

كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته فال مام   .9815

راع مسؤول عن رعيته والرجل راع ف  أ هله 

وهو مسؤول عن رعيته والمرأ ة ف  بيت 

زوجها راعية مسؤولة عن رعيتها والخادم ف  

مال س يّده راع وهو مسؤول عن رعيته 

 والرجل ف  مال أ بيه راع مسؤول عن رعيته    

ل النسائ   كلّكم راعقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 عمر  ابنعن 

من وله الله شيئا من أ مور المسلمين   .9818

فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم 

أ خرجه أ بو داود والترمذي  من وله اللهقوله 

 عن أ بي  مريم ال زدّي 
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حتجب الله تعالى دون حاجته وخلته وفقره ا

 يوم القيامة 

امة على القيا ن المقسطين عند الله تعالى يوم   .9812

منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 

يمين الذين يعدلون ف  حكمهم وأ هليهم وما 

 ولّوا

 أ خرجه مسلم والنسائ  ا ن المقسطين قوله 

ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم   .9801

يموت وهو غاش لرعيته ا ل حرم الله عليه 

 الجنة 

 أ خرجه الش يخان  ما من عبدقوله 

 رواه مسلم  ا ن شّر الّرعاءقوله  الرعاء الحطمةا ن شر   .9800

من اس تعملناه على عمل فكتمنا منه مخيطا   .9809

 فما فوقه كان غلول يأ ت  به يوم القيامة 

أ خرجه مسلم عن عّدي من اس تعملناه قوله 

 بن عميرة الكندّي 

قليله ب  من اس تعملناه منكم على عمل فليج ء  .9803

 وكثيره فما أ وت  منه أ خذ وما نهي  عنه انتهيى

... 

لى الله تعالى يوم القيامة وأ دانهم   .9804 أ حب الناس ا 

لى الله  مام عادل وأ بغض الناس ا  منه مجلسا ا 

مام جائر  يوم القيامة وأ بعدهم منه مجلسا ا 

أ خرجه الترمذي عن أ بي   أ حّب الناسقوله 

 سعيد 

أ ميرا ول أ فلحت اي قديم ا ن مت ولم تكن   .9807

 كاتبا ول عريفا ص

أ خرجه أ بو داود عن  أ فلحت اي قديمقوله 

 المقدام بن معد يكرب 

نها يوم   .9803 نها أ مانة وا  اي أ اب ذر ا نك ضعيف وا 

القيامة خزي وندامة ا ل من أ خذها بحقها وأ دى 

 الذي عليه فيها

نكقوله  أ خرجه مسلم عن أ بي  ذر  اي أ اب ذر ا 

نك  لما قال أ ل تس تعملن  فضرب منكبيه ا 

 ضعيف 

ن  أ حب لك ما   .9805 ن  أ راك ضعيفا وا  اي أ اب ذر ا 

ثنين ول تولين  أ حب لنفس  ل تأ مرن على ا 

 مال يتيم

نّ  أ راك قوله   اي أ اب ذر ا 
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ا ن العرافة حق ولبد للناس من العرفاء ولكن   .9808

 العرفاء ف  النار

 رواه أ بو داود  ة حقا ن العرافقوله 

اي عبد الرحمن ل تسأ ل ال مارة فا نك ا ن أ تيتها   .9802

ن أ عطيتها عن غير  ليها وا  عن مسأ لة وكلت ا 

ذا حلفت على يمين  مسأ لة أ عنت عليها وا 

فرأ يت غيرها خيرا منها فأ ت الذي هو خير 

 وكفر عن يمينك

أ خرجه الخمسة عن عبد  اي عبد الرحمنقوله 

 الرحمن بن سمرة 

والله ل نول  هذا العمل أ حدا سأ له أ و أ حدا ا ان   .9891

 حرص عليه

اّن والله قوله ل الترمذي عن  ا  أ خرجه الخمسة ا 

 أ بي  موسى 

ن اس تعمل عليكم عبد   .9890 اسمعوا وأ طيعوا وا 

حبش  كأ ن رأ سه زبيبة ما أ قام فيكم كتاب الله 

 تعالى

 أ خرجه البخاري عن أ نس  اسمعواقوله 

من أ طاعن  فقد أ طاع الله ومن عصان  فقد   .9899

عصى الله ومن يطع ال مير فقد أ طاعن  ومن 

 يعص ال مير فقد عصان  

أ خرجه الش يخان والنسائ   من أ طاعن قوله 

 عن أ بي  هريرة 

على المرء السمع والطاعة فيما أ حب ويره ا ل   .9893

 أ ن يؤمر بمعصية فال سمع ول طاعة 

 بنالخمسة عن أ خرجه ا على المرء السمعقوله 

 عمر 

أ ل أ خبركم بخيار ال مراء وشرارهم خيارهم   .9894

الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون 

لكم وشرار أ مرائكم الذين تبغضونهم 

 ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

مر ع ابنأ خرجه الترمذي عن  أ ل أ خبركم قوله

 وهو ف  مسلم 

من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات   .9897

مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عّمية 

لى عصبة فقتل فقتلت ه يغضب لعصبة أ و يدعو ا 

 جاهلية

أ خرجه مسلم والنسائ  عن أ بي  من خرج قوله 

 هريرة 
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ومن خرج على أ مت  يضرب بّرها وفاجرها ل   .9893

يتحاشى من مؤمنها ول يف  بعهد ذي عهدها 

 فليس من  ولست منه

... 

ف  ال رض أ هانه الله من أ هان سلطان الله   .9895

 تعالى

أ خرجه الترمذي وقال حسن  من أ هانقوله 

 غريب عن أ بي  بكرة 

ذا أ راد الله ابل مير خيرا جعل له وزير صدق   .9898 ا 

ن أ راد الله به  ن ذير أ عانه وا  ا ن نس  ذيره وا 

غير ذلك جعل له وزير سوء ا ن نس  لم يذيره 

ن ذير لم يعنه  وا 

ذا أ راد اللهقوله  أ خرجه أ بو داود والنسائ   ا 

 عن عائشة 

ة س تخلف من خليفاما بعث الله من نبيّ  ول   .9892

ا ل كانت له بطانتان بطانة تأ مره ابلمعروف 

 وتحّضه عليه وبطانة تأ مره ابلّشر وتحّضه عليه

 والمعصوم من عصمه الله تعالى

أ خرجه البخاري والنسائ   ما بعث اللهقوله 

 عن أ بي  سعيد 

اي كعب بن عجرة من أ مراء  أ عيذك ابلله  .9831

يكونون بعدي من غش  أ بوابهم وصدقهم ف  

كذبهم وأ عانهم على ظلمهم فليس من  وليست 

منه ول يرد علّ  الحوض ومن لم يغش أ بوابهم 

ولم يصّدقهم ف  كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم 

فهو من  وأ ان منه وسيرد علّ  الحوض اي كعب 

نة حصي  بن عجرة الصالة برهان والصوم جنة

والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار 

نه ل يربوا لحم نبت من  اي كعب بن عجرة ا 

 سحت ا ل كانت النار أ ولى به

 وهو لفظ الترمذي وأ خرجه أ عيذك ابللهقوله 

 النسائ  بمعناه عن كعب بن عجرة 

ذا ا  .9830 ذا  قوله بتغى ال مير الريبة ف  الناس أ فسدهم ا  أ خرجه أ بو داود عن  بتغى ال ميراا 

جبير بن نفيل الريبة التهمة فليحسن ال مير 

 الظن برعّيته 
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أ خرجه الش يخان والترمذي عن فا ن لم  قوله فا ن لم تجدين  فْات أ اب بكر  .9839

 جبير بن مطعم 

نما يأ كل أ ل محمد   .9833 ل نورث ما تركناه صدقة ا 

 ف  هذا المال

أ خرجه الش يخان واللفظ لمسلم  ل نوّرثقوله 

 عن عائشة 

ذاك لو كان وأ ان ح  فأ س تغفر لك وأ دعو لك   .9834

لى أ بي   بل أ ان وارأ ساه لقد هممت أ ن أ رسل ا 

ه وأ عهد أ ن يقول القائلون أ و يتمنى ابنبكر و 

المتمنون ثم قلت يأ بيى الله ويدفع المؤمنون أ و 

 يدفع الله ويأ بيى المؤمنون ا ل أ اب بكر

أ خرجه الش يخان واللفظ للبخاري ذاك لو قوله 

 عن القاسم بن محّمد 

اختلعت من زوجها من غير ما بأ س  امرأ ةأ يّما   .9837

 لم ترح رائحة الجنة 

 أ خرجه الترمذي عن ثوابن  امرأ ةأ يّما قوله 

 رواه أ بو داود ا ن المختلعات قوله ا ن المختلعات هن المنافقات  .9833

قبل اأ تردين عليه حديقته قالت نعم فقال   .9835

 الحديقة وطلقها تطليقة 

 أ خرجه البخاري والنسائ  أ ترّدين عليهقوله 

س اثبت بن قي امرأ ةعباس ف  شأ ن  ابنعن 

بن شّماس لما يرهته لدمامته مع اعترافها 

نما يرهت بغض مسلم  ابلفتوة ف  كل ش ء وا 

 وهو صالح لكن طبعها لم يساعدها معه 

 فصل ف  الدية والقصاص

فديته من ال بل مائة ثالثون من قتل خطأ    .9838

بنت مخاض وثالثون بنت لبون وثالثون حقّة 

 وعشرة بن  لبون ذير

أ خرجه أ صحاب السنن عن من قتل خطأ  قوله 

 عمرو بن شعيب 

لى أ ولياء المقتول فا ن   .9832 من قتل متعمدا دفع ا 

ن شاءوا أ خذوا الدية وه   شاءوا قتلوا وا 

ما و ثالثون حقة وثالثون جذعة وأ ربعون خلفة 

 صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل

رواه الترمذي عن عمرو  من قتل متعّمداقوله 

 بن شعيب فالعقل الّدية 
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ف  ديّة الخطأ  عشرون حقة وعشرون جذعة   .9841

وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون 

 وعشرون بنو مخاض ذيورا

أ خرجه أ صحاب السنن  ف  ديّة الخطأ   قوله

 مسعود  ابنعن 

 عمر  نابش به أ خرجه النسائ  عن الخطأ  قوله  ش به العمد ما كان ابلسوط والعصاالخطأ    .9840

عقل المرأ ة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث   .9849

 من ديته

أ خرجه النسائ  عن عمرو بن  عقل المرأ ةقوله 

 شعيب 

ذا قتل أ ن يؤدي بقدر ما   .9843 قضى ف  المكاتب ا 

 عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد 

أ خرجه أ صحاب  قضى ف  المكاتبقوله 

  عباس ابنالسنن واللفظ للنسائ  عن 

أ خرجه أ بو داود عن عمرو  ديّة المعاهدقوله  ديّة المعاهد نصف ديّة الحر   .9844

 بن شعيب 

 بناأ خرجه الترمذي عن  ودى العامريينقوله  ودى العامريين بديّة المسلمين وكان لهما عهد  .9847

 عباس 

عقل أ هل الذمة نصف عقل المسلمين وهم   .9843

 اليهود والنصارى 

أ خرجه النسائ  عن  عقل أ هل الذمةقوله 

 عمرو بن شعيب 

أ خرجه الترمذي عن عمرو عقل الكافر قوله  عقل الكافر نصف عقل المؤمن  .9845

 بن شعيب 

أ خرجه مالك عن سليمان بن ف  العين قوله  ف  العين القائمة ا ذا طفئت مائة دينار  .9848

 يّسار 

أ خرجه أ بو داود  ف  العين القائمةقوله  ف  العين القائمة السادة لمكانها ثلث الدية  .9842

 والنسائ  عن عمرو بن شعيب 

ذا   .9871 قضى ف  العين العوراء السادة لمكانها ا 

 طمست بثلث الدية

ة رواه النسائ  فالقائمة ه  الباقيقضى قوله 

 بصر السادة لمكانها غيرف  محلّها لكن ل ت 

نّما ذ  ها هب ضوئ فارغ منها وا 
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 ابنأ خرجه أ بو داود عن  ف  ال س نانقوله  ف  ال س نان خمس خمس  .9870

 عمرو بن العاص 

بهام ف  الدية  .9879 ل مسلم عن  هذهقوله  هذه وهذه سواء الخنصر وال   ابنأ خرجه الخمسة ا 

 عباس 

ديّة أ صابع الرجلين واليدين سواء عشرة من   .9873

 ال بل لكل أ صبع 

 رواه الترمذي  ديّة أ صابعقوله 

 رواه النسائ  ف  ال صابع قوله  ف  ال صابع عشر عشر  .9874

أ خرجه أ صحاب السنن عن  ف  المواضحقوله  ف  المواضح خمس خمس  .9877

 عمرو بن شعيب 

ذا   .9873 ا ن ف  النفس مائة من ال بل وف  ال نف ا 

أ وعيب جدعا الديّة الكاملة وف  المأ مومة ثلث 

الديّة وف  الجائفة مثله وف  العين خمسون 

وف  اليد خمسون وف  الرجل خمسون وف  

كل أ صبع مما هنالك عشر من ال بل وف  كل 

سن خمس وف  الموضحة خمس وف  اللسان 

تين الدية وف  البيض الديّة وف  الشفتين الديّة 

وف  الذير الدية وف  الصلب الدية وف  

العينين الدية وف  الرجل الواحدة نصف الدية 

وف  المأ مومة ثلث الديّة وف  الجائفة ثلث 

 الديّة وف  المنقلة خمسة عشر من ال بل

... 

يقوم دية الخطا  على أ هل القرى أ ربع مائة دينار   .9875

 أ ثمان ال بلأ و عدلها من الورق ويقومها على 

ذا هاجت نقص من  فا ذا غلت رفع ف  قيمتها وا 

 قيمتها وقضى على أ هل البقر بمائت  بقرة وف 

 أ هل المواش  بأ لف  شاة

... 
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ا العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فم  .9878

 فضل فللعصبة 

... 

ال صابع سواء وال س نان سواء الثنية والضرس   .9872

 سواء هذه وهذه سواء

 سواء أ خرجه أ بو داود  عال صابقوله 

ذا   .9831 وقضى ف  العين العوراء السادة لمكانها ا 

ذا  طمست بثلث ديتها وف  اليد الشالء ا 

قطعت بثلث ديتها وف  السن السوداء ا ذا 

 نزعت بثلث ديتها

 أ خرج أ بو داود حديث وقضى ف  العينقوله 

 بناالعين فقط وأ خرجه النسائ  كامال عن 

 عباس 

الجنين غرة عبد أ و أ مة أ و بغل وقضى أ ن دية   .9830

أ و فرس وقضى بدية المرأ ة على عاقلتها وورثها 

 ولدها ومن معه

 رة أ خرجه الس تة عن أ بي  هري وقضى بديّةقوله 

أ قتلته بسالحك ف  غرة ال سالم اللهم ل تغفر   .9839

 س تغفر له بعد ذلكالمحلّم بصوت عال لكن 

 أ خرجه أ بو داود عن زايد بن سعدأ قتلته قوله 

بن ضميرة السلم  لما قتل محلّم بن جثامة 

 الليثّ  رجال من أ شجع ف  ال سالم 

 له ل أ قيله ول أ عفوا عنه بل أ قت ل أ عف  قوله ل أ عف  من قتل بعد أ خذه الدية   .9833

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن  أ رضيتمقوله  أ رضيتم قالوا نعم   .9834

عائشة لما شّج أ بو جهم وهو مصّدق رجال 

فطلبوا منه القود يعطيهم ويزيدهم حتى رضوا 

 فاستشهد عليهم 

ا ن من أ عظم الذنوب عند الله تعالى أ ن يلقاه   .9837

بها عبد بعد الكبائر الت  نهيى الله عنها أ ن 

 يموت رجل وعليه دين ل يدع له قضاء

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   ا ن من أ عظمقوله 

 موسى 

 فصل ف  معاملة الحيوان
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أ خرجه البخاري ومالك عن  ذبحت جاريةقوله  ذبحت جارية شاة بحجر فأ مر بأ كلها   .9833

 انفع 

فالمروة حجر أ بيض ذبح رجل أ رنبا قوله  ذبح رجل أ رنبا بمروة فأ مر بأ كلها   .9835

يجعل منه كالّسكين أ خرجه الترمذي عن 

 جابر 

ضرب أ حد بوتد لبّة انقة حتى ا هراق دمها   .9838

 فأ مر بأ كلها 

أ خرجه ال ربعة ا ل  ضرب أ حد بوتدقوله 

الترمذي عن عطاء بن يسار اللقحة الناقة 

 ذات اللبن 

 ا ن ذئبا  قوله ذئبا نيب شاة فذبحوها بمروة فأ مر بأ كلها  ا نّ   .9832

أ خرجه البخاري ومالك  سّموا عليه أ نتمقوله  سموا عليه أ نتم وكلوه  .9851

وأ بو داود والنسائ  عن عائشة س ئل عن 

أ انس يأ توننا بلحم فلم ندري هل سّموا عليه 

 أ م ل فقاله 

نهيى عن أ كل المجثمة المصبورة وعن   .9850

 الخليسة من الذئب 

أ خرجه رزين عن أ بي   نهيى عن أ كلقوله 

الدرداء صبر الحيوان حبّسه للنبل حتى 

 يموت 

ن هذا المال   .9859 خضر حلو ونعم صاحب وا 

المسلم هو لمن أ عطى منه المسكين واليتيم 

السبيل وأ ن ما يأ خذه بغير حقه كمن  ابنو 

 يأ كل ول يش بع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة 

ن هذا المالقوله  أ خرجه الش يخان  وا 

 والنسائ  

فأ مرهم أ ن يهريقوا ما اس تقوا ويعلفوا ال بل   .9853

 البئر الت العجين وأ مرهم أ ن يس تقوا من 

 كانت تردها الناقة بحجر

والناقة ه  انقة صالح أ خرجه  فأ مرهمقوله 

الش يخان لما نزلوا ابلحجر موضع صرعى ثمود 

 س تقوا من أ ابرها وعجنوا من ماءها فقاله ا

طش ش تد عليه العابينما رجل يمش  بطريق   .9854

ذا  فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج وا 

 أ خرجه الثالثة وأ بو داود  بينما رجلقوله 
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بلغ  ش فقالكلب يلهث يأ كل الثرى من العط

منه مثل الذي كان بلغ من  فنزل البئر فمل  

خفه ماء ثم أ مسكه بفيه حتى رق  فسقى 

الكلب فشكر الله له فغفر له ف  كل يبد 

 رطبة أ جر

بغيّا رأ ت كلبا ف  يوم حار يطيف  امرأ ةا ن   .9857

ببئر قد أ دلع لسانه من العطش فنزعت له 

 موقها فغفر لها به 

أ خرجه الثالثة وأ بو داود لهث  امرأ ةا ن قوله 

أ خرج لسانه من شّدة العطش أ دلع لسانه 

أ خرجه الثرى التراب الندّي الكبد الرطبة كل 

 ذي روح والبغّ  الزانية والموق الخف 

النار ف  هرة ربطتها فلم تطعمها  امرأ ةدخلت   .9853

 ولم تدعها تأ كل من خشاش ال رض 

 ابنأ خرجه الش يخان عن  امرأ ةدخلت  قوله

 عمر خشاشها هوامها وحشراتها  

كان أ حب ما اس تتر به لحاجته هدف أ و   .9855

حائش نخل فدخل حائطا لرجل من ال نصار 

فا ذا فيه جمل فلما رأ ى النبي  صلى الله عليه 

عيناه فأ اته فمسح ذفراه  وسلم حّن وذرفت

فسكت فقال من رب هذا الجمل فقال فتى 

من ال نصار ل  اي رسول الله فقال أ فال تتق  

نه  الله ف  هذه البهيمة الت  ملكك الله ا ايها فا 

نك تجيعه وتدئبه لّ  ا   شكا ا 

د عن عبد الله أ خرجه أ بو داو كان أ حّب قوله 

رتفع من ال رض وحائش بن جعفر الهدف ما ا

ل نخالت مجتمعات والحائط البس تان النخ

وذفرى البعير الموضع الذي يعرق خلف أ ذنيه 

 من قفاه وهما ذفراين تدئبه تتعبه 

نما سخرها الله   .9858 ل تتخذوا ظهور دوابكم منابر ا 

لى بلد لم تكونوا ابلغيه ا ل بش ق لكم لتبلغكم ا 

ال نفس وجعل لكم ال رض فعليها فاقضوا 

 حاجاتكم

  أ خرجه أ بو داود عن أ بي  هريرة ل تتخذواقوله 

ة أ خرجه أ بو داود لما أ حرقوا قري ل ينبغ قوله  ل ينبغ  أ ن يعذب ابلنار ا ل رب النار  .9852

 نمل 
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لما أ خذوا فرخيها فعّرشت فرأ ها  رّدواقوله  رّدوا للّحمرة فرخيها  .9881

فقال من فجع هذه بولدها أ خرجه أ بو داود 

ير يم ط الحّمرة بضم الحاء المهملة وتشّد الم 

ف  شكل العصفور تعرش ترفرف فرش 

 الجناح بسطه 

ذا أ صابه السقم ثم أ عفاه الله عز   .9880 ا ن المؤمن ا 

وجل كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة 

ن المنافق ا ذا مرض ثم  له فيما يس تقبل وا 

أ عف  كان كالبعير عقله أ هله ثم أ رسلوه فلم 

 يدري لم عقلوه ولم أ رسلوه

 ا ن المؤمن قوله 

قال رجل والله ما مرضت قط فقال له قم   .9889

 فلست منا 

أ خرجه أ بو داود عن  قال رجل واللهقوله 

محمد بن ا سحاق ال لويّة جمع لواء أ عفاه 

 وعافاه بمعنى 

قرصت نملة نبيا من ال نبياء فأ مر بقرية النمل   .9883

ليه أ قرصتك نملة  فحرقت فأ وحى الله تعالى ا 

 فأ حرقت أ مة من ال مم تس بح

ل الترمذي نملة قرصت قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 عن أ بي  هريرة 

 فصل ف  الرهن والزكاة والصدقة

ه يريب الرهن بنفقته ويشرب لبن الدر بنفقت  .9884

ذا كان مرهوان وعلى الذي يشرب ويريب  ا 

 النفقة

أ خرجه البخاري وأ بو داود  يريب الرهنقوله 

 عن أ بي  هريرة 

ب المسيّ  ابنأ خرجه مالك عن  ل يغلققوله  ل يغلق الرهن  .9887

ن لم تأ ت أ و أ ت ابلمال يوم كذا  بأ ن يقول ا 

 فهو بيع ففسخ الشرط وبطل 

اشترى من يهودي طعاما بنسيئة وأ عطاه درعا   .9883

 له رهنا

أ خرجه الش يخان والنسائ  وهو اشترى قوله 

 لفظ مسلم عن عائشة 
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فيما سقت ال نهار والسماء العشر وفيما سق    .9885

 لعشرابلسانية نصف ا

أ خرجه مسلم وأ بو داود عن  فيما سقتقوله 

 جابر 

أ مر أ ن نخرص العنب كما نخرص النخل   .9888

 ونأ خذ زكاته زبيبا كما تأ خذ صدقة النخل تمرا

أ خرجه أ صحاب السنن عن عتاب  أ مرقوله 

 بن أ س يد 

العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وف    .9882

 الركاز الخمس 

أ خرجه الس تة عن أ بي  هريرة العجماء قوله 

ذا هلك ال جير  العجماء البهيمة والجّبار الهدر ا 

 فال يطالب به 

ليس على المسلم صدقة ف  عبده ول ف    .9821

 فرسه 

 المسلم أ خرجه الس تة  ليس علىقوله 

قيق أ خرجه الش يخان فالر  ليس ف  العبدقوله  ليس ف  العبد صدقة ا ل زكاة الفطر   .9820

 يطلق على الذيور وال انث من المماليك 

أ ل من ول  مال يتيم فليتجر فيه ول يتركه   .9829

 حتى تأ كله الصدقة 

أ خرجه الترمذي عن عمرو  أ ل من ول قوله 

 بن شعيب 

سأ له العباس ف  تعجيل الصدقة قبل أ ن   .9823

لى الخير فأ ذن له ف   يحول الحول مسارعة ا 

 ذلك 

أ خرجه أ بو داود والترمذي  له العباسسأ  قوله 

 عن علّ  

خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير   .9824

 من ال بل والبقر من البقر 

أ خرجه أ بو داود قاله لمعاذ لما  خذ الحبقوله 

لى اليمن   أ رسله ا 

أ خرجه أ بو داود عن سمرة بن  يأ مرانقوله  يأ مران أ ن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع   .9827

 جندب 

فرض زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من   .9823

تمر على كل عبد أ و حر صغير أ و يبير ذير 

 أ و أ نثى من المسلمين

 عمر  ابنأ خرجه الس تة عن  فرضقوله 
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أ مر بصدقة الفطر قبل فرض الزكاة فلما نزلت   .9825

 لم يأ مران ولم ينهنا ونحن نفعله

أ خرجه النسائ  عن قيس بن سعد  أ مرقوله 

 بن عبادة 

والله ل يأ خذ أ حدكم شيئا بغير حقه ا ل لق    .9828

 الله تعالى يحمله على رقبته يوم القيامة ا ن كان

بعيرا له رغاء أ و بقرة لها خوار أ و شاة تيعر 

 اللهم هل بلغت ثالاث 

أ خرجه الش يخان وأ بو داود عن أ بي   واللهقوله 

وت ال بل الخوار حميد الساعدي الرغاء ص

 صوت البقر واليعار صوت الشاة 

قيل أ فنكتم من أ موالنا شيئا بقدر ما يعتدون   .9822

 علينا قال ل

ر أ بو داود عن بشيأ خرجه  قيل أ فنكتمقوله 

 عتداء مجاوزة الحد بن الخصاصية ال

أ خرجه أ بو داود والترمذي عن  المعتديقوله  المعتدي ف  الصدقة كمانعها  .9211

 أ نس 

س يأ تيكم رييب مبغضون فا ذا جاءوكم فرحبوا   .9210

بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فا ن عدلوا 

ن ظلموا فعليها وأ رضوهم فا ن تمام  فل نفسهم وا 

 زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم

أ خرجه أ بو داود عن جابر  س يأ تيكمقوله 

الريّيب تصغير ريب جمع رايب وهم السعاة 

 نهم ا م فطبع أ هل ال موال غالبا يراهتهم ظلم

العامل على الصدقة ابلحق كالغازي ف  سبيل   .9219

 الله تعالى حتى يرجع الى بيته

على أ خرجه أ بو داود والترمذي  العاملقوله 

 عن رافع بن خديج 

ل الترمذي عن  فمن جاءقوله  فمن جاء بصدقته قال اللهم صل على أ ل فالن  .9213 أ خرجه الس تة ا 

 عبد الله بن أ بي  أ وفى 

قال للحسن كخ ا رم بها أ ما علمت أ ننا ل نأ كل   .9214

 الصدقة أ و أ ننا ل تحل لنا الصدقة 

 أ خرجه الش يخان  قال للحسنقوله 

لى أ هل  فأ جد التمرة ساقطة على   .9217 ل نقلب ا 

فراش  أ و ف  بيت  فأ رفعها ل كلها فأ خشى أ ن 

 تكون صدقة فأ لقيها

أ خرجه الش يخان عن أ بي  هريرة  نقلبل   قوله

 فيهما 

ن قيل   .9213 يسأ ل عن الطعام ا ن قيل هدية أ كل وا 

 صدقة لم يأ كل وقال ل صحابه كلوا 

 أ خرجه الش يخان عن أ بي  هريرة  يسأ لقوله 
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ان ل تحل لنا الصدقة  .9215 أ خرجه أ بو داود والترمذي  مولى القومقوله  مولى القوم من أ نفسهم وا 

 واللفظ لهما والنسائ  

أ خرجه أ بو داود والترمذي المّرة  ل تحلّ وله ق ل تحل الصدقة لغن  ول لذي مرة سويّ   .9218

القّوة والشدة يعن  على الخدمة والسوّي التام 

 الخلق السليم ال عضاء 

ل تحل الصدقة لغن  ا ل لخمسة لغاز ف    .9212

سبيل الله أ و لعامل عليها أ و لغارم أ و لرجل 

شتراها بماله أ و لرجل له جار مسكين ا

 فتصدق على المسكين فأ هدى المسكين

 للغن 

أ خرجه أ بو داود عن زايد بن  ل تحلّ قوله 

الحارث الصدائ  قال له أ عطن  حقّ  من 

 الصدقة فقاله 

 ... فا ن كنت من ال جزاء الثمانية أ عطيتك حقك  .9201

 أ خرجه الش يخان  هاتقوله  هات فقد بلغت محلها  .9200

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن  هو عليهاقوله  هو عليها صدقة ولنا هدية  .9209

 اله أ نس بلفظ أ ت  بلحم تصدق به على بريرة فق

بل الصدقة  .9203  رواه البخاري معلقا  حملقوله  حمل على ا 

 فصل ف  الحلية والزينة وسنن الفطرة

رأ ى ف  يد رجل خاتما من ذهب فنزعه   .9204

لى جمرة من انر  وطرحه وقال يعمد أ حدكم ا 

 فيجعلها ف  يده

 أ خرجه مسلم  رأ ى ف  يد قوله

قدمت هدااي من النجاش  فيها خاتم من ذهب   .9207

أ صابعه  أ و ببعض فيه فص حبش  فأ خذه بعود

ال أ مامة بنت زينب بنته فق معرضا عنه ثم دعا

 تحل  بهذا اي بنية

 أ خرجه أ بو داود عن عائشة  قدمتقوله 
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على رجل خاتم من حديد فقال مال  أ رى على   .9203

أ حدكم حلية أ هل النار فطرحه وجاءه عليه 

خاتم من صفر فقال مال  أ جد منك ريح 

ال صنام وجاءه أ خر عليه خاتم ذهب فقال 

مال  أ رى عليك حلية أ هل الجنة فاتخذ من 

 ورق ول تتمه مثقال 

أ خرجه أ صحاب السنن عن على رجل قوله 

 بريدة 

فجة لما أ نتن أ نفه المصنوع من ورق أ ن أ مر عر   .9205

 يصنعه من الذهب 

أ خرجه أ صحاب السنن عن  أ مر عرفجةقوله 

عرفجة بن أ سعد قال أ صيب أ نف  يوم الكالب 

ف  الجاهلية فاتخذت أ نفا من ورق فأ نتن علّ  

 فأ مرن  

كان نعل س يفه فضة وقبيعة س يفه فضة وما   .9208

 بين ذلك حلق الفضة 

 روى القبيعة أ بو داود والترمذي كان نعل قوله

 وروى النسائ  عن أ نس نعل س يفه 

ل الترمذي  ا ن اليهودقوله  ا ن اليهود والنصارى ل يصبغون فخالفوهم  .9202  أ خرجه الخمسة ا 

 رواه الترمذي عن أ بي  هريرة غيّروا قوله  غيروا الشيب ول تش بهوا ابليهود   .9291

خضب رجل ابلحناء فقال ما أ حسن هذا ومر   .9290

أ خر قد خضب ابلحناء والكتم فقال هذا 

أ حسن من هذا ثم مر أ خر قد خضب ابلصفرة 

 فقال هذا أ حسن من هذا كله 

 عباس ابنأ خرجه أ بو داود عن خضب قوله 

الكتم نبت يخلّط ابلوسمة فالوسمة شجر 

 ابليمن يصبغ به 

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن كان يصبغقوله   هكان يصبغ ابلصفرة ويصبغ بها ثياب  .9299

 عباس  ابن

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن  لو كنتقوله  لغيرت أ ظافرك ابلحناء  امرأ ةلو كنت   .9293

بيدها فيها كتاب  امرأ ةعائشة قالت أ ومأ ت 

 امرأ ةفأ مسك يده فقال ما أ دري أ رجل أ م 

 فقاله  امرأ ةفقالت بل يد 
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أ خرجه أ بو داود عن عائشة ا ن  ل أ ابيعك قوله بعكفيك كأ نهما كفا س  ل أ ابيعك حتى تغيري   .9294

 هند بنت عتبة قالت ابيعن  فقاله 

أ ت  له بمخنث يتش به ابلنساء خضب يديه   .9297

لى النقيع فقال  ورجليه ابلحناء فأ مر به فنف  ا 

ن  نهيت عن قتل المصلين  ا 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي  هريرة أ ت  له  قوله

 ضع ابلمدينة كان حمى النقيع ابلنون مو 

أ خرجه الخمسة عن أ نس يعن   نهيى أ نقوله  نهيى أ ن يتزعفر الرجل  .9293

 يتطّيب به 

فاغسله ثم  اذهبرأ ى رجال متخلقا فقال   .9295

 اغسله ثم ل تعد 

أ خرجه الترمذي والنسائ  عن  رأ ى رجالقوله 

 يعلى بن مرة 

ل يقبل الله صالة رجل ف  جسده ش ء من   .9298

 خلوق

أ خرجه أ بو داود الخلوق  ل يقبل الله قوله

ذا  ضرب من الطيب ذو لون يقال تخلق ا 

 طلى به 

قال أ بو قتادة ا ن ل  جمة أ فأ رجلها قال نعم   .9292

 وأ يرمها

أ خرجه مالك والنسائ  عن أ بي  ا ن ل  قوله 

 قتادة الترجيل تسريح الشعر 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي  من كان له قوله  من كان له شعر فليكرمه  .9231

 هريرة 

أ ليس هذا خيرا من أ ن يأ ت  أ حدكم اثئر الرأ س   .9230

 كأ نه ش يطان

أ خرجه مالك عن عطاء بن يسار  أ ليسقوله 

 اثئر الرأ س شعثه ابلبعد من الترجيل والدهن 

أ خرجه أ صحاب السنن نهيى عن الترّجل قوله  نهيى عن الترجل ا ل غبا  .9239

 الغّب مرة ف  أ ايم ال س بوع 

وهو حلق بعض الرأ س صبّيا وغيره نهيى قوله  نهيى عن القزع  .9233

وترك بعضه من جانبي  الرأ س أ خرجه الخمسة 

ل الترمذي عن انفع   ا 
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قال ل ل جعفر بعد ثالث ل تبكوا على أ خ    .9234

بعد اليوم ثم قال أ دعوا ل  بن  أ خ  فقال أ دعوا 

 ل  الحالق فأ مر فحلق رؤوسهم

عن  نسائ أ خرجه أ بو داود وال  ل تبكواقوله 

 عبد الله بن جعفر 

 أ خرجه النسائ  عن علّ   نهيى أ ن قوله نهيى أ ن تحلق المرأ ة رأ سها   .9237

أ خرجه الش يخان والنسائ  عن  لعن اللهقوله  لعن الله الواصلة والمس توصلة   .9233

ة تها أ صابتها الحصبابن ا ن  امرأ ةأ سماء قالت 

نّ  زوجتها أ فأ صل فقاله   فسقط شعرها فا 

ل الترمذي عن  سدلقوله  سدل انصيته ثم فرق بعد   .9235 أ خرجه الخمسة ا 

عباس فأ هل الكتاب يسدلون والمشريون  ابن

يفرقون فأ حّب فيما لم يؤمر موافقة أ هل 

 الكتاب 

نه ما  .9238 ب من مسلم يشي ل تنتفوا الشيب فا 

 شيبة ف  ال سالم ا ل كانت له نورا يوم القيامة 

للفظ لسنن واأ خرجه أ صحاب ا ل تنتفواقوله 

 ل بي  داود 

الله له بها حس نة وحط عنه بها  وروي كتب  .9232

 خطيئة 

 رواه أ بو داود  ورويقوله 

 أ خرجه الس تة  أ نهكواقوله  أ نهكوا الشوارب وأ عفوا اللحى  .9241

من الفطرة حلق العانة وتقليم ال ظافر وقص   .9240

 الشارب

 مر ع ابنرواه الش يخان عن  من الفطرةقوله 

وفروا اللحى وأ حفوا  خالفوا المشركين  .9249

 الشوارب

رواه الش يخان النهك وال عفاء خالفوا قوله 

عفاء اللحية تركها ل تقص  المبالغة ف  القّص وا 

 حتى تعفو أ ي تكثر 

أ خرجه الترمذي وصّححه  من لم يأ خذقوله  من لم يأ خذ من شاربه فليس منا  .9243

 النسائ  عن زيد بن أ رقم 
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براه   .9244 ليل يم خ كان يقص من شاربه ويقول ا ن ا 

 الرحمن كان يفعله

 ابنأ خرجه الترمذي عن  كان يقصقوله 

 عباس 

 ابنأ خرجه الترمذي عن  كان يأ خذقوله  كان يأ خذ من لحيته من طولها وعرضها   .9247

 عباس 

لّ  الطيب والنساء وجعلت قرة عين    .9243 حبّب ا 

 ف  الصالة 

 أ خرجه النسائ  عن أ نس  حبّبقوله 

الفطرة خمس الختان والس تحداد وقص   .9245

 الشارب وتقليم ال ظافر ونتف ال بط 

أ خرجه الس تة عن أ بي  هريرة  طرةالفقوله 

س تفعال من الحديد ل نه يكون الس تحداد ا

 ابلموس من كل تنظيف المرأ ة 

عفاء اللحية   .9248 عشر من الفطرة قص الشارب وا 

والسواك واس تنشاق الماء والمضمضة وقص 

ال ظافر وغسل البراجم ونتف ال بط وحلق 

 العانة وانتقاص الماء 

اجم ستنجاء البر وهو ال عشر من الفطرةقوله 

 عقد ال صابع الظاهرة 

ل البخاري عن  وقّتقوله  وقت أ ل يترك أ كثر من أ ربعين يوما  .9242 أ خرجه الخمسة ا 

 أ نس 

نهيى عن عشر عن الوشر والوشم والنتف   .9271

وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن 

مكامعة المرأ ة المرأ ة بغير شعار وأ ن يجعل 

الرجل ف  أ سفل ثيابه حريرا مثل ال عاجم وأ ن 

يجعل على منكبيه حريرا مثل ال عاجم وعن 

ا ل  الخاتمالنهبيى وعن ريوب النمور ولبوس 

 لذي سلطان 

أ خرجه أ بو داود والنسائ   نهيى عن عشرقوله 

عن أ بي  الحصين الهيثم بن شف  الوشر 

ثن اتحديد المرأ ة أ س نانها المكامعة  ين جتماع ا 

ف  لحاف واحد ل حاجز بينهما والشعار 

 الثوب المالصق ابلجسد النمور يعن  جلودها 

وعن جر ال زار والتبرج ابلزينة لغير محلها   .9270

وعن الضرب ابلكعاب والرق  بغير المعوذات 

أ خرجه أ بو داود  عن جر ال زارقوله و

ظهار الزينة لل جانب منها  والنسائ  والتبّرج ا 

ويره تغيير الشيب ابلسواد وجاز ابلحمرة 

رة والتختم ابلذهب على الرجال فقط والصف
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وعن عقد التمائم وعن عزل عن محله وفساد 

 الصبي  غير محرمة 

الضرب ابلكعاب اللعب بها وهو من أ نواع 

القمار وعقد التمائم تعليق التعاويذ والحروز 

على ال نسان والعزل للماء من فرج المرأ ة 

فساد الصبيّ  أ ن يطأ  المرضع فيفسد اللبن 

ابلحمل وهو الغيلة غير محرمة بل مكروهة 

 فقط هذه الخصال العشر 

عن لباس القس  وعن القراءة ف  الريوع  ونهيى  .9279

 والسجود وعن لبس المعصفر 

ل البخاري  ونهيىقوله   أ خرجه الس تة ا 

والجعة شراب يتخذ من  وعن الميثرةقوله  وعن الميثرة الحمراء وعن الجعة   .9273

 ها الشعير والميثرة ثوب تجلّل به الثياب فيعلو 

وعن أ نية الذهب والفضة وعن ال س تبرق   .9274

 الديباج والحريروعن 

ل أ اب داود وعن أ نية قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 وهو لفظ النسائ  عن البّراء 

ل أ ريب ال رجوان ول أ لبس المعصفر ول   .9277

أ لبس المكفف ابلحرير أ ل وطيب الرجال ريح 

 ل لون له وطيب النساء لون ل ريح له

أ خرجه أ بو داود عن عمران بن  ل أ ريبقوله 

غ أ حمر شديد الحمرة حصين ال رجوان صب

 يعن  لغير زوجها وجاز له 

الحناء والتعطر والسواك والنكاح من سنن   .9273

 المرسلين 

 أ خرجه الترمذي عن أ بي  أ يوب  الحنّاءقوله 

رأ ى رجال شعثا فقال أ ما يجد هذا ما يسكن   .9275

به شعره ورأ ى رجال أ خر عليه ثياب وسخة 

 فقال أ ما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه

 أ خرجه أ بو داود عن جابر  رأ ى رجالقوله 

رأ ى أ يس ية فيها خيوط حمر على الرواحل   .9278

 فقال ل أ رى هذه الحمرة ا ل وقد علتكم 

أ خرجه أ بو داود عن رافع بن  رأ ى أ يس يّةقوله 

بل   خديج فنزعوها سراعا حتى نفرت ال 

ل تبقين ف  رقبة بعير قالدة من وتر أ و قالدة   .9272

 ا ل قطعت 

ل أ اب داود ق ل تبقيّنقوله  ال أ خرجه الثالثة ا 

 مالك مخافة العين عن عّباد بن تميم 
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ا ن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم   .9231

 القيامة يقال لهم أ حيوا ما خلقتم 

أ خرجه الش يخان والنسائ  عن ا ن الذين قوله 

 عمر  ابن

أ خرجه الخمسة واللفظ لمسلم  ل تدخلقوله  ل تدخل المالئكة بيتا فيه كلب أ و تماثيل  .9230

 والترمذي عن أ بي  طلحة ال نصاري 

أ خرجه أ بو داود عن سفينة  ليس لنبيّ  قوله  ليس لنبي  أ ن يدخل بيتا مزوقا  .9239

لى طعام فرأ ى القرام قد ضرب  لما دعاه عل  ا 

 ف  انحية البيت فرجع فقاله المزوق المزيّن 

أ اتن  جبريل عليه السالم فقال أ تيتك البارحة   .9233

فما منعن  أ ن أ دخل ا ل أ نه كان ف  البيت قرام 

ستر فيه تماثيل وكان ف  البيت كلب وعلى 

ع الباب تماثيل الرجال فمر برأ س التماثيل فتقط

فيصير كهيئة الشجرة ومر ابلقرام فيجعل فيه 

 وساداتن توطئان وابلكلب فيخرج ففعل ذلك

ل البخاري وهو  أ اتن قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 د والترمذي لفظ أ بي  داو 

لما رأ ى الصور ف  البيت لم يدخل حتى أ مر   .9234

 بها فمحيت

اس عب ابنأ خرجه البخاري عن  لما رأ ىقوله 

 عمر  ابنأ خرجه البخاري والترمذي عن 

 فصل ف  السفر

لو يعلم الناس ما ف  الوحدة ما أ علم ما سار   .9237

 رايب بليل وحده 

... 

انوا ثالثة كثنين فا ذا الش يطان يهم ابلواحد وال  .9233

 لم يهم بهم

أ خرجه مالك عن سعيد بن  الش يطانقوله 

 المسيّب 

الرايب ش يطان والرايبان ش يطاانن والثالثة   .9235

 ريب

 أ خرجه مالك وأ بو داود والترمذي الرايب قوله 

ذا خرج ثالثة ف  سفر فليأ مروا أ حدهم  .9238 ذا خرج قوله  ا   ا 
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ذا سافرتم ف  الخصب فأ عطوا ال بل حظها   .9232 ا 

ذا سافرتم ف  الجدب فأ سرعوا  من ال رض وا 

ذا عرس تم  عليها السير وابدروا بها نقيها وا 

نها مأ وى الهوام ابلليل ول  فاجتنبوا الطريق فا 

 تعدوا المنازل

ذا سافرتمقوله  أ خرجه مسلم وأ بو داود  ا 

والترمذي وزاد أ بو داود ول تعّدوا المنازل 

 النقّ  مخ العظام 

ن عليه اه ويعيا ن الله رفيق يحب الرفق ويرض  .9251

ما ل يعين على العنف فا ذا ريبتم هذه الدواب 

العجم فأ نزلوها منازلها فا ن كانت ال رض جدبة 

فانجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فا ن 

ايكم  ال رض تطوى ابلليل ما ل تطوى ابلنهار وا 

نها طريق الدواب  والتعريس على الطريق فا 

 ومأ وى الحيات

أ خرجه مالك عن خالد بن  ا ن الله رفيققوله 

 معدان مرفوعا 

ذا عرس بليل   .9250 ذا عرس اا  ضطجع على يمينه وا 

قبل الصبح نصب ذراعه نصبا ووضع رأ سه 

 على كفه

ذا عّرسقوله   أ خرجه مسلم عن أ بي  قتادة  ا 

نما ذلكم   .9259 ا ن تفرقكم ف  هذه الشعاب وال ودية ا 

 من الش يطان فاجتمعوا ضف

بة أ خرجه أ بو داود عن أ بي  ثعل  ا ن تفّرقكمقوله 

 الخش ن  

أ خرجه أ بو داود عن سهل  ا ن من ضيق قوله ا ن من ضيق منزل أ و قطع طريقا فال جهاد له  .9253

 بن معاذ الجهن  

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ل   .9254

ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على 

 من ل زاد له

ن داود ع أ خرجه مسلم وأ بو من كان معهقوله 

 أ بي  سعيد 

اي معشر المهاجرين وال نصار ا ن من ا خوانكم   .9257

قوما ليس لهم مال ول عشيرة فليضم أ حدكم 

 الرجلين أ و الثالثة

 أ خرجه أ بو داود  اي معشرقوله 
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كان يتخلف ف  السير فيزج  الضعيف   .9253

 ويردف ويدعو لهم 

أ خرجه أ بو داود عن جابر  كان يتخلفقوله 

  يزّج  ابلزاي الضعيف يسوقه ليلحقه ابلرفاق

تؤمن ابلله واليوم ال خر أ ن  مرأ ةل يحل ل  .9255

 تسافر مسيرة يوم وليلة ا ل ومعها محرم لها

ل النسائ  مرأ ةل يحّل لقوله   أ خرجه الس تة ا 

 عن أ بي  هريرة 

ا ل ومعها ذو محرم ا ن  مرأ ةل يخلوّن رجل اب  .9258

ن  اكتتبت ف  غزوة  مرأ ت  خرجت حاّجة وا  ا 

 كذا قال فانطلق فحّج مع امرأ تك 

 بناأ خرجه الش يخان عن  ل يخلوّن رجلقوله 

 عباس 

أ خرجه أ بو داود والترمذي  ل تصحبقوله  ل تصحب المالئكة رفقة فيها كلب ول جرس  .9252

 ومسلم 

 رواه مسلم عن أ بي  هريرة الجرس قوله  الجرس مزامير الش يطان   .9281

السفر قطعة من العذاب يمنع أ حدكم طعامه   .9280

وشرابه ونومه فا ذا قضى أ حدكم نهمته فليعجل 

لى أ هله  ا 

تح أ خرجه الثالثة النهمة بف  السفر قطعةقوله 

 النون الحاجة 

ذا جئت من سفر فال تأ ت أ هلك طروقا   .9289 ا 

حتى تس تحد المغيبة وتمتشط الشعثة وعليك 

 ابلكيس

ذا جئتقوله  ل النسائ   ا  أ خرجه الخمسة ا 

لى المغّيبة أ خرجه النسائ  كما  ذا جئت ا  قوله ا 

 قبله والكيس العقل والجماع 

كان ينهاهم أ ن يطرقوا النساء ليال لئال   .9283

 يتخونوهن ويطلبوا عوراتهن 

... 

ل تلجوا على المغيبات فا ن الش يطان يجري   .9284

 من أ حدكم مجرى الدم أ مهلوا حتى تمتشط

 التّفلة وتس تحّد المغيبة ضف

... 

ل تريب البحر ا ل حاّجا أ و معتمرا أ و غازاي ف    .9287

سبيل الله فا ن تحت البحر انرا وتحت النار 

 بحرا

 أ خرجه أ بو داود  ل تريب البحرقوله 
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لى ثنية الوداع مقدمه من   .9283 تلقى مع الصبيان ا 

 غزوة تبوك

أ خرجه البخاري وأ بو داود تلقى قوله 

 عن السائب بن يزيد والترمذي 

قدم زيد بن حارثة والرسول صلى الله عليه   .9285

ليه ع رايان وسلم ف  بيت  فأ اته فقرع الباب فقام ا 

 يجر ثوبه فاعتنقه وقبله 

 أ خرجه الترمذي عن عائشة  قدم زيدقوله 

أ خرجه أ بو داود عن  وتلقى جعفراقوله  وتلقى جعفرا فالتزمه وقبله بين عينيه    .9288

 الشعبيّ  

ذا قفل بدأ  ابلمسجد فركع فيه ركعتين ثم   .9282 ا 

لى بيته  انصرف ا 

ذا قفلقوله   أ خرجه أ بو داود  ا 

 فصل فيما يس تحب من الخيل

أ خرجه أ صحاب السنن عن أ بي   ل س بق قوله ل س بق ا ل ف  خف أ و حافر أ و نصل  .9221

هريرة فصاحب الخّف ال بل والحافر الخيل 

بق بفتح الباء الجعل  والنّصل الس يف والس ّ

 وابلّسكون المصدر 

 مر ع ابنأ خرجه أ بو داود عن كان يضّمر قوله  كان يضّمر الخيل يسابق بها  .9220

فالقارح ما دخل ف  الس نة  س بّققوله  س بّق بين الخيل وفّضل القّرح ف  الغاية   .9229

 عمر  ابنالخامسة أ خرجه أ بو داود عن 

لى ثنية   .9223 أ جرى ما ضّمر من الخيل من الحيفاء ا 

لى مسجد بن   الوداع وما لم يضّمر من الثنية ا 

 زريق

 عمر  ابنأ خرجه الس تة عن  أ جرىقوله 

من أ دخل فرسا بين فرسين وهو ل يؤمن أ ن   .9224

ين ب يس بق فليس بقمار ومن أ دخل فرسا 

 فرسين وهو يؤمن أ ن يس بق فهو قمار

 أ خرجه أ بو داود عن أ بي  هريرة  من أ دخل قوله
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كانت انقته العضباء ل تس بق وجاء أ عرابي    .9227

على قعود فس بقها فشق ذلك على المسلمين 

فقال حق على الله أ ن ل يرتفع ش ء من الدنيا 

 ا ل وضعه 

أ خرجه أ بو داود والنسائ   كانت انقته قوله

 ي عن أ نس والبخار 

 عن فقيّم اللخم أ خرجه مسلم  ممن علقوله  من علم الرم  ثم تركه فليس منا أ و قد عصى  .9223

نك يبير يشق عليك  قال قلت لعقبة بن عامر ا 

 مثله لول أ ن  سمعت لم أ عانه فذيره 

ا ن الله ليدخل ابلسهم الواحد ثالثة نفر الجنة   .9225

صانعه يحتسب ف  صنعته الخير والرام  به 

والممد به أ و منبله وارموا واريبوا وأ ن ترموا 

لّ  من أ ن تريبوا كل لهو ابطل ا ل ثالاث  أ حب ا 

ليس من اللهو تأ ديب الرجل فرسه ومالعبته 

نهن من الحق   أ هله ورميه بقوسه ونبله فا 

أ خرجه أ صحاب السنن وهو لفظ  للها ن اقوله 

أ بي  داود المنّبل الذي يناول النبل لغيره 

 ليرم  به 

ارموا بن  ا سماعيل فا ن أ ابكم كان راميا ارموا   .9228

وأ ان مع بن  فالن فأ مسك أ حد الفريقين بأ يديهم 

فقال مالكم ل ترمون فقالوا ييف نرم  وأ نت 

 معهم فقال ارموا وأ ان معكم كلكم

جه البخاري عن سلمة بن أ خر  ارمواقوله 

 ال يوع 

عليكم من الخيل بكل كميت أ غر محجل أ و   .9222

 أ شقر أ غر محجل أ و أ دهم أ غر محجل 

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن أ بي  عليكم قوله 

 وهب الجشم  

ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأ كفالها   .3111

 وقلّدوها ول تقلّدوها ال واتر

نه ل يغن  من ا ارتبطواقوله  لله دفعا للعين فا 

 شيئا 

خير الخيل ال دهم ال قرح ال رثم ثم ال قرح   .3110

المحّجل طلق اليمين فا ن لم يكن أ دهم 

ية  فكميت على هذه الش ّ

قوله خير الخيل أ خرجه الترمذي عن أ بي  

قتادة ال قرح الذي ف  جبهته بياض وال رثم 

م الذي ف  شفته العليا بياض وطلق اليمين بض

اء ولم غير محّجلها والش ّية لون يخالف ط

 أ لوان الخيل 
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أ خرجه أ بو داود والترمذي  يمن الخيل قوله يمن الخيل ف  شقرها  .3119

عباس اليمن البركة والشكال أ ن  ابنعن 

 تكون ثالث قوائمه محّجلة أ و العكس 

 ... كان يكره الشكال ف  الخيل  .3113

لى يوم   .3114 لقيامة االخيل معقود ف  نواصيها الخير ا 

 ال جر والمغنم

ل أ اب داود عن  الخيلقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 عروة بن الجعد 

ل تقّصوا نواص  الخيل ول معارفها ول أ ذانبها   .3117

ّن أ ذانبها مذابّها ومعارفها دفاؤها ونواصيها  فا 

 معقود فيها الخير

أ خرجه أ بو داود عن عتبة بن ل تقّصوا قوله 

 عبد الله السلم  

صبعه ويقول الخيل معقو يلوي   .3113 د انصية فرس اب 

لى يوم القيامة ال جر  ف  نواصيها الخير ا 

 والغنيمة

... 

ن  عوتبت   .3115 يمسح وجه فرسه بردائه فقال ا 

 الليلة ف  الخيل

 أ خرجه مالك عن يحييى بن سعيد  يمسح قوله

ما من فرس عربيّ  ا ل يؤذن له عند كل سحر   .3118

ّولتن  خبكلمات يدعو بهّن اللهم خّولتن  من 

من بنى أ دم وجعلتن  له فاجعلن  أ حّب أ هله 

ليه ليه أ و من أ حّب أ هله وماله ا   وماله ا 

 أ خرجه النسائ  عن أ بي  ذر  ما من فرسقوله 

 أ خرجه أ بو داود عن أ بي  هريرة  يّسم قوله  يسم  ال نثى من الخيل فرسا  .3112

ا ر ابلحاء والخاء مكبّرا ومّصغله فرس قوله  له فرس يقال له اللحيف  .3101

 أ خرجه البخاري عن سهل بن سعد 

نّما يفعل   .3100 قيل لو حملنا الحمر على الخيل قال ا 

 ذلك الذين ل يعلمون

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن عل   قيلقوله 

 يرم الله وجهه 

 فصل ف  الخمر
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ّن أ عظم المسلمين جرما من سأ ل عن ش ء   .3109 ا 

 لم يحرم على النّاس فحّرم من أ جل مسأ لته

أ خرجه الش يخان وأ بو داود عن ا ن أ عظم  قوله

 سعد بن أ بي  وقاص 

شرار النّاس الذين يس ئلون عن شرار   .3103

 المسائل ي  يغلّطوا بها العلماء

 أ خرجه رزين عن أ بي  هريرة  شرارقوله 

ا ن الله فرض الفرائض فال تضيّعوها وحّد   .3104

حدودا فال تعتدوها وحّرم أ ش ياء فال تقربوها 

 ها يان فال تبحثوا عن وترك أ ش ياء من غير نس  

أ خرجه رزين عن أ بي  ثعلبة ا ن الله  قوله

 الخش نّ  

أ خرجه الس تة عن عائشة لما  كل شرابقوله  كّل شراب أ سكر فهو حرام  .3107

 س ئل عن البتع نبيذ العسل 

كّل مسكر حرام وما أ سكر منه الفرق فملء   .3103

 الكّف منه حرام

 رواه أ بو داود  كل مسكرقوله 

رواه الترمذي الفرق بفتح فالحسوة قوله  فالحسوة منه حرام  .3105

انء يسع س تة عشر رطال والحسوة  وسكون ا 

 الجرعة من ماء 

ل الترمذي عن أ نهيى قوله  أ نهيى عن كّل مسكر أ سكر عن الّصالة  .3108 أ خرجه الخمسة ا 

أ بي  موسى لما س ئل عن البتع والمزر وهو 

 من الذّرة والشعير ينبذ حتى يش تد 

  اجتنبقوله  قليله وكثيرهاجتنب كّل مسكر ينّش   .3102

طبل صغير ذو رأ سين  نهيى الكوبةقوله  نهيى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء  .3191

والغبيّراء السكرجة تعمل من الذّرة شراب 

 تعمله الحبشة 

ومن شرب الخمر ف  الدنيا ومات وهو يدمنها   .3190

 لم يتب منها لم يشربها ف  ال خرة

أ خرجه الس تة يعن  لم يدخل  ومن شربقوله 

 الجنّة 
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نه نزل تحريم الخمر وه  من   .3199 أ يها الناس ا 

خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة 

 والشعير

أ خرجه الخمسة معه والخمر  أ يها الناسقوله 

 ما خامر العقل 

 ... والخمر ما خامر العقل  .3193

لعن ف  الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها   .3194

ليه وشاربها وساقيها  وحاملها والمحمولة ا 

 وابئعها ومبتاعها وواهبها وأ كل ثمنها

 أ خرجه الترمذي وأ بو داود لعن ف  الخمرقوله 

 عن أ نس 

ما أ ابل  شربت الخمر أ و عبدت هذه السارية   .3197

 من دون الله

 أ خرجه النسائ  عن أ بي  موسى  ما أ ابل قوله 

حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها وما أ سكر   .3193

 ابمن كل شر 

 س عبا ابنأ خرجه النسائ  عن  حّرمتقوله 

ن ابلمدينة يومئذ لخمسة   .3195 حرمت الخمر وا 

 أ شربة وما فيها شراب العنب 

 عمر  ابنأ خرجه البخاري عن حّرمت قوله 

 أ خرجه مسلم عن أ بي  سعيد  فسفكوهاقوله  فسفكوها  .3198

 كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد  .3192

لى مساء الثالثة الخدم  ثم يأ مر به فيسقى الغد ا 

 أ و يهراق

أ خرجه مسلم وأ بو داود  كان ينبذقوله 

 عباس  ابنوالنسائ  عن 

نهيى أ ن يخلط الّزبيب والتمر جميعا والبّر   .3131

والتمر جميعا وقال ل تنبذوا الّزبيب والتمر 

 جميعا والبّر والتمر جميعا

 أ خرجه الخمسة عن جابر  نهيىقوله 

والرطب جميعا ول تنبذوا ل تنبذوا الّزهو   .3130

الرطب والّزبيب جميعا ولكن انبذوا كّل واحد 

 على حدته

أ خرجه مسلم ومالك وأ بو داود  ل تنبذواقوله 

 والنسائ  عن أ بي  قتادة 
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نهيى أ ن يخلط الّزهو والتمر ثّم يشرب وكان   .3139

 عاّمة خمرهم حين حّرمت الخمر 

... 

 أ خرجه أ بو داود عن عائشة  كنا قوله كنا ننبذ زبيبا فنلق  فيه تمرا  .3133

نهيى عن نبيذ الجّر والّدابء والمزفّت والحنتم   .3134

 وأ مر أ ن ينتبذ ف  ال سقية

ل البخاري نبيذ نهيى عنقوله    أ خرجه الس تة ا 

كنت نهيتكم عن ال شربة أ ل تشربوا ا ل ف    .3137

ظروف ال دم أ ل فاشربوا ف  كّل وعاء غير أ ن 

 ل تشربوا مسكرا

ل البخار  كنت نهيتكمقوله  ي أ خرجه الخمسة ا 

 فهو انسخ لما قبله  [قلُت ]عن بريدة 

أ خرجه مسلم والترمذي  نهيى عن الخمرقوله  نهيى عن الخمر أ ن يتخذ خال  .3133

 عن أ نس 

أ وتيت ليلة أ سري بي  بقدحين من خمر ولبن   .3135

فأ خذت اللبن فقال الملك الحمد لله الذي 

 هداك للفطرة ولو أ خذت الخمر غوت أ ّمتك

أ خرجه النسائ  عن أ بي  هريرة  أ وتيتقوله 

 والترمذي 

أ خرجه الترمذي عن  أ طيب الشراب قوله صأ طيب الّشراب الحلو البارد   .3138

 عائشة 

أ ان اثلث الّشريكين ما لم يخن أ حدهما صاحبه   .3132

يطان  فا ذا خانه خرجت من بينهما وجاء الش ّ

أ خرجه أ بو داود ورزين عن أ بي  أ ان اثلث قوله 

 هريرة 

عمر فلهي  أ سرع فيهم من نضح  ايخل عنه   .3141

 النّبل

 بناقاله اي عمر لما نهيى  اي عمر فقال دعه قوله

رواحة أ ن يقوله ف  الحرم أ خرجه الترمذي 

 وصّححه والنسائ  نضح نبله رمى به 

رويدك اي أ نجشة ل تكسر القوارير أ و سوقك   .3140

 ابلقوارير

يعن  ضعفة النساء  رويدك اي أ نجشةقوله 

 أ خرجه الش يخان عن أ نس 

ّن أ خا لكم ل يقول الّرفث  .3149 رواحة  ابنقاله ف  حق  ا ن أ خا لكمقوله  ا 

 أ خرجه البخاري 
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قال لحّسان يوم قريظة أ هج المشركين فا ّن   .3143

جبريل معك فكيف بنس بي  قال حّسان 

 ل سلّنّك منهم كما تسّل الشعرة من العجين

 أ خرجه الش يخان عن عائشة  قال لحسانقوله 

أ صدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد أ ل كّل   .3144

ش ء ما خال الله ابطل وكّل نعيم ل محالة 

 زائل وكاد أ ميّة بن أ بي  الّصلت أ ن يسلم

أ خرجه الش يخان والترمذي  كلمة أ صدققوله 

 عن أ بي  هريرة 

عثر فدميت ا صبعه فقال هل أ نت ا ل ا صبع   .3147

 ما لقيتدميت وف  سبيل الله 

أ خرجه الش يخان عن جندب بن  عثرقوله 

 عبد الله 

 الصالة منفصل فيما يس تحب 

ذا حزبه أ مر صلّى  .3143 ذا حز قوله  ا  أ خرجه أ بو داود عن حذيفة  بها 

 حّزبه ابلباء والنون نزل به وأ وقعه ف  الحزن 

أ خرجه أ بو داود عن عبد  الربح الكامل قوله الربح الكامل أ ن تصل  ركعتين بعد الّصالة   .3145

 الله بن سليمان 

لى الّصالة رفع يديه حتّى تكوان   .3148 ذا قام ا  كان ا 

حذو منكبيه ثّم يكبّر فا ذا أ راد أ ن يركع فعل 

ذا رفع رأ سه ف  الّريوع فعل مثل  مثل ذلك وا 

 ذلك ول يفعله حين يرفع رأ سه من الّسجود

ذا قامقوله   مر ع ابنأ خرجه الس تة عن  كان ا 

يكبّر ف  كّل خفض ورفع وقيام وقعود كان   .3142

 ضف

أ خرجه أ صحاب السنن عن  كان يكبّرقوله 

 علقمة 

لى قريب من أ ذنيه   .3171 ذا افتتح الّصالة رفع يديه ا  ا 

 عمر عن عمر ابنثّم ل يعود ورواه مالك عن 

ذا افتتحقوله  الصالة أ خرجه أ بو داود عن  ا 

 البّراء ضعفه البخاري 

نيئة مّدا ويسكت ه  كان يرفع يديه ف  الّصالة  .3170

ذا سجد ويتّم الريوع  ويكبّر ا 

 أ خرجه مسلم  كان يرفع يديهقوله 
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ن لم   .3179 صّل قائما فا ن لم تس تطع صّل قاعدا وا 

 تس تطع فعلى جنب

ل مسلما عن  صّل قائماقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 عمران بن حصين 

ا ن صلّى قائما فهو أ فضل ومن صلّى قاعدا فله   .3173

 صلّى انئما فله نصفنصف أ جر القائم ومن 

 أ جر القاعد

ل مسلم  ا ن صلّى قائماقوله   أ خرجه الس تة ا 

كان أ كثر صالته جالسا لّما بدن ا ل المكتوبة   .3174

 ضف

م أ خرجه النسائ  عن أ   كان أ كثر صالتهقوله 

 سلمة 

 فصل ف  بعض ما يقرأ  ف  الصلوات

 أ خرجه الترمذي وضّعفه كان يفتتح قوله  كان يفتتح قراءته ببسم الله الرحمن الرحيم  .3177

من صلى صالة لم يقرأ  فيها بفاتحة الكتاب   .3173

 فهي  خداج

 صالة خداج انقصة  من صلىقوله 

ن   .3175 لى فاتحة الكتاب أ جزأ تك وا  ا ن انتهيت ا 

 زدّت عليها فهو خير

هو حديث أ بي  هريرة رواه  ا ن انتهيت قوله

 أ بو داود 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   أ مران أ ن نقرأ  قوله  أ مران أ ن نقرأ  بفاتحة الكتاب وما تيّسر  .3178

 سعيد 

ذا ختم الفاتحة قال أ مين وّمد بها صوته   .3172 وا 

 وروى رفع بها صوته

ذا ختمقوله  أ خرجه أ بو داود والترمذي عن  وا 

 وائل بن حجر 

نّه   .3131 ذا أ ّمن ال مام فأ ّمنوا فا ّن المالئكة تؤّمن فا  ا 

من وافق تأ مينه تأ مين المالئكة غفر له ما تقّدم 

 ذنبه من

ذا أ ّمن قوله   أ خرجه الس تة ا 

لى المائة   .3130 تين ا   أ خرجه النسائ  عن أ بي  يقرأ  ف  صالةقوله  يقرأ  ف  صالة الغداة من الس ّ

 بردة 

كان يقرأ  ف  صالة الجمعة سورة الجمعة   .3139

 والمنافقون

ل البخاري كان يقرأ  قوله   أ خرجه الخمسة ا 
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صلّى الصبح فقرأ  فيها بسورة البقرة ف    .3133

 الركعتين كلتيهما

 أ خرجه مالك عن عروة  صلّى الصبحقوله 

 قرأ  ف  أ ّولية الصبح أ ربعين أ ية من ال نفال وف   .3134

 الثانية بسورة من المفّصل

 ابنأ خرجه رزين عن  قرأ  ف  أ ّوليةقوله 

 مسعود 

يقرأ  ف  الظهر ف  ال وليين بأ م الكتاب   .3137

 وسورتين وف  الركعتين ال خيرتين بأ م الكتاب

ال ية ويطّول ف  الركعة ال ولى ما ل  ويسمع

 يطوله ف  الثانية وكذا ف  العصر والّصبح

ل  يقرأ  ف  الظهرقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 الترمذي 

فظنّوا أ نه قرأ  السجدة أ خرجه  سجد ف قوله  سجد ف  الصالة ثم قام فركع  .3133

 عمر  ابنأ بو داود عن 

 أ خرجه البخاري وأ بو المغربيقرأ  ف  قوله  يقرأ  ف  المغرب بطولى الطوليين  .3135

 داود والنسائ  

أ خرجه الس تة عن أ م  قرأ  ف  المغربقوله  يقرأ  ف  المغرب والمرسالت عرفا  .3138

 الفضل 

صلّى المغرب بسورة ال عراف فّرقها ف    .3132

 ركعتين

 ة أ خرجه النسائ  عن عائش صلّى المغربقوله 

بد أ خرجه النسائ  عن ع  وقرأ  ف  المغربقوله  وقرأ  ف  المغرب ابلطور وقرأ  فيها بحم الدخان  .3151

 الله بن عتبة 

أ خرجه الترمذي  وقرأ  ف  العشاءقوله  وقرأ  ف  العشاء والّشمس وضحاها ونحوها  .3150

 والنسائ  عن بريدة 

  أ خرجه الس تة عن البّراء قرأ  ف  العشاء قوله قرأ  ف  العشاء ابلتّين والّزيتون  .3159

ا ف  جميعكان ا ذا صلّى وحده يقرأ  ف  ال ربع   .3153

كّل ركعة بأ م القرأ ن وسورة من القرأ ن وكان 

ذا صلّى قوله   أ خرجه مالك عن انفع كان ا 
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يقرأ  أ حياان الّسورتين والثاّلث ف  الركعة 

 الواحدة من صالة الفريضة

ما من المفّصل سورة يبيرة ول صغيرة ا ل أ ّم   .3154

 بها النّاس ف  الصالة المكتوبة

أ خرجه مالك وأ بو داود  ما من المفصلقوله 

 عن عمرو بن شعيب 

أ خرجه الش يخان والنسائ  أ خبروه أ ن قوله  أ خبروه أ ّن الله تعالى يحبّه  .3157

عن عائشة يقرأ  رجل ف  سريّة سورة ثم يختم 

بقل هو الله أ حد فشكوا فقال سلوه فسأ لوا 

 فقال أ حبّها ل نها صفة الرحمن فقاله 

عبادك  نّهمقام حتّى أ صبح بأ ية ا ن تعّذبهم فا    .3153

ن تغفر لهم فا نك أ نت العزيز الحكيم  وا 

ي  أ خرجه النسائ  عن أ ب  قام حتى أ صبحقوله 

 ذر 

 فصل ف  بعض ما يتمم الصالة

أ خرجه أ بو داود عن أ بي  ف  صالته قوله  ف  صالته ليال يرفع طورا ويخفض طورا  .3155

 هريرة 

ل تجزئ صالة أ حدكم حتّى يقيم ظهره ف    .3158

 الريوع والّسجود

أ خرجه أ صحاب السنن  ل تجزئ صالة قوله

 عن أ بي  مسعود عقبة بن عمرو ال نصاري 

فكان يمكّن ف  ريوعه وسجوده قدر ما يقول   .3152

 س بحان الله وبحمده ثالاث

أ خرجه أ بو داود عن  فكان يمكّن قوله

 السعدي 

ذا رفع رأ سه من الريوع   .3181 كان قيامه وريوعه وا 

 والسجود وما بين السجدتين قريبا من الّسواء 

 أ خرجه الخمسة كان قيامه قوله 

أ خرجه الش يخان عن البّراء  ما خال القيامقوله  ما خال القيام والجلوس  .3180

 بن عازب 

ذا صلى جنّح  .3189 ذا صلّى قوله  ا  أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن ا 

 أ بي  ا سحاق 
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ذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك  .3183 ذا سجدقوله  ا  أ خرجه مسلم والترمذي عن  تا 

 البّراء 

أ خرجه الش يخان والنسائ   يضع وجههقوله  يضع وجهه ا ذا سجد بين كفيه  .3184

 عن عبد الله بن مالك 

بطي  .3187 ذا صلّى فّرج بين يديه حتّى يبدو بياض ا   ... ها 

ذا سجد أ حدكم فال يفترش ذراعيه   .3183 راش فتاا 

 الكلب 

ذا سجد أ حدكم قوله  أ خرجه الترمذي عن ا 

 أ بي  هريرة 

أ خرجه الترمذي مرسال عن  أ مر بوضعقوله  أ مر بوضع اليدين ونصب القدمين  .3185

 عامر بن سعد 

ذا ركع   .3188 عتدل ولم ينصب رأ سه ولم يقنّعه اا 

لى ال رض  ذا هوى ا  ووضع يديه على ريبتيه وا 

بطيّه وفتح أ ص بع اساجدا جافى عضديه عن ا 

 رجليه

ذا ركعقوله  أ خرجه النسائ  عن أ بي  حميد  ا 

 الساعدي 

كان ا ذا سجد أ مكن أ نفه وجبهته من ال رض   .3182

ونّحى يديه عن جنبيه ووضع كفّيه حذو 

 منكبيه

ذا سجدقوله  أ خرجه الترمذي وصّححه  كان ا 

 عن أ بي  حميد الساعدي 

ذا نهض رفع   .3121 ذا سجد وضع ريبتيه قبل يديه وا  ا 

 ريبتيهيديه قبل 

ذا سجدقوله  أ خرجه أ صحاب السنن عن  ا 

 وائل بن حجر 

ذا نهض   .3120 فلّما سجد وضع جبهته بين كفّيه وا 

 نهض على ريبتيه واعتمد على فخذه

رواه أ بو داود عن وائل بن  فلما سجدقوله 

 حجر 

ذا سجد أ حدكم فال يبرك كما يبرك البعير   .3129 ا 

 وليضع يديه قبل ريبتيه ضف

ذا سجدقوله  أ خرجه أ صحاب السنن عن  ا 

 أ بي  هريرة 

ه عن أ خرجه الترمذي وضّعف بين فال تقعقوله  فال تقع بين السجدتين  .3123

 عل  
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نهيى أ ن يجلس الّرجل ف  الّصالة وهو معتمد   .3124

 على يديه

 بناأ خرجه أ بو داود عن  نهيى أ ن يجلسقوله 

 عمر 

ذا نهض ف    .3127 نهيى أ ن يعتمد الّرجل على يديه ا 

 الصالة  

 أ خرجه أ بو داود نهيى أ ن يعتمد قوله 

فا ذا كان ف  وتر من صالته لم ينهض حتّى   .3123

 يس توي قاعدا

ذا كان ف قوله  ل مسلما  فا  أ خرجه الخمسة ا 

 عن مالك 

يخرج كفّيه من تحت برنس له حتى يضعهما   .3125

 على الحصباء 

 أ خرجه مالك عن انفع يخرج كفيه  قوله

أ مر أ ن نسجد على س بعة أ عضاء ول نكّف   .3128

شعرا ول ثواب الجبهة واليدين والريبتين 

 والرجلين

 أ خرجه الخمسة  أ مر أ ن نسجدقوله 

أ مرت أ ن أ سجد على س بعة أ عظم الجبهة   .3122

لى أ نفه واليدين والّريبتين  وأ شار بيده ا 

 وأ طراف القدمين ول نكّف الثياب ول الشعر

هو لفظ الش يخين عن  أ مرت أ ن أ سجدقوله 

 عباس  ابن

دان كما يسجد الوجه فا ذا ا ن اليدين تسج  .3011

ذا رفعه  وضع أ حدكم وجهه فليضعهما وا 

 فليرفعهما

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن ا ن اليدين قوله 

 عمر  ابن

 قنت شهرا قوله  قنت شهرا بعد الريوع   .3010

 هو حديث أ نس ثم ل يقنت ا ل قبلهقوله  ثّم ل يقنت ا ل قبله ف  صالة الغداة  .3019

ل الترمذي   أ خرجه الخمسة ا 

 رواه البخاري  كان القنوتقوله  كان القنوت ف  المغرب والفجر   .3013

 رواه أ بو داود والنسائ  قنت قوله  قنت شهرا ثّم تركه  .3014
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قنت شهرا متتابعا بعد الّرفع من الريوع ف    .3017

الّصلوات كلّها يدعو على أ حياء من سليم 

 ورعل وذيوان وعصيّة ويؤّمن من خلفه 

 ابنأ خرجه أ بو داود عن  قنت شهراقوله 

 عباس 

ركع ثّم رفع رأ سه فقال غفار غفر الله لها وأ سلم   .3013

سالمها الله وعصيّة عصت الله ورسوله اللّهم 

حيان والعن رعال وذيوان ثّم وقع لعن بن  ل ا  

 ساجدا

 أ خرجه مسلم عن خفّاف بن ركع ثم رفع قوله

يماء الغفّاري   ا 

فأ نزل الله عليه ليس لك من ال مر ش ء أ و   .3015

نّهم ظالمون   يتوب عليه أ و يعّذبهم فا 

رمذي أ خرجه البخاري والتفأ نزل الله عليه قوله 

 عمر  ابنعن 

ن  أ عوذ بر كان يقول ف  أ خر وتره اللّهم   .3018 ضاك ا 

من سخطك وأ عوذ بمعافاتك من عقوبتك 

وأ عوذ بك منك ل أ حص  ثناء عليك أ نت كما 

 أ ثنيت على نفسك

أ خرجه أ صحاب السنن عن كان يقول قوله 

 عل  

التّحيات لله والّصلوات والطّيبات الّسالم   .3012

عليك أ يّها النبيّ  ورحمة الله وبركاته الّسالم 

له لحين أ شهد أ ّن لعلينا وعلى عباد الله الّصا  ا 

نكم  ا ل الله وأ شهد أ ّن محّمدا عبده ورسوله فا 

ذا فعلتم ذلك سلّمتم على كّل عبد صالح ف   ا 

 السماء وال رض ثّم يتخير من الثناء ما شاء 

أ خرجه الخمسة وهو لفظ  التحيّات للهقوله 

 مسعود  ابنالش يخين عن 

ليه فيدعو به  .3001  رواه أ بو داود  ثم يتخيّر منقوله  ثّم يتخيّر من الّدعاء أ عجبه ا 

ذا قلت وأ شهد أ ّن محّمدا رسول الله فقد   .3000 ا 

ن  قضيت صالتك ا ن شئت أ ن تقوم فقم وا 

 شئت أ ن تقعد فاقعد

ذا قلتقوله   رواه أ بو داود  ا 

ّن الله هو الّسالم   .3009 ل تقولوا الّسالم على الله فا 

 ولكن قولوا التحيّات لله 

 النسائ  رواه ل تقولوا السالم قوله 
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ذا جلس ف  الّصالة وضع كفّه اليمنى   .3003 كان ا 

ليمنى وقبض أ صابعه كلّها وأ شار على فخذه ا

صبعه الت  تل  ال بهام ووضع كفّه اليسرى اب  

 على فخذه اليسرى  

ل البخاري  كان ا ذا جلسقوله  أ خرجه الس تة ا 

 وهو لفظ مسلم 

بابة   .3004 وروي عقد ثالاث وثالثين وأ شار ابلس ّ

لى القبلةورمى ببصره   ا 

 رواه مسلم  ورويقوله 

ذا قعد ف  الّصالة جعل قدمه اليسرى تحت   .3007 ا 

فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ل يجاوز 

 بصره ا شارته

ذا قعدقوله   ير الزب  ابنأ خرجه أ بو داود عن  ا 

ذا دعا ول يحّركها يدعو   .3003 كان يشير ابصبعه ا 

كذلك ويتحامل بيده اليسرى على فخذه 

 اليسرى 

هو لفظ أ بي  داود ورواه  كان يشيرقوله 

 الزبير  ابنالنسائ  عن 

افترش رجله اليسرى ورفع يده على فخذه   .3005

 اليسرى ونصب رجله اليمنى

أ خرجه الترمذي وصّححه  افترش رجلهقوله 

 النسائ  

ووضع ذراعيه على فخذيه وأ شار ابلس بّابة   .3008

 يدعو بها

 رواه الترمذي  ووضع ذراعيهقوله 

ل  أ مر أ ن توضعقوله  أ مر أ ن توضع ال يدي على الريب   .3002 أ خرجه الخمسة ا 

 الترمذي 

 أ خرجه الترمذي  ويقول اي مقّلبقوله  ويقول اي مقلّب القلوب ثبّت قلبي  على دينك  .3091

ذا كان ف  الركعة الت  تنقض  فيها الّصالة   .3090 ا 

أ خرج رجله اليسرى وقعد على شقّه متوّركا 

  سلّم د أ حناها شيئا ثمّ رافعا ا صبعه الس بّابة ق

ذا كان ف قوله  أ خرجه الترمذي عن أ بي   ا 

 حميد الساعدي 

أ ن تنّصب القدم اليمنى واس تقباله بأ صابعها   .3099

 القبلة والجلوس على اليسرى

 أ خرجه النسائ  يعن  أ ن تنصب القدمقوله 

نما س نّة الصالة أ ن تنصب كما علّمه عبد الله  ا 

 بن عمر لشهاب بن المجنون 
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ذا  .3093 جلس ف  الركعتين ال وليين كأ نّه على  ا 

 الّرضف حتّى يقوم

ذا جلسقوله  أ خرجه أ صحاب السنن جمع  ا 

 رضفة وه  الحجارة المحّماة 

يسلّم عن يمينه وعن يساره حتّى يرى بياض   .3094

 خّده

   أ خرجه مسلم والنسائ يسلم عن يمينهقوله 

الّسالم عليكم ورحمة الله الّسالم عليكم   .3097

 ورحمة الله

 أ خرجه أ صحاب السنن  السالم عليكمقوله 

ن رواه أ بو داود قوله م حتى يرى بياضقوله  حتّى يرى بياض خّده من هاهنا وهاهنا   .3093

 هاهنا زاده النسائ  

وروى كان يسلّم عن يمينه الّسالم عليكم   .3095

ورحمة الله وبركاته وعن يساره الّسالم عليكم 

 ورحمة الله

 وائل بن حجر رواه أ بو داود عن وروي قوله 

رواه أ بو داود عن سمرة بن ثم سلّموا  قوله ثّم سلّموا على أ قاربكم وأ نفسكم   .3098

 جندب 

م تومئون بأ يديكم مال  أ رى أ يديكم كأ نّها عال  .3092

نّما  ؟سمُ أ ذانب خيل شُ  أ سكنوا ف  الّصالة وا 

يكف  أ حدكم أ ن يضع يده على فخذه ثّم يسلّم 

 على أ خيه من على يمينه وشماله

أ خرجه مسلم وأ بو داود  م تومئونعالقوله 

والنسائ  جمع شموس بفتح شين وه  

 النفورة من الدواب لحّدتها 

كان ا ذا سلّم لم يقعد ا ل مقدار ما يقول اللّهم   .3031

ليك يعود  أ نت الّسالم ومنك الّسالم وا 

يرام   الّسالم تباريت اي ذا الجالل وال 

أ خرجه مسلم والترمذي عن  كان ا ذا سلّمقوله 

 عائشة 

أ مران أ ن نردّ على ال مام وأ ّن نتحاب وأ ن يسلّم   .3030

 بعضنا على بعض

أ خرجه أ بو داود عن سمرة بن  أ مران أ نقوله 

 جندب 

ذا قمت للّصالة فتوضأ  كما أ مر الله تعالى ثّم   .3039 ا 

ل  تشهّد فأ قم فا ن كان معك قرأ ن فاقرأ  وا 

راكعا  ركع فاطمئنافاحمد الله وكبّره وهلّله ثّم 

ذا قمتقوله   نتقصت من ذلكاوتمامه فا ن  ا 

نتقصت من صالتك ولم تذهب كلها اشيئا 



 459 

عتدل قائما ثّم اسجد واعتدل ساجدا ثّم اثّم 

اجلس واطمئن جالسا ثّم قم فا ذا فعلت ذلك 

 فقد تّمت صالتك

أ خرجه أ صحاب السنن وهو لفظ الترمذي 

نه وهو ف  الصحيحين   وحس ّ

الة الطهور وتحريمها التكبير مفتاح الصّ   .3033

 وتحليلها التّسليم

 أ خرجه أ بو داود والترمذي مفتاح الصالةقوله 

 عن عل  

الصالة مثنى مثنى تشهّد ف  كل ركعتين   .3034

وتضرع وتخّشع وتمسكن وتقنع يديك ترفعهما 

لى ربّك مس تقبال ببطونهما وجهك وتقول اي  ا 

 رّب اي رّب فمن لم يفعل فهي  خداج

ل أ خرجه الترمذي عن الفض مثنى الصالةقوله 

 بن العباس وأ خرجه النسائ  

ّن الرجل لينصرف من صالته وما كتب له   .3037 ا 

منها ا ل عشرها تسعها ثمنها س بعها سدسها 

 خمسها ربعها ثلثها نصفها

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن  ا ن الرجل قوله

 عمار بن يّسار 

ل يقبل الله صالة بغير طهور ول صدقة من   .3033

 لولغ

 أ خرجه مسلم والترمذي عن ل يقبل اللهقوله 

 عمر  ابن

ذا أ حدث حتّى   .3035 ل يقبل الله صالة أ حدكم ا 

 يتوضأ  

 أ خرجه أ بو داود والترمذيل يقبل الله قوله 

 عن أ بي  هريرة 

 أ خرجه أ بو داود عن أ بي  هريرة  ل صالةقوله  ل صالة لمن ل وضوء له  .3038

حد الوضوء الوا كان يتوضأ  لكل صالة ويجزئ  .3032

 ما لم يحدث

ل مسلما  كان يتوضأ  قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 عن أ نس 

من أ حدث ف  صالته فلينصرف فا ن كان ف    .3041

 صالة جماعة فليأ خذ بأ نفه ولينصرف

ف  أ خرجه أ بو داود عن من أ حدث  قوله

 عائشة 

 بناأ خرجه مالك عن  يعرق ف  الثوبقوله  يعرق ف  الثوب وهو جنب فيصلّ  فيه  .3040

 عمر 
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لى المسجد فلينظر فا ن رأ ى   .3049 ذا جاء أ حدكم ا  ا 

 ف  نعليه قذرا أ و أ ذى فليمسحه وليصّل فيهما 

ذا جاء أ حدكمقوله  أ خرجه أ بو داود عن أ بي   ا 

 سعيد 

احفظ عورتك ا ل من زوجتك أ و ما ملكت   .3043

يمينك ا ن اس تطعت أ ن ل يراها أ حد فافعل 

 فالله أ حّق أ ن يس تحيا منه

أ خرجه أ بو داود  احفظ عورتكقوله 

 والترمذي عن بهز بن حكيم 

لى   .3044 لى عورة الرجل ول المرأ ة ا  ل ينظر الّرجل ا 

لى الرجل ف   عورة المرأ ة ول يفض  الّرجل ا 

لى المرأ ة ف   الثوب الواحد ول تفض  المرأ ة ا 

 الثوب الواحد

أ خرجه مسلم والترمذي  ل ينظر الرجلقوله 

 نى لوأ بو داود عن أ بي  سعيد الخدري ومع 

 يفض  أ ي ل يلصق جسده بجسده 

اّيكم والتّعّري فا ّن معكم من ل يفارقكم ا ل   .3047 ا 

لى أ هله  عند الغائط وحين يفض  الرجل ا 

 فاس تحيوهم وأ يرموهم

اّيكم قوله  ل ا  أ خرجه الترمذي والخمسة ا 

النسائ  لكن أ خرجه النسائ  ف  عشرة 

 النساء 

ذا ّزوج أ حدكم عبده أ مته أ و أ جيره فال   .3043 ا 

لى عورتها ضف  ينظرن ا 

أ خرجه أ بو داود عن عبد ا ذا زوج أ حدكم  قوله

 الله بن عمرو بن العاص 

لى فخذ حّ  أ و ميّت  .3045  أ خرجه أ بو داود بس ند ضعيف  ل تبرزقوله  ل تبرز فخذك ول تنظر ا 

 فصل ف  بعض المنهيات ف  الصلوات

ل يصل  أ حدكم ف  الثّوب الواحد ليس على   .3048

 عاتقيه منه ش ء

ل ل يصل  أ حدكم قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 الترمذي عن أ بي  هريرة 

من صلّى ف  ثوب واحد فليخالف بطرفيه على   .3042

 عاتقيه

أ خرجه أ بو داود  من صلّى ف  ثوبقوله 

 والبخاري 

ل الترمذي عن أ و لكلّكم قوله  أ و لكلكم ثوابن  .3071 أ خرجه الس تة ا 

 أ بي  هريرة 

ين طرفيه ب صلّى ف  ثوب واحد ملتحفا مخالفا   .3070

 على منكبيه

ل الترم صلّى ف  ثوبقوله  ذي أ خرجه الس تة ا 

 عن عمر بن أ بي  سلمة 
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  أ خرجه أ بو داود والترمذي ل يقبل اللهقوله  ل يقبل الله صالة حائض ا ل بخمار  .3079

لى أ عالمها   .3073 صلّى ف  خميصة لها أ عالم فنظر ا 

لى أ بي  ج اذهبنظرة فقال  هم وا بخميصت  هذه ا 

نّها أ لهتن  أ نفا عن صوأ تون    الت بأ نبجانيته فا 

ل  صلّى ف  خميصةقوله  أ خرجه الس تة ا 

 الترمذي عن عائشة 

ليها وأ ان ف  الّصالة فأ خاف أ ن   .3074 كنت أ نظر ا 

 تفتنن 

 رواه مالك وأ بو داود  كنت أ نظرقوله 

وج من حرير فلبسه فصلّى فيه أ هدي له فرّ   .3077

قال و نصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثّم ا

 ل ينبغ  لباس هذا للمتقين

أ خرجه النسائ  عن عقبة بن أ هدي له قوله 

عامر الفّروج كتنّور القباء الذي له شق من 

 خلفه 

عائشة صلّى ف  ثوب وبعضه علّ  وفعل مع   .3073

 ميمونة كذلك

 أ خرجه أ بو داود عن عائشة  عائشةقوله 

قال ل نس قوموا فأ صل  لكم فصلّى ركعتين ثم   .3075

انصرف واصطف أ نس واليتيم وجّدته 

 وراءهما 

 أ خرجه الس تة عن أ نس  قال ل نسقوله 

قالت ميمونة يصل  وأ ان حذاءه حائض وربّما   .3078

   ثوبه ا ذا سجد وكان يصلّ  على الخمرةابنأ ص

أ خرجه الخمسة عن ميمونة  قالت ميمونةقوله 

ل الترمذي فالخمرة كل ما يوضع على الوجه  ا 

 صغيرا كان أ و يبيرا حصيرا أ و نس يجا 

نّما مباركة ول تصلّوا   .3072 صلّوا ف  مرابض الغنم فا 

يطان  نّها من الش ّ  ضفف  عطن ال بل فا 

أ خرجه أ بو داود عن  صلّوا ف  مرابضقوله 

 البّراء 

واطن المزبلة نهيى عن الّصالة ف  س بعة م  .3031

والمجزرة والمقبرة وقارعة الّطريق وف  الحمام 

 وف  معاطن ال بل وفوق ظهر بيت الله الحرام

 بناأ خرجه الترمذي عن  نهيى عن الصالةقوله 

 عمر بس ند ضعيف 

بيائهم تّخذوا قبور أ ن العن الله اليهود والنصارى   .3030

 مساجد

ل الترمذي عن  لعن اللهقوله  أ خرجه الخمسة ا 

أ بي  هريرة وزاد غير أ بي  داود ف  رواية 

 عائشة ولول ذلك ل برز قبره 
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اللهم ل تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله   .3039

يائهم تخذوا قبور أ نب اش تّد غضب الله على قوم ا

 مساجد ضف

أ خرجه مالك عن عطاء بن اللّهم ل تجعل قوله 

 يّسار 

ف  المقبرة وف  أ رض اببل نهيى عن الّصالة   .3033

نّها ملعونة  فا 

أ خرجه أ بو داود عن عل   نهيى عن الصالةقوله 

بس ند ضعيف أ و هو مخصوص بعل  بما يلقاه 

 من المحنة ف  اببل وه  الكوفة 

 فصل ف  بعض الجائزات ف  الصلوات 

بح على ظهر راحلته حيث كان وجهه   .3034 يس ّ

 ويومئ برأ سه

بح على ظهرقوله   بناأ خرجه الس تة عن  يس ّ

 عمر 

بح على ظهر الراحلة ويوتر عليها غير أ نّه   .3037 يس ّ

 ل يصلّ  عليها المكتوبة

بحقوله   أ خرجه مسلم  يس ّ

ذا أ راد أ ن يتّطوع اس تقبل القبلة بناقته ثّم كبّ   .3033 ر ا 

 ثّم صلّى حيث وّجهه ركابه

ذا أ راد قوله   ا 

جعلت ل  ال رض مسجدا وطهورا فأ يّما رجل   .3035

 من أ ّمت  أ دركته الّصالة صلّى 

أ خرجه النسائ  عن  جعلت ل  ال رضقوله 

 جابر 

جعلوا ف  بيوتكم من صالتكم ول تتّخذوها ا  .3038

 قبورا

 أ خرجه الخمسة اجعلوا قوله 

ذا قضى أ حدكم الّصالة فليجعل لبيته من   .3032 ا 

ّن الله جاعل ف  بي  ه من تصالته نصيبا فا 

 صالته خيرا

ذا قضى أ حدكم قوله   رواه مسلم عن جابر ا 

 أ خرجه الترمذي عن معاذ كان يس تحّب قوله  كان يس تحّب الّصالة ف  الحيطان  .3051

أ خرجه الخمسة عن زيد نهينا عن الكالم قوله  نهينا عن الكالم ف  الّصالة وقوموا لله قانتين  .3050

 بن أ رقم 
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ا ن  امتنع قال كان يرّد الّسالم ف  الّصالة ثمّ   .3059

 ف  الّصالة لشغال

ل الترمذي عن  كان يردّ قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 مسعود  ابن

ا ن هذه الصالة ل يصلح فيها ش ء من كالم   .3053

نّما ه  التسبيح والتّكبير وقراءة القرأ ن  النّاس ا 

 ا ن هذه الصالة قوله 

فال تأ ت الكهّان التّطيّر يجدونه ف  صدورهم   .3054

 نبيّ  من ال نبياء يخطّ فمنفال يصّدوهم كان 

 وافق خّطه فذاك

أ خرجه مسلم وأ بو داود  فال تأ ت الكهانقوله 

والنسائ  عن معاوية بن الحكم التطيّر 

التشاؤم ابلش ء والخطّ الذي يفعله المنجم 

ف  الرمل بأ صابعه ويحكم به ويخرج به 

الضمير وال سف الغضب والصّك الضرب 

 واللطم 

التراب حيث  س ئل عن تسوية المّصل   .3057

 يسجد فقال ا ن كان ولبد فاعال فواحدة 

 أ خرجه الخمسة عن معيقيب  س ئل عنقوله 

لى الّصالة فال يمّس الحصى   .3053 ذا قام أ حدكم ا  ا 

ّن الّرحمة تواجهه  فا 

ذا قام أ حدكمقوله   رواه ال ربعة عن أ بي  ذر  ا 

ل يزال الله مقبال على العبد وهو ف  صالته   .3055

 نصرف عنه التفت اما لم يلتفت فا ذا 

أ خرجه أ بو داود والنسائ   ل يزال اللهقوله 

 عن أ بي  ذر 

يطان من صالة   .3058 هو اختالس يختلسه الش ّ

 العبد

 أ خرجه الش يخان والنسائ   هو اختالسقوله 

لى الّسماء ف    .3052 ما ابل أ قوام يرفعون أ بصارهم ا 

 الّصالة لينتهّن عن ذلك أ و لتخطفّن أ بصارهم

أ خرجه البخاري وأ بو داود ما ابل أ قوام قوله 

 والنسائ  عن أ نس 

اّيك وال  .3081 نه هلكة فا ن كان ا  لتفات ف  الّصالة فا 

 ولبّد فف  التطوّع ل ف  الفريضة 

اّيك واللتفاتقوله    أ خرجه الترمذي عن أ نس ا 

 أ خرجه أ صحاب السنن يصلّ  ف  قباءقوله  ّرديصلّ  ف  قباء ويسلمون عليه ويشير بيده لل  .3080

 عمر  ابنعن 
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بي  أ خرجه الخمسة عن أ  التسبيح للرجال قوله  التّسبيح للّرجال والتصفيق للنّساء  .3089

 هريرة 

أ خرجه مسلم وأ بو داود  تنّخم فدلكهاقوله  تنّخم فدلكها بنعله اليسرى ف  الّصالة   .3083

 والنسائ  عن عبد الله بن الّشخير 

 رواه أ بو داود  فبزق تحت قوله فبزق تحت قدمه اليسرى ودلكه بنعله  .3084

ضرة رواه أ بو داود عن أ بي  ن بزق ف  ثوبهقوله  بزق ف  ثوبه وحّك بعضه ببعض  .3087

 وهو اتبعّ  وهو مرسل 

 عائشة اس تفتحت وهو يصلّ  فتقّدم ففتح ل   .3083

لى مصاله فأ تم صالته   ثّم رجع القهقرى ا 

 والباب ف  القبلة أ خرجه أ صحاب عائشةقوله 

 السنن عن عائشة 

أ خرجه أ صحاب السنن عن أ بي   اقتلواقوله  ال سودين ف  الصالة الحيّة والعقربقتلوا ا  .3085

 هريرة 

نهيى عن الّسدل ف  الّصالة وأ ن يغط  الرجل   .3088

 فاه فا ن تثاءب المصلّ  فليغط فاه

أ خرجه أ بو داود  نهيى عن السدلقوله 

 والترمذي عن أ بي  هريرة 

ذا   .3082 يصلّ  وعائشة بينه وبين القبلة معترضة وا 

 معه أ ن يوتر أ يقظها توتر أ راد

ل الترم يصلّ  وعائشةقوله   ذي أ خرجه الس تة ا 

يصلّ  مّما يل  ابب بن  سهم والنّاس يمّرون   .3021

 بين يديه وليس بينه وبين الكعبة سترة 

  أ خرجه أ بو داود والنسائ يصلّ  مما يل قوله 

 عن كثير بن كثير 

 س تطعتمال يقطع الّصالة ش ء وادرؤوا ما   .3020

نّما  هو ش يطان فا 

ل  ل يقطع الصالةقوله  أ خرجه الس تة ا 

 الترمذي عن أ بي  سعيد 

 منكم أ ل يحول بينه وبين القبلة اس تطاعمن   .3029

 أ حد فليفعل

 رواه أ بو داود  اس تطاعمن قوله 

لى ش ء يستره من النّاس   .3023 ذا صلّى أ حدكم ا  ا 

 فأ راد أ حد أ ن يجتاز بين يديه فليدفعه فا ن أ بي 

نما هو   ش يطانفليقاتله فا 

 رواه البخاري ا ذا صلّى أ حدكم  قوله
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بين يدي المصلّ  ماذا عليه لكان  لو يعلم المار  .3024

 أ ن يقف أ ربعين خير له من أ ن يمّر بين يديه

ن أ خرجه الس تة عن بشر ب لو يعلم الّمارقوله 

 سعيد ولم يعلم أ شهر أ و يوم أ و س نة 

أ خرجه أ بو داود ف  شأ ن  قطع صالتناقوله  قطع صالتنا قطع الله أ ثره فزحف   .3027

ا رجل بتبّوك مّر بين يديه رايبا أ اتنه فقاله فم

 قام بعد 

ذا صلّى أ حدكم فليجعل لقبلة وجهه شيئا فا ن   .3023 ا 

لم يجد فلينصب عصا فا ن لم يكن معه 

 فليخطط خّطا ثّم ل يضّره ما مّر أ مامه

ذا صلّى أ حدكمقوله  أ خرجه أ بو داود عن أ بي   ا 

 هريرة 

ذا وضع   .3025 أ حدكم بين يديه مثل مؤخرة الّرحل ا 

 فليصل ول يبال ما مرّ 

ذا وضع أ حدكمقوله  أ خرجه مسلم وأ بو داود  ا 

 والترمذي عن طلحة بن عبيد الله 

ذا صلى أ حدكم وليس بين يديه كمؤخرة   .3028 ا 

نه  الّرحل قطع صالته الكلب ال سود فا 

 ش يطان والمرأ ة والحمار

ل البخا قطع صالتهقوله  ي ر أ خرجه الخمسة ا 

ذا صلّى   عن أ بي  ذر أ وله ا 

ذا خرج يوم العيد أ مر ابلحربة فتوضع بين   .3022 ا 

ليها والنّاس وراءه وكان يفعل  يديه فيصلّ  ا 

 تخذها ال مراءاذلك ف  الّسفر فمن ثّم 

ذا خرج يوم العيدقوله  ل  ا  أ خرجه الخمسة ا 

 عمر  ابنالترمذي عن 

ليها  .3911 ل النسائ  ول كان يعرضقوله  كان يعرض راحلته فيصل  ا  م أ خرجه الس تة ا 

 يرفعه مالك وأ بو داود 

لى بعيره  .3910 نّه صلّى ا  نه صلّى قوله ا  ل النسائ   ا   أ خرجه الس تة ا 

يجنّب السترة عن ال يمن أ و ال يسر ول   .3919

 يّصمد له صمدا 

أ خرجه أ بو داود عن يّجنب السترة  قوله

 المقداد الصمد القصد للش ء 

لى سترة   .3913 ذا صلّى أ حدكم ا  طع فليدن منها ل يقا 

 الش يطان عليه صالته

ذا صلّى أ حدكمقوله  أ خرجه أ بو داود عن  ا 

 سهل بن أ بي  حثمة 
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كان يصلّ  ابلنّاس وهو حامل أ مامة بنت   .3914

ذا قام حملها   زينب بنته فا ذا سجد وضعها وا 

ل الترمذي كان يصلّ   قوله أ خرجه الس تة ا 

 عن أ بي  قتادة 

ذا نعس أ حدكم وهو يصلّ  فلير   .3917 قد حتّى ا 

ّن أ حدكم ا ذا صلّى وهو  يذهب عنه النّوم فا 

انعس ل يدري لعلّه يذهب يس تغفر فيسّب 

 نفسه

ذا نعس أ حدكمقوله  أ خرجه الس تة عن  ا 

 عائشة 

نما مثل هذا كمثل الذي يصلّ  وهو مكتوف  .3913 نما مثل قوله  ا  أ خرجه مسلم وأ بو داود ا 

 عباس العقص ظفر الشعر ابنوالنسائ  عن 

 وشّده وحرزه ف  أ عاله 

يعن  مقعده أ خرجه أ بو داود  ذلك كفلقوله  ذلك كفل الش يطان  .3915

والترمذي من حديث أ بي  رافع لما حلّه 

 للحسن الس بط 

ل صالة بحضرة طعام ول لمن يدافعه   .3918

 ال خبثان

أ خرجه مسلم واللفظ ل بي  داود  ل صالةقوله 

 عن عبد الله بن محّمد بن أ بي  بكر 

ذا أ قيمت الّصالة ووجد أ حدكم الخالء فليبدأ    .3912 ا 

 به قبل صالته

ذا أ قيمت الصالة قوله  ظ أ خرجه ال ربعة واللفا 

 للترمذي عن عبد الله بن أ رقم 

 فصل ف  السجود سهوا وشكرا

قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلّما   .3901

تّم صالته سجد سجدتين ثّم سلّم بعد ذلك 

 ضف 

أ خرجه الس تة واللفظ  ثنتيناقام من قوله 

 للش يخين عن عبد الله بن مالك 

ذا كنت ف  صالة فشككت ف  ثالث أ م   .3900 ا 

أ ربع وأ كثر ظنّك على أ ربع تشهدّت ثّم سجدت 

 م ثمّ سجدتين وأ نت جالس قبل أ ن تسلّ 

 تشهدت أ يضا ثّم تسلّم

ذا كنت ف  صالةقوله  أ خرجه أ بو داود عن  ا 

 مسعود  ابن



 467 

ذا شّك أ حدكم ف  صالته فلم يدر كم صلّى   .3909 ا 

ثالاث أ م أ ربعا فليطرح الشّك وليبن على ما 

ستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أ ن يسلم فا ن ا

ن صلّى  كان صلّى خمسا شفعن له صالته وا 

 ترغيما للش يطانتماما ل ربع كانتا 

ذا شّك أ حدكمقوله  ل  ا  أ خرجه الس تة ا 

لصاق أ نفه ابلّرغام التراب   البخاري ا 

ذا سهيى أ حدكم ف  صالته فلم يدر واحدة   .3903 ا 

 ثنتين فليبن على واحدة فا ن لم يدراصلّى أ و 

 اثنتين صلّى أ م ثالاث فليبن على اثنتين 

... 

انصرف من اثنين فقال له الخرابق ذو اليدين   .3904

أ قصرت الّصالة أ م نسيت فقال أ صدق ذو 

لّم اليدين فقالوا نعم فصلّى اثنتين أ خريين ثّم س

ثم كبّر ثّم سجد سجدتين مثل سجوده أ و 

 أ طول ثّم رفع

أ بي   أ خرجه الس تة عن انصرف من اثنتينقوله 

 هريرة 

صلّى ا حدى صالته العشّ  ركعتين ثّم سلّم ثّم   .3907

لى خش بة ف  مقّدم المسجد فوضع ده ي قام ا 

عليها فقال ذو اليدين أ قصرت الصالة أ م 

نسيت فقال لم أ نس ولم تقصر فقال بلى قد 

نسيت فقام فصلّى ركعتين ثّم سلّم ثّم كبّر 

فصلّى مثل سجوده أ و أ طول ثّم رفع رأ سه 

فكبّر ثّم وضع رأ سه فكبّر ثّم سجد مثل 

 سجوده أ و أ طول ثم ّرفع رأ سه وكبّر

 أ خرجه الس تة  صلّى ا حدىقوله 

صلّى فزاد أ و نقص فقيل أ حدث ف  الّصالة   .3903

ش ء فقال وما ذاك قالوا ّصليت كذا وكذا 

فثنى رجليه واس تقبل القبلة وسجد سجدتين 

نه لو حدث ف  الصالة أ نبأ تكم  ثّم سلّم فقال ا 

به ولكن  بشر أ نسى كما تنسوان فا ذا نسيت 

 ابنأ خرجه الخمسة عن  صلّى فزادقوله 

 مسعود 
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ذا شّك أ حدكم ف  صالته فليتحّر  فذيرون  وا 

 ثّم يسجد سجدتين الّصواب وليبن عليه

ذا قام ال مام ف  الركعتين فذير قبل أ ن   .3905 ا 

ما فال س توى قائايس توي قائما فليجلس فا ن 

 يجلس وليسجد سجدت  الّسهو

ذا قام ال مام قوله   أ خرجه أ بو داود والترمذي ا 

يقرأ  الّسورة الت  فيها الّسجدة فيسجد النّاس   .3908

 معه

أ خرجه الش يخان وأ بو داود  يقرأ  السورةقوله 

 عمر  ابنعن 

ذا قرأ    .3902 أ دم الّسجدة فسجد اعتزل  ابنا 

دم أ   ابنالش ّيطان يبك  يقول اي ويله أ مر 

ابلّسجود فسجد فله الجنّة وأ مرت ابلّسجود 

 فأ بيت فل  النّار

ذا قرأ  قوله  أ خرجه مسلم عن أ بي   أ دم ابنا 

 هريرة 

 أ خرجه أ بو داود عن لم يسجد ف  ش ءقوله  المفّصل ف  المدينةلم يسجد ف  ش ء من   .3991

 عباس  ابن

يقول ف  سجوده ليال سجد وجهي  للذي   .3990

 خلقه وصّوره وشّق سمعه وبصره بحوله وقّوته

ن أ خرجه أ صحاب السن يقول ف  سجودهقوله 

 عن عائشة 

ذا جاءه أ مر سرور أ و بّشر به خّر ساجدا   .3999 ا 

 شايرا لله تعالى 

ذاقوله   أ خرجه أ بو داود والترمذي  جاءه أ مر ا 

ن  سأ لت ربّي  وشفعت ل مت  فأ عطان  ثلث   .3993 ا 

أ ّمت  فخررت لربّي  ساجدا شكّرا ثّم رفعت 

رأ س  فسأ لت ربّي  ل مت  فأ عطان  ثلث أ مت  

فخررت لربي  ساجدا شكرا ثّم رفعت رأ س  

فسأ لت ربي  ل مت  فأ عطان  الثلث ال خر 

 فخررت لربّي  ساجدا شكرا

ن قوله   أ خرجه أ بو داود عن أ بي  سأ لت ربّي  ا 

 بكرة وفيه موسى بن يعقوب ليس بمجمع عليه 

 فصل ف  صالة الجماعة
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صالة الرجل ف  جماعة تضعف على صالته   .3994

ف  بيته وف  سوقه خمسا وعشرين ضعفا 

ذا توضأ  فأ حسن الوضوء ثم خرج  وذلك أ نه ا 

لى المسجد ل يخرجه ا ل الصالة لم يخط  ا 

خطوة ا ل رفعت بها درجة وحطت عنه بها 

خطيئة فا ذا صلى لم تزل المالئكة تصل  عليه 

رحمه ا مادام ف  مصاله اللهم صل عليه اللهم

 ول يزال أ حدكم ف  صالة ما انتظر الصالة  

أ خرجه الس تة ا ل  صالة الرجل ف قوله 

 النسائ  وهو لفظ البخاري 

صالة الجماعة أ فضل من صالة الفذ بس بع   .3997

 وعشرين درجة

 ابنرواه الش يخان عن  صالة الجماعةقوله 

 عمر 

أ عظم الناس أ جرا ف  الصالة أ بعدهم ممشى   .3993

الصالة حتى يصليها مع ال مام والذي ينتظر 

 أ عظم أ جرا من الذي يصل  ثم ينام

أ خرجه رزين وهو ف   أ عظم الناس أ جراقوله 

 الصحيح عن أ بي  موسى 

من صلى العشاء ف  جماعة فكأ نما قام نصف   .3995

الليل ومن صلى الصبح ف  جماعة فكأ نما قام 

 الليل كله قد جمع الله تعالى لك ذلك كله

أ خرجه مسلم ومالك  من صلّى العشاءقوله 

 وأ بو داود والترمذي عن عثمان 

أ م مكتوم الرخصة لعماه وضعفه  ابنطلب   .3998

فقال له هل تسمع النداء قال نعم قال فأ جب 

 ضف

أ خرجه مسلم  أ م مكتوم ابنطلب قوله 

 والنسائ  عن أ بي  هريرة 

تباعه عذر لم   .3992 من سمع المنادي فلم يمنعه من ا 

و وهو خوف أ  تقبل منه الصالة الت  صالها 

 مرض

أ خرجه أ بو داود بس ند  من سمع المناديقوله 

 عباس  ابنضعيف عن 

أ ثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء   .3931

وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ل توهما ولو 

حبوا ولقد هممت أ ن أ مر ابلصالة فتقام ثم 

أ مر رجال فيصل  ابلناس ثم أ نطلق مع  برجال 

أ خرجه الس تة عن أ بي  أ ثقل الصالة  قوله

 هريرة 
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لى قوم ل يشهدون  معهم حزم من حطب ا 

 الصالة فأ حرق عليهم بيوتهم ابلنار

لى انحية   .3930 رخص لعتبان قال له أ ين تريد فأ شار ا 

 تين من البيت فقام فصففنا خلفه فصلى بنا ركع 

  أ خرجه الثالثة والنسائرّخص لعتبان قوله 

 عن عتبان بن مالك 

يأ مر المؤذن ف  الليلة المطيرة ف  السفر أ ل   .3939

 صلوا ف  رحالكم  

ل الترمذي  يأ مر المؤذنقوله  أ خرجه الس تة ا 

 عمر  ابنعن 

يؤم القوم أ قرؤهم لكتاب الله تعالى فا ن كانوا   .3933

ف  القراءة سواء فأ علمهم ابلس نّة فا ن كانوا ف  

الس نّة سواء فأ قدمهم هجرة فا ن كانوا ف  

قدمهم س نا ول يؤم الرجل الهجرة سواء فأ  

الرجل ف  بيته ول ف  سلطانه ول يجلس على 

ذنه   تكرمته ا ل اب 

ل البخاري  يؤم القومقوله  أ خرجه الخمسة ا 

عن أ بي  مسعود التكرمة موضع جلوس 

 الخاص من فراش أ و سرير 

ذا كانوا ثالثة فليؤمهم أ حدهم وأ حقهم ابل مامة   .3934 ا 

 أ قرؤهم

ذا كانوا ثالثةقوله  أ خرجه مسلم والنسائ   ا 

 عن أ بي  سعيد 

 خياركم أ خرجه أ بو داود  ليؤذن لكمقوله  ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم  .3937

يؤمهم ف  قباء قبل الهجرة سالم مولى أ بي    .3933

 حذيفة وكان أ كثرهم قرأ ان

اود أ خرجه البخاري وأ بو د يؤمهم ف  قباءقوله 

 والنسائ  عن عمرو بن سلمة 

أ م مكتوم الناس خليفة على المدينة  ابنيؤم   .3935

 وهو أ عمى ضف

 أ خرجه أ بو داود عن أ نس  مكتوم ابنيؤم قوله 

ثالثة ل يقبل الله تعالى منهم صالة من تقدم   .3938

قوما وهم له كارهون ورجل أ تى الصالة دابرا 

 عتبد محررةابعد أ ن تفوته ومن 

 أ خرجه أ بو داود بس ند ثالثة ل يقبلقوله 

 ضعيف 

ى ل تجاوز صالتهم أ ذانهم العبد ال بق حتثالثة   .3932

مام  امرأ ةيرجع و  ابتت وزوجها عليها ساخط وا 

 قوم وهم له كارهون

نه ثالثة ل تجاوزقوله    أ خرجه الترمذي وحس ّ
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ن معاذا   .3941 ا ان أ صحاب نواضح نعمل ابلنهار وا 

صلى معك العشاء ثم أ اتان فاس تفتح بسورة 

البقرة فأ قبل على معاذ فقال أ فتّان أ نت اي معاذ 

ذا يغشى ا قرأ  والشمس وضحاها والليل ا 

 وس بح اسم ربك ال على

ان أ صحاب نواضحقوله  ل  ا  أ خرجه الخمسة ا 

الترمذي عن جابر الناضح البعير الذي 

 ى عليه يستسق

ذا صلى أ حدكم للناس فليخفف فا ن فيهم   .3940 ا 

ذا  الضعيف والسقيم والمريض وذا الحاجة وا 

 صلى لنفسه فليطل ما شاء 

ذا صلّى أ حدكم  قوله أ خرجه الس تة عن أ بي  ا 

 هريرة 

ن  أ دخل الصالة فأ ريد أ ن أ طيلها فأ سمع بكاء   .3949 ا 

الّصبي  فأ تجوز ف  صالت  مما أ علم من وجد 

 أ مه عليه من بكائه

ن  أ دخل الصالة قوله ل أ اب  ا  أ خرجه الخمسة ا 

 داود عن أ نس الوجد الحزن 

يقوم ف  الركعة ال ولى حتى ل يسمع وقع قدم   .3943

 ف  الظهر 

 أ خرجه أ بو داود  يقوم ف  الركعةقوله 

ذا رأ هم جماعة صلى  .3944 ذا رأ هم قليال جلس وا  ذا رأ هم قليال قوله  ا  رواه أ بو داود عن سالم ا 

 بن أ بي  النّضر 

ل يصل  ال مام ف  الموضع الذي صلّى فيه   .3947

 المكتوبة حتى يتحول

أ خرجه أ بو داود عن  ل يصلّ  ال مامقوله 

 المغيرة بن شعبة 

أ خرجه البخاري وأ بو داود  كان ا ذا سلّمقوله  كان ا ذا سلم يمكث ف  مكانه يسيرا  .3943

 والنسائ  لك  تنصرف النساء عن أ م سلمة 

يفعلهن ل يؤم رجل ثالث ل يحل ل حد أ ن   .3945

قوما فيخص نفسه ابلدعاء دونهم فا ن فعل فقد 

خانهم ول ينظر ف  قعر بيت قبل أ ن يس تأ ذن 

فا ن فعل فقد خانهم ول يصل  وهو حاقن حتى 

 يتخفف

أ خرجه أ بو داود والترمذي  ثالث ل يحلّ قوله 

 عن ثوابن والحاقن هو الذي يدافع بوله 
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لفوا تختس تووا ول ايمسح المنايب فيقول   .3948

فتختلف قلوبكم ليلين  منكم أ ولوا ال حالم 

والنهيى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 

 الذين يلونهم

أ خرجه مسلم وأ بو داود  يمسح المنايبقوله 

 والنسائ  عن أ بي  مسعود البدري 

اّيكم وهيشات قوله ا ايكم وهيشات ال سواق  .3942 ي والترمذ أ خرجه مسلم ا 

  ختالط وكثرة اللغطوأ بو داود والهيشات ال

 بناأ خرجه الس تة عن فأ خذ بذؤابت  قوله  فأ خذ بذؤابت  فجعلن  عن يمينه  .3971

عباس لما صلّى عن يساره لما ابت عند خالته 

 ميمونة 

خير صفوف الرجال أ ولها وشرها أ خرها وخير   .3970

 صفوف النساء أ خرها وشرها أ ولها 

ل البخاري  خير صفوفقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 يرة عن أ بي  هر 

 لتسوون صفوفكم أ و ليخالفن الله بين قلوبكم  .3979

 أ و وجوهكم

قوله لتسوون صفوفكم أ خرجه الخمسة 

ل الترمذي عن أ نس   أ خرجه الخمسة ا 

سووا صفوفكم فا ن تسوية الصفوف من تمام   .3973

 الصالة

ل  سّووا صفوفكمقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 الترمذي عن أ نس 

دوا وسّ أ قيموا الصفوف وحاذوا بين المنايب   .3974

الخلل ولينوا بأ يدي ا خوانكم ول تذروا فرجات 

للش يطان ومن وصل صفّا وصله الله ومن قطع 

       صفّا قطعه الله

ه أ خرجه أ بو داود بطول أ قيموا الصفوفقوله 

والنسائ  من قوله من وصل فرجات 

 الش يطان ه  الخلل الت  تكون بين المّصلين 

 اس عب ابنأ خرجه أ بو داود عن خياركم قوله  خياركم أ لينكم منايب ف  الصالة   .3977

رأ ى رجال يصل  خلف الصف وحده فأ مره   .3973

عادة الصالة  اب 

أ خرجه أ بو داود والترمذي عن رأ ى رجال قوله 

 وابصة بن معبد 

رأ ى ف  أ صحابه تأ خرا فقال تقدموا فأ تموا بي    .3975

وليأ تم بكم من بعدكم ل يزال قوم يتأ خرون 

 حتى يؤخرهم الله

 أ خرجه مسلم وأ بو داود  أ صحابه رأ ى فقوله 

 والنسائ  
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أ ل تصفّون كما تصّف المالئكة عند ربهم   .3978

يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون ف  

 الصف

أ خرجه مسلم وأ بو داود  أ ل تصفّون قوله

 والنسائ  

لو تعلمون ما ف  الصف ال ول ما كانت ا ل   .3972

 قرعة

 أ خرجه مسلم عن أ بي  هريرة  لو تعلمونقوله 

ذا   .3931 نما جعل ال مام ليؤتم به فا ذا كبر فكبروا وا  ا 

ذا قال سمع الله لمن حمده  ركع فاركعوا وا 

ذا صلى قائما  فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وا 

ذا صلى قاعدا فصلوا قعودا  فصلوا قياما وا 

 أ جمعون 

نما جعل ال مام قوله ل  ا  أ خرجه الخمسة ا 

 الترمذي عن أ بي  هريرة 

أ ما يخشى أ حدكم ا ذا رفع رأ سه قبل ال مام أ ن   .3930

يجعل الله رأ سه رأ س حمار أ و صورته صورة 

 حمار 

أ خرجه الخمسة عن أ ما يخشى أ حدكم قوله 

 أ بي  هريرة 

نما   .3939 الذي يرفع رأ سه ويخفضه قبل ال مام ا 

 انصيته بيد الش يطان 

أ خرجه مالك عن أ بي  الذي يرفع رأ سه قوله 

 هريرة 

ه لمن حمده لم يحن أ حد منا فا ذا قال سمع الل  .3933

 ظهره حتى يضع جبهته على ال رض

ذا قال سمع اللهقوله  أ خرجه الخمسة عن  فا 

 البّراء 

من أ درك ركعة من الصالة فقد أ درك الصالة   .3934

 كلها

 أ خرجه الثالثة وأ بو داود  من أ درك ركعةقوله 

لى الصالة ونحن سجود فاسجدوا   .3937 ذا جئتم ا  ا 

أ درك الركعة فقد أ درك ول تعّدوها شيئا ومن 

 الصالة

لى  قوله ذا جئتم ا   ة رواه أ بو داود عن أ بي  هرير ا 

من أ درك الركعة فقد أ درك السجدة ومن فاتته   .3933

 قراءة أ م القرأ ن فقد فاته خير كثير

 رواه مالك  من أ درك الركعةقوله 
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ذا أ تى أ حدكم وال مام على حال فليصنع كما   .3935 ا 

 يصنع ال مام

ذا أ تى أ حدكم قوله  أ خرجه الترمذي عن عل  ا 

 ومعاذ 

سعد بن عبادة له منبرا من طرفاء  امرأ ةعملت   .3938

الغابة ثالث درجات فقام عليه فكبّر فكبّر 

الناس وراءه وهو على المنبر ثم عاد حتى فرغ 

نما  من صالته ثم أ قبل على الناس فقال ا 

 صنعت هذا لتأ تّموا ولتعلموا صالت 

ل امرأ ةعملت قوله   الترمذي أ خرجه الخمسة ا 

 عن أ بي  حازم بن دينار 

يصل  من الليل ف  حجرته وجدار الحجرة   .3932

قصير فرأ ى الناس شخصه فقام أ انس يصلون 

ا بصالته فأ صبحوا يتحدثون فقام الثانية وقامو 

فصنعوا ذلك ثالاث فلما كان بعد ذلك جلس 

ن   فلم يخرج فلما أ صبح ذيروا له ذلك فقال ا 

 خفت أ ن تكتب عليكم صالة الليل

أ خرجه البخاري وأ بو يصلّ  من الليل قوله 

 داود عن عائشة 

لى الصالة وعليكم   .3951 ذا سمعتم ال قامة فامشوا ا  ا 

السكينة والوقار ول تسرعوا فما أ دركتم فصلّوا 

 وما فاتكم فأ تموا 

ذا سمعتم ال قامةقوله   أ خرجه الس تة عن أ بي  ا 

 هريرة 

من كانت منكن تؤمن ابلله واليوم ال خر فال   .3950

ترفع رأ سها حتى يرفع الرجال رؤوسهم يراهية 

 أ ن يرين عورات الرجال

أ خرجه أ بو داود عن  من كانت منكنقوله 

 أ سماء 

هل تقرؤون ا ذا جهرت ابلقراءة فقال بعضنا ا ان   .3959

نصنع ذلك قال فال وأ ان أ قول مال  ينازعن  

القرأ ن فال تقرؤوا بش ء من القرأ ن ا ذا جهرت 

 ا ل بأ ّم القرأ ن 

أ خرجه أ صحاب السنن عن  تقرؤون هلقوله 

 عبادة بن الصامت 

قال سم ربك فاصلى الظهر فقرأ  واحد بس بح   .3953

أ يكم القارئ قال الرجل قد ظننت أ ن بعضكم 

 خالجنيها

أ خرجه مسلم وأ بو داود  صلّى الظهرقوله 

 والنسائ  عن عمران بن حصين 
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قيل تريت أ ية كذا قال فهال ذيرتنيها كنت أ رى   .3954

 أ نها نسخت 

 أ خرجه أ بو داود عن المّسور قيل تريت قوله 

لى   .3957 قال لرجل صلى مع أ هله ا ذا جئت ا 

ن  المسجد وأ قيمت الصالة فصل مع الناس وا 

 كنت قد صليت تكن لك انفلة

أ خرجه مالك والنسائ  عن  قال لرجلقوله 

 بشر بن محجن 

ذا أ قيمت الصالة فال صالة ا ل المكتوبة  .3953 ذا أ قيمتقوله  ا  ل البخاري  ا  أ خرجه الخمسة ا 

 عن أ بي  هريرة 

قال ف  ال ئمة يصلون لكم فا ن أ صابوا فلكم   .3955

ن أ خطئوا فلكم وعليهم  وا 

أ خرجه البخاري عن أ بي   قال ف  ال ئمةقوله 

 هريرة 

لى سم ربك ال عاكان يقرأ  ف  الجمعة بس بح   .3958

 وهل أ اتك حديث الغاش ية

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن كان يقرأ   قوله

 سمرة بن جندب 

ل ن يصل  أ حدكم بظهر الحرة خير له من أ ن   .3952

ذا قام ال مام يخطب جاء يتخطى  يقعد حتى ا 

 رقاب الناس يوم الجمعة

أ حدكم أ خرجه مالك عن أ بي   ل ن يصلّ  قوله

 هريرة 

تّخذ امن تخّطى رقاب النّاس يوم الجمعة   .3981

لى جهنّم  جسرا ا 

رواه الترمذي عن معاذ بن  من تخطىقوله 

 أ نس مرفوعا 

 فصل ف  بعض صلوات الكفاية

قام ف  الكسوف فّصلى ابلنّاس فأ طال القراءة   .3980

ثّم ركع فأ طال الريوع ثّم رفع رأ سه فأ طال القراءة 

وه  دون قراءته ال ولى ثّم ركع فأ طال الريوع 

وهو دون ريوعه ال ّول ثّم رفع رأ سه ثّم سجد 

سجدتين ثّم قام فصنع ف  الركعة الثانية مثل 

نجلت الّشمس ثم قام اذلك ثّم سلّم وقد 

ّن الّشمس والقمر ل فخ طب النّاس فقال ا 

يكسفان لموت أ حد ول لحياته ولكنّهما أ يتان 

أ خرجه الس تة عن  قام ف  الكسوفقوله 

 عائشة 
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من أ ايت الله يريهما عباده فا ذا رأ يتم ذلك 

لى الّصالة  فافزعوا ا 

قال ف  الطلب للسقيّا على المنبر رفع يديه   .3989

وما نرى من السماء قزعة فما وضعهما حتّى 

اثر الّسحاب فلم ينزل حتّى تحادر المطر على 

لى الجمعة الثانية فشكوا  لحيته واس تمر ا 

 المطر فرفع يديه على المنبر وقال اللّهم حوالينا

لى انحية من  ول علينا فما يشير بيده ا 

نفرجت وصارت المدينة مثل االّسحاب ا ل 

الجوبة اللّهم حوالينا ول علينا اللّهم على ال كام 

 والّظراب وبطون ال ودية ومنابت الّشجر 

ل أ خرجه الس   قال ف  الطلب للسقياقوله  تة ا 

 الترمذي عن أ نس القزعة قطعة من الغيم 

ليه قحوط المطر فأ مر بمنبر فوضع له   .3983 شك  ا 

 وما يخرجون فيهف  المصلّى ووعد النّاس ي

فخرج حين بدا حاجب الّشمس فقعد على 

نكم  المنبر فكبّر وحمد الله تعالى ثّم قال ا 

شكوتم جدب دايركم واستئخار المطر عن 

ا ابن زمانه عنكم وقد أ مركم الله أ ن تدعوه 

ووعدكم أ ن يس تجيب لكم ثّم قال الحمد لله 

رب العالمين الّرحمن الّرحيم مالك يوم الّدين 

له  لله ل ا  ا ل هو يفعل ما يريد اللّهم أ نت ل ا 

ا ل أ نت الغنّ  ونحن الفقراء أ نزل علينا الغيث 

لى حين ثّم  واجعل ما أ نزلت لنا قوة وبالغا ا 

رفع يديه فلم يزل ف  الّرفع حتّى بدا بياض 

لى النّاس ظهره وحّول رداءه  بطيه ثّم حّول ا  ا 

وهو رافع يديه ثّم أ قبل على النّاس ونزل فصلّى 

 كعتين فأ نشأ  الله تعالى سحابة فرعدت وبرقتر 

ذن الله تعالى فلم يأ ت المسجد  ثّم أ مطرت اب 

ليه قحوط قوله أ خرجه أ بو داود عن  شك  ا 

 عائشة 
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لى  يول فلّما رأ ى سرعتهم ا  حتّى سالت الس ّ

الكّن ضحك حتّى بدت نواجذه ثّم قال أ شهد 

أ ن الله على كّل ش ء قدير وأ ن  عبد الله 

 ورسوله

نّه حديث حسر   .3984 ثوبه حتّى أ صابه المطر قال ا 

 عهد بربّه

 أ خرجه أ بو داود عن أ نس  حسر ثوبهقوله 

 فصل ف  نع  الميت والصالة عليه

نعى النجاشّ  ف  اليوم الذي مات فيه وخرج   .3987

لى المصلّى فصّف بهم وكبّر عليه أ ربع  بهم ا 

س تغفروا ل خيكم ولم يزد اتكبيرات وقال 

 ضف

 أ خرجه الس تة وللش يخان نعى النجاش ّ قوله 

 س تغفروا ل خيكم ا

ذا صلّيتم على الّميت فأ خلصوا له الدعاء  .3983 ذا صلّيتم  قوله ا  على أ خرجه أ بو داود بس ند ا 

 فيه بعض كالم 

غفر له اصلّى على جنازة فأ سمعهم الدعاء اللّهم   .3985

وارحمه وعافه واعف عنه وأ يرم نزله ووّسع 

قّه من ونمدخله واغسله ابلماء والثّلج والبرد 

الخطااي كما ينقى الثّوب ال بيض من الّدنس 

وأ بدله دارا خيرا من داره وأ هال خيرا من أ هله 

وزوجا خيرا من زوجه وأ دخله الجنّة وأ عذه 

 من عذاب القبر ومن عذاب النّار

وهو لفظ مسلم ورواه  صلّى على جنازةقوله 

 الترمذي والنسائ  عن عوف بن مالك 

   بيضاء سهلابنصلّى ف  المسجد على   .3988

 وسهيل

ل  صلّى ف  المسجدقوله  أ خرجه الس تة ا 

 البخاري عن عائشة 

قال ف  ال نسان الذي يقّم المسجد أ فال كنتم   .3982

 أ ذنتمون  دلّون  على قبرها فصلّى عليها 

ظ أ خرجه الش يخان واللف قال ف  ال نسانقوله 

 لمسلم عن أ بي  هريرة 
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ّن   .3921 ّن هذه القبور مملوءة ظلمة على أ هلها وا  ا 

 الله ينّورها لهم بصالت  عليهم 

ّن هذه القبورقوله   أ خرجه الش يخان  ا 

 أ خرجه مسلم عن أ نس  صلّى علىقوله  صلّى على قبر أ خر  .3920

ماتت أ م سعد ومضى عليها شهر فلّما قدم   .3929

 صلّى عليها

 نابأ خرجه الترمذي عن  ماتت أ م سعدقوله 

 المسيب 

وصلّى على قتلى أ حد بعد ثمان س نين كالموّدع   .3923

 لل حياء وال موات

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  عنوصلّى على قوله 

 جابر 

صحمة من توفّ  اليوم رجل صالح وهو أ    .3924

 الحبش فهلّموا فصلّوا عليه 

 أ خرجه الش يخان والنسائ  توفّ  اليومقوله 

 عن جابر 

 أ خرجه أ بو داود  على ماعز وصلّىقوله  وصلّى على ماعز بن مالك  .3927

فيسأ ل عن الميّت هل عليه دين هل عنده   .3923

ل قال صلّوا على  وفاء فا ن وجده صلّى عليه وا 

 صاحبكم فلّما فتح الله عليه ابلدنيا يؤدي عنه

ويصلّ  عليه ويقول أ ان أ ولى ابلمؤمنين من 

لّ   أ نفسهم فمن ترك دينا أ و كال أ و ضياعا فا 

 ثتهوعلّ  ومن ترك مال فلور

ل أ اب فيسأ ل عن الميت قوله  أ خرجه الخمسة ا 

داود عن أ بي  هريرة الكّل الثفل والدين 

 والضياع ابلفتح العيال 

أ خرجه مسلم والترمذي  أ ت  برجلقوله  أ ت  برجل قتل نفسه فلم يصّل عليه  .3925

 والنسائ  عن جابر 

ما من ميّت تصلّ  عليه أ مة من المسلمين   .3928

 ا فيهله ا ل شفّعو يبلغون مائة كلهم يشفعون 

أ خرجه مسلم والترمذي  ما من ميتقوله 

 والنسائ  عن عائشة 

ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أ ربعون   .3922

 رجال ل يشريون ابلله شيئا ا ل شفعهم الله فيه

أ خرجه مسلم وأ بو داود عن  ما من مسلمقوله 

 عباس  ابن

ما من مسلم يموت فيصل  عليه ثالثة صفوف   .3311

 المسلمين ا ل أ وجبمن 

أ خرجه أ بو داود  يموت ما من مسلمقوله 

 والترمذي وقال حسن 
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ذا دخل أ حدكم المسجد فليركع ركعتين قبل   .3310 ا 

 أ ن يجلس 

ذا دخل أ حدكمقوله  أ خرجه الس تة عن أ بي   ا 

 قتادة 

ذا قدم من سفر بدأ  ابلمسجد فصلى فيه   .3319 ا 

 ركعتين 

ذا قدم قوله  أ خرجه أ بو داود والبخاري ا 

 ف  حديث توبة كعب  ومسلم

يعلمنا الس تخارة ف  ال مور كلها كما يعلمنا   .3313

ذا هّم أ حدكم ابل مر  السورة من القرأ ن يقول ا 

م فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول الله

ن  أ س تخيرك بعلمك وأ س تقدرك بقدرتك  ا 

وأ سأ لك من فضلك العظيم فا نك تقدر ول 

لهم الغيوب ال أ قدر و تعلم ول أ علم وأ نت عالم 

ا ن كنت تعلم أ ن هذا ال مر خير ل  ف  دين  

ودنياي ومعاش  وعاقبة أ مري أ و قال عاجل 

أ مري وأ جله فاقدره ل  ويسره ل  ثّم ابرك ل  

ن كنت تعلم أ ّن هذا ال مر شّر ل  ف   فيه وا 

دين  ومعاش  وعاقبة أ مري أ و قال عاجل 

أ مري وأ جله فاصرفه عنّ  واصرفن  عنه واقدر 

خير حيث كان ثّم رّضن  به ويسّم  ل  ال

 حاجته

ل  س تخارةيعلّمنا القوله  أ خرجه الخمسة ا 

 مسلما عن جابر 

 فصل ف  أ ن المرأ ة عورة ولو على مخنث أ و أ عمى

نهيى أ ن يدخل المخنّثون ونفى هنبا من   .3314

 المدينة

أ خرجه البخاري وأ بو داود  نهيى أ ن يدخلقوله 

 والترمذي عن أ م سلمة 

المخنّثين من الرجال والمترّجالت من لعن   .3317

 النّساء وقال أ خرجوهم من بيوتكم

... 
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أ ّم مكتوم فقال لميمونة احتجبي   ابندخل   .3313

ومعها أ ّم سلمة قلنا أ و ليس أ عمى قال أ فعميا 

ن أ نتما أ لس تما تبصرانه  وا 

أ خرجه أ بو داود  أ م مكتوم ابندخل قوله 

 والترمذي وصّححه عن أ م سلمة 

المسجد فوجد اختالط الرجال خرج من   .3315

والنّساء ف  الطريق فقال لهّن اس تأ خرن فليس 

لكّن أ ن تحققن الطريق عليكّن بحافات 

 الّطريق

أ خرجه أ بو داود عن خرج من المسجد قوله 

 أ بي  أ س يد 

يطان  .3318  ابنأ خرجه الترمذي عن  المرأ ة عورةقوله  المرأ ة عورة فا ذا خرجت استشرفها الش ّ

 مسعود 

م بأ فضل من درجة الّصيام والّصالة أ ل أ خبرك  .3312

والصدقة ا صالح ذات البين فا ّن فساد ذات 

البين ه  الحالقة ل أ قول تحلق الّشعر ولكن 

 تحلق الدين

أ خرجه أ بو داود والترمذي  أ ل أ خبركمقوله 

 وصّححه عن أ بي  الدرداء 

ذا مّر أ حدكم ف  مجلس أ و سوق وف  يده   .3301 ا 

 لمابها مسنبل فليأ خذ بنصالها ول تخدش 

ذا مر أ حدكمقوله  أ خرجه الش يخان وأ بو داود  ا 

 عن أ بي  موسى 

يف مسلول  .3300 أ خرجه أ بو داود  نهيى أ ن يتعاطىقوله  نهيى أ ن يتعاطى الس ّ

 والترمذي 

 فصل ف  صداق النكاح

 أ خرجه الس تة  فقد اذهبقوله  فقد ملّكتكها بما معك من القرأ ن اذهب  .3309

 رواه أ بو داود عن أ بي  هريرة قم فعلّمها  قوله مرأ تكاقم فعلّمها عشرين أ ية فهي    .3303

مرأ ته ملء كفّيه سويقا امن أ عطى ف  صداق   .3304

 س تحلّ اأ و تمرا فقد 

 من أ عطى  قوله

أ رضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم   .3307

 فأ جازه

أ خرجه الترمذي  أ رضيت من نفسك قوله

 وصّححه عن عبد الله بن عامر 
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 امرأ ةمن نّسائه ول أ صدقت  امرأ ةما أ صدق   .3303

و ثن  عشر أ وقيّة ونّشا وهامن بناته أ كثر من 

 خمس مائة درهم

أ خرجه مسلم وأ بو داود  امرأ ةما أ صدق قوله 

 والنسائ  عن عائشة 

 أ خرجه الخمسة عن أ نس  أ عتق صفيّةقوله  أ عتق صفيّة وجعل عتقها صداقها  .3305

قال لعبد الّرحمن بن عوف مهيم قال تزّوجت   .3308

من ال نصار قال ما سقت لها قال نواة  أ ةامر 

 من ذهب قال أ ولم ولو بشاة فبارك الله لك

أ خرجه الس تة الوضر  قال لعبد الرحمنقوله 

أ ثر من خلوف ومهيم كلمة يمانّية ما أ مرك وما 

سم لما وزنه خمسة دراهم اشأ نك والنواة 

 وال ربعون أ وقية والعشرون نًشا 

ولم يفرض فدخل بال  امرأ ةزّوج رجال من   .3302

 فرض فلما قرب موته فرض لها سهمه ف  خيبر

مائة فأ خذته فباعته بعد موته ب زوج رجالقوله 

 أ لف 

 أ خرجه أ بو داود  خير النكاحقوله  خير النكاح أ يسره  .3391

قضى ف  بروع بنت واشق عقد زوجها عليها   .3390

ولم يفرض ولم يدخل فمات بكمال الّصداق 

 والعّدة والميراث

أ خرجه أ صحاب السنن  ضى ف  بروعققوله 

 مسعود  ابنعن 

ئا بن  بفاطمة حتّى يعطيها شي منع عليّا أ ن ي   .3399

 فأ عطاها درعه ثّم دخل بها

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن منع عليا قوله 

 عباس  ابن

 فصل ف  الصيد 

ما صدّت بقوسك وذيرت اسم الله عليه فكل   .3393

ه سم اللاوما صدت بكلبك المعلّم فذيرت 

عليه فكل وما صدّت بكلبك غير معلّم 

 فأ دريت ذكاته فكل

أ خرجه الخمسة عن  ما صدت بقوسكقوله 

 عّدي بن حاتم 

أ ّما ما ذيرت من ال كل ف  أ نية أ هل الكتاب   .3394

ن لم تجدوا  فا ن وجدتّم غيرها فال تأ كلوا فيها وا 

 غيرها فاغسلوها وكلوا فيها

 أ خرجه الخمسة  أ ما ما ذيرتقوله 
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ذا رميت  .3397 بسهمك فغاب عنك فأ دركته فكله  ا 

 ما لم ينتن

ذا رميت بسهمكقوله  أ خرجه مسلم وأ بو  ا 

 داود والنسائ  عن عّدي 

ن قتل ما رّد   .3393 ما أ مسك عليك كلبك فكل وا 

ن تغيّب عليك ما لم  عليك سهمك فكل وا 

 تجد فيه أ ثر سهم غيرك أ و تجده قد صلّى

حديث عمرو بن شعيب قوله ما أ مسك قوله 

ما لم تجد صّل أ ي أ نتن أ خرجه النسائ  عن 

 عمرو بن شعيب 

نهيى عن الخذف ل نّه ل يقتل الصيد ول ينكأ    .3395

نّه يفقأ  العين ويكسر الّسنّ   العدّو وا 

ل  نهيى عن الخذفقوله  أ خرجه الخمسة ا 

لعود ا الترمذي عن عبد الله بن مغفل نكأ ت

 قّشرته فقأ ت العين شققتها.

 أ خرجه الترمذي عن جابر  نهيى عن صيدقوله  نهيى عن صيد كلب المجوس  .3398

قال ف  حوت العنبر ميّتة هو رزق أ خرجه   .3392

ليه  الله لكم فهل معكم من لحمه فأ رسلنا ا 

 فأ كله

ن أ خرجه الس تة ع قال ف  حوت العنبرقوله 

 جابر 

 أ خرجه أ بو داود عن جابر  ما أ لقاه البحرقوله  ما أ لقاه البحر أ و جزر عنه فكلوه  .3331

 أ خرجه أ بو داود  ل بأ سقوله  ل بأ س بما لفظه البحر  .3330

من اقتنى كلبا ا ل كلب صيد أ و ماش ية انتقص   .3339

 من أ جره ف  كل يوم قيراطان 

ل أ اب دا من اقتنى كلباقوله   ود أ خرجه الس تة ا 

 أ خرجه الخمسة  ورويقوله  وروي أ و كلب حرث وروي قيراط  .3333

ّن الله تعالى ل ينام ول ينبغ  له أ ن ينام   .3334 ا 

لى الله عمل  يخفض القسط ويرفعه ويرفع ا 

الليل قبل عمل النّهار وعمل النّهار قبل عمل 

الليل حجابه النّور لو كشفه ل حرقت س بحات 

ليه بصره من خلقهاوجهه ما   نتهيى ا 

أ خرجه مسلم عن أ بي   ا ن الله تعالىقوله 

ع لملك انكشفت لوقموسى فس بحاته أ نواره لو 

 الله مثل ما يقع لليل عند طلوع الشمس 

ذا قاتل أ حدكم أ خاه فليجتنب الوجه فا ن الله   .3337 ا 

 خلق أ دم على صورته

ذا قاتل أ حدكم قوله   أ خرجه الش يخان ا 
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يكثر أ ن يقول اي مقلب القلوب ثبت قلبي    .3333

على دينك قيل له هل تخاف علينا قال نعم 

ّن القلوب بين ا صبعين من  ن أ صابع الّرحما 

 يقلّبها ييف يشاء

  أ خرجه الترمذي عن أ نس يكثر أ ن يقولقوله 

ّن الله يأ مركم أ ن تؤدوا   .3335 يقرأ  هذه ال ية ا 

ّن الله كان سميعا  لى قوله ا  لى أ هلها ا  ال ماانت ا 

بهامه على أ ذنه والت  تليها على  بصيرا يضع ا 

 عينه

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   يقرأ  هذه ال يةقوله 

 هريرة 

قراء الضيف  فصل ف  ا 

ليلة الضيّف حّق على كل مسلم فمن أ صبح   .3338

ن شابفنائه فهو عليه ا ن شاء   اء تركقتضى وا 

أ خرجه أ بو داود عن  ليلة الضيف حققوله 

 أ بي  يريمة 

أ يّما رجل ضاف قوما فأ صبح الّضيف محروما   .3332

فا ّن نصرته حّق على كّل مسلم حتّى يأ خذ 

 بقرى ليلته من زرعه وماله

 أ خرجه أ بو داود  أ يّما رجل ضافقوله 

ذا نزلتم بقوم فا ن أ مروا لكم بما ينبغ  للّضيف  .3341  ا 

ل فخذوا منهم حّق الّضيف الذي  فاقبلوا وا 

 ينبغ  لهم

ذا نزلتم بقوم قوله ل النس ا  ائ  أ خرجه الخمسة ا 

 عن عقبة بن عامر 

س ئل فيمن مّر عليه ولم يقره فّمر عليه هل   .3340

 يقريه قال بل أ قره

 س ئل فيمن وله ق

قال لرجل هل لك من مال قال ل  من كّل   .3349

 خير قال فلير عليك

 أ خرجه الترمذي وصّححه  قال لرجلقوله 

 أ خرجه أ بو داود عن أ بي  هريرة  الضيافةقوله  الّضيافة ثالثة أ اّيم فما سوى ذلك فهو صدقة  .3343
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من كان يؤمن ابلله واليوم ال خر فليكرم ضيفه   .3344

م وما والّضيافة ثالثة أ ايّ جائزته يومه وليلته 

وراء ذلك فهو صدقة ول يحل له أ ن يقيم 

عنده حتّى يؤثمه يقيم عنده وليس له ش ء 

 يقريه به ضف

ل  من كان يؤمن ابللهقوله  أ خرجه الس تة ا 

النسائ  عن أ بي  شريح العدوّي الجائزة 

ثم   العطّية يؤثّمه يوقّعه ف  ال 

ير غ  تحّمل برجل ف  دين فأ اته بها من وجه  .3347

 مرضّ  فقضاها عنه وقال الحميل غارم

أ خرجه رزين بس ند فيه تحّمل برجل قوله 

 ضعف 

 فصل ف  الطاهر والنجس

 ... قال ف  البحر الطهور ماؤه الحّل ميتته  .3343

ّن الماء طهور ل ينّجسه ش ء ضف  .3345  ... ا 

ذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث  .3348 ذا كان الماءقوله  ا   أ خرجه مالك ورزين  ا 

 ... ل يغتسل أ حدكم ف  الماء الّدائم وهو جنب  .3342

ل يبولّن أ حدكم ف  الماء الدائم الذي ل يجري   .3371

 ثّم يغتسل فيه ضف

... 

ما أ خذت ف  بطونها وما بق  فهو لنا طهور   .3370

 وشراب

... 

نهيى أ ن تغتسل المرأ ة بفضل الرجل أ و يغسل   .3379

 الرجل بفضل المرأ ة وليغترفا جميعا

 أ خرجه أ بو داود واللفظ تغتسلنهيى أ ن قوله 

 له والنسائ  عن حميد الحميريّ 

مرأ ته ف  ا انء ف  جفنة فقالت كنت اغسلت   .3373

ّن الماء ل يجنب  جنبا فقال ا 

أ خرجه الترمذي وصّححه  غسلت امرأ ته قوله

 عباس  ابنعن 

خرج ف  الهاجرة فأ ت  بوضوء فتوضأ  فجعل   .3374

النّاس يأ خذون من فضل وضوئه من أ صاب 

منه شيئا يمسح به ومن لم يصب أ خذ من 

 بلل يد صاحبه 

 يوم الحديبيّة فأ غاظ خرج ف  الهاجرةقوله 

ل الترمذي  المشركين أ خرجه الخمسة ا 

 واللفظ للش يخين 
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ل بأ س أ ن يغتسل بفضل المرأ ة ما لم تكن   .3377

 أ و جنبا حائضا

 أ خرجه مالك عن انفع  ل بأ سقوله 

قالت عائشة كنت أ غتسل أ ان والنبيّ  صلى   .3373

الله عليه وسلّم من ا انء واحد تختلف أ يدينا 

 فيه من الجنابة من قدح يقال له الفرق

ل الترمذي  قالت عائشةقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 وهو لفظ الش يخين عن عائشة 

أ خرجه البخاري ومالك وأ بو  ويتوضؤونقوله  ا انء واحدويتوّضؤون ف  زمانه جميعا من   .3375

 عمر  ابنداود والنسائ  عن 

 قاله أ بو زرعة والكرابسّ  ولم يّصح قوله  ولم يصّح أ نه توّضأ  ابلنّبيذ  .3378

ابل عليه صبي  لم يأ كل الّطعام فدعا بماء   .3372

 ورّشه ولم يغسله 

ظ أ خرجه الس تة وهو لف ابل عليه صبيّ  قوله 

الش يخين النضح رش الماء عليه ولم يصل 

 الغسل 

نّما يغسل من بول   .3331 ابل عليه الحسن فقال ا 

 ال نثى وينضح من بول الّذير

أ خرجه أ بو داود عن  ابل عليه الحسنقوله 

 لبابة بنت الحارث 

ابل أ عرابيّ  ف  المسجد فقالوا له مه مه فقال   .3330

ّن هذه ل تزرموه دعوه فقال له ب رحمة ا 

المساجد ل تصلح لش ء من هذا البول 

نّما ه  لذير الله والّصالة وتالوة  والقذر ا 

القرأ ن وأ مر رجال من القوم فجاء بدلو من ماء 

 فش نّه عليه 

ا أ خرجه الش يخان وهو لفظهم ابل أ عرابيّ  قوله 

 والنسائ  ل تقطعوا عليه بوله 

للهم اصلّى عنده ركعتين ثّم قال دخل أ عرابيّ  و   .3339

رحمن  ومحّمدا ول ترحم معنا أ حدا فقال له ا

لقد تحّجرت واسعا ثّم لم يلبث أ ن ابل ف  

نّما بعثتم ميّسرين  المسجد فنهاهم عنه وقال ا 

ولم تبعثوا معّسرين صبّوا عليه سجال من ماء 

 أ و قال ذنواب من الماء 

ل مسلما  دخل أ عرابيّ  قوله   أ خرجه الخمسة ا 
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ليه من التّراب وأ لقوه وروي خذوا ما ابل ع   .3333

 وأ هريقوا على مكانه ماء

 رواه أ بو داود عن أ بي  هريرة وروي قوله 

دخل أ عرابيّ  وعقل انقته فدخل فصلّى معه   .3334

 راحلته ثّم ريب ثّم قال فلّما سلّم قام وأ طلق

رحمن  ومحّمدا ول تشرك معنا ف  اللّهم ا

رحمتنا أ حدا فقال من ترون أ ضّل هذا أ و بعيره 

لى ما قال قالوا بلىأ لم تسم  عوا ا 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي  دخل أ عرابيّ  قوله 

 عبد الله الخش نّ  

ل النسائ  يطهّر الذيلقوله  يطهّر الّذيل ما بعده  .3337   أ خرجه ال ربعة ا 

لى المسجد فكيف   .3333 ّن لنا طريقا منتنة ا  قيل له ا 

ذا كان المطر قال أ ليس بعدها طريق ه   ا 

 فهذه بهذهأ طيب منها قالت بلى قال 

ذا وطئ أ خرجه رزين عن  قيل لهقوله  ومنه ا 

 أ م سلمة 

ذا وطئ  .3335 ّن التّراب له  ا  أ حدكم بنعله ال ذى فا 

 طهور 

... 

عائشة أ فرك المنّ  من ثوب رسول الله فركا   .3338

 ولقد رأ يتن  ول حّك من ثوبه ايبسا بظفري

أ خرجه الخمسة وهو لفظ عائشة قوله 

 الش يخين 

نّما يجزيك أ ّن تغسل  .3332 مكانه فا ن لم تره  ا 

 نضحت حوله

نما يجزيكقوله  رواه مسلم عن عائشة ابت  ا 

  عندان رجل فاحتلم فأ صبح يغسل ثوبه فقالته

تحت الحيض ثّم تقرضه ابلماء ثّم تنضحه ثّم   .3351

 تصلّ  فيه

أ خرجه الس تة عن أ سماء  تحت الحيضقوله 

 بنت أ بي  بكر 

ذا ولغ فيه الكلب أ ن يغسله   .3350 طهور ا انء أ حدكم ا 

 س بع مّرات أ ولهّن ابلتراب

أ خرجه الس تة واللفظ لمسلم  طهور ا انءقوله 

 عن أ بي  هريرة 

نّما ه  من الّطّوافين   .3359 ّن الهّرة ليست بنجس ا  ا 

ن  رأ يته صلّى الله عليه  عليكم أ و الّطّوافات ا 

 وسلّم يتوضأ  بفضلها

أ خرجه أ بو داود عن داود بن ا ن الهّرة قوله 

 صالح 
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حولها وكلّوا سمنكم ا ن كان أ لقوا الفأ رة وما   .3353

ن كان مائعا فال تقربوه   جامدا وا 

ل مسلما عن أ لقوا الفأ رة قوله  أ خرجه الس تة ا 

 ميمونة وروى أ بو داود فا ن كان جامدا 

مّر بغالم يسلخ شاة ولم يحسن فقال له تنّح   .3354

حتّى أ ريك فأ دخل يده بين الجلد واللّحم 

لى ال بط مضى فصلّى  فدخل بها حتّى دخلت ا 

 للنّاس ولم يمّس ماء ول توّضأ  

 رواه أ بو داود عن أ بي  سعيد مّر بغالم قوله 

ل البخاري وهو لفظ دابغ قوله  دابغ الجلد طهوره  .3357 أ خرجه الس تة ا 

  مسلم

هابها نتفعتامّر بشاة ميّتة لميمونة فقال هال   .3353 م اب 

نّما حرم أ كلها هال أ نتم أ خذتّم  قالوا ميّتة قال ا 

 ا هابها فدبغتموه فانتفعتم به 

ل أ اب داود وهو  مّر بشاةقوله  أ خرجه الس تة ا 

 لفظ الش يخين ال هاب الجلد قبل الدبغ 

ل الترمذي ذكاة الميتة قوله  ذكاه الميتة دابغها  .3355 أ خرجه ال ربعة ا 

وهو لفظ النسائ  عن عائشة جعل الدابغ 

 كالذبح ف  التطهير 

 فصل ف  قضاء الحاجة والوضوء والغسل

أ راد أ ن يبول فأ تى دمثا ف  أ صل جدار فبال   .3358

ذا أ راد أ حدكم أ ن يبول فليرتد لبوله  ثّم قال ا 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   أ راد أ ن يبولقوله 

 موسى اراتد طلب الموضع واختاره 

ذا أ تى لحاجته أ بعد ف  المذهب   .3352 ذا أ تى لحاجتهقوله  ا  أ خرجه أ صحاب السنن  ا 

 وصّححه الترمذي عن المغيرة بن شعبة 

اتّقوا اللعانين الذي يتّخلى ف  طريق النّاس أ و   .3381

 ظلّهم

 أ خرجه مسلم  تقوا اللعانيناقوله 

المالعن الثالث البراز ف  الموارد وقارعة تّقوا ا  .3380

 الطريق والّظل

لى الظل  تقوا المالعناقوله   أ خرجه أ بو داود ا 

 أ خرجه أ بو داود والنسائ   نهيى أ ن يبالقوله  نهيى أ ن يبال ف  الجحر  .3389
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ل يبولّن أ حدكم ف  مس تحّمه فا ّن عامة   .3383

 الوسواس منه ضف

 أ خرجه أ صحاب السنن  ل يبولنّ قوله 

كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه   .3384

 ابلليل 

أ خرجه أ بو داود والنسائ   كان له قدحقوله 

 عن أ ميمة بنت رقيقة 

ذا أ تيتم الغائط فال تس تقبلوا القبلة ول   .3387 ا 

 تس تدبروها ولكن شّرقوا أ و غّربوا 

ذا أ تيتمقوله  أ خرجه الس تة وهو لفظ  ا 

 الش يخين 

 أ خرجه الس تة وهو لفظ يقض  حاجتهقوله  القبلة مس تدبريقض  حاجته مس تقبل الّشام   .3383

 الش يخين 

لى س باطة قوم فبال قائما ضف  .3385 نتهيى ا   أ خرجه الخمسة هو لفظ الش يخين  نتهيىاقوله  ا 

 قاله لعمر أ خرجه الترمذي ل تبل قائماقوله  ل تبل قائما  .3388

 تأ ديبا ل تحريما 

خرج وف  يده كهيئة الّدرقة فوضعها ثّم جلس   .3382

ليها فقيل يبول كما تبول المرأ ة  خلفها فبال ا 

فقال أ ما علمت ما أ صاب صاحب بن  

ذا أ صابهم ش ء من البول  ا سرائيل كانوا ا 

قرضوه ابلمقاريض فنهاهم صاحبهم فعّذب ف  

 قبره ضف

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن عبد  خرجقوله 

 الرحمن بن حس نة 

ن عل يخرج الّرجالن يضرابن الغائط كاشفين   .3321

عوراتهما يتحّداثن فا ن الله يمقت على ذلك 

 ضف

أ خرجه أ بو داود عن أ بي  سعيد  ل يخرجقوله 

 يمقت يبغض 

ذا أ راد الحاجة لم يرفع ثوبه حتّى يدنو من   .3320 ا 

 ال رض

ذا أ رادقوله  أ خرجه أ بو داود والنسائ  بس ند  ا 

 ضعيف 

نهاان أ ن يستنج  أ حدان بيمينه أ و يس تقبل   .3329

ظام ونهيى عن الّروثة والع القبلة ببول أ و غائط

 وقال ل يستنج  أ حدكم بدون ثالثة أ حجار

ل  نهاان أ ن يستنج قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 البخاري واللفظ لمسلم عن سلمان 
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ذا اس تجمر أ حدكم فليوتر  .3323 ذا قوله  ا   رواه مسلم  س تجمر أ حدكماا 

ذا ابل أ حدكم فال يأ خذن ذيره بيمينه ول   .3324 ا 

 يستنج بيمينه ول يتنفّس ف  ال انء 

ذا ابل أ حدكمقوله  أ خرجه الخمسة واللفظ  ا 

 للبخاري عن أ بي  قتادة 

فيمناه لطعامه وطهوره ويسراه لخالئه وما كان   .3327

 من أ ذى

 أ خرجه أ بو داود عن عائشة  فيمناهقوله 

ذا دخل الخالء قال اللّهم   .3323 نّ  أ عوذ بك من ا  ا 

الخبث والخبائث الّرجس النّجس من 

يطان الرجيم  الش ّ

ذا دخل الخالءقوله  لى  ا  أ خرجه أ بو داود ا 

 الخبائث وزاد ا ن هذه الحشوش محتضرة 

ذا خرج لحاجته تبعه من هم أ صحاب ال داوة   .3325 ا 

داوة من ابنأ بو هريرة وجابر و   مسعود وأ نس اب 

 ماء يستنج  بها

ذا خرج لحاجتهقوله  ل  ا  أ خرجه الخمسة ا 

الترمذي وهو لفظ الش يخين بدون عد 

 أ صحاب ال داوة 

اي جرير هات طهورا فأ تيته ابلماء فاستنجى   .3328

 وقال بيده فدلك بها ال رض

 أ خرجه النسائ   اي جريرقوله 

ذا ابل توضأ  وينتضح   .3322 ذا ابلقوله  ضفا  أ خرجه أ بو داود وهو لفظه  ا 

 والنسائ  عن سفيان بن الحكم 

ذا توضأ ت فانضح   .3411 أ خرجه الترمذي والنضح رّش  جاءن قوله  فضجاءن  جبريل فقال ا 

الماء على الثوب بعد الوضوء دفعا للوسواس 

 ل نهم يستنجون ابلحجارة غالبا 

ما هذا اي عمر قال ماء تتوضأ  به قال ما أ مرت   .3410

 كلّما بلت أ ن أ توّضأ  ولو فعلت لكانت س نّة 

أ خرجه أ بو داود عن  ما هذا اي عمرقوله 

 عائشة 

لى الغائط فليذهب معه   .3419 ذا ذهب أ حدكم ا  ا 

نها تجزئه   بثالثة أ حجار يس تطيب بهّن فا 

ذا ذهبقوله  أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن  ا 

 أ نس 
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الثة مسعود أ ن يأ ت  له بث ابنأ تى الغائط فأ مر   .3413

أ حجار فوجد حجرين فالتمس الثالث فلم 

يجده فأ تى له بروثة فأ خذ الحجرين وأ لقى 

نّها ريس  الروثة وقال ا 

وريس هو لفظ البخاري  أ تى الغائطقوله 

وأ خرجه الترمذي والنسائ  الريس شبيه 

 ابلّرجيع 

نه أ ّمتك أ ن يستنجوا بعظم أ و   .3414 قال له الجّن ا 

ّن الله جعل لنا فيها رزقا روثة أ و حمم ة فا 

 فنهيى عن ذلك

أ خرجه أ صحاب السنن وهو  قال له الجنقوله 

 مسعود الحممة الفحمة  ابنلفظ أ بي  داود عن 

اي رويفع لعّل الحياة س تطول بك بعدي فأ خبر   .3417

النّاس أ نّه من عقد لحيته أ و تقلّد وترا أ و 

استنجى بّرجيع دابة أ و عظم فا ّن مّحمدا منه 

 بريء

أ خرجه أ بو داود والنسائ   اي رويفعله قو 

ذا عالجها حتى تتّجعد عقد عنقه  واللفظ له ا 

لواه نهيى عن التش ّبه ابلعجم تقلّد وترا ظّن أ نه 

 ينفعه من العين الّرجيع الروث والعذرة 

ما من مسلم يتوضأ  فيحسن وضوءه ثّم يقوم   .3413

 فيصلّ  ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه ا ل

 الجنّةوجبت له 

... 

ما منكم من أ حد يتوّضأ  فيبلغ أ و يس بغ الوضوء   .3415

له ا ل الله وحده ل شريك  ثّم يقول أ شهد أ ن ل ا 

له وأ شهد أ ن محمد عبده ورسوله ا ل فتحت 

 له أ بواب الّجنة الثّمانية يدخل من أ يّها شاء

ل البخاري  ما منكمقوله   أ خرجه الخمسة ا 

واجعلن  من اللّهم ا جعلن  من التّوابين   .3418

 المتطهّرين

 رواه أ بو داود عن عقبة بن اللّهم اجعلن  قوله

 عامر 

قال علّ  من سّره أ ن يعلم ييفية وضوئه صلّى   .3412

ه  فأ وت  له بماء وطست  الله عليه وسلّم فها

فأ فرغ من ال انء على يمينه فغسل يديه ثالاث 

ثّم تمضمض واس تنشق ثالاث فمضمض ونثر 

 فيه ثم غسل وجهه ثالاثمن الكّف الذي يأ خذ 

وغسل يده اليمنى ثالاث وغسل يده الشمال 

أ خرجه أ صحاب السنن واللفظ  قال عل قوله 

 ل بي  داود والنسائ  
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ثالاث ثّم جعل يده ف  ال انء فمسح برأ سه مّرة 

واحدة ثّم غسل رجله اليمنى ثالاث ورجله 

 اليسرى ثالاث

لى مؤّخر رأ سه  .3401  ... وروي من انصيته ا 

ثّم أ دخل يديه ف  ال انء جميعا فأ خذ وروي   .3400

بهما حفنة من ماء وضرب بها على وجهه ثم 

أ خذ بيده اليمنى قبضة من ماء فصّبها على 

انصيته فتركها تس يل على وجهه ومسح أ ذنيه 

ثّم أ دخل يديه جميعا ف  ال انء فأ خذ حفنة من 

ماء فضرب بها على رجله وفيها النّعل فغسلها 

 لك وفيه فسمح برأ سهبها ثّم ال خرى مثل ذ

فأ قبل بيديه وأ دبر بدأ  بمقّدم رأ سه ثّم ذهب 

لى المكان  لى قفاه ثّم رّدهما حتّى رجع ا  بهما ا 

 الذي بدأ  منه ثّم غسل رجليه

... 

وروي ومسح رأ سه ثالاث وتوّضأ  مّرتين ثّم   .3409

مسح برأ سه وأ ذنيه ظاهرهما وابطنهما وأ دخل 

أ صابعه ف  أ ذنيه فقال صلّى الله عليه وسلم 

 هكذا الوضوء ثالاث ثالاث 

... 

فمن زاد على هذا فقد أ ساء وتعّدى وظلم وفيه   .3403

 ضفووّضأ  رجليه ثالاث ثالاث 

أ خرجه أ بو داود  فمن زاد على هذاقوله 

 والنسائ  وهو لفظه 

رأ ى ف  رجل أ حد لمعة قدر درهم لم يصبها   .3404

 الماء فأ مره أ ن يعيد الوضوء والّصالة

رواه أ بو داود بس ند  رأ ى ف  رجل أ حدقوله 

 فيه مقال 

ويل لل عقاب من النّار أ س بغوا الوضوء وروي   .3407

 ويل لل عقاب وبطون ال قدام من النار

 أ خرجه مالك عن جابر  ويل لل عقابقوله 
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أ صاب البرد سريّة فأ مرهم أ ن يمسحوا على   .3403

 العصائب والتّساخين

أ خرجه أ بو داود عن ثوابن  أ صاب البردقوله 

 فالعصائب العمائم والتّساخين الخفاف 

 أ خرجه الترمذي عن اثبت  وتوضأ  مّرةقوله  وتوّضأ  مرة مرة  .3405

لول أ ن أ شّق على أ ّمت  ل مرتهم ابلّسواك عند   .3408

لى ثلث  كل صالة ول خرت صالة العشاء ا 

 الليل 

رواه الترمذي عن زيد بن  لول أ ن أ شققوله 

 خالد 

ذا قام من الليل يشوص فاه ابلّسواك  .3402 ذا قامقوله  ا  ل الترمذي وهو  ا  أ خرجه الخمسة ا 

 لفظ الش يخين يشوص يدلك 

ّذا قام من الليل يوضع له وضوءه وسواكه  .3491  فا 

 تّخلى ثّم ا س تاك قبل أ ن يتوّضأ  

... 

 أ خرجه النسائ  والبخاريالسواك مطهرة قوله  الّسواك مطهرة للفم مرضات للرّب ّرجيم                                               .3490

 تعليقا 

يستّن بسواك ف  يده وهو يقول أ ع أ ع   .3499

 والّسواك ف  فيه كأ نّه يتهوّع

ل  يستّن بسواكقوله  أ خرجه الخمسة ا 

الترمذي وهو لفظ البخاري عن أ بي  موسى 

 التهوّع التقيّؤ 

عائشة يعطين  الّسواك ل غسله فأ بدأ  به   .3493

 فأ س تاك ثّم أ غسله فأ دفعه له 

 أ خرجه أ بو داود عائشة قوله 

ذا استيقظ أ حدكم من منامه فال يغمس يده   .3494 ا 

نّه  يدري أ ين  لف  ال انء حتّى يغسلها ثالاث فا 

 ابتت يده أ و ل يدري أ ين كانت تطوف يده

ذا قوله  أ خرجه الس تة وهو لفظ ستيقظ اا 

 مسلم عن أ بي  هريرة 

ذا توّضأ  أ حدكم فيجعل ف  أ نفه ماء ثّم لينثر   .3497 ا 

ّن  أ و فليس تنشق بمنخريه من الماء ثّم لينثر فا 

يطان يبيت على خياش يمه  الش ّ

ذا توضأ  أ حدكم قوله   ي ار رواه مسلم والبخا 
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مضمض واس تنشق من كف واحد فعل ذلك   .3493

 ثالاث

أ خرجه الترمذي عن عبد الله  مضمضقوله 

 بن زيد 

وء وخلل بين ال صابع وابلغ ف  أ س بغ الوض  .3495

 س تنشاق ال

أ خرجه أ صحاب السنن ال س باغ  أ س بغ قوله

تمام   ال 

 أ خرجه أ بو داود عن الربيع توضأ  قوله  توضأ  فأ دخل ا صبعه ف  حجرة أ ذنيه   .3498

أ مت  يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أ اثر   .3492

منكم أ ن يطيل غرته  اس تطاعالوضوء فمن 

 فليفعل 

  أ ّمت  قوله

لى بياض أ عض تبلغقوله  تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء  .3431 اء رواه مسلم يشير ا 

 الوضوء بنور الطاعة 

لى خمسة أ مداد ويتوضأ    .3430 يغتسل ابلصاع ا 

 ابلمد

أ خرجه مسلم والترمذي عن  يغتسلقوله 

 سفينة 

 رواه الترمذي  يجزئقوله  يجزيء ف  الوضوء رطالن من ماء    .3439

انء يسع رطلين ويغتسل ابلصاع   .3433  رواه أ بو داود  يتوضأ  قوله  يتوضأ  اب 

انء فيه ماء قدر ثلث  المدّ   .3434  أ خرجه أ بو داود والنسائ   أ ت قوله  أ ت  اب 

أ بو داود عن عبد الله بن  أ خرجهتوضأ  قوله  توضأ  ف  تور من صفر  .3437

 زيد 

ذا كان أ حدكم ف  المسجد فوجد ريحا بين   .3433 ا 

أ ليتيه فال يخرج حتّى يسمع صوات أ و يجد 

 ريحا 

ذا كان أ حدكم قوله  أ خرجه مسلم وأ بو داود ا 

 والترمذي وهو لفظ الترمذي 

وروي فأ شكل عليه فال ينصرف حتّى يسمع   .3435

 صوات أ و يجد ريحا

 رواه مسلم  عليهوروي فأ شكل قوله 
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ذا كان أ حدكم ف  الّصالة فوجد حركة ف    .3438 ا 

دبره أ حدث أ و لم يحدث فأ شكل عليه فال 

 ينصرف حتى يسمح صوات أ و يجد ريحا

ذا كان أ حدكم ف  الصالةقوله   د رواه أ بو داو  ا 

ذا فسا أ حدكم ف  الّصالة فلينصرف فليتوضأ    .3432 ا 

 وليعد الّصالة

ذا فسا قوله  أ خرجه أ بو داود وهو لفظه ا 

 والترمذي 

مرأ ته فخرج منه المذي اقال فيمن دنى من   .3441

 يغسل ذيره ويتوّضأ  

 أ خرجه الس تة وهو لفظ قال فيمن دنىقوله 

 الش يخين 

وروي فلينضح فرجه ابلماء وليتوّضأ  وضوءه   .3440

 للّصالة

 رواه أ بو داود  ورويقوله 

وروي وليغسل ذيره وأ نثييه فا ذا فضخت الماء   .3449

 فاغتسل

... 

يكفيك أ ن تأ خذ كفّا من الماء فتنضح بها من   .3443

 ثوبك حتّى ترى أ نّه أ صابه

أ خرجه أ بو داود والترمذي عن  يكفيكقوله 

 سهل بن حنيف فضخ الماء أ خرج المنّ  

وكّل فجل يمذي فتغسل من ذلك فرجك   .3444

 وأ نثييك وتوّضأ  وضوءك

أ خرجه أ بو داود عن  وكل فحل يمذيقوله 

 عد عبد الله بن س

 أ خرجه أ بو داود عن أ بي  الدرداء قاء قوله  قاء فتوّضأ    .3447

أ خرجه أ صحاب السنن عن  امرأ ةقبّل قوله  أ  من نّسائه ثّم خرج فّصلى ولم يتوضّ  امرأ ةقبّل   .3443

 عائشة 

ذا جامع الرجل   .3445 مرأ ته ولم ينزل غسل ما مّس اا 

 المرأ ة ويتوضأ  وضوء الّصالة

ذا جامع قوله  رواه الش يخان وذهب أ بيّ  بن ا 

لى أ نّه رخصة ف  أ ول ال سالم ثم نسخ   كعب ا 

قال ف  مّس المتوّضئ ذيره وهل هو ا ل مضغة   .3448

 منه أ و بضعة منه 

 أ خرجه أ صحابقال ف  مّس المتوضئ قوله 

 السنن واللفظ لغير الترمذي عن طلق بن عل  

أ خرجه ال ربعة وهو لفظ من مّس ذيره قوله  من مّس ذيره فال يصلّ  حتّى يتوّضأ    .3442

 الترمذي 
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ل الترمذي عن  أ كل كتفقوله  أ كل كتف شاة ثم صلّى ولم يتوّضأ    .3471 أ خرجه الس تة ا 

 عباس  ابن

 رواه البخاري انتشل عرقا قوله  انتشل عرقا من قدر ثّم صلّى ولم يتوّضأ    .3470

لى الّصالة   .3479 يحتز من كتف شاة بيده فدع  ا 

 ولم يتوّضأ  

 نتشل أ خذه بيده من القدر العرقايحتّز قوله 

نتهش اللحم أ خذه االعظم الذي عليه لحم 

 بمقّدم أ س نانه 

كان أ خر ال مرين من رسول الله صلّى الله   .3473

 عليه وسلّم ترك الوضوء مّما غيّرت النّار 

رواه أ بو داود والنسائ  القناع  كان أ خرقوله 

 ابلطبق والعاللة بقيّة الش ء 

قال لرجل أ طابت برمتك قال نعم فتناول منها   .3474

 بضعة فلم يزل يعلكها حتّى أ حرم ابلّصالة 

أ خرجه أ بو داود عن عبيد بن قال لرجل قوله 

 ثمامة 

نّما   .3477 أ كل الّسويق فصلّى المغرب ولم يتوّضأ  ا 

 مضمض

أ خرجه البخاري ومالك  أ كل الّسويققوله 

 والنسائ  عن سويد بن النعمان ثري بّل ابلماء 

 أ خرجه أ بو داود عن أ نس شرب لبنا قوله  شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوّضأ  وصلى  .3473

ن    .3475 مسح على خفّيه ثّم صلّى فقال دعهما فا 

 أ دخلتهما طاهرتين فمسح عليهما

 هو لفظ الش يخين مسح قوله 

 رواه مسلم  مسحقوله  ومقّدم رأ سه وعلى عمامتهمسح على الخفّين   .3478

 رواه أ بو داود بل أ نت نسيت قوله  بهذا أ مرن  ربّي  عّز وجلّ  ،بل أ نت نسيت  .3472

مسح على الخفّين والخمار وعلى عمامته   .3431

 وموقيه

 رواه أ بو داود عن بالل  مسحقوله 

 أ خرجه الخمسة ابل ثم توضأ  قوله  ابل ثّم توّضأ  ومسح على الخفّين  .3430

صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح   .3439

 على خفّيه عمدا صنعته اي عمر

ل  صلّى الصلواتقوله  أ خرجه الخمسة ا 

البخاري وليس ذير المسح ف  رواية الترمذي 

 والنسائ  
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أ خرجه أ بو داود والترمذي  توضأ  ومسحقوله  توّضأ  ومسح على الجوربين وعلى النعلين    .3433

 وصّححه عن المغيرة 

جعل ثالثة أ اّيم ولياليهن للمسافر ويوما وليلة   .3434

 للمقيم 

 أ خرجه مسلم والنسائ  جعل ثالثة أ ايمقوله 

 عن شريح 

ذا كنّا مسافرين أ ل ننزع خفافنا ثالثة   .3437 يأ مران ا 

أ اّيم ولياليهن ا ل من جنابة ولكن من بول 

 وغائط ونوم

أ خرجه الترمذي وصّححه  يأ مرانقوله 

   والنسائ  واللفظ للنسائ

قيل له أ مسح على الخفّين قال نعم قال يوما   .3433

قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثالثة 

 قال نعم وما شئت

 أ خرجه أ بو داود  قيل له قوله

دا نعم وما بالراوي أ بو داود قوله وروي قوله  وروي حتّى بلغ س بعا قال نعم وما بدا لك  .3435

 بس ند غير قوي  لك

 معه ف  طلب بعث أ س يد بن حضير وانسا  .3438

قالدة لعائشة أ ضلّتها عائشة فحضرت الصالة 

فصلّوا بغير ماء فأ توا النبيّ  صلّى الله عليه 

وسالم فذيروا له ذلك فأ نزلت أ ية التيمم وهو 

 رخصة التطهّر ابلّصعيد الّطيبّ 

 رواه أ بو داود  بعث أ س يدقوله 

نّما يكفيك أ ن   .3432 أ جنب عمار فتمّرغ فقال له ا 

 بيده ال رض فقبض يديهتقول هكذا وضرب 

 فمسح وجهه وكفّيه

ل الترمذي  أ جنب عمار قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 أ خرجه الترمذي  أ مره ابلتيممقوله  أ مره ابلتّيّمم للوجه والكفّين  .3451

وروي تّيممنا مع النّبيّ  صلّى الله عليه وسلم   .3450

لى المنايب وال ابط  ا 

  وروي تيّممناقوله 
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 له مالك فقال رأ ى رجال لم يصل معهم فقال  .3459

نّه  أ جنبت ول ماء فقال عليك ابلّصعيد ا 

 يكفيك

أ خرجه أ صحاب السنن وهو رأ ى رجال قوله 

 لفظ الترمذي عن أ بي  ذر 

ن لم يجد   .3453 ّن الّصعيد الّطيب وضوء المسلم وا  ا 

الماء عشر س نين فا ذا وجد الماء فليمّسه 

 بشرته فا ّن ذلك خير

... 

مات فجرح رجل ثّم احتلم فأ فتوه ابلغسل   .3454

 فقال صلّى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله أ ل

نما شفاء العّ  الّسؤال  ذا لم يعلموا فا  سأ لوا ا 

نما يكفيه أ ن يتيّمم  ا 

  جرح رجلقوله 

احتلم عمرو بن العاص فتيّمم وصلّى بقومه   .3457

فوصل النّبيّ  صلى الله عليه وسلّم فقال له 

أ صلّيت ابلنّاس وأ نت جنب فأ خبرته ابلخوف 

ن  سمعت قول الله تعالى على  النّفس فقلت ا 

ّن الله كان بكم رحيما  ول تقتلوا أ نفسكم ا 

 فضحك ولم يقل شيئا

أ خرجه أ بو داود عن عمرو بن  احتلم قوله

 العاص 

تيّمم رجالن فصلّيا ثّم وجدا ماء أ حدهما توّضأ    .3453

وأ عاد وال خر ل فقال النّبيّ  صلى الله عليه 

نة وأ جزأ تك  وسلم للذي لم يتوّضأ  أ صبت الس ّ

صالتك وقال للذي توّضأ  وأ عاد لك ال جر 

 مّرتين

أ خرجه أ بو داود والنسائ   تيّمم رجالنقوله 

 عن أ بي  سعيد 

ذا جلس بين شعبها ال ربع فقد  .3455 غسل وجب ال  ا 

ن لم ينزل  وا 

ذا جلسقوله  ل الترمذي  ا  أ خرجه الخمسة ا 

 وهو لفظ الش يخين 

وروي فأ لزق الختان ابلختان فقد وجب   .3458

 الغسل

 رواه أ بو داود  ورويقوله 
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ذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل  .3452 ذا جاوز الختانقوله  ا   رواه أ بو داود  ا 

لى عتبان بن مالك فخرج ورأ سه يقطر   .3481 أ رسل ا 

ذا أ عجلت  قال له لعلّنا أ عجلناك فقال نعم قال ا 

 أ و أ قحطّت فال غسل عليك وعليك الوضوء 

لى عتبانقوله   أ خرجه الش يخان  أ رسل ا 

نّما الماء من الماء  .3480 نما الماءقوله  ا   رواه مسلم  ا 

س ئل عن الرجل يجد البلل ولم يذير احتالما   .3489

يغتسل وعن الرجل يرى أ نه قد احتلم ل قال 

 يجد بلال قال ل غسل عليه

أ خرجه أ بو داود  س ئل عن الرجلقوله 

 والترمذي عن عائشة 

قالت أ ّم سليم والمرأ ة ترى ذلك أ عليها غسل   .3483

ذا رأ ت الماء  قال نعم النّساء شقائق الّرجال ا 

دعيها اي عائشة فهل يكون الش بّه ا ل من قبل 

ماؤها ماء الّرجل أ ش به الولد ذلك ا ذا عال 

ذا عال ماء الّرجل ماءها أ ش به الولد  أ خواله وا 

 أ عمامه

أ خرجه مسلم وهو لفظه  قالت أ م سليمقوله 

 وأ بو داود والنسائ  

ّن ماء الرجل غليظ أ بيض وماء المرأ ة رقيق   .3484 ا 

به  أ صفر فمن أ يّهما عال أ و س بق يكون الش ّ

 ضف

 رواه مسلم عن عائشة  ا ن ماء الرجلقوله 

ّن تحت كّل شعرة جنابة فاغسلوا الّشعر   .3487 ا 

 وانقوا البشر

أ خرجه أ بو داود والترمذي  ا ن تحت كلقوله 

 بس ند ضعيف 

من ترك موضع شعرة ولم يغسلها فعل به كذا   .3483

 وكذا من النّار 

أ خرجه أ بو داود عن عل   موضع من تركقوله 

 من ثّم يجّز شعره 

فلينشر رأ سه فليغسله حتّى قال أ ّما الّرجل   .3485

يبلغ أ صول شعره وأ ما المرأ ة فال عليها أ ن ل 

 اتنقضه لتغرف على رأ سها ثالث غرفات بكفّيه

أ خرجه أ بو داود عن ثوابن  أ ما الرجلقوله 

 القيّم  ابنوهو صحيح عند 
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ذا اغتسل من الجنابة بدأ  فغسل يديه ثّم   .3488 ا 

يتوّضأ  للّصالة ثّم يدخل أ صابعه ف  الماء 

خلّل بها أ صول الّشعر حتّى ا ذا ظّن أ نّه قد في

أ روى بشرته أ فاض الماء عليه ثالث مرات ثّم 

 غسل سائر جسده ثّم غسل رجليه 

ذا قوله   من أ خرجه الس تة عن عائشة  غتسلاا 

وف  أ خرى بدأ  فغسل يديه قبل ا دخالهما ف    .3482

 ال انء

 رواه الس تة  وف  أ خرىقوله 

لماء عليها من اوف  أ خرى بدأ  بيمينه فصّب   .3421

فغسلها ثّم صّب الماء على ال ذى الذي به 

 بيمينه وغسل عنه بشماله

 هو لفظ الش يخين  وف  أ خرىقوله 

 أ خرجه أ بو داود  يفيض على رأ سهقوله  يفيض على رأ سه ثالث مّرات  .3420

نّما يكفيك أ ن تحث  على رأ سك ثالث   .3429 ا 

 حثيات ثّم تفيض  عليك الماء فتطهرين

نما يكفيكقوله  ل البخاري  ا  أ خرجه الخمسة ا 

وهو لفظ مسلم الحث  رم  الماء ابلكفين على 

 الجسد 

طاف على نسائه بغسل واحد وطاف عليهن   .3423

ذات يوم يغتسل عند هذه وعند هذه هذا 

 أ زيى وأ طيب وأ طهر

أ خرجه أ بو داود عن  طاف على نسائهقوله 

 أ بي  رافع 

ذا أ تى أ حدكم أ هله ثّم بدا له أ ن يعود   .3424 ليتوّضأ  ف ا 

 بينهما

ذا أ تى أ حدكمقوله  ل  ا  أ خرجه الخمسة ا 

 البخاري عن أ بي  سعيد 

كان يغتسل ويصلّ  الركعتين وصالة الغداة ل   .3427

 أ راه يحدث وضوًءا بعد الغسل

أ خرجه أ صحاب السنن عن  كان يغتسل قوله

 عائشة 

ّن الله   .3423 رأ ى رجال يغتسل ابلبراز فخّطب فقال ا 

سل والّستر فا ذا اغت حييّ  س تّير يحّب الحياء 

 أ حدكم فليس تتر

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن  رأ ى رجالقوله 

 عائشة 
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ذا أ راد أ ن يغتسل قال ل  ولّن    .3425 قال خادمه ا 

 قفاك فأ ولّيه قفاي فأ ستره به 

أ خرجه النسائ  عن أ بي   قال خادمهقوله 

 السمح 

م جه مسلم عن أ  أ خر  يغتسل عام الفتحقوله  يغتسل عام الفتح وفاطمة تستره بثوب  .3428

 هانئ رأ ته ف  بيتها عام الفتح يغتسل 

اغتسل فأ ت  بمنديل فلم يمّسه وجعل يقول   .3422

 ابلماء هكذا

باس ع  ابنأ خرجه النسائ  عن  غتسلاقوله 

 ورواه البخاري ومسلم وأ بو داود عن ميمونة 

عائشة ربّما اغتسل من الجنابة ثّم جاء   .3711

لّ  وأ اّن لم أ غتسل   فاس تدفأ  بِّي  فضممته ا 

 أ خرجه أ بو داود عن عائشة عائشة ربما قوله 

كان يغسل رأ سه ابلخطمّ  وهو جنب يجتزئ   .3710

 بذلك ول يّصب عليه الماء

... 

عائشة كنّا نغتسل وعلينا الّضماد ونحن معه   .3719

 محالت ومحرمات

... 

أ خرجه أ صحاب السنن  يقرئنا القرأ نقوله  القرأ ن على كّل حال ما لم يكن جنبايقرئنا   .3713

 واللفظ للترمذي وصّححه عن عل  

يخرج من الخالء ويقرأ  القرأ ن ويأ كل اللّحم ولم   .3714

 يكن يحجزه عن القرأ ن ش ء ليس الجنابة

 أ خرجه أ صحاب السنن يخرج من الخالء قوله 

أ خرجه رزين وعلّقه البخاري عن  لم يرقوله  لم ير ابلقراءة للجنب بأ سا  .3717

 عباس  ابن

ذا أ راد أ ن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوّضأ    .3713 ا 

 وضوءه للّصالة

ذا أ راد قوله   أ خرجه الس تة وهو لفظ البخاري ا 

 ... اترة يغتسل من الجنابة فينام واترة ل يغتسل  .3715

 ... ربّما اغتسل فنام وربّما توّضأ  فنام  .3718

 الليل وربّما ا غتسل ف  ربّما اغتسل ف  أ ّول  .3712

 أ خره

... 



 501 

 ... ربّما أ وتر أ ّول الليل وربّما أ وتر أ خره  .3701

 ... ربّما جهر ابلقرأ ن وربّما خفت  .3700

 رواه أ بو داود  كان ينامقوله  كان ينام وهو جنب ول يمّس ماء  .3709

ذا أ راد أ ن يأ كل أ و يشرب غسل يديه ثّم   .3703 ا 

 يأ كل أ و يشرب

ذا أ راد قوله  أ ن رواه النسائ   ا 

أ خرجه الس تة وهو لفظ توضأ  واغسل قوله  توّضأ  واغسل ذيرك ثّم نم  .3704

 الش يخين 

ذا أ راد أ ن ينام أ و يطعم وهو جنب غسل   .3707 ا 

لى المرفقين ومسح رأ سه ثّم طعم  وجهه ويديه ا 

 أ و انم

ذا أ راد قوله  أ خرجه مالك عن انفع  ا 

أ ين كنت اي أ اب هريرة قال كنت جنبا فكرهت   .3703

غير طهارة قال س بحان أ ن أ جالسك وأ ان على 

ّن المؤمن ل ينجس  الله ا 

أ خرجه الخمسة وهو لفظ أ ين كنت  قوله

 البخاري انخنس اس تتر واختفى 

ّن المسلم ل ينجس  .3705  رواه النسائ  عن حذيفة  قال لحذيفةقوله   قال لحذيفة ا 

ذا لق  الرجل من أ صحابه مسحه ودعا له  .3708  ... ا 

ن  جنب   .3702 ن  رأ يتك فحدت عن  قال ا  خفت فا 

 أ ن تمس ن  قال ا ن المؤمن ل ينجس

... 

أ قيمت الصالة وعدلت الصفوف فذير أ نه   .3791

جنب فقال مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج 

 ورأ سه يقطر ماء فكبر وصلى ابلناس

ل الترمذي أ قيمت الصالةقوله   أ خرجه الس تة ا 

 وهو لفظ البخاري عن أ بي  هريرة 

كم مكاندخل ف  صالة الفجر فأ ومأ  بيده أ ن   .3790

نما أ ان  ثم جاء ورأ سه يقطر فصلى بهم فقال ا 

ن  كنت جنبا  بشر وا 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي  دخل ف  صالة قوله 

 بكرة 
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قال لحائض خذي فرصة من مسك فتطهري   .3799

بها فقالت لها عائشة تتبع  بها أ ثر الدم أ و 

خذي فرصة ممسكة فتوضئ  ثالاث فاس تحيا 

 وأ عرض بوجهه

 هو لفظ الش يخين و  قال لحائض خذيقوله 

قال ل سماء تأ خذ ا حداين ماءها وسدرها   .3793

فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأ سها 

فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأ سها 

ثم تصب عليها الماء ثم تأ خذ فرصة ممسكة 

 فتطهر بها 

رواه مسلم فزينب بنت  قال ل سماءقوله 

شكل أ و بنت يزيد بن الّسكن وه  خطيبة 

النساء والفرصة مثلة وروي قرصة وروي 

فرضة وه  القطعة من صوف وشؤون الرأ س 

مواصل فتائل القرون وملتقاها مبالغة ف  

 الغسل 

سأ لته عن غسل الجنابة فقال تأ خذ ماء فتطهر   .3794

فتحسن الطهور أ و تبلغ الطهور ثم تصب على 

سها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأ سها ثم رأ  

 تفيض عليها الماء

 رواه مسلم  سأ لتهقوله 

أ بي  ذر على حقيبة رحله  امرأ ةأ ردف ليلى   .3797

فحاضت ولطخت الحقيبة قال لعلك نفست 

فأ صلح  من نفسك ثم خذي ا انء من ماء 

فاطرح  فيه ملحا ثم اغسل  ما أ صاب 

 الحقيبة من الدم ثم عودي لمريبك

خرجه أ بو داود عن أ ميّة بن أ بي  أ   أ ردفقوله 

الصلت نفست بضم نون وبفتحها مع يسر 

 الفاء حضّت 

غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأ ن   .3793

 يستن وأ ن يمس طيبا ا ن وجد

ل الترمذي  غسل الجمعةقوله  أ خرجه الس تة ا 

 عن أ بي  سعيد 

 أ خرجه مالك عن أ بي  هريرة  كغسلقوله  كغسل الجنابة   .3795

اي معشر المسلمين ا ن هذا يوم جعله الله   .3798

عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده 

طيب فال يضره أ ن يمس منه وعليكم 

 ابلسواك 

ماجه عن  ابنأ خرجه مالك و  اي معشرقوله 

باق   عبيد بن الس ّ
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وقد علمت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم   .3792

 يأ مران ابلغسل 

ل النسائ   وقد علمتقوله   أ خرجه الس تة ا 

لى الجمعة فليغتسل   .3731 ذا جاء أ حدكم ا  ذا جاء أ حدكمقوله  ا   هو حديث أ بي  هريرة  ا 

ذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس   .3730 أ يها الناس ا 

 أ حدكم أ فضل ما يجد من دهنه وطيبه 

ه عباس أ خرج ابنهو حديث  أ يها الناسقوله 

 الش يخان وأ بو داود وهو لفظه 

من توضأ  يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل   .3739

 فالغسل أ فضل 

أ خرجه أ صحاب السنن عن من توضأ  قوله 

 سمرة بن جندب من ولده الحسن 

على كل رجل مسلم ف  كل س بعة أ ايم غسل   .3733

 يوم

أ خرجه الثالثة ومالك عن  على كل رجلقوله 

 جابر 

و ته اغسلنها ثالاث أ و خمسا أ  ابن قال ف  وفاة   .3734

لك ا ن رأ يتن ذلك بماء وسدر أ كثر من ذ

ذا فرغتن فأ ذنن   واجعلن ف  ال خرة كافورا فا 

 فلما أ ذانه أ عطاان حقوه فقال أ شعرنها ا ايه

أ خرجه الس تة وهو لفظ  قال ف  وفاةقوله 

 الش يخين 

وروي اغسلنها وترا ثالاث أ و خمسا أ و س بعا   .3737

وابدأ ن بميامنها ومواضع الوضوء منها فجعلن 

الثة ثم غسلنه ثم جعلنه ثثالثة قرون نقضنه 

قرون انصيتها وقرنيها فضفرن شعرها ثالثة 

 قرون وأ لقيناها خلفها ضف

... 

 أ خرجه أ بو داود والترمذي  من غسلقوله  من غسل الميت فليغتسل   .3733

رواه الترمذي بس ند ضعيف  ومن حملهقوله  ومن حمله فليتوضأ    .3735

 ولم يثبت فيه حديث صحيح 

 فوار أ ابك ثم ل اذهبقال لعلّ  لما مات أ بوه   .3738

تحدثن شيئا حتى تأ تين  فأ تيته فأ مرن  

 فاغتسلت فدعا ل 

أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن  قال لعل قوله 

 انجية بن كعب فالمواراة الستر وهو الدفن 
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يغتسل من أ ربعة من الجنابة والجمعة ومن   .3732

 الحجامة ومن غسل الميت 

أ خرجه أ بو داود عن  أ ربعةيغتسل من قوله 

 عائشة 

قال قيس أ ريد ال سالم فأ مرن  أ ن أ غتسل بماء   .3741

 وسدر وروي أ نه أ سلم فأ مره ضف

لى  قال قيسقوله  أ خرجه أ صحاب السنن ا 

لى فأ مره وهو حسن   سدر والنسائ  ا 

وقال ل خر أ لق عنك شعر الكفر وروي احلق   .3740

 واختتن ضف

وهو حديث عثيم بن كثير  وقال ل خرقوله 

عن أ بيه عن جّده أ نه أ سلم فقاله له وقال ل خر 

 أ لق عنك شعر الكفر واختتن أ خرجه أ بو داود 

نهيى الرجال والنساء عن دخول الحمام ثم   .3749

 رخص للرجال أ ن يدخلوه ف  المأ زر

أ خرجه أ بو داود والترمذي  نهيى الرجالقوله 

سم لجهة من ال رض اعن عائشة فالكورة 

 شام كال 

كت تخلع ثيابها ف  غير بيتها ا ل هت امرأ ةما من   .3743

 ما بينها وبين الله من حجاب ضف

... 

س تفتح عليكم أ رض العجم وس تجدون فيها   .3744

بيوات يقال لها الحمامات فال يدخلنها الرجال 

ا ل ابل زر وامنعوها النساء ا ل مريضة أ و نفساء 

 ضف

د أ خرجه أ بو داود بس ن س تفتح عليكمقوله 

 ضعيف 

من كان يؤمن ابلله واليوم ال خر فال يدخل   .3747

زار ومن كان يؤمن ابلله واليوم  الحمام ا ل اب 

ال خر فال يدخل حليلته الحمام من غير عذر 

ومن كان يؤمن ابلله واليوم ال خر فال يجلس 

 على مائدة يدار عليها الخمر 

 أ خرجه الترمذي بس ند من كان يؤمنقوله 

 ضعيف والنسائ  عن جابر 

 فصل ف  بعض أ حكام الحيض

قال ف  الحيض اصنعوا كل ش ء ا ل النكاح   .3743

 فاعتزلوا النساء ف  المحيض ضف

ل  ضقال ف  الحيقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 البخاري وهو لفظ مسلم 
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رها أ و ف  دب امرأ ةمن أ تى حائضا ف  فرجها أ و   .3745

 كاهنا فقد بريء مما أ نزل على محمد 

أ خرجه الترمذي ضّعفه  من أ تى حائضاقوله 

س نادا   البخاري ا 

ذا أ راد أ ن يباشر حائضا ف  فور حيضتها   .3748 ا 

زار ثم يباشرها   أ مرها أ ن تتزر اب 

ذا أ رادقوله  أ خرجه الس تة وهو لفظ  ا 

 الش يخين 

 رواه أ بو داود  ورويقوله  وروي ف  فوح حيضتها   .3742

لى ثديّيها  ثم يلتزمقوله  ثم يلتزم صدرها وثدييها   .3771  رواه النسائ  ا 

لى أ نصاف الفخذين   .3770 ذا كان عليها ا زار ا  ا 

 والريبتين محتجزة 

ذا كان عليها رواه أ بو داود والنسائ    قوله ا 

أ خرجه مالك عن زيد بن  لتشّد عليهاقوله  فضلتشّد عليها ا زارها ثم شأ نك بأ عالها   .3779

  لما س ئل ما يحّل من الحائضأ سلم 

يحل ما فوق ال زار والتعفف عن ذلك أ فضل   .3773

 ص

أ خرجه رزين عن معاذ  يحّل ما فوققوله 

 بس ند غير قوي 

ذا أ راد من الحائض شيئا أ لقى على فرجها ثواب   .3774 ا 

 ضف

ذا أ رادقوله   أ خرجه أ بو داود  ا 

ذا وقع رجل على أ هله وه  حائض فليتصدق   .3777 ا 

 بنصف دينار 

 أ خرجه أ صحاب السنن  ا ذا وقع رجل قوله

ن   .3773 ذا أ صابها أ ول الدم والدم أ حمر فدينار وا  ا 

نقطاع الدم والدم أ صفر فنصف  أ صابها ف  ا 

 دينار

ذا أ صابها قوله  باس ع  ابنرواه الترمذي عن ا 

لى الغاية   موقوفا بس ند واهِّ ا 

عائشة كنت أ غسل رأ سه وأ ان حائض ويتّكئ   .3775

 ف  حجري وأ ان حائض فيقرأ  القرأ ن 

ل الترمذي  عائشة كنتقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 عن عائشة 

ن    .3778 قال لها انولين  الخمرة من المسجد فقلت ا 

 حائض فقال ا ّن حيضتك ليست ف  يدك

ل  قال لها انولين قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 البخاري 
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ميمونة يضع رأ سه ف  حجر ا حداان وه    .3772

لى  حائض فيتلوا القرأ ن وتقوم ا حداان بخمرته ا 

 حائض المسجد فتبسطها وه 

  أ خرجه النسائ  عن ميمونة ميمونة يضعقوله 

 مر ع ابنأ خرجه مالك عن  ين يغتسلّنقوله  يّن يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة وهّن حيّض  .3731

أ ّم سلمة قال ل  أ نفست قلت نعم فدعان    .3730

 ضففاضطجعت معه ف  الخميلة 

أ خرجه الش يخان والنسائ  عن  أ م سلمةقوله 

خمل أ ي وبر  يساء لهالخميلة أ م سلمة 

 كالقطيفة 

لى   .3739 عائشة دخل علّ  وأ ان حائض فمضى ا 

مسجده من بيته فلم ينصرف حتّى غلبتن  

نّ   عين  وأ وجعه البرد فقال ادن  منّ  فقلت ا 

حائض فقال وأ ن ا كشف  عن فخذيك 

فكشفت فخذّي فوضع خّده وصدره على 

 فخذّي وحنيت عليه حتّى دفئ فنام

أ خرجه أ بو داود بس ند  عائشة دخل عل قوله 

نثنى عليه وحنى  ذا ا  ضعيف حنى عليه يحن  ا 

ذا حّن وأ شفق   يحنوا ا 

عائشة أ شرب من ال انء وأ ان حائض فيشرب   .3733

 من موضع فّ  

 أ خرجه مسلم بهذا اللفظ عائشة قوله 

وأ تعّرق العرق وأ ان حائض فأ انوله فيضع فاه ف    .3734

 موضع فم 

وهو لفظ أ بي  داود  وأ تعّرق العرق قوله

 والنسائ  

قالت كان يدعون  فأ كل معه وأ ان عارك فكان   .3737

 يأ خذ العرق فيقسم علّ  فيه فأ خذه فأ تعّرق منه

ويضع فمه حيث وضعت فم  من العرق 

ويدعو ابلّشراب فيقسم علّ  فيه قبل أ ن 

يشرب منه فأ خذه فأ شرب منه ثّم أ ضعه 

فيأ خذه فيشرب منه فيضع فمه حيث وضعت 

 من القدحفم  

رواه النسائ  الطامث الحائض قالت قوله 

 العارك 
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أ خرجه الترمذي وقال حسن  س ئل عنقوله  س ئل عن الحائض فقال واكلها  .3733

 غريب 

 أ خرجه الخمسة عن عائشة  يأ مر الحيّضقوله  يأ مر الحيّض بقضاء الّصوم دون الّصالة  .3735

أ خرجه أ بو داود عن أ م بّسة  ل يأ مرقوله  ل يأ مر بقضاء صالة النّفاس  .3738

 ا سمها مّسة 

اس تحيضت أ م حبيبة بنت جحش فقال   .3732

ليست بحيضة ولكنّها ركضة من الّرحم لتنظر 

قرائها الت  كانت تحيض لها فتترك  قدر ا 

قرائها وحيضتها وتغتسل وتصلّ   الّصالة قدر ا 

 فكانت تغتسل عند كّل صالة 

بد ع  امرأ ةرواه مسلم وه   اس تحيضتقوله 

 حمن بن عوف الر 

 فصل ف  الدواء والرقية

أ خرجه البخاري عن أ بي   ما أ نزل اللهقوله  ما أ نزل الله داء ا ل أ نزل له دواء  .3751

 هريرة 

ذن   .3750 ّن لكّل داء دواء فا ذا صادف الدواء برئ اب  ا 

 الله 

 أ خرجه مسلم عن جابر  ا ن لكل داءقوله 

ل تكرهوا مرضاكم على الّطعام والّشراب فا ّن   .3759

 تعالى يطعمهم ويسقيهمالله 

أ خرجه الترمذي وقال حسن ل تكرهوا قوله 

 غريب عن عقبة بن عامر 

لينا أ ن   .3753 عائشة لددانه ف  مرضه فجعل يشير ا 

ل تلّدون  فقلنا يراهية المريض للّدواء فلّما 

أ فاق قال أ لم أ نهكم أ ل تلّدون  ل يبقى أ حد ف  

نّه لم يشهدكم   فضالبيت ا ل لّد ا ل العبّاس فا 

  أ خرجه البخاري والذين ف عائشة لددانهقوله 

البيت عائشة وأ م سلمة وأ سماء بنت عميس 

 وميمونة 

ما أ ابل  ما أ تيت ا ن أ ان شربت ترايقا أ و تعلقت   .3754

 تميمة أ و قلت الشعر من قبل نفس  

أ خرجه أ بو داود عن عبد الله بن  ما أ ابل قوله 

 عمرو بن العاص بس ند ضعيف 
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أ خرجه الترمذي وصّححه عن  كتوىامن قوله  سترقى فقد برئ من التّوكلاكتوى أ و امن   .3757

 المغيرة بن شعبة 

ليه   .3753 ه عسال سقاس تطالق البطن فقال اشك  ا 

س تطالقا فقال اثالث مّرات فلم يزده ا ل 

 صدق الله وكذب بطن أ خيك فسقاه فبرئ

ليهقوله  أ خرجه الش يخان والترمذي  شك  ا 

 عن أ بي  سعيد 

ا ل وف  الحبّة الّسوداء منه شفاء ما من داء   .3755

 ا ل الّسام

أ خرجه الش يخان والترمذي  ما من داءقوله 

 ه  الشونيز الحبّة السوداءعن أ بي  هريرة 

 والسام الموت 

من اصطبح كّل يوم س بعة تمرات من عجوة   .3758

لى الليل   لم يضره سّم ول سحر ذلك اليوم ا 

أ خرجه الش يخان وأ بو داود  من اصطبحقوله 

 عد بن أ بي  وقاص عن س

نّها ترايق أ ّول   .3752 ّن ف  عجوة العالية شفاء وا  ا 

 البكرة

 أ خرجه مسلم عن عائشة  ا ن ف  عجوةقوله 

أ خرجه الش يخان والترمذي عن الكمأ ة قوله  الكمأ ة من المّن وماؤها شفاء للعين  .3781

 سعيد بن زيد 

 رواه الترمذي عن أ بي  هريرة  الكمأ ةقوله  الكمأ ة جدرّي ال رض   .3780

 قوله والعجوة أ خرجه الترمذي عن أ بي  هريرة  والعجوة من الجنّة وه  شفاء من السمّ   .3789

ما أ صاب النّبيّ  قرحة ول نكبة ا ل أ مرن  أ ن   .3783

 أ ضع عليها الحنّاء

أ خرجه الترمذي عن ما أ صاب النبيّ  قوله 

 خادمة لل زواج 

بم تس تمشين قلت ابلّشبرم قال حاّر حاّر فلو   .3784

شفاء من الموت لكان ف  أ ّن شيئا كان فيه 

نا  الس ّ

أ خرجه الترمذي وقال  بم تس تمشينقوله 

عن أ سماء بنت عميس بم تس تطلقين غريب 

لى مش  للخالء والشبرم حّب ل حتياج ا 

 صغير يش به الحمص 

على م تدغرن أ ولدين مّن هذا العالق عليكن   .3787

بهذا العود الهندي فا ن فيه س بعة أ شفية منها 

هو حديث أ م قيس أ علقت  على م تدغرنقوله 

ولدها من العذرة فقاله العود الهندّي هو 

القسط الذعر عالج العذرة برفع لهات الصبيّ  
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 العذرة ويلد به من ذات الجنب يسعط به من

 ذات الجنب

المعذور ابل صبع والمعروف ال عالق العذرة 

وجع يعرض ف  الحلق من الدم أ خرجه 

 الش يخان وأ بو داود 

نّه من خير أ كحالكم يجلو عليكم ابل ثمد   .3783 فا 

 البصر وينبت الّشعر

 نابأ خرجه رزين عن  عليكم ابل ثمدقوله 

 عباس 

ا يكتحل ف  اليمنى ثالاث يبتدأ  بها ويختم به  .3785

ثنين  وف  اليسرى ا 

أ خرجه الترمذي والنسائ  عن  يكتحلقوله 

 عباس  ابن

كان له مكحلة وكان يكتحل ف  كل ليلة ثالثة   .3788

 هذهف  هذه وثالثة ف  

... 

الحّمى من فيح جهنّم فأ بردوها عنكم ابلماء   .3782

 فليستنقع ف  ماء جار وليس تقبل جريته 

 أ خرجه الش يخان والترمذي  الحمى قوله

بسم الله اللّهم اشف عبدكم وصّدق رسولك   .3721

 بعد صالة الصبّح وقبل طلوع الّشمس

ه رواه الترمذي عن ثوابن وتمامبسم الله قوله 

ولينغمس فيه ثالث غمسات ثالثة أ ايم فا ن 

نها ل  لم يبرأ  ف  ثالث فخمس فس بع فتسع فا 

ذن الله تعالى   تجاوز ذلك اب 

الشفاء ف  ثالثة شربة عسل وشرطة محجم   .3720

 وييّة بنار وأ نهيى أ متّى عن الكّ  

 ابن أ خرجه البخاري عن الشفاء ف  ثالثةقوله 

 عباس 

خير ما تداويتم به الّسعوط والحجامة واللّدود   .3729

 والمش ّ 

اس عب ابنأ خرجه الترمذي عن خير ما قوله 

الّسعوط ما يتّسعط به من ال نف والمشّ  

 شرب المسهّل 

هو السل يلّد به من الجانب الذي  ينعتقوله  ينعت الزيت والورس من ذات الجنب  .3723

 يش تكيه 

أ مران أ ن نتداوى من ذات الجنّب ابلقسط   .3724

 البحرّي والزيت 

أ خرجه الترمذي وصّححه ولديد  أ مران أ نقوله 

 الفم جانباه 
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عباس  ابنأ خرجه رزين عن  ماذا ف  قوله ماذا ف  ال مّرين من الشفاء الصبّر والثّفاء  .3727

الصبر معروف والثفاء الخردل وقيل الحرف 

 بضم الحاء وسكون اثنية حّب الرشاد 

أ خرجه الش يخان وأ بو داود عن  احتجم قوله احتجم وأ عطى الحجام أ جره واس تعط  .3723

 عباس  ابن

أ خرجه مسلم وأ بو داود عن  أ عرضواقوله  أ عرضوا علّ  رقاكم ل بأ س بما ليس فيه شرك  .3725

 عوف بن مالك 

 أ خرجه مسلم  اس تطاعمن قوله  منكم أ ن ينفع أ خاه فليفعل اس تطاعمن   .3728

أ خرجه مسلم وأ بو داود  رخص ف  قوله أ رخص ف  الّرقيا من العين والحّمة والنملة  .3722

 والترمذي عن أ نس 

بسم الله الكبير أ عوذ ابلله العظيم من شر   .3311

 كل ّعرق نّعار ومن شّر حّر النّار

لنملة ترمذي اأ خرجه ال  بسم الله الكبيرقوله 

قروح تخرج بين الجنبين غالبا والنفس العين 

من حسد والحمة السّم ومعناه ل رقيّة ظهر 

نفعها يرقيّة العين والسّم وقد رقى الصحابة من 

 غيرهما وجازت عليه ف  مرض  

ذا أ تى مريضا أ و أ وت  به يقول   .3310 لبأ س ا اذهبا 

ل  رّب النّاس واشف أ نت الشاف  ل شفاء ا 

 شفاؤك شفاء ل يغادر سقما

ذا أ تى قوله  أ خرجه الترمذي عن عل  وفيه ا 

براهيم بن ا سماعيل   ا 

دّخل على اثبت بن قيس وهو مريض فقال   .3319

اكشف البأ س رّب النّاس ثّم أ خذ ترااب من 

بطحان فجعله ف  قدح ثّم نفث عليه بماء ثّم 

 صبّه عليه

 أ خرجه أ بو داود عن اثبت بن قيس  دخلقوله 

يتعّوذ من الجاّن ومن عين ال نسان فلما نزلت   .3313

 المعّوذاتن أ خذ بهما وترك ما سواهما 

أ خرجه الترمذي عن أ بي  سعيد  يتعّوذقوله 

 الخدري 
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ّن ف  الّرقى والتّمائم والتّولة شركا قالت زينب   .3314 ا 

عبد الله بن مسعود ل تقولوا هذا لقد  امرأ ة

لى فالن  كانت عين  تقذف فكنت أ ختلف ا 

نّما هو  اليهودي فيرقين  فتسكن قال عبد الله ا 

 ش يطان ينخسها بيده

س ناده  ا ن الّرقىقوله  أ خرجه أ بو داود وف  ا 

 مسعود  ابنمجهول عن 

قته ب ين حق ولو كان ش ء سابقا القدر س  الع   .3317

ذا اس تغسلتم   فاغسلوا العين وا 

أ خرجه مسلم والترمذي ولم  العين حققوله 

يذير العين حق ونهيى عن الوشم يؤمر العائن 

سل أ بو غت اأ ن يتوضأ  ثم يغتسل منه المعين 

سهل ابلخراز فعانه عامر بن ربيعة قال ما 

رأ يت لحما مثل لحمه فوعك فعتبه النبيّ  

صلّى الله عليه وسلم قال له على م يقتل 

له فغسل يديه ووجهه  غتسلاأ حدكم أ خاه 

زاره  ومرفقيه وريبتيه وأ طراف رجليه وداخل ا 

ف  قدح فصّب عليه من وراءه فبرئ من 

 ساعته أ خرجه مالك 

 فصل ف  بعض أ حكام المرأ ة والعبيد

ذا قال أ نت طالق ثالاث بفم واحد فهي  واحدة  .3313 ذا قالقوله  ا   أ خرجه أ بو داود  أ نت طالق ا 

ذا قال أ نت طالق أ نت طالق  .3315 أ نت طالق  ا 

ذا أ راد التوييد  ثالث مرات فهي  واحدة ا 

 لل ولى أ و كانت مدخول بها

ذا قال قوله  عباس رواه رزين ا ن  ابنعن ا 

 أ راد التوييد أ و غير مدخول بها 

مرأ ته ثالث تطليقا اأ خبر أ ّن رجال طلق   .3318

جميعا فقام غضبان فقال أ يلعب بكتاب الله 

 وأ ان بين أ ظهركم

نسائ  عن محمود بن أ خرجه ال  أ خبر أ نقوله 

 لبيد 
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مرأ ته البتّة أ ردّت واحدة   .3312 نّه طلق ا  قال رجل ا 

ليه  فحلفّه عليه فرّدها ا 

 عن عبد الله بن يزيد بن ركانةقال رجل  قوله

ن  طلقت البتّة فحلّفه على أ نه قصد  قال جّده ا 

  واحدة فقال هو ما أ ردت

الّطيرة شرك قالها ثالاث وما منّا ا ل ولكن الله   .3301

 ابلتوكّل يذهبه

أ خرجه أ بو داود والترمذي عن الطيرة  قوله

 عروة بن عامر 

 مسلما ا ستنقذ الله بكل امرئأ يّما رجل أ عتق   .3300

 عضو منه عضوا من النّار حتّى فرجه بفرجه 

أ خرجه الش يخان والترمذي عن  أ يّما رجلقوله 

 أ بي  هريرة 

ف  رجل قد أ وجب قال أ عتقوا عنه يعتق الله   .3309

 ا من النّاربكل عضو منه عضو 

أ خرجه أ بو داود عن واثلة بن  ف  رجلقوله 

 ال سقع 

أ خرجه أ بو داود وقال حسن  أ عفقوله  أ عف عن الخادم ف  كّل يوم س بعين مّرة  .3303

 عمر  ابنغريب عن 

مرىء مسلم يؤمن ابلله واليوم ال خر ل يحّل ل  .3304

 مرىءن يسق  مائه زرع غيره ول يحّل لأ  

 من س بي  حتّى امرأ ةمسلم مؤمن أ ن يقع على 

يس تبرئها ول يحّل ل مرىء مسلم أ ن يبيع مغنما 

 حتّى يقسم     

تيان  مرئل ل يحلّ  قوله يعن  النهي  عن ا 

الحبالى أ خرجه أ بو داود والترمذي عن رفيع 

 بن اثبت ال نصاري 

قال ف  حبلى ييف يوّرثه وهو ل يحّل له   .3307

 وييف يس تخدمه وهو ل يحّل له

أ خرجه رزين وعلّقه  لىقال ف  حب قوله

له نظر النبيّ  صلّى الالبخاري عن أ بي  الدرداء 

لى  مجج أ ي حامل بباب  امرأ ةعليه وسلم ا 

فسطاط قال ما ه  قيل أ مة فالن فقال لّعله 

يريد أ ن يلّم بها يعن  يجامعها وه  حامل من 

غيره فقال لقد هممت أ ن أ لعنه لعنا يدخل به 

يف ي قبره ييف يوّرثه يعن  ليس ولده و 

  يس تعمله عبدا وهو ليس عبدا
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طلّقت فاطمة بنت قيس البتّة فقال لها ليس   .3303

 لك عليه نفقة

م مكتوم أ   ابني عند عتدّ اطلّقت فقال لها قوله 

ل  فا ذا وافيت فأ علمين  أ خرجه الس تة ا 

 البخاري 

فأ رادت أ ن تجّذ نخلها فقال لها  امرأ ةطلّقت   .3305

فجّذي نخلك فعسى أ ن تصّدق  أ و تفعل  

 معروفا

أ خرجه مسلم وأ بو داود  امرأ ةطلّقت قوله 

والنسائ  عن جابر قال طلّقت خالت  فأ رادت 

أ ن تجّذ نخلها فزجرها رجل من الخروج 

 فسأ لته فقاله 

تؤمن ابلله واليوم ال خر أ ن تحّد  مرأ ةل يحّل ل  .3308

ت فوق ثالث ا ل على زوج أ ربعة أ شهر على ميّ 

 وعشرا

ل  مرأ ةل يحّل لقوله  أ خرجه الخمسة ا 

الترمذي عن أ م عطّية النبذة القدر اليسير 

والكست لغة ف  القسط وهو العود ال قماري 

 وال ظفار ضرب من العطر 

نهاهّن عن الكتحال والتطيّب ولبس ثوب   .3302

مصبوغ ا ل ثوب عصب وقد رخّص لهّن عند 

غتسلن من محيضهّن ف  نبذة من  ذا ا  الّطهر ا 

تّباع الجنائز  يست أ ظفار ونهين عن ا 

... 

ل تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من   .3391

الثياب ول الممّشقة ول الحلّ  ول تخضب 

ول تكتحل ول تمتشط بش ء ا ل بسدر 

 تغلف بها رأ سها 

ل الترمذي وهو ل تلبسقوله   أ خرجه ال ربعة ا 

بي  داود عن أ م سلمة الممّشقة ما طبع لفظ أ  

 ابلمّشق وه  المغرة بسكون الغين 

 فصل ف  الس تعارة والدين

له  قاللما  ةبل عاريمن تمامه اس تعار  قوله اس تعار من صفوان أ دراعا يوم حنين  .3390

أ خرجه أ بو داود عن  أ غصبا اي محّمد فقاله

 صفوان وأ خرجه النسائ  

 قصعة أ خرجه الترمذي عن أ نس  س تعاراقوله  لهماس تعار قصعة فضاعت فضمنها   .3399



 514 

أ خرجه أ بو داود والترمذي عن  على اليدقوله  على اليد ما أ خذت حتّى تؤديه  .3393

 سمرة 

العارية موّداة والمنحة مردودة والّزعيم غارم   .3394

 والّدين مقض ّ 

أ خرجه أ بو داود والترمذي عن العارية  قوله

 أ بي  أ مامة الزعيم الضامن والكفيل 

نعم المنيحة اللقحة الّصفّ  منحة والّشاة الّصفّ    .3397

انء انء وتروح اب   منحة تغدوا اب 

أ خرجه الش يخان عن أ بي  هريرة  نعمقوله 

 المنيحة الناقة أ و غيرها يعطيها ربّها لمن ينتفع

بحليبها ثم يرّدها له واللّقحة الناقة ذات اللبن 

 وشاة صفّ  غزيرة اللبن  

ع ه ولعقبه فقد قطمن أ عمر رجال عمرى فهي  ل  .3393

 قوله حقّه دونها وه  لمن أ عمر وعقبه

 أ خرجه الس تة عن جابر  من أ عمر رجالقوله 

 رواه الش يخان  قضىقوله  قضى ابلعمرى لمن وهبت له  .3395

 رواه مسلم عن جابر العمرى قوله  العمرى جائزة ميراث ل هلها  .3398

من أ عمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ول   .3392

 ترقبوا فمن أ رقب شيئا فهو سبيله 

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  من أ عمر شيئاقوله 

 عن زيد بن اثبت 

ل ترقبوا أ موالكم فمن أ رقب شيئا فهو لمن   .3331

 أ رقبه

 أ خرجه النسائ   ل ترقبواقوله 

العمرى جائزة لمن أ عمرها والرقبيى جائزة لمن   .3330

 أ رقبها والعائد ف  هبته كالعائد ف  قيئه

 اس عب ابنأ خرجه النسائ  عن  العمرىقوله 

 أ خرجه الش يخان  غزاقوله  غزا ست عشرة غزوة  .3339

 أ خرجه مسلم  ورويقوله  وروي تسع عشرة غزوة  .3333

 رواه مسلم قاتل  قوله قاتل ف  ثمان منهن  .3334

من ظلم قيد شبر من ال رض طّوقه من س بع   .3337

 أ رضين

 أ خرجه الش يخان عن أ بي  سلمة  من ظلمقوله 
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من أ خذ شبرا من ال رض بغير حقّه خسف   .3333

لى س بع أ رضين  به يوم القيامة ا 

رواه البخاري القيّد بكسر قاف من أ خذ قوله 

 القدر 

 فصل ف  فضل بعض ال نبياء والرسل

براهيم الخليل   .3335 قيل له اي خير البريّة فقال ذاك ا 

بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن 

براهيم   يعقوب بن ا سحاق بن ا 

أ خرجه مسلم وأ بو داود والترمذي قيل له قوله 

 عن أ نس البريّة الخلق 

ّن الناس يصعقون   .3338 ل تخيّرون  على موسى فا 

فأ يون أ ّول من يفيق فا ذا موسى ابطش بجانب 

العرش فال أ دري أ كان فيمن صعق فأ فاق قبل  

 س تثنى الله تعالىاأ و كان مّمن 

ل النسائ  ل تخيّرون قوله   أ خرجه الخمسة ا 

ا لطم مسلم يهوداي لما قال لمعن أ بي  هريرة 

صطفى موسى على استباب والذي ف  ال

 الصعقة الموت والغشّ  ابطش العالمين فقاله

لى صّحته  ذا عاد ا   أ خذ بقوائم العرش أ فاق ا 

ما ينبغ  لعبد أ ن يقول أ ان خير من يونس بن   .3332

 متّى

أ بو فمتّى أ بوه أ خرجه الش يخان و ما ينبغ  قوله 

 داود 

خفّف على داود القرأ ن فكان يأ مر بدوابه أ ن   .3341

تسرج فيقرأ  قبل أ ن تسرج دوابه وكان ل يأ كل 

 من عمل يديها ل 

 أ خرجه البخاري عن أ بي  هريرة  خفّفقوله 

اهما جاء الّذيب ابنمرأ اتن معهما اكانت   .3340

نّما  بنفذهب اب ا حداهما فقالت لصاحبتها ا 

نما ذهب اببنذهب اب ك نب ك وقالت ال خرى ا 

لى داود عليه السالم فقضى به  فتحاكمتا ا 

للكبرى فخرجتا على سليمان عليه الّسالم 

ينهما ئتون  ابلسكّين أ شقّه ب ا فأ خبراته فقال

ها بن افقالت الّصغرى ل تفعل يرحمك الله هو 

 فقضى به للّصغرى

 أ خرجه الش يخان والنسائ  مرأ اتناكانت قوله 

 عن أ بي  هريرة 
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لما بنى سليمان بيت المقدس سأ ل الله خالل   .3349

ثالثة سأ له حكما يصادف حكمه فأ وتيه وسأ له 

ملكا ل ينبغ  ل حد من بعده فأ ويته وسأ له 

حين فرغ من بناء المسجد أ ل يأ تيه أ حد ل 

ينهزه ا ل الّصالة فيه أ ن يخرجه من خطيئته 

 ييوم ولدته أ ّمه 

ن أ خرجه النسائ  عن عبد الله ب لما بنىقوله 

 عمرو بن العاص 

بينما أ يّوب يغتسل عرايان خّر عليه رجل جراد   .3343

 يحثو ف  ثوبه فناداه من ذهب فجعل أ يوب

ربّه اي أ يّوب أ لم أ ين أ غنيتك عّما ترى قال بلى 

 اي رّب ولكن ل غنى ل  عن بركتك

ن أ خرجه البخاري والنسائ  ع بينما أ يّوبقوله 

 أ بي  هريرة 

يطان   .3344 ما من مولود من بن  أ دم ا ل نخسه الش ّ

اّيه ا ل  حين يولد فيس تهّل صارخا من نخسه ا 

 هاابن مريم و 

أ خرجه الش يخان عن أ بي   ممن بن  أ دما قوله 

س تهالل صياح المولود عند الولدة هريرة ال

 والصراخ الصياح والبكاء 

 مريم ف  الدنيا وال خرة بنأ ان أ ولى النّاس اب  .3347

اء عالت بناليس بين  وبينه نبيّ  وال نبياء ا خوة 

 أ ّمهاتهم ش تى ودينهم واحد

أ خرجه الش يخان وأ بو  أ ان أ ولى الناسقوله 

اء العالت ل ّمهات ابنرة داود عن أ بي  هري

ن تحاش تى مع ا د ال ب وال خياف العكر وا 

 تفقوا ف  أ م وأ ب فهم أ عيان ا

نّما سّم  الخضر خضرا بذلك ل نّه جلس على   .3343 ا 

 فروة بيضاء فاخضرت تحته 

نّما سّم  الخضرقوله  أ خرجه البخاري  ا 

والترمذي عن أ بي  هريرة الفروة قطعة نبات 

 مجتمعة ايبسة 

أ خرجه أ بو داود والبخاري ل تخيّروا قوله  ل تخيّروا بين ال نبياء  .3345

 ومسلم أ تّم منه عن أ بي  سعيد 

 فصل ف  بعض ما خص به صلى الله عليه وسلم
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أ ان أ ول النّاس خروجا ا ذا بعثوا وأ ان خطيبهم   .3348

ذا  ذا أ يسوا ولواء الحمد ا  وفدوا وأ ان مبّشرهم ا 

 يومئذ بيدي ول فخر

أ خرجه الترمذي وقال  أ ان أ ول الناسقوله 

 حسن غريب عن أ نس 

مام النبيين   .3342 ذا كان يوم القيامة كنت أ ان ا  ا 

 وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر

ذا كان قوله  أ خرجه الترمذي وقال حسن ا 

 صحيح عن أ بيّ  بن كعب 

أ عطيت خمسا لم يعطهّن أ حد من ال نبياء   .3371

قبل  كان كّل نبيّ  يبعث ل مته خاّصة وبعثّت 

لى ال حمر وال سود وأ حلّت ل  الغنائم ولم  ا 

تحّل ل حد قبل  وجعلت ل  ال رض طّيبة 

وطهورا ومسجدا فأ يّما رجل أ دركته الّصالة 

صلّى حيث كان ونصرت ابلّرعب على العدو 

 يت الشفاعة بين يدّي مسيرة شهر وأ عط 

أ خرجه الش يخان  أ عطيت خمساقوله 

 والنسائ  

 ر رواه النسائ  عن جاب وبعثت بجوامعقوله  وبعثت بجوامع الكلم  .3370

فّضلنا على النّاس بثالث جعلت صفوفنا   .3379

كصفوف المالئكة وجعلت لنا ال رض كلّها 

ذا لم نجد  مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا ا 

 الماء

أ خرجه مسلم عن  فّضلنا على الناسقوله 

 حذيفة 

ما من نبيّ  من ال نبياء ا ل أ عط  من ال ايت   .3373

نّما كان الذي أ وتيته  ما مثله أ من عليه البشر وا 

لّ  فأ رجو أ ن أ يون أ كثرهم  وحيا أ وحاه الله ا 

 تبعا يوم القيامة 

أ خرجه الش يخان عن أ بي   من ما من نبيّ  قوله 

 هريرة 

بعثت من خير قرون بن  أ دم قران فقران حتّى   .3374

 كنت من القرن الذي كنت منه 

 أ خرجه البخاري عن أ بي  بعثت من خيرقوله 

 هريرة 

ا مثل  ومثل ال نبياء قبل  كمثل رجل بنى بيت  .3377

فأ حس نه وأ جمله ا ل موضع لبنة من زاوية من 

زواايه فجعل النّاس يطوفون به ويعجبون له 

أ خرجه الش يخان عن أ بي   مثل  ومثلقوله 

 هريرة 
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هذه اللبنة فأ ان تلك ويقولون هال وضعت 

 اللبنة وأ ان خاتم النّبيين

ت  ابب الجنّة يوم القيامة فأ س تفتح فيقول أ    .3373

الخازن من أ نت فأ قول محّمد فيقول بك أ مرت 

 أ ن ل أ فتح ل حد من قبلك

 أ خرجه مسلم عن أ نس  ت  ابب الجنّةأ  قوله 

لى بطحاء مكّة أ خذ بيد عبد الله بن  .3375  مسعود ا 

فأ مره وأ جلسه وخطّ عليه خّطا وقال ل تبرحّن 

ليك رجال فال  نّه س ينتهي  ا  من خطك فا 

نّهم لن يكلّموك ثّم مضى حيث أ راد  تكلّمهم فا 

ذا أ اتن  رجال  قال فبينما أ ان جالس ف  خّط  ا 

كأ نّهم الّزّط أ شعارهم تواري أ جسامهم ل أ رى 

ل ن ّ  ل يجاوزو عورة ول أ رى قشرا وينتهون ا 

لى رسول الله صلّى الله  الخطّ ثم يصدرون ا 

ذا كان من أ خر الليل جاءن   عليه وّسلم حتّى ا 

رسول الله صلى الله عليه وّسلم وأ ان جالس 

فدخل علّ  خط  فتوسد فخذي فرقد وكان 

ذا رقد نفخ فبينما أ ان قاعد وهو متوّسد فخذي  ا 

ذا أ تى رجال عليهم ثياب بيض الله أ علم ما  ا 

لّ  فجلست طائفة عند  بهم من الجمال فانتهوا ا 

رأ سه وطائفة عند رجليه ثّم قالوا بينهم ما رأ ينا 

عبدا قطّ أ وت  مثل ما أ وت  هذا النّبي  ا ن 

عينيه تنامان ول ينام قلبه أ و قلبه يقضان 

ا ضربوا له مثال مثل س يّد بنى قصرا ثم جعل 

لى طعامه وشرابه فمن  مائدة ودعى الناس ا 

أ كل من طعامه وشرب من شرابه ومن أ جابه 

فقال  رتفعوا واستيقظالم يجبه عاقبه قال ثم 

سمعت ما قال هؤلء وهل تدري من هم قلت 

ه أ خرج أ خذ بيد عبد الله بن مسعودقوله 

مسعود القشر  ابنالترمذي وصّححه عن 

 الثياب لم يرى لباسا ول عورة تظهر 
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الله ورسول أ علم قال هم المالئكة قال فتدري 

علم أ   ما المثل الذي ضربوه قلت الله ورسول

ليها فم قال الّرحمن بنى الجنة ودعا ن عباده ا 

 م يجبه عاقبه أ جابه دخل الجنة ومن ل

قال لعمر ل والذي نفس  بيده حتى أ يون   .3378

نه ال ن  ليك من نفسك قال عمر فا  أ حّب ا 

لّ  من نفس  فقال ال ن اي عمر   ل نت أ حّب ا 

أ خرجه البخاري عن  والذيقال لعمر ل قوله 

 عبد الله بن هشام 

والذي نفس محمد بيده ليأ تين على أ حدكم يوم   .3372

ليه من  القيامة ول يران  ثم ل ن يران  أ حّب ا 

 أ هله وماله معهم ضف

أ خرجه الش يخان وهو لفظ والذي نفس قوله 

 مسلم عن أ بي  هريرة 

قيل له متى وجبت لك النبوة قال وأ دم بين   .3331

 الروح والجسد

أ خرجه الترمذي وصّححه قيل له متى  قوله

 لكن فيه ثالثة متكلّم فيهم 

ما منكم من أ حد ا ل وقد وكّل به قرينه من   .3330

اّيك اي رسول  الجّن وقرينه من المالئكة قالوا وا 

اّيي ا ل أ ن الله أ عانن  عليه فأ سلم  الله قال وا 

 فال يأ مرن  ا ل بخير

أ خرجه مسلم عن أ بي   ما منكم من أ حدقوله 

هريرة فالقرين من الملك يأ مره بخير ومن الجن 

 ابلّشر 

ما من مسلم يسلم علّ  ا ل رّد الله تعالى علّ    .3339

 روح  حتى أ رّد عليه السالم

أ خرجه أ بو داود فالّرد ما من مسلم قوله 

 خالف العادة يؤمن به 

َن النا   .3333 اهُنا أَْضلَلَْن َكثِّيًرا ّمِّ ن
ِ
َمن اسِّ فَ تال }َرّبِّ ا

يٌم{  اَك غَُفوٌر راحِّ ن
ِ
نِّّ  َوَمْن َعَصانِّ  فَا اُه مِّ ن

ِ
َعنِّ  فَا تَبِّ

براهيم،33) بْهُْم فَ   وقوله ( سورة ا  ن تَُعّذِّ
ِ
اهُْم }ا ن

ِ
ا

اَك َأنَت الَْعزِّيُز الَْحكِّيُم{  ن
ِ
ن تَْغفِّْر لَهُْم فَا

ِ
َباُدَك َوا عِّ

فرفع يديه وقال اللهم  ( سورة المائدة،008)

أ مت  اللهم أ مت  وبكى فقال الله عز وجل اي 

لى محمد وربّك أ علم فاسأ له  اذهبجبريل  ا 

ما يبكيه فأ اته جبريل فسأ له فأ خبره بما قال 

نهنقوله  له عن عبد الأ خرجه مسلم  تال رّب ا 

 بن عمرو بن العاص 
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لى  هباذوهو أ علم فقال الله تعالى اي جبريل  ا 

محمد فقل له ا ان سنرضيك ف  أ متك ول 

 نسوءك 

 فصل ف  فضل الصحابة وأ ل البيت

خير الناس قرن  ثم الذين يلونهم ثم الذين   .3334

يلونهم ثم الذين يلونهم مّرتين أ و ثالثة ثم ا ن 

بعدهم قوما يشهدون ول يستشهدون 

ويخونون ول يؤتمنون وينذرون ول يوفون 

ويظهر فيهم الّسمن ويحلفون ول يس تحلفون 

 تس بق شهادة أ حدهم يمينه ويمينه شهادته 

الش يخان  أ خرجه خير الناس قرن قوله 

ر خيقوله والترمذي عن عمران بن حصين 

لى شهادته لى  الناس ا  أ خرجه الخمسة ا 

يس تحلفون وتس بق رواية الش يخين 

مسعود فالقرن الناس  ابنوالترمذي عن 

المتعاصرون كلّما انقرضوا سّم  قران طال أ و 

قصر وقصد ابلّسمن أ س بابه من كثرة المأ كل 

 والتوّسع

 ... ل تمس النار مسلما رأ ن  أ و رأ ى من رأ ن    .3337

ل تس بوا أ صحابي  فوالذي نفس  بيده لو أ ن   .3333

أ حدا أ نفق مثل أ حد ذهبا ما بلغ مّد أ حدهم 

 ول نصيفه

أ خرجه الترمذي عن جابر  ل تمّس النار قوله

 وهو نص لمن يقول مثله ل صحابه 

النجوم أ منة للسماء فا ذا ذهبت النجوم أ تى   .3335

ما توعد وأ ان أ منة ل صحابي  فا ذا ذهبت السماء 

أ تى أ صحابي  ما يوعدون وأ صحابي  أ منة ل مت  

فا ذا ذهب أ صحابي  أ تى أ مت  ما يوعدون 

 ضف

أ خرجه مسلم عن أ بي  هريرة ل تس بّوا قوله 

وهو نص لمن يقول مثله ف  أ صحابه فكل ما 

 كان معجزة كان يرامة 

ما من أ حد يموت من أ صحابي  بأ رض ا ل بعث   .3338

 نورا وقائدا يوم القيامةلهم 

أ خرجه مسلم عن أ بي  موسى  النجوم أ منةقوله 

 جمع أ مين وهو الحافظ 

سأ لت ربّي  عّز وجّل عن اختالف أ صحابي    .3332

ّن أ صحابك  لّ  اي محّمد ا  من بعدي فأ وحى ا 

أ خرجه الترمذي وقال غريب  ما من أ حدقوله 

 وفيه نوع ضعف 
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عندي بمنزلة النّجوم ف  الّسماء بعضها أ قوى 

من بعض ولكّل نور فمن أ خذ بش ء مّما هم 

 ا ختالفهم فهو عندي على هدىعليه من 

قتديتم ا هتديتم  .3351 أ خرجه رزين عن سعيد بن  سأ لت ربّي قوله  قال أ صحابي  كالنّجوم بأ يّهم ا 

 المّسيب 

والله لمشهد واحد مع رسول الله عليه وسلّم   .3350

يغبّر فيه وجهه خير من أ حدكم عمره ولو عّمر 

 عمر نوح

أ خرجه أ بو داود  والله لمشهد واحدقوله 

والنسائ  والترمذي وهو لفظ أ بي  داود عن 

 سعيد بن زيد 

أ رحم أ ّمت  بأ ّمت  أ بو بكر وأ شّدهم ف  أ مر الله   .3359

تعالى عمر وأ شّدهم حياء عثمان وأ قضاهم علّ  

وأ علمهم ابلحالل والحرام معاذ بن جبل 

كعب  نوأ فرضهم زيد بن اثبت وأ قرؤهم أ بيّ  ب

ولكّل أ ّمة أ مين وأ مين هذه ال ّمة أ بو عبيدة بن 

الجّراح وما أ ظلّت الخضراء ول أ قلّت الغبراء 

أ صدق لهجة من أ بي  ذّر أ ش به عيسى ف  

ورعه قال عمر أ نعرف ذلك له قال نعم فاعرفوه 

 له

أ خرجه الترمذي وقال حسن  أ رحم أ ّمت قوله 

عن أ نس الخضراء السماء والغبراء ال رض 

قال لها حملها لما فوقها واللهجة اللسان وا 

 والنطق 

لى الجنّة فما دخلت قطّ   .3353 اي بالل بما س بقتن  ا 

ا ل سمعت خشخش تك أ مام  فقال ما أ ذنت 

قطّ ا ل وصلّيت ركعتين وما أ حدثت قطّ ا ل 

توّضأ ت عنده ورأ يت أ ّن لله تعالى علّ  

 ركعتين فقال بهما

بما أ خرجه الترمذي وصّححه  اي باللقوله 

وأ خرج البخاري ومسلم منه الركعتين بعد 

 الطهور 

ليك قال عائشة قيل   .3354 قيل له أ ّي النّاس أ حّب ا 

ثّم من قال أ بوها قيل ثّم من قال عمر فعد 

 رجال ضف

أ خرجه الش يخان والترمذي عن  قيل لهقوله 

 عبد الله بن عمرو بن العاص 
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ما  ن فقال أ تدريجاءه علّ  والعبّاس يس تأ ذان  .3357

جاء بهما قال أ سامة ل قال لكنّ  أ دري ايذن 

لهما فدخال فقال اي رسول الله جئنا نسأ لك 

ليك قال فاطمة بنت محمد  أ ّي أ هلك أ حّب ا 

قال ما جئناك نسأ لك عن أ هلك قال أ حّب 

لّ  من أ نعم الله عليه وأ نعمت عليه وهو  أ هلّ  ا 

الب ي  طأ سامة قال ثّم من قال ثّم علّ  بن أ ب 

قال العبّاس جعلت عمك أ خرهم فقال ا ن عليّا 

 س بقك ابلهجرة

نه عن  جاءه عل ّ قوله  أ خرجه الترمذي وحس ّ

 أ سامة 

نّك عتيق الله من النّار   .3353 قال ل بي  بكر أ بشر فا 

 ضف

أ خرجه الترمذي عن  قال ل بي  بكرقوله 

 عائشة فله سّم  العتيق 

أ اتن  جبريل فأ خذ بيدي فأ ران  ابب الجنّة   .3355

الذي تدخل منه أ ّمت  فقال أ بوبكر وددّت أ ن  

نّك اي أ اب  ليه فقال أ ما ا  كنت معك حتّى أ نظر ا 

 بكر أ ّول من يدخل الجنّة من أ ّمت 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   أ اتن  جبريلقوله 

 هريرة وفيه أ بو خالد الدالن  مختلف فيه 

ما ل حد عندان يد ا ل وقد كافيناه بها ما خال   .3358

بها  له عندان يدا يكافئه الله تعالى أ اب بكر فا نّ 

يوم القيامة وما نفعن  مال أ حد قطّ ما نفعن  

مال أ بي  بكر وما عرضّت ال سالم على أ حد 

نّه لم يتلعثم ولو  ا ل كانت له يبوة ا ل أ اب بكر فا 

كنت متخذا خليال لتخذت أ اب بكر خليال أ ل 

ّن صاحبكم خليل الله تعالى  وا 

نه أ خما ل حد عندان قوله  رجه الترمذي وحس ّ

ذا خّر على وجهه تلعثم ترّدد فال  يبيى الفرس ا 

لى غير ربّه عن أ بي  هريرة   يتصور الميل منه ا 

ّن الله تعالى خيّر عبدا بين الدنّيا   .3352 خطب فقال ا 

وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أ بو بكر 

فعجبنا لبكائه أ ن أ خبر عن عبد خيّر فكان 

ّن من  هو المخيّر وكان أ بو بكر هو أ علمنا ا 

أ مّن النّاس علّ  ف  صحبته وماله أ بو بكر ولو 

أ خرجه الش يخان والترمذي عن خطب قوله 

 أ بي  سعيد 
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كنت متخذا خليال غير ربّي  لتخذّت أ اب بكر 

 ولكن أ خوة ال سالم وموّدته ل يبقيّن خليال

 ف  المسجد ابب ا ل سّد ا ل ابب أ بي  بكر

نّه   .3381 قال فيه أ ّما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال ا 

 الخّطاب ش ء فأ سرعت ابنكان بين  وبين 

ليه ثّم ندمت فسأ لته أ ن يغفر ل  فأ بيى علّ   ا 

لي ر ك فقال يغفر الله لك اي أ اب بكفأ قبلت ا 

ّن عمر ندم فأ تى منزل أ بي  بكر فقال  ثالاث ثّم ا 

يه أ ثّم أ بو بكر فقالوا ل فأ تى النّبيّ  صلّى الله عل 

وسلّم فجعل وجه النّبيّ  صلّى الله عليه وسلّم 

 يتمّعر حتّى أ شفق أ بو بكر فجثا على ريبتيه

ّن الله بعثن   وقال أ بو بكر أ ان كنت أ ظلم فقال ا 

ليكم فقلتم كذبت وقال أ بو بكر صدقت  ا 

وواسان  بنفسه وماله فهل أ نتم اتريوا ل  

 صاحبي  مّرتين أ و ثالاث قال فما أ وذي بعدها

أ خرجه البخاري عن أ بي   قال فيه أ ماقوله 

 الدرداء غامر خاصم تمّعر تغيّر 

لّما اش تّد به المرض قال مروا أ اب بكر فليصّل   .3380

ق اب بكر رجل رقيابلنّاس فقالت عائشة ا ن أ  

ذا قام ف  مقامك ل يكاد يسمع  نّه ا  القلب وا 

النّاس من البكاء فلو أ مرت عمر فقال مروا 

أ اب بكر فليصّل ابلنّاس فعاودته فقال مروه 

 فليصّل فا نكّن صواحب يوسف

عمر  نابأ خرجه البخاري عن ش تّد به الما قوله 

 وهن الالت  قّطعن أ يّديهن 

حك الحجرة فرأ هم فضرفع يوم ال ثنين ستر   .3389

فأ شار أ ن أ تّموا صالتكم وأ رخى الّستر فتوفّ  

 يومه

ثنينقوله  أ خرجه الش يخان  رفع يوم ال 

 والنسائ  عن أ نس 

لّما خنقه عقبة بن أ بي  معيط أ اته أ بو بكر   .3383

ِّّيَ  الفدفعه فقال  اُه }َأتَْقُتلُوَن َرُجاًل أَن يَُقوَل َرب ل

 أ خرجه البخاري عن عروة  لما خنقهقوله 
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ِّّنَاتِّ مِّن لَْبي ُِّّكْم{ َوقَْد َجاءُكم ابِّ ب ( سورة 98) را

 ضف غافر

ما طلعت شمس ول غربت على رجل خير   .3384

 من عمر

أ خرجه الترمذي عن  ما طلعت شمسقوله 

 جابر بس ند ضعيف 

ّن الله جعل الحّق على لسان عمر وقلبه   .3387  أ خرجه الترمذي وصّححه  ا ن الله جعلقوله  ا 

ن  أ ومن به   .3383 نّ  أ ومن بهقوله  وأ بو بكر وعمر ولم يحضرافا   أ خرجه الش يخان والترمذي فا 

ة بينما رجل يسوق بقر وعند مسلم والبخاري 

حمل عليها فقالت له لم أ خلق ا ل للحرث ل 

 للحمل فقالوا س بحان الله 

نّ  أ ومن به  .3385  قالوا س بحان الله بقرة تتكلم فقال ا 

 وأ بو بكر وعمر

... 

ّن أ هل الدرجات العلى يراهم من تحتهم كما   .3388 ا 

ّن أ اب بكر  ترون النّجم الّطالع ف  أ فق الّسماء وا 

 ضفوعمر منهم وأ نعما 

أ خرجه أ بو داود  ا ن أ هل الدرجاتقوله 

لى نهايته  وأ نعماوالترمذي   زاد ف  ال مر ا 

قال ف  عمر وأ بي  بكر هذان س يّدا كهول أ هل   .3382

ل النّبيين الجنّة من ال ّولين وال خرين ا  

 والمرسلين

أ خرجه الترمذي عن أ نس  قال ف  عمرقوله 

 بس ند فيه مقال 

 فة أ خرجه الترمذي عن حذي اقتدوا ابلذينقوله  قتدوا ابلذين من بعدي أ بي  بكر وعمرا  .3321

دخل أ بو بكر وعمر فلم يصلح ثيابه فلّما جاء   .3320

ابك جمع  عليك ثياعثمان أ صلح ثيابه وقال 

ّن عثمان  قالت عائشة قلت له ف  ذلك فقال ا 

نّ  خشيت ا ن أ ذنت له وأ ان على  رجل حييّ  وا 

تلك الحالة أ ن يس تحيي  فال يقض  منّ  

 حاجته 

 أ خرجه مسلم  دخل أ بو بكرقوله 

 رواه مسلم عن عائشة  أ ل أ س تح قوله  أ ل أ س تح  مّمن تس تح  منه المالئكة  .3329
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نه  ما ضّر عثمانقوله  فعل بعد هذا اليوم مّرتينما ضّر عثمان ما   .3323 أ خرجه الترمذي وحس ّ

ر لما جاء بأ لف ديناعن عبد الرحمن بن سمرة 

 لما جهز جيش العسرة فنثرها ف  حجره فقاله 

حّرض على تجهيز جيش العسرة على المنبر   .3324

فقام عثمان فقال علّ  مائة انقة ثّم حّرض فقال 

علّ  مائتا انقة ثّم حّرض فقال علّ  ثالث مائة 

بعير بأ حالسها وأ قتابها ف  سبيل الله فنزل 

وهو يقول ما على عثمان من عمل بعد هذه 

 مّرتين 

أ خرجه الترمذي وقال غريب  حّرض علىقوله 

 ا الوجه من هذ

أ ل ترضى اي علّ  أ ن تكون منّ  بمنزلة هارون   .3327

من موسى لّما ا س تخلفه على المدينة ف  غزوة 

 تبوك ا ل أ نه ل نبيّ  بعدي

أ خرجه الش يخان  أ ل ترضى اي عل قوله 

 والترمذي عن سعد بن أ بي  وقاص 

ف  خيبر ل عطيّن الّراية رجال يحّب الله   .3323

لّ  أ رمد بع ورسوله ويحبّه الله ورسوله فأ ت 

ليه الراية ففتح الله  عليه فبصق ف  عينيه ودفع ا 

 رواه مسلم والترمذي  ف  خيبرقوله 

نساءان اءكم و ابناءان و ابنولّما نزلت تعالوا ندع   .3325

ونساءكم دعا عليّا وفاطمة وحس نا وحسينا 

 فقال اللّهم هؤلء أ هل  

... 

نه   .3328 قال علّ  والذي فلق الحبّة وبرأ  النسمة ا 

لّ  أ ل يحّبن  ا ل مؤمن ول لعهد  النبيّ  ال م  ا 

 يبغضن  ا ل منافق

أ خرجه مسلم والترمذي  قال عل قوله 

 والنسائ  عن زر بن حبيش 

قال ف  س نة حّج أ بي  بكر وه  التاسعة ل   .3322

ينبغ  ل حد أ ن يبلغ هذا ا ل رجل من أ هل  

اّيه   ضففدعا عليّا فأ عطاه ا 

ه نأ خرجه الترمذي وحس ّ  قال ف  س نةقوله 

 من حديث أ نس 
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لى شهيد يمش  على وجه   .3511 من سّره أ ن ينظر ا 

لى طلحة بن عبيد الله كانت  ال رض فلينظر ا 

يده شالء وقى بها النّبيّ  صلى الله عليه وسلّم 

 يوم أ حد

أ خرجه البخاري ورواه الترمذي من سّره قوله 

لى عبيد الله   ا 

ن حواري الزبير بن   .3510 ّن لكل نبيّ  حواراي وا  ا 

 العّوام

أ خرجه الش يخان والترمذي  ا ن لكل نبيّ  قوله 

 عن جابر الحوارّي خالصة ال نسان 

أ خرجه الش يخان  يقول يوم أ حدقوله  يقول يوم أ حد ا رم اي سعد فداك أ بي  وأ م   .3519

 والترمذي عن عل  

قال لنسائه أ مريّن لّما يهمن  من بعدي وليس   .3513

 يصبر عليكن ا ل الّصابرون الصّديقون 

  قال لنسائهقوله 

ن أ ميننا أ يّتها ال مة أ بو عبيدة   .3514 لكّل أ ّمة أ مين وا 

 بن الجّراح

 هو حديث أ نس  لكل أ ّمةقوله 

ما ل أ خرجه الش يخان والترمذيهذا أ مين قوله  هذا أ مين هذه ال ّمة  .3517

بعث لنا من يعلّمنا الس نّة اقال أ هل اليمن 

 فأ رسله وقاله 

نّما عّم الرجل صنو   .3513 من أ ذى عّم  فقد أ ذان  فا 

 أ بيه

نه  من أ ذى عّم قوله   أ خرجه الترمذي وحس ّ

اللهّم اغفر للعبّاس وولده مغفرة ظاهرة وابطنة   .3515

 ل تغادر ذنبا اللّهم ا حفظه ف  ولده

ه اي لما قال ل أ خرجه الترمذي اللّهم اغفرقوله 

يتن  غداة ال ثنين وولدك ل دعوا لكم  عّم ا 

بدعوة ينفعك الله بها وولدك مغفرة ظاهرة 

 ل تغادر ذنبا فقاله  وابطنة

 أ خرجه الش يخان عن البّراء  قال لجعفرقوله  قال لجعفر أ ش بهت خلق  وخلق   .3518

ن  أ حبّه   .3512 جعل الحسن على عاتقه فقال اللّهم ا 

 فأ حبّه

أ خرجه الش يخان  جعل الحسنقوله 

 والترمذي عن البّراء 
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ن  أ حبّهما فأ حبّهما  .3501  رواه الترمذي  ف  الحسنقوله  ف  الحسن والحسين اللّهم ا 

يقول لفاطمة أ دع  ل  الحسن والحسين   .3500

ليه  فيشمهما ويضّمهما ا 

أ خرجه الترمذي وقال  يقول لفاطمةقوله 

 غريب من حديث أ نس 

أ خرجه الترمذي  الحسن والحسينقوله  الحسن والحسين س يّدا ش باب أ هل الجنّة  .3509

 وصّححه عن أ بي  سعيد 

  الحسين ا رتحلن  فكرهت أ ن ابنولكن   .3503

 أ عجله حتّى يقض  حاجته

 أ خرجه النسائ    ابنولكن قوله 

مارته   .3504 أ ّمر أ سامة بن زيد فقال ا ن تطعنوا ف  ا 

مارة أ بيه من قبل وأ يّم  فقد كنتم تطعنون ف  ا 

ن كان لمن أ حّب  الله ا ن كان لخليقا لل مارة وا 

لّ  بعده ّن هذا لمن أ حّب النّاس ا  لّ  وا   النّاس ا 

يخان والترمذي أ خرجه الش  أ ّمر أ سامة قوله 

 عمر  ابنعن 

ئذنوا له مرحبا ابلّطيب   .3507 فقال ف  عّمار ا 

 المطيّب

أ خرجه البخاري من غير  فقال ف  عمارقوله 

تقتله وأ خرجه أ بو بكر البرقان  وال سماعيلّ  

 عن علّ  

لى   .3503 ويح عّمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم ا 

لى النّار  الجنّة ويدعونه ا 

... 

يماان  .3505 لى مشاشه ملىء عمار ا  أ خرجه النسائ  عن عمرو بن ملئ قوله  ا 

 شرحبيل فالمشاش رؤوس العظام 

لُوْا لما نزلت   .3508 يَن أ َمنُوْا َوَعمِّ اذِّ }لَيَْس عَلَى ال

اقَوْا{  َذا َما ات
ِ
ُموْا ا يَما َطعِّ الَِّحاتِّ ُجنَاٌح فِّ الصا

قال لعبد الله بن مسعود  ( سورة المائدة23)

 أ نت منهم

أ خرجه مسلم والترمذي عن  لما نزلتقوله 

 مسعود  ابن

لى قومك فأ خبرهم حتّى   .3502 قال ل بي  ذر ارجع ا 

 يأ تيك أ مري

خ رواه البخاري ومسلم فصر  قال ل بي  ذرقوله 

 ابلشهادتين فخاف المشريون من قومه غفار 
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ّن هذا ملك   .3591 قال لحذيفة غفر الله لك ول مك ا 

لم ينزل ال رض قطّ قبل هذه الليلة ا س تأ ذن 

أ ن يسلم علّ  ويبشرن  أ ن فاطمة س يّدة ربّه 

نساء أ هل الجنّة والحسن والحسين س يّدا 

 ش باب أ هل الجنّة

أ خرجه الترمذي وقال حسن  قال لحذيفةقوله 

 غريب عن حذيفة 

ن  ا ن اس تخلفت   .3590 قالوا لو اس تخلفت فقال ا 

عليكم فعصيتموه عّذبتم ولكن ما حّدثكم به 

ن بحذيفة فصّدقوه وما أ قرؤكم عبد الله 

 مسعود فاقرؤوه

نه عن  قالوا لوقوله  أ خرجه الترمذي وحس ّ

 حذيفة 

أ هدي جبّة من س ندس فقال والذي نفس    .3599

بيده لمناديل سعد بن معاذ ف  الجنّة خير من 

 هذا 

أ خرجه الش يخان والترمذي  أ هدي جبّةقوله 

عن البّراء الس ندس ما رّق من الحرير 

ه لوال س تبرق ما غلظ منه لما أ هدي لرسول ال

صلّى الله عليه وسلم جبّة حرير فتعّجبوا من 

 لّينها 

عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وقال  زّ ـهتا  .3593

 فيه

أ خرجه الش يخان والترمذي عن اهتّز قوله 

ليهم   جابر فرح أ هل العرش معه لقدوم روحه ا 

ّن المالئكة كانت تحمله  .3594 أ خرجه الترمذي عن أ نس  ا ن المالئكة قوله ا 

 لما اس تّخفه المشريون لحكمه ف  بن  قريظة 

ضّم عبد الله بن عبّاس وقال اللهم فقهه ف    .3597

 الّدين اللهم علمه الكتاب والحكمة

 أ خرجه الش يخان والترمذيضّم عبد الله قوله 

 عباس  ابنعن 

قال ف  عبد الله بن عمر ا ن أ خاك رجل صالح   .3593

 ضفلو كان يقوم من الليل 

أ خرجه الش يخان والترمذي عن  ا ن أ خاكقوله 

 عبد الله بن عمر 

أ ت  عبد الله بن الزبير مولودا له فأ خذ تمرا   .3595

فالكها ثّم أ دخلها ف  فيه فأ ّول ما دخل بطنه 

ريق رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال فيه 

ة أ خرجه الترمذي عن عائش عبد اللهأ ت  قوله 

 بس ند ضعيف 
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ل تسّموه حتّى أ سّميه فسّماه عبد الله وحنّكه 

 بتمرة بيده

ّن الله أ مرن  أ ن أ قرأ  عليك   .3598 قال ل بي  بن كعب ا 

لم يكن الّذين كفروا قال وسّمان  الله تعالى 

 لك قال نعم فبكى أ بي 

أ خرجه الش يخان والترمذي عن قال ل بيّ   قوله

 أ نس 

 ةجاء أ بو هريرة ضيفا فلم يجد من يضيفه للقلّ   .3592

عندك  مرأ ته هلفقال أ ان فقال ل فقام أ بو طلحة

ش ء فقالت ل ا ل قوت صبيان  قال فعلليهم 

حتّى يناموا فا ذا دخل ضيفنا فأ ريه أ اّن نأ كل فا ذا 

لى السراج ي   أ هوى بيده ليأ كل فقوم  ا 

ف تصلحيه فأ طفئيه ففعلت فقعدوا وأ كل الّضي

وابات طاويين فلما أ صبح غدا على رسول الله 

بّك فقال له لقد عجب ر صل  الله عليه وسلّم 

البارحة من صنيعكما بضيفكما فنزل ويؤثرون 

 على أ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ضف

أ خرجه الش يخان عن أ بي   جاء أ بو هريرةقوله 

 هريرة 

ْل قَْوًما غَيَْرُكْم{ تال   .3531 اْوا يَْستَْبدِّ ن تَتََول
ِ
( 38)}َوا

فضرب على منكب سلمان قال  سورة محمد،

نفس  بيده لو كان ال يمان هذا وقومه والذي 

 منوطا ابلثراّي لناله رجال من فارس

ن قوله  أ خرجه الترمذي عن أ بي  هريرة تال وا 

 بس ند ضعيف 

قال ل بي  موسى ال شعري لو رأ يتن  البارحة   .3530

وأ ان أ س تمع لقراءتك لقد أ عطيت مزمارا من 

مزامير أ ل داوود فقال لو علمت لحبّرته لك 

 تحبيرا

أ خرجه الش يخان  قال ل بي  موسىقوله 

لى تحبيرا رواه  والترمذي وف  أ بي  داود ومنه ا 

 البرقان  عن مسلم التحبير التحسين 

نّه من أ هل الجنّة   .3539 وقال ف  عبد الله بن سالم ا 

ْسَرائِّيَل وفيه نزلت 
ِ
ن بَنِّ  ا ٌد ّمِّ }َوَشهَِّد َشاهِّ

 } ثْلِّهِّ  ( سورة ال حقاف01)عَلَى مِّ

ن عن خاأ خرجه الش ي وقال ف  عبد اللهقوله 

 سعد بن أ بي  وقاص 
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قال ف  جرير بن عبد الله اللّهّم ثبّته واجعله   .3533

 هاداي مهدايّ 

قوله قال ف  جرير أ خرجه الش يخان وهو 

 لفظهما والترمذي عن جرير 

نزلت ف  عبد الله أ بي  جابر ول تحسبّن الذين   .3534

قتلوا ف  سبيل الله أ مواات بل أ حياء عند ربّهم 

ّن الله أ حيا أ ابك   وكلّمة كفاحاا 

شهد ست اأ خرجه الترمذي لما  نزلت ف قوله 

ف  أ حد وترك دينا وبنات عبد الله فأ خبره أ ن 

الله تكلّم مع أ بيه عبد الله بن حصين كفاحا 

لى القتال ليزيد  فمنّاه فتمنى عليه الرجوع ا 

شهادات فقال قد س بق منّ  أ نهم ل يرجعون 

 فنزلت ال ية فيه 

ه ماله وولده وابرك ل قال ف  أ نس اللهم أ كثر  .3537

 فيما أ عطيته

أ خرجه الش يخان والترمذي  قال ف  أ نسقوله 

 عن أ نس 

وقال ف  البراء بن مالك كم من أ شعث أ غبر   .3533

 ذي طمرين ل يؤبه له لو أ قسم على الله ل بّره

نهاء وقال ف  البر  قوله  أ خرجه الترمذي وحس ّ

عن أ نس ال شعث البعيد من الدهن والطمر 

الثوب الخلق ل يؤبه له ل يعلم لحقارته أ بّر 

 قسمه جعله ابّرا فيه ل يحنّثه 

 ذهباقال لثابت بن قيس غليظ الصوت قال   .3535

نك لست من أ هل النّار ولكنّك  ليه وقل له ا  ا 

من أ هل الجنّة لّما نزل اي أ يّها الذين أ منوا ل 

ترفعوا أ صواتكم فوق صوت النبي  بكى ف  

 بيته فذيره

أ خرجه الش يخان وأ خرج قال لثابت قوله 

 مسلم لما نزل عن أ نس 

شكا أ بو هريرة له النّس يان فقال ابسط رداءك   .3538

 عدهم ينس شيئا بفبسطه فحّدثه كثيرا ل

أ خرجه الش يخان  شكا أ بو هريرةقوله 

 والترمذي وهو لفظه عن أ بي  هريرة 

تل قال ف  جليبيب ولكنّ  أ فقد جليبيبا فقالوا ق   .3532

 س بعة فقتلوه فقال هذا منّ  وأ ان منه 

ائ  أ خرجه مسلم والنسقال ف  جليبيب قوله 

 عن أ بي  برزة ال سلمّ  

ن   .3541 نّها لجنان وا  ك بناقال ف  حارثة اي أ م حارثة ا 

 أ صاب الفردوس ال على

 أ خرجه البخاري والترمذي قال ف  حارثةقوله 

 عن أ نس 
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قال ف  خالد بن الوليد نعم عبد الله هذا   .3540

 س يف من س يوف الله تعالى

أ خرجه الترمذي عن أ بي   قال ف  خالدقوله 

له  للما سأ ل أ بو هريرة عن الماّرين فقاهريرة 

 من هذا فقال هذا خالد فقاله 

 عباس  ابنأ خرجه مسلم عن ما سأ له قوله  ما سأ له أ بو سفيان ا ل قال نعم ضف  .3549

قال ف  معاوية ل أ ش بع الله بطنه اللهم اجعل   .3543

 معاوية هاداي مهداّي واهد به

أ خرجه الترمذي بس ند قال ف  معاوية قوله 

دريس الخولن    ضعيف عن أ بي  ا 

جبريل هذه خديجة قد أ تت ومعها ا انء قال له   .3544

دام أ و طعام أ و شراب فا ذا ه  أ تتك  فيه ا 

فاقرأ  عليها الّسالم من ربّها وبّشرها ببيت ف  

 الجنّة من قصب ل صخب فيه ول نصب

 أ خرجه الش يخان عن أ بي  قال له جبريلقوله 

هريرة القصب اللؤلؤ والّصخب الضّجة 

 والنصب التعب 

ها بعدها بثالث س نين يقول في وتزّوج عائشة   .3547

نّها كانت وكانت وكان ل  منها الولد  ا 

أ خرجه الش يخان  وتزوج عائشة قوله

 والترمذي عن عائشة 

خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها   .3543

 خديجة بنت خويلد

 يعن  السماء وال رض أ خرجهخير نسائها قوله 

 الش يخان والترمذي عن عل  

ولم يكمل من النّساء كمل من الرجال كثير   .3545

ا ل مريم بنت عمران وأ س ية بنت مزاحم 

وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 

وفضل عائشة على النّساء كفضل الثّريد على 

 سائر الطعام

أ خرجه البخاري بدون  كمل من الرجال قوله

 ذير خديجة وفاطمة 

قالت فاطمة أ خبرن  أ نّه يموت فبكيت ثّم   .3548

نساء أ هل الجنّة ا ل مريم أ خبرن  أ ن  س يّدة 

 بنت عمران فضحكت

عن أ م  أ خرجه الترمذي قالت فاطمةقوله 

  سلمة قاله عام الفتح فس ئلت بعد موته فقالته

قال لعائشة هذا جبريل يقرئك الّسالم فقلت   .3542

 وعليه الّسالم ورحمة الله وبركاته 

 أ خرجه الخمسة عن عائشة  قال لعائشةقوله 



 532 

قال لها يهودية فبكت ف قالت حفصة لصفيّة اي  .3571

نك بنت نّبيّ  وعّمك نبيّ  وتحت نبيّ  فبم  ا 

تق  الله اي حفصة  تفخر عليك ثّم قال ا 

أ خرجه الترمذي وصّححه  قالت حفصةقوله 

 والنسائ  عن أ نس 

أ حبّوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأ حبّون    .3570

 لحّب الله وأ حبّوا أ هل بيت  لحّبي 

نه وقال  أ حبّوا اللهقوله  أ خرجه الترمذي وحس ّ

 عباس  ابنغريب عن 

نّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس   .3579 لّما نزلت ا 

وف  البيت علّ  وفاطمة والحسن والحسين 

فجلّلهم بكساء وقال اللهم ا ن هؤلء أ هل بيت  

عنهم الّرجس وطهّرهم تطهيرا قالت أ م  اذهبف

نّك على  سلمة أ لست من أ هل البيت قال فا 

من أ زواج النبيّ  صلّى الله عليه خير أ نت 

 وسلّم

أ خرجه الترمذي الرجس لما نزلت قوله 

 النجس عن أ م سلمة 

فبسببه يّمر على ابب فاطمة فيقول الّصالة   .3573

نّما يريد الله ليذهب عنكم  أ هل البيت ا 

 الّرجس أ هل البيت ويطهّركم تطهيرا

 أ خرجه مسلم عن عائشة فبسببه يمرّ قوله 

المرط يساء من خّز يتغّطى به والمرّجل 

 الموشى المنقوش 

خرج وعليه مرط مرحل أ سود فجاء الحسن   .3574

فأ دخله ثّم جاء الحسين فأ دخله ثّم جاءت 

نّما  فاطمة فأ دخلها ثّم جاء علّ  فأ دخله ثّم قال ا 

يريد الله ليذهب عنكم الّرجس أ هل البيت 

 ويطهّركم تطهيرا

... 

ن  اترك فيكم ثقلين أ حدهما كتاب الله   .3577 أ ل وا 

تبعه كان على  تعالى وهو حبل الله الذي من ا 

الهدى ومن تركه كان على الّضاللة وعترت  

أ هل بيت  وهم عصبته الذين حرموا الّصدقة 

 بعده 

نّ قوله  أ خرجه مسلم عن يزيد بن حيّان  أ ل وا 

فالثقل كحمل الش ء النفيس والعصبة أ هله 

 ال ابء وال جداد من قبل 
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 فصل ف  بعض ما خصت به هذه ال مة

لو أ ّن ال نصار سلكوا واداي أ و شعبا لسلكت   .3573

وادي ال نصار وشعبهم ولول الهجرة لكنت 

 امرًءا من ال نصار

أ خرجه البخاري عن أ بي   لو أ ن ال نصارقوله 

 هريرة 

أ خرجه الترمذي عن أ بي   فاعفوا عنقوله  فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محس نهم   .3575

 سعيد 

أ خرجه الترمذي  ل يبغض ال نصار قوله ل يبغض ال نصار أ حد يؤمن ابلله واليوم ال خر  .3578

 عباس  ابنوصّححه عن 

ّن   .3572 ليها أ هل بيت  وا  ّن عيبت  الت  أ وي ا  أ ل ا 

 يرش  ال نصار

... 

ّن النّاس س يكثرون   .3531 ال نصار يرش  وعيبت  وا 

محس نهم وتجاوزوا عن ويقلّون فاقبلوا من 

 مسيئهم

أ خرجه الش يخان  ال نصار يرش قوله 

 والترمذي 

 أ خرجه البخاري عن أ نس  ويقلّون حتىقوله  وروي ويقلّون حتّى يكونوا كالملح ف  الّطعام  .3530

لى النبي  صلى الله عليه وسلم   .3539 جاء جبريل ا 

فقال ما تعّدون أ هل بدر فيكم قال من أ فضل 

هد بدر من المسلمين قال وكذلك من ش 

 المالئكة

 أ خرجه البخاري عن رفاعة  جاء جبريلقوله 

اّطلع الله على أ هل بدر فقال اعملوا ما شئتم   .3533

 فقد غفرت لكم

أ خرجه أ بو داود والبخاري  اّطلع الله قوله

 ومسلم والترمذي والنسائ  

أ خرجه مسلم وأ بو  ل يدخل النار أ حدقوله  ل يدخل النّار أ حد مّمن ابيع تحت الّشجرة  .3534

 داود والترمذي عن جابر 

مثل المسلمين واليهود والنّصارى كمثل رجل   .3537

لى الليل على  اس تأ جر قوما يعملون له عمال ا 

 أ خرجه البخاري عن أ بي  مثل المسلمينقوله 

 موسى 
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لى نصف النّهار فقالوا ل  أ جر معلوم فعملوا له ا 

لى أ جرك الذي شرطّت لنا وما  حاجة لنا ا 

عملنا ابطل فقال لهم ل تفعلوا أ كملوا بقيّة 

خذوا أ جركم كامال فأ بوا وتريوا عملكم و 

واس تاجر أ خرين بعدهم فقال لهم أ كملوا بقيّة 

يومكم هذا ولكم مثل ال جر الذي شرطّت 

ذا كانوا ف  صالة  لهم من ال جر فعملوا حتّى ا 

العصر قالوا له ما عملنا ابطل ولك ال جر 

الذي جعلته لنا فيه فقال لهم أ كملوا بقيّة 

نّما بق  من النّه بوا ار ش ء يسير فأ  عملكم فا 

فاس تأ جر قوما يعملون بقيّة يومهم فعملوا بقيّة 

يومهم حتّى غربت الّشمس فاس تكملوا أ جر 

الفرقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من 

 هذا النّور 

نّما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من ال مم كما بين   .3533 ا 

لى غروب الشّمس أ وت  أ هل  صالة العصر ا 

نتصف النّهار hالتّوراة التّوراة فعملوا بها حتّى 

فعجزوا فأ عطوا قيراطا قيراطا ثّم أ وت  أ هل 

لى صالة العصر  ال نجيل ال نجيل فعملوا ا 

فعجزوا فأ عطوا قيراطا قيراطا ثّم أ وتينا القرأ ن 

لى غروب الّشمس فأ عطينا قيراطين فع  ملنا ا 

قيراطين فقال أ هل الكتابين أ ي ربّي  أ عطيت 

هؤلء قيراطين قيراطين وأ عطيتنا قيراطا 

قيراطا ونحن كنّا أ كثر عمال منهم قال الله عّز 

وجّل هل ظلمتكم من أ جركم شيئا قالوا ل قال 

 فهو فضل  أ وتيه من أ شاء

نما بقاؤكم قوله  ي عن والترمذأ خرجه البخاري ا 

 عمر  ابن
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مّر عليه بجنازة فأ ثنوا عليه خيرا فقال وجبت   .3535

ثّم مّر بأ خرى فأ ثنوا عليه شّرا فقال وجبت قال 

عمر ما وجبت هذا أ ثنيتم عليه خيرا فوجبت 

له الجنّة وهذا أ ثنيتم عليه شرا فوجبت له النّار 

 أ نتم شهداء الله ف  ال رض

ل أ  أ خرجه الخمسة مّر عليه بجنازة قوله  اب ا 

 داود عن أ نس 

أ ضّل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان   .3538

لليهود يوم السبت وكان للنّصارى يوم ال حد 

فجاء الله تعالى بنا فهداان ليوم الجمعة فجعل 

لنا الجمعة والّسبت وال حد وكذلك هم تبع لنا 

يوم القيامة نحن ال خرين من أ هل الدنيا 

يامة لهم يوم الق  وال ّولون يوم القيامة المقض ّ 

 قبل الخالئق

أ خرجه مسلم والنسائ  عن  أ ضّل اللهقوله 

 حذيفة 

يقول الله تعالى اي أ دم فيقول لّبيك وسعديك   .3532

ّن الله  والخير كله ف  يديك فينادى بصوت ا 

لى النّار قال  يأ مرك أ ن تخرج من ذريّتك بعثا ا 

اي رّب وما بعث النّار قال من كّل أ لف تسع 

وتسعون فحينئذ تضع الحامل مائة وتسعة 

حملها ويشيب الوليد وترى النّاس سكارى 

وما هم بسكارى ولكّن عذاب الله شديد 

فشّق ذلك على النّاس حتّى تغيّرت وجوههم 

فقالوا اي رسول الله وأ يّنا ذلك الرجل فقال من 

يأ جوج ومأ جوج تسع مائة وتسعة وتسعون 

ومنكم واحد ثم أ نتم ف  النّاس كالّشعرة 

ّسوداء ف  الثّور ال بيض أ و كالّشعرة البيضاء ال 

 ف  الثّور ال سود

أ خرجه الش يخان عن أ بي  يقول الله قوله 

 سعيد 
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وعدن  ربّي  أ ن يدخل الّجنة من أ مت  س بعين   .3551

أ لفا ل حساب عليهم ول عقاب ومع كّل أ لف 

 س بعون أ لفا وثالث حثيات من حثيات ربّي 

أ خرجه الترمذي وقال غريب وعدن  ربّي  قوله 

 الحثية الغرفة ابلكف 

أ هل الجنّة عشرون ومائة صّف ثمانون من   .3550

 هذه ال مة وأ ربعون من سائر ال مم ضف

 عمر  ابنأ خرجه مسلم عن  أ هل الجنّةقوله 

قد أ جاركم الله من ثالث خالل أ ل يدعو   .3559

عليكم نبيّكم فتهلكوا جميعا وأ ل يظهر الله 

على أ هل الحّق وأ ن ل تعالى أ هل الباطل 

 تجتمعوا على ضاللة ضف

أ خرجه أ بو داود بس ند قد أ جاركم الله قوله 

 ضعيف 

أ ّمت  أ ّمة مرحومة ليس عليها عذاب ف  ال خرة   .3553

 عذابها ف  الدنيا الفتن والزلزل والقتل 

 أ خرجه أ بو داود بس ند ضعيف أ ّمت  أ مة  قوله

 هأ نزل الله علّ  أ مانين ل ّمت  وما كان الل  .3554

ليعّذبهم وأ نت فيهم وما كان الله معّذبهم وهم 

 يس تغفرون ص

كم فا ذا مضيت تريت فيتمامه  أ نزل الله قوله

لى يوم القيامة أ خرجه الترمذي  الس تغفار ا 

 بس ند ضعيف عن أ بي  موسى 

سأ لت ربّي  ثالاث فأ عطان  اثنتين ومنعن    .3557

واحدة سأ لته أ ل يهلك أ ّمت  بس نة عام 

أ ل يهلك أ ّمت  ابلغرق فأ عطانيها وسأ لته 

فأ عطانيها وسأ لته أ ل يجعل بأ سهم بينهم 

 فمنعنيها

ر أ خرجه مسلم عن عام سأ لت ربّي  ثالاثقوله 

 بن سعد 

ّن من أ ّمت  من يشفع ف  الفئام من النّاس   .3553 ا 

 ومنهم من يشفع ف  القبيلة ومنهم من يشفع ف 

العصبة ومنهم من يشفع ف  الواحد حتى 

 يدخلوا الجنّة

أ خرجه الترمذي بس ند  ا ن من أ ّمت قوله 

 ضعيف 



 537 

ل تزال طائفة من أ ّمت  يقاتلون على الحّق   .3555

ظاهرين على من انوأ هم حتّى يقاتل أ خرهم 

 المس يح الّدجال

 أ خرجه أ بو داود عن عمران ل تزال طائفةقوله 

 بن حصين 

ّن من أ شّد أ ّمت  ل  حبا انسا يكونون بعدي   .3558 ا 

 ومالهيود أ حدهم لو رأ ن  بأ هله 

 أ خرجه مسلم  ا ن من أ شدّ  قوله

أ ّمت  يوم القيامة غّر من الّسجود محّجلون من   .3552

 الوضوء 

أ خرجه الترمذي  أ ّمت  يوم القيامةقوله 

 والبخاري عن أ بي  هريرة 

ذا أ راد رحمة أ ّمة قبض نبيّها قبلها   .3581 ّن الله ا  ا 

ذا أ راد هالك  فجعله سلفا وفرطا بين يديها وا 

حّ  فأ هلكها وهو حّ  ينظر  أ ّمة عّذبها ونبيّها

 فأ قّر عينه بهالكها حين كّذبوه

 أ خرجه مسلم عن أ بي  موسى ا ن الله قوله 

 فصل ف  أ فاضل ال وقات وال ماين والقبائل

 أ خرجه مسلم عن جابر  الناس تبعقوله  النّاس تبع لقريش ف  الخير والّشر  .3580

أ خرجه الترمذي وصّححه عن أ بي   اللّهمقوله  اللهم أ ذقت أ ّول قريش نكال فأ ذق أ خرها نوال  .3589

 هريرة 

نساء قريش خير نساء ركبن ال بل أ حناه على   .3583

 طفل ف  صغره وأ رعاه على زوج ف  ذات يده 

قريش أ خرجه الش يخان أ حناه من  نساءقوله 

 الحنّو وهو العطف وأ رعاه من الرفق المراعاة 

لى يوم   .3584 ل يقتل قرشّ  صبرا بعد هذا اليوم ا 

ولم يكن أ حد أ سلم من عصاة قريش القيامة 

غير مطيع بن ال سود وكان اسمه العاص  

 وسّماه مطيعا

 يعن  وهو مرتّد على الكفر ل يقتل  قوله

أ خرجه الش يخان عن أ بي  أ سلم سالمها قوله  أ سلم سالمها الله وغفار غفر الله لها  .3587

 هريرة 
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قريش وال نصار وجهينة ومزينة وأ سلم وأ شجع   .3583

 ليس لهم مولى دون الله ورسولهوغفار موالّ  

أ خرجه الش يخان  قريش وال نصارقوله 

 والترمذي عن أ بي  هريرة 

ن  ل عرف أ صوات رفقة ال شعريّين ابلقرأ ن   .3585 ا 

حين يدخلون ابلليل وأ عرف منازلهم من 

ّن كنت لم أ ر منازلهم  أ صواتهم ابلقرأ ن ابلليل وا 

 حين نزلوا ابلنّهار

ن  ل عرفقوله  أ خرجه الش يخان عن أ بي   ا 

 موسى 

ذا أ رملوا ف  الغزو أ و قّل طعام   .3588 ّن ال شعريّين ا  ا 

عيالهم ابلمدينة جمعوا ما كان عندهم ف  ثوب 

واحد ثّم اقتسموه بينهم ف  ا انء واحد ابلّسويّة 

 فهم منّ  وأ ان منهم 

د أ خرجه الش يخان أ رمل نف ا ن ال شعريّينقوله 

 زاده 

بعد ثالث فيهم هم  ل أ زال أ حّب بن  تميم  .3582

أ شّد أ ّمت  على الّدجال وقال هذه صدقات 

قومنا وكانت سبيّة منهم عند عائشة فقال 

نّها من ولد ا سماعيل  أ عتقيها فا 

أ خرجه الش يخان عن أ بي   ل أ زال أ حبّ قوله 

 هريرة 

رحم الله حميرا أ فواههم سالم وأ يديهم طعام   .3521

يمان  وهم أ هل أ من وا 

أ خرجه الترمذي وحمير قبيلة  رحم اللهقوله 

 من اليمن 

ال زد أ زد الله ف  أ رضه يريد الناس أ ن يضعوهم   .3520

ويأ بيى الله ا ل أ ّن يرفعهم وليأ تيّن على الناس 

زمان يقول الّرجل فيه اي ليت أ ن  كنت أ زّداي 

 واي ليت أ ّم  كانت أ زّدية 

 أ خرجه الترمذي وقال غريب  ال زد قوله

 أ خرجه الش يخان  هدااللّهم قوله  هم اللهم اهد دوسا وْات ب   .3529

أ خرجه الترمذي وقال حسن  هدااللّهم قوله  اللهم اهد ثقيفا  .3523

 صحيح عن جابر 

 أ خرجه مسلم عن أ بي  هريرة  لو أ نكقوله  لو أ نّك أ تيت أ هل عّمان ما س بّوك وما ضربوك  .3524
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الملك ف  قريش والقضاء ف  ال نصار وال ذان   .3527

 ال زدف  الحبشة وال مانة ف  

رجه ال زد يعن  اليمن أ خ الملك ف  قريشقوله 

 الترمذي عن أ بي  هريرة 

دعوا الحبشة ما ودعوكم واتريوا التّرك ما   .3523

 تريوكم

 قوله دعوا الحبشة أ خرجه أ بو داود 

مات وهو يكرم ثالثة أ حياء ثقيفا وبن  حنيفة   .3525

 ضف وبن  أ مية

أ خرجه الترمذي عن  مات وهو يكرمقوله 

 عمران بن حصين 

قال لسلمان ل تبغضن  فتفارق دينك تبغض   .3528

 ضف العرب فتبغضن 

أ خرجه الترمذي بس ند  قال لسلمانقوله 

 ضعيف 

من غّش العرب لم يدخل ف  شفاعت  ولم   .3522

 تنله مّودت 

أ خرجه الترمذي عن  من غّش العربقوله 

 عثمان بس ند ليّن  

ع يده لما يلحقوا بهم وض فلّما بلغ وأ خرين منهم  .3811

على سلمان فقال والذي نفس  بيده لو كان 

 ال يمان ابلثّراّي لناله رجال من هؤلء ضف

أ خرجه الش يخان والترمذي عن فلما بلغ قوله 

 أ بي  هريرة 

ل ان ابلعجم أ و ببعضهم أ وثق منّ  بكم أ و   .3810

 ببعضكم

أ خرجه الترمذي عن أ بي   ل ان ابلعجمقوله 

 هريرة 

  أ خرجه مسلم عن أ بي  هريرة تقوم الساعةقوله  الّساعة والّروم أ كثر النّاستقوم   .3819

يأ ت  عليكم أ ويس بن عامر مع أ مداد أ هل   .3813

اليمن من مراد ثّم من قرن كان به برص ثّم 

برىء منه ا ل موضع درهم له والدة هو بها بّر 

لو أ قسم على الله ل بّره فا ن ا س تطعت أ ن 

 يس تغفر لك فافعل

 أ خرجه مسلم عن أ سير بن عليكميأ ت  قوله 

جابر ال مداد جمع مدد غبراء الناس بقاايهم 

 المتأ خرين غير المشهورين 

يوشّك أ ن يضرب النّاس أ يباد ال بل ف  طلب   .3814

 العلم فال يجدون أ حدا أ علم من عالم المدينة 

أ خرجه الترمذي عن أ بي   يوشك أ نقوله 

س نادا وأ بعد  هريرة يعن  علماء المدينة أ صّح ا 

 من الرأ ي فشمل مالكا وغيره من أ هل المدينة 



 540 

ّن أ عظم ال اّيم عند الله يوم النّحر ويوم النّفر  .3817 أ خرجه أ بو داود عن عبد  ا ن أ عظم ال ايمقوله  ا 

من  هو اليوم الثان  ويوم النفرالله بن قرط 

 أ ايم التشريق 

قال ل هل المدينة قد أ بدل الله لكم يومين   .3813

 ويوم الفطرخيرا منهما يوم ال ضحى 

أ خرجه أ بو داود  قال ل هل المدينةقوله 

 والنسائ  عن أ نس 

لى الله   .3815 ما من أ اّيم العمل الّصالح فيهّن أ حّب ا 

من هذه ال اّيم العشر ول الجهاد ف  سبيل 

الله ا ل رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم 

 يرجع بش ء

أ خرجه البخاري والترمذي  ما من أ اّيمقوله 

 عباس  بناوأ بو داود عن 

ما من يوم أ كثر أ ن يعتق الله فيه عبدا من   .3818

ّن الله ليدنو ثّم يباه  بهم  النّار من يوم عرفة وا 

 المالئكة فيقول ما أ راد هؤلء

أ خرجه مسلم والنسائ  عن  ما من يومقوله 

 عائشة 

أ فضل ال اّيم يوم عرفة وافق يوم الجمعة وهو   .3812

أ فضل من س بعين حّجة ف  غير يوم الجمعة 

وأ فضل الّدعاء يوم عرفة وأ فضل ما قلت أ ان 

له ا ل الله وحده ل  والنّبيّون من قبل  ل ا 

 شريك له 

أ خرجه مالك عن طلحة بن  أ فضل ال اّيمقوله 

 عبيد 

ّن من أ فضل أ اّيمكم يوم الجمعة  .3801 أ خرجه أ بو داود والنسائ   ن من أ فضلا  قوله  ا 

 عن أ وس بن أ وس 

أ فضل الّصيام بعد شهر رمضان شهر الله   .3800

المحرم وأ فضل الّصالة بعد المكتوبة صالة 

 الليل ضف

ل  أ فضل الصيامقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 البخاري 

نّه شهر الله فيه يوم اتب الله فيه على قوم   .3809 فا 

 ويتوب الله فيه على قوم أ خرين

نه شهرقوله  أ خرجه الترمذي عن عل  وقال  فا 

 حسن غريب 
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ّن ف  الليل ساعة ل يوافقها رجل مسلم يسأ ل   .3803 ا 

اّيه  الله خيرا من أ مر الدنيا وال خرة ا ل أ عطاه ا 

 وذلك كّل ليلة

 أ خرجه مسلم عن جابر  ا ن ف  الليلقوله 

ّن أ ول بيت وضع للنّاس للذي ببكة مباركا   .3804 ا 

ينهما المسجد ال قصى ب  يصلّى فيه الكعبة ثمّ 

 أ ربعون عاما ضف

أ خرجه الش يخان والنسائ  ا ن أ ول بيت قوله 

عن أ بي  ذر قال قلت ثم أ ّي قال المسجد 

 ال قصى قلت كم بينهما قال أ ربعون س نة 

نزل الحجر ال سود من الجنّة وهو أ شّد بياضا   .3807

نّما سّودته خطااي بن  أ دم   من اللّبن وا 

رمذي وصححه أ خرجه الت نزل الحجرقوله 

 والنسائ  وهو لفظ الترمذي 

 الحجر ال سود من الجنّة  ولفظ النسائ  الحجر ال سود من الجنّة ضف  .3803

ّن الرين والمقام ايقوتتان من يواقيت الجنّة   .3805 ا 

طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما 

 ل ضاءات ما بين المشرق والمغرب ضف

 أ خرجه الترمذي بس ند فيه نوع ا ن الرينقوله 

 ضعف 

لى   .3808 لى الحجاز كما تأ رز الحيّة ا  ّن الديّن ليأ رز ا  ا 

جحرها وليعقلّن الّدين من الحجاز معقل 

ال روية من رأ س الجبل ا ن الدين بدأ  غريبا 

وس يعود غريبا كما بدأ  فطوبيى للغرابء وهم 

الذين يصلحون ما أ فسد النّاس من بعدي من 

 سنت 

أ خرجه الترمذي عن  ن ليأ رزا ن الّديقوله 

ليعتصم ويلتجئ  ليعقلنّ عمرو بن عوف 

 ويحتم  ال رويّة واحدة من ش ياه الجبل 

غلظ القلوب والجفاء ف  المشرق وال يمان ف    .3802

 أ هل الحجار

 أ خرجه مسلم عن جابر  غلظ القلوبقوله 

يطان قد يئس أ ن يعبده المصلون ف    .3891 ا ن الش ّ

 جزيرة العرب ولكن ف  التّحريش بينهم 

التحريش أ خرجه مسلم  ا ن الش يطانقوله 

يقاد الفتن بين الناس عن جابر   ا 

  شهاب ابنأ خرجه مالك عن  ل يجتمعقوله  ل يجتمع دينان ف  جزيرة العرب   .3890
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ل خرجّن اليهود والنّصارى من جزيرة العرب   .3899

  أ ترك فيها ا ل مسلماول

أ خرجه مسلم وأ بو داود  ل خرّجنقوله 

واد ما بين ال جزيرة العربوالترمذي عن عمر و

لى البحر  لى تخوم العراق ا  لى أ قصى اليمن ا   ا 

أ اتكم أ هل اليمن هم أ ّرق أ فئدة وأ لين قلوب   .3893

ال يمان يمان والحكمة يمانيّة ورأ س الكفر قبل 

ال بل  المشرق والفخر والخيالء ف  أ هل

 والّسكينة والوقار ف  أ هل الغنم ضف

أ خرجه الثالثة والترمذي عن أ بي   أ اتكم قوله

 هريرة الخيالء الكبر والعجب 

س تكون الهجرة ثّم الهجرة فخيار أ هل ال رض   .3894

براهيم ويبقى ف  ال رض شرار  أ لزمهم مهاجر ا 

أ هلها تلفظهم أ رضوهم تقذرهم نفس الله 

لى النّار مع القرد  ة والخنازيرويحشرهم ا 

 أ خرجه أ بو داود بس ند ضعيف  س تكونقوله 

لى أ ن تكونوا جنودا مجنّدة  .3897  س يصير ال مر ا 

جند ابلّشام وجند ابليمن وجند ابلعراق 

نّها خيرة الله ف  أ رضه يجتب  ي  فعليك ابلّشام فا 

ذا أ بيتم فعليكم  ليها خيرته من عباده فأ ّما ا  ا 

ّن الله توكّل ل   بيمنكم واسقوا من غدركم فا 

 ابلّشام وأ هله 

 ّوالة ح ابنأ خرجه أ بو داود عن  س يصيرقوله 

ّن فسطاط المسلمين يوم الملحمة ابلغوطة   .3893 ا 

لى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير  ا 

 مدائن الّشام

أ خرجه أ بو داود مرسال عن  ا ن فسطاط قوله

جامع البلد ال الفسطاطجبير وله طرق غيره 

سم االغوطة للناس هنا الملحمة الحرب 

 للبساتين والمياه بدمشق وه  غوطة دمشق 

قال ف  بيت المقّدس ايتوه فصلّوا فيه فا ن لم   .3895

  تأ توه وتصلّوا فيه فابعثوا بزيت ف  سرج ف

 قناديله

 بيت أ خرجه أ بو داود عن ميمونة  قال ف قوله 
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أ خرجه أ بو داود عن الزبير  ا ن صيدوجقوله  ا ّن صيدوج وعضاهه حرم محّرم لله تعالى  .3898

وهو واد بن الطائف ومكة يعن  حمى ثم أ بيح 

 بعده 

س يحان وجيحان والفرات والنّيل كّل من أ نهار   .3892

 الجنّة

 أ خرجه مسلم عن أ بي  هريرة  س يحانقوله 

ما يصيب المؤمن من وصب ول نصب ول   .3831

سقم ول حزن حتى الهم يهّمه ا ل كفّر الله به 

 من سيّئاته

المؤمن أ خرجه الش يخان  ما يصيبقوله 

 والترمذي عن أ بي  هريرة 

نها تذهب خطااي بن  أ دم   .3830 ل تس ّبي  الّحمى فا 

 كما يذهب الكير خبث الحديد 

 أ خرجه مسلم عن جابر ل تس ّبي  الحمىقوله 

لما دخل على أ م السائب فقال مالك تزفزفين 

 فقالت الحمى ل ابرك الله فيها فقاله لها

 وروي ابلراء  فالزفيف الحركة الشديدة

أ بشر فا ن الله تعالى قال ه  انري أ سلّطها   .3839

 على عبدي المؤمن لتكون حظه من النّار 

أ خرجه رزين عن أ بي  هريرة لما  أ بشرقوله 

 عاد محموما 

 فصل ف  ال رث

ل النسائ  ولم  ل يرثقوله  ل يرث المسلم الكافر ول الكافر المسلم  .3833 أ خرجه الس تة ا 

 ول الكافر المسلم يذير مالك 

أ خرجه أ بو داود عن عمرو  ل يتوارثقوله  ل يتوارث أ هل ملّتين  .3834

 والترمذي عن جابر 

أ خرجه الش يخان وأ بو داود  وهل تركقوله  وهل ترك لنا عقيل من رابع أ و دور  .3837

لما قال له أ ين تنزل غدا ف  دارك عن أ سامة 

بمكة فقاله ل ن عقيال ورث أ بيى طالب وطالبا 

 ل سالمهما وورثهما رثه جعفر ول عل ّ ولم ي

رث الكفر فأ قّره وكان عقيل وطالب كافرين  اب 

 حينه 
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أ خرجه أ بو داود عن أ بي  ال سود  ال سالمقوله  ال سالم يزيد ول ينقص  .3833

 الّدؤل  

أ خرجه مسلم وأ بو داود  لقد أ جرتقوله  لقد أ جرت ف  صدقتك ورّدها لك الميراث   .3835

ّ  امرأ ةلما قالت له والترمذي عن بريدة  ن   ا 

  تصّدقت على أ م  بوليدة فماتت فقال لقد

أ لحقوا الفرائض بأ هلها فما بق  فهو ل ولى رجل   .3838

 ذير

أ خرجه البخاري ترجمة عن زيد أ لحقوا قوله 

 بن اثبت 

أ مر أ ن توّرث دور المهاجرين النّساء فمات   .3832

 مسعود فورثته زوجته دارا ابلمدينة  ابن

 أ خرجه أ بو داود عن زينب  أ مر أ ن تورثقوله 

الولء لل كبر من الذيور ول يرث النّساء من   .3841

 الولء ا ل ولء من أ عتقن أ و أ عتق من أ عتقن

 أ خرجه رزين عن عمرو بن شعيب  الولءقوله 

أ ان أ ولى ابلمؤمنين من أ نفسهم فمن مات وعليه   .3840

دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مال 

 يرثه عصبته من كانوافلورثته وروي فل 

ل النسائ  عن  أ ان أ ولىقوله  أ خرجه الس تة ا 

 أ بي  هريرة 

وأ ان وارث من ل وراث له أ عقل عنه وأ رثه   .3849

والخال وارث من ل وارث له يعقل عنه ويفّك 

 عانيه ويرثه

أ خرجه أ بو داود عن المقدام وأ ان وارث قوله 

لّ  ومن ترك مال فلورثته قال  من ترك كال فا 

  وأ ان

قال ف  مولى مات ولم يترك واراث قال أ عطوا   .3843

 ماله رجال من أ هل قريته 

قوله قال ف  مولى له أ خرجه أ بو داود 

مات مولى ولم والترمذي وحس نه عن عائشة 

 يترك حميما ول ولدا فقاله 

أ خرجه الثالثة وأ بو داود عن  ل نورثقوله  ل نورث ما تركناه صدقة   .3844

نما طل  [قلُت ]أ بي  هريرة  لة بت فاطمة العماوا 

د والعباس عن على صدقة أ بيها وكذلك عل ّ 

عمر ولم يفهم أ بو بكر ما طلبته وفهم عمر بعد 

حين مقصودهما فأ نفذ لهما العمالة فقط فهم 
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راث ولم تغضب  أ حق ابلعمالة ولم يطلبوا ا 

نّما  ث لم ت حياس تحيفاطمة على أ بي  بكر وا 

يفهم كالمها وقصدها مع أ نه خليفة ابل جماع 

 وقد دخلت دار أ بي  بكر مرارا بعده 

ما ترك دينارا ول درهما ول شاة ول بعيرا ول   .3847

 أ وصى بش ء

أ خرجه مسلم وأ بو داود  ما ترك ديناراقوله 

 والنسائ  

أ خرجه أ بو داود والترمذي  كانت رايتهقوله  كانت رايته سوداء مربعة من نمرة   .3843

بردة من صوف  النمرةعن يونس بن عبيد 

 يلبسها ال عراب 

لواءه يوم دخل مكة أ بيض رايته سوداء ولواءه   .3845

 أ بيض

  عباس ابنأ خرجه الترمذي عن لوائه قوله 

أ خرجه الترمذي النضار خشب وقدحه قوله  وقدحه من نضار شجر من نجد  .3848

 أ ثل ابلغور 

 فصل ف  أ خر هذه ال مة

ذا اش تدت الفتن فكونوا كخيري   .3842 أ دم لئن   ابنا 

لّ  يدك لتقتلن  ما أ ان بباسط يدي  بسطت ا 

ليك ل قتلك   ا 

ذا قوله  أ خرجه أ بو داود والترمذي  ش تّدتاا 

عن أ بي  موسى لما ذير أ ن بين يدي الساعة 

 فتنا كقطع الليل 

يوشك أ ن يكون خير مالكم الغنم يتبع به   .3871

شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من 

 الفتن 

أ خرجه البخاري ومالك وأ بو داود  يوشكقوله 

والنسائ  عن أ بي  سعيد مواقع القطر المواضع 

 الت  ينزل بها المطر 

ل ّ   .3870 أ خرجه مسلم والترمذي عن معقل العبادة قوله  العبادة ف  الهرج كالهجرة ا 

 هنا الفتن  الهرج بن يّسار

ا ن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتل  فصبر   .3879

 فواها

خرجه أ بو داود عن المقداد أ  ا ن السعيد قوله 

 كلمة تأ ّسف وتعجب  واهابن ال سود 
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ويل للعرب من شر قد اقترب أ فلح من كف   .3873

 يده 

 ابنأ خرجه أ بو داود عن  ويل للعرب قوله

 عباس 

فتنه الرجل ف  أ هله وماله وولده ونفسه وجاره   .3874

يكفّرها الصيام والصالة والصدقة وال مر 

 ابلمعروف والنهي  عن المنكر 

أ خرجه الش يخان والترمذي  فتنة الرجلقوله 

 عن حذيفة 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا   .3877

فأ ي قلب أ شربها نكتت فيه نكتة سوداء وأ ي 

ر قلب أ نكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصي

على قلبين قلب أ بيض مثل الّصفا فال تضره 

فتنة ما دامت السماوات وال رض وال خر 

كالكوز مجّخيا ل يعرف معروفا  أ سود مرابدا

 ينكر منكر ا ل ما أ شرب من هواه ضف ول

رواه مسلم عن حذيفة  تعرض الفتن قوله

الجرأ ة ال قدام على ال مر ال غاليط جمع 

أ غلوطة المسائل الت  يغلط بها الحصير 

المحصور يحاط به عودا بفتح العين مرة بعد 

مرة أ شرب قبل النكتة ال خر المرابد الذي 

يه شّدة بياض ف  سواد وهو ما ف  لونه ربدة ف 

سواد وبياض المجّخ  المائل عن بين 

 س تقامة ال

ينزل انس من أ مت  بغائط يسمونه البصرة عند   .3873

نهر يقال له دجلة يكون عليه جشر يكثر أ هلها 

وتكون من أ مصار المهاجرين فا ذا كان ف  أ خر 

الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار 

ال عين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفّرق 

أ هلها ثالث فرق فرقة يأ خذون أ ذانب البقر 

والبريّة وهلكوا وفرقة يأ خذون ل نفسهم وكفروا 

وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم 

 ويقاتلونهم وهم الشهداء

يأ خذون ال مان أ خرجه أ بو  ينزل انسقوله 

 داود بس ند ضعيف عن أ بي  بكرة 

 روم صلحا أ منا فتغزون أ نتم وهمس تصالحون ال  .3875

عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون 

وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي 

تلول فيرفع رجل من أ هل النصرانية الصليب 

فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من 

أ خرجه أ بو داود عن  س تصالحون الرومقوله 

حسان بن عطية المرج ال رض الواسعة ذات 

النبات تمرج فيها الدواب التلول ال ماين 

 المرتفعة الملحمة معظم القتال 
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المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم 

لى  وتجتمع للملحمة ويثور المسلمون ا 

لعصابة رم الله تلك اأ سلحتهم فيقتتلون فيك

 ابلشهادة

ابدروا ابل عمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح   .3878

الرجل مؤمنا ويمس  كافرا ويمس  مؤمنا 

 يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ضفو 

أ خرجه مسلم والترمذي  ابدروا ابل عمالقوله 

 عن أ بي  هريرة 

أ خرجه أ بو داود بس ند تكون ف  هذه قوله  يكون ف  هذه ال مة أ ربع فتن ف  أ خرها الفناء  .3872

 فيه مجهول 

س تكون هنات وهنات فمن أ راد أ ن يفرق أ مر   .3831

فاضربوه هذه ال مة وه  جميع فاقتلوه 

 ابلس يف كائنا من كان ضف

  س تكون هناتقوله 

س يخرج من أ مت  أ قوام تتجارى بهم ال هواء   .3830

رق ب بصاحبه ل يبقى منه علَ كما يتجارى الكَ 

 ول مفصل ا ل دخله

أ خرجه أ بو داود عن  س يخرج من أ ّمت قوله 

ب بفتح لم داء معروف يعرض لَ معاوية الكَ 

نساان عرضت له أ   ذا عّض ا  عراض للكلب ا 

ن تمادى به هلك   رديئة وا 

ليأ تين على أ مت  ما أ تى على بن  ا سرائيل حذو   .3839

النعل ابلنعل حتى ا ن كان منهم من يأ ت  أ مه 

ن  عالنيّة ليكونن ف  أ مت  من يصنع ذلك وا 

ة بن  ا سرائيل تفرقت على اثنين وس بعين فرق

وس تفترق هذه ال مة على ثالث وس بعين فرقة 

من كان على ما أ ان  كلها ف  النار ا ل واحدة

 عليه وأ صحابي 

عبد  أ خرجه الترمذي عن ليأ تيّن على أ ّمت قوله 

ل فأ ّمته ك [قلُت ]الله بن عمرو بن العاص 

لى قيام الساعة ففرق النار  موجود من بعثته ا 

الغير المجيبة وهم الكفّار دون المسلمين 

بخالف ما يظنه من أ راد أ ن تش يع الفاحشة 

ف  الذين أ منوا فال تش يع أ بدا فال مة المجيبة 

ه  على ما هو عليه صلّى الله عليه وسلم من 

كمال التوحيد توحيد الله وتوحيد ال عمال 

اّيك أ ن تفهم غيره ال ذي هو ال خالص وا 

نّهم طائفة  بحيث تفّضلها ف  أ مم ال سالم فا 
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واحدة يجمعهم التوحيد فالملل ال سالمية كلّها 

ةٍ }انجية ابلله  ( سورة أ ل 001{ )ُكنُتْم َخيَْر ُأما

 فال محيد عن ظهير الله تعالى  عمران،

ل يذهب الليل والنهار حتى تعبد الالت   .3833

ن من ذلك ما شاء الله تعالى والعزى س يكو

ثم يبعث الله ريحا طّيبة فيتوفى كل من كان 

يمان فيبقى من  ف  قلبه حبة من خردل من ا 

لى دين أ ابئهم  ل خير فيه فيرجعون ا 

سوا فالراجعون لي  [قلُت ] ل يذهب الليلقوله 

من أ ّمة ال جابة بل من أ ّمة الكفر فال تطش 

 بك ال هواء أ خرجه مسلم عن عائشة 

ذا وضع   .3834 نما أ خاف على أ مت  ال ئمة المضلين وا  ا 

لى يوم القيامة  الس يف ف  أ مت  لم يرفع عنها ا 

ول تقوم الساعة حتى يلتحق قبائل من أ مت  

ابلمشركين وحتى تعبد قبائل من أ مت  ال واثن 

نه س يكون ف  أ مت  ثالثون كذااب كلهم  وا 

يدع  أ نه نبيّ  وأ ان خاتم النبيين ل نبيّ  بعدي 

زال طائفة من أ مت  على الحق ل يضرهم ول ت

 من خالفهم حتى يأ ت  أ مر الله وهم على ذلك

نّما أ خاف  قوله أ خرجه مسلم وأ بو داود ا 

والترمذي مفرقا عن ثوابن وأ خرجه رزين بهذا 

 اللفظ 

ليأ تيّن على الناس زمان ل يدري القاتل ف  أ ي   .3837

ش ء قتل ول يدري المقتول ف  أ ي ش ء 

 القاتل والمقتول ف  النارقتل قال الهرج 

ي  أ خرجه مسلم عن أ ب  ليأ تيّن على الناسقوله 

 هريرة قلت لعلّه وقع ف  زمن الصحابة 

أ شرف على أ طم من أ طام المدينة فقال هل   .3833

ن  ل رى مواضع الفتن خالل  ترون ما أ رى فا 

 ضفبيوتكم كمواقع القطر 

أ خرجه الش يخان عن  أ شرف على أ طمقوله 

لى فتن الصحاب [قلُت ]أ سامة بن زيد  ة أ شار ا 

كالحّرة وقبلها وبعدها ال طم بناء مرتفع يجمع 

 بأ طام 

تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها   .3835

 أ ولى الطائفتين ابلحق 

 أ خرجه أ بو داود تخرج طائفة تمرق مارقة قوله

من الناس على المسلمين فتحاربهم والمارق 

 الخارج عن الطاعة المفارق للجماعة 
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ذا مشت أ مت  المطيطاء وخدمتها   .3838 اء ابنا 

الملوك فارس والروم سلط شرارها على 

 خيارها 

ذا مشت أ ّمت قوله  أ خرجه الترمذي بس ند  ا 

عمر المطيطاء التّبختر  ابنضعيف عن 

لى ما وقع ف  زمن الفتوحات  للمتكبّرين ا شارة ا 

 ال سالمية 

ذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أ ي قوم   .3832 ا 

ن ثم تنافسون وتتحاسدون وتتباغضوأ نتم بل ت 

لى مساين المهاجرين فتحملون  تنطلقون ا 

 بعضهم على رقاب بعض

ذا فتحت قوله  و عمر  ابنأ خرجه مسلم عن ا 

بن العاص المنافسة المغالبة على طلب 

اية لنفراد به والتدابر كنال نفس وال شرف وا

 ختالف والفتراق عن ال

ليكونن قوم من أ مت  يس تحلون الخز والحرير   .3851

لى جنب علم  والخمر والمعازف ولينزلن أ قوام ا 

تروح عليهم سارحة لهم فيأ تيهم رجل لحاجته 

لينا غدا فيبيّتهم الله تعالى وي ضع فيقولون ا رجع ا 

لى يوم  العلم ويمسح أ خرين قردة وخنازير ا 

 القيامة 

أ خرجه البخاري عن أ بي   ليكونّن قومقوله 

مالك أ و أ بي  عامر ال شعرّي بيّتهم العدو 

 طرقهم ليال وهم غافلون 

قال حذيفة فهل بعد هذا الخير من شر قال   .3850

نعم فهل بعده من خير قال نعم وفيه دخن وهم 

قوم يستنون بغير سنّت  ويهتدون بغير هدي 

تعرف منهم وتنكر فهل بعده من شر قال نعم 

ليها فوه قذ دعاة على أ بواب جهنم من أ جابهم ا 

مامهم  فيها فيجب أ ن تلزم جماعة المسلمين وا 

فا ن لم يوجدا فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أ ن 

تعض بأ صل شجرة حتى يدركك الموت وأ نت 

 على ذلك

أ خرجه الش يخان وأ بو داود  قال حذيفةقوله 

 عن حذيفة 

نه لم يكن نبيّ  قبل  ا ل كان حقا عليه أ ن يدل   .3859 ا 

ا ينذرهم شر مأ مته على خير ما يعلمه لهم و 

ن أ متكم هذه جعل عافيتها ف   يعلمه لهم وا 

أ ولها وس يصيب أ خرها بالء وأ مور تنكرونها 

نه لم يكن قوله  أ خرجه مسلم والنسائ  عن ا 

عبد الرحمن بن عبد رّب الكعبة الجشر ما 
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من فتج ء فتنة فيلزق بعضها بعضا فيقول المؤ 

هذه مهلكت  ثم تنكشف وتج ء الفتنة فيقول 

المؤمن هذه هذه فمن أ حب أ ن يزحزح عن 

النار ويدخل الجنة فلتأ ته منيته وهو يؤمن 

لى الناس ما يحب ابلله وابل  يوم ال خر وليأ ت ا 

ماما فأ عطاه صفقة يده  ليه ومن ابيع ا  أ ن يؤتى ا 

اء أ خر فا ن ج اس تطاعوثمرة قلبه فليطعه ما 

 ينازعه فاضربوا عنق ال خر 

 ييرعى حول الخيمة يزلق يدفعه بسرعة ورو 

 يزهق وال زهاق ال عجال 

ليهم قفيز ول   .3853 يوشك أ هل العراق أ ن ل يج ء ا 

 درهم من قبل العجم يمنعون ذلك 

أ خرجه مسلم عن يوشك أ هل العراق قوله 

جابر القفيز مكيال ابلعراق والمدي مكيال 

ل هل الشام يسع خمسة وأ ربعين رطال ا شارة 

لى ضعف عّزهم فيمنع الذمّ  الجزية   ا 

ليهم دينار ول   .3854 يوشك أ هل الشام أ ن ل يج ء ا 

 مدي من قبل الروم 

... 

يكون ف  أ خر أ مت  خليفة يحث  المال حثيا   .3857

 ل يعده عدا

 أ خرجه مسلم عن جابر  يكون ف  أ خرقوله 

منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام   .3853

ردبها ودينارها  مديّها ودينارها ومنعت مصر ا 

وعدتم من حيث بدأ تم وعدتم من حيث بدأ تم 

 وعدتم من حيث بدأ تم 

أ خرجه مسلم وأ بو داود  منعت العراققوله 

ال ردب مكيال ل هل مصر يسع أ ربعة 

وعشرين منى وأ ربعة وعشرين صاعا على أ ن 

ق فما س ب [قلُت ]أ رطال وثلث  الصاع خمسة

ل فأ ّي فائدة  به العلم ونحّبه ول يزول أ بدا وا 

تسالم س ف  التحّسر منه بل الفائدة ف  ال

 ل مر الله تعالى 

بليس على البحر فيبعث سراايه   .3855 ا ن عرش ا 

فيفتنون الناس فأ عظمهم عنده منزلة أ عظمهم 

فتنة يج ء أ حدهم فيقول فعلت كذا وكذا 

بليس قوله  أ خرجه مسلم عن جابر  ا ن عرش ا 
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فيقول ما صنعت شيئا ثم يج ء أ خر فيقول ما 

ه فيدنيه منه مرأ تاتركته حتى فرقت بينه وبين 

 ويلتزمه فيقول نعم أ نت

لن يهلك الناس حتى يعذروا أ و يعذروا من   .3858

 أ نفسهم 

أ خرجه أ بو داود ل  لن يهلك الناسقوله 

م حتى تقوم عليهم الحّجة ويتضح لهم يهلكه

 الحق من يأ خذهم ابلحق 

 فصل ف  النفاق والكفر

أ خرجه الش يخان من سّل علينا قوله  من سل علينا الس يف فليس منا  .3852

 بناوالترمذي عن أ بي  موسى والنسائ  عن 

عمر فا ن حمله عليه لكونه مسلما فهو كافر 

ل فليس متخلّقا بأ خالق المسلمين من  وا 

 التقابل والتحابب بينهم 

 ... من حمل علينا السالح فليس منا   .3881

د أ خرجه النسائ  عن عب ر س يفهمن شهقوله  ر س يفه ثم وضعه فدمه هدرمن شه  .3880

 الله بن الزبير فالهدر ل يطالب بثأ ره 

من قتل تحت راية عميّة يدعو لعصبيّة أ و   .3889

 ينصر عصبيّة فقتلته جاهليّة 

أ خرجه مسلم والنسائ   من قتل تحتقوله 

عن جندب بن عبد الله العّمّية ابلتشديدين 

 الضاللة والجهالة 

ف   والخيالءرأ س الكفر نحو المشرق والفخر   .3883

أ هل الخيل وال بل والفدادين أ هل الوبر 

 والسكينة ف  أ هل الغنم

ة أ خرجه الثالثة عن أ بي  هرير  رأ س الكفرقوله 

المكثر من ال بل وهم جفاة أ هل خيالء  ادالفد

فالكعبة تسمى اليمانّية وقرن الش يطان أ ّمته 

 وقّوته 

ل أ اب أ خرج س باب المسلمقوله  س باب المسلم فسوق وقتاله كفر  .3884 ه الخمسة ا 

 داود أ ما ا ن اس تحلّه أ و قاله زجرا 
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س يخرج قوم ف  أ خر الزمان حداثء ال س نان   .3887

سفهاء ال حالم يقولون من خير قول البرية 

يمانهم حناجرهم  يقرؤون القرأ ن ل يجاوز ا 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 

من فأ ينما لقيتوهم فاقتلوهم فا ن ف  قتلهم أ جرا ل

 قتلهم عند الله يوم القيامة

ل الترمذي س يخرج قوم قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 ش باب لم يعرفوا الحق 

س يكون ف  أ مت  اختالف وفرقة قوم   .3883

يحس نون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون 

القرأ ن ل يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما 

يمرق السهم من الرمية ثم ل يرجعون حتى 

يرتد على فوقه هم شر الخلق طوبيى لمن قتلهم 

لى كتاب الله وليسوا منه ف   وقتلوه يدعون ا 

ماهم ه منهم س يش ء من قاتلهم كان أ ولى ابلل

 التحليق والتسبيد فا ذا رأ يتموهم فأ نيموهم 

أ خرجه أ بو داود  س يكون ف  أ ّمت قوله 

لفوقة يموهم افا ذا رأ يتموهم فأ ن والش يخان رواي 

 والفوق موضع وقوع الوتر من السهم 

جاء ذو الثديين منصرفه من حنين فقال اي   .3885

محما اعدل قال عمر دعن  أ قتل هذا المنافق 

الله أ ن يتحدث الناس أ ّن محمدا قال معاذ 

ن هذا وأ صحابه يقرؤون  يقتل أ صحابه وا 

القرأ ن ل يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين 

 كما يمرق السهم من الرمية 

ظ أ خرجه الش يخان واللف جاء ذو الثديينقوله 

 لمسلم عن جابر 

أ خرجه البخاري والترمذي ل يأ ت  زمان  قوله ل يأ ت  زمان ا ل والذي بعده شر منه   .3888

 عن الزبير بن عّدي 

نّكم ل تدرون   .3882 أ حصوا ل  كم يلفظ ابل سالم ا 

 لعلكم أ ن تبتلوا 

 أ خرجه الش يخان عن حذيفة أ حصوا قوله 

ليردّن علّ  أ قوام فيختلجون فأ قول أ صحابي    .3821

نك ل تدري ما أ حدثوا بعدك ضف  فيقال ا 

أ خرجه البخاري يختلجون  ليردّن عل قوله 

 يجذبون وينتزعون عن حذيفة 
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ل يؤمن عبد حتى يؤمن ابلقدر خيره وشره   .3820

وحتى يعلم أ ن ما أ صابه لم يكن ليخطئه وما 

 أ خطأ ه لم يكن ليصيبه

عبد أ خرجه الترمذي عن جابر  ل يؤمن قوله

 بس ند ضعيف 

 فصل ف  التخيير والتس يير والمقادير

ا ن أ ول ما خلق الله القلم فقال له أ كتب مقادير   .3829

 كل ش ء حتى يوم القيامة 

أ خرجه أ بو داود وهو لفظه  ا ن أ ولقوله 

 والترمذي وقال غريب عن عبادة بن الصامت 

خرج وف  يده كتاابن فقال أ تدرون ما هذان   .3823

الكتاابن قال ف  اليمين هذا كتاب من رب 

ئهم اء أ ابالعالمين فيه أ سماء أ هل الجنة وأ سم

وقبائلهم ثم أ جمل على أ خرهم فال يزاد فيهم 

ول ينقص منهم أ بدا فسددوا وقاربوا فا ن 

ن  صاحب الجنة يختم له بعمل أ هل الجنة وا 

ن صاحب النار يختم له  عمل أ ي عمل وا 

ن عمل أ ي عمل ثم قال  بعمل أ هل النار وا 

ق بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربّكم من العباد فري

 يق ف  السعير ف  الجنة وفر 

أ خرجه الترمذي وقال  خرج وف  يدهقوله 

حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو بن 

 العاص الّسداد الصواب المقاربة القصد فيهما 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له فس نيسره   .3824

 لليسرى

ل  اعملوا فكل ميّسرقوله  أ خرجه الخمسة ا 

النسائ  المخصرة كالسوط النكت ضرب 

 الش ء ابلعصا 

فالعمل يكون فيما جفت به ال قالم وجرت به   .3827

 المقادير وكل عامل بعمله 

 أ خرجه مسلم عن جابر  فالعمل يكونقوله 

الشقّ  من شق  ف  بطن أ مه والسعيد من   .3823

 وعظ بغيره 

 أ خرجه مسلم  الشقّ  من شق  قوله
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فمن أ جرب ال ول ل عدوى ول صفر ا ن الله   .3825

خلق الخلق كل نفس وكتب حياتها وموتها 

 ورزقها ومصائبها 

 ابنأ خرجه الترمذي عن  فمن أ جربقوله 

 مسعود 

ذا أ راد الله بعبده خيرا   .3828 لعمل س تعمله يوفقه لاا 

 الصالح قبل الموت 

ذا أ راد اللهقوله   أ خرجه الترمذي عن أ نس  ا 

أ خرجه مسلم معنى عن أ بي   ا ن ال مور قوله ا ن ال مور بخواتمها   .3822

 هريرة 

ا ن الله خلق خلقه ف  ظلمة فأ لقى عليهم من   .3211

نوره فمن أ صابه من ذلك النور ا هتدى ومن 

 أ خطأ ه ضل 

 أ خرجه الترمذي ورزين  ا ن الله خلق قوله

لى الله من المؤمن   .3210 المؤمن القوّي خير وأ حب ا 

الضعيف وف  كل خير احرص على ما ينفعك 

واس تعن ابلله ول تعجز فا ن أ صابك ش ء فال 

تقل لو أ ن  فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل 

قدر الله وما شاء فعل فا ن لو تفتح عمل 

 الش يطان 

أ خرجه مسلم عن سعد بن المؤمن القوّي قوله 

 أ بي  وقاص 

ل تدرين أ ن الله خلق الجنة وخلق النار  أ و  .3219

 فخلق لهذه أ هال وخلق لهذه أ هال 

أ خرجه مسلم وأ بو داود أ و ل تدرين قوله 

عن عائشة قالت طوبيى لصبيّ  مات والنسائ  

 عصفور من عصافير الجنّة فنهاها عن مثله 

ف  أ ولد المشركين الله ا ذ خلقهم أ علم بما كانوا   .3213

 عاملين

ل لمشركينف  أ ولد اقوله   أ خرجه الخمسة ا 

 عباس  ابنالترمذي عن 

قال أ دم لموسى أ تلومن  على أ مر كتبه الله علّ    .3214

قبل أ ن يخلقن  قال فحج أ دم موسى ثالاث 

 ضف

 أ خرجه أ بو داود عن أ بي  هريرة  قال أ دمقوله 
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لكل أ مة مجوس ومجوس هذه ال مة الذين   .3217

 يقولون أ ل قدر وهم ش يعة الدجال

أ خرجه أ بو داود بس ند ضعيف  لكل أ ّمةقوله 

ليه رسالته فهي  عامة  فال ّمة كل من توجهت ا 

 لمن أ جاب ولغيره 

كتب الله مقادير الخالئق قبل أ ن يخلق   .3213

السماوات وال رض بخمسين أ لف س نة 

 وعرشه على الماء 

أ خرجه مسلم والترمذي عن  كتب اللهقوله 

كل ما ف [قلُت ]عبد الله بن عمرو بن العاص 

لتقاب طوائف المسلمين من ال ورد ف  مث

يمانه  لى أ خر من صّح ا  المرجئة والمعتزلة ا 

نما لقّبوهم بمث ليهم وا  له شرعا لم يثبت نسبته ا 

زجرا فقط وليس بحقيقة ويحرم مثله فا ن 

 الرسول لم يعيّن طائفة حتى نلقبهم به 

ذا قضى الله تعالى لعبد أ ن يموت بأ رض جعل   .3215 ا 

ليها حاجة أ و قال بها   له ا 

ذا قضى اللهقوله  أ خرجه الترمذي عن أ بي   ا 

 عّزة يسار بن عبد صحابي  

أ خرجه رزين ول يعلم سّر  من حسنقوله  من حسن ا سالم المرء تركه ما ل يعنيه  .3218

يمان به  ل الله فكفى ال   القدر ا 

هذا خير لك من أ ن تج ء المسأ لة نكتة ف    .3212

وجهك يوم القيامة ا ن المسأ لة ل تصلح ا ل 

مدقع أ و لذي غرم مفظع أ و لذي دم  لذي فقر

 موجع

أ خرجه أ بو داود وهو لفظه  هذا خير لكقوله 

 والترمذي عن أ نس 

قال عمر يعطين  العطاء فأ قول أ عطه لمن هو   .3201

أ فقر من  فيقول خذه فما جاءك من هذا المال 

وأ نت غير مشرف ول سائل فخذه فتموله فا ن 

ن شئت فتصدق به وما ل فال  شئت فكله وا 

 ضفتتبعه نفسك 

ما و أ خرجه الش يخان والنسائ  قال عمر قوله 

ليه نفسك فاتركه   مالت ا 

 والقتل والحدود فصل ف  القضاء والدية



 556 

من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير   .3200

 سكين

أ خرجه أ بوداود بس ند  من جعل قاضياقوله 

 ضعيف والترمذي والنسائ  

من طلب القضاء للمسلمين حتى يناله ثم   .3209

 غلب عدله جوره دخل الجنة

 أ خرجه أ بو داود عن أ بي  هريرة  من طلبقوله 

ذا   .3203 ن اا  جتهد الحاكم فأ صاب فله أ جران وا 

 جتهد فأ خطأ  فله أ جر ا

ذا قوله  أ خرجه الش يخان وأ بو داود  جتهداا 

 عن عمرو بن العاص 

ّده عمرو وج ابنأ خرجه أ بو داود عن  لعنقوله  لعن الراش  والمرتش  ف  الحكم  .3204

ل  والترمذي عنهما بل أ خرجه الخمسة ا 

 النسائ  وصّححه الترمذي عن أ بي  هريرة 

قال لعلّ  ا ن الله س يهدي قلبك ويثبت   .3207

لسانك فا ذا جلس بين يديك الخصمان فال 

تقضيّن حتى تسمع كالم ال خر كما سمعت 

نه أ حرى أ ن يتبين لك القضاء   كالم ال ول فا 

أ خرجه أ بو داود والترمذي  قال لعل قوله 

نه عن عل    وحس ّ

أ خرجه الخمسة عن أ بي   ل يحكم أ حدقوله  فضل يحكم أ حد بين اثنين وهو غضبان   .3203

 بكرة 

قال لمعاذ ييف تقض  ا ذا عرض لك قضاء   .3205

قال أ قض  بكتاب الله فا ن لم أ جد أ قض  بس نّة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فا ن لم أ جد 

أ جتهد برأ ي ول أ لو فضرب صدره وقال الحمد 

لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرض  

 رسول الله

أ خرجه أ بو داود  قال لمعاذ ييفقوله 

والترمذي بس ند ضعيف عن الحارث بن 

 عمرو 

نه يأ تين  الخصم ولعل بعضهم   .3208 نما أ ان بشر وا  ا 

أ ن يكون أ بلغ من بعض فأ حس به أ نه صادق 

نما ه   فأ قض  له فمن قضيت له بحق مسلم فا 

 قطعة من النار فليحملها أ و ليذرها ضف

نّما أ ان بشرقوله   أ خرجه الس تة عن أ م سلمة  ا 
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ذ  .3202 ا اختلف البيّعان وليس بينهما بيّنة فهو ما ا 

 يقول رّب السلعة أ و يتتاركان ضف

ذا اختلف البّيعانقوله  أ خرجه أ بو داود  ا 

وأ خرج عنه النسائ  الس ند فقط عن 

 ال شعث بن قيس 

 يف أ خرجه الترمذي بس ند ضع  البيّنة علىقوله  البيّنة على المدع  واليمين على المدعى عليه  .3291

الناس بدعواهم لدعى رجال بدماء لو يعطى   .3290

 قوم وأ موالهم ولكن البيّنة على المدع  واليمين

ن وا عليها ا  ؤعلى من أ نكر ذيّروها ابلله واقر 

الذين يشترون بعهد الله وأ يمانهم ثمنا قليال 

 فذيروها فاعترفت 

أ خرجه الخمسة وهو  لو يعطى الناسقوله 

 عباس  ابنلفظ البخاري عن 

 أ خرجه مسلم وأ بو داود عن قضى بيمينقوله  دقضى بيمين وشاه  .3299

 عباس  ابن

ادعى رجالن بعيرا وأ تيا بشاهدين فقسمه   .3293

 بينهما نصفين

أ خرجه أ بو داود والنسائ   ادعى رجالنقوله 

 عن أ بي  موسى 

ليها فأ مر أ ن   .3294 عرض على قوم اليمين فسارعوا ا 

 يسهم بينهم ف  اليمين أ يهم يحلف 

أ خرجه البخاري وأ بو  عرض على قومقوله 

 داود عن أ بي  هريرة 

ل تجوز شهادة خائن ول خائنة ول زان ول   .3297

 زانية ول ذي غمر على أ خيه 

 أ خرجه أ بو داود  ل تجوز قوله

ول مجلود حدا ول مجرب شهادة ول القانع   .3293

ل هل البيت ول ظنين بولء ول قرابة ول 

 شهادة بدوي على ذي قرية 

 أ خرجه الترمذي القانع التابع مجلودول قوله 

 الخيانة ف  الّدين والمال 

أ خرجه أ بو داود وذهب  عدلت شهادةقوله  عدلت شهادة الزور ال شراك ابلله  .3295

ليه مالك والناس بخالفه فالعلّة الجفاء ف   ا 

البادية وعدم ضبط ال مور لكن فيه تمريض 

 المسلمين فالبادية ه  الّسواد ال عظم 
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كم بخير الشهداء الذي يأ ت  بشهادته أ ل أ خبر   .3298

 قبل أ ن يسأ لها 

أ خرجه مسلم ومالك وأ بو داود  أ ل أ خبركمقوله 

س يما ا ن لم يعلم بها صاحب  والترمذي ول

 الحق 

قال من يشهد أ ن  ابتعت فرسا من أ عرابي    .3292

فقال خزيمة أ ان بتصديقك فجعل شهادته 

 شهادة عدلين فاعترف ال عرابي  ضف

 أ خرجه أ بو داود والنسائ   قال من يشهد قوله

أ خرجه أ صحاب السنن عن حبس رجال قوله  حبس رجال ف  تهمة ثم خلى سبيله  .3231

 بهز بن حكيم 

خلوا له عن جيرانه لما قال له وهو يخطب   .3230

 جيران  بما أ خذوا

كيم عن بهز بن ح أ خرجه أ بو داود  خلّوا لهقوله 

لما قام أ خوه أ و عّمه وهو يخطب فقال له 

 جيران  بما أ خذوا فأ عرض عنه مرتين ثم قاله 

سق اي زبير ثم أ رسل اقال ف  شراج الحّرة   .3239

لى جارك قال حاطب بن بلتعة ال نصاري  الماء ا 

م سق ثاعمتك ثم قال اي زبير  ابنا ن كان 

لى الجدر أ و الجدار ا  حبس الماء حتى يرجع ا 

 نابأ خرجه الخمسة عن  قال ف  شراجقوله 

نُوَن َحتاَى يَُحكُِّّموَك }الزبير  َِّّك َل يُْؤمِّ فاََل َوَرب

يَما َشَجَر بَيْنَهُمْ  هِّْم حَ  فِّ ُدوْا فِّ  َأنُفسِّ َرًجا ثُما َل يَجِّ

ُِّّموْا تَْسلِّيًما ا قََضيَْت َويَُسل ما ( سورة 37{ )ّمِّ

الحّرة ال رض ذات الحجارة جمع النساء، 

شرجة وه  مس يل الماء من الجبال والجدار 

والجدر الحائط وروي ابلّدال وابلذال وهو 

 مبلغ تمام الشرب 

لى الكعبين   .3233 أ خرجه مالك وأ بو داود  قضى أ ن الماءقوله  قضى أ ن الماء ا 

مهزور واد بين قريظة والحجاز ومذينب اسم 

 موضع ابلمدينة 

أ هل ال موال حفظها ابلنهار  قضى على أ ن  .3234

 وعلى أ هل المواش  حفظها ابلليل ضف

أ خرجه مالك وأ بو داود عن قضى على قوله 

 حرام بن سعد 
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ذنهم فليس له   .3237 من زرع ف  أ رض قوم بغير ا 

 من الزرع ش ء وله نفقته 

أ خرجه الترمذي عن رافع  من زرع ف قوله 

 بن خديج بس ند ضعيف 

 أ خرجه أ بو داود عن أ بي  قضى ف  حريمقوله  قضى ف  حريم نخلة بس بعة أ ذرع   .3233

 سعيد 

ل يزال المؤمن ف  فسحة من دينه ما لم يصب   .3235

 دما حراما

أ خرجه البخاري عن  ل يزال المؤمنقوله 

 سعيد بن العاص 

 أ خرجه النسائ  عن بريدة  قتل المؤمنقوله  قتل المؤمن أ عظم عند الله من زوال الدنيا   .3238

أ خرجه أ بو داود عن أ بي  ال يمان قيد قوله  ال يمان قيد الفتك ل يفتك مؤمن  .3232

يمان يحم  ال نسان من كل شّر   هريرة فال 

أ دم  بناليس من نفس تقتل ظلما ا ل كان على   .3241

 ال ول كفل من دمها 

ل أ اب  ليس من نفسقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 مسعود  ابنداود عن 

 يقول الله لم قتلته قال لتكون العزة لك فيقول  .3240

نها ل  ويقول لم قتلته قال لتكون العزة لفالن  ا 

ثمه نها ليست له فيبوء اب   فيقول ا 

 مسعود  ابنأ خرجه النسائ  عن  يقول الله قوله

قيل ا ن ضرب كافر يدي فاقتطعها ثم لذ من    .3249

ن  أ سلمت أ فأ قتله فقال ل تقتل ه بشجرة فقال ا 

نه بمنزلتك قبل أ ن تقتله و فا ن قتلت نك ه فا  ا 

 بمنزلته قبل أ ن يقول كلمته 

أ خرجه الش يخان وأ بو  قيل ا ن ضربقوله 

 داود عن المقداد بن ال سود 

اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين وال بتر   .3243

نهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل   فا 

ل النسائ قتلوا الحيّاتاقوله    أ خرجه الس تة ا 

 عمر  ابنعن 

 هو حديث أ بي  لبابة رواه نهيى عن قتلقوله  نهيى عن قتل العوامر ذوات البيوت  .3244

فية بضم طاء خوصة المقل البخاري الطُّ 

 والحّية والعوامر سكان البيوت لطول أ عمارها 
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ا ن ابلمدينة جنا قد أ سلموا فا ذا رأ يتم منهم   .3247

شيئا فأ ذنوه ثالثة أ ايم فا ن بدا لكم بعد ذلك 

نما هو ش يطان   فاقتلوه فا 

أ خرجه مسلم ومالك وأ بو  ا ن ابلمدينةقوله 

قال فأ ذنوه يداود والترمذي عن أ بي  السائب 

لينا فال تلمنا أ ن  له أ نت ف  حرج ا ن عدت ا 

 نضيّق عليك ف  التتبع 

رك الحيّات مخافة طلبهّن فليس منّا ما من ت  .3243

 سالمناهّن منذ حاربناهنّ 

 بناأ خرجه أ بو داود عن  من ترك الحياتقوله 

 مسعود 

ّن فيها من هذه   .3245 ا ان نريد أ ن نكنس زمزم وا 

 الحيات الصغار فأ مره بقتلهن 

اّن نريدقوله   أ خرجه أ بو داود عن العباس  ا 

أ خرجه مسلم وأ بو داود عن  أ مر بقتل قوله أ مر بقتل الوزع وسماه فويسقا  .3248

 سعد بن أ بي  وقاص 

من قتل وزغة ف  أ ول ضربة كتب له مائة   .3242

حس نة وف  الثانية دون ذلك وف  الثالثة دون 

 ذلك

أ خرجه مسلم وهو لفظه وأ بو  من قتلقوله 

 داود والترمذي عن أ بي  هريرة 

نهيى عن قتل أ ربع من الدواب النملة والنحلة   .3271

 ضف والهدهد والصرد

 نابأ خرجه أ بو داود عن  نهيى عن قتلقوله 

 عباس 

من قتل عمدا بغير حق فلوليه أ ن يختار   .3270

ما  ما أ ن يعفو وا  ما أ ن يقتص وا  ا حدى ثالث ا 

أ ن يأ خذ الدية فا ذا أ راد الرابعة فخذوا على 

 يديه فمن ا عتدى بعد ذلك فله عذاب أ ليم 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   من قتل عمداقوله 

 عيف شريح بس ند ض 

من قتل رجال مؤمنا فهو قود به فمن حال دونه   .3279

ا فعليه لعنة الله وغضبه ول يقبل الله منه صرف

 ول عدل

مر ع ابنأ خرجه رزين عن  من قتل رجالقوله 

 الصرف النفل والعدل الفرض  

من قتل ف  عّميا أ و رميّا تكون بينهم بحجر   .3273

أ و بسوط أ و ضرب ابلعصا فهو خطأ  ومن قتل 

 فهو قودعمدا 

أ خرجه أ بو داود والنسائ   من قتل ف قوله 

عّميا بكسر عين وتشديد الميم المكسورة 

ن وجد قتيل بينهم عم  أ مره  والقصد مصدر ا 
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 لم يتبيّن قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ  فيه

 الديّة 

 أ خرجه مسلم وأ بو داود والنسائ ا ن قتله قوله  ا ن قتله فهو مثله فعفا عنه  .3274

 عن وائل بن حجرولم أ رد قتله  وزاد أ بو داود

لما جاء رجل يقود أ خر بنسعة قال قتل أ خ  

فأ قّر قال أ غضبن  فضربته ابلفأ س على قرنه 

فقتلته فقال له هل لك من مال قال له ل قال 

وهل يشتريك قومك قال ل فدفعه له فقاله 

نك قلت فما أ خذت  فسمعه الرجل فرجع فقال ا 

ثمه وا  ا ل بأ مرك فقال ما تريد أ ن يبو  ثم ء اب 

 صاحبك قال بلى فرمى بنسعته وخلّى سبيله 

قتل رجل أ خر فقال ما أ ردت قتله فقال للولّ    .3277

نه ا ن كان صادقا فقتلته دخلت النار فخلّى  أ ما ا 

 سبيله فخرج يجّر نسعته

أ خرجه أ صحاب السنن  قتل رجل أ خرقوله 

عن أ بي  هريرة وسّم  ذا النسعة سير يضفر 

 بها الرحال  على ش به ال عنّة تشدّ 

من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه   .3273

 ومن خصى عبده خصيناه 

أ خرجه أ صحاب السنن  من قتل عبده قوله

 عن سمرة 

أ خرجه البخاري والترمذي  قضى أ ن لقوله  قضى أ ن ل يقتل مسلم بكافر  .3275

 والنسائ  عن أ بي  جحيفة 

المؤمنون تتكافأ  دماؤهم وهم يد على من   .3278

سواهم ويسعى بذمتهم أ دانهم أ ل ل يقتل 

مؤمن بكافر ول ذو عهد ف  عهده من أ حدث 

حداث فعلى نفسه ومن أ حدث حداث أ و أ وى 

محداث فعليه لعنة الله والمالئكة والناس 

 أ جمعين 

أ بو داود والنسائ  عن  أ خرجه المؤمنونقوله 

ء اد بضم عين وتخفيف ابء بال اتقيس بن ُعبَ 

 مخضرم 

من قتل من يش تم النبيّ  صلّى الله عليه وسلم   .3272

 فدمه هدر

أ خرجه أ بو داود  من قتل من يش تمقوله 

 والنسائ  عن علّ  
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أ خرجه النسائ  عن طارق  أ ل ل تجن قوله  أ ل ل تجن  نفس على أ خرى  .3231

 المحاربيّ  

أ ل ل تجن  أ م على ولد أ ل ل تجن  أ م على   .3230

 ولد 

 أ خرجه النسائ  عن طارق  أ ل ل تجن قوله 

اعترف اليهودي بأ نه قتل جارية بحجارة فقتل   .3239

 بها 

ا ة على أ وضاح لهلما قتل جارياعترف قوله 

 بحجر فأ خذ فأ قرّ 

 أ خرجه أ بو داود والنسائ  عن من تطبّبقوله  من تطبّب ولم يعلم منه طب فهو ضامن  .3233

 عمرو بن شعيب 

سمته زينب بنت الحارث أ خت مرحب شاة   .3234

مسمومة فأ هدتها له صلى الله عليه وسلم فأ كل 

 وتضرر وقتل بها بشر فقتلها به

أ خرجه أ بو داود عن أ بي  هريرة  سّمتهقوله 

  أ نها لم تقتل فأ سلمتوروي 

 عض رجل رجال فانتزع يده فوقعت ثنيتاه فقال  .3237

يعض أ حدكم يد أ خيه كما يعض الفحل 

 فأ هدرهما

ل أ اب داود  عّض رجلقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 عن عمران بن حصين 

اي أ نس كتاب الله القصاص فعفوا عن ثنية   .3233

 الربيع

ل الترمذي عن  اي أ نسقوله  أ خرجه الخمسة ا 

أ ن الربيع بنت النضر عّمته أ نس بن مالك 

أ مر ها فيّسرت ثنيّة جارية فلم يقبلوا أ رش 

ل  ،ابلقصاص فقال أ نس أ تكسر ثنيّة الربيع

 أ نس اي :فقال .والذي بعثك ابلحق ل تكسر

عباد  ا ن من :كتاب الله القصاص فعفوا فقال

 الله من لو أ قسم على الله ل بّره 

عباس  ابنأ خرجه النسائ  عن  ل تس بّواقوله  ل تس بوا أ مواتنا فتؤذوا أ حياءان  .3235

له ف  الجاهلية  لما وقع رجل ف  أ ب كان

فلطمه العباس فطلبوا القصاص فخطب صلّى 



 563 

الله عليه وسلم بأ ن العباس عّمه وأ نه أ يرم 

ليه فعفّ   وا فقاله الناس ا 

 ابنأ خرجه أ بو داود عن أ عّف الناس قوله  أ عّف الناس قتلة أ هل ال يمان  .3238

 مسعود

وروي المثلة أ خرجه  نهيى عن النهبة قوله نهيى عن النهبيى والمثلى  .3232

 البخاري عن عبد الله بن زيد ال نصاري 

ن تَ تَ ـ على المق   .3251 لين أ ن ينحجزوا ال ول فال ول وا 

  امرأ ةكانت 

ائ  أ خرجه أ بو داود والنسعلى المقتتلين قوله 

صيغة اسم بفتح التائين ب  لينتَ تَ ـ المق عن عائشة 

 شخص له ورثة ولوالمفعول بيانه ا ن قتل 

 ديّة سقط به القود واس تحقوا ال نساءً فأ يّهم عفا

 أ خرجه مسلم والنسائ  قضى ابلقسامةقوله  قضى ابلقسامة بين انس من ال نصار  .3250

 عن أ بي  سلمة 

أ خرجه أ بو داود عن عمرو قتل ابلقسامة قوله  قتل ابلقسامة رجال من بن  نضر بن مالك  .3259

 بن شعيب على شطّ لّية البحرة وه  بلدة 

 وال خرةفصل ف  القيامة 

لم يتكلم ف  المهد ا ل ثالثة عيسى وصاحب   .3253

 جريج وصبي  يرضع 

قوله لم يتكلم أ خرجه الش يخان وهو لفظ 

 مسلم وهو طويل 

 بناوالذي نفس  بيده ليوشكن أ ن ينزل فيكم   .3254

مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 

الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى ل 

يقبله أ حد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا 

 من الدنيا وما فيها

ل النسائ والذي نفس قوله    أ خرجه الخمسة ا 

لا }عن أ بي  هريرة 
ِ
ْن أَْهلِّ الْكِّتَابِّ ا ن ّمِّ

ِ
َوا

نَنا بِّهِّ قَْبَل َمْوتِّ  َ لَُيْؤمِّ ْيهِّْم هِّ َويَْوَم الْقِّيَاَمةِّ يَُكوُن عَل

 ال ية  ( سورة النساء،072{ )َشهِّيًدا

ل تزال طائفة من أ مت  يقاتلون على الحق   .3257

لى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم  ظاهرين ا 

فيقول أ ميرهم تعال صل لنا فيقول ل ا ّن 

 أ خرجه مسلم عن جابر  تزال طائفةل قوله 
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بعضكم على بعض أ مراء تكرمة الله لهذه ال مة 

 ضف

لو لم يبق من الدنيا ا ل يوم واحد لطّول الله   .3253

ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجال من  أ و من 

أ هل بيت  يواطئ اسمه اسم  واسم أ بيه اسم 

أ بي  يمل  ال رض قسطا وعدل كما ملئت 

 جورا وظلما ضف

أ خرجه أ بو داود واللفظ له  لو لم يبققوله 

 والترمذي 

أ خرجه أ بو داود عن أ م سلمة  المهدي منقوله  المهدي من عترت  من ولد فاطمة  .3255

 بس ند ضعيف 

خسأ  فلن تعدو قدرك لما صيّاد ا بنفقال ل  .3258

قال له ما خبأ ت لك قال دخ قال له خلط 

عليك ال مر فقال لعمر ا ن يكنه فلن تسلط 

ل يكنه فال خير لك ف  قتله  عليه وا 

ل  أ خرجه صيّاد بنفقال لقوله  الخمسة ا 

 عمر  ابنالنسائ  عن 

ل تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر   .3252

ول تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأ ن وجوههم 

 المجان المطّرقة صغار ال عين ذلف ال نوف

أ خرجه الخمسة عن أ بي   ل تقوم الساعةقوله 

جمع مجن وهو التّرس المطّرقة  المجانّ هريرة 

 الت  ضوعف عليها العصب وأ لبس ته شيئا بعد

 ش ء 

العمق يورة بين حلب  ل تقوم الساعةقوله  ل تقوم الساعة حتى تنزل الروم ابل عماق  .3281

 وأ نطايية أ خرجه مسلم 

 لتقاتلّن اليهود فلتقتلنّهم حتى يقول الحجر اي  .3280

 مسلم هذا يهودي خلف  تعال فاقتله 

رمذي أ خرجه الش يخان والت لتقاتلن اليهودقوله 

 عمر  ابنعن 

ل تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من   .3289

المسلمين فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما 

 واحدة

 أ خرجه الش يخان عن أ بي ل تقوم الساعة قوله 

 هريرة 
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والذي نفس  بيده ل تقوم الساعة حتى تقتلوا   .3283

مامكم وتجتلدوا بأ س يافكم   ويرث دنياكما 

 شراركم

ن أ خرجه الترمذي ع والذي نفس  بيدهقوله 

 حذيفة 

 أ خرجه الش يخان عن أ بي  ل تقوم الساعةقوله  ل تقوم الساعة حتى يكثر الهرج القتل القتل  .3284

 هريرة 

يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل   .3287

المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمس  كافرا 

ينهم ويبيع قوم دويمس  مؤمنا ويصبح كافرا 

 بعرض من الدنيا

 أ خرجه الترمذي عن أ نس  يكون بينقوله 

بعثت أ ان والساعة كهاتين وأ شار بأ صبعيه   .3283

 الس بابة والت  تليها 

أ خرجه الش يخان عن سهل به بعثت أ ان قوله 

 سعد 

بعثت ف  نفس الساعة فس بقتها كما س بقت   .3285

 هذه لهذه ل صبعيه الس بابة والوسطى

أ خرجه الترمذي عن  نفسبعثت ف  قوله 

 المس تورد بن شّداد الفهري 

ل تقوم الساعة حتى تخرج انر من أ رض   .3288

 الحجاز تض ء أ عناق ال بل ببصرى 

 ه  مدينة حوران بينها ل تقوم الساعةقوله 

وبين دمشق ثالث مراحل أ خرجه الش يخان 

 عن أ بي  هريرة 

تخرج انر من حضرموت أ و من بحر   .3282

 فعليكم ابلشامحضرموت تحشر الناس 

أ خرجه الترمذي وقال حسن  تخرج انرقوله 

 عمر  ابنصحيح عن 

ما من نفس منفوسة اليوم تأ ت  عليها مائة س نة   .3221

 وه  حية يومئذ 

أ خرجه مسلم والترمذي عن  ما من نفسقوله 

 أ بي  الزبير عن جابر 

ل تقوم الساعة حتى تنبعث دجالون كذابون   .3220

 قريبا من ثالثين كلهم يزعم أ نه رسول الله 

ي أ خرجه أ بو داود والترمذل تقوم الساعة قوله 

 عن أ بي  هريرة 

ل تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها   .3229

فا ذا طلعت ورأ ها الناس أ منوا أ جمعون وذلك 

أ خرجه الش يخان وأ بو ل تقوم الساعة قوله 

 داود عن أ بي  هريرة 
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يمانها لم تكن أ منت ن قبل م يوم ل ينفع نفسا ا 

يمانها خيرا  أ و يسبت ف  ا 

ل تقوم الساعة حتى تكلم الس باع ال نس   .3223

وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله 

 وتخبره فخذه بما أ حدث أ هله بعده

 أ خرجه الترمذي عن أ بي  ل تقوم الساعةقوله 

 سعيد.

ساعة حتى تضطرب أ ليات نساء ل تقوم ال   .3224

 دوس حول ذي الخلصة

والخلصة طاغية دوس  ل تقوم الساعةقوله 

 أ خرجه الش يخان عن أ بي  هريرة 

ل تقوم الساعة حتى يكون أ سعد الناس ابلدنيا   .3227

 لكع بن لكع

أ خرجه الترمذي عن  ل تقوم الساعة قوله

 حذيفة 

 أ خرجه مسلم وهو لفظه تقوم الساعةل قوله  ل تقوم الساعة على أ حد يقول الله  .3223

 والترمذي عن أ نس 

لى غير أ هله فانتظر الساعة  .3225 ذا وسد ال مر ا  ذا وّسدقوله  ا   أ خرجه البخاري عن أ بي  هريرة  ا 

ل تقوم الساعة حتى يقوم رجل من قحطان   .3228

 يسوق الناس بعصاه

 أ خرجه الش يخان ل تقوم الساعة قوله 

ل تقوم الساعة حتى يحسر الفرات على جبل   .3222

ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل مائة 

تسعة وتسعون فيقول كل واحد لعل  واحد 

 الذي أ نجو  أ ن أ يون أ ن

ل أ خرجه  ول تقوم الساعةقوله  الخمسة ا 

 النسائ  عن أ بي  هريرة.

ل تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون   .4111

كالجمعة والجمعة الس نة كالشهر والشهر 

كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضرمة من 

 النار

 أ خرجه الترمذي عن أ نس ل تقوم الساعةقوله 

 حتراق السعفة االضرمة 

ّن الله ليبعث ريحا من اليمن أ لين من الحرير   .4110 ا 

يمان  فال تدع أ حدا ف  قلبه مثقال حبة من ا 

 ا ل قبضته

 مسلم عن أ بي  هريرة  ا ن الله أ خرجهقوله 
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أ خرجه مسلم عن أ بي   ل تقوم الساعةقوله  ل تقوم الساعة ا ل على شرار الناس  .4119

 مسعود 

ذا رأ يت الخالفة نزلت ال رض المقدسة فقد   .4113 ا 

دنت الزلزل والبالبل وال مور العظام 

لى الناس من يدي هذه  والساعة يومئذ أ قرب ا 

 لرأ سك

ذا رأ يت الخالفة قوله  أ خرجه أ بو داود عن ا 

 زغب ال ايدي  ابن

عن  أ خرجه الترمذي فتح القسطنطينيّةقوله  فتح القسطنطينية مع قيام الساعة  .4114

 أ نس 

ذا فعلت أ ّمت  خمس عشرة خصلة حّل بها   .4117 ا 

ذا كان المغنم دول وال مانة مغنما  الهالك ا 

والزكاة مغرما وأ طاع الرجل زوجته وعق أ مه 

وبّر صديقه وجفا أ ابه وارتفعت ال صوات ف  

المساجد وكان زعيم القوم أ رذلهم وأ يرم الرجل 

مخافة شره وشرب الخمر ولبس الحرير 

زف ولعن أ خر هذه واتخذت القينات والمعا

ال مة أ ّولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء 

 وخسفا أ و مسخا وقذفا 

ذا فعلت أ ّمت قوله  أ خرجه الترمذي وقال  ا 

 غريب 

أ ول ال ايت خروجا طلوع الشمس من مغربها   .4113

وخروج الدابة على الناس ضحى فأ يتهما كانت 

 فال خرى على أ ثرها

ن ود عأ خرجه مسلم وأ بو دا أ ول ال ايتقوله 

 عبد الله بن عمرو بن العاص 

عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب   .4115

يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح 

القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج 

 الدجال

أ خرجه أ بو داود  عمران بيت المقدسقوله 

 والترمذي عن معاذ بن جبل 

بين الملحمة وفتح القسطنطينية ست س نين   .4118

 المس يح الدجال ف  السابعةويخرج 

أ خرجه أ بو داود عن عبد  بين الملحمةقوله 

 الله بن بسر 
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قولوا حسبنا الله ونعم الوييل توكلنا على الله   .4112

 وعلى الله توكلنا 

 أ خرجه الترمذي عن قولوا حسبنا اللهقوله 

 أ بي  سعيد 

 فالصور قرن ينفخ فيه بين النفختين أ ربعون  .4101

ن منّ  الرجال م س نة ثم ينزل مطر على صفة

السماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من 

ا ل يبلى ا ل عظم واحد وهو  ال نسان ش ء

 عجب الذنب ومنه يريب الخلق يوم القيامة

ل الترمذي فالصور قرنقوله   أ خرجه الس تة ا 

 عن أ بي  هريرة 

نّما نسمة المؤمن طير يعلق ف  شجر الجنة   .4100 ا 

لى جسده يوم يب   ه عثحتى يرجعه الله ا 

نما نسمة المؤمنقوله  أ خرجه مالك والنسائ   ا 

 النسمة الروح يعلق يأ كل 

أ ما مررت بوادي قومك جّداب ثم مررت به   .4109

يهتّز خضرا فتلك أ ية الله ف  خلقه كذلك 

 يحيي  الله الموتى

أ خرجه رزين عن أ بي   أ ما مررت بواديقوله 

 رزين العقيل  

فا ذا نقر ف  الناقور هو الصور والراجفة النفخة   .4103

 ال ولى والرادفة النفخة الثانية 

 بناأ خرجه البخاري ترجمة عن فا ذا نقر قوله 

 عباس 

ذير صاحب الصور وقال عن يمينه جبريل   .4104

 وعن يساره ميكائيل 

أ خرجه رزين عن  ذير صاحب الصورقوله 

 أ بي  سعيد 

يحشر الناس يوم القيامة على أ رض بيضاء   .4107

 عفراء كقرصة النّقّ  ليس فيها علم ل حد 

أ خرجه الش يخان عن سهل  يحشر الناسقوله 

 بن سعد 

ل أ اب  تحشرون حفاةقوله  تحشرون حفاة عراة غرل كما بدأ كم تعودون  .4103 أ خرجه الخمسة ا 

 عباس غرل غير مختونين  ابنداود عن 

براهيم  .4105 أ قول كما قال العبد  أ ول من يكسى ا 

الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما 

نهم لن يزالو  ا توفيتن  كنت أ نت الرقيب عليهم ا 

مرتدين على أ عقابهم منذ فارقتهم فأ قول سحقا 

 سحقا

ل أ اب  أ ول من يكسى قوله أ خرجه الخمسة ا 

 عباس  ابنداود عن 
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يحشر الناس يوم القيامة على ثالثة أ صناف   .4108

ة وصنف ريبان وصنف على صنف مشا

وجوههم ا ن الذي أ مشاهم على أ قدامهم قادر 

نّهم يتقون  أ ن يمش يهم على وجوههم أ ما ا 

 بوجوههم كل حدب وشوك

أ خرجه الترمذي عن أ بي   يحشر الناسقوله 

 هريرة 

يحشر الناس يوم القيامة على ثالث طرائق   .4102

راغبين راهبين واثنان على بعير وثالثة على 

على بعير وعشرة على بعير بعير وأ ربعة 

وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا 

وتبيت معهم حيث ابتوا وتصبح معهم حيث 

 أ صبحوا وتمس  معهم حيث أ مسوا

  ه الش يخان والنسائأ خرج يحشر الناسقوله 

 عن أ بي  هريرة

يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم   .4191

نه يلجمهم حتى  ف  ال رض س بعين ذراعا وا 

 يبلغ أ ذانهم

يوم أ خرجه الش يخان عن  يعرق الناسقوله 

 أ بي  هريرة  

من كانت عنده مظلمة ل خيه من عرضه أ و   .4190

ش ء منه فليتحلله منه اليوم من قبل أ ل يكون 

دينار ول درهم ا ن كان له عمل أ خذ منه بقدر 

ن لم تكن له حس نات أ خذ من  مظلمته وا 

 سيئات صاحبه فحمل عليه

ه أ خرجه البخاري عندمن كانت قوله 

 والترمذي عن أ بي  هريرة 

نما ذلك العرض وليس أ حد يحاسب ا ل هلك  .4199 نما ذلك قوله  ا  ل النسائ  عن ا  أ خرجه الخمسة ا 

 ،من نوقش الحساب عّذب :لما قالعائشة 

}فََسْوَف يَُحاَسُب أ و لم يقل الله  :فقالت

يًرا{ ) َسااًب يَسِّ ال ية  ( سورة النشقاق،8حِّ

  فقاله

والذي نفس  بيده ل تضارون ف  رؤية ربكم   .4193

 ا ل كما تضارون ف  رؤية الشمس والقمر 

 أ خرجه مسلم  والذي نفس قوله 
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 يقول من كان يعبد شيئا فليتبعه وتبقى هذه  .4194

م ال مة فيها منافقوها فيأ تيهم الله فيقول أ ان ربك

فيقولون هذا مكاننا حتى يأ تينا ربنا فا ذا جاء 

يقولون فيأ تيهم الله فيقول أ ان ربكم ف ربنا عرفناه 

أ نت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين 

ظهران  جهنّم فأ يون أ ول من يجوز من الرسل 

بأ مته ول يتكلم يومئذ ا ل الرسل وكالم الرسل 

اللهم سلّم سلّم وف  جهنم كالليب مثل شوك 

 السعدان غير أ نه ل يعلم قدر عظمها ا ل الله

أ خرجه الش يخان  بديقول من كان يع قوله 

 والترمذي عن أ بي  هريرة 

من أ حسن ف  ال سالم لم يؤاخذ بما عمل ف    .4197

الجاهلية ومن أ ساء ف  ال سالم أ خذ ابل ول 

 وال خر 

أ خرجه الش يخان عن أ بي   من أ حسن ف قوله 

 مسعود البدرّي 

لى ش ء ا ل كان يوم القيامة   .4193 ما من داع دعا ا 

ن  ال دعا رجل رجموقوفا لزما به ل يفارقه وا 

نهم مس ئولون  ثم قرأ  وقفوهم ا 

 أ خرجه الترمذي عن أ نس ما من داع قوله 

لقاب قوس أ حدكم أ و موضع قده خير من   .4195

 عتاطلمن الجنة  امرأ ةالدنيا وما فيها ولو أ ن 

لى أ هل ال رض ل ضاءت الدنيا وما فيها  ا 

ولمل ت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأ سها 

 ا ضفخير من الدنيا وما فيه

أ خرجه الترمذي عن أ بي   لقاب قوسقوله 

 هريرة 

لو أ ّن ما يقّل ظفر مما ف  الجنة بدا لتزخرفت   .4198

له ما بين خوافق السماوات وال رض ولو أ ن 

ّطلع فبدا سواره لطمس  رجال من أ هل الجنة ا 

ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء 

 النجوم

أ خرجه الترمذي عن سعد  لو أ ن ما يقلّ قوله 

 بن أ بي  وقاص بس ند ضعيف 
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رفعت ل  سدرة المنتهيى فا ذا أ ربعة أ نهار نهران   .4192

ظاهران ونهران ابطنان فأ ما الظاهران فالنّيل 

 والفرات وأ ما الباطنان فنهران ف  الجنة ضف

 أ خرجه البخاري عن أ نس  رفعت ل قوله 

ا ن الله أ دخلك الجنة فال تشاء أ ن تحمل فيها   .4131

على فرس من ايقوتة حمراء تطير بك ف  

 الجنة حيث شئت ا ل كان ضف

... 

ا ن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما ا ش تهت   .4130

 نفسك ولّذت عينك

أ خرجه الترمذي عن  ا ن يدخلك اللهقوله 

 بريّدة بس ند فيه لين 

ا ن ف  الجنة لمجتمعا للحور العين يغنين   .4139

حن نبأ صوات لم يسمع الخالئق بمثلها يقلن 

الخالدات فال نبيد ونحن الناعمات فال نبأ س 

ونحن الراضيات فال نسخط طوبيى لمن كان 

 لنا وكنّا له

 أ خرجه الترمذي عن عل  ا ن ف  الجنّة قوله 

ا ن ف  الجنة لسوقا يأ تونها كل جمعة فتهب   .4133

ريح الشمال فتحثو ف  ثيابهم ووجوههم 

لى أ هلهم  فيزدادون حس نا وجمال فيرجعون ا 

ادوا حس نا وجمال فيقول أ هلوهم والله وقد ا زد

لقد ا زددتم بعدان حس نا وجمال فيقولون وأ نتم 

 والله لقد ا زددتم بعدان حس نا وجمال ضف

أ خرجه مسلم عن  ا ن ف  الجنّة لسوقا قوله

 أ نس 

ا ن ف  الجنة سوقا ما فيها شراء ول بيع ا ل   .4134

الصور من الرجال والنساء فا ن اش تهيى الرجل 

 فيهاصورة دخل 

ه أ خرجه الترمذي بس ند في ا ن ف  الجنّةقوله 

 ضعف 

انركم الت  كنتم توقدون جزء من س بعين جزءا   .4137

 من انر جهنم

 رمذي أ خرجه الثالثة والت انركم الت  كنتمقوله 
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لو أ ن قطرة من زقوم قطرت من الدنيا   .4133

ل فسدت على أ هل الدنيا معايشهم فكيف بمن 

 يكون طعامهم وشرابهم

 ابنأ خرجه الترمذي عن  قطرة لو أ نقوله 

 عباس 

يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان   .4135

تبصران وأ ذانن تسمعان ولسان ينطق يقول 

لها أ خر  ن  وكلت بثالث بمن دعا مع الله ا  ا 

 وبكل جبار عنيد وابلمصورين

أ خرجه الترمذي وقال حسن  يخرج عنققوله 

 مسعود  ابنصحيح عن 

يؤتى بجهنم يومئذ لها س بعون أ لف زمام مع   .4138

 كل زمام س بعون أ لف ملك يجّرونها 

 أ خرجه مسلم والترمذي  يؤتى بجهنّمقوله 

عائشة سأ لته عن قوله تعالى وال رض قبضته   .4132

يوم القيامة والسموات مطوايت بيمينه أ ين 

 تكون الناس قال على جسر جهنم

 أ خرجه الترمذي عن مجاهد عائشة قوله 

انظر ف اذهبلما خلق الله الجنة قال لجبريل   .4141

اليها فقال وعزتك ل يسمع بها أ حد ا ل دخلها 

لي  اذهبفحفها ابلمكاره ثم قال  ها فلما فانظر ا 

ليها قال وعزتك لقد خشيت أ ل يدخلها  نظر ا 

نظر فا اذهبأ حد ولما خلق النار قال لجبريل 

ليها فقال وعزتك ل يسمع  ليها فذهب فنظر ا  ا 

د فيدخلها فحفها ابلشهوات ثم قال بها أ ح

ليها فلما رجع  اذهب ليها فذهب فنظر ا  فانظر ا 

قال وعزتك لقد خشيت أ ن ل يبقى أ حد ا ل 

 دخلها

أ خرجه أ صحاب السنن  لما خلق اللهقوله 

 وصّححه الترمذي عن أ بي  هريرة 

حفت الجنة ابلمكاره وحفّت النار ابلشهوات   .4140

 وروي حجبت

رواه الش يخان عن أ بي   حفّت الجنّةقوله 

 هريرة 

ل تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد   .4149

حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها 

أ خرجه الش يخان والترمذي عن ل تزال قوله 

 أ بي  هريرة 
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لى بعض فتقول قط قط بعزتك ويرمك ول  ا 

يزال ف  الجنة فضل حتى ينش ء الله لها خلقا 

 فيسكنهم فضل الجنة 

ا ن أ هل الجنة ليتراءون أ هل الغرف من فوقهم   .4143

كما تراءون الكويب ف  السماء الّدرّي الغابر 

لى المغرب لتفاضل ما  ف  ال فق من المشرق ا 

 بينهم وهم رجال أ منوا ابلله وصدقوا المرسلين

أ خرجه الش يخان عن  ا ن أ هل الجنّةقوله 

 سهل بن سعد 

ّن أ هل الجنة يأ كلون فيها ويشربون   .4144  ولا 

يتفلون ول يبولون ول يتغّوطون ول 

يمتخطون طعامهم جشاء ورشح يرشح 

 المسك يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس

أ خرجه الش يخان عن أ بي  ا ن أ هل الجنّة قوله 

 سعيد 

أ خرجه مسلم وأ بو داود  ا ن أ هل الجنّةقوله  ...  .4147

 عن جابر 

أ هل الجنة جرد مرد كحل ل يفنى ش بابهم ول   .4143

 ثيابهمتبلى 

 أ خرجه الترمذي عن سهل  أ هل الجنّةقوله 

فا ن اش تهيى الولد كان حمله ووضعه وس نه   .4145

 ف  ساعة واحدة ضف

 رواه أ بو رزين  فا ن اش تهيى الولدقوله 

  أ خرجه الترمذي بس ند ضعيف يعطى قّوةقوله  يعطى قوة مائة ف  الجماع  .4148

تكون ال رض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها   .4142

  السفر أ حدكم خبزته ف بيده كما يتكفؤر الجبا

دامهم ثور ونون يأ كل من  نزل ل هل الجنة ا 

 زائدة يبدها س بعون أ لفا

يوم أ خرجه الش يخان  تكون ال رضقوله 

 يقلبها ويميلها  يتكفؤها

أ دنى الجنة منزلة هو رجل يج ء بعدما أ دخل   .4171

أ هل الجنة الجنة فيقال له أ دخل الجنة فيقول 

نزل الناس منازلهم وأ خذوا  أ ي ربي  وييف وقد

 أ خرجه مسلم والترمذي منزل أ دنى الجنّةقوله 

 عن المغيرة 
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أ خداتهم فيقال أ ما ترضى أ ن يكون لك مثل 

ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رب رضيت 

ل فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقو 

ف  الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك 

وعشرة أ مثاله ولك ما اش تهت نفسك ولذت 

عينك فيقول رب رضيت فيقال فما أ عالهم 

ل أ ولئك الذين أ ردت غرست يرامتهم منزلة قا

بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع 

 أ ذن ولم يخطر على قلب بشر 

يقول رب العزة اي أ هل الجنة هل رضيتم   .4170

فيقولون ومالنا ل نرضى اي ربنا وقد أ عطيتنا ما 

فيقول أ ل أ عطيكم  لم تعط  أ حدا من خلقك

أ فضل من ذلك فيقولون وأ ي ش ء أ فضل من 

ذلك فيقول أ حل عليكم رضوان  فال أ سخط 

 عليكم بعده أ بدا 

أ خرجه الش يخان  يقول رّب العزةقوله 

 والترمذي عن أ بي  سعيد 

عرض علّ  أ ول ثالثة يدخلون الجنة شهيد   .4179

وعفيف متعفّف وعبد أ حسن عبادة الله 

 ونصح لمواليه

أ خرجه الترمذي عن أ بي   عرض علّ  أ ولقوله 

 هريرة 

أ ل أ خبركم بأ هل الجنة كل ضعيف   .4173

مس تضعف لو أ قسم على الله ل بّره أ ل أ خبركم 

 بأ هل النار كل عتّل جواظ مس تكبر

أ خرجه الش يخان عن حارثة  أ ل أ خبركمقوله 

 بن وهب 

أ خرجه أ بو داود عن  ل يدخل الجنّةقوله  ل يدخل الجنة الجواظ ول الجعظري  .4174

 حارثة 

أ هون أ هل العذاب عذااب من له نعالن   .4177

وشراكان من انر يغل  منهما دماغه كما يغل  

أ خرجه الش يخان  أ هون أ هل العذابقوله 

 والترمذي عن النعمان بن بشير 
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نه  المرجل ما يرى أ ن أ حدا أ شد منه عذااب وا 

 ل هونهم عذااب 

لى   .4173 ّن منهم من تأ خذه النار ا   كعبيه ومنهم منا 

لى حجزته  لى ريبتيه ومنهم من تأ خذه ا  تأ خذه ا 

لى ترقوته  ومنهم من تأ خذه ا 

أ خرجه مسلم عن سمرة بن  ا ن منهم منقوله 

 جندب 

يلقى على أ هل النار الجوع فيعدل ماهم فيه   .4175

من العذاب فيس تغيثون فيغاثون بطعام من 

ضريع ل يسمن ول يغن  من جوع فيس تغيثون 

هم اثون بطعام ذي غصة فيذيرون أ ن ابلطعام فيغ

كانوا يجيزون الغصص ف  الدنيا ابلشراب 

ليهم الحميم  فيس تغيثون ابلشراب فيدفع ا 

بكالليب الحديد فا ذا أ دن  من وجوههم شوت 

وجوههم فا ذا دخل بطونهم قطع ما ف  بطونهم 

فيقولون أ دعوا خزنة جهنم عساهم يخففون 

رسلكم  معنا فيدعونهم فيقولون أ و لم تك تأ تيك

ابلبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء 

الكافرين ا ل ف  ضالل فيقولون أ دعوا مالكا 

فيقولون اي مالك ليقض علينا ربك فيجيبهم 

نكم ماكثون فيقولون أ دعوا ربكم فال أ حد  ا 

ا خير من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتن

وكنا قوما ضالين ربنا أ خرجنا منها فا ن عدان 

 ظالمون قال فيجيبهم ا خس ئوا فيها ول فا ان

تكلمون فعند ذلك يئسوا من كل خير 

فيأ خذون  ف  الزفير والشهيق ويدعون ابلويل 

 والثبور

 أ خرجه الترمذي عن أ بي  يلقى على أ هلقوله 

 الدرداء 
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ا ن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى   .4178

لى جوفه فيسلت ما ف  جوفه حتى  يخلص ا 

 الصهر ثم يعاد كما كان يمرق من قدميه وهو

أ خرجه الترمذي عن  ا ن الحميم ليصبقوله 

 أ بي  هريرة 

ضرس الكافر مثل أ حد وغلظ جلده مسيرة   .4172

 ثالث

أ خرجه مسلم والترمذي  ضرس الكافرقوله 

 عن أ بي  هريرة 

ن  حّرمت الجنة على الكافرين يقال ل براهيم   .4131 ا 

ف  شأ ن أ زر انظر تحت قدميك فينظر فا ذا 

  لطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فهو بذبيح مت

 النار

ن  حّرمت الجنّةقوله  أ خرجه البخاري عن  ا 

 أ بي  هريرة 

تحاجت الجنة والنار فقالت النار أ وثرت   .4130

ابلمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فمال  ل 

يدخلن  ا ل ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله 

تعالى للجنة أ نت رحمت  أ رحم بك من أ شاء 

للنار أ نت عذابي  أ عذب بك  من عبادي وقال

من أ شاء من عبادي ولكل واحدة منكما 

 ملؤها فأ ما النار فال تمتلئ حتى يضع الله تعالى

فيها رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ 

لى بعض ول يظلم الله تعالى  وينزوي بعضها ا 

من خلقه أ حدا وأ ما الجنة فا ن الله ينش ء لها 

 خلقا

ش يخان أ خرجه ال  تحاّجت الجنّةقوله 

 والترمذي عن أ بي  هريرة 

نهم ل يموتون   .4139 أ ما أ هل النار الذين هم أ هلها فا 

فيها ول يحيون ولكن انس أ صابتهم النار 

ذا كانوا فحما أ ذن  ماتة حتى ا  بذنوبهم فأ ماتتهم ا 

لى ف  الشفاعة فج ء بهم ضبائر ضبائر فبثّوا ع

أ نهار الجنة ثم قيل اي أ هل الجنة أ فيضوا عليهم 

أ خرجه مسلم عن أ بي   أ ما أ هل النارقوله 

 سعيد 
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فينبتون نبات الحبة ف  حميل  من الماء

 الس يل

يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على   .4133

قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من 

ذا  بعض ف  مظالم كانت بينهم ف  الدنيا حتى ا 

هّذبوا ونقّوا أ ذن لهم ف  دخول الجنة فوالذي 

 هدى لمنزله ف  الجنةنفس  بيده ل حدهم أ  

 منه بمنزله كان ف  الدنيا 

أ خرجه البخاري عن  يخلص المؤمنونقوله 

 أ بي  سعيد 

يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون   .4134

 الجنة يسمون الجهنميين

من أ خرجه البخاري وأ بو داود يخرج قوم قوله 

 والترمذي عن عمران بن حصين 

أ خر من يدخل الجنة فهو يمش  مرة ويكبو   .4137

ليها  لتفتامرة وتسفعه النار مرة فا ذا جاوزها  ا 

فقال تبارك الله الذي نجان  منك لقد أ عطان  

الله شيئا ما أ عطاه أ حدا لل ولين ول لل خرين 

فترفع له شجرة فيقول اي ربّي  أ دنن  من هذه 

الشجرة ل س تظل بها وأ شرب من ماءها فيقول 

رها أ دم لعل  ا ن أ عطيتكها تسأ لن  غي ابنالله اي 

ويعاهده أ ل يسأ له غيرها وربه يعذره ل نه يرى 

ما ل صبر له عليه فيدنيه منها فيظل بها 

ويشرب من ماءها ثم ترفع له شجرة ه  

أ حسن من ال ولى فيقول اي ربّي  أ دنن  من هذه 

ل س تظل بظلّها وأ شرب من ماءها ل أ سأ لك 

أ دم أ لم تعاهدن  أ ن ل  ابنغيرها فيقول اي 

تسأ لن  غيرها لعل  ا ن أ دنيتك منها تسأ لن  

غيرها فيعاهده أ ل يسأ له غيرها وربّه يعذره ل نه 

يرى ما ل صبر له عليه فيدنيه منها فيس تظل 

بها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند 

أ خرجه مسلم عن أ بي   أ خر من يدخلقوله 

مسعود يصّرين  يرضيك ويقطع مسأ لتك من 

ذا جمع لبنها وقطع حلبه  التصرية ا 
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ابب الجنة ه  أ حسن من ال وليين فيقول اي 

ب لها وأ شر ربّي  أ دنن  من هذه ل س تظل بظ 

دم أ لم أ   ابنمن مائها ل أ سأ لك غيرها فيقول اي 

تعاهدن  أ ل تسأ لن  غيرها قال بلى اي ربّي  أ ل 

أ سأ لك غيرها وربه يعذره ل نه يرى ما ل صبر 

له عليه فيدنيه منها فا ذا أ دانه منها سمع أ صوات 

أ هل الجنّة فيقول أ ي ربّي  أ دخلن  الجنّة 

يك ا ن نك أ يرض أ دم ما يصّرين  م  ابنفيقول اي 

أ عطيتك قدر الدنيا ومثلها معها فيقول اي ربّي  

أ تس تهزئ بي  وأ نت رّب العالمين فيضحك 

ن  ل أ س تهزئ بك ولكن   الّرب تعالى فيقول ا 

 على ما أ شاء قدير 

نكم سترون ربكم عياان كما ترون هذا القمر   .4133 ا 

ل تضامون ف  رؤيته فا ن ا س تطعتم أ ل تغلبوا 

على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 

فافعلوا ثم قرأ  وس بح بحمد ربك قبل طلوع 

 الشمس وقبل الغروب

نّكم سترونقوله  ل النسائ  ا   أ خرجه الخمسة ا 

 عن جابر 

ذا دخل أ هل الجنة الجنة يقول الله تعالى   .4135 ا 

تريدون شيئا أ زيدكم فيقولون أ لم تبيض 

وجوهنا أ لم تدخلنا الجنة أ لم تنجنا من النار 

قال فيكشف الحجاب فما أ عطوا شيئا أ حب 

لى ربهم تعالى ثم تال للذين  ليهم من النظر ا  ا 

 أ حس نوا الحس نى وزايدة 

ذا دخلقوله   أ هل أ خرجه مسلم والترمذي ا 

 عن صهيب 

أ خرجه مسلم والترمذي عن أ بي   نور أ نّىقوله  نور أ نّى أ راه  .4138

 ذر 

 فصل ف  الكسب والرزق
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 أ خرجه البخاري ف  ترجمة  ا ن أ حّق قوله  ا ن أ حق ما أ خذتم عليه أ جرا كتاب الله   .4132

من اس تعملناه على عمل ورزقناه رزقا فما أ خذ   .4151

 بعد ذلك فهو غلول 

 ة أ خرجه أ بو داود عن بريد من اس تعملناهقوله 

من كان لنا عامال فليكتسب زوجة فا ن لم   .4150

يكن له خادم فليكتسب خادما فا ن لم يكن 

له مسكن فليكتسب مسكنا من اتّخذ غير 

 ذلك فهو غاّل أ و سارق 

أ خرجه أ بو داود عن  من كان لناقوله 

 المس تورد بن شّداد 

أ خرجه أ بو داود والترمذي عن  أ رضا أ قطعقوله  أ قطع أ رضا من حضرموت لوائل بن حجر  .4159

 وائل بن حجر 

أ قطع بالل بن الحارث معادن القبلية من نواح   .4153

الفرع جلس ّيها وغوريّها وحيث يصلح الزرع 

من قدس ولم يعطه حق مسلم وكتب له بسم 

الله الرحمن الرحيم هذا ما أ عطى محمد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالل بن 

الحارث أ عطاه معادن القبليّة جلس ّيها وغوريّها 

الزرع من قدس وذات النصب وحيث يصلح 

 ولم يعطه حق مسلم 

أ خرجه مالك وأ بو داود عن  أ قطع باللقوله 

كثير بن عبد الله الجلس أ رض نجد لكل 

ا نهبط من ال رض يعن  نجدهامرتفع والغور ما 

 وغورها 

عمر  نابأ خرجه أ بو داود عن  أ قطع الزبيرقوله  أ قطع الزبير حضر فرسه   .4154

 حضر الفرس عدوه 

حجم له أ بو طلحة فأ عطاه أ جره فخفف عليه   .4157

 من ضريبته من س يّده 

أ خرجه الش يخان وأ بو داود الضريبة  حجمقوله 

 المال المفروض عليه يعطيه ف  كل شهر مثال 

 فصل ف  بعض المنهي  عنه

ليه مسلم فهو له   .4153 لى ما لم يس بق ا  من س بق ا 

 فخرج الناس يتعادون يتخاطون 

 أ خرجه أ بو داود  من س بققوله 
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نهيى عن ثمن الكلب ومهر البغ  وحلوان   .4155

 الكاهن 

أ خرجه الس تة عن أ بي   نهيى عن ثمنقوله 

مسعود والبغّ  الزانية ومهرها أ جرها وحلوان 

 ما يعطى للكاهن ليخبّر ابلمغّيبات 

 أ خرجه البخاري وأ بو داود نهيى عن يسبقوله  نهيى عن يسب ال ماء حتى يعلم من أ ين هو   .4158

 أ بي  هريرة عن 

أ خرجه أ بو داود واللفظ له  ا ن جاء قوله ا ن جاء يطلب ثمن الكلب فامل  كفه ترااب   .4152

 عباس  ابنوالنسائ  عن 

نهيى عن ثمن عسب الفحل ورخص ف    .4181

 ال يرام ل جله 

أ خرجه الترمذي والنسائ   نهيى عن ثمنقوله 

عسب الفحل ماءه نهيى عن ثمنه وأ جره وجاز 

طراقه  عارته وا   ا 

ا ايكم والقسامة الرجل يكون على فئام من   .4180

 الناس فيأ خذ من حظ هذا ومن حظ هذا 

اّيكمقوله  أ خرجه أ بو داود عن أ بي  سعيد  ا 

الخدري القسامة ما يأ خذه القّسام جراي على 

لى أ جرة المثل   عادة السماسرة دون الرجوع ا 

خذوا العطاء ما كان عطاء فا ذا تجاحفت   .4189

قريش على الملك وكان العطاء عن دين 

 أ حدكم فدعوه 

أ خرجه أ بو داود عن سليم بن مطير  خذواقوله 

 تجاحفت تقاتلت 

 نابأ خرجه أ بو داود عن  نهيى عن طعامقوله  نهيى عن طعام المتبارين الس باق والقمار   .4183

ذا عارض فعله فعل   هعباس ابرى فالن فالان ا 

أ خرجه أ بو داود عن عقبة بن  ل يدخل قوله ل يدخل الجنة صاحب مكس  .4184

 عامر 

  أ خرجه مالك عن صفوان بن سليمقيل له قوله  قيل له أ يكون المؤمن كذااب قال ل    .4187

ويل للذي يحدث ابلحديث فيكذب ليضحك   .4183

 به القوم ويل له ويل له

أ خرجه أ بو داود والترمذي عن  ويل للذي قوله

 بهز بن حكيم 
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ل الترمذي عن  المتش بّعقوله  المتش بع بما لم يعط كالبس ثوبي  زور  .4185 أ خرجه الخمسة ا 

قالت هل يجوز ا ن تش ّبعت  امرأ ةأ سماء أ ن 

 من زوج  غير الذي يعطين  فقاله 

نك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة   .4188 نكقوله  أ ما ا  أ خرجه أ بو داود عن عبد الله بن  أ ما ا 

عامر قال دعته أ مه والرسول صلّى الله عليه 

وسلم حاضر تعال أ عطك فقال ما تعطيه 

 قالت تمرا فقاله 

يكون ف  أ خر أ مت  أ انس يحدثونكم بما لم   .4182

ايهم ل  تسمعوا أ نتم ول أ ابؤكم فا ايكم وا 

 يضلونكم ول يفتنونكم

 بي أ خرجه مسلم عن أ   يكون ف  أ خرقوله 

 هريرة 

براهيم ا ل ثالث كذابت ثنتان ف    .4121 لم يكذب ا 

ن  سقيم وقوله بل فعله يبيره م ذات الله قوله ا 

 هذا وواحدة ف  شأ ن سارة 

ل النسائ   لم يكذبقوله  أ خرجه الخمسة ا 

 عن أ بي  هريرة 

نه من كذب علّ  يلج النار   .4120 أ خرجه الش يخان  ل تكذبوا عل ّ قوله  ل تكذبوا علّ  فا 

 والترمذي 

الكبرايء رداءي والعز ا زاري فمن انزعن  شيئا   .4129

 منهما عذبته

أ خرجه مسلم وأ بو داود  الكبرايء ردائ قوله 

 عن أ بي  سعيد 

يحشر المتكبّرون أ مثال الّذّر يوم القيامة   .4123

لى  يغشاهم الّذّل من كل مكان يساقون ا 

سجن ف  جهنّم يقال له بولس تعلوهم انر 

يار يسقون من عصارة أ هل النّار طينة ال ن 

 الخبال

 أ خرجه الترمذي عن يحشر المتكبّرونقوله 

 عمرو بن شعيب 

ل يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب ف    .4124

 الجبارين فيصيبه ما أ صابهم 

أ خرجه الترمذي عن سلمة  ل يزال الرجل قوله

 بن ال يوع 
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ن  .4127 ما لينتهين أ قوام يفتخرون بأ ابئهم الذين ماتوا ا 

هم فحم جهنم أ و ليكونن أ هون على الله من 

الجعالن الذي يدهده الخراء بأ نفه ا ن الله 

نما هو  اذهبتعالى قد  عنكم عبيّة الجاهليّة ا 

مؤمن تق  أ و فاجر شقّ  الناس بنو أ دم وأ دم 

 خلق من تراب 

ترمذي وال  أ خرجه أ بو داودلينتهين أ قوام قوله 

 عن أ بي  هريرة 

لى من جّر ا زاره بطرا   .4123 ل ينظر الله يوم القيامة ا 

 أ و جّر ثوبه خيالء

ل أ اب داود  ل ينظر اللهقوله  أ خرجه الس تة ا 

 عمر  ابنعن 

زاره ف  صالته خيالء فليس من   .4125 من أ س بل ا 

 الله ف  حّل ول حرام 

 بناأ خرجه أ بو داود عن  من أ س بل ا زارهقوله 

 مسعود 

بينما رجل يمش  ف  حلته تعجبه نفسه مرجل   .4128

رأ سه يختال ف  مشيته ا ذ خسف به ف  

لى يوم القيامة   ال رض فهو يتجلجل فيها ا 

أ خرجه الش يخان عن أ بي   بينما رجلقوله 

 هريرة يتجلجل يغوص ف  ال رض 

ا ن من الغيرة ما يحب الله تعالى ومنها ما   .4122

ى ليبغض الله تعالى فأ ما الت  يحب الله تعا

ه فالغيرة ف  الريبة وأ ما الغيرة الت  يبغضها الل

ن من الخيالء ما يبغض  فالغيرة ف  غير ريبة وا 

الله ومنها ما يحب الله تعالى فأ ما الت  يحبها 

الله تعالى فاختيال الرجل بنفسه عند القتال 

واختياله عند الصدقة وأ ما الت  يبغضها الله 

ل ف  افاختياله ف  البغ  والفخر أ و الختي

 الباطل 

أ خرجه أ بو داود والنسائ  ا ن من الغيرة قوله 

 عن جابر 

تقولون فّ  التّيه وقد ريبت الحمار ولبست   .4011

الشملة وحلبت الشاة وقد قال صلى الله عليه 

 وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر ش ء

قال أ خرجه الترمذي و  تقولون فّ  التّيهقوله 

 حسن غريب عن جبير بن مطعم 
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 فصل ف  المريوب والملبوس

 أ خرجه مسلم  ل يمش  أ حدكمقوله  ل يمش  أ حدكم ف  نعل واحدة   .4010

أ خرجه الس تة عن أ بي   ليحفهما جميعاقوله  ليحفهما جميعا أ و لينعلهما جميعا   .4019

 هريرة 

كان يحب التّيمن ف  تنعله وترجله وف    .4013

 طهوره وف  شأ نه كله

أ خرجه الس تة عن  كان يحّب التيّمنقوله 

 عائشة الترّجل تسريح الشعر وغسله 

أ خرجه الترمذي عن أ بي  هريرة نهيى أ ن قوله  نهيى أ ن ينتعل الرجل قائما   .4014

 وأ بو داود عن جابر 

س تكثروا من النعال فا ن الرجل ل يزال رايبا ا  .4017

 نتعل اما 

و أ خرجه مسلم وأ ب اس تكثروا من النّعالقوله 

 داود عن جابر 

 بناأ خرجه أ بو داود عن يلبس النعال قوله  يلبس النعال الس بتية ويتوضأ  فيها   .4013

 عمر 

ل مسلما عن كان لنعليه قوله  كان لنعليه قبالن  .4015 أ خرجه الخمسة ا 

 أ نس 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   لعن الرجلةقوله  لعن الرجلة من النساء  .4018

 مليكة 

لعن الرجل يلبس لبسة المرأ ة والمرأ ة تلبس   .4012

 لبسة الرجل 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   لعن الرجلقوله 

 هريرة 

 أ خرجه أ بو داود  من لبس ثوبقوله  من لبس ثوب شهرة أ لبسه الله ثوب مذلّة   .4001

عمر  ابنأ خرجه رزين عن  ثم أ لهبقوله  ثم أ لهب فيه النار   .4000

د ختّص بأ حافالشهرة الفتضاح بها هو ما 

 الجنسين 
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ما على أ حدكم ا ن وجد سعة أ ن يتخذ ثوبين   .4009

 ليوم الجمعة غير ثوب مهنته 

أ خرجه أ بو داود عن محّمد ما على أ حدكم قوله 

 بن يحييى بن حبّان 

قال فيمن لبس ثوبين خلقين أ ما له غير هذين   .4003

 قيل له بلى له ثوابن ف  العيبة يسوته ا ايهما

قال أ دعه فليلبسهما فلما ذهب قال ما له 

ضرب الله عنقه أ ليس هذا خيرا فسمعه فقال 

ه ف  سبيل الله قال ف  سبيل الله فضرب عنق

 ف  الجهاد 

 أ خرجه مالك عن جابر  قال فيمن لبسقوله 

 بناأ خرجه رزين عن نهيى عن لبس تين قوله  نهيى عن لبس تين المرتفعة والدون ص   .4004

 عمر 

ليه القميص كان أ حب الث   .4007 أ خرجه أ بو داود  كان أ حّب الثيابقوله  ياب ا 

 والترمذي عن أ م سلمة 

وعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكمين   .4003

فذهب ليخرج يده منها فضاقت عليه فأ خرجها 

 من تحت بدنه فغسلهما

أ خرجه الترمذي عن  وعليه جبّة منقوله 

 المغيرة 

نها من خير ثيابك  .4005 لبسوا من ثيابكم البياض فا  م ا 

 وكفنوا فيها مواتكم 

أ خرجه أ بو داود  البسوا من ثيابكم قوله

 عباس  ابنوالترمذي عن 

يخطب بمنى وعليه برد أ حمر وهو على بغلته   .4008

 وعلّ  أ مامه يعبر عنه 

أ خرجه أ بو داود عن هالل  يخطب بمنىقوله 

 بن عامر عن أ بيه 

كان مربوعا وقد رأ يته ف  حلة حمراء ما رأ يت   .4002

 شيئا أ حسن منه قط 

أ خرجه الخمسة عن البّراء  كان مربوعاقوله 

 أ خرجه أ صحاب السنن عن أ بي  رمثة 

 ... رأ يت عليه ثوبين أ خضرين   .4091

أ ت  بثياب فيها خميصة سوداء أ لبسها أ م خالد   .4090

 اي أ م خالد هذا س نا اي أ م خالد هذا س نا 

ن أ خرجه البخاري وأ بو داود ع ابأ ت  بثيقوله 

أ م خالد وس نّى حسن بلغة الحبش فالخميصة 

 يساء أ سود له علم 
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ا ل هكذا ورفع ا صبعيه تمامه  نهيى عنقوله  نهيى عن لبوس الحرير   .4099

أ خرجه الخمسة  الوسطى والس بّابة وضمهما

 عن أ بي  عثمان النهدّي 

حرم لباس الحرير والذهب على ذيور أ مت    .4093

 وأ حل ل انثهم 

أ خرجه الترمذي  حّرم لباس الحرير قوله

 والنسائ  عن عل  

أ هدي له ثوب حرير فأ عطاه عليا فقال له   .4094

 شققه خمرا بين الفواطم 

وه  فاطمة زوجه وفاطمة بنت  أ هدي لهقوله 

أ سد أ م عل  وفاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت 

كانت هاجرت الحلّة السيرة  عتبة بن ربيعة

بريسم والقّز   المخططة ابل 

نما نهيى عن الثوب المصمت من الحرير وأ ما   .4097 ا 

 العلم وسدى الثوب فال بأ س به 

نما نهيىقوله   اس عب ابنأ خرجه أ بو داود عن  ا 

رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن   .4093

عوف لحكة كانت بهما وروي شكوا القمل له 

 فرخص لهما ف  الحرير ف  غزاة لهما 

 أ خرجه الخمسة عن أ نس  رّخص للزبيرقوله 

نهيى عن لبس الحرير ا ل موضع ا صبع أ و   .4095

 ا صبعين أ و ثالث أ و أ ربع 

أ خرجه مسلم عن سويد  نهيى عن لبس قوله

 بن غفلة 

صنعت له عائشة بردة سوداء فلبسها فلما   .4098

عرق فيها وجد منها ريح الصوف فقذفها وكان 

 تعجبه الّريح الطّيبة

أ خرجه أ بو داود عن  صنعت له عائشةقوله 

 عائشة 

زارا غليظا   .4092 أ خرجت لنا عائشة يساء ملبّدا وا 

 وقالت قبض ف  هذين

ل  أ خرجت لناقوله  عائشة أ خرجه الخمسة ا 

 بردة  النسائ  عن أ بي  

خرج ذات غداة وعليه مرط مرّحل من شعر   .4031

 أ سود

أ خرجه مسلم وأ بو داود  خرج ذات غداةقوله 

والترمذي عن عائشة المرط يساء من خّز أ و 

صوف يؤتزر به المرّحل ابلحاء الذي فيه 

 صور الرحال أ و المنقوش 
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ل النسائ   كان فراشهقوله  كان فراشه من أ دم حشوه ليف  .4030 أ خرجه الخمسة ا 

 عن عائشة 

فراش للّرجل وفراش للمرأ ة وفراش للّضيف   .4039

يطان  والرابع للش ّ

أ خرجه أ بو داود والنسائ   فراش للرجلقوله 

 عن جابر 

أ خرجه أ بو داود والترمذي  ريء متّكئاقوله  ريء متكئا على وسادة على يساره  .4033

 عن جابر 

باع قبل   .4034 نّما نهيى عن جلود الس ّ ن أ ن تدبغ أ  ا 

 تفترش

نما نهيى عن قوله  أ خرجه أ صحاب السنن عن ا 

 أ بي  المليح 

لحاق ال  اء ابلنسببنفصل ف  ا 

لعن بين عويمر العجالن  وامرأ ته وكانت   .4037

 حبلى

أ خرجه النسائ   لعن بين عويمرقوله 

  عباس ابنوالبخاري ومسلم وأ بو داود عن 

أ مر رجال حين أ مر المتالعنين أ ن يتالعنا أ ن   .4033

 يضع يده على فيه عند الخامسة 

 باس ع  ابنأ خرجه النسائ  عن  أ مر رجالقوله 

ل أ اب داود الولد للفراشقوله  الولد للفراش وللعاهر الحجر  .4035  أ خرجه الخمسة ا 

 عن أ بي  هريرة 

أ اته ضمضم بن قتادة فقال له ولد ل  غالم   .4038

لّه ه ف  النتفاء منه قال لعأ سود فلم يرّخص ل

 انتزعه عرق

أ خرجه الخمسة عن أ بي  أ اته ضمضم قوله 

لى عرق   هريرة ا 

يّة   عاهرت بأ مه ف  الجاهل ابنقال فالن فالان   .4032

فقال ل دعوة ف  ال سالم ذهب أ مر الجاهليّة 

 الولد للفراش وللعاهر الحجر

أ خرجه أ بو داود عن عمرو بن  قال فالنقوله 

 شعيب 

عائشة دخل علّ  مسرورا فقال أ لم تري   .4041

لى زيد بن حارثة  مجززا المدلجّ  نظر أ نفا ا 

أ خرجه الخمسة فأ سامة  عائشة دخل عل قوله 

 أ سود كالقار وكان أ بوه أ بيض من القطن 
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ّن هذه ال قدام بعضها  ول سامة بن زيد فقال ا 

 من بعض

من اّدعى أ اب ف  ال سالم غير أ بيه وهو يعلم   .4040

 أ بيه فالجنّة عليه حرامأ نّه غير 

أ اب أ خرجه الش يخان وأ بو داود  من ادعىقوله 

 عن أ بي  عثمان النهدّي 

أ دخلت على قوم من ليس منهم  امرأ ةأ يّما   .4049

فليست من الله ف  ش ء ولن يدخلها الله 

ليه  الجنّة وأ يّما رجل جحد ولده وهو ينظر ا 

احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على 

 رؤوس ال ولين وال خرين ضف

أ خرجه أ بو داود  أ دخلت امرأ ةأ يّما قوله 

 والنسائ  عن أ بي  هريرة 

ه بعد أ بيقضى أ ّن كّل مس تلحق اس تلحق   .4043

الذي يدعى له ا دعاه ورثته فقضى أ ّن كّل من 

كان من أ مة يملكها يوم أ صابها فقد لحق بمن 

اس تلحقه وليس له مّما قسم قبله من الميراث 

ش ء وما أ درك من ميراث لم يقسم فله نصيبه 

ذا كان أ بوه الذي يدعى له أ نكره  ول يلحق ا 

ّن كان من أ مة لم يملكها أ و من حّرة عاهر  وا 

ّن كان الذي ب  نّه ل يلحق به ول يرث وا  ها فا 

ّدعاه فهو ولد زنية من حّرة كانت  يدعى له هو ا 

 أ و أ مة ضف

أ خرجه أ بو داود بس ند  قضى أ ن كلقوله 

 ضعيف 

ل مساعاة ف  ال سالم من ساعى ف  الجاهليّة   .4044

فقد لحق بعصبته ومن اّدعى ولدا من غير 

 رشدة فال يرث ول يورث

باس ع  ابنخرجه أ بو داود عن أ   ل مساعاةقوله 

بس ند فيه مجهول المساعاة الزان ابل ماء 

 والّرشدة النكاح الصحيح 

من تولّى قوما بغير ا ذن مواليه فعليه لعنة الله   .4047

 والمالئكة ل يقبل الله منه صرفا ول عدل

أ خرجه مسلم وأ بو داود من تولى قوما قوله 

 عن أ بي  هريرة 

 لفاعله فصل ف  بعض ما يجلب اللعن
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من لعب ابلنّرد شير فكأ نّما صبغ يده ف  دم   .4043

 الخنزير

أ خرجه مسلم وأ بو داود عن  من لعبقوله 

 بريدة 

ليس المؤمن بطّعان ول لّعان ول فاحش ول   .4045

 بذيء

 نابأ خرجه الترمذي عن  ليس المؤمنقوله 

 مسعود 

د أ خرجه مسلم وأ بو داو  اللّعانونل يكون قوله  ل يكون اللّعانون شهودا ول شفعاء يوم القيامة  .4048

 عن أ بي  الدرداء 

نّما بعثت رحمة ولم أ بعث لّعاان  .4042 نما بعثتقوله  ا   أ خرجه مسلم عن أ بي  هريرة  ا 

ل يرم  رجل رجال ابلفسق أ و الكفر ا ل   .4071

 ارتّدت عليه ا ن لم يكن صاحبه كذلك

أ خرجه البخاري عن أ بي   ل يرم  رجلقوله 

 ذر 

لى ما قّدمل تس بّوا ال موات   .4070 نّهم قد أ فضوا ا  وا فا 

 فتؤذوا ال حياء

بوا قوله   أ خرجه الترمذي عن المغيرة ل تس ّ

أ خرجه أ بو داود  اذيروا محاسنقوله  اذيروا محاسن مواتكم وكفّوا عن مساويهم  .4079

 والترمذي 

لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن   .4073

 والديه، لعن الله من أ وى محداث، لعن الله من

 غيّر منار ال رض

 أ خرجه مسلم والنسائ  عن أ بي  لعن اللهقوله 

 الطفيل 

ملعون من صّد أ عمى عن الطريق، ملعون من   .4074

وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم 

 لوط

رواه رزين والمحدث من  ملعون منقوله 

ش تهر بذنب والمنار العالمة يعرف بها ا

 الطريق أ و الحد بين أ مالك الناس 

أ كل الراب وموكله وكاتبه ومانع الصدقة لعن   .4077

والواشمة والمس توشمة ا ل من داء والمحلل 

 والمحلل له

  أ خرجه النسائ  عن عل  لعن أ كل الرابقوله 

أ خرجه مالك عن محّمد بن  لعن المختف قوله  لعن المختف  والمختفية  .4073

 عبد الرحمن وهما النباشان للقبور 
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ن  اتّخذّت عندك عهدا   .4075 نّما  لن تخلفنيهاللهم ا  فا 

أ ان بشر فأ ّي المؤمنين أ ذيته ش تمته لعنته 

جلدتّه فاجعلها له صالة وزكاة وقربة تقربه بها 

ليك يوم القيامة  ا 

ن قوله    أ خرجه الش يخان عن أ بي  هريرة اللّهم ا 

 بناأ خرجه أ بو داود عن  ل يحّل لمسلمقوله  ل يحّل لمسلم أ ن يرّوع مسلما  .4078

 أ بي  ليلى 

 الموت واللحد والكفنفصل ف  

عائشة ما أ زال أ جد أ لم الطعام الذي أ كلته  اي  .4072

بخيبر وهذا أ وان وجدت انقطاع أ بهري من 

 ذلك الّسم

 اي عائشة قوله 

لم يقبض نبيّ  حتّى يرى مقعده ف  الجنّة ثّم   .4031

 يحيا أ و يخير اللهم ف  الرفيق ال على

مذي أ خرجه الثالثة والتر  لم يقبض نبيّ  قوله 

 عن عائشة 

هلّموا أ كتب لكم كتااب لن تضلّوا بعده قال عمر   .4030

قد غلبه الوجع وعندكم القرأ ن حس بكم كتاب 

 الله قال قوموا عنّ  فال ينبغ  عندي التنازع 

أ خرجه الش يخان عن هلّموا أ كتب لكم قوله 

 عباس  ابن

أ خرجه البخاري  ليس قال لفاطمةقوله  قال لفاطمة ليس على أ بيك يرب بعد اليوم  .4039

 والنسائ  عن أ نس 

 رواه مالك  ما دفن نبيّ  قوله  ما دفن نّبيّ  ا ل مكانه الذي توفّ  فيه  .4033

 أ خرجه الترمذي والنسائ  جعلوا تحتهقوله  جعلوا تحته قطيفة حمراء ضف  .4034

 عباس  ابنعن 

أ مر بقتلى أ حد أ ن ينزع عنهم الحديد والجلود   .4037

 ثيابهم ودمائهم وأ ن يدفنوا ف 

 بناأ خرجه أ بو داود عن  أ مر بقتلى أ حدقوله 

 عباس 

شهد أ م كلثوم بنته وهو جالس على القبر   .4033

وعيناه تدمعان فقال هل فيكم من أ حد لم 

 أ خرجه البخاري عن أ نس  شهد أ م كلثومقوله 



 590 

يقارف الليلة فقال أ بو طلحة أ ان قال فانزل ف  

 قبرها فنزل ف  قبرها فقبرها

 بناأ خرجه أ صحاب السنن عن  اللّحد لناقوله  اللحد لنا والشّق لغيران  .4035

 عباس 

بعث عليّا وقال ل تدع تمثال ا ل طمس ته ول   .4038

 قبرا مشرفا ا ل سويته

أ خرجه مسلم وأ بو داود بعث عليا  قوله

 والترمذي 

نهيى أ ن يجّصص القبر وأ ن يبنى عليه وأ ن يقعد   .4032

 عليه وأ ن يكتب عليه وأ ن يوطأ  ضف

ل نهيى أ ن يجّصص قوله  أ خرجه الخمسة ا 

 البخاري عن جابر 

لّما دفن عثمان بن مظغون أ مر رجال أ ن يأ تيه   .4051

ه بحجرة يبيرة فلم يس تطع فقام النّبيّ  صلى الل

عليه وسلم وحسر على ذراعيه ثّم حملها 

فوضعها عند رأ سه وقال أ علم به قبر أ خ  

ليه من مات من أ هل   وأ دفن ا 

 جه أ بو داود بس ند ضعيف أ خر لما دفن قوله 

ذا فرغ من دفن الميّت وقف على قبره وقال   .4050 ا 

نّه ال ن  ا س تغفروا ل خيكم واسأ لوا له التّثبيت فا 

 يسأ ل

ذا فرغ من دفنقوله  أ خرجه أ بو داود عن  ا 

 عثمان 

ذا فرغ من الّدفن يقول اللهم هذا عبدك نزل   .4059 ا 

بك وأ نت خير منزول به فاغفر له ووّسع 

 مدخله

ذا فرغ من الدفن  قوله  أ خرجه رزين عن عل  ا 

رات القبور والمتّخذين عليها العن الله زوّ   .4053

 المساجد والّسرج

أ خرجه أ صحاب السنن  راتالعن الله زوّ قوله 

 عن أ بي  هريرة 

نّها   .4054 كنت نهيتكم عن زايرة القبور فزوروها فا 

 تذيركم ال خرة

ل البخار  كنت نهيتكمقوله  ي أ خرجه الخمسة ا 

 عن بريدة 

الّسالم عليكم اي أ هل القبور ويغفر الله لنا   .4057

 ولكم أ نتم لنا سلف ونحن ابل ثر

 رواه مسلم والنسائ  عن السالم عليكمقوله 

 أ بي  هريرة 
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اّن ا ن شاء   .4053 الّسالم عليكم دار قوم مؤمنين وا 

 الله بكم لحقون أ سأ ل الله لنا ولكم العافية 

... 

ل ن يجلس أ حدكم على جمرة فتحرق ثيابه   .4055

لى جلده خير له من أ ن يجلس على  فتخلص ا 

 قبر

أ خرجه مسلم وأ بو  ل ن يجلس أ حدكمقوله 

 داود والنسائ  عن أ بي  هريرة 

نّه قد جاءهم ما   .4058 اصنعوا ل ل جعفر طعاما فا 

 يشغلهم

أ خرجه أ بو داود  اصنعوا ل ل جعفرقوله 

 والترمذي عن عبد الله بن جعفر 

مّر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه   .4052

العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا ووصبها 

والفاجر يستريح منه العباد والبالد والّشجر 

 والّدوابّ 

ائ  أ خرجه الثالثة والنس مّر عليه بجنازةقوله 

 عن أ بي  قتادة 

القبر أ ول منازل ال خرة فا ن نجا منه فما بعده   .4081

ن لم ينج منه فما بعده أ شّد منه   أ يسر منه وا 

 أ خرجه الترمذي  القبر أ ول منازلقوله 

نّهم يعّذبون ف    .4080 ّن عذاب القبر حّق وا  نعم ا 

قبورهم عذااب تسمعه البهائم فيتعّوذ ابلله من 

 عذاب القبر أ دابر الّصالة

 ه الش يخان والنسائ أ خرج نعم ا ن عذابقوله 

 عن عائشة 

تعوذوا ابلله من عذاب النار، تعوذوا ابلله من   .4089

عذاب القبر، تعوذوا ابلله من الفتن ما ظهر 

 منها وما بطن، تعوذوا ابلله من فتنة الدّجال

أ خرجه مسلم عن زيد بن  تعوذوا ابللهقوله 

 اثبت 

  أ خرجه الش يخان والنسائ  فسمع صواتقوله  فسمع صوات قال يهود تعّذب ف  قبورها  .4083

لول أ ن ل تدافنوا لدعوت الله أ ن يسمعكم   .4084

 عذاب القبر

رواه النسائ  عن أ نس فحمد  لول أ ن لقوله 

 الله لما لم يكن من هذه ال ّمة 

ّن العبد ا ذا وضع ف  قبره وتولّى عنه أ صحابه   .4087 ا 

ذا انصرفوا أ اته ملكان  نّه ليسمع قرع نعالهم ا  ا 

فيقعدانه فيقولن له ما كنت تقول ف  هذا 

ذا قوله ل الترمذي  ا ن العبد ا  أ خرجه الخمسة ا 

 عن أ نس 
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الرجل محّمد فأ ما المؤمن فيقول أ شهد أ نّه عبد 

لى مقعدك من  الله ورسوله فيقال له أ نظر ا 

النار أ بدلك الله مقعدا من الجنّة فيراهما 

ليه وأ ما الكافر جميع ا ويفتح الله له من قبره ا 

أ و المنافق فيقول ل أ دري كنت أ قول ما يقول 

النّاس فيقال ل دريت ول تليت ثم يضرب 

بمطرقة من حديد ضربة بين أ ذنيه فيصيح 

 صيحة فيسمعه من يليه ا ل الثّقلين

 معجزاته صلى الله عليه وسلمفصل ف  بعض 

لينا محّمد بن عبد   .4083 فاسم الرسول الذي أ رسل ا 

الله بن عبد المّطلب بن هاشم بن عبد مناف 

بن قصّ  بن كالب بن مّرة بن كعب بن لؤّي 

بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 

لياس بن مضر بن  بن خزيمة بن مدركة بن ا 

 نزار بن معد بن عدانن

 أ خرجه البخاري  م الرسولفاسقوله 

ا ن الله اصطفى كنانة من ولد ا سماعيل   .4085

واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش 

 بن  هاشم واصطفان  من بن  هاشم

 أ خرجه مسلم عن واثلة صطفىاا ن الله قوله 

 بن ال سقع 

ل  خمسة أ سماء أ ان محّمد وأ ان أ حمد وأ ان   .4088

الماح  الذي يمحو الله بي  الكفر وأ ان الحاشر 

الذي يحشر النّاس على قدم  وأ اّن العاقب 

 والعاقب الذي ليس بعده نّبيّ  

 أ خرجه الثالثة  ل  خمسة أ سماءقوله 

 أ ي على أ ثري يحشر الناس على قدم قوله  يحشر النّاس على قدم   .4082

 أ و على عهدي وزمان  

 أ خرجه الترمذي  ولد عامقوله  ولد عام الفيل   .4021
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 أ خرجه الش يخان والترمذي وتوفّ  قوله  ثالث وس تّين س نة ابنوتوفّ  وهو   .4020

ليه وتوف    .4029 أ قام بمكة ثالث عشرة س نة يوحى ا 

ثالث وس تين س نة وروي أ قام بمكة  ابنوهو 

خمس عشرة س نة يسمع الصوت ويرى الضوء 

ول يرى شيئا س بع س نين وثمان س نين يوحى 

ليه وأ قام ابلمدينة عشرا  ا 

 أ خرجه الش يخان والترمذي أ قام بمكة قوله 

رة أ ربعين فمكث ثالث عش ابنأ نزل عليه وهو   .4023

لى المدينة فمكث  س نة ثم أ مر ابلهجرة فهاجر ا 

 بها عشر س نين ثم توفّ 

 أ خرجه الش يخان  أ نزل عليهقوله 

لما كذبتن  قريش قمت ف  الحجر فجلّى الله   .4024

ل  بيت المقدس فطفقت أ خبرهم عن أ ايته 

ليه  وأ ان أ نظر ا 

أ خرجه الش يخان  لما كّذبتن  قريشقوله 

 والترمذي 

أ تيت ليلة أ سري بي  على موسى قائما يصل    .4027

 ف  قبره عند الكثيب ال حمر

أ خرجه مسلم والنسائ  عن أ تيت ليلة قوله 

 أ نس 

ذا هلك   .4023 ذا هلك يسرى فال يسرى بعده وا  ا 

قيصر فال قيصر بعده والذي نفس  بيده 

 لتنفقن كنوزهما ف  سبيل الله تعالى

ذا هلكقوله   أ خرجه الش يخان عن جابر  ا 

س تفتحون مصر يسمى فيها القيراط   .4025

 فاس توصوا بأ هلها خيرا فا ن لهم ذمة ورحما

 أ خرجه مسلم عن أ بي  ذر  س تفتحونقوله 

أ عطيتك ل متك أ ن  ل أ هلكهم بس نة عامة ول   .4028

أ سلط عليهم عدوا من سوى أ نفسهم يس تبيح 

بيضتهم ولو ا جتمع عليهم من بأ قطارها حتى 

 يكون بعضهم يهلك بعضا

  أ خرجه مسلم عن ثوابن ل ّمتكأ عطيتك قوله 

ا ن الله يبعث لهذه ال مة على رأ س كل مائة   .4022

 س نة من يجدد لها دينها

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   ا ن الله يبعثقوله 

 هريرة 
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لى   .4911 لى الظهر ومن الظهر ا  خطب من الفجر ا 

لى الغروب فأ خبر بما هو  العصر ومن العصر ا 

لى يوم القيامة  كائن ا 

أ خرجه مسلم عن  خطب من الفجرقوله 

 عمرو بن أ خطب 

قال لليهود من أ هل النار قالوا نكون فيها يسيرا   .4910

ثم تخلفوننا فيها قال اخس ئوا والله ل نخلفكم 

فيها أ بدا هل جعلتم ف  هذه الشاة سما قالوا 

نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أ ردان ا ن 

ن كنت صادقا  كنت كاذاب أ ن نستريح منك وا 

 لم يضرك

أ خرجه البخاري عن أ بي   ال لليهودققوله 

 هريرة 

أ خرجه الش يخان والنسائ   أ سرعكّن بي قوله  أ سرعكن بي  لحوقا أ طولكن يدا  .4919

 عن عائشة 

فلما صنع له المنبر حّن الجذع حنين الناقة   .4913

 فنزل فمسه فسكن

ن أ خرجه الترمذي وقال حس فلما صنع لهقوله 

 صحيح والبخاري عن جابر 

يده فيه وأ مر الناس أ ن أ ت  بوضوء فوضع   .4914

يتوضؤوا فينبع الماء من تحت أ صابعه فتوضأ  

 الناس عن أ خرهم

ل أ اب داود عن أ ت  بوضوءقوله   أ خرجه الس تة ا 

 أ نس 

ف  الحديبية وضع يده ف  الريوة فجعل الماء   .4917

يفور بين أ صابعه كأ مثال العيون فتوضأ  الناس 

 وشربوا وهم خمس عشرة مائة 

ر أ خرجه الش يخان عن جابف  الحديبيّة قوله 

  فقالوا لو كنا مائة أ لف لكفاان

أ تى بئر الحديبية لما نزحوها فجلس على   .4913

انء من ماء فتوضأ  وتمضمض  شفيرها ثم دعا اب 

نها  ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم ا 

 اابنأ صدرتنا ما شئنا نحن ورك

ن أ خرجه البخاري ع أ تى بئر الحديبيّةقوله 

 البّراء 

ي أ خرجه البخاري والترمذولقد كنا نسمع قوله  قد كنا نسمع تسبيح الطعام حين يؤكلول  .4915

 مسعود  ابنوالنسائ  عن 
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جمع ما بق  من أ زواد قومه فدعى ابلبركة حتى   .4918

له ا ل  مل  القوم مزاودهم ثم قال أ شهد أ ن ل ا 

الله وأ ن  رسول الله ل يلقى الله بهما عبد غير 

 الجنّةشاك فيهما ا ل دخل 

 أ خرجه مسلم عن أ بي  هريرة  جمع ما بق قوله 

دعاه جابر على صاع من طعام مع بهيمة   .4912

مذبوحة فقال اي أ هل الخندق ا ن جابرا قد صنع 

سورا فح  هال بكم ثم قال ل تنزلن برمتكم 

ول تخبزن عجينكم حتى أ ج ء فأ خرجت 

لى البرمة  العجين فبزق فيه وابرك ثم عمد ا 

خبز ثم قال أ دع  خابزة فلتفبزق فيها وابرك 

معك واقدح  من برمتك ول تنزليها وهم أ لف 

ن  فأ قسم ابلله ل كلوا حتى تريوا وانحرفوا وا 

 برمتنا لتغط كما ه  وأ ن عجيننا يخبز كما هو

 جابر أ خرجه الش يخان عن جابر دعاه قوله 

ل بي  هريرة ف  تمرات ابلبركة ثم قال  دعا  .4901

لما أ ردت خذهن فاجعلهن ف  مزودك هذا وك

أ ن تأ خذ منه شيئا أ دخل يدك فيه وخذه ول 

تنثره نثرا فحمل منه كذا وكذا وسقا ف  سبيل 

 الله

 أ خرجه الترمذي عن أ بي  ل بي  هريرة دعاقوله 

 هريرة 

ترك عبد الله على ولده جابر ثالثين وسقا من   .4900

تمر ليهودي فكلمه ليأ خذ تمر نخله فأ بيى 

فدخل بس تانه فبارك له فيه فقال له جذ له 

فأ وف له ففعل وفضلت له س بعة عشر وسقا 

 الخطاب  نابفأ خبره ابلفضل فقال له أ خبر به 

 أ خرجه البخاري وأ بو داود ترك عبد اللهقوله 

والنسائ  الستنظار طلب التأ خير الجدال 

 الّصرام وهو قطع ثمر النخل 

أ سمعت أ ّم أ بي  هريرة ما يكره ف  النبيّ  وه    .4909

ليه أ مه فقال اللّهّم اهد أ ّم أ بي   مشركة فشكى ا 

 هريرة فأ سلمت ف  الحين

أ خرجه مسلم عن أ بي   أ سمعت أ م أ بي قوله 

 هريرة 
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ن ال يوع يوم خيبر فنفث فيه خدش سلمة ب  .4903

 ثالث نفثات فما اش تكاها قط 

أ خرجه أ بو داود عن يزيد  خدش سلمةقوله 

 بن أ بي  عبيد 

قال ف  أ بي  جهل لو دان من  لختطفته   .4904

المالئكة عضوا عضوا فأ نزل الله كال ا ن 

ال نسان ليطغى أ ن رأ ه اس تغنى كال ل تطعه 

 واسجد واقترب 

أ خرجه مسلم عن أ بي   ف  أ بي  جهلقوله 

 هريرة النكوص الرجوع القهقرى التعفير التمريغ

 ف  التراب الختطاف الستسالب بسرعة 

انم ف  واد قبل نجد فجاءه غورث وهو انئم   .4907

فسل س يفه فقال من يمنعك من  فقال له الله 

هو ذا جالس فانصرف عنه  فشام الس يف وها

 محين عفا عنه فقال والله ل أ يون ف  قوم ه

 حرب لك

 أ خرجه الش يخان عن جابر  انم ف  وادقوله 

سأ له يهودي أ ين يكون الناس يوم القيامة يوم   .4903

تبدل ال رض غير ال رض قال ف  الظلمة دون 

الجسر قال أ ول الناس ا جازة فقراء المهاجرين 

وتحفتهم زايدة يبد الحوت غذاؤهم ينحر لهم 

ثور الجنة الذي يأ كل من أ طرافها يشربون من 

ن تسمى سلسبيال قال له صدقت قال له عي

ما الولد قال ماء الرجل أ بيض وماء المرأ ة 

جتمعا فعال من  الرجل من  المرأ ة اأ صفر فا ذا 

ن عال من  المرأ ة من  الرجل  ذن الله وا  ذيرا اب 

نك نبيّ  ثم  ذن الله قال صدقت وا  أ نثى اب 

نصرف فقال سأ لن  حين سأ لن  ولم يكن ا

 به عندي علم حتى أ اتن  الله

 أ خرجه مسلم عن ثوابن سأ له يهودّي قوله 

أ خرجه الش يخان والترمذي  انّشق القمرقوله  انشق القمر بشقتين فقال اشهدوا وهم بمنى    .4905

 مسعود  ابنعن 
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ليك   .4908 قال له ملك الجبال ا ن الله قد بعثن  ا 

لتأ مرن  بأ مرك فما شئت ا ن شئت أ طبقت 

عليهم ال خش بين فقال بل أ رجو الله أ ن يخرج 

 من أ صالبهم من يعبد الله ول يشرك به شيئا 

 أ خرجه الش يخان عن عائشة  قال له ملكقوله 

 فصل ف  النذر

لما عمر  ابنأ خرجه الخمسة عن أ وف قوله  أ وف بنذرك  .4902

ن  نذرت ف  الجاهليّة أ ن أ عتكف  قال عمر ا 

 يوما فقاله 

 أ خرجه الخمسة عن عقبة بن عامر  لتمشقوله  لتمش ولتريب   .4991

  عباس ابنأ خرجه أ بو داود عن  ولتهدقوله  ولتهد بدنة  .4990

 أ خرجه أ صحاب السنن عن عائشة  ل نذرقوله  ل نذر ف  معصية الله وكفارته كفارة يمين   .4999

ثمه على من أ فتاه ومن من   .4993 أ فتى بغير علم كان ا 

أ شار على أ خيه+ بأ مر يعلم أ ن الرشد ف  غيره 

 فقد خانه ضف

 أ خرجه أ بو داود عن أ بي  من أ فتى بغير قوله

 هريرة 

أ خرجه أ بو داود عن أ بي  المستشار  قوله المستشار مؤتمن   .4994

هريرة والترمذي عن أ م سلمة وأ بي  هريرة 

 بس ند ضعيف 

 ييفية الضطجاعفصل ف  

ريء مضطجعا ف  المسجد رافعا ا حدى   .4997

 رجليه على ال خرى

أ خرجه الس تة عن عّباد  ريء مضطجعاقوله 

 بن تميم 

ل يس تلق أ حدكم ثم يضع ا حدى رجليه على   .4993

 ال خرى

أ خرجه مسلم وأ بو داود ل يس تلق قوله 

والترمذي عن جابر وذلك لمن لم يلبس ما 

 يستر عورته 
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مضطجعا على بطنه فقال ا ن هذه رأ ى رجال   .4995

 ضجعة ل يحبها الله تعالى

 أ خرجه الترمذي  رأ ى رجالقوله 

أ خرجه الترمذي وأ بو داود  نهيى أ ن ينامقوله  نهيى أ ن ينام على السطح غير محجوز بش ء  .4998

 عن عل  بن شيبان 

عن  يأ خرجه الش يخان والترمذ اي أ اب بكرقوله  اي أ اب بكر ما ظنك ابثنين الله اثلثهما  .4992

 أ بي  بكر 

 فصل ف  الهدية

ليه   .4931 لّ  يراع لقبلت ولو دعيت ا  لو أ هد ا 

 ل جبت

لّ  قوله   أ خرجه الترمذي عن أ نس لو أ هدي ا 

ن الملوك   .4930 ليه يسرى هدية فقبلها منه وا  أ هدى ا 

ليه فقبل منهم   أ هدوا ا 

ليه يسرىقوله  أ خرجه الترمذي عن  أ هدى ا 

 عل  

ن   .4939 ليه مشرك فلم يقبل فقال ا  هيت ن  أ هدى ا 

 د المشركين عن زبْ 

ليه مشركقوله  أ خرجه أ بو داود  أ هدى ا 

د والترمذي عن عرابض بن حمار الّزبْ 

 بسكون الباء الّرفد والعطاء 

ليه فزاري بكرة فعوضها له ست   .4933 أ هدى ا 

بكرات فسخط فقال لقد هممت أ ن ل أ قبل 

هدية ا ل من قرش  أ و أ نصاري أ و ثقف  أ و 

 دوس  

ليه فّزاريّ  قوله  أ خرجه أ صحاب السنن أ هدى ا 

 عن أ بي  هريرة 

 فصل ف  الحلفان واليمين

أ خرجه أ بو داود عن أ بي   كانت يمينهقوله  كانت يمينه ا ذا حلف ل وأ س تغفر الله  .4934

 هريرة 

 مسلم بيمينه فقد أ وجب امرئمن اقتطع حق   .4937

ن  الله له النار وحرم الله تعالى عليه الجنة وا 

 كان قضيبا من أ راك

أ خرجه مسلم عن أ بي  من اقتطع حق قوله 

اّيس بن ثعلبة   أ مامة ومالك والنسائ  عن ا 
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ل يحلف أ حد عند منبري هذا على يمين أ ثمة   .4933

 ولو على سواك أ خضر ا ل تبوأ  مقعده من النار

أ خرجه مالك وأ بو داود  أ حد ل يحلفقوله 

 وهو لفظه عن جابر 

من حلف على يمين فقال ا ن شاء الله فقد   .4935

ن شاء ترك من غير  اس تثنى فا ن شاء رجع وا 

 حنث

 نابأ خرجه ال ربعة عن  من حلف علىقوله 

 عمر 

وأ يم الذي نفس  بيده لو قال ا ن شاء الله   .4938

 لجاهدوا ف  سبيل الله

أ خرجه الش يخان  وأ يّم الذي نفس قوله 

 والنسائ  عن أ بي  هريرة 

فتلك عالمة الله فيمن يريد ولو أ رادك لغيرها   .4932

 لهيّأ ك لها 

أ خرجه الترمذي عن فتلك عالمة الله قوله 

 يزيد الخير 

القصد والتّؤدة وحسن الّسمت جزء من   .4941

 خمسة وعشرين جزءا من النبوة 

أ خرجه مالك والترمذي  القصد والتؤدةقوله 

 عباس  ابنواللفظ له عن 

 مر ع ابنأ خرجه أ بو داود عن  شّر ما ف قوله  شر ما ف  الرجل شح هالع وجبن خالع  .4940

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ف    .4949

لى الرحمن س بحان الله  الميزان حبيبتان ا 

 وبحمده س بحان الله العظيم

ختم  رواه البخاري وبه كلمتان خفيفتانقوله 

 صحيحه عن أ بي  هريرة 
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 لباب مقاصد النظم النبوي والشفاء ابلكالم المصطفوي :كتابالمؤلف ف  خاتمة 

 

اب نتهاء القول فيما جمعته ولخصته وحررته واختصرته وانتخبته انتخااوهذا نهاية ما قصدته من 

لم ينسج على منواله فأ قول فكل ما وجدته فيه فهو كما قلت صحيحا أ و حس نا أ و ضعيفا فالصحيح 

يعمل به قطعا وكذا الحسن يقطع به ف  ال حكام الشرعّية والضعيف الذي ذيرته يعمل به ف  الفضائل 

ئمة أ هل الحديث فيما اصطلحوا عليه فهذا الكتاب اش تمل على والمناقب وما دونه  تركته موافقا لل 

نما تركته قصدا لشدة ضعف أ سانيده تبعا لكالم ال ئمة  لباب الكتب المؤلفة ف  الحديث فما تركته ا 

ل به  ل ما توقف عليه المقصود ابلذات بحيث ل يعرف الحديث ا  ن  أ سقطت رواة ولم أ ذير ا  ال عالم فا 

ول مثال عائشة جاء رجل قال لفالن طلبا للتسهيل على الطالب فا ن تأ ملته تجده لباب الفقه ولباب فأ ق

كل جزئية وهو الذي يصلح للعامة والطلبة والمهرة بحيث تبقى ال سانيد ف  ال مهات من الكتب العشر 

ذا الكتاب   همن السنن الست وغيرها فيقصد العلماء الدراية والرواية ف  محلها وتقصد الرعاية ف

لى ثالث نقط ثم ماالجليل العظيم النفع فال أ عتبر فيه  ا بعده صطالحا فا ن ذيرت الضعيف أ ختص به ا 

ن ذيرت الحسن  ختص ابلمتن فقط ثم الذي يليه صحيح وأ سقطت كالم الرواة واقتصرت اصحيح وا 

مام الحد الذي يعتبر  يثعلى كالم النبوة فقط وسلكت به مسلك عثمان بن عفان ف  المصحف وهذا ا 

ل مخ  ويعمل به فقد أ سهرت به نفس  نحو شهر فأ هديته لكل متديّن مهتد طالب نهج الحق وما فيه ا 

الكالم النبوي فليعتن به كل طالب يهتدي لمقاصده ويس تول  على اللباب مغربال من النخالة والغلث 

نتحله من ان ينور به كل من مما ربما يوجد موضوعا فالله أ سأ ل أ ن ينفع به العلوايت والسفليات وأ  

جميع أ نواع أ هل الطرائق ففيه كفاية عن الكتب المؤلفة ف  التصوف وغيره من ال حكام فمن كتبه أ و 

ملكه يبارك له الله ف  عمره وماله وعقله ودينه بعد عصر يوم الثالاثء من العشرين مضين من ربيع ال ول 

به ال حسن بن محّمد بن أ بي  جماعة البعقيل  عام أ ربعة وس تين وثالث مائة وأ لف من الهجرة كت 

البيضاوي وقته السوس  المغربي  وصلّى الله وسلم على س ّيدان محّمد وأ له وسميته لباب مقاصد النظم 

النبوي والشفاء ابلكالم المصطفوي س بحان ربّك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد 

 .لى رب العالمينلله رب العالمين و ما سوى الله مضطر ا  

 

 



 601 

 

يضاح ما ينبو من الس ند ومن أ لفاظ الحديث المعتمد :كتابالمؤلف ف  خاتمة   ا 

 

وبه ختمت تقييدي فلله الحمد وتمام الشكر محّررا لم ينسج على منواله جامعا ل صول الّدين 

الت  يتبيّن بها كالم رّب العالمين وصلّى الله وسلم على س يدان محّمد وعلى أ صوله وفروعه وأ صحابه 

ليه وعلى كل من س بق ف  علم الله أ نه مؤمن عيد س  وأ زواجه ومماليكه وعلى كل مؤمن مّمن أ رسل ا 

صالة وسالما يرضيانه ويرضيان أ ّمته قاطبة صالة وسالما فائقين كل ما صلّى به عليه وسلم كل مخلوق 

تنصر بهما دينه وتجمع بهما شمله وشمل أ ّمته حتى يكونوا من ال ن على قلب أ بي  بكر الّصديق اللّهم 

ليك بجاهك عندك وبوجهك عندك وبرتبتك عندك وبجاه أ نبيائك  نّ  توسلت ا  ك أ ن تصيّر ومالئكتا 

هذا المؤلف على يدي مقبول مطبوعا بطابع القبول عندك وعند كل فرد من أ فراد حقائق ملكك حتى 

نّ   ينتفع به ويعمل بمقتضاه كل موجود وصيّره محبواب لديك ولدى كل أ صناف العلوايت والسفليات فا 

ل هو  قولك شهد الله أ نّه ل أ شهدك بأ نّ  قبلت شهادتك وشهادة المالئكة بك وشهادة ال نبياء ف  له ا  ا 

ليك ملتجئ بك  ليك محتاج ا  والمالئكة وأ ولوا العلم قائما ابلقسط وأ ّن ما سواك مخلوق لك مضّطر ا 

ما مسبّب وهما ملتجئان بك  ما سبب وا  فأ نت خلقته وأ سعدت من أ سعدته وأ تعبت من أ ردت فالكل ا 

ل ما ما ظرف أ و مظروف وهما بك وجودهما فال نعلم ا  نك أ نت التّواب الّرحيم  وا  علّمتنا وتب علينا ا 

وأ ننا سامحنا لوجهك العظيم كل فرد من أ فراد حقائق ملك الله أ بد ال بدين ظاهرا وابطنا وأ ننا ل نعتقد 

شفوف رتبتنا على ذرة واحدة من حقائق ملك الله تعالى ليس لك من ال مر ش ء فليس لمخلوق أ اّي 

ل ما تف حساان ونشهدك أ ننا ل نطلب رتبة ذّرة واحدة كان ش ء من ملك ربّه ا  ّضل عليه به جودا ويرما وا 

نما نطلب منك حقّنا فيك أ نت خلقتنا لك ل لغيرك لنعرفك ونتّمتع بنعمك فقط  من حقائق خلقك وا 

ليك تمام الوجهة فال تفتنّا بحياة ول بضّدها ول بمخلوق من حيث هو أ جراما وأ عراضا  وقد أ فردان ا 

واهر فقد تحّصنا بك من الهوى وغيرك ونشهدك أ ن نبيّك محّمدا أ فضل الخلق على وأ جساما وج

ال طالق وأ ننا قبلناه وابيعناه مبايعة شاملة عامة مس تغرقة أ نفاس الحقائق كلّها على أ ن تكون ذاتنا 

 وأ عراضنا ف  طاعة الله وطاعة كتاب الله وطاعة رسول الله وطاعة أ ول  ال مر منّا والحمد لله رّب 

العالمين اللّهم من أ حّب هذا المؤلف أ فض عليه خيرك الدنيوي وال خروي وارزقه الفتح ال كبر والرضى 

ال كبر وأ دم عليه سترك أ مين وسالم على المرسلين والحمد لله رّب العالمين س بحان ربّك رّب العّزة 

لى الله عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد لله رّب العالمين كتبه أ فقر الخالئق تعالى المتجّرد  ا 

مما سواه تعالى ميال وشوقا واعتمادا ال حسن بن محّمد بن أ بي  جماعة البعقيل  البيضاوي اس تقرارا 
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ثنين الذي هو يوم الثامن من ذي قعدة الحرام عند قرب الزوال عام أ ربعة وس تين وثالث  وقته يوم ال 

 دى ونقذ به من أ نواع الجهالت والسالم علىمائة وأ لف غفر الله له وأ جزل عليه خيره وأ صلح به وه

ن  أ شهدك بأ نّ  قلت السالم من الله على كل أ فراد ال ّمة  كل فرد من أ فراد ال ّمة المختارة اللّهم ا 

 .المرحومة والحمد لله رّب العالمين
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فهذا الكتاب اش تمل على لباب الكتب المؤلفة في 

نما تركته قصدا لشدة ضعف أأسانيده  الحديث فما تركته اإ

ن تأأملته تجده لباب ال]...[  تبعا لكالم الأئمة الأعالم فقه فاإ

ولباب كل جزئية وهو الذي يصلح للعامة والطلبة والمهرة 

بحيث تبقى الأسانيد في الأمهات من الكتب العشر من 

السنن الست وغيرها فيقصد العلماء الدراية والرواية في 

 محلها وتقصد الرعاية في هذا الكتاب الجليل العظيم النفع

لفأأهديته لكل متديّ ]...[  ن مهتد طالب نهج الحق وما فيه اإ

مخ الكالم النبوي فليعتن به كل طالب يهتدي لمقاصده 

ويس تولي على اللباب مغربال من النخالة والغلث مما ربما 

يوجد موضوعا فالله أأسأأل أأن ينفع به العلوايت والسفليات 

وأأن ينور به كل من انتحله من جميع أأنواع أأهل الطرائق 

تب المؤلفة في التصوف وغيره من ففيه كفاية عن الك 

الأحكام فمن كتبه أأو ملكه يبارك له الله في عمره وماله 

 الحاج الأحسن البعقيلي   وعقله ودينه
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