
  
  

  الكوكب الدري المستخرج من كالم النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  ھج) ٥٥٠ - ٤٧٨ألبي العباس أحمد بن معد األقلیشي ( 

  

  تحقیق وتخریج . د محمد یماني

    

  

  

  الجزء األول                                        

  

   



  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره  
من یھده اهللا فال مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ ، 

  وأشھد أن محمدا عبده  ورسولھ.
  أما بعد

ھ   ھ و آل فإن أصدق الحدیث كتاب اهللا  تعالى  و خیر الھدي ھدي سیدنا محمد  صلى اهللا علی
  سلم وشر األمور محدثاتھا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار .و

  قال اهللا تعالى :
 ١ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا حق تقاتھ  وال تموتن إال  وأنتم مسلمون     

 ا رجاال یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوج ث منھم ھا وب
     ٢إن اهللا كان علیكم رقیبا  ؛اهللا الذي تساءلون بھ واألرحام  واتقوا  ؛ونساء  كثیرا

   وبكم م ذن ر لك الكم ویغف م أعم وال  سدیدا یصلح لك وا ق وا اهللا  وقول وا اتق ذین آمن ا ال یا  أیھ
   ٣ومن یطع اهللا ورسولھ فقد فاز فوزا عظیما  

، یخرج الیوم في - َصلَّى اهللاَُّ َعَلْیِھ َوَسلََّم  - "  نبي  الكوكب الدري المستخرج من كالم ال فھذا كتاب "
 ُحلة قشیبة، تلیق بمكانتھ لیأخذ مكانھ بین كتب السنة المطھرة، ومصنفات أحادیث األحكام واآلداب.

وال شك أن معرفة أحادیث األحكام واآلداب من أھم العلوم التي ینبغي تحقیقھا، ومعرفة متونھا 
یھا مدار الحالل والحرام، وتفصیل ما ُأجمل في القرآن، قال تعالى: (َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك وأسانیدھا، إذ عل

 ] .٤٤الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْیِھْم) [النحل/

فلذلك كثر التألیف في ھذا الباب من العلم، إذ بلغت عدد المصنفات في أحادیث األحكام أكثر من 
 سبعین كتابا.

واألحادیث المشتھرة ، وتكمن أھمیتھ في أنھ    وكتابنا ھذا من أھم الكتب الجامعة ألحادیث األحكام
  ألفي حدیث  . ما یقارب واحد من أوسع الكتب المصنفة إذ بلغ عدد أحادیثھ

  ومن فوائد ھذا الكتاب أیضا أنھ :

ة الشریفة والمشتغلین یبعث على ذكر علم من أعالم المغرب العاملین في حقل السنة النبوی - 
بالحدیث الشریف  علما وتعلما . إنھ أبو العباس األقلیشي الذي شغل أبناء عصره في المغرب 

  والمشرق ؛ والذي یجھلھ أبناء  المشرق والمغرب الیوم  .

                                                             
  . ١٠٢_    سورة آل  عمران  آیة ١ 
  .  ١_   سورة  النساء  آیة    ٢ 
  .  ٩_  سورة األحزاب  آیة  ٣ 



  ینفض الغبار عن آثار  ھذا العالم الفذ ومنھا كتاب : الكوكب الدري. الذي بین أیدینا  - 

الدري كلھا أحادیث مشتھرة على األلسنة ؛ فكان واجبا أن تحقق وتدرس ویبین  أحادیث الكوكب - 
  صحیحھا من ضعیفھا وموضوعھا  .

ثم إن  كتاب الكوكب الدري حفظ لنا ما یناھز مائة حدیث من مسند اإلمام الحافظ علي بن عبد  - 
  ھ بھا .العزیز البغوي الذي ضاع ولم یبق لھ أثر . وھذه فائدة جلیلة تستحق التنوی

وقد قدمت بین یدي الكتاب ترجمة للمؤلف، ووصفا لنسخَتْي الكتاب، وطریقة العمل في العنایة بھ 
 وإخراجھ، والحمد هللا حق حمده.

بقیت اإلشارة إلى أن ھذا العمل عبارة عن رسالة قمت بھا لنیل دبلوم الدراسات العلیا ( تخصص 
الرباط . تحت  –اآلداب والعلوم اإلنسانیة كلیة  –السنة وعلومھا ) من جامعة محمد الخامس 

إشراف الدكتور فاروق حمادة حفظھ اهللا تعالى ومناقشة الدكاترة مكي قالینة وعبد السالم فیغو  
  جزاھم اهللا خیرا .

  وكتبھ راجي عفو  ربھ  : د  . محمد یماني

   ١٤٣٥جمادى الثانیة  ٢٦في            

  ٢٠١٤ابریل  ٢٦موافق                                    

  -الدار البیضاء المحروسة                                            

  المملكة المغربیة  حفظھا اهللا تعالى                                                 

        

  

                   

   



  التعریف بالمؤلف 

  ٤وكیل التجیبي األقلیشي األندلسي ھو  أبو العباس أحمد بن معد بن عیسى بن 

ولد بدانیة و نشأ بھا فھو داني المولد والنشأة ؛ ولد سنة ثمان وسبعین وأربعمائة ھجریة ؛ ولم تذكر 
  كتب التراجم شیئا عن والدتھ ونشأتھ سوى ھذه اإلشارات المذكورة .

ید أبي بكر بن العربي  درس أبو العباس األقلیشي بدانیة ثم رحل إلى بلنسیة والمریة وتتلمذ على
  وغیره ...

وفي سنة اثنتین وأربعین وخمسمائة رحل إلى المشرق حاجا فأدى فریضة الحج وجاور بمكة سنین 
  وسمع من أبي الفتح الكروخي وغیره ...

ثم رحل إلى اإلسكندریة فأخذ عن السلفي . قال ھذا األخیر :" قدم علینا اإلسكندریة سنة ست 
  ٥رأ علي كثیرا وكتب عني فوائد ...."وأربعین وخمسمائة وق

  شیوخھ :

تتلمذ أبو العباس األقلیشي على جلة من االشیوخ و كبار  العلماء كانوا أئمة في میادین شتى من 
  العلوم فانعكس ذلك علیھ وكان لھ كبیر األثر في نضجھ وتكوینھ :

ھـ) ٦٥٨البلنسي (المتوفى:  یقول عنھ تلمیذه  ابن األبار، محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر القضاعي
معددا شیوخھ : " سمع أباه أبا بكر وأبا العباس بن عیسى وتلمذ لھ ورحل إلى بلنسیة فأخذ العربیة 

واآلداب عن أبي محمد البطلیوسي وسمع الحدیث من صھره أبي الحسن طارق بن یعیش وأبي بكر 
یعیش وأبي بكر بن العربي وأبي بن العربي وأبي محمد القلني وعباد بن سرحان وأبي الولید بن 

محمد القلني وعباد بن سرحان وأبي الولید بن الدباع وأبي الولید بن خیره ولقي بالمریة أبا القاسم 
بن ورد وأبا محمد عبد الحق بن عطیة وأبا العباس بن العریف وروى عنھم ورحل إلى المشرق 

سنین وسمع بھا من أبي الفتح الكروخي سنة اثنتین وأربعین وخمسمائة فأدى الفریضة وجاور بمكة 
 ٦جامع الترمذي برباط أم الخلیفة

                                                             
/  ٣لتقي الدين الفاسي ؛ نفح الطيب  ١٨٢/  ٣العقد الثمين  للسلفي ؛ ٢٤مصادر ترجمته : أخبار وتراجم أندلسية ص  - ٤ 

؛ معجم  ٧٣٦/  ٢لمحمد مخلوف ؛ التكملة البن األبار  ١٤٢للمقري ؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص:  ٣٥٤
واة على أنباه ؛ إنباه الر ٥٤٩ص  ٢قسم  ١البلدان لياقوت الحموي (مادة أقليش)؛ الذيل والتكملة البن عبد الملك سفر 

رقم الترجمة  ٢٠؛ وسير أعالم النبالء للذهبي الجزء  ٩٨٨/  ٢للقفطي ؛ كشف الظنون لحاجي خليفة  ١٧١/  ١النحاة 
  ...) ٢٤٦/  ١؛الديباج المذهب البن فرحون  ٢٥٨

  ٣٨/  ١ معجم السفر -٥ 
  )٥٦/ ١( الصلة لكتاب التكملة - ٦ 



یعتبر أبو العباس األقلیشي من المحدثین الزھاد الذین انصرفوا عن الدنیا ونعیمھا فأقبل على العلم 
قائال :"كان  ٧والتدریس حتى أصبحت لھ مكانة علمیة رفیعة . وصفھ شیخھ السلفي في معجم السفر 

عرفة باللغات واألنحاء والعلوم الشرعیة ؛ محمود الطریقة ؛ فصیحا من أھل األدب من أھل الم
  والورع والمعرفة بعلوم شتى .."  

  بقولھ :" المحدث النحوي اللغوي " ٨ووصفھ أبو الحسن القفطي 

وقال عنھ ابن فرحون : " كان عالما عامال متصوفا شاعرا مع التقدم في الصالح والزھد ؛ والورع 
  ٩عراض عن الدنیا وأملھا ؛ واإلقبال على العلم والعبادة ..."واإل

وقال ابن األبار :" ذكره أبو عمر بن عات وأثنى علیھ قال : اخبرني الوزیر الفقیھ أبو بكر بن 
سفیان ؛ وكان یصف لي علمھ وإمامتھ وورعھ وزھده وأخبرني ابنھ أبو أحمد أنھم كانوا یدخلون 

وشمالھ ؛ وأنھ كان یضع یده على وجھھ إذا قرأ القاريء فیبكي حتى  علیھ بیتھ والكتب عن یمینھ
   ١٠یعجب الناس من بكائھ ".

   ومن شعره

 َأِسیر   اْلَخَطاَیا  ِعْنَد  بابك  َواِقف             َلُھ َعْن َطِریق اْلحق قلب ُمَخالف 

 ن  اهللاَّ  َخاِئفَقِدیما عصى عمدا وجھًال وِغرَّة              َولم  َیْنَھُھ  قلب  م 

 تزید  ِسنوه  َو ُھَو  یْزَداد  ضلة                فھا ُھَو  ِفي لیل الضََّالَلة   عاكف 

 تطلََّع صبح الشیب والقلُب مظلم               َفَما َطاف ِفیِھ من سنا اْلحق طائف 

 ت  َأو   بروق   خواطفَثَالُثوَن   َعاما  َقْد   تولت  َكَأنََّھا                حلوم  تقضَّ  

 َوَجاء المشیب اْلُمْنذر  المرَء  َأنَُّھ               ِإَذا   رحلت   َعنُھ   الشبیبة     َتاِلف

 فیا  َأْحَمد  الخوان َقْد أدبر الصَِّبا              و ناداك  من  سّن  الكھولة  َھاِتف 

 مضى وأبكاه ذنٌب َقْد َتَقدََّم سالف  َفَھل أرق الّطرف  الزماُن  الَِّذي             

  فجد الدُُّموع اْلُحمر حزنا وحسرة              فدمعك  ُینبي  ِإن  َقْلبك   آسف 

                                                                                  

                                                             
 ٣٨/  ١( -٧ (  

  )١٧١/  ١ه النحاة إنباه الرواة على أنبا( -٨ 
  ٢٤٦/  ١يباج المذهب دال - ٩ 

  . ١٦٧رقم  ٦٠التكملة ص  -١٠ 



  ومن مؤلفاتھ :

 ١١كتاب الغرر من كالم سید البشر  - 
 ١٢ن كالم سید العرب والعجم كتاب النجم م - 
 ١٣الكوكب الدري المستخرج من كالم النبي صلى اهللا علیھ وسلم  - 
 ضیاء األلباب  - 
 ضیاء األولیاء - 
 أنوار اآلثار في فضل النبي المختار  - 
 الحقائق الواضحات في شرح الباقیات الصالحات  - 
 ١٤الدر المنظوم فیما یزیل الھموم والغموم  - 
 سماء .االنباء في حقاءق الصفات واأل - 
 شرح األسماء الحسنى  - 
 البحر المزید في الموضوعات  - 
 سر العلوم والمعاني في السبع المثاني  - 
 شفلء الظمآن في فضل القرآن - 
 محاسن المجالس في قواعد التصوف - 
 معشرات زھدیة . - 

  

  وصف النسختین 

  نسخ ؛ واعتمدت على اثنتین منھا :  ٩للكتاب عدة نسخ بلغ مجموعھا  

 ٩٤ي نسخة حصلت علیھا من الخزانة الصبیحیة من مدینة سال ؛  ورقمھا النسخة ( أ ) وھ - 
؛ مكتوبة بخط مغربي جمیل واضح ومقروء ؛ في آخرھا بتر طفیف لكن لم یؤثر على 

 . ١٢٨المعنى . عدد أوراقھا 
  ولم یذكر اسم ناسخھا . ١٢٠٨كتبت ھذه النسخة سنة 

 اعمتدت علیھا واعتبرتھا األصل ورمزت لھا ب (أ) 
النسخة (ب) وھي نسخة خزانة برلین كتبت بخط شرقي دقیق أقل وضوحا من خط النسخة  - 

 ورقة . ٨٤المغربیة . عدد أوراقھا 

                                                             
  . ٨٥/  ١راجع كتاب هدية العارفين  -١١ 
  حققه الدكتور لحسن أمكراز لنيل دبلوم الدراسات العليا إشراف الدكتور فاروق حمادة . -١٢ 

  شراف الدكتور الفاضل فاروق حمادة .هم موضوع بحثنا وقد حققته لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا إ -١٣ 
  . ١٩٩٠/  ١٤١٠الكتاب مطبوع بدار الصحابة للتراث بطنطا ؛ الطبعة األولى  -١٤ 



  على ید محمد بن ھیكل الشامي .  ١٠٩٢صفر سنة  ١٠كتبت ھذه النسخة قي یوم السبت 
 رمزت لھذه النسخة ب (ب) .

  عملي في الكتاب

 یا نسخت األحادیث ورقمتھا ترقیما تسلسل - 
خرجت األحادیث واكتفیت باإلشارة إلى المؤلَّف إلذي عزا المصنف إلیھ الحدیث ؛ قأذكر  - 

 رقم الحدیث أو الجزء و الصفحة 
 أشرت إلى الحكم على الحدیث واستعنت بمؤلفات الشیخ األلباني في أغلب األحیان . - 
إلى  ١م قسمت الكوكب الدري إلى ثالثة أجزاء ( یبتديء الجزء األول من الحدیث رق - 

 ) ٦٨٠الحدیث رقم 
 شرحت المفردات الغریبة  - 
شرحت معاني بعض األحادیث التي فیھا نوع من الغموض أو فیھا فوائد إضافیة وذلك  - 

 بالرجوع إلى شراح كتب الحدیث مثل فتح الباري وغیره .
 شكلت ما یلزم شكلھ . - 
ین قوسین أشرت إلى بدء أوراق المخطوط واللوحة لیسھل الرجوع إلیھا ووضعتھا ب - 

 بینھما سطر مائل / . ٢وللوجھ الثاني ب  ١ورمزت للوجھ األول ب 

  ) .. ٢/ ١) والورقة الثانیة (  ١/  ١فمثال الورقة األولى رسمتھا ھكذا (          

  

الختام أسأل  المولى عز وجل أن ینفع بھذا العمل القارئین والدارسین وكافة المسلمین وأن  يوف
  لمحققھ ولناشره .یجعل ثوابھ لجامعھ و

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین .                                                      

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة المؤلف 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم وصلى اهللا على سیدنا محمد وآلھ                  

بن وكیل التجیبي األقلیشي جامعھ رحمھ  قال الشیخ الفقیھ العالم أبو العباس أحمد بن معد بن عیسى
اهللا تعالى ورضي عنھ : " الحمد هللا الذي لھ الحمد في األولى واآلخرة ؛ المسبح من ذروة العرش 

إلى منتھى البحور الزاخرة ؛ وأشكره على ما أسبغ علینا من نعمھ الباطنة والظاھرة ؛ واطلع علینا 
لصدر المتأللئ باألنوار الزاھرة والطاھرة ؛ المنتخب من األضواء الواضحة الباھرة الصادرة عن ا

من األصالب الطاھرة محمد سید بني آدم في الدنیا واآلخرة ویوم مد الساھرة ؛ صلى اهللا علیھ 
  وعلى عترتھ الدامغة األباطیل والقاھرة ؛ صالة متساویة مع الدھور الداھرة .

)  وضمنتھ من أحادیث ١/١والعجم  (وبعد ؛ فلما وضعت كتاب النجم من كالم سید العرب   
األحكام واآلداب ما لیس في كتاب الشھاب ؛ لیكون فائدة زائدة ؛ ویعود على النفس من بركتھ أعظم 

) ومعانیھ وال أذكر فیھ حدیثا مما ١عائدة ؛ رأیت اآلن أن أردفھ بكتاب یضاھیھ في أغراضھ (
لتلك الفائدة المذكورة فیھ . وأرتبھ على  ذكرتھ فیھ ؛ إال أن یتضمن معنى زائدا وبحویھ فأذكره

حروف المعجم ؛ وأبرزه أنفس عقد منظم بدر ر من كالم النبي المعظم ؛ المعطى جوامع الكلم 
وفواتحھ وخواتمھ والمتلقي الحكمة ممن جعلھ معدن العلم و خاتمھ ؛ وكرمھ برسالتھ تكریما ؛ وكان 

لھ وسلم تسلیما ؛ كما نھج لنا غلى الحوض صراطا فضل اهللا علیھ عظیما ؛ فصلى اهللا علیھ وعلى آ
مستقیما ؛ وشرح لنا كتاب ربھ أبین شرح بآثاره التي أبرزھا أبین من فلق الصبح ؛ ففتحت األبصار 

) القلب من غیھ ؛  ٢/ ١أنوارھا أي فتح ؛ فال نور إال كتاب اهللا وآثار نبیھ ؛ فبعلمھما یتطھر   ( 
ھ ؛ وبالعمل بھما یصل الظمآن إلى ربھ . واهللا بجعلنا ممن رتع في وبفھمھما یتنبھ ذو الغي عن غی

ریاضھما ؛ وكرع في حیاضھما ؛ فجنى من  أنوارھما أغض جًنى ؛وتطھر بأنوارھما  من ظلمة ما 
  أساء وجنى . إنھ مطھر األوعیة ؛ ومجیب األدعیة .

مصطفى وسمیت ھذا الكتاب " الكوكب الدري المستخرج من كالم النبي ؛محمد ال
_______________  

  - إعراضھ  –أ  - ) في المخطوط ١_ (

  المكرم ؛ صلى اهللا علیھ وسلم "

وختمتھ بكلمات عن اهللا عز و جل مبرورة ؛ وأدعیة عن نبیھ علیھ الصالة والسالم مأثورة ؛ 
وأخرجتھ من الدواوین المشھورة ؛ وھي عشرة كتب ؛ مشرق أنوارھا كالشھب ؛ الموطأ والبخاري 

م ؛ والسنن أبي داود ؛ والسنن للنسائي ؛ والسنن للدارقطني وكتاب الترمذي ومسند ابن أبي ومسل
  شیبة ومسند البزار والمسند المنتخب لعلي بن عبد العزیز البغوي .



) أجعل للموطا طاء؛ وللبخاري ٢/٢ووسمت أول كل حدیث ِبِسمة ؛ تدل على من خرجھ من األئمة (
ي داود سینا ؛ وللنسائي نونا ؛وللترمذي ذاال ؛  وللدارقطني قافا ؛ والبن باء ؛ ولمسلم میما ؛ وأل ب

  أبي شیبة یاء ؛ وللبزار زایا ؛ وللمنتخب خاء .

) كل قاريء ومستمع إدرار  نفعھ ١واهللا تعالى ینفعني بجمعھ ؛وینور قلبي بوضعھ ؛ وُیدرُّ على (
 الكل  بكتاب ربھ وشرعھ .حتى  ینتفع القاريء بقراءتھ ؛ والسامع  بسمعھ ؛ ویدین 

 

  

  

 

 

 

 

_________________ 

 سقطت من (أ) )١(

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الباب األول                                             

  

  

  

  في اآلثار المفتتحة بحرف األلف                              

  ( وھي عشرة فصول )       

  

  

   



  الفصل األول

  

  

  نار من قال : ال إلھ إال اهللا یبتغي بذلك وجھ اهللا "" إن اهللا قد حرم على ال - ١

  .١٥رواه البخاري                                                                                     

" إن حق اهللا على العباد أن یعبدوه وال یشركوا بھ شیئا ؛ وحق العباد على اهللا  أن الیعذب من ال  - ٢
                                                                                            ئا ".یشرك بھ شی

     ١٦رواه البخاري                                                          

قبل عمل  " إن اهللا ال ینام وال ینبغي لھ أن ینام ؛ یخفض القسط ویرفعھ ؛ یرفع إلیھ عمل اللیل - ٣
)سبحات وجھھ ما ٣/١النھار ؛ وعمل النھار قبل عمل اللیل . حجابھ النور لو كشفھ  ألحرقت (

                                                                               انتھى إلیھ بصره من خلقھ ".
  ١٧رواه مسلم            

على نفسھ : إن رحمتي تغلب غضبي  " إن اهللا حین خلق الخلق كتب بیده - ٤
  ١٨رواه البخاري                           ".                                                            

" إن اهللا یبسط یده باللیل لیتوب مسيء النھار ؛ ویبسط یده بالنھار لیتوب مسيء اللیل حتى تطلع  - ٥
  الشمس من مغربھا " 

  ١٩رواه مسلم                                                                                        

 ، »إن هللا مائة رحمة، فمنھا رحمة بھا یتراحم الخلق بینھم وتسعة وتسعون لیوم القیامة« - ٦

 ٢٠رواه مسلم                                                                                            

                                                             
  ٤٢٥رقم  -١٥
 ٢٨٥٦ -١٦  

 ١٧٩(٢٩٣ - ١٧(  

  )٢٧٥١( ١٤ومسلم  ٧٤٢٢واخرجه البخاري ٣٥٤٣هذا اللفظ للترمذي  -١٨ 

 ٢٧٥٩(٣١-١٩ (  
  ) ٢٧٥٣(  ٢٠رقم  )٢١٠٨/ ٤( -٢٠ 



ُثمَّ » ُءِإنَّ ُقُلوَب َبِني آَدَم ُكلََّھا َبْیَن ِإْصَبَعْیِن ِمْن َأَصاِبِع الرَّْحَمِن، َكَقْلٍب َواِحٍد، ُیَصرُِّفُھ َحْیُث َیَشا« - ٧
 »وَبَنا َعَلى َطاَعِتَكاللُھمَّ ُمَصرَِّف اْلُقُلوِب َصرِّْف ُقُل«َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: 

  ٢١رواه مسلم                                                                                            

 »ِثَقِلِھ ِإنَّ ُكْرِسیَُّھ َوِسَع السََّمَواِت َواألَْْرَض َوِإنَّ َلُھ ألََِطیًطا َكَأِطیِط الرَّْحِل اْلَجِدیِد ِإَذا ُرِكَب ِمْن« -  ٨

  ٢٢رواه البزار                                                                                         

مَّ َقَتْیِن، ُثِإنَّ اهللاََّ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َخَلَق اْلَخْلَق ِنْصَفْیِن َفَجَعَلِني ِفي َخْیِرِھْم، ُثمَّ َجَعَلِني ِفي َخْیِر اْلِفْر« - 9
ُرُھْم َنْفًسا، َجَعَل اْلَقَباِئَل َفَجَعَلِني ِفي َخْیِر َقِبیَلٍة، ُثمَّ َجَعَل اْلُبُیوَت َفَجَعَلِني ِفي َخْیِر ُبُیوِتِھْم، َفَأَنا َخْی

                        ٢٣رواه البزار                                                      » َوَخْیُرُھْم َبْیًتا

) ِمْن ٣/٢ِإنَّ اَهللا اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعیَل، َواْصَطَفى ُقَرْیًشا ِمْن ِكَناَنَة، َواْصَطَفى(« -  ١٠
  ٢٤رواه  مسلم »                                     ُقَرْیٍش َبِني َھاِشٍم، َواْصَطَفاِني ِمْن َبِني َھاِشٍم

َنا ُمَحمٌَّد، َوَأَنا َأْحَمُد، َوَأَنا اْلَماِحي الَِّذي َیْمُحو اُهللا ِبَي اْلُكْفَر، َوَأَنا اْلَحاِشُر الَِّذي ِإنَّ ِلي َأْسَماًء، أَ « -١١
  "  ُیْحَشُر النَّاُس َعَلى َقَدَميَّ، َوَأَنا اْلَعاِقُب الَِّذي َلْیَس َبْعَدُه َأَحٌد، َوَقْد َسمَّاُه اُهللا َرُءوًفا َرِحیًما

  ٢٥رواه مسلم                                                                        

  »ْم َواِرَدًةِإنَّ ِلُكلِّ َنِبيٍّ َحْوًضا َوِإنَُّھْم َیَتَباَھْوَن َأیُُّھْم َأْكَثُر َواِرَدًة، َوِإنِّي َأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُھ« -  ١٢

   ٢٦رواه الترمذي                                                                     

                                                             
-٢٦٥٤(  ١٧ )٢٠٤٥/ ٤(٢١ ( 

 غير من بها اإليمان أحدهما قريبا  قوالن وفيها الصفات أحاديث من هذا) الرحمن أصابع من إصبعين بين( ش[  
 والثاني شئ كمثله ليس تعالى هللا قال مراد غير ظاهرها وأن حق بأنها يؤمن بل المعنى لمعرفة وال لتأويل تعرض

 بل كفه في حال أنه به يراد ال كفي وفي قبضتي في فالن يقال كما لمجازا المراد هذا فعلى بها يليق ما بحسب يتأول
 قلوب في متصرف وتعالى سبحانه أنه الحديث فمعنى شئت كيف أقلبه إصبعي تحت فالن ويقال قدرتي تحت المراد
 إصبعيه بين نكا ما اإلنسان على يمتنع ال كما أراده ما يفوته وال شيء منها عليه يمتنع ال شاء كيف وغيرها عباده

 ]الباقي عبد فؤاد محمد شرح[ ]نفوسهم في له تأكيدا الحسية بالمعاني ومثله يفهمونه بما العرب فخاطب

  وإسناده ضعيف . )٤٥٧/ ١( الزخار البحر -٢٢ 

 الضعيفةوفي المخطوط زيادة "في ملتي" بعد ( ثم جعل القبائل ) وضعفه األلباني في  )١٤٠/ ٤( الزخار البحر - ٢٣ 

)٣٠٧٣(   

  ) ٢٢٧٦(  ١رقم  )١٧٨٢/ ٤( -٢٤ 

نَا) وليس في المخطوط الجملة األخيرة . وعنده "صلى هللا عليه وسلم" بعد ( ٢٣٥٤(  ١٢٥رقم  )١٨٢٨/ ٤( -  ٢٥  َ  وَأ

  )الْعَاقِبُ



  ِإیَّاُه " -َیْعِني  -" ِإنَّ ِلي َحْوًضا َفَمْن َكذََّب ِبِھ ال َأْوَرَدُه اهللاَُّ  – ١٣

   ٢٧رواه  البزار                                                    

  » َثُرُكْم َعَليَّ َصَالًة ِفي الدُّْنَیاِإنَّ َأْوَالُكْم ِبي َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْك«-  ١٤ 

  ٢٨رواه البزار                                                                 

  »ْیِھْمِإنَّ َھِذِه اْلُقُبوَر َمْمُلوَءٌة ُظْلَمًة َعَلى َأْھِلَھا، َوِإنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ ُیَنوُِّرَھا َلُھْم ِبَصَالِتي َعلَ « -15

  ٢٩رواه مسلم                                                                             

ٌة ِإنَّ ِمْن َأْفَضِل َأیَّاِمُكْم َیْوَم اْلُجُمَعِة، َفَأْكِثُروا َعَليَّ ِمَن الصََّالِة ِفیِھ، َفِإنَّ َصَالَتُكْم َمْعُروَض«-١٦
   ٣٠رواه أبو داود                                              ،                       »َعَليَّ 

، َقاَل: َوِھَي »ِإنَّ ِفي اْلُجُمَعِة َلَساَعًة، َال ُیَواِفُقَھا ُمْسِلٌم، َیْسَأُل اَهللا ِفیَھا َخْیًرا، ِإالَّ َأْعَطاُه ِإیَّاُه« -  ١٧
  ٣١رواه مسلم                                     َساَعٌة َخِفیَفٌة.                                     

  » إن ِمْن َأَشدِّ ُأمَِّتي ِلي ُحبا، قوما  َیَودُّ َأَحُدُھْم أن ُیعطَي َأْھَلھ َوَماَلھ أن یراني« -  ١٨

  ٣٢رواه ابن أبي شیبة                                                           

                                                                                                                                                                                     
 المشكاة ،) ١٩٧( يةوالطحا تخريجانظر   طرقه بمجموعإسناده ضعيف ؛ وصححه األلباني   ٢٤٤٣رقم  )٦٢٨/ ٤(- ٢٦ 
  )١٥٨٩( الصحيحة ، )٥٥٩٤(
عزاه األقليشي إلى النسائي ؛ ولعله خطأ من النساخ لتشابه رسم حرفي النون والزاي  )٣٧٢/ ١٠( الزخار البحر - ٢٧ 

  وليس في المخطوط كلمة ( يعني ) والتصحيح من البحر الزخار .

  ) .٢٨٠/  ٢ الرغيب التعليق -  ضعيف(انظر ضعيفإسناده  ٤٨٤والترمذي )٢٧٨/ ٤( الزخار البحر -  ٢٨ 

َن وبداية الحديث ") ٩٥٦( - ٧١رقم  )٦٥٩/ ٢(- ٢٩  َةً أ َوْ - الْمَسْجِدَ تَقُم كَانَتْ سَوْدَاءَ امْرَأ  صَلى هللاِ رَسُولُ فَفَقَدَهَا - شَابا أ

َوْ - عَنْهَا فَسَأَلَ وَسَلمَ، عَلَيْهِ هللاُ َفَالَ : «قَالَ مَاتَ،: فَقَالُوا - عَنْهُ أ مْرَهَا صَغرُوا فَكَأَنهُمْ: قَالَ »آذَنْتُمُونِي تُمْ كُنْ أ َ َوْ - أ َمْرَهُ أ  - أ
  وذكر الحديث  :قَالَ ثُم  عَلَيْهَا، فَصَلى فَدَلوهُ، »قَبْرِهِ عَلَى دُلونِي: «فَقَالَ

َرَمْتَ؟ وَقَدْ عَلَيْكَ، صََالتُنَا تُعْرَضُ يْفَوَكَ: اللهِ  رَسُولَ َيا: فَقَالُوا . وتتمة الحديث ؛" ١٠٤٧رقم  )٨٨/ ٢(في سننه  - ٣٠   - أ

ِن: «قَالَ - بَلِيتَ: يَقُولُونَ: قَالَ َجْسَادَ  اْألَرْضِ عَلَى حَرمَ وَتَعَالَى تَبَارَكَ اللهَ إ  »عَلَيْهِمْ اللهُ صَلى اْألَنْبِيَاءِ أ

   صحيح] : األلباني حكم[

  ). ٨٥٢( ١٥رقم )٥٨٤/ ٢(-٣١ 
رقم  )٢١٧٨/ ٤(لم أعثر عليه في مصنف ابن أبي شيبة وال في المطبوع من مسنده و رواه مسلم في صحيحه  - ٣٢ 

َشَد مِنْ )ولفظه" ٢٨٣٢(١٢ ُمتِي أ َحَدُهُمْ يَوَد بَعْدِي، يَكُونُونَ نَاسٌ حُبا، لِي أ   »وَمَالِهِ بِأَهْلِهِ رَآنِي لَوْ أ



) َفَال ُیَصلِّي َعَليَّ َأَحٌد ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة ِإالَّ ٤/١َل ِبَقْبِري َمَلًكا َأْعَطاُه َأْسَماَع اْلَخَالِئِق،(ِإنَّ اهللاََّ َوكَّ « -19
» َأْبَلَغِني ِباْسِمِھ َواْسِم َأِبیِھ، َھَذا ُفَالُن اْبُن ُفَالٍن َقْد َصلَّى َعَلْیَك

  ٣٣رواه البزار                                  ،                                          

َلِبَنٍة ِمْن  ِإنَّ " َمَثِلي َوَمَثَل اَألْنِبَیاِء ِمْن َقْبِلي، َكَمَثِل َرُجٍل َبَنى َبْیًتا َفَأْحَسَنُھ َوَأْجَمَلُھ، ِإالَّ َمْوِضَع -٢٠
َوَیُقوُلوَن َھالَّ ُوِضَعْت َھِذِه اللَِّبَنُة؟ َقاَل: َفَأَنا اللَِّبَنُة َوَأَنا  َزاِوَیٍة، َفَجَعَل النَّاُس َیُطوُفوَن ِبِھ، َوَیْعَجُبوَن َلُھ،

              َخاِتُم النَِّبیِّیَن "                                                                                  
 ٣٤رواه البخاري  

  »َبْیَن َأْن ُیْؤِتَیُھ ِمْن َزْھَرِة الدُّْنَیا َما َشاَء َوَبْیَن َما ِعْنَدُه، َفاْخَتاَر َما ِعْنَدهُ ِإنَّ َعْبًدا َخیََّرُه اهللاَُّ «-٢١

   ٣٥رواه  الترمذي                                                              

  »َھا َال َتِحلُّ ِلُمَحمٍَّد، َوَال ِآلِل ُمَحمٍَّدِإنَّ َھِذِه الصََّدَقاِت ِإنََّما ِھَي َأْوَساُخ النَّاِس، َوِإنَّ« -٢٢

  ٣٦رواه مسلم                                                              

  »ِإنَّ َھَذا اَألْمَر ِفي ُقَرْیٍش َال ُیَعاِدیِھْم َأَحٌد، ِإالَّ َكبَُّھ اهللاَُّ َعَلى َوْجِھِھ، َما َأَقاُموا الدِّینَ «-٢٣

  ٣٧رواه البخاري                                                          

  »" ِإنَّ ُقَرْیًشا َأْھُل ِصْدٍق َوَأَماَنٍة، َفَمْن َبَغى َلُھُم اْلَعَواِثَر َكبَُّھ اهللاَُّ َعَلى َوْجِھِھ -٢٤

 ٣٨شیبة  رواه ابن أبي                                                              

ِإنَّ َبِني ِإْسَراِئیَل َكاَن ِإَذا َسَرَق ِفیِھُم الشَِّریُف َتَرُكوُه، َوِإَذا َسَرَق ِفیِھُم الضَِّعیُف َقَطُعوُه، َلْو « -25
  »َكاَنْت َفاِطَمُة َلَقَطْعُت َیَدَھا

                                                             
 ابن وفيه البزار، رواه:"  )١٦٢/ ١٠( الفوائد ومنبع الزوائد مجمعوقال في  )٢٥٥/ ٤( الزخار البحر في البزار - ٣٣ 

 رجال رجاله وبقية بعضهم، ضعفه ضمضم بن ونعيم بعده، عليه الكالم يأتي عمران، واسمه الحميري،
 األصول جامع من الفوائد جمعفي   هـ ١٠٩٤ سنة المتوفى المغربي سليمان بن محمد اإلماموضعفه ,."الصحيح

  .)١١٩/ ٤( الزوائد ومجمع

  ٢٢٨٦ومسلم  ٣٥٣٥رواه البخاري  -٣٤ 
  )سقطت كلمة " بين "األولى .٢٣٨٢(٢ومسلم  ٣٩٠٤ورواه البخاري ٣٦٦٠ -٣٥ 

  36-١٦٧ ؛١٦٨ ( ١٠٧٢)
  .ورد في المخطوط أكبه . ٧١٣٩؛ ٣٥٠٠ -٣٧ 
وابن أبي عاصم في  ٧٥مفرد والبخاري في األدب ال ٢/٣٢٨والحاكم  ٣٤٠؛٤وأخرجه أحمد )٤٠٢/ ٦(  مصنففي ال -٣٨ 

  ٢/٦٣٥السنة 
  ١٧١٦والضعيفة ١٦٨٨رقم )٢٦١/ ٤(  الصحيحةوأورد الشيخ األلباني لهذا الحديث طريقا آخر وصححه بمجموعهما انظر 



 ٣٩رواه البخاري                                                    

  )٤/٢»(ي َھَذا َسیٌِّد َوَلَعلَّ اهللاََّ َأْن ُیْصِلَح ِبِھ َبْیَن ِفَئَتْیِن َعِظیَمَتْیِن ِمَن الُمْسِلِمینَ ِإنَّ اْبِن« -٢٦

 ٤٠رواه البخاري                                                          

  »ُة َأُبو ُعَبْیَدَة ْبُن الَجرَّاِحِإنَّ ِلُكلِّ ُأمٍَّة َأِمیًنا، َوِإنَّ َأِمیَنَنا َأیَُّتَھا اُألمَّ«  -٢٧

  ٤١رواه البخاري                                                        

 »ِإنَّ اْلِعَراَفَة َحقٌّ، َوَال ُبدَّ ِللنَّاِس ِمَن الُعَرَفاِء، َوَلِكنَّ اْلُعَرَفاَء ِفي النَّارِ « -٢٨

  ٤٢رواه أبو داود                                                        

 " ِإنَّ ِفي النَّاِر َحَجًرا ُیَقاُل َلُھ: َوْیٌل َیْصَعُد َعَلْیِھ اْلُعَرَفاُء َوَیْنِزُلوَن ِفیِھ " -٢٩

  ٤٣رواه البزار                                                          

الشَّْیَطاَن ُخِلَق ِمَن النَّاِر، َوِإنََّما ُتْطَفُأ النَّاُر ِباْلَماِء، َفِإَذا َغِضَب  ِإنَّ اْلَغَضَب ِمَن الشَّْیَطاِن، َوِإنَّ«-30
  »                                                 َأَحُدُكْم َفْلَیَتَوضَّْأ

  ٤٤رواه أبو داود                                                          

 اْلَخْمَر: ِمَن اْلَعِصیِر، َوالزَِّبیِب، َوالتَّْمِر، َواْلِحْنَطِة، َوالشَِّعیِر، َوالذَُّرِة، َوِإنِّي َأْنَھاُكْم َعْن كل" ِإنَّ   -٣١
 مسكر ".

  ٤٥رواه أبو داود                                                                     

 ُھ َربِّي َبْعَد ِعَباَدِة اَألْوَثاِن ُشْرُب اْلَخْمِر َوُمالَحاُة الرَِّجاِل.ِإنَّ َأوََّل َشْيٍء َنَھاِني َعْن -٣٢

                                                             
  ؛٦٧٨٨؛٦٧٨٧؛  ٣٧٣٣؛٣٤٧٥ -٣٩ 
  ؛٧١٠٩؛٣٧٤٦؛٣٦٢٩؛٢٤٠٤-٤٠ 
  .٧٢٥٥؛  ٤٣٨٢؛٣٧٤٤-٤١ 
 أبي ضعيف" و)١٧٣/ ١٣( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة يفةالضع األحاديث سلسلةإسناده ضعيف انظر  ٢٩٣٤-٤٢ 

  ) .٥١٠" (داود
 )١١٧/ ١١( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة ١١٢٣البحر الزخار  -٤٣ 

  ".ضعيف إسناده
وضعيف )٥١/ ٢( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلةانظر  .ضعيف؛ إسناده ٤٧٨٤ -٤٤ 

  .١٥١٠الجامع 
 صحيح على الحسان التعليقات ).١٥٩٣)) (الصحيحة(( ،)٣٦٤٧)) (المشكاة(( ـ لغيره صحيح وقال األلباني :"٣٦٧٧- ٤٥ 

   وسقط من المخطوط (أ ) و(ب)لفظة والتمر )٥٠/ ٨( حبان ابن



  ٤٦رواه البزار                                                                       

  » . َر وَثَمَنھإنَّ اهللا َحرََّم الَخْمَر وَثَمَنھا، وَحرََّم اْلَمْیَتَة، وَثَمَنھا، وَحرَّم الِخنزی« -33

 ٤٧رواه أبو داود                                                                 

  »ِإنَّ اهللاََّ َأْنَزَل الدَّاَء َوالدََّواَء، َوَجَعَل ِلُكلِّ َداٍء َدَواًء َفَتَداَوْوا َوَال َتَداَوْوا ِبَحَراٍم« -٣٤

 ٤٨رواه أبو داود                                                               

 »ْرِإنَّ اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َحِلیٌم َحِیيٌّ ِستِّیٌر ُیِحبُّ اْلَحَیاَء َوالسَّْتَر َفِإَذا اْغَتَسَل َأَحُدُكْم َفْلَیْسَتتِ « -٣٥

 ٤٩رواه النسائي                                                               

وا الذَّْبَح، ِإنَّ اَهللا َكَتَب اإلِْْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، َفِإَذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقْتَلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسنُ «-36
  »)َذِبیَحَتُھ ٥/١َوْلُیِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُھ، َفْلُیِرْح (

  ٥٠رواه مسلم                                                                         

َھا َلُكْم ِإنَّ اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َأَمدَُّكْم ِبَصَالٍة، َوِھَي َخْیٌر َلُكْم ِمْن ُحْمِر النََّعِم، َوِھَي اْلِوْتُر، َفَجَعَل«  -٣٧
  »ِفیَما َبْیَن اْلِعَشاِء ِإَلى ُطُلوِع اْلَفْجرِ 

                                                             
وإلى " الدرداء أبي عن" راني طبال"إلى :)٦٤٥/ ٣( العمال كنزوعزاه صاحب  ٤١٣٠رقم )٦٦/ ١٠( الزخار البحرفي  - ٤٦ 

   .سلمة أم عن" ش قوإلى : " جبل بن معاذ عن" ية األولياء حلالطبراني كذلك و،،،،في 

 ابْن أخرجه:")١٠٠٥: ص( األسفار حمل عن المغني=  اإلحياء أحاديث تخريجوعن حديث معاذ قال العراقي في 
 بن عُرْوَة حَدِيث من الْمَرَاسِيل فِي الدنْيَا أبي اْبن رَوَاهُ وَقد ضَعِيف بِسَنَد يْهَقِيّوَالْبَ وَالطبَرَانِيّ الصمت فِي الدنْيَا أبي

 .رُوَيْم

 رويم بن عروة عن" حب. "الرجال مالحاة وعن الخمر، شرب وعن األوثان، عبادة عن: ربي نهاني ما أول -٨٣١٥
  . مرسال

  حديث عزاه المؤلف للبزار .ال ٢٣٥٨وصححه األلباني في صحيح الترغيب  ٣٤٨٥-٤٧ 
والحديث عزاه المؤلف )٥٩: ص( والحرام الحالل أحاديث تخريج في المرام غايةوضعفه الشيخ األلباني انظر ٣٨٧٤-٤٨ 

  للبزار 
  
والحديث عزاه .٢٣٣٥ اإلرواء و،٤٤٧٦ المشكاة و)٣٦١/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيحانظر  صحيحإسناده  ٤٠٦- ٤٩ 

 عله خطأ من النساخ لتشابه حرف النون رمز النسائي وحرف الزاي رمز البزار .المصنف للبزار  ول

  
  ) وقع في المخطوط وليرح عوض (فليرح)والتصحيح من صحيح مسلم .١٩٥٥(٥٧رقم  - ٥٠ 



 ٥١رواه أبو داود                                                               

"ِإن اهللا تَبارك َوَتَعاَلى ُیْمھل َحتَّى یذھب ثلث اللَّْیل األول ثمَّ یْھبط ِإَلى السََّماء الدُّْنَیا َفَیُقول َھل  -38
  من ُمْسَتْغِفر َھل من َسائل َھل من تائب َھل من َداع َحتَّى یطلع اْلفْجر " .

  ٥٢رواه النسائي                                                             

" ِإن اهللا عز َوجل ُیْمھل َحتَّى یْمِضي شطر اللَّْیل األول ثمَّ یامر منادیا ُیَنادي َیُقول َھل من َداع -٣٩
  ُیْسَتَجاب َلُھ ؟َھل من ُمْسَتْغِفر یْغفر َلُھ َھل من َسائل یْعطى "

  ٥٣رواه النسائي                                                          

َقاَل: ُثمَّ َقَرَأ: {َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ الُقَرى » ِإنَّ اهللاََّ َلُیْمِلي ِللظَّاِلِم َحتَّى ِإَذا َأَخَذُه َلْم ُیْفِلْتُھ« -٤٠
  ]١٠٢د: َوِھَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِلیٌم َشِدیٌد} [ھو

  ٥٤رواه البخاري                                                            

  " ِإنَّ اَهللا َیْبَعُث ِریًحا ِمَن اْلَیَمِن َأْلَیَن ِمَن اْلَحِریِر، َفَال َتَدُع َأَحًدا ِفي َقْلِبِھ   -٤١

  ِمْثَقاُل َذرٍَّة  ِمْن ِإیَماٍن ِإالَّ َقَبَضْتُھ "

 ٥٥رواه مسلم                                                             

َشْعِر َمْعِز  ِإنَّ اهللاََّ َیْنِزُل ِفي َھِذِه اللَّْیَلِة النِّْصِف ِمْن َشْعَباَن َفَیْغِفُر ِفیَھا ِمَن الذُُّنوِب َأْكَثَر ِمْن َعَدِد -42
  »َكْلٍب

  ٥٦رواه ابن أبي شیبة                                                    

 " إن اهللا َلیغِفُر في لیلِة النِّصِف ِمْن شْعباَن لجمیِع َأْھِل األرض إال لمشرك أو ُمشاحٍن " -  ٤٣

  ٥٧رواه البغوي                                                        

                                                             
 ماجة ابن ضعيف ،) ٤٢٣( اإلرواء ،) ١٦٢٢( الصغير الجامع ضعيف ،) ١٢٦٧( المشكاة ،//أنظر  ضعيفإسناده. ١٤١٨ -٥١ 
  ) //٤٥٤/  ٦٨( الترمذي سنن ضعيف ،) ١١٦٨ / ٢٤٥(
إسناده ضعيف فيه أبو إسحاق السبيعي اختلط بآخرة كما في التقريب  ٤٨١رقم )٣٤٠: ص( والليلة اليوم عمل - ٥٢ 

  ) ٧٥٨(  ١٧٢و ١٧٠والحديث صحيح  أخرجه مسلم 

  )٧٥٨( ١٧٢ه مسلم كذلكوسقط من المخطوط ( عز وجل )والحديث أخرج٤٨٢رقم  )٣٤٠: ص( والليلة اليوم عمل- ٥٣ 

  الشطر الثاني من الحديث غير موجود في المخطوط . ٤٦٨٦ -٥٤ 
 ١١٧(   ١٨٥ -٥٥ (  
 )٤٠٦/ ١( المصابيح مشكاة في المخطوط زيادة لفظة ليلة بعد الليلة .)١٠٨/ ٦( في المصنف-٥٦ 
  )ضَعِيف(إسناده :  



 إذا أراد ِبعْبٍد شرا) ذنبھ ؛ و٥/٢" إن اهللا إذا أراد بعبد خیرا عجل لھ عقوبة ( -٤٤

  أمسك عقوبة ذنبھ حتى ُیواَفى بھ یوم القیامة كأنھ َعْیر  ".

  ٥٨رواه ابن أبي شیبة                                                          

  " إنَّ اَهللا إذا َأراَد أن َیْخُلق َشْیئًا لم یستطْع أحٌد أن َیْصِرَفُھ "   – ٤٥

  ٥٩رواه ابن أبي شیبة                                                        

َأَراَد َأْن  " ِإنَّ اهللاََّ َوكََّل ِفي الرَِّحِم َمَلًكا، َفَیُقوُل: َیا َربِّ ُنْطَفٌة، َیا َربِّ َعَلَقٌة، َیا َربِّ ُمْضَغٌة، َفِإَذا -٤٦
ى، َیا َربِّ َشِقيٌّ َأْم َسِعیٌد، َفَما الرِّْزُق، َفَما اَألَجُل، َفُیْكَتُب َكَذِلَك َیْخُلَقَھا َقاَل: َیا َربِّ َأَذَكٌر، َیا َربِّ ُأْنَث

  ِفي َبْطِن ُأمِِّھ "

 ٦٠رواه البخاري                                                                

  »َفُر َرِقیٌق َفَأیُُّھَما َعَال َغَلَب الشََّبُھِإنَّ َماَء الرَُّجِل َأْبَیٌض َغِلیٌظ، َوَماُء اْلَمْرَأِة َأْص« -47

  ٦١رواه البزار                                                               

                                                                                                                                                                                     
 مسند البغوي مفقود -٥٧ 

 ثعلبة وأبو جبل ابن معاذ وهم بعضا بعضها يشد مختلفة طرق من الصحابة من جماعة عن روي صحيح، حديث
انظر .وعائشة مالك ابن وعوف الصديق بكر وأبي هريرة وأبي األشعري موسى وأبي عمرو بن هللا وعبد الخشني
/ ٨( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات )١٣٥/ ٣( وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة

  ).١١٤٤)) (الصحيحة) ، ((٢٨٣ ـ ٢٨٢/ ٣)) (الرغيب ليقالتع((و)١٩٣
  لم أعثر عليه في المطبوع من مسند ابن أبي شيبة وال في مصنفه .-٥٨ 

 ،) ٢٣٩٦( الترمذي عند أنس عن الباب وفي ،٣٧٧-٤/٣٧٦و ١/٣٤٩ والحاكم ،) ٢٩١١( حبان ابنو١٦٨٠٦أحمد  وأخرجه
  ،٤/٦٠٨ والحاكم

 يده بسط حتى يالعبها فجعل الجاهلية، في بغيا كانت امرأة لقي رجال أن مغفل، بن هللا عبد عنوبداية الحديث ."
. باإلسالم وجاءنا - بالجاهلية ذهب: مرة عفان وقال - بالشرك ذهب قد وجل عز هللا فإن مه،: المرأة فقالت إليها،

 بك هللا أراد عبد أنت: " فقال ،فأخبره وسلم، عليه هللا صلى النبي أتى ثم فشجه، الحائط، وجهه فأصاب الرجل، فولى
 يوم به يوافى حتى بذنبه عليه أمسك شرا بعبد أراد وإذا ذنبه، عقوبة له عجل خيرا بعبد وجل عز هللا أراد إذا. خيرا

  " عير كأنه القيامة
  صحيح، حسن حديث:)٣٩٦/ ٥( الترمذي سنن وضعيف صحيحفي  األلباني القو
 .)٣٦٠/ ٢٧( الرسالة ط أحمد سندم.انظر  شعيب األرنؤوط لغيره هصححو

  .بالمدينة جبل وهو عير، مثل ذنوبه كأن: أي ،"عير كأنه: "قوله
  لم أعثر عليه في المطبوع من مسند ابن أبي شيبة وال في مصنفه . -٥٩ 

بِي عَنْ ) ١٤٣٨( ١٣٣وأخرجه مسلم  َ : فَقَالَ الْعَزْلِ، عَنِ وَسَلمَ، عَلَيْهِ هللاُ صَلى هللاِ رَُسولُ سُئِلَ: قال الْخُدْرِي، سَعِيدٍ أ
َرَادَ وَإِذَا الْوَلَدُ، يَكُونُ الْمَاءِ كُل مِنْ مَا«  »شَيْءٌ  يَمْنَعْهُ لَمْ  شَيْءٍ، خَلْقَ هللاُ أ
 خبركان فقدم . له ثٍدِ حْ مُ عزلٍ ومن؛  الولد منه يحصل ال صب من مْفكَ؛  يحصل أي) الولد يكون الماء كل من ما([  

 عبد فؤاد محمد شرح] [بالعزل ال بها عدمه وكذا بالماء ال تعالى هللا بمشيئة الولد تكوين وأن االختصاص على لليد
   ]الباقي

  ٦٥٩٥؛٣٣٣٣؛  ٣١٨-٦٠ 
 )وبداية الحديث عند البزار : ٣١١( ٣٠ومسلم  ٤٤٨٠؛ ٣٩٣٨والبخاري ٢٠٠٠؛١٥٥٠رقم )٣٥١/ ٤( الزخار البحر في - ٦١ 



 »ِإنَّ اَهللا َجزََّأ اْلُقْرآَن َثَالَثَة َأْجَزاٍء، َفَجَعَل ُقْل ُھَو اُهللا َأَحٌد ُجْزًءا ِمْن َأْجَزاِء اْلُقْرآِن«-٤٨

   ٦٢رواه مسلم                                                              

َفَخَتَم ِبِھَما : " ِإنَّ اَهللا َكَتَب ِكَتاًبا َقْبَل َأْن َیْخُلَق السََّمَواِت َواألَْْرَض ِبَأْلَفْي َعاٍم، َفَأْنَزَل ِمْنُھ آَیَتْیِن،  -٤٩
 اٍر َثَالَث َلَیاٍل َفَیْقَرَبَھا شَّْیَطاُن "ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َوَال ُتْقَرآِن ِفي َد

  ٦٣رواه ابن أبي شیبة                                                         

َھا ْمُت" ِإنَّ اَهللا منَّ ِفیَما َمنَّ ِبِھ َعَليَّ َأنِّي َأْعَطْیُتَك َفاِتَحَة اْلِكَتاِب، َوِھَي ِمْن ُكُنوِز َعْرِشي، ُثمَّ َقَس -٥٠
  َبْیِني َوَبْیَنَك ِنْصَفْیِن"

   ٦٤رواه البغوي                                                        

  َیاَمِة "." ِإنَّ اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َضِمَن ِلَمْن َكاَنِت اْلَمَساِجُد َبْیَتُھ اَألْمَن َواْلَجَواَز َعَلى الصَِّراِط َیْوَم اْلِق -51

 ٦٥رواه البزار                                                      

) أْھَل السَّماء ، فَیُقوُل: اْنُظُروا ِإَلى ِعَباِدي جاؤوني ُشْعًثا ٦/١" ِإنَّ اَهللا  ُیَباِھي ِبَأْھِل َعَرَفاٍت  (  -٥٢
  ُغْبًرا "

                                                                                                                                                                                     
ِلَى الْيَهُودِ مِنَ نَفَرٌ جَاءَ: الَقَ اللهِ، عَبْدِ عَنْ ِنْ مُحَمدُ َيا: فَقَالُوا وَسَلمَ، عَلَيْهِ هللاُ صَلى النبِي إ  فَأَخْبِرْنَا تَذْكُرُ كَمَا نَبِيا كُنْتَ إ
يْنَ مِنْ َ َعْمَامَهُ، مَرةً الرجُلُ يُشْبِهُ الشبَهُ أ َخْوَالَهُ، وَمَرةً أ   ماء الرجل ....وذكر الحديث .إن :فَقَالَ أ

 ) ٨١١(  ٢٦٠رقم )٥٥٦/ ١(-٦٢

 قصص أنحاء ثالثة على القرآن أن معناه قيل المازري قال) القرآن أجزاء من جزءا أحد هللا هو قل فجعل[   (
اظر شرح صحيح ] أجزاء ثالثة من وجزء ثلث فهي للصفات متمحضة أحد هللا هو وقل تعالى لله وصفات وأحكام
  . ٩٤ / ٦مسلم 

  عزاه المصنف البن أبي شيبة في المسند ولم أعثر عليه فيما طبع منه .- ٦٣ 

 في والنسائي ،) ٣٣٨٧( والدارمي ،١٢٤ص" القرآن فضائل" في عبيد أبوو ٢٨٨٢والترمذي ١٨٤١٤أحمد  أخرجه 
والبغوي في شرح ،٢/٢٦٠و ١/٥٦٢" المستدرك" في والحاكم ،) ٩٦٧" (والليلة اليوم عمل" في وهو - ) ١٠٨٠٣" (الكبرى"

  ).٢١٩/ ٢)) (الرغيب التعليق) ((١٨١/ ٢( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقاتانظر : ـ صحيح. ١١٩٥السنة 

 ١٩٩/  ٢بهذا اللفظ تقريبا ؛ والعقيلي في الضعفاء  ٢١٤٨رقم )٣٩/ ٤(رواه البیھقي في شعب اإلیمان - ٦٤ 

/ ١/ ١( لديلميوفي ضعيف الجامع الصغير وزاد نسبته ل – ٣٠٥١)٥١/ ٧(  الضعيفة والحديث ضعفه الشيخ األلباني في
  )  الضريس ابن) (٢٢٢

  ".اإلسناد صالحة اللفظ هذا بخالف أحاديث الكتاب فاتحة فضل وفي:" )١٩٩/ ٢( الكبير الضعفاءفي  لعقيلي وقال ا

ِسْنَاد حَسَنَ و  ٤١٥٢رقم )٨٥/ ١٠( الزخار البحر -٦٥   . البزاره إ



  ٦٦ةرواه ابن أبي شیب                                                   

اًبا، ِإنَّ اهللاََّ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َفَرَض َعَلْیُكْم ِصَیاَم َرَمَضاَن َوَسَنْنُت ِقَیاَمُھ َفَمْن َصاَمُھ ِإیَماًنا َواْحِتَس« -53
  »ُغِفَر َلُھ َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِھ

 ٦٧رواه البزار                                                      

اَهللا َخَلَق الَخْلَق ِفي ُظْلَمٍة، فَأْلَقى َعَلْیِھْم ِمْن ُنوِرِه ، َفَمْن َأَصاَبُھ ِمْن ذلك الُنوِر  اْھَتَدى، َوَمْن  ِإنَّ -٥٤
  َأْخَطَأُه، َضلَّ "

 ٦٨رواه البزار                                                         

َراِئَض َفَال ُتَضیُِّعوَھا ، َوَحرََّم ُحُرَماٍت َفَال َتْنَتِھُكوَھا ، َوحََّد ُحُدوًدا ِإنَّ اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َفَرَض فَ « -55
  ».َفَال َتْعَتُدوَھا ، َوَسَكَت َعْن َأْشَیاَء ِمْن َغْیِر ِنْسَیاٍن َفَال َتْبَحُثوا َعْنَھا

  ٦٩لدارقطنيرواه ا                                                                 

َیْجَعَلَھا َلُكْم ِإنَّ اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َتَصدََّق َعَلْیُكْم ِبُثُلِث َأْمَواِلُكْم ِعْنَد َوَفاِتُكْم ِزَیاَدًة ِفي َحَسَناِتُكْم ِل«  -٥٦
  »َزَكاًة ِفي َأْعَماِلُكْم

   ٧٠الدارقطنيرواه                                                                

  »" ِإنَّ اهللاََّ َتَعاَلى* ُیِحبُّ َأْن َتْعِدُلوا َبْیَن َأْوَالِدُكْم َكَما ُیِحبُّ َأْن َتْعِدُلوا َبْیَن َأْنُفِسُكْم-٥٧

   ٧١رواه الدارقطني                                                               

                                                             
 أحمد مسندوصحح إسناده شعيب األرنؤوط في تحقيقه ل )٣٨٥٢( حبان وابن ،) ٢٨٣٩( خزيمة وابن ٤٧٨٠رواه أحمد-٦٦ 

: يَقُولُ عَرَفَاتٍ، بِأَهْلِ الْمََالئِكَةَ يُبَاهِي وَجَل عَز هللاَ إِن"   وهذه رواية أحمد عن أبي هريرة :" )٤١٥/ ١٣( الرسالة ط
ِلَى انْظُرُوا   ."  بْرًاغُ شُعْثًا عِبَادِي إ

  .وورد في المخطوط " قامه "عوض " صامه "  .١٠٤٨رقم  )٢٥٧/ ٣( الزخار البحر -٦٧ 
وضعفه شعيب األرنؤوط في )٨٦٤( و) ٨٦٣( يعلى وأبو ،)  ١٣٢٨( ماجه ابنو٤/١٥٨ النسائي و ١٦٦٠وأخرجه أحمد 

ولفظ ابن  )٢٢٥: ص( يادتهوز الصغير الجامع ضعيفوكذا الشيخ األلباني في  )١٩٩/ ٣( الرسالة ط أحمد مسند
ِيمَانًا وَقَامَهُ صَامَهُ  فَمَنْ قِيَامَهُ، لَكُمْ وَسَنَنْتُ صِيَامَهُ، عَلَيْكُمْ اللهُ  كَتَبَ شَهْرٌ"ماجه:"  وَلَدَتْهُ كَيَوْمِ ذُنُوبِهِ مِنْ خَرَجَ وَاحْتِسَابًا إ

ُمهُ   " أ
عزاه هو اآلخر له .وأخرجه أحمد  ١٩٣/  ٧هيثمي في المجمع عزاه المصنف للبزار ولم أعثر عليه عنده رغم أن ال -٦٨ 

 وغيرهم  ٣٠/  ١والحاكم  ٦١٧٠و  ٦١٦٩وابن حبان  ٢٦٤٢والترمذي  ٦٨٥٤؛  ٦٦٤٤
 على الحسان التعليقات و).٢٤٤ ـ ٢٤١)) (الظالل(( ،)١٠٧٦)) (الصحيحة(( ،)١٠١)) (المشكاة(( انظر :ـ صحيحإسناده 
  ". كائن هو بما القلم جف: أقول فلذلك: عمرو بن هللا عبد قالم زيادة :"وعنده)٢٥/ ٩( حبان ابن صحيح

 الدارقطني رواه:")١٧: ص( والحرام الحالل أحاديث تخريج في المرام غايةقال األلباني في  ٤٣٩٦رقم )٣٢٦/ ٥( - ٦٩ 

  " ضعيف وهو النووي وحسنه

  .١٦٤١ اإلرواءو)٣٥٨/ ١( وزیادتھ الصغیر الجامع صحیحانظر  )حسن( ٤٢٨٦رقم )٢٦٣/ ٥(- ٧٠ 



  رجَل الدرجَة . فیقول أنى لي ھذه فیقول : بدعاء ولدك لك "." إن اهللا تبارك وتعالى* َلَیْرفع ال -٥٨

   ٧٢رواه البزار                                                                 

، َوَال  " ِإنَّ اهللاََّ َتَعاَلى َأَجاَرِني َعَلى ُأمَِّتي ِمْن َثَالٍث: َال َیُجوُعوا ، َوَال َیْسَتْجِمُعوا َعَلى َضَالٍل  -59
  ُتْسَتَباُح َبْیَضُة اْلُمْسِلِمیَن "

   ٧٣رواه الدارقطني                                                          

 »ِإنَّ اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َأَحلَّ إلَِِناِث ُأمَِّتي اْلَحِریَر َوالذََّھَب، َوَحرََّمُھ َعَلى ُذُكوِرَھا«  -٦٠

   ٧٤رواه النسائي                                                               

  ».ِإنَّ اَهللا َیْنَھاُكْم َأْن َتْحِلُفوا ِبآَباِئُكْم. َمْن َكاَن َحاِلفًا، َفْلَیْحِلْف ِباِهللا ، َأْو ِلَیْصُمْت«  -٦١

  ٧٥رواه مالك                                                                 

) ُیِحبُّ النََّظاَفَة َكِریٌم ُیِحبُّ اْلَكْرَم َجوَّاٌد ُیِحبُّ اْلُجوَد ٦/٢"ِإنَّ اهللاََّ َطیٌِّب ُیِحبُّ الطِّیَب َنِظیٌف ( -62
  َفَنظُِّفوا َأْفِنَیَتُكْم َوَساَحاِتُكْم َوَال َتَشبَُّھوا ِباْلَیُھوِد، َیْجَمُعوَن األَْْكَباَء ِفي ُدوِرِھْم  "

  ٧٦رواه البزار                                                                 

  »ِإنَّ اهللاََّ َحرََّم ِمَن الرََّضاِع َما َحرََّم ِمَن النََّسِب«  -٦٣

  ٧٧رواه الترمذي                                                                  

                                                                                                                                                                                     
 )١٦٢٣(١٨؛١٧؛١٦؛١٥؛١٤؛١٣ومسلم ٢٦٥٠؛  ٢٥٨٧ري وأخرجه البخا ٢٩٦٣رقم )٤٥٨/ ٣(- ٧١ 

  * لفظة (تعالى ) غير موجودة في المخطوط .
 لْعَبْدِلِ الدرَجَةَ لَيَرْفَعُ وَجَلّ عَز هللاَ  إِن" ولفظه ١٠٦١٠وأحمد  )٣٦٦٠( ماجه وابن  ٩٠٢٤رقم )٨/ ١٦( الزخار البحر - ٧٢ 

َنى رَب، يَا: فَيَقُولُ الْجَنةِ، فِي الصالِحِ   " لَكَ وَلَدِكَ بِاسْتِغْفَارِ: فَيَقُولُ هَذِهِ؟ لِي أ

 .١٥٩٨ الصحيحة ،٢٣٥٤ المشكاة و)٣٣٤/ ١( وزيادته الصغير الجامع: انظر  صحيح

  جملة ( تبارك وتعالى ) سقطت من المخطوط .* 

  وحسنه الشيخ األلباني  ٩٢أبي عاصم في السنة رقم وابن ٤٦٠٧رقم)٤٤٠/ ٥(-٧٣
  صحيح : األلباني وقال ٥٢٦٥)١٩٠/ ٨(- ٧٤ 

  ) ١٦٤٦(  ٤؛ ٣..ومسلم  ٢٦٧٩والبخاري  ٤٨٠/ ٢ - ٧٥ 

 )١٢٧١/ ٢( المصابيح مشكاةانظر : )حسن( ؛إسناده : ٢٧٩٩والترمذي ١١١٤رقم )٣٢٠/ ٣( الزخار البحر - ٧٦ 

  ء : التراب الذي يكنس من البيت ( النهاية في غريب الحديث ).األكبا ٢٣٦والصحيحة ] ٦٩[-  ٤٤٨٧



 »ُمْؤِمُن َیَغاُر، َوَغْیَرُة اهللاَِّ َأْن َیْأِتَي الُمْؤِمُن َما َحرََّم َعَلْیِھِإنَّ اهللاََّ َیَغاُر، َوال« -٦٤

  ٧٨رواه الترمذي                                         

وَت َلُیَصلُّوَن ِإنَّ اهللاََّ َوَمَالِئَكَتُھ َوَأْھَل السََّمَواِت َواَألَرِضیَن َحتَّى النَّْمَلَة ِفي ُجْحِرَھا َوَحتَّى الُح« -٦٥
  »َعَلى ُمَعلِِّم النَّاِس الَخْیَر

   ٧٩رواه الترمذي                                                                

  إن اَهللا إذا َأصاَب قْومًا ِبَبالٍء عمَّ بھ َمْن بیَن َأْظُھِرھم ثم ُیْبَعثون على أْعمالھم " -٦٦

 ٨٠رواه البغوي                                                                   

 " إن اهللا أحاط حائط الجنة لبنًة من ذھٍب وَلِبَنًة من فضة و غرس ِغراَسھا بیده ، -٦٧

  وقال لھا: تكلمي، قالت:  (قد أفلح المؤمنون) ، فقال : طوبى لك منزَل الملوِك ".

 ٨١رواه البغوي في المسند المنتخب                                                   

  " إن أھَل الجنة لیتراءون الغرفَة في الجنِة كما یَتراءون الكوكَب في السماء "  - 68 

  ٨٢رواه مسلم                                                      

ُأُفِق السماء ؛ وإن أبا بكر  إن أھل الدرجات العال َلَیراُھم َمن تحَتھم كما ترون النجم الطالَع في -٦٩
 وعمَر منھم َوَأْنَعَما " 

  ٨٣رواه الترمذي                                                      

                                                                                                                                                                                     
  .]١٨٧٧ اإلرواء و)٣٦١/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيحظر [ان) صحيح(إسناده  ١١٤٦رقم )٤٤٤/ ٣(- ٧٧ 

  ) ٢٧٦١ ٠ ٣٦ومسلم ٥٢٢٣والبخاري  ١١٨٦-٧٨ 
وزاد .. ٧٨ الترغيب صحيح و)٣٧٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح: انظر )صحيح(إسناده  ٢٦٨٥رقم )٥٠/ ٥( - ٧٩ 

  .أمامة أبي عن الضياء راني وطباأللباني عزوه لل

  
) عن ابن عمر يرفعه " إذا أنزل هللا بقوم  ٢٨٧٩(  ٨٤ومسلم  ٧١٠٨خرجه  البخاري أالمسند المنتخب للبغوي مفقود و٨٠

  عذابا أصاب العذاب من كان فيهم  ثم بعثوا على أعمالهم ".
 ٣٨٧/  ١٠( كشف األستار )  والطبراني في األوسط كما في المجمع  ٣٥٠٧ف للبغوي وأخرجه البزارعزاه المصن-٨١ - ٨١ 

 أفلح قد: {فقالت تكلمي،: لها وقال وغرسها، فضة، من ولبنة ذهب من لبنة الجنة وتعالى تبارك هللا خلق ولفظ البزار "
 سلسلةوالحديث صححه األلباني في  "الملوك لمنز طوباك: فقالت المالئكة، فدخلتها ،] ١: المؤمنون} [المؤمنون
  )٣٥١/ ٦( وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث

  ٦٥٥٥) والبخاري  ٢٨٣٠(  ١٠-٨٢ 



َرَة َأْلِف ِسی" ِإنَّ َأْدَنى َأْھِل الَجنَِّة َمْنِزَلًة َلَمْن َیْنُظُر ِإَلى ِجَناِنِھ َوَأْزَواِجِھ َوَنِعیِمِھ َوَخَدِمِھ َوُسُرِرِه َم -٧٠
 َعَلْیِھ َوَسلََّم َسَنٍة، َوَأْكَرَمُھْم َعَلى اِهللا َمْن َیْنُظُر ِإَلى َوْجِھِھ َغْدَوًة َوَعِشیًَّة، ُثمَّ َقَرَأ َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاَُّ

  {ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة ِإَلى َربَِّھا َناِظَرٌة}.

  ٨٤رواه الترمذي                                                            

  ) یأكلون فیھا ویشربون "٧/١إن أھل الجنة (-71

  ٨٥رواه أبو داود                                                                  

  إن أھل الجنة ال یكون لھم فیھا ولد " -٧٢

  ٨٦رواه الترمذي                                                                 

  " إن الرجل من أھل الجنة لیعطى قوة مائة رجل في األكل والشرب والشھوة والجماع " -٧٣

  ٨٧رواه ابن أبي شیبة                                                                

في كل زاویة منھا أھلون ال  " إن للعبدالمؤمن في الجنة َلَخْیَمًة من ُلْؤُلٍؤ طولھا ستون میال – ٧٤
  یرون بعضھم بعضا ".

 ٨٨رواه ابن أبي شیبة                                                              

إن في الجنة َلخیمة من ُدرَّة ُمجوفة عرضھا ستون میال في كل زاویة منھا أھل ما یرون  -75
  اآلخرین یطوف علیھم المؤمن "

  ٨٩رواه الترمذي                                                             

  إن المرأة من نساء أھل الجنة َلُیرى بیاض ساقھا من وراء سبعین ُحلة حتى ُیرى مخھا .. -٧٦
                                                                                                                                                                                     

  .)٤٠٧/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيحانظر :  )صحيح(.  ٩٦وابن ماجه  ٣٩٨٧وأبو داود ٣٦٥٨-٨٣ 
 الروايات بعض وفي اإلحسان، على زدت: أي وأنعمت، إلي نتأحس قد: يقال ذلك، على زادا: يعني ،»أنعما: «وقوله

: الرجل أجنب: يقال كما فيه، النعيم،ودخال إلى صارا: أي أنعما،: وقيل هما، ذاك أهل: قال أنعما؟ ما: سعيد ألبي قيل
  )١٠١-١٠٠/ ١٤( للبغوي السنة شرح [.الشمال في دخل إذا: وأشمل الجنوب، في دخل إذا

  ] ١٩٨٥ الضعيفة -) ٤٣٣: ص( الترمذي سنن ضعيف[ ضعيف ٣٣٣٠؛٥٣٢٥رقم )٢٦٩/ ٤(- ٨٤ 

  ) ٢٨٣٥(  ١٨ومسلم  ٤٧٤١-٨٥ 

 صحيح في و)٥٢٨( الجنة ظاللفي األلباني  ؛ صححه الشيخ ٢٥٦٣  رواه الترمذي تعليقا ضمن حديث طويل -٨٦ 
  )  ٦٣/ ٦( الترمذي سنن وضعيف

 الجامع صحيحوصححه الشيخ األلباني في  ٤٥٤ / ٦في الكبرى والنسائي  ٣٧١؛  ٣٦٧/  ٤وأحمد  ٧٣/  ٨في المصنف  -٨٧ 
  )٣٣٥/ ١( وزيادته الصغير

  ) ٢٨٣٨( ٢٥؛  ٢٤؛  ٢٣ومسلم  ٤٨٧٩؛  ٣٢٤٣اليوجد في الجزء المطبوع من مسند ابن أبي شيبة ؛وأخرجه البخاري -٨٨ 
  وهو جزء من الحديث السابق  ٢٥٢٨-٨٩ 



  ٩٠رواه الترمذي                                                             

راء وال بیع إال الصوُر من الرجال والنساء ؛ فإذا اشتھى " إن في الجنة َلسوقًا  ما فیھا ش -٧٧
  الرجل صورة دخل فیھا "

  ٩١رواه الترمذي                                                                      

ُھبُّ ِریُح َشَماٍل ، فیحثى ِفي " ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة ُسوًقا ِفیَھا ُكْثَباُن اْلِمْسِك ، َیْأُتوَنَھا ُكلَّ ُجُمَعٍة ، َفَت -٧٨
ا ُحْسًنا َوَجَماال ُوُجوِھِھْم َوِثَیاِبِھْم َوُبُیوِتِھْم ، َفَیْزَداُدوَن ُحْسًنا َوَجَماال ، َفَیْرِجُعوَن ِإَلى َأْھِلیِھْم َوَقِد اْزَداُدو

  ُلوَن: َوَأْنُتْم َقِد اْزَدْدُتْم ُحْسًنا َوَجَماال.، َفَیُقوُل َلُھْم َأْھُلوُھْم: َلَقِد اْزَدْدُتْم ُحْسًنا َوَجَماال ، َفَیُقو

  ٩٢رواه البزار                                                                     

ُتْم: {َوِظلٍّ " ِإنَّ ِفي الَجنَِّة َشَجَرًة، َیِسیُر الرَّاِكُب ِفي ِظلَِّھا ِماَئَة َعاٍم، َال َیْقَطُعَھا، َواْقَرُءوا ِإْن ِشْئ-٧٩
  ]٣٠َمْمُدوٍد} [الواقعة: 

  ٩٣رواه البخاري                                                                 

  " إن في الجنة مائة درجة، لو أن العالمین اجتمعوا في إحداھن لوسعتھم ".  -٨٠

 ٩٤رواه الترمذي                                                                

  »إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم ُتَشقَُّق* األنھار بعد«-81

  ٩٥رواه الترمذي                                                             

  إن في الجنة شجرة مستقلة على ساق واحد عرض ساقھا ثنتان وسبعون سنة" -٨٢

  ٩٦رواه البزار                                                             

                                                             
 صحيحوله شاهد في   ) //١٧٧٦( الصغير الجامع ضعيف) // ٢٦٣/  ٤( الرغيب التعليقانظر:  عيفإسناده ض ٢٥٣٣ -٩٠ 

 أضوإ على تليها والتي البدر، ليلة القمر صورة على الجنة تدخل زمرة أول إن« )  ٢٨٣٤(  ١٤رقم )٢١٧٨/ ٤( مسلم
  ،»عزب؟أ الجنة في وما اللحم، وراء من سوقهما مخ يرى اثنتان، زوجتان منهم امرئ لكل السماء، في دري كوكب

 )١٨٩٦ الصغير الجامع ضعيف- ١٩٨٢ الضعيفة ،٥٦٤٦ المشكاة -)٢٩٦: ص( الترمذي سنن ضعيف( – ضعيف؛  ٢٥٥٠ -٩١ 
.  
  )٢٨٣٣(١٣رقم  )٢١٧٨/ ٤( رواه مسلم و-٦٩٧٣)٣٤٧/ ١٣( الزخار البحر-٩٢ 
  ) ٢٨٢٦(  ٧ومسلم  ٤٨٨١؛ ٣٢٥٢ -٩٣ 

  . )١٩٠١ الصغير الجامع ضعيف- ١٨٨٦ الضعيفة ،٦٣٣٥ المشكاة-)٢٩١: ص( الترمذي سنن ضعيف (– ضعيف ٢٥٣٢- ٩٤ 

 )٣٩٩/ ١٠( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقاتوصححه األلباني في ٢٥٧١رقم )٦٩٩/ ٤( -٩٥ 
  * في المخطوط : ( تشق ) بقاف واحدة . )يؤالثان التحيق/  ٥٦٥١ ـ ٥٦٥٠)) (المشكاة((
 ٧٠٨٦/  ٧ال : هذا إسناد ضعيف ) وأخرجه الطبراني في الكبير( مختصر زوائد مسند البزار البن حجر وق ٢٢٥٨ - -٩٦ 

  :" وإسند الطبراني حسن ". ٤١٤/  ١٠وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 



  ) في الجنة الوسطى التي ھي أرفعھا وأحسنھا"  ٢/  ٧إن الفردوس ھي ربوة (" -٨٣

  ٩٧البزار رواه                                                               

ور، عن یمین الرحمن عز وجل، وكلتا یدیھ یمین، إن المقسطین عند اهللا على منابر من ن« -84
  »الذین یعدلون في حكمھم وأھلیھم وما َوُلوا

   ٩٨رواه مسلم                                                            

" إن في الجنة لعمدا من یاقوت علیھا غرف من زبرجد لھا أبواب مفتحة تضيء كما یضيء  -٨٥
قلنا یا َرسوَل اِهللا من یسكنھا؟ قال: المتحابون في اهللا المتباذلون في اهللا  الكوكب الدري قال

 والمتالقون في اهللا".

 ٩٩رواه البزار                                                                                   

ي الرحمن بما أقسطوا في الدنیا " إن المقسطین في الدنیا على منابر من لؤلؤ یوم القیامة بین ید -٨٦
"  

  ١٠٠رواه ابن أبي شیبة                                                          

  إن قوما یدخلون النار ثم یخرجون منھا فیدخلون الجنة "-87

  ١٠١رواه البزار                                                             

َیْعُظُم حتى إن ضرسھ ألََْعَظُم من أحد ؛ وفضیلة جسده على ضرسھ كفضیلة جسد " إن الكافَر َل -٨٨
  أحدكم على ضرسھ ".

    ١٠٢رواه ابن ابي شیبة                                                                

                                                                                                                                                                                     
* في المطبوع من المسند في الشاملة ( ثنتين وسبعين ) وكذا في حاشية ( ب )من النسخة التي اعتمدها محقق 

  نتان ".مختصر الزوائد ؛ قال :" ( وفي ( أ ) . اث
):"رواه البزار، وفيه يوسف بن ٣٩٨/ ١٠وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( ٤٦٤٩)رقم ٤٦٤/ ١٠البحر الزخار ( - ٩٧ 

يا أم حارثة! إنها جنات في جنة وإن ابنك :«خالد السمتي، وهو ضعيف".وللحديث شاهد صحيح عن أنس يرفعه بلفظ 
.و ٢٠٠٣، ١٨١١[ الصحيحة ٣١٧٤.أخرجه الترمذي » أوسطها وأفضلهاأصاب الفردوس األعلى والفردوس ربوة الجنة و

  )]١٢٩٦/ ٢صحيح الجامع الصغير وزيادته (

  ) ١٨٢٧(  ١٨رقم )١٤٥٨/ ٣(-٩٨ 
  .٢٣١١؛ ضعيف جدا قاله الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار  ٨٧٧٦رقم )٢٨٢/ ١٥( الزخار البحر -٩٩ 
  ووافقه الذهبي وهو كذلك . ٨٨/ ٤ الحاكم على شرط الشيخين وصححه ٢/١٥٩واحمد )٣٩/ ٧( مصنففي ال -١٠٠ 
 النار من يخرجون قوما إن« )ولفظه :٣١٩(  ٨٤لم أعثر عليه في البحر الزخار وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه -١٠١ 

  »الجنة يدخلون حتى وجوههم دارات إال فيها، يحترقون
 ٢٢٤٣وابن ماجه ٣/٣٢٢في مسنده كما في مصباح الزجاجة  -١٠٢ 



بشفاعتھ  " إن من أمتي من یعظم للنار حتى یكون أحد زوایاھا ، وإن من أمتي من یدخل الجنة -٨٩
  أكثر من ُمَضَر "

   ١٠٣رواه ابن أبي شیبة                                                           

إن الكافر إذا عمل حسنة ُأْطِعَم بھا ُطْعَمًة من الدنیا، وأما المؤمن، فإن اهللا یدخر لھ حسناتھ « -٩٠
  ،»في اآلخرة وُیعِقُبھ رزقا في الدنیا على طاعتھ

  ١٠٤رواه مسلم                                                         

) لھم: أحیوا  ما خلقتم "، ثم قال:  ١/  ٨" إن أصحاب ھذه الصور یعذبون یوم القیامة یقال (  -٩١
  »إن البیت الذي فیھ الصور ال تدخلھ المالئكة«

   ١٠٥رواه مالك في الموطأ                                                              

إن الصخرة العظیمة لتلقى من شفیر جھنم فتھوي فیھا سبعین عاما وما تفضي إلى : « -٩٢
  »قرارھا

 ١٠٦رواه الترمذي                                                           

ال العبد ال إلھ إالَّ اهللا أھتز ذلك ِإنَّ هللاَِّ َتَباَرَك َوَتَعاَلى عمودا من نور بین یدي العرش فإذا ق -93
العمود. فیقول اهللا تبارك وتعالى: اسكن. فیقول: كیف أسكن ولم تغفر لقائلھا؟ فیقول: إني قد غفرت 

  لھ فیسكن عند َذِلَك.

   ١٠٧رواه البزار                                                              

                                                                                                                                                                                     
 .١٥١٩وضعبف الجامع الصغير )٢٦١/ ٤( ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباحكما في  ضَعِيف إِسْنَاد هَذَا 

)بلفظ :"ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثالث ٢٨٥١(٤٤والشطر األول له شاهد أخرجه مسلم 
."  
 ،) ٣١٣ - ٥/٣١٢و ٤/٢١٢( أحمد أخرجهو ٣٤١٥٠رقم )٥٢/ ٧( ه مصنف لم أعثر علیھ في مسند ابن أبي شیبة ورواه في- ١٠٣ 

 وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلةوضعفه الشيخ األلباني في  ٤٣٢٣ ماجه وابن ،) ٤/٥٩٣و ١/٧١( والحاكم
  )١٤٠/ ٥( األمة في السيئ

  ) ٢٨٠٨(  ٥٧رقم )٢١٦٢/ ٤(-١٠٤ 

  ) ٢١٧٠(  ٩٦..ومسلم  ٢١٥٠ورواه كذلك البخاري  )٩٦٦/ ٢(- ١٠٥ 

 ) ولفظه عن  ٢٨٤٤(  ٣١إسنده ضعيف ألنه منقطع لكن له شاهد صحيح أخرجه مسلم  ٢٥٧٥رقم  )٧٠٢/ ٤(-١٠٦ 
: وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ،بةٌوجْ سمع إذ وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا: قال هريرة، أبي عن 

 في يهوي فهو خريفا، سبعين منذ النار في به رمي حجر اهذ: «قال أعلم، ورسوله هللا: قلنا: قال »هذا؟ ما تدرون«
  ،»قعرها إلى انتهى حتى اآلن، النار



  رقون فیھا إال داراِت وجوھھم حتى یدخلون الجنة" "إن قوما یخرجون من النار یحت-٩٤

  ١٠٨رواه مسلم                                                              

إن العرق یوم القیامة لیذھب في األرض سبعین باعا، وإنھ لیبلغ إلى أفواه الناس، أو إلى « -٩٥
  » آذانھم

  ١٠٩رواه مسلم                                                          

  »إن منھم من تأخذه النار إلى كعبیھ، ومنھم من تأخذه إلى حجزتھ، ومنھم من تأخذه إلى عنقھ« -٩٦

   ١١٠رواه مسلم                                                      

ا  أن یتمنى أن ُینَطَلَق بھ إلى " إن العار والخزیة لیبُلغ من العبد في المقام بین یدي اهللا تعالى م -٩٧
  النار وینجو بھ من ذلك المقام "

  ١١١رواه البغوي                                                      

  "إن من أشراط الساعة أن ُیرفع العلم وَیثبت الجھل وُیْشَرب الخمر ویظھر الزنا "-٩٨

  ١١٢رواه البخاري                                                         

)، ال یغلق حتى تطلع الشمس  ٢/  ٨إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة ، مسیرتھ سبعون سنة ( « -٩٩
  ». من نحوه

  ١١٣رواه الدارقطني                                                             
                                                                                                                                                                                     

َ  الْحَدِيثُ وَهَذَاإسناده ضعيف قال البزار :" ٨٠٦٥رقم  )٣٦١/ ١٤( الزخار البحر - ١٠٧   اللهُ صَلى النبِيّ عَن يُرْوَى نعلمُهُ ال
 ذكرنا وَإنما الحديث، في بالقوي ليس عمرة أبي بن إبراهيم بْنُ هللاِ وعَبد اإلِسْنَادِ، بِهَذَا الْوَجْهِ هَذَا مِنْ إال  وَسَلم عَلَيه
  ."كالمه لحسن الحديث هذا

) وقوله : دارات جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه من  جوانبه ؛ ومعناه : أن النار ال تأكل دارة الوجه  ٣١٩(٨٤ -١٠٨ 
  لكونها محل السجود .

  يدخلون : بالنون وهو صحيح ؛  وهي لغة .( انظر شرح النووي على صحيح مسلم ) وقوله : حتى
  .٦٥٣٢ورواه كذذلك البخاري  ) ٢٨٦٣( ٦١رقم )٢١٩٦/ ٤(-١٠٩ 
 ) ٢٨٤٥(  ٣٣؛ ٣٢رقم )٢١٨٥/ ٤(- ١١٠ 

  .رح صحيح مسلم للنوويش. انظر والسراويل اإلزار مقعد هي) حجزته إلى تأخذه من ومنهم( قوله :

  
( كشف األستار ) بلفظ " العار والخزية تبلغ من ابن آدم في المقام بين يدي  ٣٤٢٣والبزار  ٥٧٧/  ٤لحاكم أخرجه ا -١١١ 

هللا ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار ويتحول من ذلك المقام " إسناده ضعيف جدا . قاله ابن حجر في مختصر 
  . ٢٢٣٥زوائد البزار رقم 

  ) ٢٦٧١( ٨ورواه كذلك مسلم  ٨٠ -١١٢ 



لدابة على الناس ضحى، إن أول اآلیات خروجا، طلوع الشمس من مغربھا، وخروج ا«- ١٠٠
  ،»وأیھما ما كانت قبل صاحبتھا، فاألخرى على إثرھا قریبا

 ١١٤رواه مسلم                                                               

  إن صاحبي الصور بأیدیھما قرنان یالحظان النظر متى یؤمران "  - ١٠١

 ١١٥رواه ابن أبي شیبة                                                   

" إن أحدكم إذا مات عرض علیھ مقعده  بالغداة والعشي، إن كان من أھل الجنة فمن أھل   - ١٠٢
  الجنة، وإن كان من أھل النار فمن أھل النار، فیقال: ھذا مقعدك حتى یبعثك اهللا یوم القیامة "

  ١١٦رواه البخاري                                                        

إن الرجل لیعمل عمل أھل الجنة، فیما یبدو للناس، وھو من أھل النار، وإن الرجل لیعمل «  - ١٠٣
  »عمل أھل النار، فیما یبدو للناس، وھو من أھل الجنة

  ١١٧رواه البخاري                                                              

مة من رضوان اهللا. ما كان یظن أن تبلغ ما بلغت. یكتب اهللا لھ بھا إن الرجل لیتكلم بالكل«  - ١٠٤
) .وإن الرجل لیتكلم بالكلمة من سخط اهللا. ما كان یظن أن یبلغ  ما بلغت. ١رضوانھ إلى یوم یلقاه(

  )٨/٢()"١یكتب اهللا لھ بھا سخطھ إلى یوم یلقاه(

  ١١٨رواه مالك في الموطأ                                                              

  " إن أمتي إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیھ یوشك أن یعمھم اهللا منھ بعقاب "- ١٠٥

   ١١٩رواه البزار                                                          

                                                                                                                                                                                     
  )٤٤٣/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيحانظر  ؛ حسنإسناده  )٣٦٣/ ١(- ١١٣ 

    )           ٢٩٤١(  ١١٨رقم )٢٢٦٠/ ٤(- ١١٤ 

 األلبانيوضعفه  ٤٢٧٣وابن ماجه  ٢٤٣١والترمذي  ٧٣ ؛ ٣/٧طبوع من المسند وأخرجه أحمد لم أعثر عليه في الم-١١٥ 
  . ١٨٧٢في ضعيف الجمع الصغير  

  )٢٨٦٦(٦٥لم ؛...ومس ١٣٧٩-١١٦ 
  )١١٢(١٧٩...ومسلم ٢٨٩٨-١١٧ 
]وفي الباب عن ).٨٨٨)) (الصحيحة)((٣٣٢/ ١( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات [– صحيح حسن . ٩٨٥/  ٢-١١٨ 

  )٢٩٨٨(٥٠؛٤٩ومسلم  ٦٤٧٧أبي هريرة عند البخاري 
  )في المخطوط : القيامة١(
  : ٥١٤٢ المشكاةو)٣٩٨/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح: ) صحيح( ٦٥في البحر الزخار -١١٩ 



تحل فیھا الدم إن أول دینكم بدأ نبوة ورحمة ثم یكون خالفة ورحمة ثم یكون ملكا وجبریة ُیس - ١٠٦
"  

  ١٢٠رواه البزار                                                         

  "إن من اقتراب الساعة السالَم بالمعرفة وأن یجتاَز الرجل المسجَد ال یصلي فیھ"- ١٠٧

   ١٢١رواه البزار                                                               

  أشراط الساعة أن یتدافع أھل المسجد ال* یجدون من یصلي بھم "" إن من  - ١٠٨

  ١٢٢رواه أبو داود                                                               

" إن الرجل لینصرف؛ وما كتَب لھ إال ُعُشُر صالِتِھ، ُتُسُعھا، ُثُمُنھا، ُسُبُعھا، ُسُدُسھا، ُخُمُسھا، - ١٠٩
  ھا، ِنْصفھا ".ُرُبُعھا، ثُلُث

  ١٢٣رواه أبو داود                                                               

  إن اإلمام ضامن ؛ فإن أحسن فلھ ولھم ؛ وإن أساء فعلیھ وال علیھم "-١١٠ 

  ١٢٤رواه ابن أبي شیبة                                                                        

  "إن لكل شيء ُأنفًة ؛ وإن ُأْنفة الصالة التكبیرُة األولى فحافظوا علیھا"- ١١١

 ١٢٥رواه البزار                                                                      

                                                             
 والطبراني منه، أتم والبزار النعمان، ترجمة في أحمد رواه:")١٨٩/ ٥( الفوائد ومنبع الزوائد مجمعقال في  ١٢٨٢-١٢٠ 

  ." ثقات ورجاله األوسط في ببعضه
 ى؛ حسن لغيره وذلك لوروده من طرق أخر ٤٤٦-٤/٤٤٥والحاكم  ٤٢٠؛ ٤١٩؛ ٤٠٨؛ ١/٤٠٤وأحمد ١٤٦٠- ١٢١ 

عليك يا أبا عبدِ الرحمن ، فرد عليه ثم قال : إنه سيأتي على الناسِ  السالم عن ابنِ مسعودٍ أنه مر برجلٍ فقالو

  ) :11/23 فتح الباري البن حجر( إسناده صحيح للمعرفةِ فيه السالمُ  زمانٌ يكونُ 

 

  
  وفي (ب) وال.* في (أ) فال ؛ )٢٨٨: ص( وزيادته الصغير الجامع انظر  ضعيفإسناده   ٥٨١-١٢٢ 
  ))٣٨٢/ ٣( األم - داود أبي صحيح-( .حسن حديث؛  ٧٩٦  - ١٢٣ 

وصححه األلباني في  ٢١٦/  ١والحاكم  ٩٨١لم أعثر عليه فيما طبع من مسند ابن أبي شيبة وأخرجه ابن ماجه -١٢٤ 
عند البخاري وله شاهد )١٧٦٧( الصحيحة و،) ١٠٨٠ -  ١٠٧٦( النضير الروض و)  ٤٨١/ ٢( ماجة ابن سنن وضعيف صحيح

  »وعليهم فلكم أخطئوا وإن فلكم، أصابوا فإن لكم، يصلون«بلفظ  ٦٩٤



" إن طول صالة الرجل وقصر خطبتھ َمِئنَُّةمن فقھ الرجل ؛ فأطیلوا الصالة وأقصروا  - ١١٢
  الخطبَة "

   ١٢٦رواه البزار*                                                                        

/  ٩" إن ھذه الصلوات الخمس الحقائق كفارات لما بینھن من الذنوب ما اجتنبت الكبائر "( - ١١٣
١.(  

 ١٢٧رواه البزار                                                                    

" إن أفضَل الصلوات  صالُة الصبح یوم الجمعة في جماعة ؛ وما أحَسب  من شھدھا منكم  - 114
  إال مغفورا لھ "

  ١٢٨رواه البزار                                                                        

  " إن المصلي یناجي ربھ ؛ فلینظر بما یناجیھ ؛ وال یجھر بعضكم على بعض بالقرآن- ١١٥

  ١٢٩رواه مالك في الموطأ                                                                        

إن المؤمن إذا كان في الصالة، فإنما یناجي ربھ، فال یبزقن بین یدیھ، وال عن یمینھ، ولكن « - ١١٦
  *»عن یساره، أو تحت قدمھ 

 ١٣٠رواه البخاري                                                                         

" إن الشمس والقمر ال ینكسفان لموت أحد * فإذا رأیتموھما فصلوا وادعوا حتى ُیكشف  ما  - ١١٧
  بكم "

  ١٣١رواه البخاري                                                                       

                                                                                                                                                                                     
 ٢٠٤/  ١و حسنه ابن حجر في المطالب العالية ١٢٣٢صحح إسناده البوصيري في إتحاف المهرة  ٤١١٦رقم -١٢٥ 

  . ٢٦٢١وضعفه الشيخ األلباني في الضعيفة 
  ) ٨٦٩(  ٤٧لم أعثر عليه عند البزار وأخرجه مسلم  -١٢٦ 

  * في ( أ ) النسائي .
  مئنة : عالمة ومعناه وهذا ما ما يستدل به على فقه الرجل .

  ) ٣٠٣/  ١إسناده ضعيف فيه صالح بن موسى وهو منكر الحديث ( مجمع الزوائد  ١٧٠٤-١٢٧ 
  ١٢٧٩رقم  -١٢٨ 
عمر مرفوعا  عن ابن  ١٠٧/  ٧)وله شاهد أخرجه أبو نعيم في الحلية  ١٧٢/  ٢إسناده ضعيف ( مجمع الزوائد للهيثمي  

بلفظ"أفضل الصلوات عند هللا صالة الصبح يوم الجمعة في جماعة " وصححه الشيخ األلباني رحمة هللا تعالى عليه 
  .١٥٦٦في الصحيحة 

  لأللباني.)٣٧٠/ ١( وسلم عليه هللا صلى النبي صالة صفة أصلانظر (صحيح  إسناد ١/٨٠-١٢٩ 
  )٥٥١( ٥٤...ومسلم  ٤١٣-١٣٠ 

  يسرى .* في (أ) ال



  وَّران في النار یوم القیامة "" إن الشمس والقمر ثوران * ُمَك - ١١٨

  ١٣٢رواه ابن أبي شیبة                                                                  

" إن المالئكة تنزل في الَعنان: وھو السحاب، فتذكر األمَر ُقِضَي في السماء، فتسترق   - ١١٩
  مائة كذبة من عند أنفسھم " الشیاطین السمع فتسمعھ، فتوحیھ إلى الكھان، فیكذبون معھا

  ١٣٣رواه البخاري                                                               

  إن عرش إبلیس على البحر فیبعث سرایاه فیفِتنون الناس فأعظمھم عنده أعظمھم فتنة " - ١٢٠

  ١٣٤مسلم رواه                                                                 

)محتضرة فإذا أتى أحدكم الخالء فلیقل: أعوذ باهللا من الخُبث ١/ ١٠" إن ھذه الحشوش ( - ١٢١
 والخبائث ".

   ١٣٥رواه أبو داود                                                                          

  " إن للوضوء شیطانا یقال لھ الولھان ؛ فاتقوا وسواس الماء " - ١٢٢

 ١٣٦رواه الترمذي                                                                            

" إن للشیطان كحال ولعوقا فإذا كحل اإلنسان من كحلھ شغلھ عن الصالة، وإذا ألعقھ من  -١٢٣ 
  لعوقھ ذرب لسانھ بالشر ".

   ١٣٧رواه البزار                                                                      

                                                                                                                                                                                     
  وفي مواضع أخرى . ١٠٤٠-١٣١ 

  *في(أ)وال لحياته وهي موجودة في موضع أخرى.
 ٦٧-١/٦٦والطحاوي في مشكل اآلثار  ٣٢٠٠لم أعثر عليه فيما طبع من مسنده وأخرجه البخاري في بدء الخلق -١٣٢ 

  . ١٢٤وصححه الشيخ األلباني في الصحيحة 
  * في (أ) نوران

 ٣٢١٠  - ١٣٣....  

 ٢٨١٣(  ٦٦-١٣٤ ..(.  
  ).١٠٧٠)) (الصحيحة(( ـ صحيح ٦-١٣٥ 
الحُشوش :مواضع قضاء الحاجة واحدها : حُش وحَش قال الخطابي :أصل الحش جماعة النخل المتكاثفة ؛ وكانوا  -

  يقضون حاجتهم إليها قبل اتخاذ الكنف .
  ن وإناثهم .."الخُبُث جمع يخبيث والخبائث جمع خبيثة ؛ قال الخطابي وابن حبان :" يريد ذكران الشياطي -  
  محتضرة : أي تحضرها الشياطين وتنتابها . -
  )٢٨٦: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيفانظر :  )ضعيف( ٥٧ -١٣٦ 
 ])٢٨٤: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[ )ضعيف( ٤٥٨٣رقم )٤٣١/ ١٠( الزخار البحر - ١٣٧ 



"إن نفرا من الجن بالمدینة أسلموا فإذا رأیتم أحدا منھم فحذروه ثالث مرات ثم إن بدا لكم أن  - ١٢٤
  تقتلوه فاقتلوه بعد ثالث "

  ١٣٨رواه النسائي                                                                 

في الصالة فیأخذ شعرة من دبره فیرى أنھ قد أحدث ؛ فال  " إن الشیطان یأتي أحدكم - ١٢٥
  ینصرف حتى یسمع صوتا أو یجد ریحا "

  .١٣٩رواه البغوي في المسند                                                                           

أو كلمة » یدنو منھإن العبد إذا تسوك، ثم قام یصلي قام الملك خلفھ، فتسمع* لقراءتھ ف«  - ١٢٦
حتى یضع فاه على فیھ فما یخرج من فیھ شيء من القرآن، إال صار في جوف الملك، *«نحوھا 

  »فطھروا أفواھكم للقرآن

   ١٤٠رواه البزار                                                              

 ٢/  ١٠ین، فإذا وجدت الماء،( إن الصعید الطیب طھور ، وإن لم تجد الماء إلى عشر سن   "- ١٢٧
  ) فَأِمسَّھ ِجلَدك "

  ١٤١رواه أبو داود                                                                 

إن في اللیل لساعة ال یوافقھا رجل مسلم، یسأل اهللا خیرا من أمر الدنیا واآلخرة، إال أعطاه «  - ١٢٨
  »إیاه، وذلك كل لیلة

                                                                                                                                                                                     
 

 

  
/ ٤( مسلم صحيحوهو في )٤٤٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيحانظر : )صحيح(؛ ٩٧٠في عمل اليوم والليلة  -١٣٨ 

  )٢٢٣٦( - ١٤١رقم  )١٧٥٧
 )٤٠٦/ ١٨( الةالرس ط أحمد مسندقاله شعيب األرنؤوط في تحقيقه ل حسن، حديث وهو١١٩١٢أخرجه أحمد -١٣٩ 
  )بلفظ"ال ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا ".٣٦١(٩٨ومسلم  ١٣٧والشطر األخير له شاهد في البخاري  
وقال الهيثمي في المجمع ١/١٦٧إسناده جيد كما قال المنذري في الترغيب  ٦٠٣رقم )٢١٤/ ٢( الزخار رالبح - ١٤٠ 
  :"رواه البزار ورجاله ثقات ".٢/٩٩

  *في (أ) فيستمع و(ب) يتسمع وفي مختصر زوائد البزار : فيسمع ؛ والتصويب من المسند المطبوع .

  ة لدي .*أو كلمة نحوها : غير موجودة في النسخ المتوفر

  )٣٤٢/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيحانظر :)صحيح( ٣٣٣ - ١٤١ 



  ١٤٢رواه مسلم                                                             

" إن سورة في* القرآن (ثالثین)* آیة شفعت لصاحبھا حتى غفر لھ {تبارك الذي بیده  -١٢٩ 
  الملك}"

   ١٤٣رواه النسائي                                                            

أن یقول العبد : سبحانك اللھم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك "إن أحب الكالم إلى اهللا  – ١٣٠
  وال إلھ غیرك . وإن أبغض الكالم إلى اهللا  أن یقول الرجل للرجل اتق اهللا فیقول علیك نفسك".

  ١٤٤رواه النسائي                                                         

َنھ ؛وإني حرمت المدینة ما بین البتیھا ال یصطاد * "إن إبراھیم حرم البیت الحرام وأمَّ - ١٣١
  صیدھا وال یقطع عضاھا * "

  ١٤٥رواه النسائي                                                       

  " إن أول ما نبدأ بھ من یومنا ھذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ھذا فقد أصاب سنََّتنا " - ١٣٢

  ١٤٦رواه البخاري                                                            

  "إن أیام التشریق أیام أكل وشرب ؛ لیست* أیاَم* صیام " - ١٣٣

 ١٤٧رواه النسائي                                                               

  أو یفرغوا "" إن الصائم إذا ُأِكل في بیتھ دعت لھ المالئكة حتى یقضوا أكلھم  - 134

  ١٤٨رواه البغوي في المسند                                                          
                                                             

 ٧٥٧(١٦٦-١٤٢( .  
 أبي صحيح(( ـو)١٨٤/ ٢( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات[لغيره  حسن؛ ٧١٠رقم  والليلة اليوم عملفي  - ١٤٣ 

  ]).١٢٦٥)) (داود

  * في (أ) من .*في (أ) ثالثون .

  ٢٥٩٩يح [ األلباني في الصحيحة ؛إسناده صح٨٤٩رقم  والليلة اليوم عملفي   -١٤٤ 
  ).١٣٦٢(٤٥٨ومسلم ٤٢٨٤م رق ٤٨٨/ ٢في الكبرى  -١٤٥ 

  .موجودة في رواية مسلم  اظلفأوهي  .عوض يصطاد وعضاهها عوض عضاها * في (أ) ال يصاد 
  )٩٩٢/ ٢( مسلم صحيح ]وعضة وعضهة عضاهة واحدها شوك وله يعظم شجر كل العضاه) عضاهها( ش[  
  )١٩٦١(٧...ومسلم  ٩٥١ -١٤٦ 
  )١٠٤و ١/٩٢( وأحمد) ٤/٢٩٨( والبيهقى) ٤٣٥ ـ ١/٤٣٤( والحاكم  ٢٨٨٨رقم ٢/١٦٨في الكبرى  -١٤٧ 

  تحقيق شعيب األرنؤوط .)٢٨٦/ ٢( الرسالة ط أحمد مسند انظر لغيره، حسن
 *في(أ) ليس * وفي(أ) و(ب) بأيام .

   



  )" ٢/  ١١"إن بالال ینادي بلیل فكلوا واشربوا حتى ینادي ابن أم مكتوم (  - ١٣٥

  ١٤٩رواه مالك في الموطأ                                                          

ھذھالمسائل َكدُّ یِكد بھا أحدكم وجھھ ؛ إال أن یسأل الرجل ذا سلطان أو في أمٍر ال ُبدَّ  " إن - ١٣٦
  منھ *" 

  ١٥٠رواه ابن أبي شیبة                                                               

  " إن الفحش والتفحش لیسا من اإلسالم في شيء ؛ وأحسن الناس إسالما أحسنھم ٌخُلقا - ١٣٧

  ١٥١رواه ابن أبي شیبة                                                            

  " إن الرفق ال یكون في شيء إال زانھ ؛ وال ُینزع من شيء إال شانھ " - ١٣٨

  ١٥٢رواه مسلم                                                               

  نبیاَء ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم "" إن من أشد الناس بالء األ- ١٣٩

  ١٥٣رواه ابن أبي شیبة                                                           

                                                                                                                                                                                     
 الرغيب التعليق ،انظر : ضعيف  ... ٧٨٦؛  ٧٨٥؛ والترمذي  ٣٩٤؛٣٦٥/ ٦أخرجه أحمد بنحوه و ١٠٦٧٢في المصنف  -١٤٨ 
  . )١٣٣٢( الضعيفة ،) ٢١٣٨( خزيمة ابن على التعليق ،) ٩٦/  ٢(
  ....؛٦٢٠والبخاري  ٧٤/ ١ -١٤٩ 
 )آليا الشاملة بترقيم ،١٨١/ ٢( الترمذي سنن وضعيف صحيح انظر :صحيح، ... ١٦٣٩وأبو داود  ١٠/  ٥أخرجه أحمد  -١٥٠ 

  )٢/  ٢( الرغيب قالتعلي
 استعجَلَ إذا: كداَ عمله في يكد كد: يقال اإلتعاب،: الكدُ) : النهاية( في األثير ابن قال ،"وجهه بها الرجلُ يكدُ كد: " قوله

َراد وتعب،   ])٢٩٨/ ٣٣( الرسالة ط أحمد مسند [.ورَونَقَه ماءَه بالوجه وأ
  * سقطت من جميع النسخ 

  ... ٨٩/  ٥وأحمد  ٢٩١/  ٦البخاري في التاريخ الكبير و ٨٨/  ٦في المصنف  -١٥١ 
  . ٢٥/  ٨وكذا الهيثمي في المجمع  ٤٠٩/  ٣إسناد أحمد جيد وروته ثقات . قاله المنذري في الترغيب 

  شرح : الفحش : الخلق السيء
  ة في الفحش ؛ وكل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي فاحشة .النفحش : المبالغ

 ٢٥٩٤(  ٢٨-١٥٢ (  
  ) ٥٢١/  ٢النهاية  –شانه : يشينه من الشين وهو العيب . 

 وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أتينا:" قالت أنها فاطمة عمته عن حذيفة بن عبيدة أبي عن ٦/٣٦٩أخرجه أحمد  -١٥٣ 
 لو هللا رسول يا: قلنا الحمى، حر من يجد ما شدة من عليه ماؤه يقطر نحوه معلق سقاء فإذا نسائه، في نعوده
  =.فذكره... "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. فشفاك هللا دعوت

  
وقال األلباني  )٢٧٦-٢٧٥/ ١( وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلةكما جاء في : حسن  إسناده= 
 بالعكس، والعكس انا،وامتح ابتالء ازداد إيمانا، أقوى كان كلما المؤمن أن على صريحة داللة األحاديث هذه وفي:"

 من اإلقالة أو الطرد أو كالحبس ببالء أصيب إذا المؤمن أن يظنون الذين واألحالم العقول ضعفاء على رد ففيها
 باطل، ظن وهو! تعالى هللا عند مرضي غير المؤمن أن على دليل ذلك أن ونحوها الوظيفة



" إن ِعَظَم الجزاء مع ِعَظم البالء، وإن اهللا إذا أحب قوما ابتالھم، فمن رضي فلھ الرضا،  - ١٤٠
 ومن سِخط فلھ السُّخط ".

  ١٥٤رواه ابن أبي شیبة                                                             

  » المؤمن بخیر على كل حال ُتنزع نفسھ من بین َجْنبْیھ وھو یحمد اهللا تعالى« - ١٤١

 ١٥٥رواه ابن ابي شیبة                                                                

  كل سبعة أیام یوما ؛ وإن كان لھ طیب مسَّھ ". "إن هللا حقا على كل مسلم أن یغتسل - 142

  ١٥٦رواه ابن أبي شیبة                                                                

  " إن أكثر شھداء أمتي أصحاب الُفُرش ؛ ورب قتیل بین الصف اهللا أعلم بنیتھ " - ١٤٣

 ١٥٧رواه ابن أبي شیبة                                                             

  " إن الناس لم ُیعطوا شیئا أفضل من العفو  والعافیة ؛ فسلوھما* اهللا " - ١٤٤

 ١٥٨رواه البزار                                                                  

  " إن في الحبة السوداء شفاًء* من كل داء إال السام " - ١٤٥

                                                                                                                                                                                     
 خير، دليل غالبا فالبالء بالء، األنبياء حتى الناس شدأ كان البشر، أفضل وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فهذا

 قوما أحب إذا هللا وإن البالء، عظم مع الجزاء عظم إن"  :اآلتي الحديث أيضا ذلك على يدل كما شر، نذير وليس
   "وسنده حسن)٤٠٣١( ماجه وابن) ٦٤/  ٢( الترمذي أخرجه ". السخط فله سخط ومن الرضا، فله رضي فمن ابتالهم،

  )٤٠٣١( ماجه وابن) ٦٤/  ٢( الترمذي أخرجه - ١٥٤ 

  )٢٧٦/ ١( وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة حاديثاأل حسن، سلسلة وسنده 

  ...٢٦٨/ ١أخرجه أحمد و٢٦٧/ ٣في المصنف  - ١٥٥ 

  ١٦٣٢ الصحيحة انظر) صحيح( 

 ؛٢٣٢أخرجه ابن حبان في صحيحه  -١٥٦ 
انظر :  الشواهد في به بأس ال بسند) ٩٣ ـ ٩٢/ ٢( شيبة أبي بنا أخرجه: عازب بن البراء حديث من شاهد وله .صحيح

  .)٤٥٠/ ٢( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات
 كل في يغتسل أن مسلم كل على حق: «وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي وعن
  )٨٤٩(٩ومسلم ..٨٩٧أخرجه البخاري  »وجسده رأسه فيه يغسل يوما أيام سبعة

   ٣٩٧/ ١أخرجه أحمد  و ٤٠٣في البحر الزخار -١٥٧ 
  ٢٩٨٨.وضعفه األلباني في الضعيفة ٢٣٨/ ١٠رجال سنده موثوقون قاله ابن حجر في الفتح 

 العفو هللا اسألواوحسن إسناده البزار وله شاهد من حديث أبي بكر يرفعه بلفظ " ٦٩في البحر الزخار رقم -١٥٨ 
 " العافية من خيرا اليقين بعد يعط لم أحدا فإن والعافية

  )٣٨٤٩( ماجة ابن"انظر صحيح سنن  صحيح حسنقال األلباني :"
   * في (أ) فاسألوهما



 ١٥٩رواه مسلم                                                                 

  ) حق الولد على الوالد أن ُیْحسن اسمھ وأن *یحسن أدبھ "١١/١" إن من( - ١٤٦

  *  ١٦٠رواه البزار                                                                      

وبالعذاب * فال تسبوھا * وسلوا * اَهللا من خیرھا "إن الریح من ُروح اهللا تجيء بالرحمة  - ١٤٧
  وتعوذوا من شرھا *"

  ١٦١رواه النسائي                                                                   

" إن الركن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنة ؛ طمس اهللا نورھما ؛ ولو لم یطمس نورھما  - ١٤٨
  والمغرب " ألضاءتا  ما بین المشرق

              ١٦٢رواه ابن أبي شیبة                                                                     

" إن ُأُحدًا جبل یحبنا ونحبھ ؛ وإنھ لعلى ُتْرعة من ُتَرع الجنة ؛ وإن َعْیَر على ترعة من ترع  - ١٤٩
  النار " 

  ١٦٣رواه البغوي في المسند                                                      

" إن المؤمن یرى ذنوبھ كأنھ في أصل جبل یخاف أن یقع علیھ وإن الفاجر یرى ذنوبھ  - ١٥٠
  كذباب وقع على أنفھ قال بھ ھكذا فطار *" .

 ١٦٤رواه الترمذي                                                             

                                                             
  .٥٦٨٨)والبخاري  ٢٢١٥(٨٨تحت رقم -١٥٩ 

  * في (أ) لشفاء باأللف .
  (كشف األستار ) ١٩٨٤-١٦٠ 

  ]٤٧/ ٨ثمي ومجمع الزوائد للهي ١٦٩٩إسناده ضعيف [ مختصر زوائد البزار البن حجر 
  * سقطت من (ب) * في (أ) الترمذي .

  ٢٣١في عمل اليوم والليلة -١٦١ 
  ].١٥٣ الكلم ،١٥١٦ المشكاة ،١٠٩٦ النضير الروض.  )٦٦٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح) ... [صحيح(

  *في (أ) بدون الباء  .*(أ) فال تسبوه  . * في(أ) فاسألوه . * (أ) سقطت الجملة األخيرة .
 وغيره.. ٨٧٨الترمذي  -١٦٢ 
  ].٢٥٧٩ المشكاة. عمرو ابن عن) ٣٣٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح[ ) ...صحيح(
   ٣١١٥أخرجه ابن ماجه -١٦٣ 

والجملة األولى في الصحيح                       ])٢٩٨/ ٤( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة[.جدا ضعيف
 ) ١٣٩٣(  ٥٠٤ومسلم  4083 أخرجها البخاري

  الترعة : في األصل الروضة على المكان المرتفع ؛وعير اسم جبل من جبال المدينة المنورة ( النهاية البن األثير )
  ).٢٧٤٤(٣ومسلم  ٦٣٠٨وأخرجه كذلك البخاري  ٢٤٩٨؛ ٢٤٩٧رقم -١٦٤ 

  * في (أ) فأطاره .



  قبًة كؤودًا ال ینجو  منھا  إال كلُّ ُمِخفٍّ ""إن بین أیدیكم ع - ١٥١

  ١٦٥رواه البزار                                                             

" إن العرق لیلزم المرء في الموقف حتى یقول یا رب إرسالك بي إلى النار أھون علي مما  - ١٥٢
  أجد وھو یعلم ما فیھا من شدة العذاب"

  ١٦٦رواه البزار                                                            

  " إن هللا عبادا لیسوا بأنبیاء وال شھداء یغبطھم األنبیاء والشھداء یوم القیامة".   – ١٥٣

  ١٦٧رواه البزار                                                           

تي عبُد الرحمن بُن عوف ؛ والذي نفسي بیده لن "إن أول من یدخل الجنة من أغنیاء أم - ١٥٤
  یدخلھا إال حبوا "

 ١٦٨رواه البزار                                                                 

" إن من أمتي من یشفع للفئام  من الناس، ومنھم من یشفع للقبیلة، ومنھم من یشفع للعصبة،  -١٥٥ 
  دخلوا الجنة ".ومنھم من یشفع للرجل، حتى ی

  ١٦٩رواه  الترمذي                                                                 

                                                             
   ٤١١٨في االبحر الزخار رقم  -١٦٥ 
  ])١٢٩/ ٣( والترهيب ترغيبال صحيح: [)صحيح(  
  ( كشف األستار ) ٣٤٢٣ -١٦٦ 

   ])٢٢٠/ ٢( والترهيب الترغيب ضعيفو  ٢٢٣٥ضعيف جدا  [ مختصر زوائد البزار البن حجر 
 ٩٤٥٥رقم  الزخارفي البحر  -١٦٧ 

بان من طريق أخر صحيح أخرجه ابن حيه من لم أعرفهم ".لكن الحديث ورد ":رواه البزار وف١٠/٢٧٧قال في المجمع 
  )٥٤/ ٢( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات و)٩٣/ ٣( هيبوالتر الترغيب صحيحوصححه األلباني في  ٥٧٣

   ٢٥٨٧ أخرجه البزار  في البحر الزخار -١٦٨ 
 ])٢١٦/ ١٤( األمة في يئالس وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة[جدا  ضعيف السند

 النبي عن الصحابة من جماعة حديث ومن وجه، ما غير من ورد وقد(:) ٨٩/ ٤( الترغيب،"  في المنذري الحافظ قال
 من أجودها يسلم وال ماله، لكثرة حبوا الجنة يدخل عنه، هللا رضي عوف بن الرحمن عبد أن وسلم عليه هللا صلى

: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذكر التي بالصفة ماله كان ولقد الحسن، درجة بانفراده شيء منها يبلغ وال مقال،
 األمة، هذه أغنياء من غيره دون به يقصر أو اآلخرة، في درجاته ينقص فأنى ،) ١" ( الصالح للرجل الصالح، المال نعم
 ". أعلم وهللا. اإلطالق على ،) ٢" (أغنياءهم األمة هذه فقراء سبق: " صح إنما غيره، حق في هذا يرد لم فإنه

__________ 
 ) .الثاني التحقيق/ ٣٧٥٦" (المشكاة" في وهو وغيره،) ٢٩٩( المفرد، األدب( في يالبخار أخرجه) ١(
  ) .٥٢٤٣" ( المشكاة"  وانظر بعضها، هو خرج صحيحة أحاديث فيه) ٢(
 ٢٤٤٠-١٦٩  

  .])) ٢٠٠٢ الصغير الجامع ضعيف( ٥٦٠٢ المشكاة [– ضعيف



أن یقال لھ: ألم نصح لك*  -یعني العبد من النعیم  -" إن أول ما یسأل عنھ یوم القیامة   - ١٥٦
  جسمك، ونرویك من الماء البارد "

 ١٧٠رواه الترمذي                                                                     

" إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنیا مثال، فانظر ما یخرج من ابن آدم وإن قزَّحھ وملَّحھ، قد  - ١٥٧
 علم إلى ما یصیر ".

 ١٧١رواه البغوي في المسند                                                           

  لھ الخضر ُطبع كافرا ؛ ولو عاش ألرھق أبویھ طغیانا وكفرا"إن الغالم الذي قت - 158

   ١٧٢رواه البغوي                                                             

" إن أعظم الناس ِفریة یوم القیامة شاعر یھجو القبیلة على أسرھا ؛ ورجل انتفى من أبیھ "                                      - ١٥٩

  ١٧٣رواه الغوي في المسند                                                                  

  " إن أعمال بني آدم ُتعرُض عشیة الخمیس لیلة الجمعة ؛ فال یقبل منھا عمُل قاطع رحم ". – ١٦٠

 ١٧٤رواه البغوي                                                                                

إن من أشر * الناس عند اهللا منزلة یوم القیامة، الرجل یفضي إلى امرأتھ، وتفضي إلیھ، ثم « - 161
  »ینشر سرھا

 ١٧٥رواه مسلم                                                                      

                                                             
 ٣٣٥٨-١٧٠ 
 ])٤٠٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح - ٥٣٩ الصحيحة [ )صحيح(

  لفظة لك سقطت من المخطوط  *
  )٢٤٨٩" ( صحيحه"  في حبان ابن أخرجه - ١٧١ 

  ] ٣٨٢)٧٣١/ ١( وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة صحيح :[

  ) ٢٦٦١(  ٢٩)و ٢٣٨٠(  ١٧٢أخرجه مسلم -١٧٢ 
  . ٥٧٨٥وابن حبان في صحيحه  ٣٧٦١أخرجه ابن ماجه  -١٧٣ 

  ] )٢٦٢/ ٨( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات؛ .)٧٦٣)) (الصحيحة(([ ـ صحيح
  . ٦١أخرجه البخاري في األدب المفرد -١٧٤

 ٥٦] وله متابع عند مسلم ) ٦١" ( المفرد األدب" ؛)١٠٥/ ٤( السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء[.ضعيف إسناده
 )بلفظ :٢٥٦٥( 
 إال شيئا، بالله يشرك ال امرئ لكل اليوم، ذلك في وجل عز هللا فيغفر واثنين، خميس يوم كل في األعمال تعرض"  

  " يصطلحا حتى هذين اركوا يصطلحا، حتى هذين اركوا: فيقال شحناء، أخيه وبين بينه كانت امرأ
  . أخره إذا ركوا يركوه ركاه يقال أخروا أي) هذين اركوا(ومعنى 



؛ وأقرب ما تكون من وجھ ربھا )فإذا خرجت استشرفھا الشیطان  ١٢/١إن المرأة عورة (- ١٦٢
  وھي في قعر بیتھا "

 ١٧٦رواه البزار                                                               

  »إن المرأة تنكح على دینھا، ومالھا، وجمالھا، فعلیك بذات الدین تربت یداك«  - ١٦٣

   ١٧٧رواه مسلم                                                                   

  »إن المرأة كالضِلع، إذا ذھبت تقیمھا كسرتھا، وإن تركتھا استمتعت بھا وفیھا ِعوج« - ١٦٤

   ١٧٨رواه مسلم                                                               

  إن الیھود إذا سلم علیكم أحدھم فإنما یقول السام علیكم ؛ فقل : علیك "- ١٦٥
                                                                                                                                                                                     

 ١٤٧٣(١٢٣- ١٧٥(  

 العمري حمزة بن عمر فيه ألن سنده قبل من ضعيف فإنه" مسلم صحيح" في كونه مع الحديث هذا إنقال األلباني :" 
  أحاديثه: أحمد وقال والنسائي معين بن يحيى ضعفه":"الميزان" في الذهبي وقال" التقريب" في قال كما ضعيف وهو

 ".لعمر استنكر مما فهذا:"وقال الحديث هذا الذهبي له ساق ثم".مناكير

 في كما فقال القطان ابن وتوسط بصحيح وليس ضعيف الحديث أن األئمة لهؤالء لاألقوا هذه من ويسنتنج: قلت
 ".صحيح ال حسن به فالحديث مناكير أحاديثه: أحمد وقال معين ابن ضعفه وعمر":"الفيض"

 ما اآلن حتى أجد ولم"! الصحيح" بهيبة أخذ فلعله نفسه هو حكاه الذي التضعيف مع بحسنه حكم كيف أدري وال: قلت
 ] )١٤٣ - ١٤٢: ص( المطهرة السنة في الزفاف آداب [.أعلم وهللا... الحديث هذا عضد به أشد

 وإنما وأخير أشر يجوز ال يقولون النحو وأهل باأللف أشر الرواية وقعت هكذا القاضي قال) الناس أشر من إن(قوله : 
 وأنهما جميعا جوازهما في حجة وهي جميعا باللغتين الصحيحة األحاديث جاءت وقد قال منه وخير منه شر هو يقال

 واإلفضاء} بعض إلى بعضكم أفضى وقد{ تعالى قال والمجامعة بالمباشرة إليها يصل أي) إمرأته إلى يفضي( لغتان
  [ شرح النووي على صحيح مسلم ]االنتهاء الحقيقة في

  *في (أ) شر
  . ٢٠٦٥؛  ٢٠٦٢؛  ٢٠٦١-١٧٦ 

  )١٥٦/ ٨( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات ).٣٠٣/٢٧٣/ ١)) (إلرواءا) ، ((١٣٦/ ١)) (الرغيب التعليق(( ـ صحيح
 ٧١٥(  ٥٤-١٧٧ (  
 ١٤٦٨( - ٦٥-١٧٨(  

 والمشهور أنثى عالضلَ:  اللغة أهل قال االعوجاج الشبه ووجه الجنبين عظام وهي األضالع واحد هي) كالضلع(قوله :
  تسكن وقد الفتح المها في

 ابن القاسم أبو الحافظ وضبطه أكثر الفتح ولعل بكسرها بعضهم وضبطه ينالع بفتح هنا بعضهم ضبطه) وجعِ( 
 بالفتح العوج اللغة أهل قال تعالى هللا شاء إن اللغة أئمة عن سننقله ما على األرجح وهو بالكسر وآخرون عساكر

 دينه في نفال ويقال دين أو معاش أو أرض أو بساط في كان ما وبالكسر وشبهه والعود كالحائط منتصب كل في
 وبالكسر مرئي شخص كل في بالفتح العوج اللغة أهل قال المطالع صاحب قال اللغة أهل كالم هذا بالكسر عوج
  [ شرح النووي]والكالم كالرأي بمرئي ليس فيما



 ١٧٩رواه مالك في الموطا                                                           

  " إن للرؤیا ُكنًى ولھا أسماُء؛ فكنوھا بُكناھا وسموھا بأسمائھا ؛ والرؤیا ألول عابر" - ١٦٦

 ١٨٠رواه ابن ابي شیبة                                                                

  إن النبي ال یحول من مكانھ ؛ یدفن حیث یموت " " - 167

  ١٨١رواه ابن أبي شیبة                                                          

" إن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق اهللا السموات واألرض، السنة اثنا عشر شھرا، منھا - ١٦٨
والمحرم، ورجب مضر، الذي بین جمادى  أربعة حرم، ثالثة متوالیات: ذو القعدة وذو الحجة

 وشعبان "

    ١٨٢رواه البخاري                                                        

  إن الشیطان قد یئس أن یعبد في جزیرة العرب ولكن قد * رضي منكم * بمحقرات * " - ١٦٩
                                                             

 ). ٢١٦٤(  ٩؛ ٨ومسلم  ٦٢٥٨والبخاري  ٩٦٠/  ٢-١٧٩ 
  ] ٤٢٦/ ٢قوله : السام يعني الموت والفه منقلبة عن واو [ النهاية  
 أو فقط عليكم يقال بل السالم عليكم لهم يقال ال لكن سلموا إذا الكتاب أهل على الرد على العلماء اتفق) وعليكم(

 هذا وعلى بإثباتها الروايات وأكثر وحذفها الواو بإثبات وعليكم عليكم مسلم ذكرها التي األحاديث جاءت وقد وعليكم
 وكلنا سواء فيه وأنتم نحن أي أيضا وعليكم فقال الموت وعليكم الوافق ظاهره على أنه أحدهما وجهان معناه في

 الواو حذف من أما الذم من تستحقونه ما وعليكم وتقديره والتشريك للعطف ال لالستئناف هنا الواو أن والثاني نموت
 ])١٧٠٥/ ٤( مسلم صحيح.[ السام عليكم بل فتقديره

 عليه يرد أنه عليكم، السالم: واضحا سالما سلم إذا الكافر :")٤٢٥: ص( المفرد األدب صحيحقال الشيخ األلباني في 
 على السالم ردوا: "قال  اآلتي عباس ابن أثر وانظر) ٣٣٠-٢/٣٢٨" (الصحيحة" في ونصرته إليه، أذهب الذي وهو بالمثل،

] ٨٦: النساء} [ردوها أو منها حسنبأ فحيوا بتحية حييتم وإذا: {يقول هللا بأن ذلك مجوسيا؛ أو نصرانيا، أو يهوديا، كان من
  .] ٨٤٧/١١٠٧ المفرد األدب صحيح[ )حسن".(

 بكناها وكنوها بأسمائها اعتبروهابلفظ "  ٣٩١٥ ماجة ابنوأخرجه  ٣/٢١٦في المسند كمافي مصباح الزجاجة -١٨٠ 
  ."عابر ألول والرؤيا

 بترقيم ،٤١٥/ ٨( ماجة ابن سنن ضعيفو صحيح )١٢٠ - ١١٩(  الصحيحة إسناده ضعيف كما جاء في مصباح الزجاجة و
  )آليا الشاملة

  ٥٦٦/ ٨في المصنف -١٨١ 
 في اختلفوا  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قبض لماإسناده ضعيف .ورواه الترمذي في الشمائل باللفظ التالي :"

 الموضع في إال نبيا هللا قبض ما:(قال نسيته ما شيئا  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت: بكر أبو فقال دفنه
  .فراشه موضع في ادفنوه)فيه يدفن أن يحب الذي

  ])١٩٥: ص( الشمائل مختصر [)صحيح(
 ٣١٩٧-١٨٢  
 الذي والوضع الحساب أصل إلى عاد) كهيئته استدار. (السنة هنا به والمراد وكثيره الوقت لقليل اسم) الزمان( ش[  -

 يؤخرونه وهكذا فيه ليقاتلوا المحرم يؤخرون كانوا العرب أن لكوذ واألرض السماوات خلق يوم ووضعه هللا اختاره
 زمنه إلى عاد قد كان السنة تلك كانت فلما السنة شهور جميع في جعلوه حتى شهر إلى شهر من فينتقل سنة كل

 مهتحري على تحافظ كانت ألنها مضر إلى نسب) مضر رجب. (اعتدى من إال فيها يقاتل ال محرمة) حرم. (به المخصوص
  ]البغا صطفىم تعليق] [غيرها من أشد



 ١٨٣رواه البزار                                                                    

  إن َرْوعة المسلم عند اهللا عظیم "- ١٧٠

 ١٨٤رواه البزار                                                                     

)على الجمر، للعامل فیھا أجر ١٢/٢إن من ورائكم أیاَم الصبر، والصبر فیھن كقبض («  - ١٧١
  ،» خمسین منكم«سین منھم أو خمسین منا؟ قال: قالوا: یا رسول اهللا، أجر خم» خمسین

   ١٨٥رواه البزار                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ٤١٢٦-١٨٣  

  ] ٥٤/  ١٠إسناده حسن [ مجمع الزوائد 
 (ب)سقطت من (أ)و 
 سقطت من كشف األستار 
 . في (أ) بمحقراته  

 ٣٨١٦-١٨٤  
  ])٨٩٦: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيفو ٢٥٣/  ٦إسناده ضعيف [ المجمع 

  ١٧٧٦رقم )١٧٨/ ٥( الزخار البحر - ١٨٥ 

 المشكاة :"رجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقم ابن حبان ".وانظر ٢/٢٨٢الزوائد قال في مجمع 
  )٤٩٤( الصحيحة ،) ٥١٤٤(



  

  الفصل الثاني                                       

  

  

  رجھ "" إذا ذھب أحدكم إلى الغائط أو البول فال یستقبل القبلة وال یستدبرھا بف- ١٧٢

  ١٨٦رواه مالك في الموطا                                                            

" إذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یده قبل أن یدخلھا في َوضوئھ ؛ فإن أحدكم ال یدري  – ١٧٣
  أین باتت یده ". 

  ١٨٧اه مالك في الموطارو                                                              

أحدكم* من منامھ فتوضأ فلیستنثر ثالثا * فإن الشیطان یبیت على  –أراه  –" إذا استیقظ - ١٧٤
  خیشومھ "

  ١٨٨رواه البخاري                                                          

  إذا أراد أحدكم أن یأتي الخالء وأقیمت الصالة فلیبدأ بالخالء "- ١٧٥

 ١٨٩رواه البزار                                                            

"إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبھ من سمعھ وبصره ورجلیھ ؛ فإن جلس جلس مغفورا  - ١٧٦
  لھ"

  ١٩٠رواه ابن ابي شیبة                                                                      

                                                             
  ) ٢٦٤(  ٥٩..ومسلم ١٤٤والبخاري ١/١٩٣-١٨٦ 
  )٢٧٨(٨٨ومسلم  ١٦٢والبخاري  ١/٢١-١٨٧ 
  ) ٢٣٨( ٢٣ومسلم  ٣٢٩٥-١٨٨ 

  بخاري .* في (أ) بدون لفظة :أراه وهي موجودة عند ال
  *في (أ) ثالث عوض ثالثا.

  مسند البزار. وغيره ولم أعثر عليه في٨٨أخرجه أبوداود -١٨٩ 
  ])١١٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيحو.٨٠ السنن صحيح [) صحيح(
  ١٦/  ١في المصنف -١٩٠ 

  ]١٥١/ ١والترغيب  ١/٢٢٣إسناده صحيح [ مجمع الزوائد 



بالصالة أدبر الشیطان لھ ضراط حتى ال یسمع التأذین، فإذا سكت المؤذن أقبل،  " إذا أذن - ١٧٧
فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فال یزال، بالمرء یقول لھ: اذكر ما لم یكن یذكر حتى ال یدري كم 

  صلى " 

  ١٩١رواه البخاري                                                                 

إذا ثوب بالصالة فال تأتوھا وأنتم تسعون، وأتوھا، وعلیكم السكینة. فما أدركتم فصلوا،  « - ١٧٨
  »وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم في صالة ما كان یعمد إلى الصالة

 ١٩٢رواه مالك في الموطأ                                                               

فلیقل: اللھم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج، فلیقل: اللھم إني " إذا دخل أحدكم المسجد،  - ١٧٩
  أسألك من فضلك ".

 ١٩٣رواه مسلم                                                                

  " إذا صلى أحدكم إلى سترة فلیدن منھا ؛ ال یقطع الشیطان علیھ صالتھ "- ١٨٠

  ١٩٤رواه أبو داود                                                              

 " إذا قام أحدكم إلى الصالة فإن الرحمة تواجھھ فال یمسح الحصى." - ١٨١

           ١٩٥رواه أبو داود                                                                             

بین یدیھ َوْلَیْدَرْأه ما استطاع فإن أبى فلیقاتلھ فإنما  إذا كان أحدكم یصلي فال یدع أحدا یمر"   - ١٨٢
  ھو شیطان "

 ١٩٦رواه مالك في الموطأ                                                                

                                                             
  )٣٨٩(  ١٩ومسلم ١٢٢٢-١٩١ 
  )٦٠٢(١٥٤٢ ومسلم ٦٨/  ١-١٩٢ 
 ٧١٣(  ٦٨-١٩٣ (  
 ٦٩٥-١٩٤  

  ])٦٩٢( داود أبي صحيح ،) ١٣٧٣( الصحيحة ،) ٧٨٢( المشكاة [ صحيح
 ٩٤٥-١٩٥   

 ،) ١١٩١/  ٥٦( النسائي سنن ضعيف ،) ١٠٢٧/  ٢١٣( ماجة ابن سنن ضعيف ،) ٦١٣( الصغير الجامع ضعيف [ ضعيف
  ]) ١٠٠١( المشكاة ،) ٣٨٠/  ٥٨( الترمذي سنن ضعيف

  
  
  ])٦٩٤( داود أبي صحيح" ـ صحيح - ١٩٦ 



إذا وجد أحدكم شیئا في بطنھ فأشكل علیھ ؛ أخرج منھ أم ال  ؛ فال یخرجنَّ حتى یسمع صوتا - ١٨٣
  أویجد ریحا "

  ١٩٧رواه ابن أبي شیبة                                                                 

إذا صلى أحدكم بالناس فلیخفف، فإن فیھم الضعیف والسقیم والكبیر، وإذا صلى أحدكم « -١٨٤ 
  »لنفسھ فلیطول ما شاء

  ١٩٨مالك في الموطأرواه                                                                 

  إذا أقیمت الصالة فال تقوموا * حتى تروني " - ١٨٥

  ١٩٩رواه البخاري                                                               

  »إذا أمن اإلمام فأمنوا، فإنھ من وافق تأمینھ تأمین المالئكة غفر لھ ما تقدم من ذنبھ" « - ١٨٦

  ٢٠٠مالك في الموطأ رواه                                                                

إذا قال أحدكم آمین، وقالت المالئكة في السماء آمین، فوافقت إحداھما األخرى، غفر لھ ما « - ١٨٧
  »تقدم من ذنبھ

 ٢٠١رواه مالك ...                                                                  

ال اإلمام: سمع اهللا لمن حمده، فقولوا: اللھم ربنا * لك الحمد، فإنھ من وافق قولھ قول " إذا ق - ١٨٨
  المالئكة غفر لھ ما تقدم من ذنبھ " 

   ٢٠٢رواه مالك في الموطأ                                                                

یم، وذلك أدناه، وإذا سجد فلیقل: " إذا ركع أحدكم فلیقل ثالث مرات: سبحان ربي العظ - ١٨٩
 سبحان ربي األعلى ثالثا، وذلك أدناه "

  ٢٠٣رواه أبو داود                                                                

                                                             
  بنفس اللفظ . ) ٣٦٢( ٩٩مسلم -١٩٧ 
  ) ٤٦٧(  ١٨٣ومسلم  ٧٠٣والبخاري ١/١٣٤-١٩٨ 
 ٦٣٧-١٩٩....  

  * في(أ) تقيموا
  ) ٤١٠(  ٧٣؛ ٧٢ومسلم ٧٨٠والبخاري  ٨٧/  ١-٢٠٠ 
  ) ٤١٠( ٧٥ومسلم  ٧٨١والبخاري )٨٨/ ١( موطأفي ال -٢٠١ 
  ) ٤٠٩( ٧١ومسلم  ٧٩٦والبخاري  )٨٨/ ١(-٢٠٢ 

  بالواو-ي (أ) : ولك الحمد *ف
 »هللا عبد يدرك لم عون مرسل، هذا: «داود أبو قال ٨٨٦- ٢٠٣ 



إذا ركع أحدكم فسبح ثالث مرات فإنھ یسبح هللا من جسده ثالثة وثالثون وثالثمائة عظم « - 190
  »ئة عرقوثالثة وثالثون وثالثما

  ٢٠٤رواه الدارقطني                                                         

  " إذا صلیتم فارفعوا َسَبَلكم ؛ فكل شيء أصاب األرض من سَبلكم فھو في النار "- ١٩١

 ٢٠٥رواه البغوي في المسند المنتخب                                            

 فال یفترش یدیھ افتراش الكلب ولیضم فخذیھ. " إذا سجد أحدكم - ١٩٢

  ٢٠٦رواه أبو داود                                                                         

  "إذا سجد العبد سجد معھ سبعة آراب : وجھھ وكفاه وركبتاه وقدماه " - ١٩٣

                                                                                                                                                                                     
  )) .٨٨٦/  ١٨٧ داود أبي سنن ضعيف ،٥٢٥ الصغير الجامع ضعيف ،٨٨٠ المشكاة ،١٨٧( ٨٩٠ ماجه ابن - ضعيف(

 ١/٣٤٣-٢٠٤ 
/ ٢( وسلم عليه هللا صلى النبي صالة صفة أصل[ .وغيره معين ابن ضعفه: الفضل بن إبراهيم فيهإسناده ضعيف : 

٦٥٧([  
  ٦١٣٠والبيهقي في شعب اإليمان  ٦/٤٠١رواه البخاري في التاريخ الكبير-٢٠٥ 
  ])٨٢: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[ )جدا ضعيف( 
 ٩٠١-٢٠٦  

 )٣٧٢/ ٣( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات] لكنه حسنه في ) ٥٤١( الصغير الجامع ضعيف [ ضعيف

) عن أنس  ٤٩٣(  ٢٣٣ومسلم  ٨٢٢ولعله حسنه لشواهده منها ما أخرجه البخاري  )٢/ ٨٣٧)) (داود أبي يحصح((و
 ٢٧٦وحديث جابر أخرجه الترمذي »الكلب انبساط ذراعيه أحدكم يبسط وال السجود، في اعتدلوا« مرفوعا بلفظ :"
 الرحمن عبد عن الباب وفي وقال :",،»كلبال افتراش ذراعيه يفترش وال فليعتدل، أحدكم سجد إذا« وغيره بلفظ :"

: العلم أهل عند عليه والعمل »صحيح حسن حديث جابر حديث« وعائشة، حميد، وأبي والبراء، وأنس، شبل، بن
  . صحيح:  األلباني وقال" السبع كافتراش االفتراش ويكرهون السجود، في االعتدال يختارون

 . الذهبيقاله  ". المناكير كثير: راجد وأما قوله" وليضم فخذيه " فهو منكر ألن 

 وَسَلمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلى فعله من ثبت فقد".  فخذيه وليضم: " الزيادة هذه عندي مناكيره ومنقال الشيخ األلباني :"

وهذا “ فخذيه من شىء على بطنه حامل غير فخذيه بين فرج سجد وإذا  ( فقد روى أبو حميد مرفوعا بلفظ :". خالفه

  ])٨٠/ ٢( السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل رواء[ إ.أعلم وهللا،  األحوال أقل على حسن الحديث

 بحديث معارض لكنه. السجود في فخذيه يضم المصلي أن فيه"  ": فخذيه وليضم: " قوله شارحًا أبادي العظيم قال 
 فخذيه بين فرج: " وقوله...  فخذيه بين فرج سجد إذا: قال مَ،وَسَل عَلَيْهِ  اللهُ صَلى هللا رسول صالة صفة في حميد أبي
  .ذلك في خالف وال: ... الشوكاني قال. بينهما فرق": 

  ])٧٥٧/ ٢( وسلم عليه هللا صلى النبي صالة صفة أصل[نقال من                                                     



 ٢٠٧رواه مسلم                                                                       

" إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبكي، یقول: یا ویلھ ُأِمر ابن آدم بالسجود - ١٩٤
  فسجد فلھ الجنة، وأمرت بالسجود فأبیت فلي النار "

   ٢٠٨رواه مسلم                                                                 

أحُدكم من التشھُِّد اآلِخِر فلیتعوَّذ باهللا من أربع: من عذاب جھَنم، ومن عذاب القبر،  "إذا َفَرغَ   - ١٩٥
  ومن فتنة المحیا والممات، ومن شر المسیح الدجال"

   ٢٠٩رواه أبو داود                                                                 

  شدة الحر منى فیح جھنم". "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصالة ؛ فإن - ١٩٦

   ٢١٠رواه مالك في الموطأ                                                          

إذا بدا حاجب الشمس، فأخروا الصالة حتى تبرز. وإذا غاب حاجب الشمس، فأخروا « - ١٩٧
  »الصالة حتى تغیب

  ٢١١رواه مالك في الموطأ                                                        

  " إذا نعس أحدكم وھو في المسجد فلیتحول من مجلسھ ذلك إلى غیره " - ١٩٨

  ٢١٢رواه أبو داود                                                        

  » إذا نعس الرجل وھو یصلي فلینصرف لعلھ یدعو على نفسھ و ھو ال یدري«  - ١٩٩

  ٢١٣رواه النسائي                                                                  

  إذا قام أحدكم من اللیل فاستعجم القرآن على لسانھ فلم یدر ما یقول فلیضطجع ". - ٢٠٠

 ٢١٤رواه مسلم                                                                

                                                             
 ٢٣١-٢٠٧ .  
 ٨١( ١٣٣-٢٠٨ (  
  ) ٥٨٨(  ١٣٠ومسلم ٩٨٣ -٢٠٩ 
  ) ٦١٥(  ١٨٠ومسلم  ١/١٦ -٢١٠ 
  ) ٨٢٩( ٢٩١ومسلم  ٥٨٣والبخاري )٢٢٠/ ١(-٢١١ 
 ١١١٩-٢١٢.  

  ])٣٨١/ ٤( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقاتو ).١٠٢٥)) (داود أبي صحيح(( [ـ صحيح
 ١٠٠-٩٩/  ١-٢١٣  
  ]٢٠٢/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح و.١١٨٣ داود أبي صحيح [) صحيح(



 ركعتین جمیعا؛ - صلىأو  - " إذا أیقظ الرجل أھلھ من اللیل فصلیا- 201

  كتبا في * الذاكرین والذاكرات ".

  ٢١٥رواه أبو داود                                                         

" إذا بقي ثلث اللیل نزل اهللا تبارك وتعالى إلى السماء الدنیا فیقول: من ذا الذي یستغفرني  - ٢٠٢
  ذا الذي یسترزقني أرزقھ، حتى ینفجر الصبح "أغفر لھ، من ذا الذي یدعوني أستجیب لھ، من 

  ٢١٦رواه النسائي                                                             

  " إذا اجتمع ثالثة أمَّھم أحدھم. وأحقھم باإلمامة أقرؤھم "  - ٢٠٣

  ٢١٧رواه الدارقطني                                                           

  " إذا شك أحدكم في النقصان فلیصل حتى یكون الشك في الزیادة "- 204

  ٢١٨رواه الدارقطني                                                          

                                                                                                                                                                                     
 ٧٨٧( ٢٢٣ -٢١٤ (  

  قوله : استعجم ارتج عليه فلم يقدر أن يقرأه لغلبة النعاس .
 ١٣٠٩-٢١٥ .  
 والحاكم حبان ابن وصححه مسلم شرط على صحيح إسناده 

  ])٥٢/ ٥( األم - داود أبي صحيح [. قي والعرا والنووي والذهبي

  * في (أ) من 
  )١٧٨/ ٩( للنسائي الكبرى السنن -٢١٦ 

 إسناده صحيح .
 في البر عبد ابن منهم الحديث، حفاظ بذلك شهد كما متواتر، صحيح اللفظ بهذا الحديث هذا: لباني قال الشيخ األ

 :وقال ،) ٧/١٢٨" (التمهيد"
 من وهو الجماعة، قالت كما سماوات سبع فوق من العرش على السماء في وجل عز هللا أن على دليل وفيه" 

 ".مكان كل في وجل عز هللا إن: قولهم في والجهمية المعتزلة على حجتهم
 بما فيصفه تعالى، وجوده جحد وهو منه، شر بماهو يصرح ثم هذا، لقولهم بتكفيرهم يتظاهر من أذنابهم ومن: قلت

 األدب صحيح [.كبيرا علوا الظالمون يقول عما هللا تعالى"!! خارجه وال العالم داخل ليس: " فيقول المعدوم، به يصف
  ])٢٨٢: ص( المفرد

  )٦٧٢(  ٢٨٩ومسلم  ٣٢٧/  ١ -٢١٧ 
 ٣٦٩/ ١ -٢١٨   

 في يشك حتى فليصل النقصان، في يشك صالة صلى من"  بلفظ )٢١٨/ ٣( الرسالة طفي المسند  أحمد وأخرجه
 "  الزيادة

  ضعيف، إسناده 
) ٢٣٢( و) ٢٣١( والشاشي ،١/٤٣٢ والطحاوي ،) ٨٥٥( يعلى وأبو ،) ٩٩٧( البزارو) ١٦٥٦( برقمأحمد  بمعناهأخرجه  وقد 
  تح شعيب األرنؤوط ] ٢١٨/ ٣[ مسند أحمد ط الرسالة .حسن وهو ٢/٣٣٢ والبيهقي ،١/٣٦٩ والدارقطني ،) ٢٣٣( و



" إذا توضأ أحدكم ولبس خفیھ فلیصل فیھما ولیمسح علیھما ؛ ثم ال یخلعھما إن شاء إال من  - ٢٠٥
  جنابة "

  ٢١٩رواه الدارقطني                                                          

  »إذا بلغ الغالم سبع سنین فمروه بالصالة، فإذا بلغ عشرا فاضربوه علیھا« - ٢٠٦

  ٢٢٠رواه ابن أبي شیبة                                                            

با من صالتھ ؛ فإن اهللا جاعل في " إذا قضى أحدكم الصالة في مسجده فلیجعل لبیتھ نصی– 207
  بیتھ من صالتھ خیرا "

  ٢٢١رواه ابن ابي شیبة                                                            

" إذا رأیتم الرجل یتعاھد المسجد، فاشھدوا لھ باالیمان، فإن اهللا یقول: (إنما یعمر مساجد اهللا  - ٢٠٨
 ]  ١٨ام الصالة وآتى الزكاة.. االیة.)[ التوبة : من آمن باهللا والیوم االخر وأق

  ٢٢٢رواه الترمذي                                                                        

إذا توطن الرجل المساجد بالصالة والذكر تبشبش اهللا لھ حتى یخرج  كما یتبشبش أھل «  - ٢٠٩
  »الغائب بغائبھم إذا قدم علیھم

  ٢٢٣رواه البغوي في المسند                                                           

" إذا قرأت ( ألیس اهللا بأحكم الحاكمین ) فقل : بلى . وإذا قرأت ( ألیس اهللا بقادر على أن - ٢١٠
  یحیي الموتى ) فقل : بلى "

  ٢٢٤لمنتخب للبغوي المسند ا                                                         

                                                             
   على شرط مسلم  ووافقه الذهبي ١٨١/  ١وصححه الحاكم   ٢٠٤/  ١-٢١٩ 
  ])١٤٠/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيحو .السالم سبل على التعليق [) صحيح(
 )٢٨١/ ١( شيبة أبي ابن مصنف -٢٢٠ 
  ])١٠٢١/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيحو : ٢٤٧ اإلرواء ،٥٠٨ داود أبي صحيح [) صحيح(
  ) ٧٧٨(  ٢١٠أخرجه مسلم  -٢٢١ 
 ٢٦١٧-٢٢٢..  

  ]،٥٠٩ الصغير الجامع ضعيف ،٧٢٣ المشكاة ،١٧٢( ٨٠٢ ماجه ابنو )٣١١: ص( الترمذي سنن ضعيف [ ضعيف

  وغيره بنحوه  ٨٠٠رواه ابن ماجه -٢٢٣ 
  ])٩٨١/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح و: ٣٢٥و ٣٠١ الترغيب صحيح[) حسن(

 ٨٨٧أخرجه أبو داود -٢٢٤ 
  ]) /٣٥٨٥/  ٦٦٢( الترمذي سنن ضعيف ،) ٨٦٠( المشكاة ،) ٥٧٨٤( الصغير الجامع ضعيف [ ضعيف



" إذا قام الرجل في صالتھ أقبل اهللا علیھ بوجھھ فإذا التفت قال: ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى  - ٢١١
من ھو خیر لك مني؟ ! أقبل إلي فإذا التفت الثانیة قال مثل ذلك فإذا التفت الثالثة صرف اهللا وجھھ 

 عنھ " .

 ٢٢٥رواه البزار                                                           

  " إذا أبق العبد لم تقبل لھ *صالة * "-٢١٢ 

  ٢٢٦رواه مسلم                                                                        

  فقد لغوت " -واإلمام یخطب -" إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة أنصت  - ٢١٣

 ٢٢٧رواه البخاري                                                                      

إذا كان یوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد المالئكة، یكتبون األول فاألول، « - 214
  »فإذا جلس اإلمام طووا الصحف، وجاءوا یستمعون الذكر

 ٢٢٨خاري رواه الب                                                                  

  "إذا دخل رمضان ُفتِّحت أبواب الجنة ؛ وُغلِّقت أبواب النار ؛ وُصفدت الشیاطین"- ٢١٥

  ٢٢٩رواه مالك في الموطا                                                             

  " إذا كان أحدكم صائمًا؛ فلیفطر على التمر، فإن لم یجد التمر؛- ٢١٦

  * طُھٌور".فعلى الماء، فإن الماء 

  ٢٣٠رواه أبو داود                                                                     

                                                             
  ( كشف األستار ) ٥٥٢-٢٢٥ 

  ])٨٩: ص( وزيادته الصغير الجامع[  ضعيف
 ٧٠(  ١٢٤-٢٢٦ (  

   * في (أ) منه
  * في (أ) زيادة " حتى يرجع ".

 ٩٣٤ -٢٢٧  
 ٣٢١١-٢٢٨  
  . ) ١٠٧٩(  ٢ومسلم ى ١٨٩٨موقوفا وأخرجه موصوال البخاري  ١/٣١٠-٢٢٩ 
 ٢٣٥٥-٢٣٠ 
 صح وقد! جمع صححه ذلك ومع الرباب، لجهالة ضعيف؛ إسناده [

 ،) ٦٩٩/  ١١٠ و ٦٦١/  ١٠١( الترمذي سنن ضعيف  )٢٠٤٠( برقم اآلخر الكتاب في وهو وَسَلمَ، عَلَيْهِ اللهُ صَلى فِعْلِه من
  ])٥٠ و ٤٩/  ٤) (٩٢٢( اإلرواء ،) ٣٧٤( ماجة ابن سنن ضعيف



  ؛ فقد أفطر الصائم ".-" إذا جاء اللیل من ھھنا، وذھب النھار من ھھنا، وغابت الشمس - ٢١٧

  ٢٣١رواه أبو داود                                                           

  إذا ُدِعي أحدكم إلى طعام فلُیجب ؛ فإن شاء طِعم وإن شاء ترك " - ٢١٨

  ٢٣٢رواه مسلم                                                          

) أقربھما جوارا وإن سبق  ١/  ١٦" إذا اجتمع الداعیان فأجب أقربھما بابا فإن أقربھما بابا (  - ٢١٩
  أحدھما فأجب الذي سبق ".

 ٢٣٣رواه أبو داود                                                                       

"إذا أكل أحدكم طعاما فال یأكل من أعلى الصحفة ولكن لیأكل* من أسفلھا *فان البركة تنزل  - ٢٢٠
  ”من أعالھا 

  ٢٣٤بو داود رواه أ                                                                    

  "  إذا سقطت لقمة أحدكم فلیمط عنھا األذى ولیأكلھا وال یدعھا للشیطان "- ٢٢١

 ٢٣٥رواه النسائي                                                                  

، إذا أكل أحدكم الطعام فال یمسح یده حتى َیلَعقھا، أو ُیلِعقھا، وال یرفع الصحفة حتى یلعقھا« - 222
  »أو یلعقھا؛ فإن آخر الطعام فیھ بركة

   ٢٣٦رواه النسائي                                                              

                                                                                                                                                                                     
  *في (أ) له طهور

  ). ١١٠٠(  ٥١ومسلم ١٩٥٤واخرجه البخاري  ٢٣٥١-٢٣١ 
طرا ) " إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل ؛ وإن كان مف ١٤٣١(  ١٠٦) .وفي رواية لمسلم  ١٤٣٠(  ١٠٥-٢٣٢ 

  فليطعم".
 ٣٧٥٦-٢٣٣  

  ]) ٣٢٢٣( المشكاة ،) ٢٩٠( الصغير الجامع ضعيف ؛) ١٩٥١( اإلرواء [ضعيف،

 ٣٧٧٢-٢٣٤  
  ])٣٨/ ٧( السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء[ سناده صحيحإ

  * في (أ) یأكل 

  * في (أ) من أسفل الصحفة .

  ) ٢٠٣٤(  ١٣٦ومسلم  ٦٧٦٥في الكبرى -٢٣٥ 
  ). ٢٠٣٣( ١٣٤؛١٣٣ومسلم ٦٧٦٧ىالكبر السننفي  - ٢٣٦ 



ْو ُأْكَلَتْیِن، ْكَلًة َأِإَذا َأَتى َأَحَدُكْم َخاِدُمُھ ِبَطَعاِمِھ، َفِإْن َلْم ُیْجِلْسُھ َمَعُھ، َفلُیَناِوْلُھ ُلْقَمًة َأْو ُلْقَمَتْیِن َأْو ُأ« - ٢٢٣
 »َفِإنَُّھ َوِلَي ِعَالَجُھ

  ٢٣٧رواه البخاري                                                              

إذا أكل أحدكم فلیأكل بیمینھ، ولیشرب *بیمینھ، فإن الشیطان یأكل بشمالھ، ویشرب « - ٢٢٤
  »بشمالھ

   ٢٣٨رواه مالك في الموطا                                                          

" إذا أكل أحدكم فلیذكر اسم اهللا فإن نسي أن یذكر اسم اهللا في أولھ فلیقل باسم اهللا في أولھ  - ٢٢٥
  وفي آخره "

    ٢٣٩رواه النسائي                                                         

وإذا أتى الخالء فال یمس * ذكره بیمینھ، وال یتمسح إذا شرب أحدكم فال یتنفس في اإلناء، «  - ٢٢٦
 »بیمینھ

  ٢٤٠رواه البخاري                                                             

إذا انتعل أحدكم فلیبدأ بالیمین ؛ وإذا نزع فلیبدأ بالشمال ؛ ولتكن الیمنى أوَلھما تنعل وآخَرھا - 227
  ُتنَزع ".

  ٢٤١رواه مالك                                                               

  )بأیامنكم "  ٢/  ١٦" إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا ( - ٢٢٨

                                                             
 ٢٥٥٧-٢٣٧  

 ]وتجهيزه صنعه تولى) هعالجَ وليَ. (لقمة) أكلة( ش[  

  
  
  ). ٢٠٢٠(  ١٠٥ومسلم  ٩٢٢/ ٢-٢٣٨ 

  في (أ)وإذا شرب فليشرب 
 ٢٨١ والليلة اليوم عمل - ٢٣٩ 

 - ١١٥/  ٣( الرغيب ليقالتع ،) ١٩٦٥( اإلرواء وانظر [حسنه الدكتور فاروق حماده في تحقيقه لكتاب عمل اليوم والليلة 
  ])١١٢( الطيب الكلم تخريج ،) ١١٦

 رقم اإلناء في التنفس كراهة األشربة وفي ) ٢٦٧(  ٦٣ باليمين االستنجاء عن النهي باب الطهارة في مسلمو ١٥٣- ٢٤٠ 
٢٦٧( ١٢١ ( 

  ]يستنج) يتمسح. (فمه عن يبعده أن غير من الماء إناء في ينفخ) يتنفس([

  ) . ٢٠٩٧(  ٦٧مسلم  ٥٨٥٦والبخاري  ٦٩١/  ٢في الموطا -٢٤١ 



  ٢٤٢رواه أبو داود                                                            

ذ باهللا من الشیطان ثالثا، إذا رأى أحدكم الرؤیا یكرھھا، فلیبصق * عن یساره ثالثا ولیستع " - ٢٢٩
  »ولیتحول عن جنبھ الذي كان علیھ

 ٢٤٣رواه مسلم                                                                     

  " إذا لعب الشیطان بأحدكم في منامھ فال یحث بھ الناس " ٢٣٠

  ٢٤٤رواه مسلم                                                                         

  " إذا اقترب الزمان لم تكد رؤیا المسلم * تكذب ؛ وأصدقكمرؤیا أصدقكم حدیثا - ٢٣١

  ٢٤٥رواه مسلم                                                                            

على خاتمتھا، فإنھا ] ثم نم ١" إذا أخذت مضجعك فاقرأ {قل یا أیھا الكافرون} [الكافرون:  - ٢٣٢
  براءة من الشرك "

   ٢٤٦رواه النسائي                                                                       

  ”اهللا ربي ال أشرك بھ شیئا إذا أصاب أحدكم ھم أو حزن فلیقل سبع مرات “ - ٢٣٣

  ٢٤٧رواه النسائي                                                                      

                                                             
 ٤١٤١-٢٤٢ 
  ].٤٠١ المشكاة) ١٩٨/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح[ ) ...صحيح(
 ٢٢٦٢(  ٥-٢٤٣ (  

  * في (أ) و (ب) فلينفث
  ) ٢٢٦٨( ١٦؛  ١٥ -٢٤٤ 
   ٧٠١٧) والبخاري  ٢٢٦٣(  ٦-٢٤٥ 

 في واختلفوا ،»تكذب المؤمن رؤيا تكد لم زمانال تقارب إذا أو الزمان، اقترب إذا: «الرواة أكثر وروىقال البغوي :" 
 الحديث هذا في به صرح كما وقتها، ودنو الساعة زمان قرب به أراد: قيل معناه،
 معنى: وقيل متقارب،: للقصير ويقال وأدبرت، قلت إذا: فالن إبل تقاربت: يقال تقارب: وأدبر ولى إذا للشيء ويقال
 .والنهار ليلال يستوي حين اعتداله: الزمان اقتراب

 فيهما يتقارب وقتان وهما إدراكها، وعند الثمار خروج عند الخريف أو الربيع، وقت في الرؤيا أصدق: يقولون والمعبرون
 .السحر وقت الرؤيا ساعات وأصدق النهار، رؤيا من أقوى الليل ورؤيا: قالوا.والنهار الليل ويعتدل الزمان،

  )٢١١-٢١٠/ ١٢( للبغوي السنة شرح» باألسحار الرؤيا أصدق: «قال عهيرف سعيد، أبي عن الهيثم، أبي عن روي
  .١٧٠٩رقم  الكبرى السنن -٢٤٦

  ])١١٥/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح .٢١٦١ المشكاة) ... [ حسن( 

 ٦٥٠-٢٤٧  
  – ])٢٣٠/ ١٢( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة[ ) .السبع( بزيادة منكر



 " إذا دعا الرجل ألخیھ بظھر الغیب؛ قالت المالئكة: آمین. ولك بمثل* ". - ٢٣٤

  ٢٤٨رواه أبو داود *                                                                 

  ." إذا آخى الرجل الرجل فلیسألھ عن اسمھ واسم أبیھ ومن ھو فإنھ أوصل للمودة " - ٢٣٥

 ٢٤٩رواه ابن أبي شیبة                                                                       

  " إذا أحب أحدكم أخاه فلیعلمھ * أنھ یحبھ " - ٢٣٦

  ٢٥٠رواه النسائي                                                                     

  وال تحرموه * "" إذا سمیتم محمدا فال تضربوه  - ٢٣٧

  ٢٥١رواه البزار                                                                 

  " إذا طنت أُذن أحدكم فلیقل اللھم اذكر من ذكرني بخیر " - ٢٣٨

   ٢٥٢رواه البزار                                                              

َنفُِّسوا لھ في األجل ؛ فإن ذلك ال یرد شیئا وإنما یطیب نفس "إذا دخلتم على المریض َف - ٢٣٩
  المریض "

 ٢٥٣رواه البزار 

                                                                                                                                                                                     
 ه الشيخ األلباني وعزاهحسنف. »شيئا به أشرك ال ربي هللا هللا: فليقل ألواء أو هم أحدكم أصاب إذا« حديث وأما 

  ]٣٤٨)١٢٤/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح.[ عائشة عن براني في األوسططلل
  ) ٢٧٣٢(  ٨٧؛ ٨٦ومسلم  ١٥٣٤--٢٤٨ 

  * في (أ) بمثله 

  * في (أ) النسائي 

 ٢٣٩٢ب العالية والترمذي كما في المطال ٢٧٢٠-٢٤٩ 
  ])) .٢٦٩ الصغير الجامع ضعيف(و  ١٧٢٦ الضعيفة و )٢٧٠: ص( الترمذي سنن ضعيف[ – ضعيف

  في عمل اليوم والليلة . ٢٠٦-٢٥٠ 
 ] )٥٣/ ٢( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات و).١١٩٩ و ٤١٧)) (الصحيحة(([ ـ صحيح
 . في(أ) و(ب) فلیخبره  

  ر )( كشف اآلستا ١٩٨٨ - ٢٥١ 

ن بن عبيد وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف اإسناده ضعيف [ قال في مجمع الزوائد :" رواه البزار عن شيخه غس
  ])١٦٠/ ٦( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلةوضعفه الشيخ األلباني في ".
 ( كشف األستار ) ٣١٢٥-٢٥٢ 

 ] )١٣٧/ ٦( األمة في السيئ وأثرها ةوالموضوع الضعيفة األحاديث سلسلة[ موضوع
  



  ) حضرتم المریض فقولوا خیرا فإن المالئكة یؤمنون على ما تقولون " ١/  ١٧إذا (  - 240

  ٢٥٤رواه النسائي                                                             

رجل یعود مریضا فلیقل: اللھم اشف عبدك  ینكأ * لك عدوا أو یمشي لك إلى "إذا جاء ال - ٢٤١
  جنازة ".

 ٢٥٥رواه أبو داود                                                        

"إذا وجد أحدكم ألما *، فلیضع یده على الوجع ، ثم لیقل : أعوذ بعزة اهللا وقدرتھ على كل  -٢٤٢ 
  مرات " شيء مما  أجد * سبع

  .٢٥٦رواه ابن أبي شیبة                                                    

  إذا ھجم الطاعون وأنتم بأرض فال تخرجوا فرارا منھ . وإذا سمعتم بھ بأرض فال تدخلوھا " - ٢٤٣

  ٢٥٧رواه ابن ابي شیبة                                                  

َدكم مصیبٌة فلیقل إنا هللا وإنا إلیھ راجعون اللھم عندك أحتسب مصیبتي "  إذا أصابت أح- ٢٤٤
 فآجرني فیھا وأبدل لي بھا خیرا منھا ".

 ٢٥٨رواه ابو داود                                                                        

  "إذا دعا أحدكم فلیعزم في الدعاء فإنھ ال مستكِره لھ " - 245

                                                                                                                                                                                     
  ٢٠٨٧رواه الترمذي -٢٥٣ 
  [ )جدا ضعیف( 

 ])٧٠: ص( وزیادتھ الصغیر الجامع ضعیف
  
  ) ٩١٩(  ٦ومسلم  ١٠٦٩وفي عمل اليوم والليلة  ٤١٤- ٢٥٤ 

 و في رواية : يمشي لك إلى صالة . ٣١٠٧ - ٢٥٥ 

  )]١٤٢/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح.١٥٠٤ الصحيحة) ... [حسن(
  في (أ) و(ب) ينكي  
 ... ٣٩٠/ ٦رواه أحمد  ٤٩٩ -٢٥٦ 
  ])٢٠٣/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح؛   ١٤١٥ الصحيحة ) ... [صحيح(

*في النسخة المطبوعة من المسند بتحقيق عادل العزازي واحمد المزيدي (الماء ) عوض ألما وهو خطأ بَينٌ لم ينتبها 
  إليه .

 شيء كل على وقدرته هللا بعزة أعوذ)عوض ( أجد  رش لمن ك وقدرته هللا بعزة أعوذ( * في النسخةالمحققة كذلك
  ) أجد ما م
  ) ٢٢١٨..( ٩٢..ومسلم ٦٩٧٤أخرجه البخاري -٢٥٧ 
 ٣١١٩-٢٥٨  

  ])١٥٩٨( ماجة ابن صحيح )آليا الشاملة بترقيم ،٢: ص( داود أبي سنن وضعيف صحيحصحيح [



  ٢٥٩رواه ابن أبي شیبة                                                                

" إذا نظر أحدكم إلى من ُفضِّل علیھ في الجسم والمال فلینظر إلى من ھو دونھ في الجسم - ٢٤٦
  والمال "

  ٢٦٠رواه ابن أبي شیبة                                                            

إذا جاءكم  من ترضون عرضھ ودینھ فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد « - ٢٤٧
  » .كبیر

  ٢٦١رواه ابن ابي شیبة                                                                 

  "  إذا ألقى اهللا في قلب امريء منكم ِخطبة امرأة فال بأس أن تنظروا إلیھا " - ٢٤٨

  ٢٦٢رواه ابن أبي شیبة                                                              

  ) أحَدكم  المرأة فلیأت أھلھ ؛ فإن ذلك یرد ما في نفسھ.  ٢/  ١٧" إذا أعجبت (  - ٢٤٩

  ٢٦٣رواه ابن أبي شیبة                                                          

  » لى فراشھ فأبت فبات غضبان علیھا لعنتھا المالئكة حتى تصبحإذا دعا الرجل امرأتھ إ« - ٢٥٠

                                                             
  ) ٢٦٧٩(  ٨ومسلم  ٧٤٧٧رواه البخاري -٢٥٩ 
) عن أبي هريرة بلفظ "إذا نظر أحدكم إلى من فُضل عليه في المال والخلق  ٢٩٦٣( ٨ومسلم  ٦٤٩٠رواه البخاري -٢٦٠ 

)بلفظ "انظروا إلى من هو أسفل منكم وال  ٢٩٦٣(٩فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه "ورواه مسلم 
  تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أال تزدروا نعمة هللا ".

. الدنيا الحياة بزينة يتعلق ما وكل واألتباع األوالد أو الصورة) الخلق. (أعطي مما أكثر أعطي) عليه فضل(شرح [ال
  . وماال متاعا منه أقل) منه أسفل(
 من ألنواع جامع حديث هذا وغيره جرير ابن قال تحتقروا وتزدروا أحق أجدر معنى) الخ منكم أسفل من إلى انظروا( 

 تعالى هللا نعمة من عنده ما واستصغر ذلك مثل نفسه طلبت الدنيا في عليه فضل من رأى إذا ساناإلن ألن الخير
 من إلى الدنيا أمور في نظر ما إذا وأما الناس غالب في الموجود هو هذا يقاربه أو بذلك ليلحق االزدياد على وحرص

  )٢٢٧٥/ ٤( مسلم صحيحشرح  ]الخير هفي وفعل وتواضع فشكرها عليه تعالى هللا نعمة له ظهرت فيها دونه هو
 ...١٩٦٧رواه ابن ماجه - ٢٦١ 

الحديث عزاه المصنف البن أبي ])١١٢/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح .١٠٢٢ الصحيحة، ١٨٦٨ اإلرواء) ... [ حسن(
يعا " فساد شيبة في المسند ولم أعثر عليه فيما طبع منه ؛ كما أني لم أعثر على من قال " فساد كبير " وعندهم جم

  عريض ".

 أن بأس فال امرأة خطبة امرئ قلب في هللا ألقى إذا ...بلفظ" ١٨٦٤كما في مصباح الزجاجة وابن ماجه  ٧٥/ ٢-٢٦٢ 
  ."إليها ينظر

 ])آليا الشاملة بترقيم ،٣٦٤/ ٤( ماجة ابن سنن وضعيف صحيح و)٩٨( الصحيحة[  صحيح،
  
 ذلك فإن فليواقعها، امرأته إلى فليعمد قلبه، في فوقعت المرأة، تهأعجب أحدكم إذا«) بلفظ  ١٤٠٣( ١٠رواه مسلم -٢٦٣ 

  »نفسه في ما يرد



  ٢٦٤البخاري رواه                                                                   

  إذا وقع الرجل بأھلھ وھي حائض فلیتصدق بنصف دینار " - ٢٥١

  ٢٦٥رواه أبو داود                                                                     

  " إذا دعا الرجل زوجتھ لحاجتھ فلتأتھ وإن كانت على التنور * "  - ٢٥٢

  ٢٦٦رواه النسائي                                                                     

  »إذا أتى أحدكم أھلھ فلیلق على عجزه وعجزھا شیئا، وال یتجردا تجرد العیرین« - ٢٥٣

    ٢٦٧رواه النسائي                                                                   

إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، وحفظت فرجھا، وأطاعت زوجھا، دخلت «  " - ٢٥٤
  » .الجنة

  ٢٦٨رواه البزار                                                                          

  إذا أنفق المسلم صدقة على أھلھ * وھو یحتسبھا كانت لھ صدقة ""  - ٢٥٥

 ٢٦٩رواه البخاري                                                                        
                                                             

  ) ١٤٣٦( ١٢٢ومسلم ٣٢٣٧- ٢٦٤ 

 من ويبعدها رحمته من يطردها أن تعالى هللا دعت) اعنتها. (إجابته عن امتنعت) فأبت. (ليجامعها أي) فراشه إلى( [
 في بعذر الحيض وليس شرعي عذر لغير فراشه من امتناعها ريمتح على دليل هذاو . شديدة عقوبة يعاقبها أو جنته

 بطلوع المعصية تزول حتى عليها تستمر اللعنة أن الحديث ومعنى اإلزار فوق بها االستمتاع في حقا له ألن االمتناع
  )١٠٥٩/ ٢( مسلم صحيحشرح  ]الفراش إلى ورجوعها بتوبتها أو عنها واالستغناء الفجر

 ٢٦٦-٢٦٥  
  ])١٧٣/ ١( المصابيح اةمشك [)صحيح(
   ٨٨في عشرة النساء -٢٦٦ 

  ]).٧٥/ ٣)) (الرغيب التعليق) ، ((١٢٠٢)) (الصحيحة(([ – صحيح

  * في (أ) تنور 

 ٨٩٨٠رقم )٢٠٥/ ٨( الكبرى السننفي  - ٢٦٧ 

 ])٤٠: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيفقال النسائي هذا حديث منكر وصدقة بن عبد هللا ضعيف [  )ضعيف(  

  
 ) البزار زوائد عن األستار كشف( ١٤٧٣و  ١٤٦٤قم ر -٢٦٨ 
 ])١٧٥/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح .١٨٢ - ١٨٠ الزفاف آداب ،٣/٧٣ الترغيب تخريج) ... [صحيح(
  



  " إذا أحسن أحدكم إسالمھ: فكل حسنة یعملھا تكتب لھ بعشر أمثالھا إلى سبع  - ٢٥٦

  مثلھا "مائة ضعف، وكل سیئة یعملھا تكتب لھ ب

 ٢٧٠رواه البخاري                                                                      

  إذا مرض العبد أو سافر كتب لھ مثل ما كان یعمل مقیما صحیحا "- ٢٥٧

   ٢٧١رواه البخاري                                                                    

عبد انقطع عملھ إال من ثالث : إال من صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو ولد " إذا مات ال – ٢٥٨
  صالح یدعو لھ "

   ٢٧٢رواه مسلم                                                                   

  ) إنك قد أسأت فقد أسأت " ١/  ١٨" إذا قال جیرانك قد أحسنت فقد أحسنت وإذا قالوا (  - ٢٥٩

  ٢٧٣رواه ابن أبي شیبة                                                                 

  " إذا دخل المؤمن القبر ُمثِّلت لھ الشمس عند غروبھا فیمسح عینیھ ویقول دعوني أصلي "- ٢٦٠

 ٢٧٤ رواه البزار                                                                                 

ُیْفَتُح ِبِھ *َعَمٌل َصاِلٌح َبْیَن َیَدْي «، ِقیَل: َوَما َعَسَلُھ؟ َقاَل: » ِإَذا َأَراَد اهللاَُّ ِبَعْبٍد َخْیًرا َعَسَلُھ« - 261
  »َمْوِتِھ، َحتَّى َیْرَضى َمْن َحْوَلھُ 

 ٢٧٥أبي شیبة رواه ابن                                                                         

                                                                                                                                                                                     
  . ٥٣٥١؛  ٤٠٠٦؛  ٥٥رقم  -٢٦٩ 
  في (أ) أنفق المسلم على أهله نفقة . 
  ) ١٢٩(  ٢٠٥ومسلم  ٤٢رقم  -٢٧٠ 
  ٢٩٩٦رقم -٢٧١ 
  ) ٣١١٦( ٤ رقم -٢٧٢ 
 قد: يقولون سمعتهم وإذا أحسنت فقد أحسنت قد: يقولون جيرانك سمعت إذا«بلفظ " ٤٢٢٢أخرجه ابن ماجه  - ٢٧٣ 

 . »أسأت فقد أسأت
  ])١٦٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح -١٣٢٧ الصحيحة:  ٤٩٨٨ المشكاة) ... [ صحيح(
   ٤٢٧٢أخرجه ابن ماجه  -٢٧٤ 

  ])٩٩/ ٥( حبان ابن صحيح على الحسان تعليقاتال ).٨٦٧)) (الجنة ظالل(( [– صحيح
  ٨٦٢رقم )٣٥٥/ ٢(- ٢٧٥ 

 ]).١١١٤)) (الصحيحة((؛ )٣٧٢/ ١( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات،  ٢١٤/  ٧صحيح [مجمع الزوائد 

  * في المخطوط : يفتح هللا له عمال صالحا .
  ) ١١/٤٤٦قوله :عسله طيب ثناءه فيهم ( لسان العرب 



  " إذا ھممت بأمر فعلیك بالتؤدة حتى یأتیك اهللا بالمخرج من أمرك "- 262

  ٢٧٦رواه ابن أبي شیبة                                                                      

  " إذا غضبت فاقعد فإن لم یذھب غضبك فاضطجع فإنھ سیذھب " - ٢٦٣

  ٢٧٧رواه ابن أبي شیبة                                                                    

إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلھا تكفر اللسان فتقول اتق اهللا فینا فإنما نحن بك فإن  “-٢٦٤
 “ استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا

  ٢٧٨أبي شیبة رواه ابن                                                                  

إذا أراد اهللا بعبده الخیر عجل لھ العقوبة في الدنیا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنھ بذنبھ « - ٢٦٥
  » .حتى یوافي بھ یوم القیامة

  ٢٧٩رواه ابن أبي شیبة                                                                   

  كل مسلم یھودیا أو نصرانیا فیقول: ھذا  فداؤك من النار " "إذا كان یوم القیامة دفع اهللا إلى - ٢٦٦

  ٢٨٠رواه مسلم                                                                        

 " إذا كان یوم القیامة كنت إمام النبیین وخطیبھم وصاحب شفاعتھم غیر فخر. - ٢٦٧

 ٢٨١رواه ابن أبي شیبة                                                                       

                                                             
 ٩٥٥رقم -٢٧٦ 
 ] ٥٠١٦؛ ٢٣٠٧والضعيفة ١١٩رقم  )٨١: ص( المفرد األدب ضعيف[ )ضعيف( 

  
 وإال الغضب؛ عنه ذهب فإن فليجلس قائم؛ وهو أحدكم غضب إذا((..بلفظ٥٦٥٩.وابن حبان ١٥٢/  ٥أخرجه أحمد  -٢٧٧ 

 )).فليضطجع
  ])٢٠٧/ ٨( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات ).٢٧٩/ ٣)) (الرغيب التعليق(( [ـ صحيح

  .. ٢٤٠٧أخرجه الترمذي -٢٧٨ -
 الصالحين رياض ،٤٨٣٨ المشكاة) ١٢٥/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح ؛)٥٨/ ٣( والترهيب الترغيب صحيح[ )حسن( -

١٥٢٩[. 

  ....٢٣٩٦الترمذي - ٢٧٩ 

  ]٣٠٨صحيح الجامع الصغير .٤٤ الصالحين رياض، ١٢٢٠ الصحيحة) ... [صحيح(

  إال أنه عنده : فكاكك عوض فداؤك.) بنفس اللفظ  ٢٧٦٧(  ٤٩رقم - ٢٨٠ 
  ...٤٣١٤رواه ابن ماجه - ٢٨١ 



  ،»إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب، فلھ أجران، وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ، فلھ أجر«  - 268

  ٢٨٢رواه مسلم                                                                           

  ،»یضحي، فال یمس من شعره وبشره شیئاإذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن «  - ٢٦٩

  ٢٨٣رواه مسلم                                                                        

إذا سافرتم في الخصب، فأعطوا اإلبل حظھا من األرض، وإذا سافرتم في السََّنة، فأسرعوا « - ٢٧٠
 »إنھا مأوى الھوام باللیلعلیھا السیر، وإذا عرستم باللیل، فاجتنبوا الطریق، ف

  ٢٨٤رواه مسلم                                                                 

إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنھ الظل وصار بعضھ في الظل وبعضھ في الشمس * «  - ٢٧١
  » .فلیقم

 ٢٨٥داودرواه أبو                                                           

  » .إذا استلقى أحدكم على قفاه فال یضع إحدى رجلیھ على األخرى .إن الفخذ عورة « - ٢٧٢

  ٢٨٦رواه الترمذي                                                                  

  " " إذا كتب أحدكم كتابا َفلُیترْبھ، فإنة أنجح للحاجة ". - ٢٧٣

 ٢٨٧رواه الترمذي                                                             

                                                                                                                                                                                     
  ])آليا الشاملة بترقيم ،٣١٤/ ٩( ماجة ابن سنن وضعيف صحيح )٥٧٦٨( المشكاة تخريج ،) ٧٨٧( لظاللا [ حسن

  .٧٣٥٢) والبخاري  ١٧١٦(  ١٥رقم  -٢٨٢ 
  ) ١٩٧٧...(  ٣٩رقم  -٢٨٣ 
  ) ١٩٢٦(  ١٧٨رقم -٢٨٤ 

 الجدب ضد وهو والمرعى لعشبا كثرة هو) الخصب( -قوله 

  [ شرح صحيح مسلم ] بالقحوط أي بالسنين فرعون آل أخذنا ولقد تعالى قوله ومنه القحط هي) السنة( -       

   ٤٨٢١ رقم -٢٨٥ 
 ].٧٣٧ الصحيحة [) ... صحيح(

  *في المخطوط :وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل .
  ])١٢٠/ ١( وزيادته الصغير الجامع حيحص[ الشطر األول منه وإسناده صحيح ٢٧٦٦رقم -٢٨٦

  ٢٧٩٨؛٢٧٩٧؛  ٢٥٩٦؛  ٢٥٩٥"فقد أخرجه الترمذي تحت رقام  عورة الفخذ إن وأما الشطر الثاني وهو قوله"
 ،٢٩٥/ ٦( الترمذي سنن وضعيف صحيحو )٣١١٤( المشكاةو ،) ٢٩٨ - ٢٩٧/  ١( اإلرواءفي  األلباني وصححه الشيخ

  )آليا الشاملة بترقيم
  ...٢٧١٣م رق-٢٨٧ 



  "إذا اشترى أحدكم لحما فلیكثر مرقتھ فإن لم یجد لحما أصاب مرقة وھو أحد اللحمین " - ٢٧٤

 ٢٨٨رواه الترمذي                                                                     

  ظر إلى بیت من جیرانك فأصبھم منھا بمعروف "" إذا صنعت مرقا * فأكثر ماءھا * ثم ان - 275

  ٢٨٩رواه النسائي                                                                      

  ْلُیطرفھم ولو كانت حجارة " " إذا قدم أحدكم من سفر فلُیھد إلى أھلھ و - ٢٧٦

  ٢٩٠رواه الدارقطني                                                                        

) حج الرجل عن والدیھ ُتُقبِّل منھ ومنھما واستبشرت أرواحھما في السماء  ١/  ١٩" إذا ( - ٢٧٧
  وُكتب عند اهللا برا * "

 ٢٩١رواه الدارقطني                                                                      

لغداة وال تستاكوا بالعشي فإن الصائم إذا یبست شفتاه كان لھ نور یوم إذا صمتم فاستاكوا با« - ٢٧٨
  »القیامة

  ٢٩٢رواه البزار                                                                           

                                                                                                                                                                                     
 .])٣٢٤: ص( الترمذي سنن ضعيف)) ٦٧٤ الصغير الجامع ضعيف( ١٧٣٨ الضعيفة ،٥٦٥٧ المشكاة -[ ضعيف

تْربَْت الشيء إذا خعلت عليه التراب ( النهاية  َ   ) ١/١٨٥فليتربه : يقال أ
  
  ...١٨٣٢رقم -٢٨٨ 

 بترقيم ،٣٣٢/ ٤( الترمذي نسن وضعيف صحيح ؛) ٣٧١( الصغير الجامع ضعيف ؛) ٢٣٤١( الضعيفة [ضعيف،إسناده 
  وانظر الحديث اآلتي . ٦٦٩٠)والنسائي  ٢٦٢٥(  ١٤٣؛ ١٤٢وله شاهد في الصحيح أخرجه مسلم  ])آليا الشاملة

  ) ٢٦٢٥(  ١٤٣؛  ١٤٢ومسلم  ٦٦٩٠في الكبرى  -٢٨٩ 
  * في (أ) و(ب) مرقة 

  *في (أ) فأكثرھا  
 ٢/٣٠٠-٢٩٠  

  ])٦٢٩/ ٣( األمة في السيئ وأثرها ةوالموضوع الضعيفة األحاديث سلسلة[ جدا ضعيف
 ٢٦٠/ ٢-٢٩١  

/ ٣( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة )٦٦: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف [ ضعيف
٦٢٦([  

 في (أ) و(ب) بارا  
 ٢١٣٧رقم )٨٢/ ٦( الزخار البحر - ٢٩٢ 

 ] ٥٧٩وضعيف الجامع الصغير )٥٧٧/ ١( األمة يف السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة[ .ضعيف
  



إذا سمعتم صیاح الدیكة فاسألوا اهللا من فضلھ، فإنھا رأت ملكا، وإذا سمعتم نھیق الحمار «  - ٢٧٩
  *»وذوا باهللا من الشیطان، فإنھ رأى شیطانا فتع

  ٢٩٣رواه البخاري                                                             

إذا عطس أحدكم فلیقل الحمد هللا ، ولیقل لھ اخوه أو صاحبھ : یرحمك اهللا . ولیقل :یھدیكم  – ٢٨٠
  اهللا ویصلْح بالكم "

  ٢٩٤رواه النسائي                                                                            

  "إذا جاء أحدكم إلى القوم فلیسلم وإذا قام فلیسلم فلیست األولى بأحق من اآلخرة " - ٢٨١

   ٢٩٥رواه النسائي                                                                         

  ن مجلسھ ثم رجع إلیھ فھو أحق بھ "إذا قام أحدكم * م – ٢٨٢

  ٢٩٦رواه مسلم                                                                       

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسھ ثم ِلینزْعھ، فإن في إحدى جناحیھ داًء واألخرى « - ٢٨٣
  »شفاًء

  ٢٩٧رواه البخاري                                                                 

 " إذا استیقظ * فلیقل الحمد هللا الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي في ذكره "- 284

  ٢٩٨رواه النسائي                                                                

                                                             
  ). ٢٧٢٩(  ٨٢ومسلم  ٣٣٠٣رقم )١٢٨/ ٤(-٢٩٣ 

  نها رأت شيطانا .* في (أ) و(ب) فإ
  ٦٢٢٤والبخاري  ٢٣٢في عمل اليوم والليلة رقم  -٢٩٤ 

 ٤٣٢رقم  والليلة اليوم عملفي  - ٢٩٥ 

  ])١٣٢/ ١( وزيادته رالصغي الجامع صحيح و.١٨٣ الصحيحة ،٢٠١ الطيب الكلم) ... [ صحيح(

  ). ٢١٧٩(  ٣١رقم  -٢٩٦ 
  * سقطت من (أ).

  .. ٣٣٢٠رقم -٢٩٧ 

  ... ٨٦٦في عمل اليوم والليلة رقم  -٢٩٨ 
  )١٨٤/ ١والجامع الصغير للسيوطي وصحيح الجامع الصغير وزيادته ( ١١٠/ ١حسن [ نتائج األفكار البن حجر 

 .للشيخ األلباني ]٤٥، ٣٤الكلم الطيب 
 دكم  وهذه اللفظة موجودة كذلك في تحفة األشراف للمزي .* في (أ) و(ب) أح



) خطایاه كما َتحاتُّ عن الشجرة  ٢/ ١٩إذا اقشعر جلد  العبد من خشیة اهللا، َتحاتَّْت عنھ ( « - ٢٨٥
  »البالیة * ورقھا

   ٢٩٩رواه البزار                                                                                  

" إذا زنى العبد خرج منھ اإلیمان فكان فوق رأسھ كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إلیھ  - ٢٨٦
 اإلیمان"

  ٣٠٠رواه الترمذي                                                                            

  " إذا كذب العبد  تباعد عنھ الملك میال من نتن ما جاء بھ "- ٢٨٧

  ٣٠١رواه الترمذي                                                                         

  أن یفي بھ، فلم یف بھ، فال جناح علیھ "." إذا وعد الرجل، وینوي - ٢٨٨

 ٣٠٢رواه الترمذي                                                                            

  » .إذا استھل المولود ورث« - ٢٨٩

 ٣٠٣رواه أبو داود                                                                      

ك كسرى، فال كسرى بعده، وإذا ھلك قیصر فال قیصر بعده، والذي نفس محمد بیده، إذا ھل«- ٢٩٠
  »لتنفقن كنوزھما في سبیل اهللا

                                                             
  ١٣٢٢البحر الزخار رقم  - ٢٩٩ 

  )]٥٦للهيثمي وضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص:  ٣١٠/  ١٠(ضعيف)[ المجمع 

  *في مختصر زوائد البزار : اليابسة . 

رج منه اإليمان فكان على رأسه إذا زنى العبد خ«..بلفظ ٤٦٩٠معلقا .وأخرجه مسنداأبو داود  ٢٦٢٥تحت رقم  -٣٠٠ 
  » .أقلع رجع إليهكالظلة فإذا 

  ])١٦٢/ ١صحيح الجامع الصغير وزيادته ( .٦٠المشكاة  ٥٠٩(صحيح) ... [ الصحيحة 

  ١٩٧٢رقم -٣٠١ 
  ])٢٢٣: ص( الترمذي سنن ضعيف )) .٦٨٠ الصغير الجامع ضعيف( ١٨٢٨ الضعيفة[ ) جدا ضعيف(

  ..٢٢٣٣رقم  -٣٠٢ 
  ])٣١٣: ص( الترمذي سنن ضعيف؛))٧٢٣ الصغير الجامع ضعيف( ١٤٤٧ الضعيفة ،٤٨٨١ ةالمشكا [-) ضعيف(

 ٢٩٢٠-٣٠٣..  
  ].١٧٠٧ اإلرواء، ١٥٣ الصحيحة) ... [ صحيح(



      ٣٠٤رواه البخاري                                                                              

ھد نوح، وبعھد سلیمان بن داود أن " " إذا ظھرت الحیة في المسكن فقولوا لھا: إنا نسألك بع - ٢٩١
  ال تؤذینا، فإن عادت فاقتلوھا ".

 ٣٠٥رواه الترمذي                                                                           

  " إذا أراد اهللا بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فیھم ؛ ثم بِعثوا على أعمالھم "- ٢٩٢

                                                              ٣٠٦رواه مسلم                                                                            

  »إذا رأیتم أمتي تھاب الظالم أن تقول أنت ظالم فقد ُتُودَِّع منھم" « - ٢٩٣

   ٣٠٧رواه البزار                                                                           

إذا مشت أمتي المطیطاء وخدمھا أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارھا على « - ٢٩٤
  » .خیارھا

 ٣٠٨رواه الترمذي                                                                   

فت * األلسنة وتباغضت القلوب وقَطع كل )ظھر القول وُخِزن العلم واْئتلَ  ١/  ٢٠" إذا (  – 295
  ذي رحٍم رحمھ ؛ فعند ذلك لعنھم اهللا فأصمھم وأعمى أبصارھم ".

 ٣٠٩رواه البغوي في المسند                                                                       

هللا َخَوًال ؛ وكتاَبھ َدَخًال ؛ فإذا " إذا بلغ الحكم * ثالثین رجال اتخذوا مال اهللا ُدَوًال وعباد ا - ٢٩٦
  بلغوا أربَعمائٍةوتسعًة وتسعین  فھو ھالكھم " 

                                                             
  ٣٦١٨رقم  -٣٠٤ 
  .. ١٤٨٥رقم - ٣٠٥ 

  . ])١٧٣: ص( الترمذي سنن ضعيف؛  ٥٩٠ الصغير الجامع ضعيف؛  ١٥٠٨ الضعيفة[  – ) ضعيف(

  . ٧١٠٨بخاري ) وال ٢٨٧٩(  ٨٤رقم  ٣٠٦ 

  ٢٣٧٤رقم )٣٦٣/ ٦( الزخار البحر - ٣٠٧ 

 ] ١٢٦٤و ٥٧٧والضعيفة )٧١: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[ )ضعيف(
  
 ..٢٢٦١رقم -٣٠٨ 
  ])٢٠٠/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح؛  ٩٥٦ الصحيحة) ... [ صحيح(
  ٦١٧٠/  ٦أخرجه الطبارني في الكبير  -٣٠٩ 

  : "...فيه من لم أعرفهم "] ٢٨٧/  ٧ضعيف [ قال في المجمع 
  في (أ) انتفت



  ٣١٠رواه البغوي                                                                              

ین، وأطاع الرجل " إذا اتُِّخَذ الفُئ ُدوال، واالمانة مغنما، والزكاة مغرما، وُتُعلم * لغیر الد  - ٢٩٧
امرأتھ، وعق أمھ، وأدنى صدیقھ، وأقصى أباه، وظھرت االصوات في المساجد، وساد القبیلَة 

فاسُقھم، وكان زعیم القوم أرذلھم، وُأكرم الرجل مخافة شره، وظھرت القینات والمعازف، وشربت 
زلة وخسفا، ومسخا، الخمور * ، ولعن آخر ھذه االمة أوَلھا، فلیرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، وزل

  وقذفا، وآیاٍت تتابع كنظام باٍل ُقِطع ِسْلُكھ فتتابع *".

  ٣١١رواه الترمذي                                                                                     

  

  

  

                                              

  

    الفصل الثالث                                         

  

  

  ) اآلن " ٢/  ٢٠"إني ألعرف حجرا بمكة * كان یسلم علي قبل أن ُأْبعَث إني أعرفھ (  - ٢٩٨

  ٣١٢رواه مسلم                                                                        

  ». علیھم إني لبعقر حوضي أذود الناس ألھل الیمن أضرب بعصاي حتى َیْرَفضَّ«- ٢٩٩

                                                             
  بلفظ هذا الحديث إال أنه عنده " واتخذوا كتاب هللا دغال " ١٢٩٨٢/ ١٢رواه الطبراني في الكبير  -٣١٠ 

"...فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن ] وله شاهد صحيح في  ٢٤٦/  ٥إسناده ضعيف [ قال في المجمع 
 أبي بنو بلغ إذا« بلفظ .ذر أبي عنوكذلك  سعيد أبي عن )١٣٥/ ١( وزيادته لصغيرا الجامع صحيحو في .٧٤٤ الصحيحة

  . »دغال هللا وكتاب دوال هللا ومال خوال هللا عباد اتخذوا رجال ثالثين العاص
  * في (ب) إذا بلغ آل الحاكم الحكم .

  ٢٢١١رقم -٣١١ 
  . ])٢٥٠: ص( ذيالترم سنن ضعيف )٢٨٧ الصغير الجامع ضعيف( ٥٤٥٠ المشكاة [ )ضعيف(

  * في (أ) تحكم 
  * في (أ) و(ب) الخمر
  * سقط من (أ) و(ب)

  ) ٢٢٧٢( ٢رقم -٣١٢ 



  ٣١٣رواه مسلم                                                                             

  إني رأیت الجنة. فتناولت منھا عنقودا. ولو أخذتھ ألكلتم منھ ما بقیت الدنیا "« - ٣٠٠

 ٣١٤الموطا في رواه مالك                                                                 

 " إني قد تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوا كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي"  – 301

  ٣١٥رواه الترمذي                                                                           

 مر ".إني ال أدري ما  بقائي* فیكم فاقتدوا باللَّذین من بعدي وأشار إلى أبي بكر وع " - ٣٠٢

  ٣١٦رواه الترمذي                                                                            

إني ألقوم في الصالة أرید أن أطول فیھا، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز *في صالتي كراھیة «- ٣٠٣
  *»أن أشق على أمھ 

  ٣١٧رواه البخاري                                                                    

  " إني ألنظر من ورائي كما أنظر بین یَديَّ . سووا صفوفكم . وأحسنوا ركوعكم وسجودكم " - ٣٠٤

 ٣١٨رواه البزار                                                                      
                                                             

  ) ٢٣٠١( ٣٧رقم -٣١٣ 
 اللبن، من بياضا أشد: «فقال شرابه عن وسئل »عمان إلى مقامي من: «فقال عرضه عن فسئل وتتمةالحدیث "..

 »ورق من واآلخر ذهب، نم أحدهما الجنة، من يمدانه ميزابان فيه يغت العسل، من وأحلى

 أطرد معناه) اليمن ألهل الناس أذود( مؤخره وقيل وردته إذا الحوض من اإلبل موقف هو) حوضي لبعقر( رح :شال[   
 لهم مجازاة منه الشرب في تقديمهم في اليمن ألهل كرامة وهذه اليمن أهل على ليرفض اليمن أهل غير عنه الناس
 النبي عن الدنيا في دفعوا كما يشربوا حتى غيرهم فيدفع اليمن من واألنصار ماإلسال في وتقدمهم صنيعهم بحسن
 يقال الدمع من وأصله والغريب اللغة أهل قال عليهم يسيل) عليهم يرفض( والمكروهات أعداءه وسلم عليه هللا صلى

 والجمهور التحرير وصاحب يوالهرو والخطابي ثابت قاله هكذا) يمدانه ميزابان فيه يغت( متفرقا سال إذا الدمع أرفض
 متتابعا دفقا الماء فيه يدفقان ومعناه الهروي قال األكثرين عن القاضي ونقله بالدنا نسخ معظم في هو وكذا يغت

  ]ويكثرانه يزيدانه أي) يمدانه( شديدا صبا دائما فيه يصبان لوقي الشيء الشيء اتباع من وأصله قالوا شديدا

  ) ٩٠٧(  ١٧ومسلم  ٧٤٨والبخاري  ١٨٧/  ١رقم -٣١٤ 
  ٣٧٨٦رقم  -٣١٥ 

  ])آليا الشاملة بترقيم ،٢٨٦/ ٨( الترمذي سنن وضعيف صحيحو)الثاني التحقيق/  ٦١٤٣( المشكاة [صحيح،

 ٣٦٦٣رقم -٣١٦ 
  ])١٢٣٣( الصحيحة ،) ٦٠٥٢( المشكاة[  صحيح

  .. ٧٠٧رقم -٣١٧ 
  * في المخطوط ( فأخفف ) 

  * في المخطوط ( على أمتي )



  "إني ألرجو   أن الیدخل النار من شھد بدرًا  إن شاء اهللا "- 305

  ٣١٩رواه البزار                                                                    

  " إني ألعطي الرجل وغیُره أحب إلي منھ خشیة أن ُیَكبَّ في النار على وحھھ"  - ٣٠٦

  ٣٢٠رواه مسلم                                                                     

ألف نبي، أو أكثر، وإنھ لیس منھم نبي إال قد أنذر قومھ الدجال، وإنھ قد تبین لي إني لخاتم « - ٣٠٧
  »)، وإن ربكم لیس بأعور١/  ٢١ما لم یتبین ألحد منھم، وإنھ أعور (

  ٣٢١رواه البزار                                                                      

  لھم من لقیك منھم مصدقا بك مؤمنا *فاغفرلھ"" إني دعوت للعرب ؛ فقلت : ال - ٣٠٨

   ٣٢٢رواه البزار                                                                       

" إني ألول الناس تنشق األرض عن جمجمتھ * یوم القیامة وال فخر، آتي باب الجنة فآخذ  - ٣٠٩
  ن لي فأدخل، فأجد الجبار مستقبلي فأسجد لھ "حْلقتھ فیقول: من ھذا؟ فأقول: أنا محمد فیفتحو

  ٣٢٣رواه النسائي                                                                  

                                                                                                                                                                                     
   ٥٠٤رقم -٣١٨ 

  :" رواه البزار ورجاله ثقات ] ٩٢/   ٢ده حسن [ قال في مجمع الزوائد إسنا

   ٢٧٦١رقم  -٣١٩ 
"  الصحيحة:" رواه البزار ورجاله رجال الصحيح "وانظر ١٦١/  ٩إسناده صحيح [  قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

)٢١٦٠. ([  
  .. ٢٧) وأخرجه كذلك البخاري  ١٥٠(  ٢٣٧؛  ٢٣٦رقم  -٣٢٠ 

 الدين في منهم أفضل هو من ويترك ناسا يعطي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى سعدا أن يثالحد هذا معنى
 له فقال مؤمنا علمه أنه وحلف به فأعلمه المتروك اإلنسان هذا حال يعلم لم وسلم عليه هللا صلى النبي أن وظن
 هو من يعطي رآه ثم فسكت أخرى رةم فيه الشفاعة عن النهي منه يفهم فلم مسلما أو وسلم عليه هللا صلى النبي
 النبي يكون أن وجوز تذكيرا فالن؟ عن مالك هللا رسول يا فقال اإلنسان ذلك حال حسن من يعلم ما فغلبه بكثير دونه
 صلى النبي أعلمه أن إلى الثالثة المرة وهكذا تذكيره فأراد نسيه ثم األولى المرة من بعطائه هم وسلم عليه هللا صلى

 الرجل ألعطي إني وسلم عليه هللا صلى فقال الدين في الفضائل حسب على هو ليس العطاء أن وسلم عليه هللا
 كفروا أعطهم لم لو ضعف إيمانهم في مؤلفة ناسا أعطي أني معناه النار في هللا يكبه أن مخافة إلي أحب وغيره

 إهماال وال دينهم لنقص وال لهم احتقارا ركهمأت وال أعطيتهم الذين من إلي أحب هم أقواما وأترك النار في هللا فيكبهم
 وهو( لكماله إيمانهم يتزلزل ال بأنهم وأثق التام واإليمان النور من قلوبهم في هللا جعل ما إلى أكلهم بل لجانبهم
  )٧٣٢/ ٢( مسلم صحيح]شرح عندي أفضلهم أي) إلي أعجبهم

  ( كشف األستار ) ٣٣٨٠رقم -٣٢١ 
  .٦٠٩٠و الضعيفة  ٧/٣٤٧إسناده ضعيف [ مجمع الزوائد 

  ٢٨٣٣رقم-٣٢٢ 
  ] ٢٠٦٠ومختصر زوائد البزار الين حجر  ١٠/٥٢إسناده حسن [ مجمع الزوائد 

 ٧٦٩٠-٣٢٣  



إني ألشفع یوم القیامة ألكثر مما على األرض من شجر وحجر، وایم اهللا! ما أحد أوصل « - ٣١٠
  » یره ویقصر عن أھل بیتھ؟لرحمھ من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، أفیرجوھا غ

 ٣٢٤رواه البزار                                                                      

إني فرطكم، وأنا شھید علیكم، إني واهللا ألنظر إلى حوضي اآلن، وإني قد أعطیت خزائن « - 311
  »تنافسوا فیھا مفاتیح األرض، وإني * واهللا ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن

  ٣٢٥رواه البخاري                                                                              

أنا فرطكم بین أیدیكم، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض، والحوض ما بین أیلة إلى مكة، « - ٣١٢
  » وسیأتي أقوام رجال ونساء بآنیة من ورق *، ثم ال یذوقون منھ شیئا

  ٣٢٦رواه البزار                                                                              

  " أنا حظكم من األنبیاء وأنتم حظي من األمم " - ٣١٣

  ٣٢٧رواه البزار                                                                              

  )وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة " ٢/  ٢١" أنا محمد (  - ٣١٤

 ٣٢٨رواه ابن أبي شیبة                                                                           

" أنا أول الناس خروجا إذا ُبعثوا، وأنا قائدھم إذا َوَفدوا، وأنا خطیبھم إذا أنصتوا، وأنا  - 315
ا * ؛ لواء الكرم یومئذ بیدي، ومفاتیح الجنة بیدي ، وأنا أكرم ولد آدم على اهللا، وال مبشرھم إذا َأِیسو

  فخر ؛ یطوف علي ألف خادم كأنھم لؤلؤ مكنون ".
                                                                                                                                                                                     

  ]٤/١٠٠إسناده صحيح [الصحيحة 
  * في المخطوط " جمجمتي "

  ستار )( كشف األ ٢٦٢٩-٣٢٤ 
   ٣٢٣١في الضعيفة  لباني]وضعف إسناده الشيخاأل١٩٦٨إسناده حسن [ مختصر زوائد البزار البن حجر 

  ) ٢٢٩٦( ٣١؛  ٣٠ومسلم  ٣٥٩٦رقم  -٣٢٥ 
  قوله ( إني فَرَطكم ) : الفرط هو الذي يتقدم ويسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيء لهم الدالء واألرشية .

  وفي الحديث توديع للصحابة 
  م بي وصدقتموني على ) على معنى الالم ؛ أي شهيد لكم بأنكم آمنت‘ قوله ( شهيد عليكم ) يحمل كلمة 

  * سقطت من (أ).
   ٢٩٧٥رقم -٣٢٦ 

  ])١٩١/ ٩( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات ).٧٧١)) (الجنة ظالل(( [ـ صحيح
  ٣٤٨١* كلمة من ورق غير موجودة في المطبوع من البحر الزخار وموجودة في كشف األستار 

  ستار )( كشف األ ٢٨٤٧رقم -٣٢٧ 
  ] ٣٢٠٧و الصحيحة  ٢٠٧٤ومختصر زوائد البزار  ٦٨/ ١٠إسناده صحيح [ مجمع الزوائد 

   ٤٢٤/  ٧في المصنف  -٣٢٨ 
  ) ٢٣٥٥(  ١٢٦وأخرجه مسلم 



   ٣٢٩رواه البزار                                                                          

فى من المؤمنین فترك َدْینا فعلي قضاؤه ؛ ومن ترك " أنا أولى المؤمنین من أنفسھم ؛ فمن تو- ٣١٦
  ماال فلورثتھ "

  ٣٣٠رواه البخاري                                                                                

  " أنا أولى الناس بابن مریم ؛ واألنبیاء أوالد َعالٍّت؛ لیس بیني وبینھ نبي " - ٣١٧

  ٣٣١رواه البخاري                                                                             

أنا أول شفیع في الجنة، لم ُیصدق نبي من األنبیاء ما ُصدقت، وإن من األنبیاء نبیا ما « - ٣١٨
  »ُیصدِّقھ* من أمتھ إال رجل واحد

  ٣٣٢رواه مسلم                                                                           

  " أنا سید ولد آدم یوم القیامة ؛ وأول من ینشق علیھ القبر ؛ وأول شافع ومشفع "  -٣١٩

  ٣٣٣رواه مسلم                                                                           

یت في وسط الجنة لمن " أنا زعیم ببیت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبب - ٣٢٠
 ترك الكذب وإن كان مازحا، وببیت في أعلى الجنة لمن حسن خلق" 

   ٣٣٤رواه أبو داود                                                                        

                                                             
  ٦٥٢٣رقم  )١٣١/ ١٣( الزخار البحر - ٣٢٩ 

  . ]١٣٠٩ الصغير الجامع ضعيف؛  ٥٧٦٥ المشكاة؛  )٤٨٢: ص( الترمذي سنن ضعيفإسناده ضعيف [

  * في المخطوط : إذا أبلسوا

  ) ١٦١٩(  ١٤مسلم .. و٥٣٧١رقم  -٣٣٠ 
 أوالد لهم فيقال األبوين من اإلخوة وأما شتى أمهات من ألب اإلخوة هم العالت أوالد العلماء قال) عالت أوالد( ش[   

 التوحيد أصول في متفقون فإنهم مختلفة وشرائعهم واحد إيمانهم أصل الحديث معنى العلماء جمهور قال األعيان
  )١٨٣٧/ ٤( مسلم صحيح)شرح  ٢٣٦٥(  ١٤٣ومسلم  ٣٤٤٢رقم  - ٣٣١ ]الختالفا فيها فوقع الشرائع فروع وأما

  ) ١٩٦( ٣٣٢رقم  -٣٣٢ 
  * في المخطوط : ما صدقه .

  ) ٢٢٧٨(  ٣رقم  -٣٣٣ 
  ٤٨٠٠رقم  -٣٣٤ 

  ] ٣٠٦/  ١و صحيح الجامع  ٢٧٣حسن [ الصحيحة 
  ربض الجنة : فيما حولها من خارج عنها .
  المراء : الجدال المؤدي إلى المخاصمة .

  ) ٣٠٣/  ٦الزعيم : الكفيل ( النهاية 



قعدت " أنا أول من یستفتح باب الجنة ، فإذا امرأة تنادیني فأقول لھا من أنت فتقول أنا امرأة  - ٣٢١
  على أیتامي "

  ٣٣٥)  ١رواه البزار(                                                                                

) یوم القیامة برفع رأسھ فأرفع رأسي فأعرف أمتي عن یمیني، وعن ١"أنا أول من یؤذن لھ ( - ٣٢٢
  الوضوء وذراریھم نور بین أیدیھم ". شمالي قیل: كیف تعرفھم یا رسول اهللا؟ قال: غر محجلون من

   ٣٣٦رواه البزار                                                                            

)، فأرفع رأسي، فإذا رجل بیني وبین العرش، فقیل: ھذا موسى ١" أنا أول الناس إفاقة ( - ٣٢٣
  )، فإن كان في األرض فقد أفاق قبلي ".٢(

  ٣٣٧رواه البزار                                                                         

) أھل البقیع فیحشرون معي ثم ١"أنا أول من تنشق عنھ األرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي(  - ٣٢٤
  ) بین الحرمین "٣) أھل مكة حتى یحشروا (٢أنتظر (

  ٣٣٨رواه ابن أبي شیبة                                                                   

                                                             
 ٩٥٢٧رقم )١٩/ ١٧( الزخار البحر - ٣٣٥ 

كما  ١٦٥/  ٨:" إسناده حسن إن شاء هللا " ورده الهيثمي في مجمع الزوائد  ٣٤٩/  ٣[قال المنذري في الترغيب ضعيف 
  ])٦٢٤/ ١١( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلةرده الشيخ األلباني في 

وهوخطأ من الساخ لتشابه رسم حرفي النون والزاي . النون رمز النسائي والزاي . رواه النسائي ) في المخطوط ١(
  رمز البزار .

  . ٤١٣٢رقم  )٦٨/ ١٠( الزخار البحر -٣٣٦ 
 ] )٩٨/ ١( المصابيح مشكاة[  صحيح 
  )في مختصر زوائد البزار : يؤذن له بالسجود .١(
  ))١٠٤/ ٣( البزار زوائد عن األستار كشف( ٢٣٥١رقم -٣٣٧ 

    .] ٢٠٥/  ٨ومجمع الزوائد  ١٨٤٦إسناده ضعيف [ مختصر زوائد البزار  

  )في المخطوط إقامة١(

  . وسلم عليه هللا صلى) في كشف األستار زيادة جملة : ٢(

  .. ٣٦٩٢أخرجھ الترمذي  -٣٣٨ 
  ])٤٠/ ١٠( نحبا ابن صحيح على الحسان التعليقات ٢٩٤٩و   الضعيفة [ – ضعيف

    )في المخطوط يوتى .١(

  ) في المخطوط أنظر ٢(

  ) في المخطوط أحشر٣(



) والزعیم الحمیل لمن آمن بي وأسلم وھاجر ببیت في ربض الجنة وببیت في ١أنا زعیم (« - ٣٢٥
  »أعلى الجنة، فمن فعل ذلك فلم یدع للخیر مطلبا، وال من الشر مھربا یموت حیث شاء أن یموت

  ٣٣٩رواه البزار                                                                              

" أتاني جبریل فبشرني أنھ من مات من أمتك ال یشرك باهللا شیئا دخل الجنة قلت: وإن   - 326
  زنى، وإن سرق قال: إن زنى وإن سرق "

   ٣٤٠رواه البزار                                                                           

أتاني جبریل صلى اهللا علیھ وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن یرفعوا أصواتھم   - ٣٢٧
 )".١باإلھالل أو قال بالتلبیة [ یرید أحدھما ] (

 ٣٤١رواه أبو داود                                                                      

 ؛ وقال:- قال: وھو بالعقیق -ل" أتاني اللیلَة آٍت من عند ربي عز وج- ٣٢٨

  َصلِّ في ھذا الوادي المبارك، وقال: عمرة في حجة ".

  ٣٤٢رواه أبو داود                                                                        

)، فقال یا محمد: إن أمتك مختلفة بعدك قال: فقلت: ١" أتاني جبریل [صلى اهللا علیھ وسلم ](- ٣٢٩
)المخرج یا جبریل قال: كتاب اهللا یعتصم بھ من كل جبار من اعتصم بھ نجا، ومن ٢ما من] ([ف

تركھ ھلك قول فصل ولیس بالھزل ال تخِلقھ األلسن، وال یثقل عن طول الرد، وال یفنى عجائبھ فیھ 
  نبأ ما كان قبلھ وقضاء ما بینكم وخبر ما ھو كائن بعدكم "

   ٣٤٣رواه البزار                                                                              

                                                             
 ٣٧٥٤رقم  )٢٠٨/ ٩( الزخار البحر -٣٣٩ 

 ])٥٠/ ٧( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقاتو )١٧٣/ ٢( الرغيب التعليق[ – صحيح
 اللفظة هذه تكون أن ويشبه العراق أهل لغة والكفيل مصر أهل لغة والحميل المدينة أهل لغة الزعيم: حاتم أبو قال

  الخبر في أدرج وهب ابن قول من) الحميل: الزعيم(
  في المخطوط : الزعيم بالتعريف )١(

  ) ٩٤(  ١٥٣ومسلم  ١٢٣٧وأخرجه البخاري  ٣٩٩٧رقم )٤٠٣/ ٩( الزخار البحر - ٣٤٠ 

  ١٨١٤رقم  -٣٤١ 
  ]١٥٩٢ة صحيحوال)٢٩٢٢( ماجة ابن صحيح[ صحيح

  ) سقطت من المخطوط١( 

  ... ١٥٣٤. كما أخرجه البخاري ١٨٠٠رقم  -٣٤٢ 
 ٨٣٤رقم )٧٠/ ٣( الزخار البحر - ٣٤٣ 



" أتاني جبریل علیھ السالم البارحة فأدخلني الجنة وأراني الباب الذي أدخل أنا منھ وأمتي - ٣٣٠
فقال أبو بكر رضي اهللا عنھ وددت أني كنت معك یا رسول اهللا قال فأخذ بیده وقال أنا وإیاك أول 

  .أمتي دخوال منھ "

   ٣٤٤رواه البزار                                                                             

  " أتاني جبریل فأمرني أن أقضي بالشاھد مع الیمین " - ٣٣١

  ٣٤٥رواه البزار                                                                           

* یوم القیامة فأستفتح فیقول الخازن : من أنت ؟ فأقول محمد . فیقول : بك  إني آتي باب الجنة- ٣٣٢
  أمرت ؛ ال أفتح ألحد قبلك "

  ٣٤٦رواه البغوي في المسند المنتخب .                                                       

مني دماءھم وأموالھم إال  أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا ال إلھ إال اهللا، فإذا قالوھا منعوا«- ٣٣٣
  »بحقھا وحسابھم على اهللا

 ٣٤٧رواه النسائي                                                                               

) كما ینفي الكیر ١"أمرت بقریة تأكل القرى . یقولون یثرب . وھي المدینة تنفي الناس ( - 334
  خبث الحدید "

  ٣٤٨رواه مالك في الموطا                                                                

                                                                                                                                                                                     
 ])٢٥٨/ ٤( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلةاأللباني في  جدا هضعف [.ضعيف

  )غير موجودة في المخطوط١(
  ) في المخطوط فأين المخرج٢(
 الذي الجنة باب فأراني بيدي فأخذ جبريل أتاني وأخرجه أبو داود بلفظ"  ,٩٨٠٨رقم  )١٨٢/ ١٧( الزخار البحر - ٣٤٤ 

 من الجنة يدخل من أول بكر أبا يا إنك أما: قال إليه أنظر حتى معك كنت أني وددت: بكر أبو قال أمتي منه يدخل
  "أمتي

ولم يصرح بالتحديث  ٤١٦/  ٢ضعيف في إسناده أبو خالد الداالني صدوق يخطيء كثيرا وكان يدلس كما في التقريب  
  ])١١: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيفوانظر 

  لم أعثر عليه عند البزار  -٣٤٥ 
 ل هللا قضى باليمين مع الشاهد ") بلفظ "أن رسو ١٧١٢(  ٣وأخرجه مسلم 

  
  ) بنفس اللفظ أعاله . ١٩٧( ٣٣٣رواه مسلم -٣٤٦ 
  )٣٥(٢١كذلك سلم وأخرجه م٣٤٢٥رقم )٤١٣/ ٣( للنسائي الكبرى السنن -٣٤٧ 
 ) ١٣٨٣(  ٤٨٨سلم وم ١٨٧١وأخرجه البخاري  ٨٨٧/  ٢رقم -٣٤٨ 



  )١" أمرت بالنحر ولیس بواجب "( - ٣٣٥

  ٣٤٩رواه الدارقطني                                                                              

  " أمرت بالوتر واألضحى ولم ُیعزم علي " - ٣٣٦

 ٣٥٠رواه الدارقطني                                                                         

  ) خشیت على لثتي وأسناني "٢) أو حتى (١ُأِمرت بالسواك حتى خشیت أن ُأْدرَد ( - 337

 ٣٥١)٣رواه البزار (                                                                            

أن أسجد على سبع ؛ ال ّأْكِفت الشْعر وال الثیاب : الجبھِة واألنِف والیدین والركبتین  "أمرت- ٣٣٨
  والقدمین "

  ٣٥٢رواه النسائي                                                                            

بأیماننا على  أن ُنعجِّل إفطارنا ونؤخر َسحورنا ؛ ونضرب –معاشر األنبیاء  –"أمرنا  - ٣٣٩
  شمائلنا في الصالة "

  ٣٥٣رواه الدارقطني                                                                            

                                                                                                                                                                                     
 : وجهين القرى أكلها معنى في وذكروا واستيطانها إليها بالهجرة أمرت معناه) القرى تأكل بقرية أمرت( -قوله [   

   وسباياها أموالها وغنمت القرى فتحت فمنها األمر أول في اإلسالم جيوش مركز أنها أحدهما
  . غنائمها تساق وإليها المفتتحة القرى من تكون وميرتها أكلها أن معناه والثاني

 اسمها وإنما يثرب يسمونها وغيرهم المنافقين من الناس بعض أن يعني) المدينة وهي يثرب يقولون( -          
  )١٠٠٦/ ٢( مسلم صحيحشرح ]يثرب تسميتها كراهة هذا ففي وطيبة وطابة المدينة

  لمخطوط : خبثها ) في ا١(
   ٢٨٢/  ٤رقم -٣٤٩ 

من نفس  )٥٦٣/ ٣( وقال مرة أخرى في .واه إِسْنَادهحيث قال : )٦١/ ٢( للذهبي التحقيق تنقيحإسناده ضعيف [
  . ] حال كل على ضعيفٌ حديثٌ وهو:  المصدر

سم حرفي القاف )هذا الحديث والذي بعده جاءا ضمن حديث واحد في (أ).ولعله خطأ من بعض النساخ لتشابه ر١(
  والواو .

 ٢١/  ٢-٣٥٠   
  ])١٨٢: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيفسنده ضعيف جدا : [

 ٦٩٥٢رقم -٣٥١ 
  ] ١٣٧٣وصحيح الجامع )٥١/ ١( والترهيب الترغيب صحيحو   ١٥٥٦صحيح بشواهده [الصحيحة 

 في المخطوط :أرد )١(
 في المخطوط وحتى  )٢(
  في المخطوط النسائي . )٣(

  ) ٤٩٠(  ٢٣١؛  ٢٣٠ومسلم  ٨١٢البخاري  وأخرجه كذلك ٢٠٩/  ٢ -٣٥٢ 
 ٢٨٤/  ١-٣٥٣  

 ])٤٥٤/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح  ،١١٧ الجنائز أحكام ،٥٠٣ النضير الروض) ... [ صحيح( إسناده ضعيف وهو



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                

  الفصل الرابع                                        

  

  

إلي، فلعل * بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض.  إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون«  - ٣٤٠
فأقضي لھ على نحو ما أسمع منھ، فمن قضیت لھ بشيء من حق أخیھ، فال یأخذن منھ شیئا، فإنما 

  »أقطع لھ قطعة من النار

 ٣٥٤رواه مالك في الموطا                                                                              

إنما أنا بشر، وإني اشترطت على ربي عز وجل، أي عبد من المسلمین سببتھ أو شتمتھ، « - ٣٤١
  »أن یكون ذلك لھ زكاة وأجرا

   ٣٥٥رواه مسلم                                                                              

                                                                                                                                                                                     
  
  )١٧١٣(  ٦؛ ٥؛٤ومسلم  ٢٤٥٦وأخرجه البخاري  )٧١٩/ ٢(  -٣٥٤ 

 ) *٢/  ٢٣ ( 
  ) ٢٦٠٢(  ٩٤رقم )٢٠٠٩/ ٤(-٣٥٥ 



ومن أعطیتھ عن مسألة  إنما أنا خازن، فمن أعطیتھ عن طیب نفس، فمبارك لھ فیھ،«  - ٤٣٢
  »وشَرٍه، كان كالذي یأكل وال یشبع

 ٣٥٦رواه ابن أبي شیبة                                                                         

" إنما مثلي ومثلكم كرجل خاف العدو فانطلق یربأ أھلھ فخاف أن یسبق العدوُّ فجعل یھتف :  - 343
  و اصباحاه " 

  ٣٥٧رواه ابن أبي شیبة                                                                     

" إنما مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش یقعن فیھا وھو  بذھبھن عنھا  - ٣٤٤
  ؛ وأنا آخذ بُحَجزكم أن تھافتوا في النار "

  ٣٥٨رواه البزار                                                                           

 " إنما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروة ورمي الجمار إلقامة ذكر اهللا " - ٣٤٥

  ٣٥٩رواه أبو داود                                                                                   

أو لم یقدر علیھ  -قط  * ق من الجبابرة، فلم ینلھ جبارإنما سمي البیت العتیق ألنھ أعت« - ٣٤٦
  »جبار

   ٣٦٠رواه البزار                                                                               

  ) ".٢)  یعلق في  الجنة، حتى ُیرجعھ اهللا إلى جسده یوم یبعثھ(١"  إنما نسمة المؤمن  طیر( - ٣٤٧
                                                             

  بلفظ الحديث أعاله إال أنه عنده فيبارك عوض فمبارك . ) ١٩٣٧( ٩٨رقم )٧١٨/ ٢( مسلم هروا -٣٥٦ 
  والحديث عزاه المصنف رحمه هللا تعالى إلى ابن أبي شيبة في المسند ولم أعثر عليه فيما طبع منه .

 معطيا أنا ولست تعالى هللا هو حقيقة المعطي أن معناه) قاسم أنا وإنما األخرى الرواية وفي خازن أنا إنما(قوله : 
 وتقديره تعالى هللا بمشيئة كلها فاألمور به أمرت ما حسب على بقسمته أمرت ما أقسم ثم عندي ما على خازن أنا إنما

  )٧١٨/ ٢( شرح صحيح مسلم ]مربوب مصرف واإلنسان

  ) ٢٠٧(  ٣٥٤؛  ٣٥٣رواه مسلم -٣٥٧ 
  قوله ( يربأ ) : يحفظهم ويتطلع لهم 

  اه ) : كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونه ليجتمعوا ويتأهبوا له.( واصباح      
ُمتِي وَمَثَلُ مَثَلِي إِنمَا« بلفظ")  ٢٢٨٤(  ١٧..ومسلم  ٣٤٢٦رواه البخاري  -٣٥٨   الدوَاب فَجَعَلَتِ نَارًا، اسْتَوْقَدَ رَجُلٍ كَمَثَلِ أ

نْتُمْ بِحُجَزِكُمْ آخِذٌ فَأَنَا فِيهِ، يَقَعْنَ وَالْفَرَاشُ َ  »فِيهِ تَقَحمُونَ وَأ
  قوله ( الجنادب ): ج جُندُب وجُندَب وجِندَب هوهذا الصرار الذي يشبه الجراد وهو يطير  ويصر بالليل صرا شديدا .

 ( بحُجزكم ) : ج حجزة وهي معقد األزرار والسراويل .       
  ] )١٧٨٩/ ٤( مسلم صحيح[  تثبيت غير من الشاقة موراأل في والوقوع اإلقدام هو التقحم) تقحمون(       

  ] ) ٩١٠/  ١٥٤( الترمذي سنن ضعيف ،) ٢٦٢٤( المشكاة ،) ٢٠٥٦( الصغير الجامع ضعيف [ ضعيف١٨٨٨-٣٥٩ 
 . ٢٢١٥رقم )١٧٢/ ٦( الزخار البحر -٣٦٠ 

 ]) ٢٠٥٩( الصغير الجامع ضعيف) // ٣٢٢٢( الضعيفة[ ضعيف،
 )*١/  ٢٣ (  



  ٣٦١رواه مالك في الموطا                                                           

" إنما األعمال بالنیات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو إلى  - ٣٤٨
  امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ "

 ٣٦٢رواه البخاري                                                                       

  " إنما الرحلة إلى ثالثة مساجد :مسجد الحرام ومسجد المدینة ومسجد إیلیا "- ٣٤٩

   ٣٦٣رواه البزار                                                                                  

  ى "" إنما أخشى علیكم شھوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضالت الھو- ٣٥٠

  ٣٦٤رواه البزار                                                                                   

وأئمة )١[ ولرسولھ ] (" إنما الدین النصیحة ثالثا .قیل یا رسول اهللا لمن؟ قال : هللا ولكتابھ  - ٣٥١
  المومنین وعامتھم "

  ٣٦٥رواه ابن أبي شیبة                                                                       

إنما أتخوف علیكم رجال قرأ القرآن حتى إذا ُرئي علیھ بھجتھ، وكان ِردءٌا لإلسالم اعتزل «- ٣٥٢
  »إلى ما شاء اهللا، وخرج على جاره بسیفھ، ورماه بالشرك

   ٣٦٦رواه البزار                                                                         

  ) ".١" إنما أخاف على أمتي ثالثا: شح مطاع، وھوى متبع، وإمام ضاللة(  - ٣٥٣

  ٣٦٧رواه البزار                                                                      

                                                             
 ٢٤٠/  ١ -٣٦١ 
  ])٤٦٨/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح .٩٩٥ الصحيحة ،٥١٨ الطحاوية) ... [ يحصح(

  ١١٥: ٢ الزرقاني روحه،: أي »المؤمن نسمة«قوله 
 في المخطوط طائر )١(
  في المخطوط يُبعث  )٢(

  ) ١٩٠٧(  ١٥٥... ومسلم  ١رقم  -٣٦٢ 
 ٧٩١١رقم  -٣٦٣ 

  ])٢٠٧/ ٣( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات[ـ  صحيح
  ٣٨٤٤قم ر-٣٦٤ 

  ] ١٨٨/  ١إسناده صحيح [ مجمع الزوائد للهيثمي 
  ) ٥٥(  ٩٦؛  ٩٥واخرجھ كذلك مسلم   ٨٢١رقم  -٣٦٥ 
  ) سقطت من المخطوط . ١(
  ٢٧٩٣رقم )٢٢٠/ ٧( الزخار البحر - ٣٦٦ 

  ]١٨٨-١/١٨٧ومجمع الزوائد   ٢٧٩٣حسن [ البحر الزخار للبزار رقم الحديث 



  »" إنما یغسل * الثوب من الغائط والبول، والقيء، والدم- ٣٥٤

  ٣٦٨البزار  رواه                                                                     

" إنما جعل اإلمام لیؤتم بھ فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع اهللا لمن حمده  - 355
 فقولوا اللھم ربنا و لك الحمد."

  ٣٦٩النسائي  رواه                                                                      

  " إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا " - ٣٥٦

 ٣٧٠رواه البزار                                                              

" إنما أنا بشر فما حدثتكم عن اهللا فھو حق وما قلت فیھ من قبل نفسي فإنما أنا بشر أصیب  - ٣٥٧
  وأخطيء ".

   ٣٧١رواه البزار                                                                            

  " إنما أنا عبد آكل كما یاكل العبد "- ٣٥٨

  ٣٧٢رواه البزار                                                                          

                                                                                                                                                                                     
  ( كشف األستار ) ١٦٠٢ -٣٦٧ 

  ] ٢٣٩/  ١عيف [ مجمع الزوائد إسناده ض
  وإمام ضال . :خطوط مفي ال)١(
  ١٣٩٧رقم )٢٣٤/ ٤( الزخار البحر -٣٦٨ 

 )*٢/  ٢٤ ( 
  ])٤١٤/ ١٠( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة[جدا  ضعيف

 ١٤٢-١٤١/  ٢-٣٦٩.  
 ،٦٥/ ٣( النسائي سنن وضعيف صحيح ) //٢٦٣/  ١( المشكاة ،) //٨٤٧ - ٨٤٦( ماجة ابنصحيح سنن  [ صحيح حسن
  ])آليا الشاملة بترقيم

  ٩٧٥٦رقم -٣٧٠ 
 وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة[منكر  أو شاذ ])٢٩٨: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[ )ضعيف(

  ])٢٠٥/ ٧( األمة في السيئ
  ٤٧٢٦رقم )٤٢/ ١١( الزخار البحر - ٣٧١ 

(القائل الشيخ قلت: " الحافظ قال .ترجمه من أر لم البزار شيخ أن إال حسن ادهإسن"  الهيثمي قالإسناده حسن [
 " وغيرهم نعيم وأبو الشيخ وأبو منده ابن ،ووثقه" تاريخه"  في نعيم أبو ترجمه سمويه الشهير الحافظ هو: األلباني)

)بلفظ"إنما أنا ٢٣٦٢(١٤٠مسلم وله شاهد عند ]).٨١٨/ ١( وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلةوانظر 
  بشر إذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به ؛وإذا حدثتكم بشيء من دنياكم فغنما أنا بشر "

  ٥٧٥٢رقم -٣٧٢ 
إسناده ضعيف [ قال الهيثمي :"رواه البزار وفيه حفص بن عمارة الطناحي ولم اعرفه وبقية رجاله وثقوا " مجمع 

  ]٩/٢١الزوائد 



  " أیما مسلم كسا مسلما ثوبا كان في حفظ اهللا ما بقیت منھ رقعة "- ٣٥٩

  ٣٧٣رواه البغوي في المسند المنتخب                                             

"  أیما مسلم كسا مسلما ثوبا على ُعْرٍي كساه اهللا من ُخْضر الجنة وأیما مسلم أطعم مسلما  - ٣٦٠
على جوع أطعمھ اهللا من ثمار الجنة وأیما مسلم سقى مسلما على ظمإ سقاه اهللا من الرحیق المختوم 

." 

 ٣٧٤رواه ابو داود                                                                    

، قلنا: »أو ثالثة«، قلنا: أو ثالثة؟ قال: »أیما مسلم شھد لھ أربعة قالوا خیرا أدخلھ اهللا الجنة« - ٣٦١
 »أو اثنان«أو اثنان، قال: 

 ٣٧٥رواه النسائي                                                                    

  » .أیما رجل خرج یفرق بین أمتي فاضربوا عنقھ«  - ٣٦٢

 ٣٧٦رواه النسائي                                                                    

" أیما رجل ظلم شبرا من األرض كلفھ أن یحفر حتى یبلغ آخر سبعین  أرضین ثم یطوقھ إلى - ٣٦٣
 لقیامة حتى یقضي بین الناس "یوم * ا

 ٣٧٧رواه ابن أبي شیبة                                                               

  " أیما أھل عرصة ظل فیھم امرؤ  جائعا فقد برئت منھم ذمة اهللا " - 364
                                                                                                                                                                                     

 الصغير الجامع صحيح انظر. »العبد يجلس كما وأجلس العبد يأكل كما آكل« بلفظ عائشة نعوله شاهد صحيح 
 ].٥٤٤ الصحيحةو ) ٦٥/ ١( وزيادته

  
 ". خرقة عليه منه دام ما هللا حفظ في كان إال ثوبا، مسلما كسا مسلم من ما" . ولفظه :٢٤٨٤رواه الترمذي -٣٧٣ 

  .] ٥٢١٧ الصغير الجامع ضعيفو  ١١٢/  ٣ الرغيب التعليق ،١٩٢٠ المشكاة -)٢٨٣: ص( الترمذي سنن ضعيف[ ضعيف
  ١٦٨٢رقم -٣٧٤ 

  ]) ٢٥٧٩/  ٤٣٤( الترمذي سنن ضعيف ،) ١٩١٣( المشكاة ،) ٢٢٤٩( الصغير الجامع ضعيف [ ضعيف

  ..١٣٦٨وأخرجه البخاري ١٩٣٤رقم  )٥٠/ ٤(-٣٧٥ 
 ٩٣/  ٧- ٣٧٦  

  ])٥٢٨/ ١( تهوزياد الصغير الجامع صحيح .٣٥٥٢ المشكاة) ... [ صحيح(

 سبع يبلغ حتى يحفره أن كلفه األرض من شبرا ظلم رجل أيما ولفظه " ٥١٦٤ابن حبان و ١٧٣/  ٤أحمد رواه  -٣٧٧ 
  " الناس بين يفصل حتى القيامة يوم يطوقه ثم أرضين
/ ٧( نحبا ابن صحيح على الحسان التعليقات ).٢٤٠( الصحيحة) ، الثاني التحقيق/ ٢٩٦٠ ـ ٢٩٥٩( المشكاة[ – صحيح

٤٠٩([  

 ) *١ / ٢٥ (  



  ٣٧٨شیبة رواه ابن ابي                                                                    

" أیما امرأة ألحقت بقوم من لیس منھم فلیست من اهللا في شيء ولن یدخلھا جنتھ ؛ وأیما  - ٣٦٥
 رجل أنكر ولده وقد عرفھ احتجب اهللا منھ یوم القیامة وحجبھ على رءوس األشھاد " .

 ٣٧٩ةرواه ابن أبي شیب                                                                      

» .                                                                         ) تقبل لھا صالة حتى تغتسل١أیما امرأة تطیبت ثم خرجت إلى المسجد لم(« - ٣٦٦
 ٣٨٠رواه ابن ابي شیبة

  " أیما امرأة أصابت َبخورا فال تشھد معنا العشاء اآلخرة " – ٣٦٧

  ٣٨١رواه مسلم                                                                          

  أیما امرأة استعطرت یوجد ریحھا فھي بمنزلة البغي " - ٣٦٨

  ٣٨٢رواه البزار في المسند                                                                     

 زور تزید فیھ." أیما امرأة زادت في رأسھا شعرا لیس منھ فإنھ  - ٣٦٩

  ٣٨٣رواه النسائي                                                                        

  »أیما امرأة سألت زوجھا طالقا في غیر ما بأس فحرام علیھا رائحة الجنة« - ٣٧٠

 ٣٨٤ رواه الترمذي                                                                       

                                                             
  ٤٨/  ٥في المصنف -٣٧٨ 
  وغيره ٢٢٦٣رواه ابوداود -٣٧٩ 

  ])١١٧( بليق على الرد ،) ١٤٢٧( الضعيفة ،) ٣٨٩( داود أبي ضعيف ،) ٢٣٦٧( اإلرواء [ضعيف،

  من طريق ابن ابي شيبة .٤٠٠٢رواه ابن ماجه -٣٨٠ 
 وزيادته الصغير الجامع صحيح)١٠٣١( الصحيحة ،) ٩٤ / ٣( الرغيب التعليق ،) ١٦٨٢( خزيمة ابن على التعليقصحيح [

)٥٢٥/ ١([  
  ) في الخطوط (أ) : لن .١( 
  ) ٤٤٤(  ١٤٣رقم  -٣٨١ 
  ٣٠٣٣رقم  -٣٨٢ 

  ])٦٤( المسلمة المرأة حجاب ،) ١١٠/  ٩٦( سالم البن اإليمان تخريج ،) ٦٥( المشكاة ،) //٢٩٤٩( الترمذي [ حسن
   ١٤٤/  ٨رقم -٣٨٣ 

 ]٢٧٠٥وصحيح الجامع الصغير )١١٥/  ٣( يبالرغ التعليق [صحيح،

  
   ١١٨٧رقم  -٣٨٤ 
  ])٩٧٨/ ٢( المصابيح شكاةمو)٢٠٥٥( ماجة ابن صحيح،[)صحيح(



  " أیما امرأة ماتت وزوجھا عنھا راض، دخلت الجنة ".- 371

  ٣٨٥رواه ابن أبي شیبة                                                                

  " أیما رجل عاھر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى ال یرث وال یرث " - ٣٧٢

  ٣٨٦رواه الترمذي                                                              

  »أیما رجل أفلس، فأدرك الرجل مالھ بعینھ، فھو أحق بھ من غیره« - ٣٧٣

  ٣٨٧رواه مالك في الموطا                                                           

أیما دار أو أرض قسمت في الجاھلیة *، فھي على َقسم الجاھلیة، وأیما دار أو أرض «  - ٣٧٤
  »ھا اإلسالم، ولم تقسم فھي على َقسم اإلسالمأدرك

  ٣٨٨رواه مالك في الموطا                                                                       

  أیما صائم أكل أو شرب ناسیا فال یفطر فإنما ھو  رزق رزقھ اهللا " - ٣٧٥

  ٣٨٩رواه البزار                                                                            

أیما رجل طلق امرأتھ ثالثا عند كل طھر تطلیقة أو عند رأس كل شھر تطلیقة أو طلقھا «  - ٣٧٦
  »ثالثا جمیعا لم تحل حتى تنكح زوجا غیره

 ٣٩٠رواه الدارقطني                                                                          

                                                             
   ١١٦١ورواه الترمذي رقم  ٣٩٧/  ٣في المصنف  -٣٨٥ 

  ])١٣٦: ص( الترمذي سنن ضعيف ؛ ٢٢٢٧ الصغير الجامع وضعيف ٤٠٧ برقم( ١٨٥٤ ماجه ابن [ ضعيف

 ٢١١٣-٣٨٦  
  ])٥٢٨/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيحو.٣٠٥٤ المشكاة[...  صحيح 
  ) ١٥٥٩(  ٢٢ومسلم  ٢٤٠٢وأخرجه البخاري ٣٧٨/ ٢ -٣٨٧ 
 ٧٤٦/  ٢ -٣٨٨   

 )آليا الشاملة بترقيم ،٢٤٩/ ٦( ماجة ابن سنن وضعيف صحيحإسناده معضل وهو موصول بسند صحيح [ 
  ])١٧١٧( اإلرواء صحيح،

   ٩٩٦٢رقم -٣٨٩ 
)بلفظ " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه هللا ١١٥٥( ١٧١ومسلم  ١٩٣٣وأخرجه البخاري 

  وسقاه "
 ٣١/ ٤ -٣٩٠  

 القرظي رفاعة امرأة أن  ) بلفظ "١٤٣٣( ١١١ومسلم  ٢٦٣٩إسناده ضعيف جدا ومعناه صحيح فقد اخرج البخاري 
 بعده نكحت وإني طالقي، فبت طلقني رفاعة إن هللا، رسول يا: فقالت وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاءت

 ترجعي أن تريدين لعلك: «وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال الهدبة، مثل معه وإنما القرظي، الزبير بن الرحمن عبد
  »عسيلته وتذوقي عسيلتك يذوق حتى ال، رفاعة؟ إلى



یما امرأة أنكحھا ولیان فھي لألول منھما وأیما رجل باع بیعا من رجلین فھو لألول " أ- 377
  منھما."

   ٣٩١رواه البزار                                                                                

 أیما رجل أضاف ضیفا، فأصبح الضیف محروما، فإن حقا على كل مسلم نصرتھ حتى [« - ٣٧٨
  »)من زرعھ ومالھ١تأخذوا لھ بقرى اللیلة ] (

  ٣٩٢رواه  ابن أبي شیبة                                                                      

أیما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، فھو فكاكھ من النار عظم بعظم، وأیما امرئ مسلم أعتق « - 379
ر عظمتین منھا بعظم، وأیما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، امرأتین مسلمتین فھما فكاكھ من النا

  »فھي فكاكھا من النار عظم بعظم

   ٣٩٣رواه النسائي                                                                      

ة )نصیبھ فإنھ یقام في مال الذي أعتق قیم١أیما مملوك كان بین شركاء، فأعتق أحدھما (« - ٣٨٠
  »عدل، فیعتق إن بلغ ذلك مالھ

   ٣٩٤رواه النسائي                                                                 

                                                             
 ٤٥٥٣رقم )٤١٠/ ١٠( الزخار البحر - ٣٩١ 

  . ])٢٠٨٨/  ٤٤٩ داود أبي سنن ضعيف ،٢٢٢٤ الصغير الجامع ضعيف؛  البيوع أحاديث ،١٨٥٣ االرواء[ – ضعيف

 ٩٢٥رقم )٤٠٢/ ٢(- ٣٩٢ 

  ]) ٤٢٤٧( المشكاة ،) ٢٢٣٧( الصغير الجامع ضعيف) // ٢٤٢/  ٣( الرغيب التعليق [ ضعيف
: وسلم عليه هللا صلى للنبي قلنا: قال عامر، بن عقبة عن ) ١٧٢٧(١٧ومسلم  ٢٤٦١وله شاهد في الصحيحين البخاري 

 لم فإن فاقبلوا، للضيف ينبغي بما لكم فأمر ، بقوم نزلتم إن: «لنا فقال فيه؟ ترى فما يقرونا، ال بقوم فننزل تبعثنا، إنك
 »الضيف حق منهم فخذوا يفعلوا،

 عنهم قهرا قدمي أن ينبغي كان ما) منهم فخذوا. (عادة يقدم بما) ينبغي بما. (ضيافة لنا يقدمون ال) يقروننا ال[ ( رحشال
 المضطر غير وأما منقطعا كان أو األشياء فيه تباع ال مكان في كان لو كما ضيافة إلى المضطر الضيف حق في وذلك

 شرح صحيح مسلم]مؤكدة سنة فضيافته
 كما،  أخذها له وجبت للذي وجعل دينا وجعلها،  اآلثار هذه في الضيافة وسلم عليه هللا صلى فأوجب قال الطحاوي "

  )٢٤٢/ ٤( اآلثار معاني شرحراجع  ٦٦٤٤؛٦٦٤٣؛ ٦٦٤٢؛ ٦٦٤١" وذكر أحاديث أرقامها .ذلك نسخ ثم. الدين خذيأ
  في الخطوط : [ يأخذ له بقرى ليلته ] )١(

  ٤٨٨١رقم )٧/ ٥(  الكبرى السنن في- ٣٩٣ 

  ])٢٦١١( الصحيحة ،) ٣٥٣( النضير الروض [صحيح،

  ٤٩٥٢رقم )٢٨/ ٥( الكبرى السننفي  - ٣٩٤ 

  ).١٥٠١(١م وأخرجه مسل



  أیما عبد كاتب على مائة دینار فأداھا إال عشرة دنانیر فھو عبد، وأیما عبد « - ٣٨١

  »كاتب على مائة وقیة، فأداھا إال عشر أواق فھو عبد

  ٣٩٥رواه النسائي                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               

  الفصل الخامس                                               

  

  

المكاره، أال أخبركم بما یمحو اهللا بھ الخطایا، ویرفع بھ الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند «- ٣٨٢
 » وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة. فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. فذلكم الرباط

  ٣٩٦رواه مالك                                                                       

                                                                                                                                                                                     
  في المخطوط : أحدهم . )١(

 ٥٠٢٦رقم )٥٣/ ٥( الكبرى السننفي -٣٩٥ 
  ].١٦٧٤ اإلرواء؛ )٥٣٠/ ١( وزيادته الصغير الجامع حيحص ) ... [حسن(



یل اهللا.أال أخبركم ) رجل آخذ بعنان فرسھ، یجاھد في سب١أال أخبركم بخیر الناس منزال؟ (« - ٣٨٣
). یقیم الصالة، ویؤتي الزكاة، ویعبد اهللا، ٣) بعده؟ رجل معتزل في غنیمة (٢بخیر الناس منزال (
  ».وال یشرك بھ شیئا

 ٣٩٧رواه مالك                                                                                  

اس؟ إن من خیر الناس رجال عمل في سبیل اهللا على ظھر أال أخبركم بخیر الناس وشر الن« - ٣٨٤
)الموت، وإن من شر الناس رجال فاجرا یقرأ ١فرسھ، أو على ظھر بعیره أو على قدمھ حتى یأتیھ (

  »*كتاب اهللا ال یرعوي إلى شيء منھ

  ٣٩٨رواه النسائي                                                                        

" أال أخبركم بأھل الجنة واھل النار ؟ أھل الجنة الضعفاء المغلوبون ؛ وأھل النار كل - ٣٨٥
  جعظري جواظ مستكبر"

  ٣٩٩رواه ابن أبي شیبة                                                                          

  ن أكنافا الذین یألفون ویؤلفون "" أال أخبركم بأكملكم إیمانا : أحاسنكم أخالقا ؛ الموطئو - ٣٨٦

  ٤٠٠رواه البغوي في المسند المنتخب                                                      

                                                                                                                                                                                     
 )٢٥١( ٤١وأخرجه مسلم كذلك  ١/١٦١-٣٩٦ 
 والفتح لضمبا والكره عليه ويشق اإلنسان يكرهه ما وهو مكره جمع المكاره) المكاره على الوضوء إسباغ( ش[   

 المرغب الرباط أي) الرباط فذلكم( الماء بمس معها يتأذى التي والعلل الشديد البرد مع يتوضأ أن والمعنى المشقة
  )٢١٩/ ١( مسلم صحيح ]الطاعة هذه على نفسه حبس كأنه الشيء على الحبس الرباط وأصل فيه

 ٦٠٣ورواه ابن حبان  ٤٤٥/  ٢ -٣٩٧ 
  ])٧٢/ ٢( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات  ).١٧٣/ ٢)) (الرغيب التعليق(( ،)٢٥٥)) (الصحيحة(([ ـ صحيح

 »غنيمته في« درجة؛ وأرفعهم ثوابا أكثرهم: أي »منزال الناس بخير« ..  ؛١٠: ٣ الزرقاني بلجامها،: أي »فرسه بعنان«
 ١١: ٣ الزرقاني القليلة، غنمه: أي

 في المخطوط منزلة عند هللا  )١(
 زلةفي المخطوط : من )٢(
  غنيمته )٣(

 ٦/  ١٢رقم  -٣٩٨ 
  ]) //٢١٥٩( الصغير الجامع ضعيف) // آليا الشاملة بترقيم ،١٧٨/ ٧( النسائي سنن وضعيف صحيح[اإلسناد ضعيف
 في المخطوط : حتى تأتيه ( بتاء التأنيث) )١(
  )٢/  ٢٦ (  

  ١٧٥/ ٤رواه أحمد -٣٩٩ 
  ]١٧٤١ الصحيحة)٤٩٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح) ... [صحيح(

  قوله : جعظري الفض الغليظ المتكبر 
  الجواظ الغليظ الفض        
  المغلوبون المقهورون المسلمون أعمالهم لله الراضون بتسيير دقة األمور له وحده .      



" أال أنبئكم بخیاركم؟ ". قالوا: بلى. قال: " الذین إذا رؤوا ذكر اهللا، أال أخبركم بشراركم؟ ".   - ٣٨٧
 ة، المفسدون بین األحبة، الباغون البرءاء العنت".قالوا: بلى.  "فإن شراركم المشاؤون بالنمیم

  ٤٠١رواه البغوي في المسند المنتخب                                                           

" أال أنبئكم بخیار أمرائكم وشرارھم؟ قالوا: بلى، قال: خیار أمرائكم الذین تحبونھم ویحبونكم، - 388
  ونھم ویبغضونكم "وشرار أمرائكم الذین تبغض

   ٤٠٢رواه البزار                                                                              

" أال أنبئكم بخیر أعمالكم وأزكاھا عند ملیككم وأرفعھا في درجاتكم وخیر لكم من إنفاق  - ٣٨٩
بوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الذھب والورق وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقھم ویضر

  )"١اهللا تعالى (

  ٤٠٣رواه الترمذي                                                                               

" أال أخبركم بالتیس المستعار ؟ قالوا بلى یا رسول اهللا . قال : ھو الُمِحل لعن اهللا المحل - ٣٩٠
 والُمَحلَّل * لھ ".

 ٤٠٤رواه الدارقطني                                                             

تحلم عن من «قالوا: نعم یا رسول اهللا، قال: » أال أدلكم على ما یرفع اهللا بھ الدرجات؟« - ٣٩١
  » .جھل علیك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك

 ٤٠٥رواه البزار                                                                       

                                                                                                                                                                                     
 ". يؤلف وال يألف ال فيمن خير وال وعنده زيادة " ١٢٥رواه الطبراني في الصغير ص -٤٠٠ 
  ] ٧٥١ الصحيحة). ٢٦٦/ ١( زيادتهو الصغير الجامع صحيح) ... [حسن(
 ٢٤٦رواه البخاري في األدب المفرد -٤٠١ 
  ])١٣٣: ص( المفرد األدب صحيح[)حسن(
 ٢٩٠رقم )٤١٤/ ١( الزخار البحر - ٤٠٢ 

  ])٥٠٧/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح)٩٠٧( الصحيحة[) ...صحيح(

  
  ])٢٧٩٠( ماجة ابنصحيح . ٢/٢٢٨ رغيبالت تخريج)٥١٣/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح) ... [صحيح( - ٤٠٣ 

  ) لفظة تعالى سقطت من المخطوط ١(
 ٢٥١/  ٣- ٤٠٤ 

  )٣١٠ - ٣٠٩/  ٦( اإلرواء حسن، 

 ) *١/   ٢٧ (  



) ال حول وال قوة إال باهللا یقول أسلم عبدي ١" اال اعلمك كلمة من كنز من تحت (الجنة)( - ٣٩٢
  واستسلم "

  ٤٠٦رواه النسائي                                                                  

ا نزل برجل منكم كرب أو بالء من بالء الدنیا دعا بھ فرج "أال أخبركم أو أحدثكم بشيء إذ - ٣٩٣
  )عنھ فقیل لھ بلى قال دعاء ذي النون " ال إلھ إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمین " .١(

  ٤٠٧رواه النسائي                                                                   

شتم قریش ولعنھم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما، وأنا أال تعجبون كیف یصرف اهللا عني "  - ٣٩٤
  )١محمد " (

  ٤٠٨رواه البزار                                                                       

  ) ذات البین."١" أال أدلك على خیر من كثیر من الصالة والصدقة قالوا: بلى قال: إصالح( - ٣٩٥

 ٤٠٩رواه البزار                                                                         

 " أال أدلكم على أفضل الصدقة ابنتك مردودة إلیك لیس لھا كاسب غیَرك." - ٣٩٦

 ٤١٠رواه ابن أبي شیبة                                                                     

                                                                                                                                                                                     
  ( كشف األستار ) ١٩٤٧ -٤٠٥ 
  ])٧٠/ ٢( والترهيب الترغيب ضعيف[ )جدا ضعيف(
 ١٣رقم  والليلة اليوم عمل -٤٠٦ 
  .]٢٣٢١ المشكاة ،٢/٢٥٥ الترغيب) ٥١٠/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح) ... [صحيح(

  ط سقطت من المخطو )١(
 ٦٥٥في عمل اليوم والليلة رقم  -٤٠٧ 
  ].١٧٤٤ الصحيحة). ٥٠٨/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح) ... [صحيح(
   ٨٨٦١رقم -٤٠٨ 

 ٣٥٣٣وأخرجه كذلك البخاري 
 اسمي بينما مذمما يسمى الذي غيري تمونويش يلعنون ألنهم يصيبني فال وشتمهم لعنهم أي) عني هللا يصرف( ش[  

 على الدال باسمه يسمونه ال وسلم عليه هللا صلى له كراهتهم لشدة قريش كفار وكان. وسلم عليه هللا صلى محمد
 غيره إلى مصروفا منهم يقع الذي فكان به معروفا وال اسمه ليس وهو مذمم فيقولون ضده إلى فيعدلون المدح

  )١٨٦/ ٤( البخاري صحيح ]غيظهم في ليموتوا نحرهم في كيدهم تعالى هللا ويرد همقصد ضد فيحصل بالبداهة
   (صلى هللا عليه وسلم ) في المخطوط زيادة  )١(

 ٤١٠٩رقم  -٤٠٩ 
 ذات وفسادوعند غير البزار زيادة ( ])٣٦٦/ ٧( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات).٤١٤)) (المرام غاية(([ – صحيح

  )الحالقة هي البين
  ) في المخطوط : صالح.١(
  وعزاه في مصباح الزجاجة البن ابي شيبة كذلك ٣٦٦٧أخرجه ابن ماجه  -٤١٠ 

  ])٤٨٢٢( الضعيفة ،) ٥٠٠٢( المشكاة [ضعيف،



شيٌء أفضُل من المعافاة بعد الیقین أال إن الصدق والبر في "  أال إنھ لم ُیقسم بین الناس  - 397
  الجنة اال إن الكذب والفجور * في النار "

  ٤١١رواه النسائي                                                                                       

فبخلوا وأمرھم بالقطیعة فقطعوا  إیاكم والشح فإنما ھلك من كان قبلكم بالشح أمرھم بالبخل" - ٣٩٨
 وأمرھم بالفجور ففجروا."

  ٤١٢رواه أبو داود                                                                                

" إیاكم والتعري، فإن معكم من ال یفارقكم إال عند الغائط، وحین یفضي الرجل إلى أھلھ،  - ٣٩٩
  ".فاستحیوھم وأكرموھم 

 ٤١٣رواه الترمذي                                                                       

إني لست «) قال: ١، قالوا: فإنك تواصل یا رسول اهللا(» إیاكم والوصال، إیاكم والوصال« - ٤٠٠
  ») إني أبیت یطعمني ربي ویسقیني٢كھیئتكم(

 ٤١٤رواه مالك في الموطا                                                                 

إیاكم والغلول، الرجل ینكح المرأة قبل أن ُیقسم، ثم یردَّھا إلى الَقسم، أو یلبس الثوب حتى «- 401
  »یخَلق ثم یرده إلى القسم

  ٤١٥ةرواه ابن ابي شیب                                                                              

                                                             
  ٨٨٥في عمل اليوم والليلة رقم  -٤١١ 

 طاب،الخ بن عمر يُدرك لم -  الزهري عوف ابن وهو - الرحمن عبد بن حميد النقطاعه، ضعيف وإسناده لغيره، صحيح
  ])٢٢٠/ ١( الرسالة ط أحمد مسند[أخرى طرق من صح قد الحديث لكن
 ) *٢/ ٢٧   (  

  ١٦٨٩رقم -٤١٢ 
  ].١٤٦٢ الصحيحة) ٥٢١/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح) ... [صحيح(

 ٢٨٠٠رقم  -٤١٣ 
 الصغير معالجا ضعيف) (الثاني التحقيق/  ٣١١٥ المشكاة ،٦٤ االرواء) ٣٣٣: ص( الترمذي سنن ضعيف -) [ ضعيف(

  .]) ٢١٩٤ الكبير الفتح وزيادته

 ٣٠١/ ١(  -٤١٤(  
  ) ١١٠٣(  ٥٨وأخرجه مسلم 

  ) سقط من المخطوط [ يار سول هللا ]١(
  ) في المخطوط [ كأحدكم ]٢(
 نعيم وأبو السكن وابن منده وابن شعبان بن والحسن ٢/١٦٢ الكبير التاريخ في البخاري أخرجه الخبر . ٦٥٤رقم -٤١٥ 

 ])٦٠٤/ ١( والسنن سانيدالم جامع[١/٣٤٤٧ الجوامع جمع ثابت نع المعرفة في
  



" إیاكم والجلوس في الصعدات، فإن كنتم ال بد فاعلین، فأعطوا الطریق حقھ، قیل: وما حقھ؟ - ٤٠٢
  قال: غض البصر، ورد السالم، أحسبھ قال: وإرشاد الضال ".

  ٤١٦رواه البزار                                                                         

٤٠٣ -  

  »ي إن لقیت فرَّت، وإن غنمت غلَّتإیاكم والسریة الت« 

  ٤١٧رواه ابن أبي شیبة                                                            

" إیاك وااللتفات في الصالة، فإن االلتفات في الصالة ھلكة، فإن كان ال بد ففي التطوع، ال - 404
  في الفریضة ".

  ٤١٨رواه الترمذي                                                                      

  

  

                                                                                             

) ؛ ثم یأتي زمان من عمل منھم ١" إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر بھ ھلك ( - ٤٠٥
  بعشر ما أمر بھ نجا ".

  ٤١٩رواه الترمذي                                                                        

                                                             
 ( كشف األستار ) ٢٠١٨ -٤١٦ 

 إياكم«) وغيرهما بلفظ ( ٢١٢١(  ١١٤... ومسلم... ٢٤٦٥إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح إذ أخرجه البخاري 
 فأعطوا المجالس، إال أبيتم ذافإ: «قال فيها، نتحدث مجالسنا هي إنما بد، لنا ما: فقالوا ،»الطرقات على والجلوس

 عن ونهي بالمعروف، وأمر السالم، ورد األذى، وكف البصر، غض: «قال الطريق؟ حق وما: قالوا ،»حقها الطريق
 ])١١/ ٦( وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة) وانظر [»المنكر

  
 ٥٤٧رقم  )٣٩/ ٢(- ٤١٧ 

  ])٢٤/ ١١( األمة في السيئ وأثرها ةوالموضوع الضعيفة األحاديث سلسلة[  ضعيف

 ٥٨٩رقم -٤١٨ 
  . ]) ٩٩٧ المشكاة ،١٩١/  ١ الرغيب التعليق الجياد، التعليقات -)٦٥: ص( الترمذي سنن ضعيف ) [ ضعيف(

عن عائشة سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن االلتفات في الصالة ؟ فقال  ٧٥١وفي الباب عند البخاري 
  شيطان من الصالة ":"اختالس يختلسه ال

 ٢٢٦٧رقم - ٤١٩ 



" إنكم ستحرصون على اإلمارة وإنھا ستكون ندامة وحسرة فنعمت المرضعة وبئست - ٤٠٦
  الفاطمة."

 ٤٢٠رواه النسائي                                                                 

) وإن ناسا یؤخذ بھم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح: {وكنت ١" إنكم محشورون( - ٤٠٧
  ] " ١١٨)[المائدة : ٢] إلى قولھ {العزیز الحكیم} (١١٧علیھم شھیدا ما دمت فیھم} [المائدة: 

 ٤٢١رواه البخاري                                                                     

رون ربكم كما ترون ھذا القمر، ال تضامون في رؤیتھ، فإن استطعتم أن ال أما إنكم ست«   - ٤٠٨
  »تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبھا

  ٤٢٢رواه مسلم                                                                   

  ح الطعام إال بالملح ".) أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام، وال یص١" إنكم ستوشكوا( - ٤٠٩

 ٤٢٣رواه البزار                                                                    

  "  إنكم تحشرون إلى بیت المقدس، ثم تجتمعون یوم القیامة."- ٤١٠

 ٤٢٤رواه البزار                                                                  

                                                                                                                                                                                     
 الجامع ضعيف( ١٠٧٦ النضير الروض ،١٧٩ المشكاة ،٦٨٤ الضعيفة - )٢٥٤: ص( الترمذي سنن ضعيف )[ ضعيف(

  ])) .٢٠٣٨ وزيادته الصغير

  )في المخطوط (نجا) عوض (هلك) ؛ والشطر الثاني غير موجود .١(

  ٧١٤٨وأخرجھ كذلك البخاري  ١٦٢/  ٧-٤٢٠ 
  ٤٦٢٦رقم -٤٢١ 
  ) في المخطوط ( محشرون )١(
  ) سقطت من المخطوط .}الحكيم العزيز{ قوله إلى) جملة (٢(
 قرأ ثم ،- والفجر العصر يعني -وتتمة الحديث".وفي مواضع أخرى ٥٥٤)وأخرجه كذلك البخاري ٦٣٣(٢١١- ٤٢٢ 

 "]١٣٠: طه} [غروبها وقبل الشمس طلوع قبل ربك بحمد وسبح{ جرير

 أرنيه يقول وال بعض إلى بعضكم ينضم ال أي الضم من الميم بتشديد وهو وفتحها التاء ضم يجوز) تضامون القوله (
 بل بعض دون بعضكم يرى بأن ظلم ينالكم ال يعني الظلم وهو الضيم من الميم بتخفيف وروي برؤيته ينفرد كل بل

  ]افافعلو تقديره هنا ساقط الشرط هذا جزاء) استطعتم فإن( تعالى رؤيته في كلكم تستوون

   ٤٦٣٠رقم  )٤٥٦/ ١٠( الزخار البحر -٤٢٣ 
  :"رواه البزار والطبارني وإسناد الطبراني حسن "١٠/١٨أسناده ضعيف ومع ذلك قال الهيثمي في مجمع البحرين 

  ) في كشف األستار ( ستوشكون )١(
  ٤٦٧٠رقم )٤٧٣/ ١٠( الزخار البحر -٤٢٤ 



  »صورون ومفتوح علیكم، فمن أدرك ذلك فلیتق ولیأمر بالمعروف ولینھ عن المنكرإنكم من« - 411

  ٤٢٥رواه البزار                                                                   

)، فإذا لقیتم ٢) أصبحتم بین أخضر وأحمر وأصفر، [ وفي الرحال ما فیھا ] (١قد (" إنكم  - ٤١٢
فإنھ لیس أحد یحمل في سبیل اهللا إال ابتدرت إلیھ ثنتان من حور العین، فإذا  عدوكم فقدما قدما،

) أول قطرة یقع من دمھ یكفر اهللا عنھ كل ذنب، وتمسحان الغبار عن وجھھ، ٣استشھد، فإن (
  ) ".٥) قد آن لكما(٤تقوالن: قد آن لك، ویقول: (

 ٤٢٦رواه البزار                                                                

" إنكم ستردون على الحوض وُتْخَتَلجون دوني، فأقول: یا رب أصحابي یا رب أصحابي،  - 413
 ) تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: أي بعدا "١فیقال: إنك ال (

  ٤٢٧رواه البزار                                                                              

)بالشام وجندا بالعراق وجندا بالیمن " فقال ابن حوالة :  یا ١"إنكم سُتَجنِّدون أجنادا: جندا ( - ٤١٤
رسول اهللا ؛ ما تأمرني؟ فقال : "علیك بالشام ؛ فإن اهللا تكفل لي بالشام وأھلھ ؛ فمن أبى فلیلحق 

  )ُغُدره "٢بالیمن ولیسق من (

                                                                                                                                                                                     
  ٣٤٣/ ١٠د الطبراني حسن " المجمع حسن لغيره قال الهيثمي:" رواه البزار والطبراني وإسنا

 فإن فيه فصلوا ائتوه والمنشر المحشر أرض المقدس بيتترفعه بلفظ "  ميمونة عن وله شاهد ضعيف يتقوى به 
 .فيه فصلى أتاه كمن فهو ذلك فعل فمن فيه يسرج زيتا له فيهدي يستطع لم فمن غيره في صالة كألف فيه صالة

  ] ٢٣٤٥الجامع الصغير   [ ضعيف )ضعيف(  : األلباني قال
  ٢٠١١رقم  )٣٨٠/ ٥( الزخار البحر -٤٢٥ 

  ])آليا الشاملة بترقيم ،٢٥٧/ ٥( الترمذي سنن وضعيف صحيحو)١٣٨٣( الصحيحة [صحيح،
 )٢٨٣/ ٢( البزار زوائد عن األستار كشف - ٤٢٦ 

وقال الهيثمي في  : "والحديث مرسل كما ترى " ١٢٩٢إسناده ضعيف جدا [قال ابن حجر في مختصر زوائد البزار 
:"رواه البزار والطبراني وفي إسناد البزار إسماعيل بن إبراهيم التيمي وفي إسناد اآلخر فهد بن عوف ٥/٢٩٤المجمع 

  وكالهما ضعيف جدا "]
 في المخطوط غير موجود لفظة (قد) )١(
 سقطت من المخطوط  )٢(
 في المخطوط كان أول  )٣(
 في المخطوط ويقول : مرحبا  )٤(
  لة ( إنكم مستقبلون في أهلي بعدي )في المخطوط زيادة جم )٥(

 ٣١٦٨ رقم )١٤٩/ ٨( الزخار البحر - ٤٢٧ 

َنَا"  )ولفظ البخاري " ٢٢٩٧(  ٣٢..ومسلم  ٦٥٧٦وأخرجه كذلك البخاري   رِجَالٌ مَعِي وَلَيُرْفَعَن الحَوْضِ، عَلَى فَرَطُكُمْ أ
َصْ رَب يَا: فَأَقُولُ دُونِي، لَيُخْتَلَجُن ثُم مِنْكُمْ َ  إِنكَ: فَيُقَالُ حَابِي،أ َحْدَثُوا مَا تَدْرِي ال  " بَعْدَكَ أ

  قوله  ( تُختلَجون دوني  ) أي يجتذبون ويقتطعون ؛ وأصل الخلج الجذب والنزع .
  . ومعصية وفتنة بدعة من) أحدثوا ما(

  في المخطوط ( لم )  )١(



  ٤٢٨رواه ابن أبي شیبة                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس                                               

  

  

أفضل الدعاء دعاء یوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبیون من قبلي: ال إلھ إال اهللا وحده ال «- ٤١٥
  » .شریك لھ 

                                                             
 يا: قلت: قال) باليمن وجندا بالعراق وجندا بالشام جندا: أجنادا ستجندون إنكم (بلفظ  ٧٢٦٢أخرجه ابن حبان -٤٢٨ 

 :قال لي؟ خر هللا رسول
  )وأهله بالشام لي تكفل هللا فإن غدره من وليسق بيمنه فليلحق أبى فمن بالشام عليك(
  ])٣٣٥/ ١٠( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات ؛)١٠٧/ ٣( والترهيب الترغيب صحيح[ )صحيح(

  حيلضه قوله ( غُدُره) جمع غدير أي 

  )في (أ) جند .١(

 )في المخطوط (بغدره ) الباء عوض من ٢(

  
  
  



 ٤٢٩رواه مالك                                                                         

  " أفضل األعمال الصالة لوقتھا وبر الوالدین "- ٤١٦

  ٤٣٠رواه مسلم                                                                         

  »أفضل الصالة طول القنوت ؛ وأفضل الجھاد من عقر جواده وأھریق دمھ " «- ٤١٧

  ٤٣١رواه البزار                                                                                

  أفضل الصیام صیام شعبان * تعظیما لرمضان وأفضل الصدقة صدقة في رمضان ".  "- 418

  ٤٣٢رواه البزار                                                                            

ضل الصیام، بعد رمضان، شھر اهللا المحرم، وأفضل الصالة، بعد الفریضة، صالة أف« - ٤١٩
  »اللیل

  ٤٣٣رواه مسلم                                                                             

  " أفضل الصوم صوم أخي داود كان یصوم یوما، ویفطر یوما، وال یفر إذا القى" - ٤٢٠

   ٤٣٤رواه الترمذي                                                                        

                                                             
 .مرسال كريز بن عبيد بن طلحة عن مالكرواه  ٢١٥ /١-٤٢٩ 
 ])٢٤٨/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيحو .١٥٠٣ الصحيحة[) ...  حسن(
  
  ... ٥٢٧وأخرجه كذلك البخاري في مواضع منها  ٨٥٩...(١٣٧رقم -٤٣٠ 

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي موسى، أبي عنضمن حديث طويل ٣٠١٦رقم )٣٤/ ٨( الزخار البحر -٤٣١ 

 عقر من: «قال أفضل؟، الجهاد فأي: قيل ، »ويده لسانه من المسلمون سلم من: «قال أفضل؟، اإلسالم أي: سئل أنه
  »القنوت طول: «قال أفضل؟، الصالة فأي: قيل ، »دمه وأهريق جواده

 الجهاد أي: وسلم عليه هللا صلى النبي سئل: قال جابر، عن] ١٤٢٣٣رقم )١٣٨/ ٢٢( الرسالة ط[ همسندد وأخرجه أحم
  "  القنوت طول: " قال أفضل؟ الصالة أي وسئل: قال" دمه وأهريق جواده، عقر من: " قال أفضل؟
 تحقيق شعيب األرنؤوط ] )١٣٨/ ٢٢( الرسالة ط أحمد مسند[مسلم، شرط على قوي إسناده

قوله ( طول القنوت ) : قال النووي ": المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت .". شرح صحيح مسلم  
٦/٣٥ .  
 طول فضل من به استدل ولذا القيام، هو الحديث هذا في بالقنوت المراد: قالوا القنوت، طول ذات: أي: السندي قالو

  ])١٣٨/ ٢٢( لرسالةا ط أحمد مسند [.السجود كثرة على القيام
  ٦٨٩٠رقم )٣٠١/ ١٣( الزخار البحر -٤٣٢ 

 ])آليا الشاملة بترقيم ،١٦٣/ ٢( الترمذي سنن وضعيف صحيحو)٨٨٩( اإلرواء [ضعيف،
 ) *١/  ٢٩ (  

  ) ١١٦٣(   ٢٠٣؛  ٢٠٢رقم -٤٣٣ 
   ٧٧٠رقم -٤٣٤ 



أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبیل اهللا، ومنیحة خادم في سبیل اهللا، أو طروقة فحل في  " - ٤٢١
  سبیل اهللا."

 ٤٣٥لترمذي رواه ا                                                                                

أفضل دینار  دینار ینفقھ الرجل  على عیالھ ؛دینار ینفقھ على فرسھ في سبیل اهللا ؛ دینار «- 422
  » .ینفقھ على أصحابھ في سبیل اهللا

  ٤٣٦رواه ابن ابي شیبة                                                                     

  لصالة المكتوبة"." أفضل صالة المرء في بیتھ إال ا - ٤٢٣

  ٤٣٧رواه النسائي                                                                      

" أفضل نساء أھل الجنة خدیجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیة  - ٤٢٤
 بنت مزاحم امرأة فرعون "

  ٤٣٨رواه البغوي في المسند المنتخب                                                     

" أربع لن یجد الرجل اإلیمان حتى یؤمن بھن: ال إلھ إال اهللا وحده، وأني رسول اهللا بعثني  - 425
  بالحق، وأنھ میت، ثم مبعوث بعد الموت، ویؤمن بالقدر كلھ "

 ٤٣٩بن أبي شیبةرواه ا                                                                     

                                                                                                                                                                                     
  ) ١١٥٩(  ١٨٧؛  ١٨٦...ومسلم  ١٩٧٧وأخرجه كذلك البخاري 

  ١٦٢٧رقم  -٤٣٥ 
  ])آليا الشاملة بترقيم ،١٢٦/ ٤( الترمذي سنن وضعيف صحيحو )١٥٨/  ٢( الرغيب تعليقال[  حسن،

 ويجمع خيمة يضرب أو المجاهدون، بها يستظل هللا سبيل في خيمة يعطي بأن: السندي قال" فسطاط ظل: "قوله -
 .ظلها في المجاهدين

  منيحة خادم : أي خادم يخدم المجاهدين  -
جاهد . ويلحق بها كل صدقة من عدة الجهاد صلحت لطرق الفحل يركبها ويستعين بها المطروقة فحل : أي ناقة  -

  ] ٦٣٨ويالته فتيسر الجهاد وتساعد المجاهدين "[ دليل الراغبين ص 
 سبيل في دابته على ينفقه ودينار عياله على ينفقه دينار الرجل ينفقه دينار أفضل«) بلفظ ( ٩٤(  ٣٨رواه مسلم - ٤٣٦ 

  ). »هللا سبيل في أصحابه على ينفقه ودينار هللا

  
  ) ٧٨١(  ٢١٣..ومسلم  ٧٣١وأخرجه كذلك البخاري بنحوه ١٩٩٨/  ٣رقم -٤٣٧ 
  . ٦٩٧١رواه ابن حبان رقم  -٤٣٨ 

  ])١٢١/ ١٠( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات و).١٥٠٨)) (الصحيحة(( [– صحيح

 وأني وحده، هللا إال إله ال: بهن يؤمن حتى اإليمان طعم رجل يجد لن أربع" بلفظ ( ٣٠٣١٦في المصنف رقم -٤٣٩ 
  )" كله بالقدر ويؤمن الموت، بعد مبعوث ثم ميت، وبأنه بالحق، بعثني هللا رسول



" أربع في أمتي من أمر الجاھلیة، ال یتركونھن: الفخر في األحساب، والطعن في األنساب،  - ٤٢٦
  واالستسقاء بالنجوم، والنیاحة " *

 ٤٤٠رواه مسلم                                                                     

انت فیھ خلة منھن كانت فیھ خلة من نفاق حتى " أربع من كن فیھ فھو منافق خالص، ومن ك - ٤٢٧
 یدعھا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاھد غدر، وإذا خاصم فجر "

  ٤٤١رواه ابن أبي شیبة                                                                  

بین مرضھا والعرجاء أربع ال یجزین في األضاحي: العوراء البین عورھا والمریضة ال« - ٤٢٨
  » .البین ظلعھا والكبیرة التي ال تنقي

  ٤٤٢رواه ابن أبي شیبة                                                                  

) یعمل بخصلة منھا رجاء ثوابھا، ١أربعون خصلة أعالھن منیحة العنز، ما من عامل(« - ٤٢٩
  »الجنة وتصدیق موعودھا، إال أدخلھ اهللا بھا

  ٤٤٣رواه البخاري                                                                          

  " أربعة یبغضھم اهللا: البیاع الحالف والفقیر المختال والشیخ الزاني واإلمام الخائن ". - ٤٣٠

  ٤٤٤رواه البزار                                                                              

                                                                                                                                                                                     
؛ تحقيق الشيخ األلباني الذي قال :" رجاله ثقات غير الرجل الذي لم  ٣إسناده ضعيف [ اإليمان البن أبي شيبة رقم 

  يسم "]
  ) ٩٣٤( ٢٩رقم -٤٤٠ 
 يفعله طائفة تتركه إن الترك كل أي) يتركونهن ال( الجاهلية أمور من أمتي في كائنة أربع خصال أي) أربع[ ( رحشال

 يقابله آخر وطلوع الفجر مع المغرب في نجم بسقوط المطر نزول اعتقادهم يعني) بالنجوكم واالستسقاء( آخرون
  ٢/٦٤٤]صحيح مسلم  كذا بنوء مطرنا يقولون كانوا كما المشرق من

 ) *٢٩/٢(  

 ٢٥٦١٠رقم )٢٣٦/ ٥( شيبة أبي ابن مصنففي  - ٤٤١ 

  )٥٨( ١٠٦ومسلم  ٣٤وأخرجه كذلك البخاري في مواضع منها رقم 
  وغيره . ٤٨٢/  ٢أخرجه مالك في الموطا رقم  -٤٤٢ 
  ])٢١٤/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيحو .١١٤٨ اإلرواء [) ...صحيح(

  ٢٦٣١رقم -٤٤٣ 
  من عمل )) في المخطوط  ( ما ١(
  ٨٤٥٣رقم )١٣٨/ ١٥( الزخار البحر - ٤٤٤ 



  أربعة من الشقاء: جمود العین وقساء القلب وطول األمل والحرص على الدنیا."" - ٤٣١

  ٤٤٥رواه البزار                                                                            

ب، وقولھم: سقینا بنوء " أربع ال یدعھا الناس من أمر الجاھلیة: النیاحة، والتعایر في األحسا - ٤٣٢
  كذا، والعدوى: جرب بعیر فأجرب مئة  فمن أجرب األول؟ "

 ٤٤٦رواه الترمذي                                                                             

ال هللا وال إلھ إ ) ٣٠/١( "احب الكالم إلى اهللا أربع ال یضرك بأیھن بدأت سبحان اهللا والحمد  - 3٤٣
اهللا واهللا أكبر ؛ [وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وأشھد أني رسول اهللا ؛ وأشھد أن ال یقولھا أحد من قلبھ إال 

  وقاه اهللا من النار  ] "

  ٤٤٧رواه النسائي                                                                         

  ) نفسھ "١ال ال غلھ إال اهللا خالصا من قلبھ أو(" أسعد الناس بشفاعتي یوم القیامة من ق- ٤٣٤

 ٤٤٨رواه البخاري                                                                             

 »" أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا، وألطفھم بأھلھ - 435

  ٤٤٩)١رواه النسائي(                                                                           

                                                                                                                                                                                     
  ])٢١٣/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح .٣٦٣ الصحيحة) ... [ صحيح(
 ٦٤٤٢رقم )٨٧/ ١٣( الزخار البحر - ٤٤٥ 

  ] )٢٦٦/ ١( والترهيب الترغيب ضعيف[ )ضعيف(
   ١٠٨٧١رقم  ند تحتهذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه الترمذي وإنما أخرجه اإلمام أحمد في المس- ٤٤٦ 

 تحقيق األرنؤوط])٥٠٦/ ١٦( الرسالة ط أحمد مسندو )٣٦٢/ ٢(الصحيحة[ صحيح حديثوهو  حسن إسناد هذا
  
النسائي في  ] أخرجهإلى قوله (وهللا أكبر) [ ( أحب الكالم ) األول من الحديثهذا الحديث مكون من حديثين :  -٤٤٧ 

  )٢١٣٧(١٢م وأخرجه كذلك مسل ٨٤٢عمل اليوم والليلة رقم 
 هللا وقاه إال قلبه حقيقة من أحد يقولها ال أنه وأشهد هللا، رسول وأني هللا إال إله ال أن أشهد: " وهو  الثاني أما الحديث

 صلى -  هللا رسول مرفوعا إلى – عنه هللا رضي - عمر عن ٢٦٢فقد أخرجه البزار في مسنده البحر الزخار  ". »النار حر
  - وسلم عليه هللا
  ).ضعيف وهو هللا، عبيد بن عاصم إسناده وفي البزار، رواه:(  )١٧/ ١( الفوائد ومنبع الزوائد مجمعل الهيثمي في قا
  وعنده ( خالصا من قِبل نفسه ) ٦٥٧٩و  ٩٩رقم -٤٤٨ 
 من مشتقة) بشفاعتك. (والخير اليمن وهو السعد من أو الشقاوة خالف وهي السعادة من أفعل) أسعد[( رحشال  

 صلى وشفاعته أدنى هو من إلى مرتبة أعلى هو من انضمام في تستعمل ما وأكثر مثله إلى الشيء ضم هوو الشفع
. علمت) ظننت. (القيامة يوم مواقف من عدة مواقف في العباد يرحم أن تعالى هللا إلى توسله وسلم عليه هللا

  ]الرياء ترك الطاعة وفي الشرك ترك اإليمان في واإلخالص مخلصا) خالصا(
  ) في المخطوط  (و) عوض (أو)١(



أزكى الرقاب أغالھا ثمنا، وخیر اللیل جوفھ، وأفضل األشھر شھر اهللا الذي تدعونھ « - ٤٣٦
  »المحرم

 ٤٥٠رواه النسائي                                                                             

 » .ھ وقدره، باألنفسأكثر من یموت من أمتي، بعد كتاب اهللا وقضائ«- 437

  ٤٥١رواه البزار                                                                           

  " أحق الشروط أن ُتوفوا بھا ما استحللتم بھ الفروج "- ٤٣٨

  ٤٥٢رواه مالك                                                                          

  قل صالة على المنافقین العشاء والفجر "" أث- ٤٣٩

  ٤٥٣رواه البخاري                                                                     

  )أال كل شيء ما خال اهللا باطل"١أصدق كلمة قالھا الشاعر (  - ٤٤٠

  ٤٥٤البزاررواه                                                                      

  "آخر قریة من قرى اإلسالم خرابا المدینة." - ٤٤١

  ٤٥٥رواه البزار                                                                     

                                                                                                                                                                                     
 ٩١٠٩ )٢٥٦/ ٨(  الكبرى السنن - ٤٤٩ 

 المؤمنين أكمل ]وله شاهد صحيح بلفظ :")٩٧٣/ ٢( المصابيح شكاةوم)٥/ ٢( والترهيب الترغيب ضعيف[ )ضعيف( 
 ديثح :"عيسى أبو قال عباس وابن عائشة عن الباب وفي قال خلقا لنسائهم خياركم وخياركم خلقا أحسنهم إيمانا

 ])٢٨٤( الصحيحة[  "صحيح حسن":األلباني"وقال .صحيح حسن
  في المخطوط : البزار )١(

  ٤٢٠٢رقم  )٢٣٣/ ٤( الكبرى السنن -٤٥٠ 
 الصالة بعد الصالة، أفضل«) بلفظ ١١٦٣(  ٢٠٣رقم  هصحيحإسناده ضعيف وهو صحيح إذ أخرجه مسلم في 

  »المحرم هللا شهر صيام ان،رمض شهر بعد الصيام وأفضل الليل، جوف في الصالة المكتوبة،
  .بالعين: يعني: البزار قال( كشف األستار ) ٣٠٥٢ - ٤٥١ 

  ]٧٤٨؛ يالصحيحة  ٥/١٠٦؛ مجمع الزوائد  ١٠/١٦٧إسناده حسن [ فتح الباري 
  لم أعثر عليه في الموطا  -٤٥٢ 

  )... ١٤١٨(  ٦٣ومسلم  ٢٧٢١وأخرجه البخاري 
  ) ٦٥١(  ٢٥٢ومسلم  ٦٥٧رقم  -٤٥٣ 

 ٨٦٥٢رقم  )٢٢٧/ ١٥( خارالز البحر - ٤٥٤ 

  )٢٢٥٦(٦؛٥؛٤؛٣؛٢وعنده زيادة"وكاد أمية أن يسلم " ومسلم ٣٨٤١وأخرجه كذلك البخاري 
  )في المخطوط زيادة جملة ( كلمة لبيد )١(



أحب الصیام إلى اهللا عز وجل صیام داود علیھ السالم، كان یصوم یوما ویفطر یوما، وأحب «- ٤٤٢
  ») وینام سدسھ ٢/ ٣٠نصف اللیل، ویقوم ثلثھ، ( الصالة إلى اهللا صالة داود كان ینام

  ٤٥٦رواه النسائي                                                                                  

  " أسرعكن بي لحوقا أطولكن یدا " – ٤٤٣

  ٤٥٧رواه البزار                                                                                       

أدنى أھل الجنة الذي لھ ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة، وتنصب لھ قبة من لؤلؤ « - ٤٤٤
  »وَزَبْرَجد ویاقوت كما بین الجابیة إلى صنعاء

 ٤٥٨رواه الترمذي                                                                              

زمرة تدخل الجنة وجوھھم على صورة القمر لیلة البدر والذین یلونھم على أضوء  " أول - 445
كوكب دري في السماء ؛ لكل امرئ منھم زوجتان اثنتان یرى مخ سوقھما من وراء اللحم والذي 

  )١نفسي بیده ما فیھا أعزب "(

  ٤٥٩رواه البزار                                                                                 

  " أول من یقوم، أو: أول من یدعى یوم القیامة الحمادون هللا على كل حال." - ٤٤٦

 ٤٦٠رواه البزار                                                                                

                                                                                                                                                                                     
 ٨٠٤٥رقم )٣٤٩/ ١٤( الزخار البحر - ٤٥٥ 

  . ] )٤ ( الصغير الجامع ضعيف - ) ١٣٠٠ ( الضعيفة -)٥٢٣: ص( الترمذي سنن ضعيف)[  ضعيف( 
  ١٦٤٠رقم )٢١٤/ ٣(  -٤٥٦ 

  )١١٥٩(١٨٩..ومسلم  ١١٣١وأخرجه كذلك البخاري 
 كانت ألنها ذلك كان وإنما بأيديهن، يتطاولن فكن وفيه زيادة :  ٢٤١رقم   )٣٦٠/ ١( الزخار البحر=  البزار مسند( -٤٥٧ 

  )" هللا سبيل في تصنع بما تعين صناعا
  ) ٢٤٥٢(  ١٠١ومسلم  ١٤٢٠وأخرجه البخاري 

  ] )٢٢٦/ ٣( حبان ابن صحيح ) [ صدقة أكثرهن وكانت به لحقت وسلم عليه هللا صلى النبي نساء أول سودة فكانت(  
 ٢٥٦٢رقم )٦٩٥/ ٤(  - ٤٥٨ 

  ])٣٩٤/ ١٠( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات-)٢٤٩/ ٤)) (الرغيب التعليق(( ـ[ ضعيف
  ١٠٠٥٦رقم )٣٠٥/ ١٧( الزخار البحر -٤٥٩ 

  ])٣١٥/ ٤( وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة اديثاألح سلسلةصحيح [
 منهم رجل لكل السماء في دري كوكب أضوء على  الجنة تدخل زمرة أول ")في المخطوط صيغة أخرى وهي(١(

  " اللحم وراء من نسوقه مخ يرى زوجتان

  . ٥٠٢٨رقم  )٢٤٧/ ١١( الزخار البحر -٤٦٠ 



 "" أول الوقت رضوان اهللا ووسط الوقت رحمة اهللا وآخر الوقت عفو اهللا - 447

 ٤٦١رواه الدارقطني                                                                  

  » .أول من أشفع لھ من أمتي أھل المدینة، وأھل مكة، وأھل الطائف« - ٢٤٨

  ٤٦٢رواه البزار                                                                           

 ع یوم القیامة األنبیاء، ثم العلماء، ثم الشھداء "." أول من یشف- ٤٤٩

  ٤٦٣)١رواه البزار(                                                                        

 "أول ما یحاسب بھ العبد صالتھ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ؛ وإن أساء فقد خاب وخسر." - ٤٥٠

 ٤٦٤رواه البزار                                                                               

"أول ما یحسب بھ العبد الصالة فإن كانت تامة وإال قیل ھل لھ من تطوع فتكمل الفریضة من - 451
  تطوعھ."

  ٤٦٥رواه البزار                                                                          

                                                                                                                                                                                     
: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف ).٩٣/ ٢( األمة في السيئ اوأثره والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة[ضعيف 

٣١٤([ 
   
 ٢٥٠-١/٢٤٦رقم الصفحة والجزء -٤٦١ 
  ])٣١٢: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[ )ضعيف( 

  ٣٤٧٠رقم )١٧٢/ ٤( البزار زوائد عن األستار كشف - ٤٦٢ 

  ])٣١٣: ص( يادتهوز الصغير الجامع ضعيف - ١٠/٣٨١إسناده ضعيف [ مجمع الزوائد للهيثمي 

  ٣٧٢البحر الزخار  -٤٦٣ 
  ] ٢١٤٨)٣١٤: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف -)١٢٩/ ٥( الضعيفة[ موضوع

  في المخطوط النسائي )١(

 ٩٤٦٢رقم )٢٧٠/ ١٦( الزخار البحر - ٤٦٤ 

  ])٥٠٣/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح -  .١٣٥٨ الصحيحة. [) ..صحيح(

  )١٦٣/  ٢( النسائي أخرجه". الدماء في الناس بين يقضى ما وأول الصالة، عبدال به يحاسب ما أول" وفي حديث  آخر

  ])٣٢٨/ ٤(  الصحيحة وهوصحيح كذلك [

  ٩٥٦٦رقم )٤٩/ ١٧( الزخار البحر -٤٦٥ 



صلى اهللا  - ونصب النصب وغیر عھد أبي إبراھیم  ) ١/  ٣١(  السوائب  "أول من سیب - ٤٥٢
  عمرو بن لحي لقد رأیتھ في النار یجر ُقْصبھ ". -علیھ وسلم 

  ٤٦٦رواه البزار                                                                      

  " أول الناس ھالكا فارس والعرب." . - ٤٥٣

  ٤٦٧رواه البزار                                                                      

) فتقول ھذه ١" أسرع قبائل العرب ھالكا قریش وال تقوم الساعة حتى تمر المرأة بالنعل( - ٤٥٤
  )قرشي ". ١نعل (

 ٤٦٨رواه البزار                                                                        

  " أخنع اسم عند اهللا رجل تسمى بملك الملوك."  - 455

  ٤٦٩رواه البزار                                                                  

أعتى الخلق على اهللا من قتل غیر قاتلھ ، ومن طلب بدم الجاھلیة ، ومن بصر عینیھ في «  - ٤٥٦
  ) »١النوم ما لم تبصر (

  ٤٧٠رواه الدارقطني                                                                     

                                                                                                                                                                                     
 الصالة عمله من القيامة يوم العبد به يحاسب ما أول إن«مرفوعا بلفظ  هريرة أبي عنوغيره  ٨٦٤وأخرجه  أبو داود 

 من لعبدي هل انظروا: الرب قال فريضة من انتقص وإن وخسر خاب فقد فسدت وإن وأنجح أفلح فقد صلحت فإن
  »ذلك على عمله سائر يكون ثم الفريضة من انتقص ما بها فيكمل تطوع؟

  ])٤٠٥/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح و ٨١٢ - ٨١٠ داود أبي صحيحصحيح [ 
 ٨٩١٤رقم )٣٤٦/ ١٥( الزخار البحر - ٤٦٦ 

 ) ٢٨٥٦( ٥١ومسلم  ٤٦٢٣كذلك البخاري رقم  وأخرجه
 " شيء عليها يحمل ال آللهتهم يسيبونها كانوا وهب الناقة  :سائبةالسوائب جمع 

   األمعاء من البطن أسفل كان ما وقيل أمعاءه) قصبه(
 ٩٦٦٢رقم )١٠٣/ ١٧( الزخار البحر -٤٦٧

  ]٧/٢٩٠إسناده ضعيف [ مجمع الزوائد 
 ٩٧٤٥رقم  )١٤٥/ ١٧( الزخار البحر - ٤٦٨ 

 ])٣٦٤/ ٢( وفوائدها فقهها من وشيء حيحةالص األحاديث سلسلة صحيح [
  في المخطوط بالنعال . )١(

  ٨٨٦٢رقم  )٣٢٠/ ١٥( الزخار البحر -٤٦٩ 
  ) ٢١٤٣( ٢٠ومسلم  ٣٢٠٥ورواه البخاري 

  أخنع : أقبح ؛ أذل وأوضع ؛ وقيل أفجر .
 ٩٦/ ٣-٤٧٠  

  ]٢٨٨/ ٨إسناده ضعيف [ الكامل في الضعفاء 



  " أقل سكان الجنة النساء "- ٤٥٧

  ٤٧١رواه النسائي                                                                      

  " أرفع الناس درجة یوم القیامة إمام عادل "- ٤٥٨

  ٤٧٢رواه البزار                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السابع                                                     

  

  

 " العلم ثالثة وما سوى ذلك فھو فضل: آیة محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فریضة عادلة " ٤٥٩
                                                                                                                                                                                     

  المخطوط ( ما لم يبصر ) بصيغة الغائب . في )١(
  ) . ٢٧٣٨( ٩٥وأخرجه مسلم كذلك ٤٠٠/  ٥من السنن الكبرى  ٩٢٦٧في عشرة النساء رقم  -٤٧١ 
  لم أعثر عليه عند البزار  -٤٧٢ 

 القيامة يوم درجة الناس أرفع إن"من طريق أبي سعيد الخدري يرفعه بلفظ " ٩٩٩وأخرجه أبو يعلى في المسند 
  ". بعادل ليس الذي اإلمام القيامة يوم درجة الناس أوضع وإن عادل،ال اإلمام

 ] ٢٤/  ٢إسناده ضعيف في إسناده عطية العوفي صدوق يخطيء كثيرا كان شيعيا مدلسا [ تقريب التهذيب 
  



  ٤٧٣رواه الدارقطني                                                                 

  »الحمد هللا تمأل المیزان، والتسبیح والتكبیر تمأل السموات واألرض«  - ٤٦٠

  ٤٧٤رواه النسائي                                                                           

  دتھ خطایا أھل الشرك "الحجر األسود من الجنة وكان أشد بیاضا من الثلج حتى سو"  - ٤٦١

  ٤٧٥رواه ابن أبي شیبة                                                              

  " الجنة مائة درجة، ما بین كل درجتین كما بین السماء واألرض،" - ٤٦١

  ٤٧٦رواه البزار                                                                      

  من المؤمن الضعیف وفي كل خیر " ) ٢/  ٣١(  المؤمن القوي خیر وأحب إلى اهللا  "- ٤٦٣
  ٤٧٧رواه مسلم                                                                                

  " المؤمن مرآة المؤمن یحوطھ من ورائھ ویكف علیھ ضیعتھ " . - ٤٦٤

 ٤٧٨رواه البزار                                                                          

                                                             
 ٦٨/  ٤-٤٧٣  
  ])٣٨/ ١( األرنؤوط ت ماجه ابن سنن -)٥٦٤: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[)ضعيف(

  ائد ال ضرورة لمعرفته."فضل " ز:قوله
 .منسوخة غير: أي: السندي قال ،"محكمة آية" 
 .منسوخة تكون ال بأن حكمًا أو صحيحةً، تكون بأن إسنادًا، ثابتة: أي" قائمة سنة"
 والسنة القرآن من يؤخذ لما المساوية: وبالعادلة به، العمل يجب ما كل: بالفريضة والمراد القَسم، في" عادلة فريضة"

  .بها لعملا وجوب
  ١٦٩عمل اليوم والليلة -٤٧٤ 

  إسناده صحيح [ عمل اليوم والليلة تحقيق فاروق حمادة ]
  لم أعثر عليه فيما طبع من مسند ابن أبي شيبة . -٤٧٥ 

  ])١٤: ص( والوله الدهش إزالة تحقيقعن ابن عباس . إسناده ضعيف [ ٢٧٩٥وأخرجه أحمد 

  ])١٢٣/  ٢( الرغيب التعليق ،) ٢٥٧٧( المشكاة صحيح،بشواهده [  صحيحغير أنه 

 أعالها األعلى والفردوسوتتمة الحديث ".... ٢٦رقم  )٢٣/ ١( البزار زوائد عن األستار كشففي المسند كما في - ٤٧٦ 
  ". الفردوس فاسألوه هللا سألتم فإذا الجنة، أنهار تفجر وفيها العرش، وفوقها وأوسطها، درجة

  ].١٩١٣ ،٩٢٢ الصحيحة  -)٦٤٤/ ١( وزيادته الصغير الجامع[ صحيح

  ٢٦٦٤رقم  -٤٧٧ 
  ٨١٠٩رقم  )٣٨٥/ ١٤( الزخار البحر -٤٧٨ 

 ])٢٧٩/ ٧( األرنؤوط ت داود أبي سنن[ حسن إسناده
 كان وإن منه، ليزداد له زينه حسنا، كان فإن منه، يراه ما جميع المؤمن ألخيه يحكي المؤمن أن: المعنى: الخطابي قال

 .عيوبي الي أهدى من هللا رحم: عنه هللا رضي عمر عن روي كما عنه، لينتهي عليه نبهه قبيحا



  » .المؤمن واٍه راقٌع ، فالسعید من مات على رقعھ«- ٤٦٥

 ٤٧٩رواه البزار                                                                 

  »المؤمن مكفر« - ٤٦٦

رواه                                                                                                        
 ٤٨٠البزار 

  »اإلیمان في أھل الحجاز، والقسوة وغلظ القلوب قبل المشرق في ربیعة ومضر« - 467

  ٤٨١رواه  الترمذي                                                                           

عملوا بثالث: إذا اسُترحموا رِحموا، وإذا عاھدوا َوفَّوا، وإذا حكموا  " األئمة من قریش ما - ٤٦٨
  عدلو ا ".

 ٤٨٢رواه البزار                                                                                   

  »الملك في قریش، والقضاء في األنصار، واألذان في الحبشة، والسرعة في   الیمن« - ٤٦٩

  ٤٨٣رواه ابن ابي شیبة                                                                          
                                                                                                                                                                                     

 .ذلك غير أو تجارة أو حرفة أو غلة أو صناعة من معاشه سبب يكون ما الرجل وضيعة
 .معاشه منه ما الرجل وضيعة له، ويضمها معيشته، عليه يجمع: أي ضيعته، عليه ويكف: قوله تفسير في المناوي وقال

 بقدر باإلحسان ويعامله ضررا، به يلحق أو يغتابه، من عنه ويدفع عنه، ويذب ويصونه يحفظه: يأ ،"ورائه من يحوطه"و
  . ذلك وغير والنصيحة والشفقة الطاقة

  ٣٢٣٦رقم )٧٦/ ٤( البزار زوائد عن األستار كشف - ٤٧٩ 

 ])١٥٩/ ٢( والترهيب الترغيب ضعيف )٨٥٢: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[ )ضعيف(

  ونسبه للطبراني . ٢٠٦/  ١٠ث :( واه يعني مذنب ؛ وراقع يعني تائب مستغفر ) [ مجمع الزوائد ومعنى الحدي
  وعنده (....وسعيد من هلك على رقعة ) ٢٦٩٥والحديث ضعفه  العجلوني في كشف الخفاء 

 ١١٢٩رقم  )٣٣٢/ ٣( الزخار البحر - ٤٨٠ 

  ])١١٣٠/ ٢( وزيادته لصغيرا الجامع صحيح.٢٣٦٧ الصحيحة [) صحيح(إسناده ضعيف لكن معناه 
) ١٤٣( رقمالصحيحة ".  خطيئة من عليه ما األرض على يمشي يتركه حتى بالعبد البالء يبرح فما" ... له شاهد صحيح 

 )٤٨٣/ ٥( الصحيحة ...و
.  
  لم أعثر عليه عند الترمذي ولعله خطأل من بعض النساخ -٤٨١ 

  – ٣٢٤٣٤رقم)٤٠٦/ ٦( وأخرجه ابن أبي شيبة بنفس اللفظ في المصنف
 الفدادين؛ في والجفاء القلوب وغلظ الحجاز، أهل في اإليمان"] وله شاهد )١٢٨٨/ ٧(  الصحيحة أسناده صحيح [ 

  صحيح، وإسناده) ٣/٣٣٢( أحمد أخرجه". المشرق أهل في

  ٦١٨١رقم  )٣٢١/ ١٢( الزخار البحر -٤٨٢ 
  ].٥٢٠ اإلرواء ،٣٢ الشام فضائل تخريج) ٥٣٥/ ١( ادتهوزي الصغير الجامع صحيح - ١٩٨/  ٥مجمع الزوائد ) ... [صحيح( 



  » . الخالفة ثالثون سنة ثم تكون ملكا«  - ٤٧٠

  ٤٨٤رواه الدارقطني                                                                    

  ، وخروج الدجال في سبعة أشھر "." الملحمة العظمى، وفتح القسطنطینیة- ٤٧١

  ٤٨٥رواه الترمذي                                                                       

المھدي مني أجلى الجبھة أقنى األنف یمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما «- ٤٧٢
  » .یملك سبع سنین

  ٤٨٦رواه أبو داود                                                                                

العباد عباد اهللا والبالد بالد اهللا فمن أحیا من موات األرض شیئا فھو لھ ولیس لعرق ظالم « - ٤٧٣
  » .حق

 ٤٨٧رواه الدارقطني                                                                        

  ») شروطھم ، إال شرطا حرم حالال أو أحل حراما١د(المسلمون عن«  - 474

                                                                                                                                                                                     
  ٣٢٣٩٥رقم  )٤٠٣/ ٦( ه مصنف في -٤٨٣ 
  ])١١٣٩/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح -.١٠٨٣ الصحيحة) [صحيح( 

  قوله  ( السرعة في اليمن ): أي السرعة في الخروج إلى الجهاد ؛ فال يترددون إذا دعوا إلى ذلك .
  رقطني وال يوجد عنده ولعله خطأ من النساخ عزاه المصنف للدا -٤٨٤ 

  وتتمته :" ٢١٩١٩وأخرجه أحمد 
 علي وخالفة سنة، عشرة اثنتي عثمان وخالفة سنين، عشر عمر وخالفة سنتين، بكر أبي خالفة أمسك: " سفينة قال 

  " سنين ست
  ] )١٤٨٤/ ٣( المصابيح مشكاة، )٢٤٨/ ٣٦( الرسالة ط أحمد مسندإسناده حسن [

 ٣٨٢٢-٤٨٥  
 ومشكاة ،٤٢٩٥/  ٩٢٥ داود أبي سنن ضعيف ،٨٩٠ برقم( ٤٠٩٢ ماجه ابن -)٢٥٢: ص( الترمذي سنن ضعيف) [  ضعيف(

  .])) ٥٩٤٥ برقم"  وزيادته الصغير الجامع ضعيف"  و ،٥٤٢٥ المصابيح

  
  
 ٤٢٨٥ -٤٨٦  
 ])١١٤٠/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح -.٥٤٥٤ المشكاة ،٢/٥٣ النضير الروض) [حسن(

  وله ( األجلى ) : الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته .ق
  القنى في األنف : طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه .

 ٢١٧/  ٤-٤٨٧  
 ])٧٥٧/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح - ١٥٢٠ اإلرواء) [ حسن(

 غصبا غرسا فيها فيغرس قبله رجل أحياها قد أرض إلى الرجل يجيء أن هو »حق ظالم لعرق وليس«قوله : 
 .األرض به ليستوجب
  ] )٢١٩/ ٣( واألثر الحديث غريب في النهاية[ ظالم، عرق لذي أي: المضاف حذف على وهو بالتنوين، »لعرق« والرواية



 ٤٨٨رواه الدارقطني                                                                          

  »على شروطھم ما وافق الحق من ذلك )٣٢/١( المسلمون « - ٤٧٥
  ٤٨٩رواه الدارقطني                                                                            

 " الحیاء والعي شعبتان من اإلیمان، والبذاء والبیان شعبتان من النفاق "  - ٤٧٦

  ٤٩٠رواه الترمذي                                                                             

  ریاء""الولیمة أول یوم حق، والثاني معروف، والیوم الثالث سمعة و - ٤٧٧

  ٤٩١رواه أبو داود                                                                                

  " العجوة من الجنة وھي شفاء من السم " - ٤٧٨

  ٤٩٢رواه النسائي                                                                                

  میر الشیطان "" الجرس من مزا - ٤٧٩

  ٤٩٣رواه مسلم                                                                               

  " الفأرة یھودیة أال ترون أنھا ال تشرب ألبان اإلبل."- ٤٨٠

  ٤٩٤رواه البزار                                                                             

                                                             
 ٣/٢٧-٤٨٨ 
  ].١٣٠٣ اإلرواء -)١١٣٨/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح) [صحيح(
  ) في المخطوط (على)١(
 ٢٨/ ٣-٤٨٩   

  ]٥٣٥/ ٢إسناده ضعيف [ تنقيح تحقيق التعليق 
  ٢٠٢٧رقم  -٤٩٠ 

  ].٤٧٩٦ المشكاة ،١١٨ ةشيب أبي ابن إيمان -)٦١٠/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح[ صحيح

  ٢٧٤٥في السنن الكبرى رقم  -٤٩١ 
  ]٣٦١٦ الصغير الجامع ضعيف ١٩١٥ ماجه ابن) ١٢٣: ص( الترمذي سنن ضعيف[ -) ضعيف( 

  ٦٧٢٠؛  ٦٧١٩م رق -٤٩٢ 
 ])٧٥٨/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح ) [صحيح(

  العجوة : صنف من تمر المدينة .
 ٢١١٤(  ١٠٤ -٤٩٣ (  
  ٦٠٦١في المسند  ورواه أبو يعلى ٩٩٨٦رقم  )٢٨٠/ ١٧( الزخار البحر -٤٩٤ 

    تحقيق حسين سليم أسد ] ١٠/  ٤٤٩[ مسند أبي يعلى  إسناده صحيح
 لم اإلبل ألبان لها وضع إذا الفار، إال أراها ال وإني فعلت، ما يدرى ال إسرائيل بني من ةأم فقدت«وله شاهد بلفظ 

  ) ٢٩٩٧(  ٦٢/ ٦١ومسلم  ٣٣٠٥رقم  )١٢٨/ ٤( البخاري أخرجه »شربت الشاء ألبان لها وضع وإذا تشرب،



  » .الحیة فاسقة والعقرب فاسقة والفأرة فاسقة والغراب فاسق« - ٤٨١

  ٤٩٥رواه ابن ابي شیبة                                                                  

  » .الیھود مغضوب علیھم والنصارى ضالل« - ٤٨٢

  ٤٩٦واه الترمذي ر                                                                        

الحاج یشفَّع في أربع مائة أھل بیت، أو قال من أھل بیتھ، ویخرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ «  - ٤٨٣
  »أمھ

  ٤٩٧رواه البزار                                                                                     

  " الحاج الشعث التِفل " - ٤٨٤

  ٤٩٨رواه البزار                                                                                      

  » .الحجاج والعمار وفد اهللا دعاھم فأجابوه وسألوه فأعطاھم«- ٤٨٥

 ٤٩٩رواه البزار                                                                                     

                                                                                                                                                                                     
 يجعل لم أنه تعالى هللا يُعْلِمَه أن قبل -  وسلم وآله عليه هللا صلى - منه رأيًا كان الحديث هذا أن الظاهر من): فائدة( 

 أو نسالً  له فيدع شيئًا يمسخ لم هللا إن: «بلفظ مرفوعًا عنه هللا رضي مسعود ابن حديث في تقدم كما نسالً؛ لمسخ
 ])٤٠٩/ ٩( العقيدة في األلباني موسوعة [).٢٢٦٤( الحديث تحت تخريجه سبق وقد.الحديث.. »  عاقبة

  ل لبين إسرائيل عكس اإلبل والبانها حرام على بني إسرائيل ) [ محقق صحيح البخاري ]( ألن الشاء وألبانها حال
  . ٣٢٤٩.وابن ماجه  ٦٩/  ٣في المسند كما في مصباح الزجاجة  -٤٩٥ 
  ])٦١٠/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح -١٨٢٥ الصحيحة) ... [ صحيح(

 .) فاسقا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول بعد يأكله نم قال الغراب أيؤكل للقاسم فقيلوعند ابن ماجه زيادة ( 

 

 
+  
 ٢٩٥٤ -٤٩٦  
  ] ٨٢٠١صحيح الجامع الصغير .٨١١ الطحاوية شرح) [ صحيح(

  ٣١٩٦رقم  )١٧٠/ ٨( الزخار البحر -٤٩٧ 
 ]٦٨٩الشطر األول ضعيف [ ضعيف الترغيب والترهيب 

 ".أمه ولدته كيوم رجع يفسق؛ ولم يرفث فلم هللا حج من:"بلفظ هريرة أبي حديث من صح فقد الثاني؛ الشطر وأما
  ])١٥٩ -١٥٨/ ١١(  الضعيفة [) .٧٥٦( برقم" البخاري مختصر" في وهو وغيرهما؛ الشيخان أخرجه

 ١٨٢رقم -٤٩٨ 
  ])٦٠٥/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح -.٢٥٢٧ المشكاة) ... [حسن(



  ن زاد فتطوع "" الحج مرة ؛  فم - ٤٨٦

 ٥٠٠رواه الدارقطني                                                                             

  " الحج عرفة " - ٤٨٧

  ٥٠١رواه الترمذي                                                                             

  » .ا والحج المبرور لیس لھ جزاء إال الجنةالعمرة إلى العمرة كفارة لما بینھم« - ٤٨٨

 ٥٠٢رواه مالك                                                                                   

  " المحرمة ال تنتقب وال تلبس القفازین " - ٤٨٩

  ٥٠٣رواه أبو داود                                                                                

  " المكیال مكیال أھل المدینة والوزن وزن أھل مكة." - ٤٩٠

 ٥٠٤رواه النسائي                                                                       

/  ٣٢(  الغنم بركة، واإلبل عز ألھلھا، والخیل في نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة، وعبدك «- ٤٩١
  »فأحسن إلیھ، وإن وجدتھ مغلوبا فأعنھأخوك  ) ٢

 ٥٠٥رواه البزار                                                                       

                                                                                                                                                                                     
  ( كشف األستار ) ١١٥٣ -٤٩٩ 
  ])٦٠٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع حيحص - ١٨٢٠ الصحيحة) ... [حسن(

 ٢٨٠/  ٢ -٥٠٠   
  ])١٤٩/ ٤( السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء[ .صحيح

  ٨٩٠؛  ٩٨٨ -٥٠١ 
 ])٦٠٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح؛ .٢٧١٤ المشكاة ،١٠٦٤ اإلرواء) ... [صحيح(

 إثم فال يومين في تعجل فمن ثالثة منى أيام الحج ركأد فقد جمع ليلة من الفجر طلوع قبل جاء منوتتمة الحديث (...
 .) »عليه إثم فال تأخر ومن عليه

  قوله الحج عرفة : قيل التقدير معظم الحج وقوف يوم عرفة  ؛ من أدرك الوقوف فقد أمن حجه من الفوات .
 ٣٤٦/  ١ -٥٠٢  

  ) . ١٣٤٩(  ٤٣٧مسلم و  ١٧٧٣البخاري وأخرجه كذلك 
   ١٨٢٥رقم  -٥٠٣ 

  .١٨٣٨ذلك البخاري وأخرجه ك
 ٥٤/  ٥ -٥٠٤   

  ]) /٧١٥٠( الجامع صحيح) // ١٣٤٢( اإلرواء ،) ١٦٥( الصحيحة [حيح،ص

 ٢٩٤٢رقم  )٣٤٥/ ٧( الزخار البحر -٥٠٥ 



  »العرب بعضھا أكفاء لبعض، والموالي بعضھم أكفاء لبعض«- 492

  ٥٠٦ار رواه البز                                                                       

یعني: {أولم نعمركم ما یتذكر فیھ من  -" العمر الذي أعذر اهللا فیھ إلى ابن آدم ستون سنة  - ٤٩٣
  ) .١تذكر}" (

  ٥٠٧رواه البزار                                                                               

زكاة سھم، وحج البیت سھم، والصیام اإلسالم ثمانیة أسھم اإلسالم سھم، والصالة سھم، وال«  - ٤٩٤
سھم، واألمر بالمعروف سھم، والنھي عن المنكر سھم، والجھاد في سبیل اهللا سھم، وقد خاب من ال 

  »سھم لھ

 ٥٠٨رواه البزار                                                                                   

رك باهللا شیئا دخل الجنة، ومن مات یشرك باهللا شیئا دخل النار "  الموجبتان: من مات ال یش - ٤٩٥
"  

 ٥٠٩رواه البزار                                                                                  

  ») حتى یرجع إلى بیتھ١العامل على الصدقة بالحق، كالغازي[في سبیل اهللا](« - ٤٩٦

  ٥١٠رواه ابن أبي شیبة                                                                     

                                                                                                                                                                                     
 في معقود والخير بركة والغنم ألهلها عز اإلبل" ]ومعناه صحيح )٤٩/ ٢( والترهيب الترغيب عيف[ض )جدا ضعيف(

  ] )٣٦٢/ ٤( الصحيحة[ )٢٣٠٥( ماجة ابن أخرجه ". القيامة يوم إلى الخيل نواصي
  ]١٧٦٣ الصحيحة  - )٧٧٠/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح[ 
 ٢٦٧٧رقم )١٢١/ ٧( الزخار البحر - ٥٠٦ 

  ] ٣٥٦/ ٣و التلخيص الحبير  ٢٧٥/  ٤إسناده ضعيف [ مجمع الزوائد 
  ٨٥٢١رقم  )١٦٧/ ١٥( الزخار البحر -٥٠٧ 

  :" أعذر هللا إلى امريء أخر أجله حتى بلغه ستين سنة ".بلفظ  ٦٤١٤وأخرجه البخاري 
  . ٣٧) فاطر اآلية  ١( 
  ٢٩٢٧رقم  )٣٣٠/ ٧( الزخار البحر -٥٠٨ 

 ، البزار رواه)٢٧٨/ ١( أسد حسين ت الفوائد ومنبع الزوائد مجمع[قال الهيثمي في  )لغيره حسن(إسناده ضعيف وهو 
  ] )١٨١/ ١( والترهيب الترغيب صحيح _.ثقات رجاله وبقية جماعة، وضعفه وغيره، أحمد وثقه  عطاء بن يزيد وفيه

  عزاه المصنف وال يوجد عنده -٥٠٩ 
 ما هللا، رسول يا: فقال رجل وسلم عليه هللا صلى النبي أتى: قال ) من طريق جابر  ٩٣(  ١٥١وأخرجه مسلم 

  »النار دخل شيئا اللهب يشرك مات ومن الجنة، دخل شيئا بالله يشرك ال مات من: «فقال الموجبتان؟
  ٦٥رقم  )٦٨/ ١( شيبة أبي ابن مسند - ٥١٠ 

 ])الثانى التحقيق/  ١٧٨٥( المشكاة البيوع، أحاديث ،) ٢٧٥/  ١( الرغيب التعليق [صحيح، حسن

  سقطت من المخطوط . )١(



" المھجر یرید الجمعة كمقرب القربان، فمقرب جزورا، ومقرب بقرة، ومقرب شاة، ومقرب  - ٤٩٧
  دجاجة، ومقرب بیضة "

  ٥١١ي رواه البغو                                                                                

  " الجمعة على كل من سمع النداء " - ٤٩٨

  ٥١٢رواه أبو داود                                                                          

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إال أربعة: عبدا مملوكا أو امرأة أو صبیا أو « - ٤٩٩
  » .مریضا

  ٥١٣رواه أبو داود                                                                              

" الصالة ثالثة أثالث : الطُّھور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن أداھا بحقھا قبلت منھ   - ٥٠٠
  ) وقبل منھ سائر عملھ ومن ردت علیھ صالتھ رد علیھ سائر عملھ " ١/  ٣٣( 

 ٥١٤رواه البزار                                                                                 

" الخصلة الواحدة تكون في الرجل ُیصلح اهللا بھا عمَلھ كلھ ، وُطھور الرجل لصالتھ یكفر  - 501
  اهللا ذنوبھ وُیبقي صالَتھ نافلًة لھ."

  ٥١٥رواه البزار                                                                          

                                                             
  بنفس اللفظ تقريبا١٠٤٧٤رقم  )٢٨٨/ ١٦( الرسالة ط  مسندفي ال عزاه المصنف للبغوي وأخرجه أحمد -٥١١ 

 يكتبون المسجد باب على المالئكة وقفت الجمعة يوم كان إذا« إسناده ضعيف وله طرق أخرى يصح بها منها:
 خرج فإذا بيضة، ثم دجاجة، ثم كبشا، ثم بقرة، يهدي كالذي ثم بدنة، يهدي الذي كمثل المهجر ومثل فاألول، األول
  »الذكر ويستمعون صحفهم، طووا اإلمام

 )٨٥٠(٢٤م ومسل٣٢١١أخرجه البخاري 

  ]تعالى هللا إلى يقرب) يهدي. (المسجد إلى المبكر) المهجر( ش[  

 ٦١٠٥رقم -٥١٢ 
  ])آليا الشاملة بترقيم ،٢: ص( داود أبي سنن وضعيف صحيح) //١٣٧٥( المشكاة [ وقفه والصحيح ضعيف،

 ١٠٦٧رقم  -٥١٣ 
  ])٥٩٧/ ١( وزيادته الصغير الجامع حيحص -.الضياء- ٥٩٢ اإلرواء ،١٣٧٧ المشكاة ،٩٧٨ داود أبي صحيح) ... [ صحيح(

  ٩٢٧٣البحر الزخار رقم  -٥١٤ 
  )١٢٩/ ١( والترهيب الترغيب صحيح [)صحيح حسن(

  ٧٠٠٠رقم  )٣٥٨/ ١٣( الزخار البحر - ٥١٥ 



المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فیھ، ما لم یحدث. اللھم اغفر لھ «  - ٥٠٢
  » اللھم ارحمھ

  ٥١٦رواه مالك                                                                                

 ""الماء طھور إال ما غلب على ریحھ أو على طعمھ  - ٥٠٣

 ٥١٧رواه الدارقطني                                                                         

  "المسح على الخفین للمسافر ثالثة أیام وللمقیم یوم ولیلة " – ٥٠٤ 

  ٥١٨رواه أبو داود                                                                            

  » .د في البحر الذي یصیبھ القيء لھ أجر شھید والغِرق لھ أجر شھیدینالمائ«- ٥٠٥

 ٥١٩رواه أبو داود                                                                           

  "المتحابون في اهللا على منابر من نور في ظل العرش یوم ال ظل إال ظلھ" - ٥٠٦

 ٥٢٠رواه ابن أبي شیبة                                                                      

                                                                                                                                                                                     
 ] )٥٦٩/ ٦( الضعيفة - ٢٥٥/  ١[ مجمع الزوائد .ضعيف

 صحيح"  في بعضها فانظر الصحة، تبةمر إلى وترفعه النكارة عنه تدفع شواهد له الحديث من الثاني الشطر نعم
  ])٥٧٠/ ٦( الضعيفة [.أخرى أحاديث معناه وفي ،) ١٨٢ و ١٨٠ و ١٧٧ رقم/ ١" ( الترغيب

  )١٦٠/ ١( الباقي عبد ت وطأفي الم -٥١٦ 
  )٦٤٩( ٢٧٥٥..ومسلم  ٤٤٥وأخرجه البخاري 

  الوضوء ينقض الذي اإلحداث إال يحدث، لم ما: قوله أرى ال: " مالك قال

 ٢٨/  ١ -٥١٧ .  
  ])٨٥١: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[ )ضعيف(

قال ابن المنذر :" أجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو 
  . ١/١٥نجس " التلخيص الحبير 

 ١٥٧ -٥١٨ 
 صحيح[ صحيح) المعتمر بن منصور رواية في - لزادنا اهاستزدن لو: خزيمة وقول( صحيح،.... ") على المسح: " حديث(

  ])آليا الشاملة بترقيم ،٢: ص( داود أبي سنن وضعيف

  ٢٤٩٣رقم  -٥١٩ 
 ])١١٢٨/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح .٣٨٣٩ المشكاة ،١١٩٤ اإلرواء) [صحيح(

: تعالى قال البحر، ريح بشم معدته غثيان من رأسه دار إذا: يميد ماد من فاعل اسم هو: البحر في المائد: قوله
لْقَى{ َ َنْ رَوَاسِيَ اْألَرْضِ فِي وَأ   ".القدير فيض" في المناوي قاله. بكم تضطرب لئال: أي].١٥: النحل[} بِكُمْ تَمِيدَ أ



  » .الجاھر بالقرآن كالجاھر بالصدقة ؛ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة« -  - 507

  ٥٢١رواه أبو داود                                                                         

  » .رھم یصلوناألنبیاء أحیاء في قبو« -  ٢٧٩٠- ٥٠٨

 ٥٢٢رواه البزار                                                                           

  المؤذن یغفر لھ مدى صوتھ ویشھد لھ كل رطب ویابس "« - ٥٠٩

  ٥٢٣رواه الدارقطني                                                                 

  ة البقرة من قراھما في لیلة كفتاه "" اآلیتان من سور- 510

  ٥٢٤رواه النسائي                                                                     

  » ) وإن ماتوا فال تشھدوھم ٢/  ٣٣القدریة مجوس ھذه األمة إن مرضوا فال تعودوھم  ( « - ٥١١

 ٥٢٥رواه ابو داود                                                                 

  " الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء ". - ٥١٢
                                                                                                                                                                                     

 يحكي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعنا ضمن حديث طويل لفظه " ٣٤١٠٠رقم  ٤٥/ ٧ في المصنف - ٥٢٠ 

 المتزاورين على محبتي وحقت،  في المتباذلين على محبتي وحقت،  في المتحابين على محبتي تحق: يقول ربه عن
  " ظله إال ظل ال يوم العرش ظل في نور من منابر على هللا في والمتحابون،  في

ة بن ]وقال الترمذي " وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعباد)٣٨٤/ ٣٦( الرسالة ط أحمد مسند[ صحيح إسناده
  الصامت وأبي هريرة وأبي مالك األشعري ".

 ١٣٣٣رقم -٥٢١ 
  ])٥٩٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح .١٢٠٤ داود أبي صحيح ،٢٢٠٢ المشكاة) ... [ صحيح(

 ٦٨٨٨البحر الزخار  -٥٢٢ 
  ])٥٣٩/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح - ٦٢٢ الصحيحة) ... [ صحيح(

  ي لم أعثر عليه عند الدارقطن -٥٢٣  
 . »بينهما ما عنه ويكفر صالة وعشرون خمس له يكتب الصالة وشاهدوتتمته "  ٥١٥وأخرجه أبو داود 

  ].٦٦٧ المشكاة  -)١١٢٨/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح) [صحيح(

   ٧١٩/  ٧١٨في عمل اليوم والليلة رقم  -٥٢٤ 
  ) ٨٠٧(  ٢٥٥و مسلم  ٨٠٠٩؛  ٥٠٠٨واخرجه كذلك البخاري 

  ٤٦٩١رقم -٥٢٥ 
  ]١٠٧ المشكاة ،١٩٧ الروض ٨٠٩ ،٢٨٤ الطحاوية شرح) ٨١٨/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح[ )حسن(



 ٥٢٦رواه ابن أبي شیبة                                                                       

  » .المرأة عورة فإذا خرجت استشرفھا الشیطان«- 513

  ٥٢٧رواه الترمذي                                                                         

  " المختلعات والمنتزعات ھن المنافقات ". - ٥١٤

  ٥٢٨رواه البغوي في المسند المنتخب                                                        

 " الوائدة والموؤدة في النار "  - ٥١٥

 ٥٢٩رواه البغوي في المسند المنتخب                                                        

  " اآلخذ والمعطي سواء فى الربا ". - ٥١٦

  ٥٣٠رواه الدارقطني                                                                  

  "اإلضرار في الوصیة من الكبائر  "- ٥١٧

  ٥٣١ه الدارقطني  روا                                                            

  » .الدین قبل الوصیة ولیس لوارث وصیة«- ٥١٨
                                                             

 ٢٣٣/  ٦في المصنف  - ٥٢٦ 

  ] ٢٩٣٨ضعيف الجامع الصغير  -)٤٠٧/ ٤( الضعيفة [.ضعيف

 ١١٧٣رقم  -٥٢٧ 
  ])١١٣٤/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح -.٢٧٣ اإلرواء ،٣١٠٩ المشكاة) [ صحيح(

  ٦/  ١٦٩جه النسائي أخر-٥٢٨ 
 ])٢١٠/ ٢( الصحيحةصحيح [

 خلعا، امرأته خلع يقال. عذر بغير أزواجهن من والطالق الخلع يطلبن الالتي يعني »المنافقات هن المختلعات« 
 له، تبذله عوض على زوجته يطلق أن والخلع. الثوب خلع من وأصله. خالع فهي منه هي واختلعت مخالعة، وخالعها
  ])٦٥/ ٢( واألثر الحديث غريب في النهاية [.جديد بعقد إال الرجعة لإبطا وفائدته

  ٧٤٣٧أخرجه ابن حبان في صحيحه  -٥٢٩ 
  ])٤٤٩/ ١٠( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات -)١١٢)) (المشكاة(( [ـ صحيح

 ٢٥/  ٣ -٥٣٠   
 ])٥٣٤/ ١( وزيادته يرالصغ الجامع صحيح-)١٨٩/ ٥( السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء[ )صحيح(
  
 ١٥١/  ٤ -٥٣١  
  ])٢٠٦/ ٢( والترهيب الترغيب ضعيف[)منكر(



  ٥٣٢رواه الدراقطني                                                                            

الظلم ثالثة : فظلم ال یغفره اهللا ؛ وظلم یغفره اهللا ؛ وظلم ال یتركھ اهللا. فأما الظلم الذي ال «   - ٥١٩
  )١ : فالشرك، وقال اهللا {إن الشرك لظلم عظیم}(یغفره اهللا

  وأما الظلم الذي یغفره اهللا فظلم العباد ألنفسھم فیما بینھم وبین ربھم . 

  » .وأما الظلم الذي ال یتركھ اهللا فظلم العباد بعضھم بعضا حتى یدین لبعضھم من بعض. 

 ٥٣٣رواه البزار                                                                                     

) ١" الخیل ثالثة: فرس یربطھ الرجل في سبیل اهللا، فثمنھ أجر، وركوبھ أجر، وعاریتھ(  - ٥٢٠
) علیھ، فثمنھ وزر، وعلفھ وركوبھ وزر،  ١/  ٣٤وعلفھ أجر، وفرس یغالق علیھ الرجل ویراھن ( 

  ء اهللا "وفرس للبطنة، فعسى أن یكون سدادا من فقر إن شا

  ٥٣٤رواه ابن أبي شیبة                                                                    

  " البزاق في المسجد خطیئة ؛ وكفارتھا دفنھا "- ٥٢١

  ٥٣٥رواه البخاري                                                                                

  »الة والملتفت والمفرقع أصابعھ بمنزلةالضاحك في الص«- ٥٢٢

 ٥٣٦رواه الدارقطني                                                                           

                                                             
 ٩٧/  ٤ -٥٣٢  

  ].١٦٥٥ اإلرواء -)٦٤٢/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح... [بشواهده) حسن(إسناده ضعيف وهو حديث 

  ٦٤٩٣رقم  )١١٥/ ١٣( الزخار البحر -٥٣٣ 
  ])٧٣٤/ ٢( وزيادته الصغير الجامع يحصح -١٩٢٧ الصحيحة) [ حسن(إسناده ضعيف وهوحديث 

  . ١٣)سورة لقمان آية ١(

  ٩٩٣رقم )٤٤٠/ ٢(  - ٥٣٤ 

 تح األرنؤوط ] )٣٠٠/ ٦( الرسالة ط أحمد مسند -[ مجمع الزوائد مسلم، شرط على صحيح إسناده 

؛  ٣٧٥٧لفظة ( عاريته) ألنها وردت عند كل من روى الحديث مثل أحمد  في المطبوع ( رعايته ) وقد أثبت )١(
 ٤٣٢٤)١٠٩/ ٥( العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف؛وأبي بكر بن أبي شيبة كما في  ٢٣٢٣٠؛ ١٦٦٤٥

  . ٢/٣٧وفي صحيح الترغيب والترهيب  ٥/٣٣٩؛ وأورده بهذا اللفظ كذلك الشيخ األلباني في إرواء الغليل  ١/ 
 كان إذا الخيل في الرهان كره كأنه بالكسر، مغلق :واحدها الميسر، سهام: والمغالق. يراهن أي »عليه يغالق«

  )٣٧٩/ ٣( واألثر الحديث غريب في النهاية ".الجاهلية رسم على
  ) ٥٥٢(  ٥٦؛ ٥٥ومسلم  ٤١٥رقم  -٥٣٥ 



  »الكالم ینقض الصالة وال ینقض الوضوء« - ٥٢٣

  ٥٣٧ رواه الدارقطني                                                                        

) كما یسجد الوجھ فإذا وضع أحدكم وجھھ فلیضع یدیھ وإذا رفعھ ١الیدان تسجدان(«  - ٥٢٤
  » .فلیرفعھما

  ٥٣٨رواه البزار                                                                          

  ) في الصالة من الشیطان "١" البزاق و المخاط والحیض والنعاس( - ٥٢٥

 ٥٣٩رواه ابن أبي شیبة                                                                   

  »المستحاضة تدع الصالة أیام أقرائھا، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صالة، وتصوم وتصلي«  - ٥٢٦

 ٥٤٠رواه ابن  أبي شیبة                                                                    

  » .ب تعرب عن نفسھا والبكر رضاھا صمتھاالثی« - ٥٢٧

   ٥٤١رواه ابن أبي شیبة                                                                          

                                                                                                                                                                                     
 ١٧٥/ ١(- ٥٣٦(  

 )٢١٥: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[ )ضعيف( 

 .مصوتهما: أي اف،الق على لفاءا بتقديم ،"المفقع" وعند أحمد وغيره  :المرفقع قوله: السندي قال

  .أعلم تعالى وهللا الصالة، عن اشتغال كله: أي وعند أحمد " بمنزلة واحدة "" بمنزلة: "قوله

 ١٧٤/  ١ -٥٣٧  
 شيبة أبو فيه ضعيف بإسناد:رواه الدارقطني  )٦٧١/ ١( العلمية ط الحبير التلخيصإسناده ضعيف [قال ابن حجر في 

  ] الواسطي
 الوجه يسجد كما تسجدان اليدين إنولفظه " ٢٠٧/  ٢لبزار ولعله خطأ من النساخ وهو عند النسائي ال يوجد عند ا-٥٣٨ 

  ".فليرفعهما رفعه وإذا يديه فليضع وجهه أحدكم وضع فإذا
 صحيح .١٢٢ الصالة صفة ،٣٠٢: اإلرواء ،٣٨١ داود أبي صحيح ،٦٠٥ المشكاة- ١٢٣٦يح النسائي صح [) ... صحيح(

 ])٤٠١/ ١( زيادتهو الصغير الجامع

  ) في المخطوط : يسجدان بضمير الغائب١(
 ٧٩٩ -٥٣٩  

 ])آليا الشاملة بترقيم ،٤٦٩/ ٢( ماجة ابن سنن وضعيف صحيح-)٣٣٧٩( الضعيفة )[ ضعيف( 
في المخطوط (النفاس) وعند ابن ماجه وفي الجامع الصغير ( النعاس )قال في الفيض القدير :" إن لفظ  )١(

  " النفاس من تحريف الناسخ
 ٧٩٨رقم )٢٩٩/ ٢( شيبة أبي ابن مسند -٥٤٠ 

  ])آليا الشاملة بترقيم ،١٩٧/ ٢( ماجة ابن سنن وضعيف صحيح)٢٠٧( اإلرواء ،) ٣١١( داود أبي صحيح [صحيح،
 ٧٧٤رقم -٥٤١ 



  »األیم أحق بنفسھا من ولیھا، والبكر ُتستأَذن في نفسھا، وإذنھا ُصماتھا« - ٥٢٨

  ٥٤٢رواه مالك                                                                                   

  " المرأة أحق بولدھا ما لم تزوج "- ٥٢٩

 ٥٤٣رواه النسائي                                                                            

 " اإلحصان إحصانان إحصان نكاح وإحصان عفاف"- 530

  ٥٤٤رواه البزار                                                                            

  " الرافلة في الزینة في غیر أھلھا كمثل ظلمة یوم القیامة ال نور لھا "  - ٥٣١

  ٥٤٥رواه ابن أبي شیبة                                                                            

  وصلني وصلھ اهللا ومن قطعني قطعھ اهللا"" الرحم معلقة بالعرش تقول: من   - ٥٣٢

   ٥٤٦رواه ابن أبي شیبة                                                                           

  »الرحم شجنة من الرحمن، فمن قطعھا حرم اهللا علیھ الجنة« - ٥٣٣

  ٥٤٧رواه البزار                                                                            

                                                                                                                                                                                     
  ])٥٩١/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح .١٨٣٦ اإلرواء) ... [ صحيح(

 ٢/٥٢٤ -٥٤٢  
  )١٤٢١(٦٦وأخرجه مسلم كذلك 

رمز  - ولعله خطأ من النساخ لتقارب رسم حرفي القاف ٣/٣٠٥يوجد عند النسائي وهو عند الدارقطني ال  -٥٤٣ 
  -رمز النسائي -وحرف النون  -الدارقطني 

 برقم بنحوه وسلف) .١٢٥٩٦( الرزاق عبد" مصنف" في وهو.متابع لكنه ضعيف الصباح بن المثنى[ حسن، حديث
 تح شعيب األرنؤوط ] )٤٩٧/ ١١( الرسالة ط أحمد مسند انظر.هل يشهد ما هناك وذكرنا مطوال،) ٦٧٠٧(

 .بحضانته: أي ،"بولدها أحق: "قوله

  
  ٧٧٩٠رقم  -٥٤٤ 

  ])٣٣٥: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف [)ع(موضو

  ١١٦٧أخرجه الترمذي -٥٤٥ 
 الشاملة بترقيم ،١٦٧/ ٣( الترمذي سنن وضعيف صحيح ) //٥٢٣٦( الصغير الجامع ضعيف) // ١٨٠٠( الضعيفة [ضعيف،

  ])آليا الشاملة بترقيم ،١٦٧/ ٣( الترمذي سنن وضعيف صحيح )آليا

  ) ٢٥٥٥(  ١٧ومسلم  ٥٩٨٩أخرجه البخاري  -٥٤٦ 



) على وجھھ ومن شاء ترك إال ٢) الرجل وجھھ فمن شاء أبقى(١المسائل كدوح یكدح بھا(«- ٥٣٤
  » .أن یسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر ال یجد منھ بدا

 ٥٤٨رواه ابو داود                                                                          

ا اثنان وسبعون بابا أدناھا مثل إتیان الرجل أمھ وإن أربى الربا استطالة الرجل في الرب« - ٥٣٥
  » .عرض أخیھ

 ٥٤٩رواه ابن ابي شیبة                                                                                 

  »الراشي والمرتشي في النار« - 536

  ٥٥٠رواه البزار                                                                              

" التثاؤب من الشیطان ؛ فإذا تثاءب أحدكم فلیرده ما استطاع ؛ فإن أحدكم إذا قال ھا ؛  - ٥٣٧
  ضحك الشیطان "

  ٥٥١رواه البخاري                                                                                 

  »)اهللا تبارك وتعالى یذھبھ بالتوكل١الطیرة من الشرك، وما منا إال أن (« - ٥٣٨

  ٥٥٢رواه البزار                                                                            

                                                                                                                                                                                     
   1265رقم  )٩٣/ ٤( الزخار البحر - ٥٤٧ 

  ])٣٣٨/ ٢( والترهيب الترغيب صحيح[قال المنذري : رواه أحمد والبزارورواة أحمد ثقات ؛وانظر  )صحيح( 

 ١٦٣٩-٥٤٨  
  ].٧٨٧ الترغيب صحيح. -)١١٣٥/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح) [صحيح(

َوْ خَدْش مِنْ أثَرٍ وكُل. الخُدُوش: الكُدُوح قوله ( كدوح ) َنْ وَيَجُوزُ. كَدْح فَهُوَ عَض أ  والكَدْح. األثَر بِهِ سُمّي مَصْدَرًا يَكُونَ أ
 )١٥٥/ ٤( واألثر الحديث غريب في النهاية[ .والعَمل والحِرْصُ السعْيُ هَذَا غَيْرِ فِي

  )في المخطوط  (أ): فيها ١( 
  ) في المخطوط (أ) و( ب): القى ٢(
   ٢٧٠٥/  ٣لم أعثر عليه فيما طبع من المسند لكن عزاه البن ابي شيبة كذاك ابن حجر في المطالب العالية -٥٤٩ 
  ])٦٦٣ /١( وزيادته الصغير الجامع صحيح -١٨٧١ الصحيحة) ... [ صحيح(

  ١٠٣٧رقم )٢٤٧/ ٣( الزخار حر الب -٥٥٠ 
  : فيه من لم أعرفه "]٤/١٩٩إسناده ضعيف [ قال في مجمع الزوائد 

 ،٢٦٢١ اإلرواء  -)٩١٠/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح وغيره ؛انظر [ ٣٥٨٠لكن له شاهد صحيح أخرجه أبو داود 
  ].٤٥٧ المرام غاية

  ... ٣٢٨٩رقم  -٥٥١ 
 ١٨٤٠رقم  )٢٣٠/ ٥( الزخار البحر -٥٥٢ 



"الرؤیا ثالثة: فرؤیا الصالحة بشرى من اهللا، ورؤیا تحزین من الشیطان، ورؤیا [ مما  - ٥٣٩
  مرء نفسھ، فإن رأى أحدكم ما یكره فلیقم فلیصل، وال یحدث بھا الناس") ال١یحدث](

   ٥٥٣رواه مسلم                                                                              

  »الرؤیا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة«  - ٥٤٠

  ٥٥٤رواه مالك                                                                              

الرؤیا الصالحة بشرى وھي جزء من سبعین جزءا من النبوة، وإن ناركم یعني ھذه جزء « - ٥٤١
  ،» من سبعین جزءا من سموم جھنم، وما دام العبد ینتظر الصالة فھو في صالة ما لم یحدث

  ٥٥٥رواه البزار                                                                              

  " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بینھن ما لم تغش الكبائر " - ٥٤٢

  ٥٥٦رواه مسلم                                                                      

ن وتبأس وتمسكن وتقنع یدیك وتقول اللھم  فمن لم " الصالة مثنى مثنى وتشھد في كل ركعتی - ٥٤٣
  یفعل  فھي خداج "

 ٥٥٧رواه ابن ابي شیبة                                                                     

  "الطواف صالة ، فاذا طفتم فأقلوا الكالم ". - 544

  ٥٥٨رواه النسائي                                                                   

                                                                                                                                                                                     
  ])آليا الشاملة بترقيم ،١١٤/ ٤( الترمذي سنن وضعيف صحيح)٣٥٣٨( ماجة ابن [صحيح،

:" معناه إال من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه؛  ٢٣٢/  ٤قوله ( وما منا ) قال الخطابي في معالم السنن 
 فحذف اختصارا للكالم واعتمادا على فهم السامع ".

  أ) ولكنفي ( )١(
  ٧٠١٧) وأخرجه البخاري كذلك  ٢٢٦٣(  ٦رقم  -٥٥٣ 
  تحدث -أ  -)في ١(
  )٩٥٦/ ٢( الباقي عبد ت مالك موطأ -٥٥٤ 

  ٦٩٦٣وأخرجه البخاري 
  ١٨٦٤رقم )٢٥٠/ ٥( الزخار البحر -٥٥٥ 

 )١١٤٢/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح] وله شواهد صحيحة لفقراته الثالثة [٣٨٨/  ١٠إسناده ضعيف [ مجمع الزوائد 
  )٢٨٤٣( ٣٠ومسلم ٣٢٦٥البخاري -.٦١٦ النضير الروض)٦٥٠/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح -  
  )٢٣٣(  ١٤رقم -٥٥٦ 
  ال يوجد فيما طبع من مسنده  -٥٥٧ 

 اللهم: وتقول يدك وتقنع وتمسكن، وتبأس، ركعتين، كل في وتشهد مثنى، مثنى الصالة"  بلفظ " ١٧٥٢٣وأخرجه أحمد 
  "  يديك وتقنع: " حجاج وقال"  خداج فهي ذلك، يفعل لم فمن اللهم،

 تحقيق شعيب األرنؤوط ] )٦٦/ ٢٩( الرسالة ط أحمد مسند -)٧٣/ ١( والترهيب الترغيب ضعيفإسناده ضعيف [
   



االستجمار تو ؛ ورمي الجمار تو ؛ والسعي بین الصفا والمروة تو ؛ والطواف َتوٌّ ؛ وإذا «- ٥٤٥
  » . استجمر أحدكم فلیستجمر بَتو

  ٥٥٩رواه مسلم                                                                          

  ب وحلق العانة وتقلیم األظفار والسواك."" الطھارات أربع قص الشار - ٥٤٦

  ٥٦٠رواه البزار                                                                           

  »التكبیر في العیدین في الركعة األولى سبع تكبیرات وفي األخرى خمس تكبیرات« - ٥٤٧

 ٥٦١رواه البغوي                                                                                 

  " الركاز الذھب الذي ینبت مع األرض " - 548

  ٥٦٢رواه البغوي                                                                         

  » .السائمة جبار  والمعدن جبار وفي الركاز الخمس« - ٥٤٩

  ٥٦٣رواه البزار                                                                          

                                                                                                                                                                                     
   ٣٩٤٥رقم  ٢/٤٠٦في الكبرى -٥٥٨ 

  ])١٥٦/ ١( السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء [ صحيحه  إسناد

  ) ١٣٠٠ ( ٣١٥رقم  -٥٥٩ 
) ..والمراد بالتو في الجمار سبع وفي الطواف سبع وفي السعي سبع  ١/٢٠٠قوله : تو هو الوتر أي الفرد ( النهاية 

  جب الزيادة حتى ينقى .فإن لم يحصل اإلنقاء و ؛وفي االستنجاء ثالث 
  ٤١٤٦رقم  )٨٠/ ١٠( الزخار البحر -٥٦٠ 
  ])٥٣٦: ص( زيادتهو الصغير الجامع ضعيف-  ١٢٧١[ الضعيفة )ضعيف(
 خمس األخيرة وفي تكبيرات سبع األولى الركعة في العيدين في التكبير«بلفظ  ٩٢/ ٢وأخرجه الدارقطني -٥٦١ 

  »تكبيرات
في الفطر سبع في  إسناده ضعيف [ علل الترمذي ] وله شاهد بسند حسن عن عبد هللا بن عمرو يرفعه بلفظ " التكبير

 )٥٧٩/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح[  ١١٥١ا كلتيهما "أخرجه أبو داود بعدهماألولى وخمس في اآلخرة والقراءة 
  ].٦٣٩ اإلرواء ،١٠٤٥ داود أبي صحيح و
   ٦٥٧٨رواه أبو يعلى في المسند -٥٦٢ 

إسناده ضعيف جدا [ فيه عبد هللا بن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف وقال الحافظ ابن حجر : ضعيف جدا .انظر 
 ] ٧٨/  ٣مجمع الزوائد  و ٤١٩/ ١التقريب 

 منهما كال ألن اللغة؛ تحتملهما والقوالن المعادن،: العراق أهل وعند األرض، في المدفونة الجاهلية كنوزقوله الركاز : 
  ])٢٥٨/ ٢( واألثر الحديث غريب في النهاية[األرض في مركوز

  ( كشف األستار ) ٨٩٤-٥٦٣ 
]وله شاهد صحيح .٧ص الركاز رسالة -)٦٨٦/ ١( وزيادته الصغير امعالج صحيح) ... [ه األلبانيحسنصحيح لغيره ، و(

 " الخمس الركاز وفي جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار، البئر"  )١٥/ ١٢( الرسالة ط همسندعند أحمد في 

 .هدر: أي موحدة، وخفة جيم، بضم: السندي قال ،"جبار: "قوله



  " النار جبار " - ٥٥٠

  ٥٦٤رواه البزار                                                                            

  " الرِّجل جبار " - ٥٥١

 ٥٦٥رواه البزار                                                                              

  »البضع ما بین الثالث إلى التسع«  - 552

  ٥٦٦رواه البزار                                                                              

  "الُحْقب ثمانون سنة " - ٥٥٣

  ٥٦٧ه البزار روا                                                                             

  "القنطار اثنا عشر ألف أوقیة ؛ كل أوقیة أكثر ما بین السماء واألرض".  - ٥٥٤

  ٥٦٨رواه البزار                                                                           

                                                                                                                                                                                     
 إنسان فيها وقع أو عليه، فانهار بئر، لحفر أو معدن، الستخراج آخر إنسان جراستأ إذا: قالوا الدال، بكسر: قال والمعدن،

 .ملكه في كان إذا عليه ضمان فال

 فهو إنسانا جرحت إذا: أي ،"جبار" أعجم فهو الكالم على يقدر ال ما وكل تتكلم، ال ألنها البهيمة،: أي: قال والعجماء،
 .سائق وال قائد معها يكن لم إذا هذا: الخطابي قال هدر،

 في المدفون الجاهلي الكنز والمراد دفنه، إذا: ركزه من معجمة، زاي آخره كاف وتخفيف راء بكسر: قال الركاز، وفي
  ])١٦/ ١٢(تح األرنؤوط  الرسالة ط أحمد مسند[ .أخذه وسهولة نفعه، لكثرة الخمس فيه وجب وإنما األرض،

  ٩٣٩٢البحر الزخار رقم  -٥٦٤ 
  ])١١٤٩/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح -٢٣٨١ الصحيحة) [صحيح( 

  قوله النار جبار : هدر أي ما أحرقته النار  بال عدوان فهو هدر .
  ٧٧٩٩البحر الزخار  -٥٦٥ 

  ] ٣١٥٣ضعيف الجامع الصغير  -)٣٦١/ ٥( السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء-  )٣٩/ ٤( السنن معالم[ .ضعيف
 ال أبو داود : الدابة تضرب برجلها وهو راكب .ومعنى قوله الرجل جبار : ق

 حسين بن وسفيان محفوظ غير إنه وقيل الحديث هذا في الناس تكلم وقد الهدر، الجبار معنى: لخطابي ا قال
 أبو به قال وقد. واجبًا به القول لكان الحديث صح ولو جبار جرحها هوالعجماء وإنما قالوا. الحفظ بسوء معروف

  .وأصحابه حنيفة
 ٣١٩٤وأخرجه الترمذي  ٣١٦رقم )٤٤٨/ ١( الزخار البحر -٥٦٦ 
  ] ٣٣٥٤ الضعيفة). ٥٥٨/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح) ... [صحيح(
  ٩٠٤٩رقم -٥٦٧ 

 )٢٩٨/ ٦( العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحافانظر .ضعيف وهو نصير، بن الحجاج سنده فيإسناده ضعيف [
  ]٧/١٣٣ومجمع الزوائد 

  ٩٠٢٨رقم  )١٠/ ١٦( الزخار البحر -٥٦٨ 



یعني الخنصر واإلبھام في  –" الضرس والثنیة سواء ؛ واألسنان كلھا سواء ؛ وھذه سواء - ٥٥٥
  الدیة "

 ٥٦٩رواه البزار                                                                           

"النذر ال یقرب شیئا لم یكن اهللا قدره، ولكن النذر یستخرج بھ من البخیل ما لم یكن یرید أن  - 556
  یخرجھ ".

  ٥٧٠رواه البزار                                                                                 

 "الدینار بالدینار والدرھم بالدرھم ال فضل بینھما " - ٥٥٧

  ٥٧١رواه مالك                                                                                

  " الرجل أحق بصدر دابتھ، وأحق بمجلسھ إذا رجع  " - ٥٥٨

  ٥٧٢رواه ابن أبي شیبة                                                                    

  " الشام أرض المحشر والمنشر " - ٥٥٩

  ٥٧٣رواه البزار                                                                      

  بدا"." الصعود: جبل من نار یتصعد فیھ الكافر سبعین خریفا، ویھوي فیھ كذلك منھ أ- ٥٦٠

  ٥٧٤رواه الترمذي                                                                            

                                                                                                                                                                                     
 )٢٦٠/ ٤( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات

  ]٤٠٧٦الضعيفة -).٢٢٢/ ١)) (الرغيب التعليق(( ـ ضعيف
  .إلى أن البزار قد أخرجه  ٨٥/  ٤عليه عند البزار لكن أشار الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير  عثرلم أ -٥٦٩ 
  . »سواء وهذه هذه سواء والضرس الثنية سواء واألسنان سواء األصابع« بلفظ  وغيره ٤٥٥٩وأخرجه أبو داود  
  ] ٢٧٧٨صحيح الجامع الصغير  -٢٢٧٧اإلرواء  – )١٠٣٨/ ٢( المصابيح مشكاة [)صحيح(
  ٨٨٤٠رقم )٣١١/ ١٥( الزخار البحر -٥٧٠ 

  )١٦٣٩(٤-٢ومسلم  ٦٦٠٨وأخرجه البخاري 
أنه معصية ؛ وإال لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية ". [شرح النسائي قال السندي :"ليس النهي عن النذر إلفادة 

٧/١٦ [  
  )١٥٨٨(٨٥وأخرجه كذلك مسلم  ٦٣٢/ ٢-٥٧١ 
 ١١٢٨٢رقم )٣٨٢/ ١٧( الرسالة طه مسندوأخرجه أحمد -٥٧٢ 
  ])٦٦٤/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح - .٤٩٤ اإلرواء) ... [ حسن(
  ٣٩٦٥رقم -٥٧٣ 

 )٦٩٣/ ١( يادتهوز الصغير الجامع صحيح
 ])٦٩٣/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح.٤ رقم الشام فضائل أحاديث) ... [ صحيح(
 ابن جم، حم: ٤ رقم الشام فضائل أحاديث. ذر أبي عن] الشام فضائل في الربعي شجاع ابن الحسن أبو) ... [صحيح(

  .سعد بنت ميمونة- ماجه



  » .األرض كلھا مسجد إال المقبرة والحمام«- ٥٦١

 ٥٧٥رواه الترمذي                                                                   

  » .اللحد لنا والشق لغیرنا« - ٥٦٢

  ٥٧٦رواه النسائي                                                                  

  " الجار أحق بسقبھ " - ٥٦٣

  ٥٧٧رواه النسائي                                                                   

  التلبینة ُمِجمَّة لفؤاد المریض ُتذھب بعض الحزن " - ٥٦٤

  ٥٧٨رواه أبو داود                                                                

  "  التاجر األمین الصدوق المسلم مع الشھداء یوم القیامة" - ٥٦٥

 ٥٧٩رواه الدارقطني                                                              

 - أو تمأل  -ن اهللا والحمد هللا تمآلن الطُّھور شطر اإلیمان والحمد هللا تمأل المیزان، وسبحا: «- 566
ما بین السماوات واألرض، والصالة نور، والصدقة برھان والصبر ضیاء، والقرآن حجة لك أو 

 »علیك، كل الناس یغدو فبایع نفسھ فمعتقھا أو موبقھا

  ٥٨٠واه مسلم ر                                                                                       

                                                                                                                                                                                     
  ٢٥٧٦رقم  -٥٧٤ 
  ])٣٠٢: ص( الترمذي سنن ضعيف - ٣٥٥٢ الصغير الجامع ضعيف( ٥٦٧٧ المشكاة [–) ضعيف(

  ٣١٧رقم  -٥٧٥ 
  ] )٥٣٦/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح .٢٨٧ اإلرواء ،٥٠٧ داود أبي صحيح ،٧٣٧ المشكاة) ... [ صحيح(

 ٨٠/  ٤ -٥٧٦  
  ])٩٦٤/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح -١٤٤ الجنائز أحكام) [ صحيح(

  و ٣٢٠/  ٧ -٥٧٧ 
  ..... ٢٢٥٨لك البخاري وأخرجه كذ

  )  ٢٢١٦(  ٩٠...ومسام  ٥٤١٧أخرجه البخاري  -٥٧٨ 
  والحديث عزاه المصنف ألبي داود وليس عنده ولعل الخطأ من النساخ . وهللا أعلم .

  قوله ( التلبينة ) : حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيها عسل  سميت تلبينة تشبيها لها باللبن لبياضها ورقتها .
ه  ( مجمة ) : بفتح الميم والجيم ؛ ويقال بضم بضم الميم وكسر الجيم أي تريح فؤاد المريض وتزيل عنه الهم قول

  ] ٢٠٢/ ٤وتنشطه [شرح النووي على صحيح مسلم 
 ٧/  ٣ -٥٧٩   

  ])٣٦٨: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيفضعيف [ 



النجوم أمنة للسماء، فإذا ذھبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة ألصحابي، فإذا ذھبت « - ٥٦٧
 »أتى أصحابي ما یوعدون، وأصحابي أمنة ألمتي، فإذا ذھب أصحابي أتى أمتي ما یوعدون

 ٥٨١رواه مسلم                                                                             

" السباق أربعة: أنا سابق العرب وسلمان سابق فارس وبالل سابق الحبش وصھیب سابق  - ٥٦٨
  الروم " .

  ٥٨٢رواه البغوي                                                                           

شھید، وصاحب ذات  " الشھداء سبعة سوى القتل في سبیل اهللا: المطعون شھید، والغرق - ٥٦٩
  الجنب شھید، والحرق شھید، والذي یموت تحت الھدم شھید، والمرأة تموت بُجمع  شھید ".

 ٥٨٣رواه مالك                                                                                  

تى قتل فذاك یرفع الناس " الشھداء أربعة: رجل جید اإلیمان لقي العدو فصدق اهللا فقاتل ح  - 570
أعناقھم ینظرون إلیھ یوم القیامة، ورجل مؤمن لقي العدو فكأنما ُیضرب بشوك الطلح من الُجبن 

                                                                                                                                                                                     
  ) ٢٢٣(  ١رقم -٥٨٠ 

 ويقال المصدر هو الذي الفعل به أريد إذا أولهما بضم والطهور ضوءالو يقال اللغة أهل جمهور قال) الطهور( ش[  
 أنها فمعناه) نور الصالة( النصف الشطر أصل) شطر( به يتطهر الذي الماء به أريد إذا أولهما بفتح والطهور الوضوء

 قال) برهان ةوالصدق( به يستضاء النور أن كما الصواب إلى وتهدي والمنكر الفحشاء عن وتنهى المعاصي من تمنع
 صدقاته كانت ماله مصرف عن القيامة يوم سئل إذا العبد كأن البراهين إلى يفزع كما إليها يفزع معناه التحرير صاحب
 على الصبر وهو الشرع في المحبوب الصبر فمعناه) ضياء والصبر( به تصدقت فيقول السؤال هذا جواب في براهين
 يزال وال محمود الصبر أن والمراد الدنيا في المكاره وأنواع النائبات على اأيض والصبر معصيته عن والصبر هللا طاعة

 به وعملت تلوته إن به تنتفع أي ظاهر معناه) عليك أو لك حجة والقرآن( الصواب على مستمرا مهتديا مستضيئا صاحبه
 من فيعتقها بطاعته هللا ايبيعه من فمنهم بنفسه يسعى إنسان كل فمعناه) الخ يغدو الناس كل( عليك حجة فهو وإال

  ]يهلكها أي فيوبقها بإتباعها والهوى للشيطان يبيعها من ومنهم العذاب
  ) ٢٥٣١( ٢٠٧رقم -٥٨١ 
 فالسماء باقية دامت ما النجوم أن الحديث ومعنى بمعنى واألمان واألمن األمنة العلماء قال) للسماء أمنة( ش[   

 من أي) ألصحابي أمنة وأنا( وذهبت وانشقت فانفطرت السماء وهنت مةالقيا في وتناثرت النجوم انكدرت فإذا باقية
 فإذا( ذلك كل وقع وقد صريحا به أنذر مما ذلك ونحو القلوب واختالف األعراب من ارتد من وارتداد والحروب الفتن
 الشيطان قرن وطلوع فيه والفتن الدين في والحوادث البدع ظهور من معناه) يوعدون ما أمتي أتى أصحابي ذهب

  ]وسلم عليه هللا صلى معجزاته من كلها وهذه ذلك وغير ومكة المدينة وانتهاك عليهم وغيرهم الروم وظهور

  ٦٩٠١رقم )٣٠٧/ ١٣( الزخار البحر -٥٨٢ 
إسناده ضعيف قال ابن أبي حاتم :" سمعت أبي وابا زرعة يقوالن : هذا حديث باطل ال أصل له بهذا اإلسناد "[ العلل 

/ ٤( الذهبي تلخيص مختصر ).١٣١٥( الجامع ضعيف-)٤٩١/ ٣( الزوائد ومجمع األصول جامع من الفوائد معج - ٣٥٣/  ٢
٢١٢٥( [  

 ٢٣٣/  ١-٥٨٣  
  ])٣٩/ ١( الجنائز أحكامإسناده صحيح [

 بمعنى كذخر المجموع، بمعنى بالضم والجمع بكرا، تموت التي وقيل ولد، بطنها وفي تموت إي": "  النهاية"  في
: قلت"  بكارة أو حمل من عنها منفصل غير فيها مجموع شئ مع ماتت أنها والمعنى الجيم، الكسائي وكسر المذخور،

  ". جمعاء ولدها يقتلها"  بلفظ"  العاشرة"  في المتقدم الحديث بدليل قطعا الحمل هنا والمراد



أصابھ سھم * غْرب فقتلھ فذاك في الدرجة الثانیة، ورجل خلط عمال صالحا وآخر سیئا لقي العدو 
لى نفسھ لقي العدو فصدق اهللا فصدق اهللا فقاتل حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة، ورجل أسرف ع

 فقاتل حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة "

  ٥٨٤رواه البزار                                                                                    

الشھداء على بارق نھر بباب الجنة في قبة خضراء یخرج علیھم رزقھم من الجنة بكرة «  - ٥٧١
  » .وعشیا

  ٥٨٥رواه ابن أبي شیبة                                                                 

" السخي قریب من اهللا قریب من الناس قریب من الجنة بعید من النار والبخیل بعید من اهللا  - ٥٧٢
  ”بعید من الناس بعید من الجنة قریب من النار ولجاھل سخي أحب إلى اهللا من عابد بخیل 

 ٥٨٦رواه الترمذي                                                                              

" الساعي على األرملة والمسكین كالمجاھد في سبیل اهللا أو كالذي یصوم النھار ویقوم اللیل  - 573
."  

  ٥٨٧رواه الترمذي                                                                             

                                                             
  ٢٤٦رقم  )٣٦٦/ ١( الزخار البحر -٥٨٤ 

  ]).٢٠٠٤( »الضعيفة«ضعيف [
 .الشوك أشجار من نوع: الطلح) طلحًا(
 .جاء أين من يدر لم إذا: وسكونها الراء وبفتح اإلضافة، وبغير باإلضافة، غرب سهم أصابه) رْبغَ سَهْم(
 .واآلثام األوزار اعتقاب من أكثر إذا) : نفسه على الرجل أسرف(
 الحسن رواه ما أيضًا عليه دلوي واحدة مرتبة في ليسوا الشهداء أن يفيد ونحوه الحديث هذا: الفتح في الحافظ قال  

 فهو المسلم فيها يموت موتة كل وجهه هللا كرم على حديث من حسن بإسناد المعرفة كتاب في الحلواني علي بن
  ])٢٤٢٢/ ٦( الدين علوم إحياء أحاديث تخريج [.أهـ تتفاضل الشهادة أن غير شهيد

)*٣٦/٢(  
   ٥٦٣/  ٤في المصنف  -٥٨٥ 
 ] ٢/١٩٦ الترغيب -)٦٩٥/ ١( وزيادته صغيرال الجامع صحيح[) ... حسن(

  
 ١٩٦١ -٥٨٦  
  ] ٦٤٦؛  ١٥٤والضعيفة  ٣٣٤١ضعيف الجامع الصغير  [)جدا ضعيف(
 ١٩٦٩ -٥٨٧  

  ) ٢٩٨٢(  ٤١..و مسلم  ٥٣٥٣وأخرجه البخاري 
الزاد بفقد  قوله (األرملة): من ال زوج لها . قال ابن قتيبة : سميت أرملة لما يحصل لها من اإلرمال ؛ وهو الفقر وذهاب

  الزوج .



" الزھادة في الدنیا لیست بتحریم الحالل، وال إضاعة المال، ولكن الزھادة في الدنیا.أن ال  - ٥٧٤
تكون بما في یدیك أوثق مما في ید اهللا، وأن تكون في ثواب المصیبة إذا أنت أصبت بھا أرغب فیھا 

  لو أنھا أبقیت لك ".

  . ٥٨٨رواه الترمذي                                                                           

  »الدنیا ملعونة ملعون ما فیھا إال أمرا بالمعروف، أو نھیا عن المنكر، أو ذكر اهللا«-٥٧٥ 

  ٥٨٩رواه البزار                                                                             

  »لمال أو تذھب بالمالالیمین الفاجرة تذھب ا« - ٥٧٦

  ٥٩٠رواه البزار                                                                             

  "الوزغ شیطان "   - ٥٧٧

  ٥٩١رواه البزار                                                                                

  " األجدع شیطان "  - ٥٧٨

 ٥٩٢رواه البزار                                                                            

  " الدجال أعور مكتوب بین عینیھ كافر یقرأ كل قارىء وغیر قارىء." - 579

  ٥٩٣رواه البزار                                                                           

  ح العین ، علیھا َظَفَرة غلیظة مكتوب بین عینیھ كافر "" الدجال ممسو  - ٥٨٠
                                                             

 ٢٣٤٠رقم -٥٨٨ 
 - ٣١٩٤ الصغير الجامع ضعيف الثاني، التحقيق ،٥٣٠١ المصابيح ومشكاة ٨٩٤  ماجه ابنضعيف سنن  )[ جدا ضعيف(

  ])٢٦٣: ص( الترمذي سنن ضعيف
 ١٧٣٧رقم  )١٤٥/ ٥( الزخار البحر - ٥٨٩ 

 ملعونة الدنيا إن«إذ له شاهد صحيح بلفظ  ] ومعناه صحيح)٤٤٣: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[ضعيفإسناده  (
  ].٧١)٣٣٢/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح - الترغيب صحيح. [  »متعلما أو وعالما وااله وما هللا ذكر إال فيها ما ملعون

  ١٠٣٤رقم )٢٤٥/ ٣( الزخار البحر -٥٩٠ 
  ])٦٧٠/ ٢( وفوائدها هافقه من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة-)٤٧/  ٣" ( الترغيب" إسناده صحيح [

  لم أعثر عليه بهذا اللفظ عند البزار وال عند غيره ؛ وهللا أعلم  -٥٩١ 
  ) ٢٢٣٩(  ١٤٥،،ومسلم  ١٨٣١وورد بلفظ " الشيطان فويسق " أخرجه البخاري 

  ٣١٩البحر الزخار رقم  -٥٩٢ 
  ] ٢٢٧١ضعيف الجامع الصغير  - )٣١٣/ ٧( األرنؤوط ت داود أبي سنن[ضعيف  إسناده

 .٧٤٤٣رقم )٣٠/ ١٤( الزخار البحر - ٥٩٣ 

  ].تح األرنؤوط )٢٢٥/ ٢١( الرسالة ط أحمد مسند[. مسلم شرط على صحيح إسناده



 ٥٩٤رواه ابن أبي شیبة                                                                          

الدجال یخرج من أرض بالمشرق یقال لھا خراسان یتبعھ أقوام كأن وجوھھم المجانُّ « - ٥٨١
  » .الُمْطَرقُة

 ٥٩٥رواه ابن أبي شیبة                                                                      

 »)، جفال الشعر، معھ جنة ونار، فناره جنة وجنتھ نار١الدجال أعور العین الیسرى (« - ٥٨٢

 ٥٩٦رواه مسلم                                                                  

جان  كأن رأسھ َأَصَلة أشبھ الناس بعبد العزى بن قطن فإما ھلك الُھلَّك فإن " الدجال أعور ِھ-٥٨٣ 
  ربكم لیس بأعور "                                                                                              

 ٥٩٧ه الترمذي روا                                                                     

                                                             
  »كاتب وغير كاتب مؤمن كل يغزوه،  وعنده في تتمة الحديث :" ٣٧٤٧٢رقم )٤٩٠/ ٧( شيبة أبي ابن نفمص -٥٩٤ 

  »كاتب وغير كاتب مؤمن، كل يقرؤه )وعنده في التتمة " ٢٩٣٤(  ١٠٥رقم )٢٢٤٩/ ٤( سلموأخرجه م
 الرواية في موصوفة أيضا وهي فيها ضوء ال التي) بالهمز( الطافئة هي الممسوحة هذه) العين ممسوح( ش[   قوله :

 على الكتابة هذه أن المحققون عليه الذي الصحيح) كافر عينيه بين مكتوب( ناتئة وال حجراء ليست بأنها األخرى
 هللا ويظهرها وإبطاله وكذبه بكفره القاطعة العالمات جملة من وعالمة آية هللا جعلها قيقةح كتابة وإنها ظاهرها

 . ذلك في امتناع وال وفتنته شقاوته أراد عمن ويخفيها كاتب وغير كاتب مسلم لكل تعالى
  )٢٢٤٩  - ٢٢٤٨/ ٤( مسلم صحيحشرح  ]المآقي عند تنبت لحمة األصمعي وقال البصر تغشى جلدة هي) ةرَفَظَ (
  ٢٢٣٧وأخرجه الترمذي ، لم أعثر عليه فيما طبع من المسند  -٥٩٥ 
 ])٦٤٠/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح -٥٤٨٧ المشكاة) ... [ صحيح(

ُلبِست التي التراس: أي" المُطرقة المجان: "قوله  في قاله. غالظها الوجوه عِراض أنهم أراد شيء، فوق شيئًا العَقَب أ
  ".اللسان"
  )  ٢٩٣٤(  ١٠٤ رقم -٥٩٦ 

  ]كثيره أي) الشعر فالجُ( ش[  
  في (أ) و (ب)  اليمنى  )١(

 العزى بعبد الناس أشبه أصلة رأسه كأن أزهر هجان أعورالدجال  اليوجد عند الترمذي ورواه ابن حبان بلفظ " -٥٩٧ 
  )بأعور ليس ربكم فإن الهلك هلك فإن قطن بن

  ).١١٩٣)) (الصحيحة(( ـ صحيح

 .واحد بلفظ والمؤنث والجميع واالثنين الواحد على ويقع بيض،األ: والهجانقوله : 
 الصغير الرأس تشبه والعرب الضخمة، العظيمة الحية هي: وقيل األفعى،: بفتحات واألصلة. المستنير األبيض: واألزهر

 قال خزاعة، من المصطلق بني من رجل: والطاء القاف بفتح قطن، بن العزى وعبد. الحية برأس الحركة الكثير
. الزائدة" ما" ميم في الشرطية إن نون فأدغمت. الزائدة وما الشرطية إن هي" إما"و. الجاهلية في هلك: الزهري
 ط أحمد مسند[ .بأعور ليس هللا أن فاعلموا وضلوا، جاهلون ناس به هلك فإن: أي: األثير ابن قال هالك، جمع: والهلك

  ] )٤٩/ ٤( الرسالة
  ا الشيخ األلباني :"وهذه بعض صفات الدجال جمعه

 أال خشيت حتى الدجال عن حدثتكم قد إني: عبادة حديث وفي( قبلي، نبي إياه يصفها لم صفة لكم سأصفه فإني<< 
 ).تعقلوا

 .بعدي نبي وال نبي أنا: فيقول يبدأ إنه -  ٨



اإلِْیَماُن َیَماٍن، َوَرْدُأ اإلِْیَماِن ِفي َقْحَطاَن، َواْلَقْسَوُة ِفي َوَلِد َعْدَناَن، ِحْمَیُر َرْأُس اْلَعَرِب «  - 584
َوُتَھا، اللَُّھمَّ َأِعزَّ  َوَناُبَھا، َوَمْذِحٌج َھاَمُتَھا َوِعْصَمُتَھا، َواألَْْزُد َكاِھُلَھا َوُجْمُجَمُتَھا، َوَھْمَداُن َغاِرُبَھا َوُذْر

ْنَیا َوِشیَعِتي األَْْنَصاَر الَِّذیَن َأَقاَم اهللاَُّ ِبِھُم الدِّیَن الَِّذیَن آَوْوِني َوَنَصُروِني َوَحَمْوِني، َوُھْم َأْصَحاِبي ِفي الدُّ
  »ِفي اْآلِخَرِة، َوَأوَُّل َمْن َیْدُخُل اْلَجنََّة ِمْن ُأمَِّتي

  ٥٩٨رواه البزار                                                                             

  » .الناس تبع لقریش برھم لبرھم، وفاجرھم تبع لفاجرھم« - ٥٨٥

  ٥٩٩رواه البزار                                                                              

إحداھما واألخرى أن تھاجر إلى اهللا ورسولھ صلى اهللا  الھجرة خصلتان أن تھجر السیئات« - 6٥٨
علیھ وسلم، وال تنقطع الھجرة ما قبلت التوبة وال تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من 

  » .المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فیھ وكفى الناَس العمُل

 ٦٠٠رواه البزار                                                                      

" األیدي ثالثة َفَیُد اهللا العلیا وَید الُمعِطي التي تلیھا ویُد السُّفَلى السائلُة فَأْعِط الفضل وال  - 587
 تعجز عن نفسك " .

 ٦٠١رواه أبو داود                                                                   

                                                                                                                                                                                     
 .تموتوا حتى ربكم ترون وال. ربكم أنا: فيقول يثني ثم -  ٩

 عنبة كأنها اليمنى عينه] [دري كوكب كأنها خضراء] [غليظة ظفرة عليها] [اليسرى العين] [ممسوح[ أعور وإنه -  ١٠
 بأعور ليس ربكم إن] عليكم يخفين فال شأنه من عليكم خفي ما أال] [الشعر جفال] [حجراء وال بناتئة ليست] [طافية

 تروا لن وأنكم] [عينيه إلى يدهب وأشار] [ثالثا] [بأعور ليس ربكم أن عليكم يخفين فال شأنه من عليكم خفي ما أال[
 ].تموتوا حتى ربكم

 ].لله والسماء األرض وإن األرض في يمشي إنه[ -  ١١
 ].هجان] [دعج أفحج قصير] [قطن بن العزى بعبد أشبهه كأني قطط شاب إنه[ -  ١٢
 ].الشعر جفال] [جعد آدم وإنه[ -  ١٣
 .كاتب غير أو كاتب مؤمن كل] يقرؤه أو عمله كره من[ يقرؤه كافر: عينيه بين مكتوب وإنه -  ١٤
 وجنته جنة فناره] والنار الجنة مثل معه يجيء وإنه] [خبز وجبل] [وماء ونهرا[ ونارًا جنة معه أن فتنته من وإن -  ١٥
  :لشادي بن محمد آل نعمان  ])٢٣٩/ ٩( العقيدة في األلباني موسوعة>>[ راجع .نار
  
  ٤١٠رقم )٦٧/ ٢( الزخار البحر -٥٩٨ 

  وقال " منكر " ] ٦٢٣٠الضعيقة  –البن حجر  ٣٧٦/  ٢ضعيف [ مختصر الزوائد  إسناده
  ٥١٢رقم  )١٤٩/ ٢( الزخار البحر -٥٩٩ 

 )والشر الخير في لقريش تبع الناس( ] وله شواهد في الصحيح بلفظ" ١٩١/  ٥إسناده ضعيف [ مجمع الزوائد 
  )).٨٤/ ٩( حبان ابن يحصح على الحسان التعليقات -١٠٠٧ و ١٠٠٦)) (الصحيحة(( ـ صحيح

  ١٠٥٤رقم  )٢٦٣/ ٣( الزخار البحر -٦٠٠ 
  ])٣٤/ ٥( السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء - ٢٥٠/  ٥[مجمع الزوائد حسن  إسناد

 ١٦٤٩رقم  -٦٠١ 
  ])٢٥١/ ٥( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات ).١٤٥٥)) (داود أبي صحيح(([ – صحيح



  » .ةاللبن في المنام فطر«  - ٥٨٨

  ٦٠٢رواه البزار                                                                    

  » .الدھن یذھب البؤس، والِكسوة ُتظھر الِغنى، واإلحسان إلى الخادم ُیكبت العدو«- ٥٨٩

  ٦٠٣رواه البزار                                                                         

                                                             
  ١٠٠٥٩رقم -٦٠٢ 
  ].٥٤٨٨صحيح الجامع الصغير -٢٢٠٧ صحيحةال) [ حسن(

  ٢٩٦٥رقم )٣٦٩/ ٣( البزار زوائد عن األستار كشف -٦٠٣ 
  ]٤٩٦٤ضعيف الجامع الصغير  – ١٣٢/  ٥إسناده ضعيف جدا [ مجمع الزوائد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثامن                                            

  

 

 »استقیموا ولن تحصوا واعملوا، وخیر أعمالكم الصالة وال یحافظ على الوضوء إال مؤمن« -٥٩٠

  ٦٠٤رواه مالك                                                                              

  أئمتكم خیاركم، فإنھم وفدكم فیما بینكم، وبین اهللا عز وجل ". ) ١/  ٣٨( " اجعلوا   - ٥٩١

  ٦٠٥رواه الدارقطني                                                                           

  »اقرءوا القرآن وال تأكلوا بھ، وال تستكثروا بھ، وال تجفوا عنھ، وال تغلوا فیھ - ٥٩٢

  ٦٠٦رواه ابن أبي شیبة                                                                         

  »اقرءوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا« - ٥٩٣

  ٦٠٧رواه البزار                                                                                   

                                                                                                                                                                                     
  
  
  
  
  
 )٣٤/ ١( الباقي عبد ت مالك موطأ - ٦٠٤ 

  ])٢٢٥/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح -.٤١٢ اإلرواء ،١٧ العلمية اجلةالمس ٢٩٢ المشكاة) ... [ صحيح( 
  )١٩٧ ص" ( سننه"  في الدارقطني أخرجه - ٦٠٥ 

   ] ١٥٠ضعيف الجامع الصغير  – ١٨٢٢رقم  )٣٠٢/ ٤(  الضعيفة [.جدا ضعيف

 ٧٧٤٢رقم )١٦٨/ ٢( شيبة أبي ابن مصنف -٦٠٦ 
 وزيادته الصغير الجامع صحيح -٢٦٠ الصحيحة ،٤٢ السيرة فقه -  ٦٥/  ٢مجمع الزوائد  – ١٢٤/  ٩فتح الباري [)صحيح(
)٥٨/ ١([  

قوله ( ال تغلوا فيه ) : تنصرفوا إلى القراءة كل الوقت . وقيل الغالي في القرآن من يجاوز الحد من حيث لفظه 
  ومعناه بتأويل باطل .

  المبتعد عن العمل به . ( ال تجفوا عنه ) : ال تبعدوا عن تالوته .وقيل الجافي عنه      
  ]٢/٦٤( ال تأكلوا به والتستكثروا به ) : ال تجعلوه سببا لإلكثار من الدنيا . [ فيض القدير       

  ١٢٣٥رقم  )٦٩/ ٤( الزخار البحر -٦٠٧ 
 )٢٩/ ١٤( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلةإسناده ضعيف [

(  – وسلم عليه هللا صلّى - هللا رسول قالقال :   وقاص أبي بن سعد حديث من اجهم ابن رواهوله شاهد بسند جيد 
  ]٦٥١١الضعيفة  – )٦٩١/ ٢( الدين علوم إحياء أحاديث تخريج[ )..فتباكوا تبكوا لم فإن وابكوا القرآن اتلوا



ود، وسالم، مولى أبي حذیفة، وأبي، ومعاذ بن استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسع« - 594
  »جبل

  ٦٠٨رواه البخاري                                                                             

اقتدوا باللذین من بعدي من أصحابي: أبي بكر وعمر واھتدوا بھدي عمار وتمسكوا بعھد « - ٥٩٥
  » .ابن مسعود

  ٦٠٩رواه الترمذي                                                                             

 " اتقوا المالعن الثالثة :  الَبراز في الموارد وقارعة الطریق والظل ."- ٥٩٦

 ٦١٠رواه ابو داود                                                                               

الشرك باهللا، والسحر، وقتل «، قالوا: یا رسول اهللا وما ھن؟ قال: »الموبقات اجتنبوا السبع« - ٥٩٧
النفس التي حرم اهللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف 

  »المحصنات المؤمنات الغافالت

    ٦١١رواه البخاري                                                                              

أطیعوا ربكم  وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شھركم وأطیعوا ذا أمركم (  « - ٥٩٨
  » .) تدخلوا جنة ربكم ٣٨/٢

                                                             
  ) ٢٤٦٤(  ١١٨...ومسلم  ٢٧٥٨رقم  -٦٠٨ 
 ٣٨٠٥-٦٠٩  

 الصغير الجامع صحيح .١٢٣٣ الصحيحة األحاديث... [ ٣٠٢يجه انظر وقد سبق تخر) صحيح(إسناده ضعيف جدا وهو 
  ])٢٥٤/ ١( وزيادته

  ٢٦رقم  -٦١٠ 
 )١٤٢( والترهيب الترغيب صحيح ،) ٨٣/  ١( الرغيب التعليق ،) ٦٢( اإلرواء ،) ٣٥٥( المشكاة حسن،

 باألرجل تقرع التي الطريق: أي ،الطريق وقارعة مورد،: واحدها الماء إلى والطرق المجاري: المراد: ) المواردقوله (
  .المقروعة الطريق: أي الموصوف، إلى الصفة إضافة من فهو عليها، للمرور ممهدة فتصبح والنعال

  ) ٢٨(  ١٤٥ومسلم  ٢٧٦٦رقم  -٦١١ 
 الشيء صرف وبمعنى سببه وخفي لطف عما عبارة اللغة في هو) السحر. (المهلكات) الموبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا[ (

 المشاهدين أبصار تأخذ وتمويه تخييالت من المشعوذون يفعله ما هنا والمراد. الخداع بمعنى ويستعمل ههوج عن
 الكفار مالقاة يوم القتال عن الفرار) الزحف يوم التولي. (قصاصا كالقتل) بالحق. (تغييرها أو بحقيقة اإلتيان وتوهمهم
 مشى إذا الصبي زحف من مأخوذ بمشقة إليهم يمشون أي العدو إلى يزحفون الذين الجماعة األصل في والزحف

 وصانها فرجها حفظت التي العفيفة وهي محصنة جمع) المحصنات. (بالزنا والرمي االتهام هو) قذف. (مقعدته على
 ]الفجور من به رمين ما إلى يفطن ال اللواتي البريئات) الغافالت. (الزنا من هللا

  



  ٦١٢رواه الدارقطني                                                                               

لیس ذاك ولكن من استحیا «، قال: إنا نستحي والحمد هللا، قال: » استحیوا من اهللا حق الحیاء«- ٥٩٩
من اهللا حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى، ولیحفظ البطن وما حوى، ولیذكر الموت والبالء فمن 

  »فعل ذلك فقد استحیا من اهللا حق الحیاء

  ٦١٣رواه البزار                                                                               

» ) لمن شرب مسكرا، أن یسقیھ من طینة الخبال١اعلموا أن كل مسكر حرام، إن اهللا عھد («- ٦٠٠
.  

  ٦١٤رواه البزار                                                                                 

  " اقتلوا شیوخ المشركین واستحیوا شرخھم." - ٦٠١

 ٦١٥رواه البزار                                                                               

  »)، وال تمثلوا١اغزوا باسم اهللا، وفي سبیل اهللا، ال َتغلوا، [وال تغدروا  ] («- 602

  ٦١٦بة رواه ابن أبي شی                                                                              

  » .ادفنوا القتلى في مصارعھم« - ٦٠٣

                                                             
 ٢٩٤/  ٢ -٦١٢  
  ] ٧٤/٨٦٧٫١ الصالحين رياض حم: ٨٦٥ الصحيحة) ... [ صحيح(

 ٢٠٢٥رقم  )٣٩١/ ٥( الزخار البحر -٦١٣ 
  ])٢٢٢/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح -.١٦٠٨ المشكاة ،٦٠١ النضير الروض) ... [ حسن(
  ٢٩٢٧رقم )٣٥٤/ ٣( البزار زوائد عن األستار كشف -٦١٤ 

 قدم رجال أن جابر، عن) ٢٠٠٢( - ٧٢رقم  )١٥٨٧/ ٣( مسلم ] وهو صحيح إذ رواه ٥/٧١إسناده ضعيف [ مجمع الزوائد 
: له يقال الذرة، من بأرضهم يشربونه شراب عن وسلم عليه هللا صلى النبي فسأل اليمن، من وجيشان جيشان، من

 كل: «وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال نعم،: قال »هو؟ مسكر أو: «وسلم عليه هللا صلى النبي فقال المزر،
 وما هللا، رسول يا: قالوا »الخبال طينة من يسقيه أن المسكر يشرب لمن عهدا وجل عز هللا على إن حرام، مسكر
  »النار أهل عصارة« أو »النار أهل عرق: «قال الخبال؟ طينة

  )في كشف األستار : عمد .١(
 ٤٥٧٤رقم ٤/ ١٠( الزخار البحر -٦١٥ 

  ])١٠٦٣( الصغير الجامع ضعيف ،) ٣٩٥٢( المشكاة ،" واستحيوا"  بلفظ) ١٦٤٨/  ٢٧٢( الترمذي سنن ضعيف [ ضعيف
  ٨٨٣رقم )٣٧٠/ ٢( شيبة أبي ابن مسند -٦١٦ 

تح األرنؤوط ] إذ له شاهد من طريق سليمان )٢٣/ ٣٠( الرسالة ط أحمد مسند[ ضعيف، إسناد وهذا ،؛  لغيره صحيح
  ضمن حديث طويل . )١٧٣١( - ٣ )١٣٥٧/ ٣( مسلم بن بريدة عن أبيه أخرجه 

  سقطت من المخطوط )١(



  ٦١٧رواه النسائي                                                                            

  ] "١٥٨)بما بدأ اهللا بھ ثم قرأ {إن الصفا والمروة من شعائر اهللا} [البقرة: ١" ابدءوا ( - ٦٠٤

  ٦١٨رواه الدارقطني                                                                            

  ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة "- ٦٠٥

  ٦١٩رواه البزار                                                                              

ا قدمت، ومال اعلموا أنھ لیس منكم من أحد إال مال وارثھ أحب إلیھ من مالھ، مالك م«  - ٦٠٦
  »وارثك ما أخرت

  ٦٢٠رواه النسائي                                                                         

  " اجعلوا من صالتكم في بیوتكم "- ٦٠٧

 ٦٢١رواه مالك                                                                            

  التكم باللیل وترا "" اجعلوا آخر ص - ٦٠٨

  ٦٢٢رواه البخاري                                                                         

  » أتموا الصف األول ثم الذي یلیھ فما كان من نقص فلیكن من الصف المؤخر«- ٦٠٩

 ٦٢٣واه النسائي ر                                                                           

                                                             
 ٧٩/  ٤-٦١٧  
  ]١٣٨، ١٤ ص الجنائز)  ١٠٨/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح) [صحيح(

  ٢٥٨٠رقم )٢٨٩/ ٣( الدارقطني سنن -٦١٨ 
  )وغيره  . ١٢١٨(  ١٤٧ورواه مسلم 

  :أبدأ في المخطوط )١(
 موقنون وأنتم هللا ادعوا«أتم منه : بلفظ ٣٤٧٩ه نسب إليه خطأ .وأخرجه الترمذي لم أعثر عليه عند البزار ولعل-٦١٩ 

 . »الهٍ غافل قلب من دعاء يستجيب ال هللا أن واعلموا باإلجابة
  ].٥٦٤ الصحيحة). ١٠٨/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح[) ... حسن(
 »ماله؟ من إليه أحب وارثه مال أيكم« وهو جواب عن سؤال طرحه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"* ٢٣٨/  ٦ -٦٢٠ 

  ؟ وارثه مال من إليه أحب ماله إال أحد من منا ما هللا، رسول يا: قالوا
  ٦٤٤٢وأخرجه كذلك البخاري 

 ١٦٨/  ١ -٦٢١   
  ) ٧٧٧(  ٢٠٨..ومسلم  ٤٣٢وأخرجه البخاري 

  ) ٧٥١(  ١٥١ومسلم  ٩٩٨رقم -٦٢٢ 
 ٩٣/  ٢-٦٢٣   
  ])٨٥/ ١( وزيادته صغيرال الجامع صحيح .١١٠٠ الصالحين رياض، ٦٧٥الترغيب صحيح، ١٠٩٤ المشكاة) ... [ صحيح(



  " أعطوا كل سورة حظھا من الركوع والسجود" - ٦١٠

  ٦٢٤رواه ابن أبي شیبة                                                                     

  " أحسنوا  إقامة الصف في الصالة "- ٦١١

  ٦٢٥ن أبي شیبة رواه اب                                                                 

  " أحسنوا إلى الماعز وامسحوا عنھا الرغام، فإنھا من دواب الجنة،" - ٦١٢

  ٦٢٦رواه ابن أبي شیبة                                                                   

أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموھا لخیر  وإن كانت غیر ذلك فستلقونھا عن «  - ٦١٣
  »رقابكم

  ٦٢٧رواه ابن أبي شیبة                                                                  

  أعربوا القرآن والتمسوا غرائبھ "" - ٦١٤

 ٦٢٨رواه ابن أبي شیبة                                                                   

  " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى."- ٦١٥

 ٦٢٩رواه النسائي                                                                              

  انكحوا إلى األكفاء، وأنكحوھم، واختاروا لنطفكم، وإیاكم والزنج؛ فإنھ خلق مشوه " ." - ٦١٦

  ٦٣٠ي رولھ الدارقطن                                                                           

                                                             
   ٤٠٥/  ١مصنف ابن أبي شيبة -٦٢٤ 

  ])١٠٣: ص( األلباني - وسلم عليه هللا صلى النبي صالة صفة إسناده صحيح [

 وشرها أولها الصالة في القوم صفوف وخير الصالة في الصفوف إقامة أحسنوا(بلفظ  ٢١٧٩رواه ابن حبان -٦٢٥ 
 )أولها وشرها آخرها الصالة في النساء صفوف وخير آخرها
  )٥٦/ ٤( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات -)١٧٤/ ١)) (الرغيب التعليق(( - صحيح

  ( كشف األتار ) ١٣٢٩رواه البزار -٦٢٦ 
 ٦٩/  ٤مجمع الزوائد  –للسخاوي  ٢٥٨/ ١األجوبة المرضية –البن قيم الجوزية  ٣٤٣/  ٤إسناده ضعيف [ زاد المعاد 

  للهيثمي ]
  ) ٩٤٤(  ٥٠ومسلم  ١٣١٥ي رواه البخار -٦٢٧ 
   ١٥٠/  ٧في المصنف -٦٢٨ 
  ])١٣٣: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف [)جدا ضعيف(

 ١٣٠-١٢٩/ ٨-٦٢٩  
  ])آليا الشاملة بترقيم ،١١٧/ ١١( النسائي سنن وضعيف صحيحصحيح [



  " اسمعوا واطیعوا وإن استعمل علیكم عبد حبشي كأن رأسھ زبیبة " - ٦١٧

 ٦٣١رواه البخاري                                                                           

  " اشفعوا تشفعوا ویقضي اهللا عز وجل على لسان نبیھ ما شاء."- 618

  ٦٣٢رواه النسائي                                                                   

  "اشفعوا ما لم یصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفا، فال عفا اهللا عنھ"،  - ٦١٩

   ٦٣٣رواه الداقطني                                                                             

ال سبحان اهللا وبحمده كتب اهللا لھ بھا عشرا ومن عشر إلى "اذكروا عباد اهللا فإن العبد إذا ق - ٦٢٠
  مائة ومن مائة إلى ألف فمن زاد زاد اهللا لھ ومن استغفر غفر اهللا لھ"

 ٦٣٤رواه النسائي                                                                                  

: وما ھن یا رسول اهللا؟ قال: الملة . قیل وما ھي یا "استكثروا من الباقیات الصالحات. قیل - 621
 رسول اهللا ؟ قال : التكبیر والتھلیل والتسبیح والحمد هللا وال حول وال قوة إال باهللا "

 ٦٣٥رواه النسائي                                                                                

  جى في الجمعة ما بین صالة العصر إلى غروب الشمس."التمسوا الساعة التي تر"  - ٦٢٢

                                                                                                                                                                                     
 ٢٩٩/  ٣-٦٣٠ 

  ])٦٩/ ١١( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة[ التمام بهذا باطل

  ك٧١٤٢-٦٣١ 
 ٧٨/ ٥-٦٣٢  

  ])آليا الشاملة بترقيم ،٢٠٠/ ٦( النسائي سنن وضعيف صحيح -)٢٨٢٤( الترمذي صحيحصحيح [

 ٢٠٥/  ٣-٦٣٣   
انظر . حديث، من له ما على يتابع ال النخعي هانئ بن الرحمن عبد نعيم وأبو متروك، العرزمي فيه[ جدا ضعيف

  ] )٣٧٠/ ٣( الراية نصب البن حجر و ٩٠/  ١٢الباري  البن القطان وفتح ٥/٩٩:والوهم واإليهام 

  ١٦٠رقم )٢١٢: ص( للنسائي لليلةوا اليوم عمل -٦٣٤ 
 فيه، مختلف - الوراق وهو - مطر :" فيهوقال  ])٥١١/ ٦(  الصحيحة [ في الشيخ األلبانيإسناده حسن : أوردالحديث 

قلت : لكنها  ."ترى كما االستغفار جملة فيه ليسو:" ثم قالوذكر الحديث  ". الخطأ كثير صدوق: " الحافظ وقال
  . وهللا أعلم؛ وأوردها المصنف هنا " ٩٩١٤؛وموجودة كذلك في السنن الكبرى للنسائي تحت رقمفيه موجودة 

ولم أعثر عليه في المطبوع من عمل اليوم والليلة للنسائي وال  ٤٠٦٦عمل اليوم والليلة كما في تحفة األشراف  في-٦٣٥ 
  .لنسائي الكبرى في سنن ا

 )فهي كلها منكرة  بالله إال قوة وال حول والدون قوله (استكثروا ؛ الملة ؛  وهو صحيح بشواهدهـ ضعيفإسناده 
 بدون صح لكن ،)٥١ و ٤٧)) (الحبشي تعقيب على الرد) ((٢١٦/ ٢( حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات[

  ])٣٢٦٤)) (الصحيحة(( ـ)) استكثروا((



  ٦٣٦رواه البزار                                                                                

  " استعینوا على على قیام اللیل بقیلولة النھار وعلى صیام النھار بأكلة السحور "- ٦٢٣

 ٦٣٧)١رواه البزار (                                                                               

" أغلقوا أبوابكم واذكروا اسم اهللا فإن الشیطان ال یفتح مغلقا وأوكؤا قربكم واذكروا اسم اهللا - 624
  وخمروا آنیتكم واذكروا اسم اهللا ولو أن تعرضوا علیھا شیئا واطفئوا المصابیح "

  ٦٣٨رواه النسائي                                                                                  

  اتقوا النظر إلى المجاذیم كما تتقوا األسد.""  - ٦٢٥

  ٦٣٩رواه البزار                                                                                  

  : یا رسول اهللا ینقي الوسخ قال: فاستتروا."" احذروا بیتا یقال لھ: الحمام قالوا - ٦٢٦

  ٦٤٠رواه البزار                                                                              

  "احتجموا لسبع عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرین ال َیتَبیَّْغ بكم الدم فیقتلكم ". - ٦٢٧

  ٦٤١رواه البزار                                                                            

  "استكثروا من النعال؛ فإن الرجل ال یزال راكبا ما انتعل "- 628

  ٦٤٢رواه النسائي                                                                        

                                                             
 ٦٢٥٣رقم )٣٥٤/ ١٢( الزخار البحر -٦٣٦ 
  ])٢٦٧/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح.طب: ٧٠٣ الترغيب صحيح ،١٣٦٠ شكاةالم) ... [ حسن(
  ١٩٨/  ٤لم أعثر عليه عند البزار وال عند النسائي وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء -٦٣٧ 

 ".الليل قيام على وبالقيلولة نهارال صيام على السحر بطعام استعينوابلفظ " ١٦٩٣وأخرجه ابن ماجه 
/ ٤( ماجة ابن سنن وضعيف صحيح -) /٨١٦( الجامع ضعيف) // ٢٧٥٨( الضعيفة ،) ٩٣/  ٢( الرغيب التعليق[ ضعيف،

 ])آليا الشاملة بترقيم ،١٩٣
  )في (أ) النسائي١(
  ٧٤٦رقم )٤٤٧: ص( للنسائي والليلة اليوم عمل -٦٣٨ 

  ) ٢٠١٢( ٩٧..ومسلم ٣٢٨٠وأخرجه البخاري 
  ٨٨٧٧رقم )٣٢٧/ ١٥( الزخار البحر -٦٣٩ 

 إلى النظر تديموا ال« ]وله شاهد صحيح بلفظ " ٣/٥٩و األحكام الشرعية الكبرى  ٨٨٧٧إسناده ضعيف [ مسند البزار 
  ] ١٠٦٤ الصحيحة -)١٢١٦/ ٢( وزيادته الصغير الجامع صحيح .[ »المجذومين

  في تساقط اللحم واألعضاء . تسببقوله ( المجاذيم ) من الجذام وهو داء كالبرص ي
 ٤٨٨٨رقم  )١٥٤/ ١١( الزخار البحر -٦٤٠ 
  ])٣٢/ ١( والترهيب الترغيب ضعيف[)شاذ ضعيف( 
  ٤٩١٧رقم  )١٧٧/ ١١( الزخار البحر -٦٤١ 

   ٥١٦/  ١]وله متابع صحيح عند ابن جرير الطبري  ٩٦إسناده ضعيف [ مجمع الزوائد % / 



  )   الطیَر على َمِكناِتھا " ١/   ٤٠"أقروا ( - ٦٢٩

  ٦٤٣رواه الدارقطني                                                                                    

  " ارموا الجمار مثل حصى الخْذف "- ٦٣٠

  ٦٤٤شیبة رواه ابن أبي                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                     

  ٠٠٩٨رقم  ٥/٥٠٥في السنن الكبرى -٦٤٢ 
  ) ٢٠٩٦(٦٦وأخرجه مسلم 

  ال يوجد في سنن الدارقطني -٦٤٣ 
    ٦١٢١وأخرجه ابن حبان 

  ] )٥٨٦٢)) (الضعيفة) ((٤٧١/ ٨( حبان ابن صحيح على انالحس التعليقات [ـ ضعيف

 هضد بترك مقرونة أمر لفظة) مكناتها على الطير أقروا: (وسلم عليه هللا صلى قوله: ـ عنه هللا رضي ـ حاتم أبو قال
 جاءت أمرا أرادت إذا كانت العرب أن وهو ثالث شيء عن الزجر هذا من والقصد مكناتها عن الطيور ينفروا ال أن وهو
 النبي فزجرهم به وتشاءمت عنه أغضت تياسر وإن عليه عزمت الذي لألمر مضت تيامن فإن فنفرته الطير وكر إلى

  )مكناتها على الطير رواأق: (بقوله الفعل هذا استعمال عن وسلم عليه هللا صلى

  ٣٣١/  ٤في المصنف  -٦٤٤ 
  ) . ١٢٩٩(  ٣١٣سناده ضعيف وله شاهد صحيح أخرجه مسلم 



  

  الفصل التاسع                                         

  

  

" اسم اهللا األعظم في ھاتین اآلیتین (وإلھكم إلھ واحد ال إلھ إال ھو الرحمن الرحیم) وفاتحة  - ٦٣١
  (الم اهللا ال إلھ إال ھو الحي القیوم)." سورة آل عمران

 ٦٤٥رواه أبو داود                                                                                

  ) في الناس ھما بھم كفر : الطعن في النسب ؛ والنیاحة على المیت" ١" اثنتان( - ٦٣٢

  ٦٤٦رواه البخاري                                                                                        

  اص مؤمنان ھشام وعمرو "" ابنا الع - ٦٣٣

   ٦٤٧رواه البزار                                                                                        

  " امرؤ القیس قائد الشعراء إلى النار " - ٦٣٤

   ٦٤٨واه البزار  ر                                                                                       

  " احتكار الطعام في الحرم إلحاد فیھ"- ٦٣٥

  ٦٤٩رواه أبو داود                                                                                     

  م " )على رأس ثمانین سنة برأس القدو١"اختتن إبراھیم [ صلى اهللا علیھ وسلم ] ( - ٦٣٦

                                                             
  ١٤٦٩رقم  -٦٤٥ 

  ])الثاني التحقيق/  ٢٩٩١( المشكاة تخريج ،) ١٣٤٣( داود أبي يحصح [حسن،

  ليس عند البخاري -٦٤٦ 
  ) ٦٧(  ١٢١وأخرجه مسلم 

  في المخطوط ( اثنان ) )١(
 ٨٠٠٥رقم )٣٣٢/ ١٤( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٤٧ 

  ])٧٠/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح - .١٥٦ الصحيحة... [  صحيح
  ٧٩١٢البحر الزخار رقم  -٦٤٨ 
  ])١٨١: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف- ١١٩/  ٨[مجمع الزوائد )ضعيف(
   ٢٠٢٠رقم -٦٤٩ 
  ]٣٤٦داود  ضعيف سنن أبي )٢٨: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف [)ضعيف(



  ٦٥٠رواه البزار                                                                                       

  اشتد غضب اهللا على قوم ھشموا البیضة على رأس نبیھم، وھو یدعوھم إلى اهللا."" - ٦٣٧

  ٦٥١رواه البزار                                                                                   

  " اطلعت في الجنة فرأیت أكثر أھلھا الفقراء، واطلعت في النار فرأیت أكثر أھلھا النساء " - ٦٣٨

  ٦٥٢رواه ابو داود                                                                            

د محبوسون، الَج ) ٢/  ٤٠("  اطلعت في الجنة، فإذا  عامة من دخلھا الفقراء ،وإذا أصحاب  - ٦٣٩
  إال  أصحاب النار قد ُأِمر بھم إلى النار " 

  ٦٥٣رواه النسائي                                                                          

افترقت بنو إسرائیل على إحدى وسبعین ملة، ولن تذھب اللیالي واألیام حتى تفترق أمتي « - 640
  »على مثلھا

  ٦٥٤رواه البزار                                                                                     

 –فیما أحسب  - "احتج آدم وموسى فقال موسى یا آدم أنت الذي أدخلت ذریتك النار فقال آدم  - ٦٤١
  قال: فحج آدم موسى." -) تجد ذلك علي؟ ، یعني مكتوبا ١فبكم(

                                                             
  ٧٨٣٩رقم )٣٠٩/ ١٤( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٥٠ 

  ). ٢٣٧٠(  ١٥١..ومسلم ٣٣٥٦وأخرجه البخاري 
  )غير موجودة في المخطوط ١(
  ٨٠٣٠رقم  )٣٤٣/ ١٤( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٥١ 

  ]١١٧/  ٦إسناده صحيح [ مجمع الزوائد 
  ال يوجد عند ابي داود -٦٥٢ 

  ) من حديث ابن عباس .. ٢٧٣٧(  ٩٤من حديث عمران بن حصين وأخرجه مسلم ٣٢٤١وأخرجه البخاري 
  لم أعثر عليه بهذه الصيغة عند النسائي  -٦٥٣ 

 وأصحاب المساكين، دخلها من عامة فكان الجنة، باب على قمت« " بلفظ )  ٢٧٣٦(  ٩٣ومسلم  ٥١٩٦وأخرجه البخاري 
 »النساء دخلها من عامة فإذا النار باب على وقمت النار، لىإ بهم أمر قد النار أصحاب أن غير محبوسون، الجد

 أصحاب وقيل بها والوجاهة والغنى الدنيا في والحظ البخت أصحاب به المراد قيل الجيم بفتح هو) الجد أصحاب[ ( 
 )٢٠٩٦/ ٤( مسلم صحيحشرح  ]الواليات

  
  ١١٩٩رقم )٣٨/ ٤( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٥٤ 

 ] وله شاهد صحيح بلفظ : ٢/٥٧٠واألجوبة المرضية للسخاوي  ٢٥٩/  ٧جمع الزوائد إسناده ضعيف [ م
 وسبعين ثنتين على النصارى وافترقت النار في وسبعون الجنة في فواحدة فرقة وسبعين إحدى على اليهود افترقت"

 فرقة وسبعين الثث على أمتي لتفترقن بيده محمد نفس والذي الجنة في وواحدة النار في وسبعون فإحدى فرقة
 ".الجماعة قال هم من هللا رسول يا قيل النار في وسبعون وثنتان الجنة في واحدة

  ])١٤٩٢( الصحيحة ،) ٦٣( الظالل أيضا، الروض صحيح[



  ٦٥٥رواه البزار                                                                                       

" انشق القمر على عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم شقتین، فقال النبي صلى اهللا علیھ  - ٦٤٢
  »"اشھدوا«وسلم: 

  ٦٥٦رواه البخاري                                                                                     

" استقبل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الحجر فاستلمھ، ثم وضع شفتیھ علیھ یبكي طویال  - ٦٤٣
  فالتفت فإذا ھو بعمر یبكي فقال: یاعمر، ھاھنا تسكب العبرات ".

  ٦٥٧زار رواه الب                                                                                     

  »استسقى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وحول رداءه لیتحول القحط«  - ٦٤٤

  ٦٥٨رواه الدارقطني                                                                                   

رھا فأذن ) لوالدتي فلم یأذن لي ؛ واستأذنتھ في زیارة قب١"استأذنت ربي تعالى [ أن أستغفر ](- ٦٤٥
  لي "

  ٦٥٩رواه النسائي                                                                                       

                                                             
  ٧٨٨٨رقم  )٢٨٥/ ١٤( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٥٥ 

  ) من طرق عن أبي هريرة بلفظ " ٢٦٥٢(  ١٣...ومسلم ٣٤٠٩وأخرجه البخاري  
 الذي موسى أنت: آدم له فقال الجنة، من خطيئتك أخرجتك الذي آدم أنت: موسى له فقال وموسى، آدم احتج"  

: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال"  أخلق أن قبل علي قدر أمر على تلومني ثم وبكالمه، برساالته هللا اصطفاك
 » مرتين موسى آدم فحج«

. بك تليق ال شائبة كل عن صافيا خالصا وجعلك اختارك) اصطفاك. (يقول ما ىعل بحجة منهما كل أتى) احتج[  (
 أن لك فليس يعلمها لحكمة أفعله أن علي قدر تعالى هللا أن الوقوع بعد ظهر أي) علي قدر. (التوراة أسفار) برساالته(

 غلبه) فحج. (التوبة بعد شرعا حدأ يالم فال علي هللا وتاب تبت وقد سيما ال تعالى هللا قدر أنه ظهر أمر على تلومني
  ]مرتين وسلم عليه هللا صلى قوله كرر أي) مرتين. (بها عليه وظهر بالحجة

  )في المخطوط:فيكم ١(
  )٢٨٠٠(٤٥؛٤٤؛٤٣ومسلم  ٣٦٣٦رقم )٢٠٦/ ٤(  -٦٥٦ 
 ٥٩٢٨رقم  )٢٢١/ ١٢( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٥٧ 

  ])١٠٢٢الضعيفة  ) //٦٠٩٠( الجامع ضعيف) // ١١١١( اإلرواء [جدا، ضعيف
  ١٧٩٨رقم )٤٢٢/ ٢( الدارقطني سنن -٦٥٨ 

 هللا صلى هللا رسول خرج: «بلفظ  المازني، زيد بن هللا عبد) من حديث ٨٩٤(٤؛٣؛٢؛١...ومسلم ١٠٠٥وأخرجه البخاري 
 »القبلة استقبل حين رداءه وحول فاستسقى، المصلى، إلى وسلم عليه

 الغيث نزول إلى القحط من الحال بتغير تفاؤال شرع التحول إلن أصحابنا قال النووى قال) هءردا وحول( ش[   
  )٦١١/ ٢( مسلم صحيحشرح  ]سعته إلى الحال ضيق ومن والخصب

 ٩٧٥١ الحديث عزاه المصنف للنسائي وليس عنده بهذه الصيغة والتي هي موجودة تقريبا عند البزار  - ٦٥٩ 

  ".لي فأذن قبرها أزور أن واستأذنته لي يأذن فلم لوالدتي أستغفر أن وتعالى تبارك ربي استأذنت بلفظ :"

  »لي فأذن قبرها أزور أن واستأذنته لي، يأذن فلم ألمي أستغفر أن ربي استأذنت«) بلفظ  ٩٧٦(  ١٠٥ مسلم وأخرجه
  )سقطت من المخطوط ؛ والتصحيح من مسند البزار وغيره من المصادر .١(



 "استھالل الصبي العطاس " - ٦٤٦

  ٦٦٠البزار                                                                                       

  

  

  

  الفصل العاشر                                         

  

 

  " أخر الكالم في القدر لشرار ھذه األمة في آخر الزمان ومراء في القرآن كفر " . - ٦٤٧

 ٦٦١رواه البزار                                                                                     

  یتیم."" أحرج حق الضعیفین المرأة وال  - ٦٤٨

 ٦٦٢رواه البزار                                                                                  
                                                             

  ٨٣٧البحر الزخار -٦٦٠ 
 ] ٢٧٧٩الضعيفة  -)١٢٠: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف - ٢٢٥/  ٤ع الزوائد مجم [)موضوع(  

 يرث ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قاال مخرمة بن والمسور هللا عبد بن جابر عن: وله شاهد بإسناد حسن

 ،) ١٥٣( الصحيحة ،) ١٧٠٧( اإلرواء صحيح،[  » يعطس أو ويصيح يبكي أن واستهالله قال صارخا يستهل حتى الصبي

 ])٢٥٩٣( داود أبي صحيح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٧٧٩٦رقم )٢٣١/ ١٤( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٦١ 
  ])١٠٥/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح -.٣٥٠ عاصم أبي البن السنة ١١٢٤ الصحيحة) ... [حسن(



أحل لنا من الدم دمان ومن المیتة میتتان ، من المیتة الحوت والجراد ، ومن الدم الكبد « - ٦٤٩
  » والطحال

 ٦٦٣رواه الدارقطنى.                                                                              

أنزلت علي آیات لم یر مثلھن قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب « - ٦٥٠
  »الفلق إلى آخر السورة

  ٦٦٤رواه النسائي                                                                                 

زمان یخیر فیھ الرجل بین العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان، فلیختر " یأتي علیكم   - ٦٥١
  العجز على الفجور "

 ٦٦٥رواه ابن أبي شیبة                                                                        

ي إنھ ) صفة، لم یصفھا نبي قبل١إنھ لم یكن نبي إال وقد وصف الدجال ألمتھ وألصفنھ( « - ٦٥٢
  »أعور العین الیمنى

 ٦٦٦رواه البزار                                                                                  

)، وإني أعطیت أربعة عشر: ١أنھ لم یكن نبي إال وقد أعطي سبعة رفقاء نجباء ووزراء (  - ٦٥٣
د اهللا بن مسعود وأبو ذر، والمقداد، حمزة، وجعفر، وعلي، وحسن، وحسین، وأبو بكر، وعمر، وعب

  وحذیفة، وعمار، وسلمان، وبالل "

  ٦٦٧رواه البزار                                                                                           

  
                                                                                                                                                                                     

  ٨٤٨٨رقم )١٥٤/ ١٥( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٦٢ 
  - )آليا الشاملة بترقيم ،١٧٨/ ٨( ماجة ابن سنن وضعيف صحيح-)١٠١٥( الصحيحة[  حسن،

 ٢٧٢/  ٤-٦٦٣  
  ])١٦٤/ ٨( السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء [.صحيح

  ٧٨٠٦رقم )٢٠١/ ٧( للنسائي الكبرى السنن -٦٦٤ 
  ). ٨١٤(  ٢٦٥؛  ٢٦٤وأخرجه مسلم 

  عزاه المصنف البن شيبة وال يوجد فيما طبع من مسنده-٦٦٥ 
  ٧٧٤٤رقم  )١٦٩/ ١٣( الرسالة ط أحمد مسندخرجه أحمد وأ

  تح شعيب األرنؤوط ]  ٧٧٤٤إسناده ضعيف [ مسند أحمد رقم 
  ١١٠٨رقم  )٣١٤/ ٣( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٦٦ 

  تح األرنؤوط] )١١١/ ٣( الرسالة ط أحمد مسند -٣٣٧/ ٧[ مجمع الزوائد لغيره، صحيح
   ر :وألصفه بدون التوكيد ؛ وموجودة في كشف األستار وفي المخطوط لذا اعتمدتها )في المطبوع من البحر  الزخا١(
 ٨٩٦رقم  )١١٠/ ٣( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٦٧ 

  ])١٧٣/ ٦( األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة[ منكر
  )يفظة (وزراء) سقطت من المخطوط ١(



) وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في ١أبو بكر في الجنة،[ وعمر في الجنة](« - 654
  »لجنة، والزبیر في الجنة، وعبد الرحمن، وسعید بن زید، وأبو عبیدة بن الجراح رحمة اهللا علیھما

  ٦٦٨رواه البزار                                                                                    

مان، وأعلمھم " أرحم أمتي بأمتي: أبو بكر وأشدھم في دین اهللا عمر وأصدقھا حیاء عث - ٦٥٥
) ولكل أمة أمین وأمین ھذه األمة: أبو عبیدة ١بالحالل والحرام: معاذ بن جبل وأقرأھم زید بن ثابت(

  بن الجراح ".

  ٦٦٩رواه البزار                                                                       

آلخرین إال النبیین والمرسلین ال أبو بكر وعمر سیدا كھول أھل الجنة من األولین وا " - ٦٥٦
  تخبرھما یاعلي ".

  ٦٧٠رواه البزار                                                                      

أوصیكم بعترتي خیرا وإن موعدكم الحوض، والذي نفسي بیده لتقیمن الصالة، ولتؤتن « - ٦٥٧
  » ضرب أعناقكم ثم أخذ بید علي فقال ھذاالزكاة، أو ألبعثن إلیكم رجال مني أو كنفسي ی

  ٦٧١رواه البزار                                                                                        

یعني مرة تسعًة و عشرین ؛ ومرة  –" إنا أمة أمیة ال نكتب وال نحسب ؛ الشھر ھكذا وھكذا - 658
  ثالثین "

  ٦٧٢رواه البخاري                                                                              

) إني أراكم من وراء  ١/  ٤٢" أترون قبلتي واهللا ما یخفى علي خشوعكم وال ركوعكم (- ٦٥٩
  ظھري "

                                                             
 ١٠٢٠رقم  )٢٣١/ ٣( رالزخا البحر=  البزار مسند -٦٦٨ 

 ])آليا الشاملة بترقيم ،٢٤٧/ ٨( الترمذي سنن وضعيف صحيح-)٧٢٨( الطحاوية تخرج ،) ٦١١١ و ٦١١٠( المشكاة [صحيح،
  )سقطت من مسند البزار ١(
 ٦٧٨٧رقم  )٢٥٩/ ١٣( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٦٩ 

  ])٢١٢/ ١٠( حبان ابن صحيح على الحسان عليقاتالت-)١٢٢٤)) (الصحيحة) ، ((٦١١١)) (المشكاة(([ – لغيره صحيح
  "ثابت بن زيد وأفرضهم كعب بن أبي هللا لكتاب وأقرأهم)عند جميع من روى الحديث "١(
  ٥٧٣٠رقم  )١٤٤/ ١٢( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٧٠ 
  .] ٨٢٠ الصحيحة -  المختارة في الضياء-)٧١/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح) ... [صحيح( 
 ١٠٥٠رقم )٢٥٩/ ٣( الزخار البحر=  البزار مسند - ٦٧١ 

  ] ١٦٣/  ٩إسناده ضعيف [ مجمع الزوائد 
  ). ١٠٨٠(  ١٥ورواه مسلم  ١٩١٣رقم  -٦٧٢ 



  ٦٧٣رواه مالك                                                                             

أیت لو أن ألحدھم نھرا جاریا بین منزلھ ومعتملھ یغتمس فیھ كل یوم خمس مرات ھل أر« - ٦٦٠
 » .فكذلك الصلوات الخمس«قالوا: ال، قال: » كان یبقي من درنھ شیئا؟

   ٦٧٤رواه البزار                                                                                   

  »فصم شھر المحرم، فإنھ شھر اهللا، وفیھ تاب اهللا على قوم«عد رمضان " إن كنت صائما ب- ٦٦١

   ٦٧٥رواه البزار                                                                                   

إن تولوا أبا بكر تجدوه زاھدا في الدنیا راغبا في اآلخرة، وإن تولوا عمر تجدوه قویا أمینا « - ٦٦٢
تأخذه في اهللا لومة الئم، وإن تولوا علیا تجدوه ھادیا مھدیا یسلك بكم الصراط المستقیم، ولن  ال

  »تفعلوا

  ٦٧٦رواه البزار                                                                                  

ومن یطیق ذلك؟ قال:  قالوا: یا رسول اهللا،» أیعجز أحدكم أن یكسب كل یوم ألف حسنة؟« - ٦٦٣
  »یسبح مائة تسبیحة، فتكتب لھ ألف حسنة، وتحط عنھ ألف خطیئة«

  ٦٧٧رواه النسائي                                                                                   

 " أتعجزون أن تكونوا مثل أبي ضمضم؟ قالوا: یارسول اهللا، وما أبو ضمضم؟ قال: كان - ٦٦٤
 رجال قبلنا فكان إذا أصبح یقول: اللھم إني أتصدق بعرضي على من ظلمني ".

  ٦٧٨رواه البزار                                                                                 

                                                             
 ١٦٧/ ١ -٦٧٣   

  ) ٤٢٤(  ١٠٩..ومسلم  ٤١٨وأخرجه كذلك البخاري 
  ٣٥٦رقم  )١٨/ ٢( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٧٤ 

  ] ٣٧١صحيح الترغيب -) ٢٩٩ – ٢٩٨تخريج األحاديث المختارة ( – ١٥اإلرواء  -١٦١٤صحيح [ الصحيحة 
  ٦٩٩رقم  )٢٧٩/ ٢( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٧٥ 

 تح شعيب األرنؤوط ] ١٣٢٢مسند أحمد  -٧٤١إسناده ضعيف [ جامع الترمذي 
  ". المحرم هللا شهر رمضان بعد الصيام أفضل: "بلفظ) ١١٦٣( مسلم عند مرفوعًا هريرة أبي عن الباب وفي

  ٧٨٣رقم  )٣٣/ ٣( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٧٦ 
  تح شعيب األرنؤوط ] ٨٦١)٢١٥/ ٢( الرسالة ط أحمد مسند -للدارقطني  ٣/٢١٦" العلل"إسناده ضعيف [

   ١٥٢في عمل اليوم والليلة رقم  -٦٧٧ 
  ) ٢٦٩٨(  ٣٧وأخرجه مسلم 

  ٦٨٩٢رقم )٣٠٢/ ١٣( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٧٨ 
  ])٣٢٢: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[)ضعيف(



" إماطتك األذى ، عن الطریق صدقة وإرشادك الرجل الطریق صدقة وعیادتك المریض - ٦٦٥
جنازة صدقة وأمرك بالمعروف ونھیك عن المنكر صدقة ورد المسلم على المسلم صدقة واتباعك ال
  السالم صدقة ".

 ٦٧٩رواه البزار                                                                             

 "آّمني جبریل  عند البیت َمرَّتین، فصلى بي الظھَر: حین- ٦٦٦

  )١الشَِّراك]،( زالت الشمُس [وكانت َقْدَر

  وصلَّى بي الَعْصَر: حین صار  ِظلَّ كل شيء مثَلْھ، 

  ثم صلَّى بي المغرَب حین أفطر الصائم ،  

  وصلى بي العشاَء:حین غاب الشََّفُق،

 وصلَّى بي الَفْجَر حین طلع الفجر . 

  وأمني الَغُد؛ فصلَّى بي الظْھَر: حین صار  ِظَل كل شيء ِمْثَلُھ،

  َعْصَر: حین صار ِظل كل شيء ِمْثَلْیِھ،وصلَّى بي ال 

 وصلَّى بي المغرَب: حین أفطر الصائم،وقتا واحدا  

  وصلَّى بي العشاَء: حین ذھب  ثلث اللیل، 

  وصلَّى بي الَفْجَر  حین أْسَفَر،

  ثم قال: یا محمد! ھذا وقت األنبیاِء من قبلك، و ما بین ھذین وقت ". 

  ٦٨٠رواه البزار                                                                                 

                                                             
 كل على: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قالوبداية الحديث " ٩٨١٧رقم   )١٨٦/ ١٧( الزخار البحر=  البزار مسند -٦٧٩ 

  سول هللا ؟ ر يا ذلك يطيق من رجل فقال صدقة يوم يكل في مسلم
 من سالمى كل على يصبح: "بلفظ ) ٧٢٠) (٨٤( مسلم  بعضه في الصحيح عند – ١٠٤/  ٣صحيح [ مجمع الزوائد 

 عن ونهي صدقة، بالمعروف وأمر صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة، تسبيحة وكل صدقة، أحدكم
  ]"  الضحى من يركعهما ركعتان كله ذلك من أحدكم ويجزئ صدقة، المنكر

  لم أعثر عليه عند البزار وهللا أعلم . -٦٨٠ 
 حين: الظهرَ بي فصلى مَرتين، البيت عند السالم عليه جبريل آمّني" وغيره بلفظ :" ٣٩٣ه أبو داود ،اخرج

 أفطر حين: المغربَ -يعني -بي وصلى مثلَهْ، ظِلهُ كان حين: العَصْرَ بي وصلى الشرَاك، قَدْرَ وكانت الشمسُ زالت
 .الصائم على والشرابُ الطعامُ حَرُمَ حين: الفَجْرَ بي ىوصل الشفَقُ، غاب حين :العشاءَ بي وصلى الصائم،



  " أما أنا فال آكل متكئا "- ٦٦٧

 ٦٨١رواه النسائي                                                                 

ن، " أھل الجنة یأكلون فیھا ویشربون، وال یتغوطون، وال یبولون،وال یبزقون، وال یمتخطو- 668
  طعامھم جشاء، ورشحھم كرشح المسك "

  ٦٨٢رواه ابن ألبي شیبة                                                                         

  " أم الولد حرة وإن كان الولد سقطا "- ٦٦٩

  ٦٨٣ي رواه الدارقطن                                                                          

  " أخوك البكري فال تأمنھ "- ٦٧٠

 ٦٨٤رواه البزار                                                                              

  الوطیس " ) ١/  ٤٣(  " اآلن حمي - 671

  ٦٨٥رواه البزار                                                                            

                                                                                                                                                                                     
 حين: المغربَ بي وصلى مِثْلَيْهِ، ظِلهُ كان حين: العَصْرَ بي وصلى مِثْلَهُ، ظِلَهُ كان حين: الظهْرَ بي صلى الغَدُ؛ كان فلما

 وقت هذا! محمد يا: فقال إلي التفتَ ثم فَرَ،فَأسْ الفَجْرَ بي وصلى الليل، ثلث إلى: العشاءَ بي وصلى الصائم، أفطر
 ". الوقتين هذين بين ما: والوقتُ قبلك، من األنبياءِ

! النووي قال وكذا! الذهبي وأقرهُ"!  صحيح: " ،والحاكم" صحيح حسن حديث: " الترمذي وقال[ صحيح، حسن إسناده 
/ ٢( األم - داود أبي صحيح [) .البر عبد وابن ي،العرب بن بكر أبو أيضا وصححه ،" صحيحه" في خزيمة ابن وأخرجه

٢٤٧([  

  )سقطت من المخطوط والتصحيح من سنن أبي داود وغيره١(

   ٦٧٤٢رقم  ١٧١/ ٤في الكبرى  -٦٨١ 
  ٥٣٩٩؛  ٥٣٩٨وأخرجه كذلك البخاري 

  ) ٢٨٣٥(  ١٨وأخرجه مسلم -٦٨٢ 
 ١٣١/  ٤ -٦٨٣   
  ])١٨٤: ص( وزيادته الصغير الجامع ضعيف[)ضعيف(
 ٢٩١رقم )٤١٥/ ١( الزخار البحر=  البزار مسند-٦٨٤ 

  ])آليا الشاملة بترقيم ،٢: ص( داود أبي سنن وضعيف صحيح )١٢٠٥( الضعيفة [ضعيف،
  ( كشفاألستار ) ١٨٣٢-٦٨٥ 

  )] ١٧٧٥(  ٧٦[ وله شاهد صحيح إذ أخرجه مسلم  ١٨٢/  ٦إسناده صحيح [ مجمع الزوائد 



أتاكم رمضان شھر مبارك ؛ فرض اهللا عز وجل علیكم صیامھ ؛ ُتفَتُح فیھ أبواب السماء " - ٦٧٢
وُتغلق فیھ أبواب الجحیم وُتَغلُّ فیھ َمَرَدة الشیاطین ؛ هللا فیھ لیلٌة خیٌر من ألف شھر ؛ من ُحرم خیَرھا 

  فقد ُحرم."

  ٦٨٦رواه النسائي                                                                          

أتاكم أھل الیمن، ھم ألین قلوبا وأرق أفئدة، اإلیمان یمان، والحكمة یمانیة، رأس الكفر قبل «- ٦٧٣
  »المشرق

 ٦٨٧رواه مسلم                                                                                 

  ) أحد "١؛ فال یصومنھا (أكل وشرب وصالة  م" أیام التشریق أیا- 674

  ٦٨٨رواه النسائي                                                                             

  » ." أسلم سالمھا اهللا، وغفار غفر اهللا لھا، وتجیب أجابت اهللا ورسولھ - ٦٧٥

  ٦٨٩رواه البزار                                                                                       

"أوصي امرأ بأمھ، أوصي امرأ بأمھ، أوصي امرأ بأمھ، أوصي امرأ بأبیھ، أوصي امرأ  - ٦٧٦
  بأبیھ، أوصي امرأ بمواله الذي یلیھ، وإن كانت علیھ فیھ أذاة تؤذیھ "

                                                             
 ١٢٩/  ٤ -٦٨٦ 

  ]) ٥٥( الجامع صحيح ،) ١٩٦٢( المشكاة ،) //٦٩/  ٢( الرغيب التعليق [صحيح،

  ) ٥٢(  ٩٠رقم  )٧٣/ ١( مسلم صحيح -٦٨٧ 
 ويروى، ،]١٢٩: البقرة} [والحكمة الكتاب ويعلمهم: {وتعالى سبحانه كقوله الفقه، بها أراد ،»يمانية الحكمة: «قوله-

 ويروى، ،»قلوبا أضعف: «وقوله إياه، قبولهم وحسن اإليمان إلى إلسراعهم اليمن أهل على ثناء وهذا يمان، والفقه
: القلوب بلين والمراد تأكيدا، اللفظين الختالف ذكرهما كرر السواء، من قريبان هما: قيل ،»أفئدة وأرق قلوبا ألين«

  ])٢٠٢  -  ٢٠١/ ١٤( للبغوي السنة شرح [قلوبهم، إلى اإليمان خلوص سرعة
 ألن النعمة، كفر والمراد منه، منشؤه الكفر أسباب وأعظم رق،المش جهة من الكفر أكثر أي قوله ( رأس الكفر ) : -

: قيل والجماجم، مصعب وفتنة الحسين، وقتل والنهروان وصفين الجمل كفتنة الجهة، تلك من ظهرت اإلسالم فتن أكثر
 .اإلسالم نعمة كفران الدماء وإراقة الفتن وآثارة التابعين، كبار من مئة خمس فيها قتل

 نظير، اإلسالم في له يقع لم أنه على االتفاق وقع التي التتار وقعة إلى إشارة ويكون الجحود، كفر ادالمر أن ويحتمل
 ] ٤/٤" القدير فيض" في المناوي هقال [.المشرق من يخرج أنه خبر ففي الدجال، وخروج

 من أطاعهم ومن الفرس مملكة ألن المجوس، كفر شدة إلى إشارة ذلك وفي: ٦/٣٥٢" الفتح" في الحافظ وقال
 كتاب ملكهم مزق حتى والتجبر، والتكبر القسوة غاية في وكانوا المدينة، إلى بالنسبة المشرق جهة من كانت العرب
  .الجهة تلك من البعثة بعد الفتن استمرت ثم وسلم، عليه هللا صلى النبي

   ٢٩٠٧رقم  ١٧٢/  ٢في السنن الكبرى -٦٨٨ 
  ) ١١٤١(  ١٤١وأخرجه مسلم 

   يصومها فال –أ  -في   )١(
  ٢٨١٧رقم )٣٠٩/ ٣( البزار زوائد عن األستار كشف -٦٨٩ 

]وله شاهد صحيح بلفظ(غفار غفر هللا لها و أسلم سالمها )٢٩٠/ ٦( الضعيفة -البن حجر  ٢٠٥٢[مختصر الزوائد .ضعيف
  ) ٢٤٧٣(  ١٣٢هللا ) أخرجه مسلم 



  ٦٩٠رواه البزار                                                                                       

قیل أفرأیت إن » ذكرك أخاك بما یكره«قالوا: اهللا ورسولھ أعلم، قال: » أتدرون ما الغیبة؟«- ٦٧٧
  »إن كان فیھ ما تقول، فقد اغتبتھ، وإن لم یكن فیھ فقد بھتھ«كان في أخي ما أقول؟ قال: 

 ٦٩١رواه مسلم                                                                                     

أما مررت بوادي قومك ممحال ثم تمر بھ خضرا ثم تمر بھ ممحال ثم تمر بھ خضرا؟ « - ٦٧٨
  » .{َكَذِلَك ُیْحِیي اهللاَُّ اْلَمْوَتى} 

 ٦٩٢رواه ابن أبي شیبة                                                                           

ن كان في شيء مما تعالجون بھ شفاء ، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو  لذغة من إ« - ٦٧٩
  »نار، وما أحب أن أكتوي

  ٦٩٣رواه ابن  أبي شیبة                                                                     

   وتوكال علیھ "" أخذ بید مجذوم فأدخلھ معھ في القصعة ثم قال كل بسم اهللا ثقة باهللا - ٦٨٠

                                                

  

                                                             
  لم أعثر عليه عند البزار  -٦٩٠ 

  ١٨٧٩٠رقم  وأخرجه أحمد في مسنده 
  ])آليا الشاملة بترقيم ،١٥٧/ ٨( ماجة ابن سنن وضعيف صحيح -)٨٣٧( اإلرواء [ضعيف،

 رسول إلى رجل جاء) عن أبي هريرة قال : "  ٢٥٤٨(  ١ومسلم  ٥٩٧١رقم )٢/ ٨( البخاريورد في  صحيحوهو حديث 
 ثم: «قال من؟ ثم: قال »أمك: «قال صحابتي؟ بحسن الناس أحق من هللا، رسول يا: فقال وسلم عليه هللا صلى هللا

  »أبوك ثم: «قال من؟ ثم: قال »أمك ثم: «قال من؟ ثم: قال »أمك
 ) ٢٥٨٩(  ٧٠رقم  )٢٠٠١/ ٤( مسلم صحيح -٦٩١ 
 الباطل له يقال أن البهت وأصل يكره بما غيبته في اإلنسان ذكر والغيبة الباطل وهو البهتان فيه قلت بهته يقال) بهته[ ( 

  ]شرعي لغرض الغيبة تباح نلك حرامان وهما وجهه في

  ١٢-١١/ ٤رواه أحمد -٦٩٢ 
 ])٢٨٤/ ١( وزيادته الصغير الجامع صحيح -.٥٥٣١ المشكاة. رزين أبي عن) ... [ حسن(

  
  ليس عنده فيما طبع من مسنده  -٦٩٣ 

 من شيء في كان إن« بلفظ  ٤٦١/  ٥) وابن أبي شيبة في المصنف  ٢٢٠٥(  ٧١ومسلم  ٥٧٠٢وأخرجه البخاري 
  »أكتوي أن أحب وما نار، من لذعة أو محجم، شرطة أو عسل، شربة ففي خير، كمأدويت


