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إل عممدوان ول العممالمين، رب للممه الحمممد

اللممه وصمملةا للمتقيممن، والعاقبممة الظممالمين، على

وخمماتم المرسلين، سيد ماحمد نبينا على وسلماه

الطيممبين، وأصممحابه الطاهرين، آله وعلى النبيين،

الدين.  يوم إلى تبعهم ومان

بعد: أمّاا

((تخريممج كتاب مان الثالثة الطبعة هي فهذه

القممرآن" لسمميد ظللا "فممي كتمماب وآثممار أحاديث

الخطمماء فيهمما اللممه-)) اسممتدركت رحمممه– قطممب

السممابقتين الطبعممتين فممي وقعممت التي المطبعية

بعمممض علمممى يسممميرةا تخريجمممات أضمممفت كمممما

والثار.  الحاديث

ّد أن هنممما يفممموتني ول شمممبهتين علمممى أر

ًا النمماس بعممض ذكرهممما ًا أو نصممح علممى تشممغيب

ّلممفِّ، أو الكتمماب كتمماب : إّن تقممولا الولممى المؤ

اللممه- رحمممه– قطممب القممرآن" لسمميد ظللا "في

وأّن المنهجية، والضللت العقدية بالخطاء ماليء
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الثالثة   الطبعة مقدمة



عممدد وماممن شممهرته ماممن يزيممد أحمماديثه تخريممج

أن العلميممة الخيانة مان تقولا: إّن ماقتنيه. والثانية

ّلممفِّ يتصممدر دون الكتمماب أحمماديث لتخريممج المؤ

ّد العقدية أخطائه إلى التطرق عليها. والر

ّد أقولا: الشبهتين هاتين على وللر

ً كتمماب فممي أقممولا: نعممم! إّن بدء ذي وباديء أول

مانهممج تخممالفِّ عقدية القرآن"  أخطاء ظللا "في

صفات ماسائل في وخاصة والجماعة السنة أهل

ومانكممر سمملفي، عليممه يقممّره ول وجممّل عممّز اللممه

الشممبهة أمّامما ماتعصممٌب، ماكممابٌر أو جاهممٌل ذلممك

بفعممل درايممة علممى ليممس قائلهمما فكممأن الولممى

كممانوا الممذين المعاصرين مان تبعهم ومان السلفِّ

الكتممب ماممن اشممتهر مامما أحمماديث بتخريممج يعتنون

أّن طالمممما زلت، أو أخطممماء فيهممما كمممانت وإن

كتمماب تخريج فائدةا وماا التخريج، سبقت الشهرةا

يتفوهممون الممذين ؟! وهممؤلء أحد يعرفه ل ماغمور

ول التخريممج، مان الحكمة يعرفون ل القولا بهذا

تخريممج فممي يشممرع أن قبل المؤلفِّ أّن يعلمون

ماممن وكممم الكتاب هذا أهمية في ينظر ماا كتاٍب

علممى وانظممر هذا؟ تخريجه مان سيستفيد الخلق
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الملقممن ابممن ماممن كممٌل بممه قام ماا المثالا سبيل

لكتمماب تخريجهممم فممي حجممر وابممن والزيلعممي

فممي شممهرةا مان له لما الكبير" للرافعي "الشرح

حجممر ابممن صممنيع إلى وانظر الشافعي، المذهب

ِله ومان أحمماديث بتخريممج قامامما اللذين الزيلعي قب

فممي صمميته ذاع الممذي "الكشمماف" للزماخشممري

وابممن العراقممي الحممافظ صممنيع وإلممى الفمماق،

فممي كتمماب أشممهر تخريممج في والزبيدي السبكي

أعنممي وضممللته انحرافمماته كممثرةا علممى زماممانهم

إلممى وانظر ، الدين" للغزالي علوم "إحياء كتاب

-رحممه اللبماني المدين ناصر ماحمد الشيخ صنيع

المعاصممرةا الكتممب أشممهر ينتقممي كممان الله- كيفِّ

ً وأكثرهمما أصممفاها تكممن لممم وإن وطباعممة تممداول

ًا؛ً وأصوبها اللممه- أحمماديث رحمه– خرج فقد مانهج

يوسممممفِّ والحممممرام" للممممدكتور "الحللا كتمممماب

ماحمد النبوية" للشيخ "السيرةا وكتاب القرضاوي،

فيهممما مامما عزماه أثنى الله- فهل رحمه– الغزالي

إّن قممالا أخطمماء؟! أو ماممن ماؤلفيهممما عنممد ومامما

ًا  الكتممابين هذين لحاديث تخريجي لهممما إشممهار

اللممه- رحمه– الشيخ تخريج أثر يخفى ل أنه ماع
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ماا. لكتاٍب

أحاديث تخريج فتقولا: إّن الثانية الشبهة أمّاا

ُيعممد فيه التي الخطاء إلى التطرق دون الكتاب

ّيممة، خيانممة الظلممم ماممن فيممه مامما فيممه وهممذا علم

علمممى التعقيمممب أن أرى كنمممت وإن والتجنمممي،

وأفضممل، أولممى العقديممة وخاصة ماا كتاٍب أخطاء

نفسممه علممى هممذا المؤلممفِّ يشممترط لم إذا لكن

ك يعمد فكيمفِّ له يتفرغ ولم ّيمة؟! خيانمة ذل علم

قممام فقهية أو عقدية أخطاء فيه كتاب مان وكم

أو بشمميء يتعقبمموه ولممم أفاضممل علماء بتخريجه

ًا تعقبمموا علممى ذلممك وماممن أشممياء، وتركمموا شمميئ

حجمممر ابمممن الحمممافظ المثمممالا: تخريمممج سمممبيل

– "الكشمماف" للزماخشممري لحمماديث العسممقلني

للمعتزلممة الشمماعرةا عممداوةا المعممتزلي- وماعممروٌف

ابممن يتعقممب لممم هذا وماع عليهم ردودهم وكثرةا

َي حجممممر وضممممللته أخطممممائه فممممي الزماخشممممر

ّية، يتعقبممه لم الزيلعي الحافظ قبله ومان العتزال

ولم الطبيشي سلطان الشيخ ماحققه ول بشيء

السممعد، الله عبد الشيخ الكتاب ماقدم ذلك ينكر

ماممع والزيلعممي العراقممي الحممافظ صممنع وهكممذا
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الشمميخ صممنيع إلممى وانظممر إحيممائه، فممي الغزالممي

العممز أبي ابن لشرح تخريجه الله- في -رحمه اللباني
فممي يتعقبممه لممم فهممو الطحاويممة للعقيممدةا الحنفي
رغممم الطحمماوي الماممام يتعقممب ولممم بممل شمميء
والجماعة السنة أهل مانهج تخالفِّ ماسائل وجود

ًا اللممه جممزاه كممان وإن والشممرح المتن في خيممر
ّفى لكنممه الطحاويممة علممى التعليممق فممي كاد أو و
ّقب لم للشرح تخريجه في كممل ومامما بشمميء، يع

علممى التعليق إن ثم التعليق، لديه للشرح ماقتٍن
وفممي كممثير الشممرح. والماثلممة علممى وليس المتن

مانصفِّ. لكل كفاية هذا

يهممدينا أن وجممّل عّز الله أسألا الختام وفي
إلممى بأيممدينا يأخذ وأن والعمالا، الخلق لحسن

ّنه يرضيه، ماا وآخممر عليممه، والقممادر ذلممك ولممي إ
العالمين.     رّب لله الحمد أن دعوانا
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الثانية الطبعة مقدمة

خاتم على والسلم والصلةا العالمين، رب لله الحمد
أجمعين. وصحبه آله وعلى ماحمد، نبينا والمرسلين؛ً النبياء

بعد: أماا
أن بعد ُتنشر الكتاب، هذا مان الثانية الطبعة هي فهذه

الطبعة حولا العلم طلبة مان إخواني مالحظات جمعُت
وهي الولى، الطبعة على زيادات ضمنتها وقد الولى،

كالتالي:

ً الثر أو الحديث  -  أوردُت1 الصل مان كامال
ّدلُت وربما ،))الظللا(( ًا وذلك يسيرةا، تعديلت ع تيسير

بهذا والكتفاء الصل، إلى الرجوع ماعاناةا الكريم للقارئ
شاء. إن التخريج

ولم الصحابة، مان راويه إلى حديث كل  -  عزوُت2
ًا هذا يكن ِرد ّط الولى. الطبعة في ما

عند إضافات وأضفُت كلها، الحاديث  -  راجعُت3
ذلك على المعينة الكتب بعض ظهرت وقد خاصة بعضها،

الطبعتين. بين الفترةا أثناء

حيث الولى؛ً الطبعة في فاتتني أحاديث  -  ضممُت4
)1020( المكرر ماع الطبعة هذه في الحاديث عدد بلغ

ًا. حديث

الطبعة هذه شراء الكريم القارئ يتكلفِّ ل وحتى هذا؛ً
بأرقام قائمة آخرها في سردت فقد رغبته؛ً عدم حالة في

الحاديث بأرقام وأخرى المكررةا، غير المضافة الحاديث
الحاديث هذه أرقام وماقابلها كبير، تعديل عليها جرى التي
الولى. الطبعة مان
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ًا؛ً في الخلصا يرزقنا أن القدير العلي الله أسألا وأخير
بأيدينا. يأخذ وأن وأقوالنا، أعمالنا

أجمعين. وصحبه آله وعلى ماحمد، نبينا على الله وصلى

المؤلف

)هـ 1414( عرفة يوم

الولى الطبعة مقدمة

ُنه، نحممده، للمه؛ً الحمممد إن ُذ ونسمتغفُره، ونسممتعي ونعممو
ِه اللممه؛ً يهده مَان أعمالنا، سيئات ومان أنفسنا شرور مان بالل

ِلل؛ً ومَان له، ماضّل فل له. هادي فل ُيْض

أن وأشممهد لممه، شممريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد
ًا ُده ماحمد ورسوله. عب

َدق فإن بعد؛ً أماا الهممدي وخيممر اللممه، كتمماُب الحممديِث أص
ُي ٍد هد ُتها، الماممور وشممّر ،وسلم عليه الله صلى ماحم ماحممدثا
ٍة وكّل النار. في ضللة وكّل ضللة، بدعة وكّل بدعٌة، ماحدث

وبعد:

فمي(( كتماب فمي المواردةا للحاديث ماختصٌر تخريج فهذا
الله. رحمه قطب سيد  لمؤلفه))القرآن ظللا

ُةا العمل بهذا للقيام دفعني والذي الكتاب هذا تداولا كثر
الله. شاء إن المباركة الصحوةا هذه أبناء بين

عنممد ضممعيفها ماممن الحمماديث صممحيح ماعرفممة كممان ولممما
ً م كتاٍب أي قراءةا ّبى كتاب عن فضل ًا ممم أجيالا عليه تتر أماممر
ًا، ًا، بل ماهّم الممتي الكتممب ماممن الكتمماب هممذا كممان ولممما واجبمم
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بعضممهم يملك ل وقد اليوم، الدعوةا شباب مان الكثير يقرأها
ًا ماؤلفه أن كما الضعيفِّ؛ً مان الصحيح ماعرفة يكممن لممم سمميد

مانهمما كممثيرةا، أحمماديث يممورد فهممو الشممأن؛ً هممذا أصممحاب مان
مامما أهممّم ماممن أن رأيممت لممه؛ً أصممل ل ومامما والضعيفِّ الصحيح

ماّممما الكتب تنقية هو اليوم العلم طالب به يشتغل أن ينبغي
اللممه صمملى المعصمموم إلى نسبتها تصّح ل أحاديث مان شابها
ُةا هذه تسلك حتى ، م مانها وهذا م وسلم عليه َةا، الممدعو ّد الجمما

الطريق. تخطئ ول

وأن بممه، ينفممع أن اللممه لعممل العمممل، بهذا قمت فقد لذا؛ً
ألقاه. يوم حسناتي مايزان في يجعله

الكتاب: في عملي

عليممه اللممه صمملى النممبي أحمماديث جميممع  -  أحصمميت1
ّ وأعطيممُت عنهممم، الله رضي الصحابة وآثار ،وسلم مانهمما كل
ًا؛ً ًا900( مان أكثر فبلغت رقم ًا. ) حديث وأثر

يشمير مامما أو الثممر أو الحمديث طممرف بكتابممة  -  قمُت2
الجممزء رقممم بسممطر مانممه وأسفل رقمه، يمينه وعلى إليهما،

ماباشرةا تحته أذكر ثم قوسين،  بين))الظللا(( مان والصفحة
ثممم ، م أماكن إن م الضعفِّ أو الصحة حيث مان الحديث درجة
أقممولا: مانممه أسممفل ثممم الئمممة، ماممن خّرجممه مَاممن مانه أسفل

حيث مان الحديث؛ً هذا فيها ورد التي الكتب وأذكر ،))انظر:((
ّدثين أئمة كلم حيث مان أو فيها، وجوده عنه. المح

كممل دراسمة خلصممة هو الحديث درجة عن أكتبه  -  ماا3
القممدماين ماممن فيممه الشممأن هممذا أئمة وقولا بمفرده، حديث

ّلممم مان أجد لم إذا سنده درست وربما والمتأخرين، عنممه؛ً تك
ضممعفه((  أو))فلن صممّححه((عبممارةا:  تجممد لممن فإنممك لممذلك؛ً

ًا إل ؛ً))فلن ًا، نادر ّد ّنممك ج الممتي المصممادر إلممى ذهبممت إذا ولك
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روى مَاممن فيهمما سممتجد فإنك ؛ً))انظر((قولي:  بعد عليها ُأحيل
ذلك. ونحو ضعفِّ أو بصحة عنه تكلم ومان الحديث،

ًا  -  اسممتفدت4 ّققممت الممتي الكتممب ماممن كممثير وأحممالا ُح
إعممادةا أشممأ ولممم أصمموله، في الحديث ماواضع على أصحابها
بالسممابق، اللحممق استفادةا باب مان وهو العمل، هذا وتكرار
ً تحته، طائل ل فيما الجهود تكرار وعدم الممذي الحديث فمثل
داود، رواه: أبممو((أقممولا:  ثمم درجتمه، الربعمة: أكتممب يرويمه

انظر: جمماماع((أقولا:  ثم ،))مااجه وابن والنسائي، والترماذي،
أراد فمممن ،)) (كممذا)...))مامماجه ابممن سممنن((  (كممذا)،))الصولا
ّبت والترمامذي داود  أبمي))سمنن(( مامن ماواضمعه وماعرفة التث

فعليممه والصممفحة، والجزء والباب الكتاب وماعرفة والنسائي
ًا ،))الصممولا جمماماع(( كتمماب ماراجعممة أتأكممد كنممُت مامما وكممثير
أسممطر ل لكنممي لمخرجممه، الحممديث عممزو صحة مان بنفسي

ًا. ذلك اختصار

أحممدهما؛ً أو وماسمملم البخمماري يرويه الذي  -  الحديث5
ّلممما لممذا؛ً بالصممحة؛ً ماعلممٌم لهممما فعزوه خّرجممه ماممن أذكممر فق

ًا سواهما؛ً ًا، اختصار ًا ستجد لكنك أيض (صممحيح)، كلمممة أيضمم
ًا ليس وهذا يسممير وكممي بيان، زيادةا هو بل عليهما، استدراك

ْقُت قد عمٌل وهذا واحد، نسق على العمل ِب والحمممد إليه، ُس
لله.

ماممن رواه بَمممن أبممدأ الحممديث؛ً روى مَاممن ذكممر  -  عنممد6
ًا الحممديث؛ً رواةا بقيممة ثممم ماالممك، أو أحمد، ثم الستة، ماراعيمم

ًا. وليس أماكن، ماا لوفاتهم الزماني الترتيب شرط

ً أوردت  -  إذا7 فقلممُت: الحممديث، روى ماّمممن سممتًة ماثل
جميعهممم علممى أحيممل ل فممإنني ؛ً))وفلن... إلممخ فلن رواه((

ًا، ًا أربعممة، أو ثلثممة بممذكر أكتفي بل غالب ماتممون علممى ماعتمممد
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ّلم مَان كتب على أحيل ثم الحاديث، مان الحديث هذا عن تك
روى مَاممن بقيممة المهتممم يجممد وفيممه الضعفِّ، أو الصحة حيث

ماواضعه. وذكر الحديث

ًا8 أحممداث ماممن اللممه رحمممه سيد يورد ماا لكثرةا  -  نظر
ًا يذكر إنه حتى السيرةا، ًا؛ً بكامالهمما غممزوةا أحداث أحيان تقريبمم

م الجانب بهذا العتناء أهمية رأيت فقد وأحد؛ً بدر غزوةا ماثل
خمماصا فهممرس وضع وكذا صعوبته، على م التخريج حيث مان

ًا ؛ً))الظللا(( فممي الممواردةا السيرةا أحداث جميع يضم ماشممير
التخريج. في الحاديث أرقام إلى

ّينممة ماصممادر هنمماك إن  -  وحيممث9 ُتها ماع عنممد اعتمممد
أعتممِن لممم أننممي إل لهمما؛ً فهممرس بوضممع قمممُت فقد التخريج؛ً

ًا ماتعممددةا، طبعممات لهمما ليس والتي المشهورةا، بالكتب كثير
عممداها ومامما والمؤلممفِّ، الكتاب اسم بذكر فيها اكتفيُت حيث
المعتمدةا. الطبعة أذكر

كالتالي: وهي فهارس، عدةا بعمل - قمُت10

ترتيممب حسمب مارتممب الموضمموعات: وهممو  )  فهرس1
القرآن. مان السور

ترتيب حسب وضعته النزولا: وقد لسباب  )  فهرس2
الحديث. رقم ثم الية، رقم ثم السور،

الشممارةا سممبقت والمغممازي: وقممد للسممير  )  فهممرس3
إليه.

ًا حروف حسب للحاديث  )  فهرس4 المعجممم: ماشممير
الحديث. لرقم

ّتبُت الصحابة: وقد لقوالا  )  فهرس5 علممى الّصممحابة ر
ّتبُت صحابي كل ثم المعجم، حروف حسب أقواله ر
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ًا التخريج؛ً في ورودها الثر. لرقم ماشير

والقصص. للخبار  )  فهرس6

إليه. الشارةا سبقت للمراجع: وقد  )  فهرس7

ًا؛ً ّبل أن وجّل عّز الله أسألا وأخير مانممي، العمممل هممذا يتق
ّقممي طممالعه، مَاممن كممل به ينفع وأن عممن يتجمماوز أن عليممه وح

النصمميحة ُيبممدي وأن ذكممرُت، ماّما بشرٍط إخللي أو تقصيري
ّطماء، آدم ابمن فكل والملحظات، صمواب؛ً مامن كمان فمما خ

ٍإ؛ً مان كان ومَاا وحده، الله فمن الشمميطان وماممن فمنممي خطمم
ّينمما علممى اللممه وصمملى بريممء، مانممه وأنا آلممه وعلممى ماحمممد نب

وسلم. وصحبه
محمد أبو

السّقاف القادر عبد بن علوي
aasaggaf@hotmail.com اللكتروني البريد
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ُة ِتَحِة ُسوَر ْلَفا ا

عـنـه الـلـه رـضـي الـصـامت ـبـن عبادة  - حديث1
ًا:  .))الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صلة ل((مرفوع

● )1/21.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وغيرهم. والنسائي،

).5/326 ())الصولا جاماع((انظر: 

ًا: عنهـمـا الله رضي عمر ابن  - حديث2 مرفوـعـ
ًا أن(( ـا الحمد رب! لك قالا: يا الله عباد من عبد كـم

ك لجللا ينبغـي سـلطانك. فعضـلت وعظيـم وجه
الله، إلى فصعدا يكتبانها، كيف يدريا فلم الملكين،
ًا ربـنـا! إن فقال: يـا ـنـدري ل مقاـلـة ـقـالا ـقـد عـبـد

ُدهُ قالا بما أعلم - وهو الله نكتبها. قالا كيف -: عـبـ
قـالا: لـك رب! إـنـه قـال: يـا عبدي؟ قالا الذي وما

ـد ـا الحـم ـا رب ـي ـم وجـهـك لجللا ينبـغـي كـم وعظـي
ـدي قالا كما لهما: اكتباها الله سلطانك. فقالا عـب

.))بها فأجزيه يلقاني حتى

● )1/22.(

ضعيف. ●

بن إسنادهما: صدقة وفي والطبراني، مااجه، رواه: ابن
فممي المنذري وعزاه ماقالا، وفيهما الجمحي، وقداماة بشير،

أنممه البوصمميري وجممزم أحمممد،  للماممام))والترهيب الترغيب((
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المطبوع. في أجده ولم ،))المسند(( في

ماعجممم(( )،306 (صا))مامماجه ابممن سنن ضعيفِّ((انظر: 
 ())الزجاجمممة ماصمممباح(( )،12/343 ())الكمممبير الطمممبراني

).2/440 ())والترهيب الترغيب(( )،4/129

ّبنا جبل هذا(( - حديث: 3 ّبه يح .))ونح

● )1/26.(

صحيح. ●

فممي وماالممك والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
رضممي ماالك بن أنس حديث مان ماتقاربة، بألفاظ ؛ً))الموطأ((

ًا البخاري ورواه عنه، الله سممعد بممن سممهل حممديث مان تعليق
عنهما. الله رضي

).337 و9/304 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي هرـيـرة أـبـي  - حديث4
يـقـولا((:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا قالا
ـه عـبـدي وبـيـن بيـنـي الـصـلة تـعـالى: قـسـمت الـل

ـمـا ولعـبـدي لعـبـدي، ونصفها لي فنصفها نصفين،
ـالا العالمين؛ رب لله العبد: الحمد قالا سألا. إذا ـق

الرحـيـم؛ ـقـالا: الرحـمـن عـبـدي. وإذا الله: حمدني
ـيـوم ـقـالا: ماـلـك عبدي. فإذا علّي الله: أثنى قالا

ـقـالا: إـيـاك عـبـدي. وإذا الله: مـّجـدني قالا الدين؛
عـبـدي، وبـيـن بيـنـي قالا: هذا نستعين؛ وإياك نعبد

ـدي ـا ولعـب ـإذا ـم ـدنا ســألا. ـف ـالا: اـه الصــراط ـق
غيــر عليهــم أنعمــت الــذين صــراط المســتقيم

لعـبـدي ـقـالا: ـهـذا الـضـالين؛ ول عليهم المغضوب
.))سألا ما ولعبدي
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● )1/26.(

صحيح. ●

وماالممك والنسائي، والترماذي، داود، وأبو رواه: ماسلم، ●
.))الموطأ(( في

).5/327الصولا)) ( انظر: ((جاماع
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ُة َبَقَرِة ُسوَر ْل ا

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن  - أـثـر5
ـى عمدتم أن حملكم عفان: ما بن لعثمان قلت(( إـل

ـراءة - وإـلـى المثاني من - وهي النفالا - وـهـي ـب
ـسـطر: تكتـبـوا وـلـم بينهـمـا، - وقرنـتـم المئين من

ِم{ ِم الّرْحـَمـِن الـلـِه ِبْس ـفـي ووـضـعتموها ،}الّرِحـيـ
فـقـالا ذـلـك؟ عـلـى حملـكـم وـمـا الـطـوالا؟ الـسـبع

كان وسلم عليه الله صلى الله رسولا عثمان: كان
ذوات السور عليه ينزلا وهو الزمان عليه يأتي مما

َدد، ـمـن بـعـض دـعـا الـشـيء؛ عليه نزلا إذا فكان الَع
الـسـورة ـفـي الـيـة هذهُ فيقولا: ضعوا يكتب، كان
أولا ـمـن النـفـالا وكذا. وكانت كذا فيها يذكر التي

ـمـن ـنـزلا ما آخر من براءة وكانت بالمدينة، نزلا ما
وخـشـيُت بقـصـتها، ـشـبيهة قصتها وكانت القرآن،

وسلم عليه الله صلى الله رسولا وُقبض منها، أنها
ا يـبين ولـم ك أجـل فمـن منهـا؛ أنهـا لن ت ذل َقَرن

ـا، ـم بينهـم ـب وـل ـا أكـت ـطر:  بينهـم ـم{ـس ـه بـس الـل
.))الطوالا السبع في ووضعتها ،}الرحيم الرحمن

● )1/27.(

ضعيف. ●

مان كلهم والحاكم؛ً وأحمد، داود، وأبو رواه: الترماذي، ●
.))ماقبولا((الحافظ:  عنه قالا البصري؛ً الفارسي يزيد طريق

())المسند(( )،2/151())الصولا جاماع((انظر:   1/329-
أبممي سممنن ضممعيفِّ(( )،2/663 ())السماوي الفتح(( شاكر)،
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).78داود) (صا

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رضي عباس ابن  - حديث6
الـنـاس أـجـود وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي كان((

حـيـن رمـضـان، ـفـي يـكـون ـمـا أـجـود وـكـان بالخير،
ـكـل يلـقـاهُ السلم عليه جبريل وكان جبريل، يلقاهُ
الـنـبي علـيـه يـعـرض ينـسـلخ، حتى رمضان في ليلة

ـلى ـه ـص ـه الـل ـلم علـي ـرآن وـس ـي الـق ـة: (وـف رواـي
الســلم؛ عليه جبريل لقيه فإذا القرآن)، فيدارسه

.))المرسلة الريح من بالخير أجود كان

● )1/27.(

صحيح. ●

والنسائي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).11/286 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـوتي، ـضـعف إلـيـك اللهم! أشكو(( - حديث: 7
ـة ـتي، وقـل ـواني حيـل ـى وـه ـاس، عـل ـا الـن ـم ـي أرـح

إلى ربي، وأنت المستضعفين، رب الراحمين! أنت
ـي؟ مــن ـى تكلـن ـه عــدّو إـل َـت ْك ّل ـد أم أمــري، م بعـي

أـبـالي، فل عـلـّي؛ غـضـب بك يكن لم إن يتجهمني؟
اـلـذي وجـهـك بـنـور أـعـوذ لي، أوسع عافيتك ولكن

ـرقت ـه أـش ـات، ـب ُلح الظلـم ـ ـه وـَص ـر علـي ـدنيا أـم اـل
علــي تحــل أو غضــبك، بــي تنــزلا أن والخــرة،

ـقـوة ول حولا ول ترضى، حتى العتبى لك سخطك،
.))بك إل

● )1/29.(

مرسل. ●
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فممي جريممر وابممن ،))الكممبير(( فممي رواه: الطممبراني ●
إسممحاق؛ً ابممن عممن ؛ً))الطبقممات(( فممي سعد وابن ،))التاريخ((

عليممه اللممه صمملى اللممه رسولا وقالا((قالا:  حيث سند؛ً بدون
ِكَر فيما وسلم .))لي ُذ

وعممن القرظممي، كعممب بممن ماحمممد مارسمملً: عممن وروي
الزهري.

 ())الزوائممد ماجمممع(( )،2/71 ())النبويممة السيرةا((انظر: 
 - تخريمممج132(صا  للغزالمممي))السممميرةا فقمممه(( )،6/35

).1/345 ())الطبري تاريخ(( اللباني)،

عـبـد القرـظـي: ـقـالا كعب بن محمد  - حديث8
ـصـلى الـلـه لرـسـولا عـنـه الله رضي رواحة بن الله

العقـبـة): اـشـترط (يعـنـي: ليـلـة وـسـلم علـيـه الـلـه
أن لربي َأشترُط((شئت. فقالا:  ما ولنفسك لربك

ًا، به تشركوا ول تعبدوهُ أن لنفـسـي وأـشـترط شيئ
،))وأـمـوالكم أنفـسـكم مـنـه تمنـعـون مـمـا تمنعوني
ـالوا:))الجنة((قالا:  ذلك؟ فعلنا إذا لنا قالا: فما . ـق

نستقيل. ول نقيل ول البيع، ربح

● )1/30.(

بن ماحمد مارسل  مان))التفسير(( في جرير رواه: ابن ●
في كما ثقة؛ً عالم التابعين، أوساط مان وهو القرظي، كعب

.))التقريب((

ًا: أبممو ورواه فممي والممدولبي ،))الممدلئل(( فممي نعيممم أيضمم
الشعبي. مارسل مان ؛ً))المسند(( في وأحمد ،))الكنى((

ًا: أبو ورواه طممالب أبممي بممن عقيل مارسل مان نعيم أيض
لهيعة. ابن سنده وفي عروةا، مارسل ومان
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ًا: عبد ورواه مامن ماوصمولً، أحمد؛ً والماام حميد، بن أيض
بممن ماجالممد سممندهما وفممي النصمماري، ماسممعود أبممي حممديث
ضعيفِّ. وهو سعيد،

ّوى قد كثيرةا شواهد وللحديث بها. يتق

 ())حميممد بممن عبممد ماسند(( )،4/120 ())المسند((انظر: 
))الكنى((  - شاكر)،14/499   ())الطبري تفسير(( )،1/230

) ،409 و1/402( نعيم  لبي))الدلئل(( )،1/13( للدولبي
 ())الكشممماف تخريمممج(( )،299(صا  للمممذهبي))السممميرةا((

).86-75 (صا))الهجرةا أحاديث(( )،81/156

سألا((عنه:  الله رضي الخطاب بن عمر  - أثر9
ـسـلكت ـلـه: أـمـا فـقـالا التـقـوى؟ عن كعب بن أبّي

ًا الا: بلـى. قـالا: فمـا شـوك؟ ذا طريق عملـت؟ ق
.))التقوى واجتهدت. قالا: فذلك قالا: شمرت

● )1/39.(

أبي ابن طريق  مان))الكبير الزهد(( في البيهقي روى ●
عنممه، اللممه رضممي هريممرةا أبممو المسممؤولا أن إل نحوه؛ً الدنيا

يسّم. لم رجل والسائل

سممهيل وفيممه ضممعيفِّ، وهو زياد، بن هشام إسناده وفي
بآخره. اختلط وقد صالح، أبي بن

))النوويممة للربعيممن شممرحه(( فممي رجممب ابن أورده وكذا

السند. يذكر ولم )،18 رقم (حديث

.))المنثور الدر(( في السيوطي الدنيا أبي لبن ونسبه

ْعممُزه ولم البقرةا، سورةا أولا في بنصه كثير ابن وأورده َي
ًا المسؤولا وجعل لحد، ّي عنه. الله رضي أب

ًا،))التفسير(( في البغوي وأورده المسممؤولا وجعممل  أيضمم
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الحبار. كعب

تفسممير(( )،367 (صا))الكبمممير الزهمممممد((انظممممر:
 - طيبة)1/60 ())البغممممموي

عنـهـا الـلـه رـضـي قيس بنت فاطمة - حديث10
ًا:  ًا المالا في إن((مرفوع .))الزكاة سوى حّق

● )1/41.(

ضعيف. ●

والممدارماي، جريممر، وابن مااجه، وابن رواه: الترماذي، ●
وهممو العممور، مايمممون حمزةا أبي طريق مان كلهم والبيهقي؛ً

ضعيفِّ.

ًا عنهما الله رضي عمر ابن عن ورد لكن بإسممناد ماوقوف
َقَزعممة:  قمموله زنجممويه وابممن عبيد أبي عند به بأس ل فممي((ل

ّق ماالك .))الزكاةا سوى ح

 ())الطبري تفسير(( )،6/455 ())الصولا جاماع((انظر: 
 لللبمماني))الفقممر ماشممكلة تخريممج(( ،))شاكر م343 و3/342

)،927 رقممم ،366(صا عبيممد  لبممي))المامموالا(( )،69(صا
).1365  رقم2/789( زنجويه ولبن

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أثر11
عـلـى النـمـل دبيب من أخفى الشرك، النداد: هو((

يـقـولا: أن وهـو اللـيـل، ظلـمـة ـفـي ـسـوداء صـفاة
ـة فلن،وحياتي. ويقولا: لول يا وحياتك والله، كلـب

الـدار؛ في البط ولول البارحة، اللصوص لتانا هذا؛
ـه ـشـاء ما لصاحبه الرجل وقولا اللصوص، لتى الـل

كـلـه وفلن.. ـهـذا الـلـه الرجل: لول وقولا وشئت،
.))شرك به
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● )1/48.(

حسن. ●

حاتم. أبي ابن رواه ●

تفسير((  ) ،1/81 ()) حاتم أبي ابن تفسممير(( :  انظممر
))السممديد النهممج(( المموادعي)،  - تخريممج1/110 ()) كممثير ابن

).462  رقم221(صا

عنهـمـا: أن الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - حديث12
: مــا وسلم عليه الله صلى الله لرسولا قـالا رجلً
ًا لله أجعلتني((وشئت. قالا:  الله شاء ّد .))؟! تن

● )1/48.(

حسن. ●

اليمموم عمممل(( فممي والنسائي وأحمد، مااجه، ابن رواه ●
الدب(( فممي والبخمماري ،))الكممبير(( فممي والطبراني ،))والليلة
الممدنيا أبممي وابممن ،))الثممار ماشكل(( في والطحاوي ،))المفرد

ماختلفة. بألفاظ ؛ً))الصمت(( في

 ())الكممبير المعجم(( شاكر)، م3/253 ())المسند((انظر: 
)،546(صا  للنسممممائي))والليلة اليممموم عمل(( )،12/244

))الصحيحة السلسلة(( )،1/362 ())مااجه ابن سممنن صحيح((

لبن))الصمت(( )،47 (صا))السديد النهج(( )،1/216( أبي  
الحويني).  - تخريج342 (رقم الدنيا

ـان((قالا:  عنه؛ الله رضي حذيفة - حـديث13 ـك
َـبـُه إذا ، وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا َأـْمـٌر؛ َحَز

.))الصلة إلى فزع
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● )1/69.(

ضعيف. إسنادهُ ●

،))التفسممير(( فممي جريممر وابممن وأحمد، داود، أبو رواه ●
الله عبد بن ماحمد طريق مان كلهم ؛ً))الدلئل(( في والبيهقي

عبممد قداماة) عممن أبي بن عبيد بن ماحمد (ويقالا: هو الدؤلي
الولا: عممن الحافظ وقالا ماجهولن، وهما اليمان، بن العزيز

.))ماقبولا((

 ())الصمممولا جممماماع(( )،5/388 ())المسمممند((انظمممر: 
الفتممح((  - شمماكر)،2/12())جريممر ابممن تفسممير(( )،9/395

)،4579 (رقممم)) الجمماماع صممحيح(( )،1/168 ())السممماوي
).1325 / رقم1/416 ())المصابيح ماشكاةا((

.))خديجة يا النوم عهد مضى((- حديث: 14

● )1/76.(

أجده. لم ●

وهــم دماؤهم، تتكافأ المسلمون((- حديث: 15
ٌد .))أدناهم بذمتهم يسعى سواهم، من على َي

● )1/94.(

صحيح. ●

ماممن والحمماكم؛ً والنسممائي، داود، وأبممو رواه: أحمممد، ●
عنه. الله رضي طالب أبي بن علي حديث

ًا وُروي عممن أبيممه عممن شممعيب بممن عمرو حديث مان أيض
اللممه رضممي وعائشممة؛ً يسممار، بن وماعقل عباس، وابن جده،

عنهم.

.))المسلمون((  بدلا))المؤمانون((رواية:  وفي

22



)،255 و10/254 ())الصممممولا جمممممماماع((انظمممممممر: 
 ())النسممائي سممنن صممحيح(( )،3/92 ())السممنة ماصممابيح((

3/982-984.(

الـلـه رـضـي عبـيـدة أـبـو كتب ولقد((- قولـه: 16
وـهـو عـنـه، الـلـه رـضـي عـمـر لجيش قائد وهو عنه،

ًا يقولا: إن الخليفة، ـبـالعراق، بـلـٍد أـهـل أـمـن عـبـد
الوفاء، عظم الله عمر: إن إليه فكتب رأيه، وسأله

لهــم، تفــوا. فوفــوا حــتى أوفيــاء تكونــون فل
.))عنهم وانصرفوا

● )1/94.(

اللفظ. بهذا أجدهُ لم ●

فمممي المممرزاق وعبمممد شممميبة، أبمممي روى: ابمممن لكمممن
في عبيد وأبو ،))سننه(( في مانصور بن وسعيد ،))ماصنفيهما((
الرقاشي، زيد بن فضيل طريق مان كلهم نحوه؛ً ؛ً))الماوالا((

لممه وترجممم ،))الثقممات(( فممي حبممان ابممن ذكممره تممابعي، وهممو
الجممرح(( فممي حمماتم أبممي وابممن ،))التاريممخ(( فممي البخمماري
ًا فيه يذكرا ولم ،))والتعديل تعديلً. ول جرح

)،454 و12/453 ())شمميبة أبممي ابممن ماصممنفِّ((انظممر: 
 ())مانصور بن سعيد سنن(( )،5/222 ())عبدالرزاق ماصنفِّ((

).500 رقم ،200 (صا))الماوالا(( )،2/274

عنهما الله رضي عباس بن الله عبد - حديث17
ًا:  .))آمن فهو الحرام؛ المسجد دخل من((مرفوع

● )1/105.(

بشواهدهُ. صحيح ●

والطبراني إسحاق، وابن جرير، وابن داود، رواه: أبو ●
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ماكة. فتح في طويل حديٍث ضمن ؛ً))الوسط(( في

اللمه رضممي هريرةا أبي حديث  مان))ماسلم صحيح(( وفي
آخر. بلفظ عنه

))السيرةا فقمممه(( )،8/367 ())الصولا جمماماع((انظممر: 

).6/165 ())الزوائد ماجمع(( )،411(صا للغزالي

ًا: عنه الله رضي هريرة أبي - حديث18 ـ مرفوـع
.))فخالفوهم يصبغون؛ ل والنصارى اليهود إن((

● )1/128.(

صحيح. ●

والنسمممائي، داود، وأبمممو وماسممملم، البخممماري، رواه ●
وغيرهم.

).4/734 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـــه الله رضي الباهلي أمامة أبي - حديث19 عنـ
ًا:  ّـظـم الـعـاجم؛ تـقـوم كـمـا تقوموا ل((مـرفوع يع

ًا بعضها .))بعض

● )1/128.(

صحيح. ومعناهُ ضعيف، ●

شمميبة أبممي وابممن وأحمد، مااجه، وابن داود، رواه: أبو ●
.))ماصنفه(( في

 ())المصمممنفِّ(( )،6/536 ())الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
 ())الفتممح(( )،1/351 ())الضممعيفة السلسمملة(( )،8/397
11/49.(

عـنـه: الـلـه رـضـي الخـطـاب بن عمر - حديث20
إنـمـا مرـيـم، اـبـن النصارى أطرت كما تطروني ل((
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.))ورسوله الله عبد فقولوا عبد، أنا

● )1/128.(

صحيح. ●

،))الشمممائل(( فممي والترماذي وأحمد، رواه: البخاري، ●
وغيرهم. ،))السنة شرح(( في والبغوي والدارماي،

 (صا))الشمممائل ماختصممر(( )،12/144 ())الفتح((انظر: 
-154 / رقمممم1/222 ())المسمممند(( )،284 / رقمممم174  

شاكر).

عـنـه؛ الـلـه رـضـي ـعـازب ـبـن اـلـبراء - حديث21
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـقـدم ما أولا((قالا: 
أـخـواله) (أو: قالا أجدادهُ على نزلا المدينة؛ وسلم

ـسـتة المـقـدس بـيـت قـبـل ـصـلى وأنه النصار، من
ًا عشر ًا، عشر سبعة أو شهر ـه وـكـان شهر أن يعجـب

ـصـلة أولا ـصـلى وأـنـه اـلـبيت، قـبـل قبلـتـه تـكـون
رـجـل فـخـرج قوم، معه وصلى العصر، صلة صلها
وـهـم مـسـجد أـهـل عـلـى فـمـر مـعـه، ـصـلى مـمـن

رسولا مع صليت لقد بالله؛ فقالا: أشهد راكعون،
كـمـا فداروا الكعبة، قبل وسلم عليه الله صلى الله
ـكـان إذ أعجبـهـم ـقـد اليهود وكانت البيت، قبل هم

ّـلـى فلـمـا المقدس، بيت قبل يصلي قـبـل وجـهـه و
ْد{فنزلت:  ذلك، أنكروا البيت؛ ّلَب َنَرى َق َوْجِهَك َتُق

َما{اليهود):  (وهم السفهاء فقالا ،}الّسَماِء.. ِفي
ِتِهُم َعن َولُّهْم َل ْب ِتي ِق ّل ُنوا ا ْيَها َكا َل .))}َع

● )1/130.(

صحيح. ●
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والنسائي. والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●

).2/10 ())الصولا جاماع((انظر: 

.))أسألا ول أشك ل((- حديث: 22

● )1/136.(

ضعيف. إسنادهُ ●

قتادةا. مارسل مان جرير؛ً وابن الرزاق، رواه: عبد ●

نحوه. جبير بن سعيد مارسل مان وورد

)،10211 / رقممم6/125 ())الرزاق عبد ماصنفِّ((انظر: 
 ())السمممماوي الفتمممح(( )،86/185 ())الكشممماف تخريمممج((

دفمماع((  - شمماكر)،15/202( ،))الطممبري تفسير(( )،2/716
).15(صا  لللباني))الحديث عن

ُتُه نفسه؛ في ذكرني من((- حديث: 23 في ذكر
خيـر مل فـي ذكرتـه مل؛ فـي ذكرني ومن نفسي،

.))منه

● )1/140.(

بعده. انظر: ماا

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي هريرة أبي - حـديث24
الـلـه قالا((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالا
نفـسـك؛ ـفـي ذكرتـنـي آدم! إن اـبـن وـجـّل: ـيـا ـعـّز

ذكرـتـك مل؛ ـفـي ذكرتـنـي وإن نفسي، في ذكرتك
مـنـه)، خـيـر مل ـقـالا: ـفـي (أو الملئكة من مل في
ًا؛ مني دنوت وإن ًا، منك دنوت شبر دنوت وإن ذراع
ًا؛ مني ًا، مـنـك دنوت ذراع تمـشـي؛ أتيتـنـي وإن باـعـ

.))هرولة أتيتك

26



● )1/140.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

.))بي عبدي ظن عند تعالى: أنا الله يقولا((وأوله: 

).4/476 ())الصولا جاماع((انظر: 

الصلة. يعني ؛))بللا! يا بها أرحنا((- حديث: 25

● )1/142.(

صحيح. ●

والطبراني. والبغوي، وأحمد، داود، رواه: أبو ●

 ())المسمممند(( )،6/263 ())الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
))المصابيح ماشكاةا(( )،6/339 ())الكبير المعجم(( )،5/364

 - للحممداد)،1/369 ())الدين علوم إحياء تخريج(( )،1/393(
العراقي).  - تخريج1/165 ())الدين علوم إحياء((

عـنـه؛ الـلـه رـضـي الرّت ـبـن خـبـاب - ـحـديث26
وسلم عليه الله صلى الله رسولا إلى قالا: شكونا

فقلـنـا: أل الكعـبـة، ـظـل ـفـي ـبـردة متوـسـد وـهـو ،
ـمـن ـكـان ـقـد((فـقـالا:  لـنـا؟ ـتـدعو أل لنا؟ تستنصر
ـم، ـذ قبلـك ـل، يؤـخ ـر الرـج ـــه فيحـف ـي ل الرض، ـف
عـلـى فيوـضـع بالمنـشـار، ـيـؤتى ـثـم فيـهـا، فيجعل
ما الحديد بأمشاط ويمشط نصفين، فيجعل رأسه،

والـلـه؛ ديـنـه، عن ذلك يصدهُ ما وعظمه، لحمه دون
ِتّمّن ُي ـن الراكب يسير حتى المر هذا تعالى الله َل ـم
واـلـذئب الـلـه إل يـخـاف فل حـضـرموت إـلـى صنعاء

.))تستعجلون ولكنكم غنمه، على
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● )1/142.(

صحيح. ●

والنسائي. داود، وأبو رواه: البخاري، ●

).6/435 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي مسعود ابن - حديث27
وسلم عليه الله صلى الله رسولا إلى أنظر كأني((

ًا يحكي ّي قــومه ضربه السلم، عليهم النبياء من نب
يـقـولا: وـهـو وجـهـه، عن الدم يمسح وهو فأدموهُ،

.))يعلمون ل فإنهم لقومي؛ اللهم! اغفر

● )1/143.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).6/440 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـديث: 28 ـذي المســلم((- ـح ـاس يخــالط اـل الـن
ول يـخـالطهم ل اـلـذي ـمـن خـيـر أذاهم على ويصبر
.))أذاهم على يصبر

● )1/143.(

صحيح. ●

والطيالسممي، وأحمممد، مامماجه، وابممن رواه: الترماممذي، ●
والبيهقي. شيبة، أبي وابن

.))المؤمان((بلفظ:  بعضهم وعند

)7/94 ())المسممند(( )،6/441 ())الصولا جاماع((انظر: 
)،256 (صا))الطيالسممي ماسممند((  - شمماكر)،5022 (رقممم

))الفتح(( )،10/89( ،))البيهقي سنن(( )،8/565 ())المصنفِّ((

28



).339 / رقم2/602 ())الصحيحة السلسلة(( )،10/512(

عـنـه الـلـه رضي مسعود بن الله عبد - حديث29
ًا:  طـيـور حواـصـل ـفـي الـشـهداء أرواح إن((مرفوع

إـلـى ـتـأوي ثم شاءت، حيث الجنة في تسرح خضر،
ربـك عليهـم فـاطلع العـرش، تحـت معلقة قناديل

ربـنـا! وأي فقالوا: ـيـا تبغون؟ فقالا: ماذا اطلعة،
ًا تـعـِط ـلـم ـمـا أعطيتـنـا وـقـد نبـغـي شيء ـمـن أـحـد

ـا هذا، بمثل عليهم عاد خلقك؟! ثم ـم رأوا فلـم أنـه
إـلـى تردنا أن قالوا: نريد يسألوا؛ أن من يتركون ل

فـيـك نقـتـل ـحـتى ـسـبيلك في فنقاتل الدنيا، الدار
فيقــولا الشهادة)، ثواب من يرون (لما أخرى مرة

.))يرجعون ل إليها أنهم كتبت جلله: إني جّل الرب

● )1/144.(

صحيح. ●

عنممدهما: وليممس بنحمموه، والترماممذي رواه: ماسمملم، ●
 إلخ.))كتبت... جلله: إني جّل الرب فيقولا((

سممنن صممحيح(( )،9/499 ())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

)3/35.(

ـقـالا: ـقـالا عـنـه؛ الـلـه رـضـي أـنـس - حديث30
ـيـدخل أـحـد ما((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا
الرض عـلـى ـمـا وله الدنيا إلى يرجع أن يحب الجنة

الدنيا، إلى يرجع أن ويتمنى الشهيد؛ إل شيء؛ من
.))الكرامة من يرى لما مرات؛ عشر فيقتل

● )1/144.(
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صحيح. ●

والنسائي. وماسلم. وبنحوه: الترماذي رواه: البخاري، ●

).9/500 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي موسى أبي - حديث31
الرـجـل عن وسلم عليه الله صلى الله رسولا سئل

ذلك أي رياء؛ ويقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، يقاتل
الله كلمة لتكون قاتل من((فقالا:  الله؟ سبيل في
.))الله سبيل في فهو العليا؛ هي

● )1/144.(

صحيح. ●

وأبو لهم، واللفظ والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●
والنسائي. داود،

).2/581 ())الصولا جاماع((انظر: 

ً عـنـه: أن الله رضي هريرة أبي - حديث32 رجل
ـسـبيل ـفـي الجـهـاد يريد الله! رجل رسولا قالا: يا

ًا يبتغي وهو الله أـجـر ل((فـقـالا:  اـلـدنيا؟ من عرض
ًا، عليه . فأعاد))له .))له أجر ل((يقولا:  ذلك كل ثلث

● )1/144.(

لغيرهُ. صحيح ●

والحاكم حبان وابن وأحمد له، واللفظ داود رواه: أبو ●
.))له شيء ل((بلفظ:  والنسائي

 ())المشمممكاةا(( )،2/582 ())الصممولا جممماماع((انظمممر: 
الحيمماء تخريممج((  - شمماكر)،15/16 ())المسند(( )،2/1129
).2/659 ())النسائي سنن صحيح(( )،4/384 ())للعراقي
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ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي هرـيـرة أبي - حديث33
ـه الله صلى الله رسولا قالا تـضـّمن((:  وـسـلم علـي
ـه، سبيل في خرج لمن تعالى الله ـه ل الـل إل يخرـج

ٌد برسـلي؛ وتصـديق بـي، وإيمـان سبيلي، في جها
إـلـى أرجـعـه أو الجـنـة، أدخـلـه ضامن: أن علّي فهو

ً مـنـه ـخـرج اـلـذي مسكنه أو أـجـر ـمـن ـنـالا ـمـا ـنـائل
َـلـم كـلـم ـمـن ما بيدهُ؛ محمد نفس والذي غنيمة، ْك ُي

ـيـوم كهيئـتـه القياـمـة ـيـوم ـجـاء إل الله؛ سبيل في
ِلَم، نـفـس مسك. والذي ريح وريحه دم، لون لونه ُك

ـمـا المـسـلمين؛ عـلـى أـشـق أن ـلـول بـيـدهُ؛ محـمـد
وـجـّل ـعـّز الـلـه سبيل في تغزو سرية خلف قعدت

ًا، ـسـعة يـجـدون ول فأحملهم، سعة أجد ل ولكن أبد
واـلـذي عـنـي، يتخلفوا أن عليهم ويشق فيتبعوني،

اللـه سـبيل فـي أغزو أن لوددت بيدهُ؛ محمد نفس
.))فأقتل أغزو ثم فأقتل، أغزو ثم فأقتل،

● )1/144.(

صحيح. ●

لمممه)، (واللفممظ ورواه: ماسمملم البخمماري، بعضممه روى
والنسائي. وماالك،

).9/476 ())الصولا جاماع((انظر: 

أبـيـه ـعـن عقبة أبي بن الرحمن عبد - حديث34
ـمـع ـقـالا: ـشـهدت ـفـارس)؛ أهل من مولى (وكان
ًا، وـسـلم علـيـه الله صلى النبي ً فـضـربت أـحـد رجل
ــت: خـــذها المشـــركين، مـــن ــا فقـل الغلم وأـن

علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي إـلـّي ـفـالتفت الفارـسـي،
ـا هل((فقالا:  ، وسلم النـصـاري؟ الغلم قلت: وأـن
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ـن إن ـت اـب ـوم أـخ ـم، الـق ـولى وإن منـه ـوم ـم الـق
.))منهم

● )1/144.(

ضعيف. ●

وأحمممد؛ً شمميبة، أبي وابن مااجه، وابن داود، رواه: أبو ●
بالسماع. يصّرح ولم إسحاق، ابن طريق مان كلهم

: صحيح.))مانهم القوم أخت ابن((قوله:  أن إل

بلفممظ: البخمماري : أخرجممه))مانهم القوم ماولى((وقولمه: 
.))أنفسهم مان((

)،4/660 و2/586 ())الصممممممولا جمممممماماع((انظممممممر: 
())الفتممح(( )،5/295 ()) المسممند(( )،12/505()) المصنفِّ((

())المشممكاةا(( )،2/420( ))الصممحيحة السلسمملة(()،12/48
3/1374(

ـقـالا: ـسـألت ـسـليمان؛ ـبـن عاـصـم - حديث35
ًا أنهـمـا ـنـرى كـنـا((ـقـالا:  والمروة؟ الصفا عن أنس
ـة، أـمـر ـمـن أمـسـكنا الـسـلم؛ ـجـاء فلـمـا الجاهلـي

ـَفا ِإّن{وجّل:  عّز الله فأنزلا عنهما، َة الـّص ـْرَو ْلـَم َوا
ِئِر ِمن .))}اللِه َشَعا

● )1/149.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).2/19 ())الصولا جاماع((انظر: 

ّيَها{تعالى:  قوله في جبير بن سعيد - أثر36 َأ َيا
ّلِذيَن ُنوا ا ِتَب آَم ُكُم ُك ْي َل ْلِقَصاُص َع َلى ِفي ا ْت ْلَق ْلـُحـّر ا ا
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ْلُحّر.. ّيين أن وذلك(( الية: }ِبا ـوا العرب من َح اقتتـل
بينـهـم فـكـان بقلـيـل، الـسـلم قـبـل الجاهلـيـة في
فـلـم والنـسـاء، العبـيـد قتـلـوا حتى وجراحات، قتل
ان أسـلموا، حـتى بعـض مـن بعضهم يأخذ أحـد فك

والـمـوالا، الـعـدة ـفـي الـخـر على يتطاولا الحيين
منهم، الحر منا بالعبد يقتل حتى يرضوا أل فحلفوا
ْلُحـّر{فيهـم:  منهـم.. فنـزلا الرجـل منـا والمرأة ا

ْلُحّر ُد ِبا ْب ْلَع ْـبـِد َوا ْلَع َـثـى ِبا ُلن َثى َوا ُلن منـسـوخة، ؛}ِـبـا
ّنفس ّنفس نسختها: ال .))بال

● )1/165.(

ضعيف. ●

لهيعة. بن الله عبد سنده وفي حاتم، أبي ابن رواه

ًا جرير ابن ورواه قتادةا. على ماوقوف

تفسممير((  - شمماكر)،3/359 ())الطممبري تفسممير((انظر: 
))كمممممممممممممممممممممممممممممممممثير ابمممممممممممممممممممممممممممممممممن

)،1/214 ())السممماوي الفتح(( الوادعي)،  - تحقيق1/364(
نواسممخ((شممئت:  إن ). وانظممر14/102 ())الكشاف تخريج((

))القممرآن فممي النسممخ((و )،155(صا الجوزي  لبن))القرآن

).2/632( زيد لمصطفى

عـنـه الـلـه رـضـي خارـجـة ـبـن عـمـرو - حديث37
ًا:  ول حّقــه، حّق ذي كل أعطى قد الله إن((مرفوع

.))لوارث وصية

● )1/166.(

لغيرهُ. صحيح ●

مامماجه، وابممن داود، وأبممو والنسممائي، رواه: الترماذي، ●
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بألفمماظ والممبيهقي؛ً الممرزاق، وعبد عدي، وابن والدارقطني،
ماختلفة.

صممحيح(( )،633 و11/632 ())الصممولا جمماماع((انظممر: 
(  للطممبراني))الشامايين ماسند(( )،2/774 ())النسائي سنن

4/57 ())الراية نصب(( )،5/372 ())الفتح(( )،360 و1/309
طريممق(( )،3/92 ())الحممبير التلخيممص(( )،404 و403و

).432 (صا))رشد ابن بداية تخريج إلى الرشد

ـقـالا: ـخـرج عـنـه؛ الـلـه رـضـي ـجـابر - حديث38
إـلـى الفـتـح ـعـام وسلم عليه الله صلى الله رسولا

الغمـيـم، ـكـراع بـلـغ ـحـتى فصام، رمضان، في مكة
ـه، ماء، من بقدح دعا ثم الناس، فصام ـحـتى فرفـع

بـعـض ذلك: إن بعد له فقيل شرب، ثم الناس، نظر
أولـئـك العـصـاة، أولـئـك((فـقـالا:  ـصـام، ـقـد الناس

.))العصاة

● )1/169.(

صحيح. ●

والترماذي. والنسائي، رواه: ماسلم، ●

).6/394 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـا عنه؛ الله رضي أنس - حديث39 ـمـع ـقـالا: كـن
فمـنـا ـسـفر، ـفـي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي
ً فنزلنا المفطر، ومنا الصائم ـحـار، ـيـوم ـفـي منزل
ً أكثرنا الشمس يتقي من ومنا الكساء، صاحب ظل
فـضـربوا المفـطـرون وـقـام الصوام، فسقط بيدهُ،

الـلـه ـصـلى الـنـبي فـقـالا الرـكـاب، وسقوا البنية،
.))بالجر اليوم المفطرون ذهب((:  وسلم عليه
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● )1/169.(

صحيح. ●

والنسائي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).6/394 ())الصولا جاماع((انظر: 

ان عنـه؛ اللـه رضـي جـابر - حـديث40 قـالا: ك
ً ـفـرأى سفر، في وسلم عليه الله صلى النبي رجل

ّلَل وقد الناس، عليه اجتمع قد مـا((فقالا:  عليه، ُظ
الـلـه رـسـولا ـصـائم. فـقـالا فـقـالوا: رـجـل ،))لـــه؟
ـي الصوم البر من ليس((:  وسلم عليه الله صلى ـف

.))السفر

● )1/169.(

صحيح. ●

والترماذي. داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).6/395 ())الصولا جاماع((انظر: 

الـلـه رـضـي الـضـمري أمية بن عمرو - حديث41
ـه الله صلى الله رسولا على قالا: قدمت عنه؛ علـي

أـبـا ـيـا الـغـداء انتـظـر((فـقـالا:  ـسـفر، ـمـن وـسـلم
صـائم. قـالا: الـلـه! إنـي رـسـولا . قلت: يـا))أمية!

ًا(( عـنـه وضع تعالى الله المسافر: إن عن ُأخبرَك إذ
.))الصلة ونصف الصيام

● )1/169.(

صحيح. ●

وغيرهممم؛ً والممبيهقي، والطحمماوي، رواه: النسممائي، ●
نحمموه: أحمممد، وروى القصممة، فممي وبتعممدد ماتقاربممة، بألفاظ
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والترماذي.

سممنن صممحيح(( )،6/406 ())الصممولا جمماماع((انظممر: 
)،2/203 ())الحممبير تلخيممص(( )،484 و2/483()) النسممائي

).315-3/308()) البداية تخريج في الهداية((

ـالا: عنه؛ الله رضي مالك بن أنس - حديث42 ـق
الـلـه إن((:  وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا قالا

له وأرخص المسافر، عن الصلة شطر وضع تعالى
إذا والحبـلـى للمرـضـع فـيـه وأرـخـص الفـطـار، في

.))ولديهما على خافتا

● )1/170.(

حسن. ●

مامماجه، وابممن والنسممائي، والترماممذي، داود، رواه: أبو ●
وأحمد.

4/347 ())المسممند(( )،6/407 ())الصولا جاماع((انظر: 
). وانظممر: مامما2/484 ())النسممائي سممنن صحيح(( )،5/29و

قبله.

القشميري، الكعممبي همو هنمما ماالمك بممن أنسفائدة:  ●
ماالممك بممن أنس ليس وهو الحديث، هذا إل له ليس صحابي،

وسمملم عليه الله صلى الله رسولا خادم النصاري النضر بن
المشهور.

قالت: سألا عنها؛ الله رضي عائشة - حديث43
رـسـولا عـنـه الـلـه رـضـي السلمي عمرو بن حمزة

الســفر، في الصوم عن وسلم عليه الله صلى الله
وإن فـصـم، ـشـئت إن((فـقـالا:  الصيام، كثير وكان
.))فأفطر شئت
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● )1/170.(

صحيح. ●

والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وغيرهم. والنسائي،

).6/397 ())الصولا جاماع((انظر: 

مــع كنا((قالا:  عنه؛ الله رضي أنس - حديث44
وسلم     النبي عليه الله ومنا الصائم، فمنا ،صلى

ـب الصــائم فل المفطــر، ـى يعـي ول المفطــر، عـل
.))الصائم على يعيب المفطر

● )1/170.(

صحيح. ●

وغيرهم. داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).6/397 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي الدرداء أبي - حديث45
ـفـي وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا مع خرجنا((

ليـضـع أـحـدنا ـكـان إن ـحـتى ـشـديد، حر في رمضان
إل ـصـائم فيـنـا وـمـا الـحـر، شدة من رأسه على يدهُ

رواحـة وابـن وسـلم عليـه اللـه صـلى اللـه رسولا
.))عنه الله رضي

● )1/170.(

صحيح. ●

داود. وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).6/405 ())الصولا جاماع((انظر: 
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أـنـس أتـيـت((ـقـالا:  كعب؛ بن محمد - حديث46
يرـيـد وـهـو رمـضـان، ـفـي عـنـه الـلـه رضي مالك بن

ًا، ـاب ولبس راحلته، له رحلت وقد سفر ـسـفرهُ، ثـي
ّنة؟ فقلت فأكل، بطعام فدعا قالا: نعم. ثم له: ُس
.))ركب

● )1/170.(

صحيح. ●

والبيهقي. والدارقطني، الترماذي، رواه

 ())المعمماد زاد(( )،6/411 ())الصممولا جمماماع((انظممر: 
سممفره قبممل الصممائم إفطار حديث تصحيح رسالة(( )،2/56

 لللباني.))الفجر بعد

أـبـي ـمـع كنت((قالا:  جبير؛ بن عبيد - حديث47
علـيـه الـلـه صلى الله رسولا صاحب الغفاري بصرة
الفسـطاط مـن سـفينة فـي عنه الله رضي وسلم

فقالا: اـقـترب. غداؤهُ، فقرب فدفع، رمضان، في
ـسـنة ـعـن قالا: أترـغـب البيوت؟ ترى قلت: ألست

ـه رســولا ـه صــلى الـل ـه الـل ـل وســلم علـي ؟! فأـك
.))وأكلت

● )1/170(

لغيرهُ. حسن ●

والبيهقي. وأحمد، داود، رواه: أبو ●

 و6/7 ())المسممند(( )،6/413 ())الصممولا جاماع((انظر: 
قبله. ). وانظر: ماا398

عـنـه الـلـه رـضـي خليـفـة بن دحية أن((- أثر: 48
مــن عقبة قرية قدر إلى دمشق من قرية من خرج
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فأفطر رمضان، في أميالا، ثلث وذلك الفسطاط،
ـرون وكرهُ كثير، ناس معه وأفطر ـروا، أن آـخ يفـط

ـوم رأيت لقد قالا: والله؛ قريته؛ إلى رجع فلما الـي
ًا ًا إن أراهُ، أن أـظـن كـنـت ـمـا أمر ـعـن رغـبـوا قوـمـ
وأـصـحابه، وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا هدي

.))إليك اللهم! اقبضني

● )1/170.(

ضعيف. ●

سممنده وفممي وغيرهممما، خزيمة، وابن داود، رواه: أبو ●
ماجهولا. وهو الكلبي، مانصور

())خزيمممة ابن صحيح(()،6/412())الصولا جاماع((انظر: 
).2/56 ())المعاد زاد(( )،3/266

ـديث: 49 ـي((- ـح ـم، لـسـت إـن ـي مثلـك ـّل إـن َأـظ

.))ويسقيني ربي يطعمني

● )1/170.(

صحيح. ●

أنممس حديث مان والترماذي؛ً وماسلم، رواه: البخاري، ●
ماختلفممة: البخمماري، بألفمماظ ورواه عنه، الله رضي ماالك بن

غيممر ماممن وغيرهممم؛ً وماالممك، داود، وأبممو والترماذي، وماسلم،
عنه. الله رضي أنس حديث

).382-6/379 ())الصولا جاماع((انظر: 

أـنـه((عـنـه:  الـلـه رـضـي ماـلـك ـبـن أنس - أثر50
ـر، ُـب ـان حــتى َك ـى يقــدر ل ـك ـان الصــيام، عـل فـك

.))يفتدي
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● )1/171.(

ًا، البخاري رواه ًا؛ً وماالك تعليق مانقطع. فهو بلغ

فممي والممبيهقي ،))ماسممنده(( فممي وصممله: الجعممد ولكممن
فممي الموصمملي يعلممى وأبممو حميممد، بممن وعبممد ،))سممننه((
.))التغليق(( في حجر وابن ،))ماسنده((

 ())الجعممد ماسممند(( )،6/427 ())الصممولا جمماماع((انظر: 
)،8/179 ())الفتح(( )،7/204 ())يعلى أبي ماسند(( )،1/538

) ،2/212 ())الحبير التلخيص(( )،4/177()) التعليق تغليق((
).2/25 ())التفسير عمدةا((

ـا:  الله رضي عباس ابن - أثر51 ليـسـت((عنهـم
ل الـكـبيرة، والـمـرأة الـكـبير الـشـيخ ـهـو منـسـوخة،
ـيـوم ـكـل مـكـان فيطعـمـان يـصـوما، أن يستطيعان

ًا .))مسكين

● )1/171.(

صحيح. ●

والنسائي. داود، وأبو له)، (واللفظ رواه: البخاري ●

).2/21 ())الصولا جاماع((انظر: 

عطــاء على قالا: دخلت ليلى؛ أبي ابن - أثر52
عـبـاس اـبـن فـقـالا: ـقـالا يأـكـل، وهو رمضان، في

فنـسـخت الـيـة، ـهـذهُ نزـلـت((عنهـمـا:  الـلـه رـضـي
ـكـل ـعـن أطـعـم ـشـاء إن الفاني، الكبير إل الولى؛

ًا يوم .))وأفطر مسكين

● )1/171.(

ضعيف. إسنادهُ ●
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)،))كثمممممير ابممن تفسمممممير(( فممي (كمما ماردويه ابن رواه
ًا جرير ابن نحوه وروى إسممنادهما وفممي عطمماء، على ماوقوف

الحممافظ قممالا الرحمممن؛ً عبممد بممن ماحمممد وهو ليلى، أبي ابن
ًا الحفظ سيئ صدوق((عنه:  ّد .)) ج

عممدةا((  - شماكر)،3/422جريمر) ( ابممن تفسير((انظر: 
).1/308 ())كثير ابن تفسير(( )،2/24()) التفسير

عـنـه الـلـه رـضـي الفارـسـي سلمان - حديث53
ًا:  ُد يبـسـط أن يـسـتحي تعالى الله إن((مرفوع العـبـ

ًا فيهما يسأله يديه إليه .))خائبتين فيردهما خير

● )1/173.(

حسن. ●

حيممّي ربكممم إن((بلفممظ:  داود؛ً وأبممو رواه: الترماممذي، ●
.))العبد... يبسط أن يستحي كريم،

ًا: ابن ورواه والحمماكم، والطممبراني، وأحمممد، مامماجه، أيض
وغيرهم. ،))الكبير الدعوات(( في والبيهقي

))الكممبير الممدعوات(( )،4/152 ())الصولا جاماع((انظر: 

للمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبيهقي
).2066 ())الجاماع صحيح(( )،1/137(

عـنـه: الـلـه رـضـي الصامت بن عبادة - حديث54
عـلـى ـمـا((ـقـالا:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي أن

دعو مسلم، رجل من الرض ظهر وجـّل عـّز اللـه ي
الـسـوء ـمـن عـنـه ـكـف أو إياها، الله آتاهُ إل بدعوة؛
.))رحم قطيعة أو بإثم يدع لم ما مثلها،

● )1/173.(

حسن. ●
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المسممند)، زوائممد(( فممي اللممه وعبممد رواه: الترماممذي، ●
فممي والممبيهقي ،))الممدعاء(( و))الوسممط(( فممي والطممبراني

.))اليمان شعب((

 ())المسمممند(( )،9/512 ())الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
-صممبري)،164  رقممم379 (صا))المسممند زوائد(( )،5/329

-الطحممممان)،147/رقممممم1/130( ،))الوسممممط المعجممممم((
 ())الجاماع صحيح(( )،86 / رقم2/820(  للطبراني))الدعاء((

).3/335 ())اليمان شعب(( )،5513

يعـجـل؛ ـلـم ـمـا لـحـدكم ُيـسـتجاب((- حديث: 55
.))لي يستجب فلم يقولا: دعوت

● )1/173.(

صحيح. ●

ماممن داود؛ً وأبممو والترماممذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث

).4/163 ())الصولا جاماع((انظر: 

ْدُع لم ما للعبد، يستجاب يزالا ل((- حديث: 56 َـيـ
قـيـل: ـيـا ،))يـسـتعجل ـلـم ـمـا رـحـم، قطيعة أو بإثم

يـقـولا: ـقـد((ـقـالا:  الـسـتعجالا؟ الله! وما رسولا
فيستحسر لي، يستجاب أَر فلم دعوت وقد دعوت،

َدُع ذلك، عند َي .))الدعاء و

● )1/173.(

صحيح. ●

الترماذي. رواه وبنحوه له، واللفظ رواه: ماسلم ●

).4/163 ())الصولا جاماع((انظر: 
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قـالا: عنهمـا؛ الـلـه رـضـي عـمـر ابن - حديث57
يـقـولا: وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا سمعت

ٌة إفطارهُ عند للصائم(( عـبـد فـكـان ،))مستجابة دعو
ودعا. وولدهُ، أهله دعا أفطر إذا عمر بن الله

● )1/174.(

التحسين. يحتمل ضعيف ●

فمي المبيهقي طريقه ومان الطيالسي، داود رواه: أبو ●
.))الشعب((

المليكي. ماحمد أبو سنده وعلة

))اليمان شعب(( )،299 (صا))الطيالسي ماسند((انظر: 

ابن تفسير(( )،4747())الجاماع ضعيفِّ(( )،7/475( للبيهقي
). وانظر: (رقم4/44())الرواء((  - الوادعي)،1/384())كثير
58، 59.(

عنهـمـا الـلـه رـضـي عمر بن الله عبد - حديث58
ًا:  ٌة فطرهُ عند للصائم أن((مرفوع .))ترد ل دعو

● )1/174.(

التحسين. يحتمل ضعيف ●

والطممبراني السممني، وابن والحاكم، مااجه، رواه: ابن ●
.))الدعاء(( في

عمممل(( )،135 (صا))مامماجه ابممن سممنن ضمعيفِّ((انظر: 
))الدعاء(( )،481/رقم227(صا السني  لبن))والليلة اليوم

())المعمماد زاد(( )،4/41())الرواء(( )،2/1229( للطممبراني
2/52.(

قـــالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي هريرة أبي - حديث59
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ل ثلـثـٌة((:  وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا قالا
ّد يفطــر، حتى والصائم العادلا، دعوتهم: المام تر

ـيـوم الغـمـام دون الـلـه يرفعـهـا المظـلـوم، ودـعـوة
َتح القيامة، ُتف ويقولا: بعزـتـي السماء، أبواب لها و
ّنك .))حين بعد ولو لنصر

● )1/174.(

السياق. بهذا ضعيف ●

فممي والممبيهقي وأحمممد، مامماجه، وابن رواه: الترماذي، ●
.))الشعب((

روايممة: ل (وفممي ماستجابات دعوات ثلث((قولمه:  وصح
المظلمموم ودعمموةا المسممافر، ودعمموةا الصممائم، ُتممَرد): دعمموةا

.))الوالد) رواية: ودعوةا (وفي

())المسممند(()،10/497،11/12())الصممولا جاماع((انظر:
())اليمممان شممعب(( تكملممة)،  - شمماكر9741) (رقم19/20
السلسمملة(( )،3/1413(  للطممبراني))الممدعاء(( )،7/202

).4/406())الصحيحة السلسلة(( )،3/534())الضعيفة

ـْم ُأِحّل{تعالى:  قولـه نزولا - سبب60 ُـك ـَة َل َـل ْي َل

ِم َيا َلى الّرَفُث الّص ُكْم ِإ ِئ يجــد لم بعضهم وأن ،}ِنَسا
ًا ـثـم الـنـوم، فغلـبـه الفـطـار، وقت أهله عند طعام
فواصل. والشراب، الطعام له يحل فلم صحا،

● )1/174.(

صحيح. ●

ماممن والنسائي؛ً داود، وأبو والترماذي، رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي عازب بن البراء حديث

وقيممل: ماالممك، وقيل: ابممن ِصرماة، بن قيس هو والرجل
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النصاري ذلك، غير وقيل قيس، بن وقيل: صرماة أنس، ابن
عنه. الله رضي

ماممن المسند الصحيح(( )،2/26())الصولا جاماع((انظر: 
).8(صا))النزولا أسباب

ِـلـَم{تعالى:  قوله نزولا - سبب61 ُـكـْم الـلـُه َع ّن َأ

ـْم ُـت ُنوَن ُكن ـا َـت ُكْم َتْخ بـعـد ـنـام بعـضـهم وأن ،}َأنُفـَسـ
أهله. جامع ثم الفطار

● )1/174.(

صحيح. ●

داود وأبممو عازب، بن البراء حديث مان رواه: البخاري ●
وبينهمما عنهمم، اللمه رضمي عبماس؛ً بممن الله عبد حديث مان

السياق. في اختلف

).25 و2/24 ())الصولا جاماع((انظر: 

عـنـه الـلـه رـضـي جـنـدب ـبـن ـسـمرة - حديث62
ًا:  ُكم ل((مرفوع ّن ُء يغّر ـحـتى البـيـاض وـهـذا بللا ندا

.))الفجر) (أو: يطلع الفجر ينفجر

● )1/175.(

صحيح. ●

والنسمممائي داود، وأبمممو والترمامممذي، رواه: ماسممملم، ●
جرير. وابن وأحمد، له)، (واللفظ

سممنن صممحيح(( )،6/369())الصممولا جمماماع((انظممر: 
-517-3/515())الطممبري تفسممير(( )،2/467()) النسممائي  

شاكر).

ل((عنه:  الله رضي جندب بن سمرة - حديث63

45



الفجـــر ول بللا، أذان ســـحوركم مـــن يمنعكـــم
.))الفق في المستطير الفجر ولكنه المستطيل،

● )1/175.(

صحيح. ●

رواه: داود. وبنحمموه وأبممو لمممه)، (واللفظ الترماذي رواه
والنسائي. ماسلم،

سنن صحيح(( )،6/369())الصولا جاماع((انظر: 
).1/215()) الترماذي

قولمممه: ) ماممن175(صا المؤلممفِّ ذكممره مامماتـنـبيه:  ●
الماسمماك وقممت تحديممد فممي وردت التي الروايات وحسب((

آخممر بقليل.. إلى الشمس طلوع قبل نقولا: إنه أن نستطيع
جممماهير عليه وماا الروايات حسب إنما صحيح، : غير))كلماه

الصممادق الفجممر بطلمموع يبممدأ الماسمماك وقت أن المسلمين
ابممن طلوعه عند يؤذن كان الذي وهو الفق، في المستطير

الذي المستطيل الكاذب الفجر ل عنه، الله رضي ماكتوم أم
أعلم. والله عنه، الله رضي بللا طلوعه عند يؤذن كان

في هذا((عنهما:  الله رضي عباس ابن - أثر64
بيـنـة، فـيـه علـيـه ولـيـس ـمـالا، علـيـه يكـون الرجـل
أن يعرف وهو الحكام، إلى ويخاصم المالا، فيجحد

ـي: ؛))الحرام آكل آثم أنه يعلم وهو عليه، الحق يعـن
َ{تـعـــالى:  ـقـــوله ُلوا َول ُك ْأ ُكْم َـتـــ َل ُـكـــْم َأـْمـــَوا َن ْي َب

ِطِل... َبا ْل }.ِبا

● )1/176.(

ابممن عممن طلحممة أبي بن علي طريق مان جرير ابن رواه
الواسممطة لكممن عبمماس، ابممن ماممن يسمممع لممم وعلي عباس،
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وعممزاه ثقممة، وهو حجر، ابن الحافظ قالا كما ماجاهد؛ً بينهما
حاتم. أبي وابن المنذر،  إلى: ابن))الدر(( في السيوطي

تفسممير((  - شمماكر)،3/550 ())الطممبري تفسممير((انظر: 
الممدر(( )،1/25())السممنة كتممب ماممن ومارويمماته عبمماس ابممن

).209 رقم ). وانظر: (حديث1/488 ())المنثور

عنهــا: أن اللــه رضــي ســلمة أم - حــديث65
أـنـا إنـمـا((ـقـالا:  وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا
ـون أن بعضكم فلعل الَخْصُم، يأتيني وإنما بشر، يـك
له قضيت فمن له، فأقضي بعض، من بحجته ألحن
أو فليحملـهـا نار؛ من قطعة هي فإنما مسلم؛ بحق

.))ليذرها

● )1/176.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وغيرهم. والنسائي،

).10/180 ())الصولا جاماع((انظر: 

عـنـه؛ الـلـه رـضـي ـعـازب ـبـن اـلـبراء - حديث66
ـيـدخلوا ـلـم فـجـاؤوا؛ حّجوا، إذا النصار كان((قالا: 

ـفـدخل منـهـم، رـجـل فـجـاء البيوت، أبواب قبل من
ّـيـر فكأنه بابه، قبل من ْـيـَس{فنزـلـت:  ـبـذلك، ُع َل َو
ِبّر ْل َأن ا ُتوا ِب ْأ ُيوَت َت ُب ْل ِـكـّن ُظُهوَرَها ِمن ا َل ـّر َو ِـب ْل ـِن ا ـَم

ّتَقى ُتوا ا ْأ ُيوَت َو ُب ْل ِبَها ِمْن ا ْبَوا .))}َأ

● )1/184.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●
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).2/30 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـي ـعـن شعبة عن داود أبو - قولـه: ورواه67ُ أـب
قــدموا إذا النصار كانت((قالا:  البراء؛ عن إسحاق

ـبـابه.. فنزـلـت ـمـن الرـجـل يدخل لم سفرهم؛ من
.))الية هذهُ

● )1/184.(

صحيح. إسنادهُ ●

 وليممس))المسممند(( صمماحب الطيالسممي داود أبممو رواه
المؤلممفِّ، صنيع مان ُيفهم  كما))السنن(( صاحب السجستاني

البخاري. شرط على وإسناده

). وانظر:717/رقم98 (صا))الطيالسي ماسند((انظر: 
قبله. ماا

قـالا: عنهمـا؛ الـلـه رـضـي عـمـر ابن - حديث68
الله رسولا مغازي بعض في مقتولة امرأة ُوجدت((

ـصـلى الـلـه رـسـولا فنـهـى ، وـسـلم عليه الله صلى
.))والصبيان النساء قتل عن وسلم عليه الله

● )1/188.(

صحيح. ●

داود. وأبو والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●

).2/597 ())الصولا جاماع((انظر: 

ًا: عنه الله رضي هريرة أبي - حديث69 ـ مرفوـع
.))الوجه فليجتنب أحدكم؛ قاتل إذا((

● )1/188.(

صحيح. ●
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وماسلم. رواه: البخاري، ●

).2/617 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي هرـيـرة أبي - حديث70
َنا َث فقـالا: ، وسـلم عليـه اللـه صـلى الله رسولا َبَع

ًا وـجـدتم إن(( ـ ًا فلـن ـ قرـيـش)؛ ـمـن (رجلـيـن وفلـن
ـقـالا: الـخـروج؛ أردـنـا . فلـمـا))بالـنـار فأحرقوهـمـا

ُكْم كنت(( ُت ًا تحرقوا أن َأَمْر ًا، فلن ـار وإن وفلن ل الـن
ّذب وجــدتموهما؛ فــإن تعــالى؛ اللــه إل بهــا يعــ

.))فاقتلوهما

● )1/188.(

صحيح. ●

والترماذي. وأبوداود، رواه: البخاري، ●

).2/616 ())الصولا جاماع((انظر: 

ًا: عنه الله رضي مسعود ابن - حديث71 مرفوع
.))اليمان أهل ِقتلًة الناس َأَعّف((

● )1/188.(

ضعيف. ●

الجارود. وابن وأحمد، مااجه، وابن داود، رواه: أبو ●

))الضعيفة السلسلة((و )،2/619())الصولا جاماع((انظر:

 لبممن))الديات(( كتاب مان الخير ). وانظر: الحديث3/376(
عاصم. أبي

رـضـي النـصـاري يزـيـد ـبـن الله عبد - حديث72
نهى عنه؛ الله عليه   الله رسولا قالا:  الله صلى

َبى عنوسلم  ّنه .))والمثلة ال
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● )1/188.(

صحيح. ●

وابممن والطممبراني، وأحمد، داود، وأبو رواه: البخاري، ●
ماتقاربة. بألفاظ شيبة؛ً أبي

( حجر  لبن))الدراية(( )،2/619())الصولا جاماع((انظر: 
).7/290الغليل)( إرواء(( )،2/37

الا:  يعلـى؛ ابـن - حديث73 عبـد مـع غزونـا((ق
ُأتي الوليد، ابن خالد بن الرحمن من أعلج بأربعة ف

ًا فقتلوا بهم، فأمر العدو، ذـلـك فبـلـغ بالنـبـل، صبر
فـقـالا: ـسـمعت عنه، الله رضي النصاري أيوب أبا

قـتـل ـعـن ينـهـى وسلم عليه الله صلى الله رسولا
ـمـا دجاـجـة؛ ـكـانت ـلـو بيدهُ؛ نفسي فوالذي الصبر،

ُتَها. فبـلـغ َبْر ـ أرـبـع ـفـأعتق الرحـمـن، عـبـد ذـلـك ـَص
.))رقاب

● )1/188.(

مانصمممور، بمممن وسمممعيد وأحممممد، داود، رواه: أبمممو ●
والبيهقي. والطبراني،

أحمماديث فممي ورد وغيرها للبهائم الصبر قتل عن والنهي
صحيحة.

)،5/422())المسند(( )،2/618())الصولا جاماع((انظر: 
الطممبراني ماعجممم(( )،2/294())مانصممور بممن سممعيد سممنن((

).9/71())البيهقي سنن(( )،4/190())الكبير

ـعـن الـحـارث ـبـن مسلم بن الحارث - حديث74
َنا عنه؛ الله رضي أبيه َث َبَع ـصـلى الـلـه رـسـولا قالا: 
المـغـار؛ بلغـنـا فلـمـا ـسـرية، ـفـي وـسـلم علـيـه الله
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أهل فتلقاني أصحاب، فسبقت فرسي، استحثثُت
الـلـه؛ إل إـلـه لهم: قوـلـوا: ل فقلت بالرنين، الحي

وقــالوا: أصــحابي، فلمنــي فقالوهــا، ُتْحــَرُزوا،
َنا َت صلى الله رسولا على قدمنا الغنيمة! فلما َحَرْم

َنْعُت، بالذي أخبروهُ ؛ وسلم عليه الله ـ ـدعاني، ـَص ـف
ـالى الله إن((لي:  قالا ثم صنعت، ما لي فحّسن تـع

.))الجر من وكذا كذا منهم إنسان بكل لك كتب قد

● )1/188.(

ضعيف. ●

ماممن كلهما ؛ً))الكبير(( في والطبراني داود، رواه: أبو ●
ماجهممولا وهو التجيببي، ماسلم بن الحارث ابن ماسلم طريق
عنممه، اللممه رضي ماسلم بن الحارث الصحابي أبيه عن يروي

الحارث. بن ماسلم أبيه وقيل: اسم

المعجم(( )،5080 رقم5/319())داود أبي سنن((انظر: 
).2/603())الصولا جاماع(( )،19/434()) الكبير

ـقـالا: ـكـان عـنـه؛ الـلـه رـضـي بريدة - حديث75
ًا أّمـر إذا وسـلم عليـه اللـه صـلى الله رسولا أميـر

بتـقـوى خاـصـته ـفـي أوـصـاهُ ـسـرية؛ أو جيشه على
ًا، المسلمين من معه وبمن تعالى، الله قالا ثم خير
ـاتلوا الله، سبيل في الله، باسم اغزوا((له:  ـمـن ـق
ّثلوا، ول تغدروا، ول اغزوا، بالله، كفر تقتلوا ول تم

ًا .))وليد

● )1/189.(

صحيح. ●

ماممع له)؛ً (واللفظ والترماذي داود، وأبو رواه: ماسلم، ●
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ّلوا، ول((زيادةا:  .))تغدروا.. ول تغ

).2/589())الصولا جاماع((انظر: 

عـنـه: أـنـه الـلـه رـضـي الصديق بكر أبي - أثر76
ًا ستجدون((ويقولا:  جندهُ يوصي كان زعـمـوا قوـمـ

ـم ـدعوهم أنفســهم، حبســوا أنـه ـا ـف حبســوا وـم
َلّن ول له، أنفسهم ُت ًا، ول امرأة، َتْق ّي ـب ًا ول ـص ـبير ـك

ًا .))َهِرم

● )1/189.(

ضعيف. ●

سممعيد بن يحيى رواية  مان))الموطأ(( في رواه: ماالك ●
مانقطع. فهو بكر؛ً أبا يدرك لم ويحيى بكر، أبي عن

البمماقي)، - عبممد10 /رقممم2/447 ())الموطممأ((انظممر: 
).2/598 ())الصولا جاماع((

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا أن((- حديث: 77
قريش)، من (رجلين وفلن فلن بحرق أمر وسلم

ـرق ل لنه حرقهما؛ عن فنهى عاد ثم ـار يـح إل بالـن
.))الله

● )1/189.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم

).70 انظر: (رقم

تراهُ، كأنك الله تعبد الحسان: أن((- حديث: 78
.))يراك فإنه تراهُ؛ تكن لم فإن

● )1/192.(
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صحيح. ●

حمديٌث وهمو المشمهور، الطويمل جبريل حديث مان جزء
داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ماتممواتر،

وغيرهم. والنسائي،

نظمممم(( )،213 و1/208())الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
).42(صا))المتناثر

فما أحصرتم فإن{تعالى:  قولـه أن - رواية79
ـة: }الـهـدي... ـمـن استيـسـر ـفـي ]: ـنـزلا196 [آـي
الحديبية.

● )1/193.(

صحيحة. ●

الهواّم أصاب لما الله، رضي ُعجرةا بن كعب رواية وهي
َفَمن رأسه، ُكْم َكاَن فنزلت: { ًا مِان ِريض ...}. مَا

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وغيرهم.

غممزوةا مارويممات(( )،3/386 ())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الحديبيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

).90(صا  للواحدي))النزولا أسباب(( )،202(صا

بعــد يحج ول كافر، الجنة يدخل ل((- حديث: 80
كــان ومن عريان، بالبيت يطوف ول مشرك، العام

؛ وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا عند عهد له
.))مدته إلى فهو

● )1/193.(

صحيح. ●
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والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
ماختلفة. بألفاظ والطبري؛ً وأحمد، والنسائي،

).156-2/152()) الصولا جاماع((انظر: 

قالا: عنه؛ الله رضي عجرة بن كعب - حديث81
والقـمـل وـسـلم عليه الله صلى النبي إلى حملت((

.))وجهي.. على يتناثر

● )1/195.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم

).79 انظر: (رقم

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أثر82
ـانت(( ـاظ ـك ـة عـك ّـن ـاز وذو ومج ًا المـج ـواق ـي أـس ـف

ّثموا الجاهلية، فنزلت: الموسم، في يتّجروا أن فتأ
ْيَس{ ُكْم َل ْي َل َناٌح َع َتُغوا َأن ُج ْب ً َت ُكْم ّمن َفْضل ّب ـي} ّر ـف

الحج. مواسم

● )1/197.(

صحيح. ●

داود. وأبو رواه: البخاري، ●

).2/34 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أثر83
والحج، الموسم في والتجارة البيوع يتقون كانوا((

ْيَس{الله:  فأنزلا ذكر، يقولون: أيام ُكْم َل ْي َل َناٌح َع ُج
َتُغوا أن ْب ً َت ُكْم ّمن َفْضل ّب .))}ّر

● )1/197.(
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صحيح. ●

داود. رواه: أبو ●

قبله. انظر: ماا

لـبـن قـلـت((قالا:  التميمي؛ أمامة أبي - أثر84
ا قـالا: أليـس حـج؟ مـن لنـا فهـل ُنكـري؛ عمر: إن

ـون ـالبيت، تطوـف ـأتون ـب ـالمعروف، وـت ـون ـب وترـم
ـقـالا: قلـنـا: بـلـى. رؤوـسـكم؟ وتحلـقـون الجـمـار،

الـلـه ـصـلى الـنـبي إـلـى رـجـل عمر: ـجـاء ابن فقالا
يجـبـه، فـلـم ـسـألتني، الذي عن فسأله وسلم عليه
ْيَس{الية:  بهذهُ جبريل نزلا حتى ُكْم َل ْي َل َناٌح َع َأن ُج

َتُغوا ْب ً َت ُكْم ّمن َفْضل ّب .))}ّر

● )1/197.(

صحيح. ●

وغيرهم. والحاكم، والطبري، وأحمد، داود، رواه: أبو ●

أبممي سممنن صممحيح(( )،2/37 ())الصممولا جمماماع((انظر: 
())الطبري تفسير(( )،1/326()) داود -3789/رقم4/169   

)14 (صا))النزولا أسباب مان المسند الصحيح(( شاكر)،

ـه، الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عـمـر - أـثـر85 عـن
الـمـؤمنين! كنـتـم أمـيـر سأله: يا لما لمولهُ وقوله

إل معايشهم كانت وهل((قالا:  الحج؟ في تتجرون
.))الحج؟ في

● )1/197.(

ضعيف. ●

العنممزي، علي بن ماندلا وفيه بإسناده، رواه: الطبري ●
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ُيغني ضعيفِّ، وهو قبله. الذي عنه و

-3788/رقمممم4/168 ())الطمممبري تفسمممير((انظمممر:   
())كممثير ابن تفسير(( )،17/135())الكشاف تخريج(( شاكر)،
 - الوادعي).1/425

رضــي الديلي يعمر بن الرحمن عبد - حديث86
ـه الله صلى الله رسولا قالا: سمعت عنه؛ الله علـي

ًا)؛ عرـفـات الـحـج((يـقـولا:  وسلم أدرك فـمـن (ثلـثـ
مـنـى أدرك. وأيام فقد الفجر؛ يطلع أن قبل عرفة
وـمـن علـيـه، إـثـم فل يومين؛ في تعجل فمن ثلثة؛
.))عليه إثم فل تأخر؛

● )1/198.(

صحيح. ●

داود وأبممو مامماجه، وابممن والنسممائي، رواه: الترماممذي، ●
وأحمممد، ثلثممة)، وليممس مارتيممن قالهمما أنممه إل لممه؛ً (واللفممظ

والممدارقطني، الجممارود، وابممن حبممان، وابممن والممدارماي،
والبيهقي. والحاكم،

())الحممبير التلخيممص(( )،3/241())الصولا جاماع((انظر: 
)،4/256())الغليل إرواء(( )،3/92())الراية نصب(( )،2/255

 و5/391(  للغممماري))البدايممة أحمماديث تخريممج في الهداية((
392.(

ـه رـضـي مضّرس بن عروة - حديث87 ـه؛ الـل عـن
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـقـالا: أتـيـت
ـا الـصـلة، إـلـى ـخـرج حـيـن بالمزدلـفـة، ـت: ـي فقـل

ْـلـُت طيـيـء؛ جـبـل ـمـن جـئـت الـلـه! إنـي رسولا َل أك
ْبُت راحلتي، ْتَع َأ جبـل من تركت ما والله؛ نفسي، و
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فـقـالا ـحـج؟ ـمـن لي فهل عليه؛ وقفت إل (حبل)؛
شـهد مـن((:  وسـلم عليـه اللـه صـلى اللـه رسولا
وـقـف وـقـد ـنـدفع، ـحـتى معـنـا فوقف هذهُ، صلتنا
ً ذلك قبل بعرفة ًا؛ أو ليل وقضى حجه، تم فقد نهار

.))تفثه

● )1/198.(

صحيح. ●

والنسممائي، لهممما، واللفظ والترماذي، داود، رواه: أبو ●
والحمماكم، حبممان، وابممن والممدارماي، وأحمممد، مامماجه، وابممن

ماختلفة. بألفاظ والدارقطني؛ً

())الرايممة نصممب(( )،3/239 ())الصممولا جمماماع((انظممر: 
).4/258())الرواء(( )،2/255())الحبير التلخيص(( )،3/73

عنــه؛ الله رضي مخرمة بن المسور - حديث88
وهو وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالا: خطبنا

بعد أما((قالا:  ثم عليه، وأثنى الله، فحمد بعرفات،
ـهـذا ـفـإن بـعـد)؛ قالا: أـمـا خطبة؛ خطب إذا (وكان
والوـثـان الـشـرك أـهـل وإن أل الـكـبر، الحج اليوم

ـانوا ـدفعون ـك ـي ـي ـذا ـف ـوم ـه ـل الـي ـب أن قـب تغـي
الجـبـالا، رؤوس ـفـي الـشـمس ـكـانت إذا الشمس،

قـبـل ـنـدفع وإـنـا وجوهها، في الرجالا عمائم كأنها
ًا الشــمس، تطلــع أن أهــل هــدي هــدينا مخالفــ

.))الشرك

● )1/198.(

ضعيف. ●

طريممق مان والبيهقي؛ً ،))الكبير(( في رواه: الطبراني ●
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بممه، المسممور عممن ماخرماة بن قيس بن ماحمد عن جريج ابن
جريج. ابن عنعنة وعلته

())المسممتدرك(( )،20/24())الكممبير المعجممم((انظممر: 
/رقممم2/21())الهداية أحاديث تخريج في الدراية(( )،3/523

الممممرأةا حجممماب(( )،3/66())الرايمممة نصمممب(( )،445
).91(صا لللباني))المسلمة

في عنه الله رضي الله عبد بن جابر - حديث89
وقولـــه: فـلـم ، وـسـلم علـيـه الله صلى النبي حجة
ًا يزلا الـشـمس غرـبـت (يعني: بعرـفـة) ـحـتى واقف

وأردف الـقـرص ـغـاب ـحـتى قليلً، الـصـفرة وـبـدت
عليـه اللـه صـلى اللـه رسـولا ودفـع خلفه، أسامة
رأسها إن حتى الزمام، للقصواء شنق وقد ، وسلم

أيـهـا((اليمـنـى:  بـيـدهُ ويـقـولا رحله، مورك ليصيب
ً أـتـى كلـمـا ،))الـسـكينة الـنـاس! الـسـكينة ـمـن جبل

ً لـهـا أرـخـى الجـبـالا؛ أـتـى ـحـتى تـصـعد، ـحـتى قليل
واحد بأذان والعشاء، المغرب بها فصلى المزدلفة،
ّبح وـلـم وإقامتين، ًا، بينهـمـا يـسـ اـضـطجع ـثـم ـشـيئ

ـلـه ـتـبين ـحـتى الفـجـر فـصـلى الفـجـر، طـلـع ـحـتى
أـتـى ـحـتى القـصـواء ركب ثم وإقامة، بأذان الصبح

ـعر ـرام، المـش ـتقبل الـح ـة، فاـس ـدعا القبـل ـه ـف الـل
ًا يزلا فلم ووحدهُ، وهلله وكبرهُ أـسـفر ـحـتى واقف

ًا، ّد الشمس. تطلع أن قبل فدفع ج

● )1/198.(

صحيح. ●

جممابر حممديث ماممن جممزء وهو داود، وأبو رواه: ماسلم، ●
الوداع. حجة في الطويل
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جمماماع(( الباقي)،  - عبد2/891 ())ماسلم صحيح((انظر: 
).3/466 ())الصولا

كــانت((قالت:  عنها؛ الله رضي عائشة - أثر90
وـكـانوا بالمزدلـفـة، يقـفـون دينها دان ومن قريش

بعرـفـات، يقـفـون الـعـرب وسائر الحمس، يسمون
علـيـه الـلـه ـصـلى ـنـبيه الـلـه أمر السلم؛ جاء فلما

يفـيـض ـثـم بـهـا، يـقـف ـثـم عرفات، يأتي أن وسلم
ْيُث ِمْن{قوله:  فذلك منها؛ ّناُس َأَفاَض َح .))}ال

● )1/200.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
والنسائي.

).3/233 ())الصولا جاماع((انظر: 

الـيـام((عنهـمـا:  الـلـه رضي عباس ابن - أثر91
.))التشريق المعدودات: أيام

● )1/202.(

صحيح. ●

ًا، رواه: البخمماري ● صممححه بسممند والشممافعي ماعلقمم
ماردويه. وابن حميد، بن وعبد جرير، وابن حجر، ابن الحافظ

ممم4/208())جرير ابن تفسير(( )،2/458())الفتح((انظر: 
).2/292())الحبير التلخيص(( شاكر)،

الديلي. َيعمر بن الرحمن عبد - حديث92

● )1/202.(

صحيح. ●
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تخريجه. تقدم

).86 انظر: (رقم

ـقـالا: لـمـا عـنـه؛ الـلـه رـضـي صهيب - حديث93
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي إلى مكة من الهجرة أردت

إليـنـا ـصـهيب! ـقـدمَت قريش: يا لي قالت ؛ وسلم
ـه؛ أنت وتخرج لك، مالا ول يـكـون ل وماـلـك؟! والـل

ًا. فقلت ذلك مالي إليكم دفعت إن لهم: أرأيتم أبد
ـمـالي، إليـهـم ـقـالوا: نـعـم. ـفـدفعت عني؟ تخلون
فبـلـغ المديـنـة ـقـدمُت ـحـتى فخرـجـت عني، فخلوا

رـبـح((فـقـالا:  ، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي ذلك
تـعـالى الـلـه مرتـيـن. ـفـأنزلا ؛))صهيب ربح صهيب،

ّناِس َوِمَن{فيه:  َء َنْفَسُه ّيْشِري َمن ال ِتَغا ْب َمْرَضاِت ا
طرف إلى وجماعة الخطاب بن عمر فتلقاهُ ،}الله

فل اـلـبيع. فـقـالا: وأنـتـم؛ ـلـه: رـبـح فقالوا الحرة،
ارتكم, ومـا اللـه أخسر أخبروهُ ذاك؟ تج اللـه أن ف
الية. هذهُ فيه أنزلا

● )1/206.(

رضي وصهيب عمر بين جرى ما (دون صحيح ●
عنهما). الله

والبيهقي. والحاكم، والطبراني، جرير، ابن رواه ●

جريممر وابممن المسمميب بممن وسعيد عكرماة عن روي وقد
مارسلً.

ماوصولً. عنه الله رضي أنس عن الحاكم ورواه

تفسممير(()،96(صا  للواحممدي))النممزولا أسممباب((انظممر: 
)،8/34())الكممبير المعجممم(( - شمماكر) 4/248()) جريممر ابممن
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أسممباب ماممن المسممند الصممحيح(( )،3/398())المسممتدرك((
فقممه(( )،1/250()) السممماوي الفتممح(( )،15(صا)) النممزولا
).166(صا  للغزالي))السيرةا

عنهـمـا الـلـه رضي بشير بن النعمان - حديث94
ًا:  وتراحمـهـم ـتـوادهم ـفـي المؤمنين مثل((مرفوع

عـضـو؛ مـنـه اـشـتكى إذا الجـسـد؛ مـثـل وتـعـاطفهم
.))والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى

● )1/209.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).6/547())الصولا جاماع((انظر: 

ًا: عنه الله رضي هريرة أبي - حديث95 ـ مرفوـع
وعرـضـه دـمـه ـحـرام؛ المـسـلم عـلـى المـسـلم كل((

.))وماله

● )1/209.(

صحيح. ●

وماسمملم، رواه: البخمماري، طويممل حممديث ماممن جزء وهو
فممإن والظممن؛ً إيمماكم((أولمممه:  وماالممك؛ً وأبمموداود، والترماذي،

.))الحديث.. أكذب الظن

).6/523 ())الصولا جاماع((انظر: 

الله رسولا عنه: أن الله رضي جابر - حديث96
بنفـسـك اـبـدأ((لرـجـل:  ـقـالا وسلم عليه الله صلى

ـفـإن فلهـلـك، ـشـيء؛ َفـُضـل ـفـإن عليـهـا، فتصدق
فـضـل ـفـإن قرابـتـك، فلذي أهلك؛ عن شيء َفُضل
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.))وهكذا.. فهكذا شيء؛ قرابتك ذي عن

● )1/221.(

صحيح. ●

وغيرهما. داود، وأبو له)، (واللفظ رواه: ماسلم ●

).87 و8/86())الصولا جاماع((انظر: 

ظـهـر ـعـن كـان ـمـا الصـدقة خـيـر((- حديث: 97
بـمـن وابدأ السفلى، اليد من خير العليا واليد غنى،
.))تعولا

● )1/222.(

صحيح. ●

مان لهما؛ً واللفظ والنسائي، وماسلم، رواه: البخاري، ●
وأبممو البخاري، عنه. ورواه الله رضي حزام بن حكيم حديث
عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث مان والنسائي؛ً داود،

).462 - 6/460 ())الصولا جاماع((انظر: 

رجل قالا: جاء عنه؛ الله رضي جابر - حديث98
! الـلـه رـسـولا فـقـالا: ـيـا ذـهـب، ـمـن بيـضـة بمـثـل
ـمـا ـصـدقة، فـخـذها؛فـهـي مـعـدن؛ ـمـن ـهـذهُ أصبُت
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا عنه فأعرَض غيرها، أملك
َبل من أتاهُ ثم ، وسلم عليه ـن، ركنه ِق ـالا اليـم فـق
َـبـِل ـمـن عـنـه. فأـتـاهُ ـفـأعرض ذـلـك، مـثـل ركـنـه ق

ـاهُ عنه. ثم فأعرض ذلك مثل فقالا اليسر، ـن أـت ـم
علـيـه الـلـه ـصـلى فأـخـذها ذـلـك، مـثـل فقالا خلفه،
ـه، أصابته؛ فلو بها، فحذفه ، وسلم ـالا: لوجعـت وـق

ـصـدقة! ـثـم فيقولا: ـهـذهُ يملك، بما أحدكم يأتي((
ـعـن كـان ـمـا الـصـدقة الـنـاس؟! خـيـر يتكفف يقعد
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.))غنى ظهر

● )1/222.(

ضعيف. ●

والحمماكم، حبممان، وابممن والممبزار، داود، رواه: أبممو ●
إسحاق. ابن عنعنه إسناده وعلة وغيرهم،

شواهد. له صحيح القصة بدون ماعناه أن إل

())السممماوي الفتح(( )،6/465 ())الصولا جاماع((انظر: 
).393 (صا))المنة تمام(( )،1/258

َنَك{تعـالى:  قـوله نزولا - سبب99 ُلو َأ ـَعـِن َيـْسـ
ِم الّشْهِر ْلَحَرا َتالٍا ا ـسـرية وقـصـة  الـيـة،}ِفـيـِه... ِق

عنه. الله رضي جحش بن الله عبد

● )1/225.(

الزبير. بن عروةا عن صحيح مرسل ●

ً ُروي وقد رضممي البجلي الله عبد بن جندب عن ماوصول
ِلفَِّ وقد الحضرماي، إسناده وفي عنه، الله ُت هممو هممل فيه؛ً اخ
المجهممولا؛ً التيمي سليمان شيخ هو أم المعروف، لحق ابن
حسن. فالحديث الولا؛ً كان فإن

وابممن ،))التفسممير(( فممي جريممر القصممة: ابممن روى وقممد
))السمممنن(( فمممي والمممبيهقي ،))المغمممازي(( فمممي إسمممحاق

فممي والواحممدي ،))الكممبير(( فممي والطممبراني ،))الممدلئل((و
.))المسند(( في يعلى وأبو ،))النزولا أسباب((

))السمميرةا فقممه(( )،3/102 ())يعلممى أبممي ماسند((انظر: 

())السماوي الفتح(( )،230(صا للغزالي ماجمع(( )،1/255 
())الزوائد تخريج(( )،89 (صا))بدر غزوةا مارويات(( )،6/66 

).17/141 ())الكشاف
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.))الزكاة سوى حق المالا في((- حديث: 100

● )1/231.(

ضعيف. ●

تخريجه. تقدم

).10 انظر: (رقم

أعـلـم ل((عنهـمـا:  الله رضي عمر ابن - أثر101
ًا .))عيسى تقولا: ربها أن من أعظم شرك

● )1/241.(

صحيح. ●

فممي كلهممما والنّحمماس عبيممد وأبممو رواه: البخمماري، ●
.))والمنسوخ الناسخ((

 لبممي))والمنسمموخ الناسممخ(( )،9/416 ())الفتح((انظر: 
الناسممخ(( )،144 /رقممم85(صا سمملم بممن القاسممم عبيممد

).196  رقم2/6( النحاس جعفر  لبي))والمنسوخ

ـة، ـتـزوج حذيفة أن وُروي((- قولـه: 102 يهودـي
إلـيـه: أتزـعـم فكـتـب ـسـبيلها، عمر: خل إليه فكتب

أنـهـا أزـعـم فـقـالا: ل ـسـبيلها؟ ـفـأخلي ـحـرام أنها
المومســات ُتعــاطوا أن أخــاف أن ولكــن حــرام،

.))منهن

● )1/241.(

صحيح. ●

لهممما، واللفممظ جريممر، وابممن شمميبة، أبممي رواه: ابممن ●
مارسممل ماممن الممرزاق وعبممد وائممل، أبممي حديث مان والبيهقي

قتادةا.
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ماصممنفِّ(( - شمماكر)،4/366())جريممر ابن تفسير((انظر: 
)،6/78 ())الرزاق عبد ماصنفِّ(() 4/2/158 ())شيبة أبي ابن

)،6/301 ())الغليمممل إرواء(( )،7/172()) المممبيهقي سمممنن((
).1/376 ())كثير ابن تفسير((

ل((عنهـمـا:  الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أـثـر103
ّ يميـنـك عرضة تجعلّن كـفـر ولـكـن الخـيـر، تـصـنع أل

.))الخير واصنع يمينك عن

● )1/243.(

التحسين. يحتمل ●

أبممي بممن علممي روايمة مان والبيهقي؛ً جرير، رواه: ابن ●
عنهما. الله رضي عباس ابن عن طلحة

هذا عن الكلم وسيأتي عباس، ابن مان يسمع لم وعلي
).209 (رقم الثر في السند

سنن((  - شاكر)،4/422 ())جرير ابن تفسير((انظر: 
).10/33()) البيهقي

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث104
ًا:  ًا غيرها فرأى يمين، على حلف من((مرفوع ـر خـي

.))خير هو الذي وليفعل يمينه، عن فليكفر منها؛

● )1/243.(

صحيح. ●

لهما. واللفظ وماالك، والترماذي، رواه: ماسلم، ●

).11/668 ())الصولا جاماع((انظر: 

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث105
ًا:  َلّج لن والله؛((مرفوع أهـلـه؛ ـفـي بيمينه َأحدكم َي

65



افترض التي كفارته يعطي أن من الله عند لـه آثم
.))عليه الله

● )1/243.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).11/681 ())الصولا جاماع((انظر: 

ّ وقسمه بكر، أبي - أثر106 َبّر أل ًا، َي ـثـم مسطح
ـقـوله وـنـزولا عنـهـا، وتكفـيـرهُ يميـنـه، ـعـن رجوعه
َ{تعالى:  َتِل َول ْأ ُلوا َي ْلَفـْضـِل ُأو ُـكـْم ا ْن ...}َوالـّسـَعِة ِم

الية.

● )1/243.(

النور. سورةا ) مان22( الية في سيأتي ●

بكر أبي في نزلت البقرةا سورةا ) مان224( الية أن أماا
بسممند الطممبري جريممر ابن ذلك روى فقد ماسطح؛ً ماع وشأنه

مانقطع.

الفتممح((  - شمماكر)،4/423 ())جريممر ابن تفسير((انظمر: 
).1/268 ())السماوي

ًا: عنـهـا الـلـه رضي عائشة - حديث107 مرفوـعـ
بيتـه: كل فـي الرجـل كلم هـو اليميـن في اللغو((

.))والله وبلى والله،

● )1/243.(

صحيح. ●

حبممان، وابممن والممبيهقي، جريممر، وابن داود، رواه: أبو ●
الرفع. دون الوقفِّ بعضهم وصحح
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ابن تفسير(( )،2/628 ())داود أبي سنن صحيح((انظر: 
)،10/49 ())الممبيهقي سممنن((  - شمماكر)،4/429 ())جريممر

بعده. ). وانظر: ماا8/194())الغليل إرواء((

َ{عنها:  الله رضي عائشة - أثر108  ُكُم ل ُذ ُيَؤاِخ
ّلْغِو اللُه ُكْم ِفي ِبال ِن ْيَما .))والله وبلى والله، : ل}َأ

● )1/243.(

صحيح. ●

جريممر، وابممن داود، وأبممو وماالممك، رواه: البخمماري، ●
والبيهقي.

 ())جريممر ابن تفسير(( )،2/44 ())الصولا جاماع((انظر: 
سممنن(( )،1/270 ())السممماوي الفتممح((  - شمماكر)،4/428
قبله. ). وانظر: ماا10/48 ())البيهقي

قالا: مــّر الحسن؛ أبي بن الحسن - حديث109
ـوم وسلم عليه الله صلى الله رسولا ـلون بـق ينتـض

علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا ومع (يعني: يرمون)،
الـقـوم، ـمـن رـجـل فـقـام أصحابه، من رجل وسلم

اـلـذي والـلـه. فـقـالا وأخطأت والله، فقالا: أصبت
الـلـه ـصـلى للـنـبي وـسـلم عليه الله صلى النبي مع

ـقـالا: الـلـه؟ رـسـولا ـيـا الرـجـل : حـنـث وسلم عليه
.))عقوبة ول فيها كفارة ل لغو الرماة أيمان كل؛((

● )1/243.(

ضعيف. ●

مارسمملً، البصممري الحسممن عممن جريممر رواه: ابممن ●
يوسممفِّ سممنده وفممي ،))الرماممي فضل(( كتاب في والطبراني

ماجهولا. الثقفي؛ً يعقوب بن
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فضممل((  - شمماكر)،4/444 ())الطممبري تفسممير((انظممر: 
 ())الفتمممح((  - ماخطممموط)،19  (ورقمممة))وتعليممممه الرمامممي

).6/330 ())الميزان لسان(( )،11/547

لـغـو((عنهـمـا:  الـلـه رـضـي عباس ابن - أثر110
.))غضبان وأنت تحلف أن اليمين

● )1/244.(

ً حاتم أبي رواه: ابن ● جرير؛ً وابن كثير)، ابن عن (نقل
بممن عطمماء عممن الواسممطي اللممه عبممد بممن خالممد طريممق مان

أسممقط حاتم أبي ابن أن إل طاوس؛ً عن وسيم عن السائب
ًا. وسيم

علتان: فيه السند وهذا

اختلطه. بعد عطاء عن روى الله؛ً عبد بن الولى: خالد

وابممن ،))الكممبير(( فممي البخمماري لممه ترجم الثانية: وسيم؛ً
ًا فيممه يممذكرا ولم ،))والتعديل الجرح(( في حاتم أبي ول جرحمم

.))الثقات(( في حبان ابن وذكره تعديلً،

))كثير ابن تفسير(( )،4/438 ())الطبري تفسير((انظر: 

)1/393.(

لـغـو((عنهـمـا:  الـلـه رـضـي عباس ابن - أثر111
فيه عليك ليس فذلك الله؛ أحّل ما تحّرَم أن اليمين
.))كفارة

● )1/244.(

ضعيف. ●

ً حاتم أبي ابن رواه أبي عن أبيه كثير) عن ابن عن (نقل
بشير. بن سعيد عن الجماهر
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الجممرح(( فممي وذكممره اسمممه، يممذكر لممم الجممماهر؛ً وأبممو
ًا. فيه يذكر ولم ،))والتعديل شيئ

ضعيفِّ. بشير؛ً بن وسعيد

أجممده ولممم  للطممبري،))الفتح(( في الحافظ عزاه والثر؛ً
عنده.

 ())الفتممح((و )،1/393 ())كممثير ابممن تفسممير((انظممر: 
11/548.(

ـن أخوين المسيب: أن بن سعيد - حديث112 ـم
ـصـاحبه أـحـدهما فسألا ميراث، بينهما كان النصار

القـسـمة؛ ـعـن تـسـألني ـعـدت فقالا: إن القسمة،
عـمـر: إن ـلـه الكعـبـة. فـقـالا رـتـاج في لي ما فكل

وكـلـم يميـنـك، ـعـن كـّفـر ماـلـك؛ ـعـن غنـيـة الكعـبـة
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا سمعت أخاك؛

عّز الرب معصية في نذر ول عليك يمين ل((يقولا: 
.))تملك ل فيما ول الرحم، قطيعة في ول وجّل،

● )1/244.(

عمر. مان المسيب بن سعيد سماع صح إن حسن؛ ●

طريممق مان كلهم والبيهقي؛ً والحاكم، داود، رواه: أبو ●
خلف. عمر مان سعيد سماع وفي المسيب، بن سعيد

صحيحة. شواهد الحديث ولفقرات

 ())المسممتدرك(( )،11/677 ())الصممولا جمماماع((انظممر: 
()) الفتمممح(( )،10/66())       المممبيهقي سمممنن(( )،4/300

).10/36()) السنة شرح(( )،11/587

الـلـه رـضـي حفصة ابنته وسؤاله عمر - أثر113
.))زوجـهـا؟ ـعـن الـمـرأة تـصـبر ما أكثر كم((عنهما: 
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عمر: أشهر). فقالا (أو: أربعة أشهر فقالت: ستة
ًا أحبس ل ذلك. من أكثر الجياش من أحد

● )1/245.(

لغيرهُ. حسن ●

ّبة بن رواه: عمر ●  بإسنادين:))المدينة تاريخ(( في ش

عممن خالممد بن العطاف عن خارجة بن الهيثم الولا: عن
صممدوقان، والعطمماف والهيثممم بممه، عمر ماولى أسلم بن زيد

عنه. الله رضي عمر مان يسمع لم وزيد

عممن جريممر عممن بشممر بممن حبممان الثمماني: عممن والسممناد
ًا، أظنممه بشممر؛ً ابممن وحبممان بممه، المغيرةا والصممواب: تصممحيف

ّبة بن عمر شيوخ في أجد لم لني بالياء، حيان؛ً اسمه مان ش
ًا أجد لم بل بشر، بن حبان بممن حيممان أمامما السممم، بهممذا أحد
ّبة، ابن شيوخ فمن بشر؛ً وقممالا: حمماتم، أبممي ابن له ترجم ش

ّبة بن عمر عنه روى(( ًا فيممه يممذكر ولم ،))ش تعممديلً، ول جرحمم
طبقممات((و ،))أصممبهان أخبممار((في:  ترجمة له أصبهاني، وهو

ماعيممن ابممن أن وفيممه ،))بغممداد تاريممخ((و ،))بأصبهان المحدثين
بممذلك صممّرح كممما له؛ً توثيق وهو ،))بأس به ليس((عنه:  قالا
المغيممرةا، عممن جريممر عن السناد وبقية ،))التاريخ(( كتابه في

حكيممم ابممن أظنه والمغيرةا ثقة، وهو حازم، ابن أظنه وجرير
ًا، ثقة وهو الصنعاني، َق لم لكن أيض عنممه، الله رضي عمر يل

أعلم. والله مانقطع، فالسناد هو كان فإن

ًا ورواه عمممر ابممن حممديث مان آخر وجه مان البيهقي أيض
شمميخ العدلا حمشاذ بن علي إسناده وفي عنهما، الله رضي

وابممن ،))العممبر(( و))التممذكرةا(( فممي الممذهبي له ترجم الحاكم،
فممي والسمميوطي ،))الحديث علماء طبقات(( في الهادي عبد

ّفاظ طبقات(( ّدلوه، ،))الح ًا السند وفي وع بن إسماعيل أيض
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أحمماديث فممي أخطممأ صدوق،((الحافظ:  عنه قالا أويس؛ً أبي
.))حفظه مان

 ())الممبيهقي سممنن((و )،2/759 ())المدينة تاريخ((انظر: 
9/29.(

ً إن((- قولـه: 114 ـمـع اختـلـف النصار من رجل
ل فـقـالا: والـلـه؛ نفـسـه، ـفـي عليها فوجد زوجته،
ـك ـف ول آوـي ـالت: وكـي ـك. ـق ـك؟ أفارـق ـالا: ذـل ـق

َكَرْت أجـلـك؛ دـنـا ـفـإذا أطلـقـك؛ َذ ذـلـك راجعـتـك. ـفـ
ـعـّز الـلـه ـفـأنزلا ، وـسـلم علـيـه الله صلى للرسولا

ُق{وجّل:  ّطلَ َتاِن ال }.َمّر

● )1/247.(

ضعيف. ●

عروةا مارسل مان وماالك؛ً جرير، وابن رواه: الترماذي، ●
والحاكم. الترماذي، ووصله الزبير، بن

ّيممن((الحممافظ:  عنممه قالا شبيب؛ً بن يعلى إسناده وفي ل
.))الحديث

أسممباب(( )،7/624 و2/46 ())الصممولا جمماماع((انظممر: 
)،2/279())المسممتدرك(()  111(صا  للواحممدي))النممزولا

سممنن ضممعيفِّ((  - شمماكر)،4/539()) جريممر ابممن تفسممير((
).142 (صا))الترماذي

النـصـاري: أنـهـا ـسـهل بـنـت حبيـبـة - ـخـبر115
رسولا وأن شماس، بن قيس ابن ثابت تحت كانت
فوـجـد الـصـبح، في خرج وسلم عليه الله صلى الله

فـقـالا الغـلـس، ـفـي ـبـابه عـنـد ـسـهل بـنـت حبيـبـة
.))ـهـذهُ؟ ـمـن((:  وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا
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ـا((سهل! فقالا:  بنت حبيبة قالت: أنا ـأنك؟). ـم ـش
ـا قـيـس بن ثابت ول أنا فقالت: ل ـا). فلـم (لزوجـه

الـلـه رـسـولا ـلـه ـقـالا قـيـس؛ ـبـن ـثـابت زوجها جاء
قـد سـهل بنت حبيبة هذهُ((.  وسلم عليه الله صلى
حبيـبـة: ـيـا . فـقـالت))ـتـذكر أن الـلـه ـشـاء ما ذكرت
ـالا أعطاني ما الله! كل رسولا ـولا عندي. فـق رـس

. فأـخـذ))منهـا ـخـذ((:  وسـلم علـيـه الـلـه صـلى الله
أهلها. في وجلست منها،

● )1/248.(

صحيح. ●

وماالك. والنسائي، داود، رواه: أبو ●

سنن صحيح(( )،135 و4/134 ())الصولا جاماع((انظر: 
بعده. وانظر: ماا )،2/731 ())النسائي

عنهـمـا: أن الـلـه رـضـي عباس ابن - حديث116
ـصـلى الـنـبي أـتـت شماس بن قيس بن ثابت امرأة

ـب الله! ما رسولا فقالت: يا ، وسلم عليه الله أعـي
ـفـي الكـفـر أـكـرهُ ولـكـن دـيـن، ول خـلـق ـفـي علـيـه

: وسلم عليه الله صلى الله رسولا السلم. فقالا
ــن(( ــه أتردـي ــديقته علـي ــان ـح ــد (وـك ــا ـق أمهرـه

الله صلى الله رسولا . قالت: نعم. قالا))حديقة)؟
.))تطليقة وطلقها الحديقة اقبل((:  وسلم عليه

● )1/248.(

صحيح. ●

والنسائي. رواه: البخاري، ●

())السممماوي الفتممح(( )،4/133())الصممولا جاماع((انظر:
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1/283.(

عنهمـا: أنـه اللـه رضي عباس ابن - حديث117
ـفـي الـسـلم ـفـي ـكـان خـلـع أولا إن((يقولا:  كان
ـصـلى الـلـه رـسـولا أتت إنها أبي، بن الله عبد أخت
يجـمـع الـلـه! ل رسولا فقالت: يا ، وسلم عليه الله

ًا. إني شيء ورأسه رأسي الخـبـاء ـجـانب رفعت أبد
ًا أـشـدهم ـهـو فإذا عدة، في أقبل قد فرأيته ـسـواد

ًا. فقالا وأقبحهم قامة وأقصرهم زوجـهـا: ـيـا وجه
مالي: حديـقـة أفضل أعطيتها قد الله! إني رسولا

.))تقولين؟ ما((حديقتي. قالا:  علي ردت فإن لي،
.))بينهما زدته. قالا: ففرق شاء وإن قالت: نعم،

● )1/248.(

حسن. ●

حسين بن الله عبد حريز أبي طريق مان جرير ابن رواه
.))يخطئ صدوق((الحافظ:  عنه قالا الزدي؛ً

الفتممح(( - شمماكر) 4/552())جريممر ابممن تفسممير((انظممر: 
))السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماوي

قبله. ). وانظر: ماا1/281(

عـنـه: الـلـه رـضـي يـسـار بن معقل - حديث118
ـه(( ـه زوج أـن ً أخـت ـى المـسـلمين ـمـن رجل ـد عـل عـه

ما عندهُ فكانت ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا
ـانت، ـم ـك ـا ـث ـة، طلقـه ـم تطليـق ـا ـل ـتى يراجعـه ـح
ـمـع خطبـهـا ـثـم وـهـويته، فهويـهـا ـعـدتها، انقضت

بـهـا لـكـع! أكرمـتـك اـبـن لكع له: يا فقالا الخطاب،
ًا إليك ترجع ل والله؛ فطلقتها، وزوجتكها آـخـر أـبـد
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إلى وحاجتها إليها حاجته الله عليك. قالا: فعلم ما
َذا{الـلـه:  ـفـأنزلا بعلها، ِإ ُـتـُم َو ّلْق َء َط ّنـَسـا َلـْغـَن ال َب َف

َلُهّن.. ُـتـْم{ـقـوله:  إـلـى} َأَج َأن َ َو َلـُمـوَن ل . فلـمـا}َتْع
ـم وطاـعـة، لربي قالا: سمٌع معقل؛ سمع دـعـاهُ، ـث

.))وأكرمك فقالا: أزوجك

● )1/253 .(

صحيح. ●

له. واللفظ والترماذي، داود، وأبو رواه: البخاري، ●

())السممماوي الفتممح(( )،2/47 ())الصممولا جاماع((انظر: 
1/288.(

وتفسير عنهما، الله رضي عباس ابن - أثر119
ـد إـنـي((يقولا:  أن بأنه التعريض ـج، أرـي وإن التزوـي

اـمـرأة ـلـي تيـسـر أـنـه ولوددت حاجتي، لمن النساء
.))صالحة

● )1/255.(

صحيح. ●

البيهقي. طريقه ومان رواه: البخاري، ●

عبمماس ابممن تفسممير(( )،2/48الصممولا) ( جاماع((انظر: 
).1/142()) وماروياته

الوـسـطى، الـصـلة ـعـن شغلونا((- حديث: 120
ـه مل العـصـر، ـصـلة ـوبهم الـل ـوتهم قـل ًا وبـي ـار ؛))ـن

يعني: الحزاب.

● )1/258.(

صحيح. ●
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داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
2/49 ())الصممولا جمماماع((ماتقاربة. انظر:  بألفاظ والنسائي؛ً

).50و

عـنـه؛ الـلـه رـضـي ـعـازب بن البراء - حديث121
ـكـانت إذا النـصـار ـكـانت النصار، في نزلت((قالا: 
البسـر، حيطانهـا مـن أخرـجـت النخـل؛ ـجـذاذ أيـام

مـسـجد ـفـي الـسـطوانتين بـيـن حبل على فعلقوهُ
فـقـراء فيأـكـل ، وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا

الحـشـف، إلى منهم الرجل فيعمد منه، المهاجرين
فــأنزلا جائز، ذلك أن يظن البسر، قناء مع فيدخله

َ{ذـلـك:  فـعـل فيـمـن الله َيّمـُمـوا َول ِبـيـَث َت ْلَخ ْـنـُه ا ِم
ْنِفُقوَن .))}ُت

كـنـا فيـنـا، نزـلـت((قالا:  عنه؛ أخرى رواية وفي
بقـدر نخـلـه ـمـن يـأتي الرـجـل فكـان نخل، أصحاب
ـفـي فيعلـقـه ـبـالقنو، رـجـل فـيـأتي وقلـتـه، ـكـثرته

فـكـان طعام، لهم ليس الصفة أهل وكان المسجد،
منه فسقطت بعصاهُ، فضرب جاء، جاع؛ إذا أحدهم
يرغـبـون ل ممن أناس وكان فيأكل، والتمر، البسر

فـيـأتي والـشـيص، الحـشـف بالقنو يأتي الخير، في
َ{فنزـلـت:  فيعلـقـه، انكـسـر، قد بالقنو َيّمـُمـوا َول َت

ِبيَث ْلَخ ْنُه ا ُتم ُتنِفُقوَن ِم َلْس ّ ِبآِِخِذيِه َو ـوا َأن ِإل ُتْغِمـُض
أعطــى؛ ما مثل له ُأهدي أحدكم أن . قالا: لو}ِفيِه
يجيء ذلك بعد فكنا وحياء، إغماض على إل أخذهُ ما

.))عندهُ ما بصالح منا الرجل

● )1/311.(

صحيح. ●
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وابممن حمماتم، أبممي وابممن مامماجه، وابن رواه: الترماذي، ●
والحاكم. والدارقطني، جرير،

))الترماذي سنن صحيح(( )،2/56())الصولا جاماع((انظر:

).22(صا))النزولا أسباب مان المسند الصحيح(( )،3/29(

ـعـن عنهـمـا الـلـه رضي عباس ابن - حديث122
ّ ـيـأمر ـكـان أـنـه((:  وسلم عليه الله صلى النبي بـأل

ـة: هذ نزلت حتى السلم، أهل على إل ُيتصدق الـي
ْيَس{ ْيَك َل َل َداُهْم... َع بالصدقة فأمر آخرها،  إلى}ُه

.))دين كل من سألك من كل على بعدها

● )1/314.(

لغيرهُ. حسن ●

) مان))كثير ابن تفسير(( في (كما حاتم أبي رواه: ابن ●
ابممن عممن جممبير بممن سمعيد عن المغيرةا أبي بن جعفر طريق
به. عباس

ليممس جممبير بممن سممعيد عن وحديثه يهم، صدوق وجعفر؛ً
بالقوي.

،))التفسممير(( فممي والنسممائي جرير، عند: ابن شاهد ولمه
وغيرهم. ،))النزولا أسباب(( في والواحدي

())النسائي تفسير(( )،1/478())كثير ابن تفسير((انظر: 
الصممحيح((  - شمماكر)،5/588 ())الطبري تفسير(( )،1/282
فممي العباب((). وانظر: 41(صا))النزولا أسباب مان المسند

 ماخطوط).115(ق العسقلني حجر  لبن))السباب بيان

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث123
ًا:  ـ ـس((مرفوـع ـذي المســكين لـي ّدهُ اـل ـر ـة ـت اللقـم
المسكين إنما التمرتان، ول التمرة ول واللقمتان،
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.))يتعفف الذي

● )1/317.(

صحيح. ●

والنسمممائي، داود، وأبمممو وماسممملم، رواه: البخممماري، ●
ماختلفة. بألفاظ وغيرهم؛ً

).10/141())الصولا جاماع((انظر: 

ً أن - حديث124 أـمـه: لـــه قالت مزينة من رجل
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا فتـسـألا تنطـلـق أل

ـاس؟ يســأله كمــا وســلم أســأله، فــانطلقُت الـن
ًا فوجدته استعف؛ ومن((يقولا:  وهو يخطب، قائم

يـسـألا وـمـن الـلـه، أغناهُ استغنى؛ ومن الله، أعفه
الـنـاس ـسـألا فـقـد أواق؛ خـمـس ـعـدلا وـلـه الناس
ًا لـهـي لي نفسي: لناقة وبين بيني . فقلت))إلحاف

فـهـي أـخـرى ناـقـة ولغلـمـي أواق، خـمـس من خير
أسأله. ولم أواق. فرجعت خمس من خير

● )1/317.(

صحيح. أو حسن ●

بألفمماظ وأحمممد؛ً وماالممك، والنسممائي، داود، رواه: أبو ●
القصة: في اختلف ماع ماتقاربة،

ً سعيد: أن أبو قالا((أحمد:  روايتي إحدى وفي ماممن رجل
هو. أنه يصرح ولم ،))النصار..

أبيممه: عممن سممعيد أبي بن الرحمن عبد عن الخرى وفي
غيره. دون لبنه صرح فكأنه أرسلته..)، أماه أن((

طريممق المؤلفِّ) ماممن أوردها التي (هي ثالثة رواية وفي
ً أن((أبيممه:  عممن جعفممر بن الحميد عبد ،))مازينممة... ماممن رجل
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ًا كان ربما وهذا الحافظ: عنه قالا فقد الحميد؛ً عبد مان وهم
.))وهم ربما بالقدر، رماي صدوق،((

سممنن صممحيح(( )،10/153())الصممولا جمماماع((انظممر: 
).4/138 ،9 و3/3()) المسند(( )،2/549()) النسائي

ـديث125 ـد - ـح ـن محـم ـغ ســيرين؛ ـب ـالا: بـل ـق
ً الحارث ذر أـبـا قرـيـش) أن ـمـن بالـشـام كان (رجل

فـقـالا: ـمـا دينار، مئة ثلث إليه فبعث َعَوٌز، به كان
ً الله عبد وجد رسولا سمعت مني، عليه أهون رجل
وـلـه ـسـألا ـمـن((يقولا:  وسلم عليه الله صلى الله

.))ألحف فقد أربعون؛

● )1/317.(

لغيرهُ. حسن ●

بن ماحمد عن الحلية؛ً في نعيم وأبو رواه: الطبراني، ●
مارسلً. سيرين

عممن شممعيب بممن عمممرو طريممق مان حسن بإسناد ورواه
ًا جممده عممن أبيممه خزيمممة، القصممة: ابممن ذكممر بممدون ماختصممر

والبيهقي.

والنسممائي، داود، وأبممو أخممرى: أحمممد، قصممة مان ونحوه
تقدم. وقد وماالك،

)،1/161())الحليممة(( )،2/150())الكبير المعجم((انظر: 
)،4/101())خزيمممة ابممن صممحيح(( )،7/24())البيهقي سنن((
). وانظر:4/296())الصحيحة السلسلة(( )،8/203())الفتح((

قبله. ماا

عنهـمـا الـلـه رـضـي زـيـد بن أسامة - حديث126
ًا:  .))النسيئة في إل ربا ل((مرفوع
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● )1/324.(

صحيح. ●

والنسائي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).562 و1/548 ())الصولا جاماع((انظر: 

عنه؛ الله رضي الخدري سعيد أبي - حديث127
: وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قالا: ـقـالا

ُـبـّر بالفـضـة، والفـضـة باـلـذهب اـلـذهب(( ـبـالبّر، وال
بالملـح؛ والملـح بـالتمر، والتمر بالشعير، والشعير

ًا بمثل، ِمثلً أربى، فقد استزاد؛ أو زاد فمن بيد؛ يد
.))سواء فيه والمعطي الخذ

● )1/324.(

صحيح. ●

والترماممذي، لممه)، (واللفممظ وماسمملم رواه: البخمماري، ●
ماختلفة. بألفاظ وغيرهم؛ً وماالك، والنسائي،

).553 - 1/544())الصولا جاماع((انظر: 

عنه؛ الله رضي الخدري سعيد أبي - حديث128
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي إلى بللا قالا: جاء

: وـسـلم عليه الله صلى النبي له فقالا برني، بتمر
فبعُت رديء، تمر عندنا . قالا: كان))هذا؟ أين من((

عـيـن الرـبـا، أّوهُ! عـيـن((بصاع. فقالا:  صاعين منه
ا، ل، ل الرب فبـع تشـتري؛ أن أردت إذا ولكـن؛ تفع
.))به اشتر ثم آخر، ببيع التمر

● )1/325.(

صحيح. ●
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وماسلم. رواه: البخاري، ●

).1/546())الصولا جاماع((انظر: 

عنــه: الله رضي الله عبد بن جـابر - حديث129
ـا آكل وسلم عليه الله صلى الله رسولا لعـن(( الرـب

.))سواء وقالا: هم وكاتبه، وشاهديه وموكله

● )1/326.(

صحيح. ●

ابممن حممديث ماممن داود؛ً وأبو والترماذي، رواه: ماسلم، ●
ًا ماسلم عنه. ورواه الله رضي ماسعود جممابر حديث مان أيض

عنهما. الله رضي الله عبد بن

())الغليممل إرواء(( )،1/542 ())الصممولا جمماماع((انظممر: 
5/183.(

ًا وكّل((- حديث: 130 ـة في رب موـضـوع الجاهلـي
.))العباس ربا أضع ربا وأولا هاتين، قدمّي تحت

● )1/331.(

صحيح. ●

ماممن جممزء وهممو داود، وأبممو والنسممائي، رواه: ماسلم، ●
الوداع. حجة في الطويل عنه الله رضي جابر حديث

).3/464 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـيان الخطأ أمتي عن رفع((- حديث: 131 والنـس
.))عليه استكرهوا وما

● )1/345.(

صحيح. أو حسن ●
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.))أماممتي.. عممن وضع الله إن((بلفظ:  مااجه رواه: ابن ●
بألفمماظ والحمماكم؛ً والممدارقطني، حبممان، وابممن والطحمماوي،

ماختلفة.

))المستدرك(( )،1/348())مااجه ابن سنن صحيح((انظر: 

())الرواء(( )،1/281())الحممممبير التلخيمممص(( )،2/198(
1/123.(

ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث132
ـيـدخل ل((:  وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا قالا

رـسـولا ـيـا أـنـت . ـقـالوا: ول))بعمـلـه الجـنـة أحدكم
.))برحمته الله يتغمدني أن إل أنا؛ ول((قالا:  الله؟

● )1/347.(

صحيح. ●

داود، وأبمممو والنسمممائي، وماسممملم، رواه: البخممماري ●
ماتقاربة. بألفاظ والترماذي؛ً

).309-1/303())الصولا جاماع((انظر: 
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ُة ِعْمَراَن آلِا ُسوَر

ـفـي عنهـمـا الـلـه رضي عباس ابن - حديث133
ـبب ـزولا ـس ـوله ـن ـالى:  ـق ـل{تـع ـِذيَن ـُق ّـل ـُروا ّل َكـَف

ُبوَن... َل ُتْغ ـصـلى الـلـه رـسـولا أـصـاب قالا: لما ؛}َس
ًا وسلم عليه الله المديـنـة، وـقـدم ـبـدر، ـيـوم قريش

مــا يصيبكم أن قبل أسلموا((وقالا:  اليهود، وجمع
ًا أـصـاب ّـنـك محـمـد! ل . ـقـالوا: ـيـا))قريـشـ ـمـن يغّر
ًا قتلت أن نفسك ًا قريش من نفر يعرفون ل أغمار

الـنـاس، نـحـن أـنـا لعرـفـت قاتلتـنـا؛ ـلـو إنك القتالا،
ذـلـك: ـفـي تـعـالى الـلـه مثلنا. ـفـأنزلا تلَق لم وأنك

ـل{ ـِذيَن ـُق ّـل ـُروا ّل ُبوَن َكـَف َل ُتْغ ُتْحَشــُروَن َســ ـى َو َـل ِإ
ّنْم.. َلى} َجَه ِلِه:  ِإ َئٌة{َقْو ِـتـُل ِف ِبيِل ـِفـي ُتَقا الـلـِه ـَسـ
ُأْخَرى ٌة َو }.َكاِفَر

● )1/363.(

التحسين. يحتمل ●

والبيهقي جرير، وابن حاتم، أبي وابن داود، رواه: أبو ●
بأسممانيد إسممحاق؛ً بن ماحمد طريق مان كلهم ؛ً))الدلئل(( في

ماقالا. مان مانها واحد يخلو ل

()) جريممر ابممن تفسير(( )،2/65())الصولا جاماع((انظر: 
الفتممح(( )،2/95())حمماتم أبي ابن تفسير((  - شاكر)،6/227

).1/346()) السماوي
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ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث134
ًا وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا كان ـمـا ـكـثير

.))ديـنـك عـلـى قلبي القلوب! ثبت مقلب يا((يدعو: 
اـلـدعاء، بـهـذا تدعو ما أكثر الله! ما رسولا قلت: يا

ـمـن أـصـبعين بـيـن وـهـو إل قـلـب؛ من ليس((قالا: 
شاء وإن أقامه، يقيمه؛ أن شاء إذا الرحمن، أصابع

.))أزاغه يزيغه؛ أن

● )1/371.(

صحيح. ●

حممديث ماممن ماقممارب؛ً بلفممظ والترماذي رواه: ماسلم، ●
اللممه رضممي ماالممك بممن وأنممس العمماصا بن عمرو بن الله عبد

السممنن(( فممي والنسائي ،))المسند(( في ورواه: أحمد عنهم،
وهممو عائشممة، عممن البصممري الحسممن طريممق ماممن ؛ً))الكبرى
مانقطع.

)،6/91())المسممند(( )،7/53())الصممولا جمماماع((انظممر: 
).7737  رقم4/414())الكبرى السنن((

ـا:  الله رضي عباس ابن - أثر135 لـيـس((عنهـم
.))باللسان التقية إنما بالعمل، التقية

● )1/386.(

اللفظ. بهذا ضعيف ●

جريممر وابممن لممه)، (واللفممظ حمماتم أبممي رواه: ابممن ●
صممححه آخممر بلفممظ الحمماكم ووصممله مانقطعيممن، بإسممنادين

الذهبي. ووافقه

بممن  إلممى: عبممد))المنثممور الممدر(( فممي السمميوطي وعزاه
والبيهقي. المنذر وابن حميد،
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ابممن تفسممير(( )،2/189())حاتم أبي ابن تفسير((انظر: 
).2/176())المنثور الدر((  - شاكر)،6/315()) جرير

ً عمل من((- حديث: 136 أمرنا؛ عليه ليس عمل
ّد فهو .))ر

● )1/387.(

صحيح. ●

ماممن مااجممة، وابن داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنها. الله رضي عائشة حديث

).1/289 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـا؛ الله رضي عباس بن الله عبد - أثر137 عنهـم
عـنـد يـهـود وأحـبـار نـجـران نـصـارى اجتمعت((قالا: 

عندهُ، فتنازعوا ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا
ـالت إل إبراهيم كان الحبار: ما فقالت ًا. وـق يهودي

ًا، إل إبراهيم كان النصارى: ما ـه ـفـأنزلا نصراني الـل
َتاِب أْهَل َيا{تعالى:  ِك ْل ْبَراِهيَم.. ِفي ُتَحاّجوَن ِلَم ا }ِإ

.))]65 آية عمران [آلا الية

● )1/411.(

ضعيف. ●

زيد ماولى ماحمد أبي بن ماحمد عن إسحاق رواه: ابن ●
به. عباس ابن عن عكرماة عن جبير بن سعيد عن ثابت بن

ثابت: ماجهولا. بن زيد وماولى

فممي جريممر رواه: ابممن هممذه إسممحاق ابممن طريممق وماممن
.))الدلئل(( في , والبيهقي))التفسير((

())النبمموةا دلئممل(( )،6/490 ())الطممبري تفسممير((انظر: 

84



5/384.(

أـبـي ـبـن الـلـه عـبـد بن إسحاق أبي - حديث138
طلحــة أبو يقولا: كان مالك ابن أنس طلحة: سمع

ـه أـمـواله أحب وكان مالً، بالمدينة النصار أكثر إلـي
ْيُرـحـاء، الـنـبي وـكـان المـسـجد، مـسـتقبلة وـكـانت َب

فيها ماء من ويشرب يدخلها وسلم عليه الله صلى
ُلوا َلن{نزلت:  أنس: فلما طيب. قالا َنا ِبّر َت ْل ّتى ا َح

ّبوَن ِمّما ُتنِفُقوا ِإّن ،}ُتِح بيرحاء، إلّي أموالي أحب َو
الـلـه عـنـد وذخرـهـا برـهـا بها أرجو لله، صدقة وإنها

فقالا الله، أراك حيث الله رسولا يا فضعها تعالى؛
ـمـالا ذاك ـبـخ، ـبـخ((:  وـسـلم علـيـه الله صلى النبي
أن أرى وأـنـا ـسـمعت، وـقـد راـبـح، ـمـالا ذاك راـبـح،
ـيـا طلـحـة: أفـعـل أبو . فقالا))القربين في تجعلها
وبـنـي أـقـاربه في طلحة أبو الله! فقسمها رسولا

عمه.

● )1/424.(

صحيح. ●

والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وماالك. والنسائي،

).6/466())الصولا جاماع((انظر: 

ـه رضي الخطاب بن عمر - حديث139 ـه؛ الـل عـن
ً أصب الله! لم رسولا قالا: يا أنـفـس هـو ـقـط مال

ـه؟ تأمرني فما بخيبر؛ هو الذي سهمي من عندي ـب
ّبل الصل، احبس((قالا:  .))الثمرة وس

● )1/425.(
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صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
له). (واللفظ والنسائي

).6/478 ())الصولا جاماع((انظر: 

عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عبــــاس اـبـن - حديث140
ـيـوم وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا قالا: قالا

خـلـق ـيـوم الـلـه حرـمـه البـلـد ـهـذا إن((مـكـة:  فـتـح
يوم إلى الله بحرمة حرام فهو والرض، السماوات

وـلـم قبـلـي، لحد فيه القتالا يحل لم وإن القيامة،
بحرـمـة ـحـرام فهو نهار؛ من ساعة في إل لي يحل
ينـفـر ول ـشـوكه، يعـضـد ل القياـمـة، ـيـوم إـلـى الله

يختلى ول عّرفها، من إل لقطته؛ تلتقط ول صيدهُ،
.))خلهُ.. إلخ

● )1/435.(

صحيح. ●

والنسائي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).9/288 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـاء ثابت؛ بن الله عبد - حديث141 عـمـر قالا: ـج
رسولا فقالا: يا ، وسلم عليه الله صلى النبي إلى

فكتب قريظة، بني من يهودي بأخ أمرت الله! إني
قـالا: عليـك؟ أعرضـها أل الـتـوراة، مـن جوامع لي

. قالا وسلم عليه الله صلى الله رسولا وجه فتغير
رســولا وجه ما ترى له: أل ثابت: قلت بن الله عبد
عـمـر: رـضـيت فـقـالا ؟ وـسـلم عليه الله صلى الله

ًا، بالله ّب ًا، وبالـسـلم ر رسـولً. قـالا: وبمحمـد ديـنـ
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وـقـالا: ، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي عن َفُسّرَي
علـيـه موـسـى فيـكـم أصبح لو بيدهُ؛ نفسي والذي((

إنـكـم لـضـللتم، وتركتـمـوني؛ اتبعتـمـوهُ ثم السلم،
.))النبيين من حظكم وأنا المم، من حظي

● )1/439.(

الُجعفممي، جممابر فيممه بإسناد والطبراني؛ً رواه: أحمد، ●
ضعيفِّ. وهو

ّوى شواهد له ولكن أبممي وابممن عنممد: الممدارماي، بهمما يتقمم
وغيرهم. شيبة، أبي وابن والبزار، وأحمد، عاصم،

وحكممم ،))الرواء(( في وألفاظه طرقه اللبانّي جمع وقد
بتحسينه.

)،206(رقممم))المسممند زوائممد في المقصد غاية((انظر: 
))الزوائمممممممممممممممممممممممممممممد ماجممممممممممممممممممممممممممممممع((

).6/34())الغليل إرواء(( )،1/173(

ـه رضي الله عبد بن جابر - حديث142 ـه؛ الـل عـن
ل((:  وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا قالا: قالا

ـن فإنهم شيء؛ عن الكتاب أهل تسألوا ـدوكم ـل يـه
أن وإـمـا بباـطـل، تـصـدقوا أن إما وإنكم ضلوا، وقد

ًا موـسـى ـكـان ـلـو والله؛ وإنه بحق، تكذبوا ّـيـ بـيـن ح
.))يتبعني أن إل له حل ما أظهركم؛

● )1/439.(

ضعيف. إسنادهُ ●

كلهمم والمبزار؛ً وأحمممد، له)، (واللفظ يعلى رواه: أبو ●
ّعفِّ. وقد سعيد، بن ماجالد طريق مان ُض

قبله. ). وانظر: ماا4/102())يعلى أبي ماسند((انظر: 
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ـِن؛ وعيـسـى موسى كان لو((- حديث: 143 ّيـي ح
.))اتباعي إل وسعهما لما

● )1/440.(

ولمم لحمد، يعزه ولم ،))التفسير(( في كثير ابن أورده ●
ّي في أجده عنممه وسممألت يدي، بين التي الحديث كتب مان أ

ًا، اللممه يرحمممه اللبمماني ّيمم ))عيسممى(( زيممادةا فقممالا: إن هاتف

لها. أصل ل مانكرةا

). وانظممر: (رقممم2/56 ())كممثير ابممن تفسممير((انظممر: 
141.(

ً - قولـه: إن144 ـمـن بمل ـمـّر اليـهـود ـمـن رجل
التـفـاق ـمـن علـيـه هم ما فساءهُ والخزرج، الوس

ً فبعث واللفة، ـم، يجلس أن وأمرهُ معه، رجل بينـه
وتـلـك ُبـعـاث، ـيـوم حروبـهـم من كان ما لهم ويذكر

حمـيـت ـحـتى دأـبـه ذـلـك يزلا فلم ففعل، الحروب،
بعــض، علــى بعضــهم وغضــب القــوم، نفــوس

أـسـلحتهم، وطلـبـوا بـشـعارهم، وـنـادوا وتـثـاوروا،
ك فبلـغ الحـّرة، إلى وتوعدوا اللـه صـلى النـبي ذل

ويـقـولا: يـسـكنهم، فجـعـل فأـتـاهم، ، وـسـلم عليه
ـدعوى(( ـة أـب ـا الجاهلـي ـن وأـن ـم؟! بـي وتل ،))أظهرـك

منـهـم، ـكـان ـمـا عـلـى فـنـدموا الـيـة، ـهـذهُ عليـهـم
الـلـه رـضـي الـسـلح وألـقـوا وتعانقوا، واصطلحوا،

عنهم.

● )1/443.(

ضعيف. ●

مابهم شيخ عن إسحاق ابن طريق مان رواه: الطبري ●
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عكرماة. مارسل مان والواحدي يسمه، لم

عنهما الله رضي عباس ابن عن الطبراني القصة وروى
الهيثمممي: عنممه قممالا الليممث؛ً أبممي بممن إبراهيممم طريممق ماممن

.))ماتروك((

دعمموى بالا ماا((:  وسلم عليه الله صلى قولمه صّح ولكن
ماممن رجممل ضممرب لممما ،))مانتنممة فإنهمما دعوهمما؛ً الجاهليممة؟
ً المهاجرين للنصممار! النصمماري: يمما فقالا النصار، مان رجل

جممابر حممديث ماممن للمهمماجرين! وذلممك المهمماجري: يمما وقالا
عليه. المتفق عنه الله رضي

ماجمممع(( ،)) - شمماكر7/55()) الطممبري تفسممير((انظممر: 
)،149(صا  للواحممدي))النزولا أسباب(( )،6/326())الزوائد

)3/194())والمرجممان اللؤلممؤ(()،1/390()) السماوي الفتح((
).29/243())الكشاف تخريج((

عنــه الله رضي الخدري سعيد أبي - حديث145
ًا:  ًا؛ منكم رأى من((مرفوع ّيرهُ منكر فإن بيدهُ، فليغ

فبقلـبـه، يـسـتطع؛ ـلـم ـفـإن فبلـسـانه، يستطع؛ لم
.))اليمان أضعف وذلك

● )1/448.(

صحيح. ●

وابممن والنسائي، داود، وأبو والترماذي، رواه: ماسلم، ●
مااجه.

).1/324())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـنـه؛ الله رضي مسعود ابن - حديث146
لـمـا((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـقـالا

نهتـهــم المعاـصــي؛ ـفــي إـســرائيل بـنــو وقـعــت
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وواكـلـوهم، فجالـسـوهم، ينتـهـوا، فـلـم علماؤهم،
بعـضـهم قـلـوب تـعـالى الـلـه فـضـرب وـشـاربوهم،

وعيسى وسليمان داود لسان على ولعنهم ببعض،
ًا، وـكـان جـلـس، . ـثـم))مرـيـم ـبـن ل((فـقـالا:  متكـئـ

الـحـق عـلـى ـتـأطروهم ـحـتى بـيـدهُ؛ نفـسـي والذي
ًا .))أطر

● )1/448.(

ضعيف. إسنادهُ ●

مامماجه، وابممن له)، (واللفظ والترماذي داود، رواه: أبو ●
عبيممدةا أبممي طريممق مان ماختلفة؛ً بألفاظ جرير؛ً وابن وأحمد،

ماممن يسمممع لممم عبيدةا وأبو أبيه، عن ماسعود بن الله عبد بن
أبيه.

()) المسممند(( )،330-1/327()) الصممولا جمماماع((انظر: 
 - شمماكر)،10/491()) الطممبري تفسممير((  - شمماكر)،5/268

).3/1425()) المشكاةا((

ًا: عـنـه الـلـه رـضـي حذيفة - حديث147 مرفوـعـ
ـون بالمعروف، لتأمرن بيدهُ؛ نفسي والذي(( ولتنـه

ًا عليكم يبعث أن الله ليوشكن أو المنكر، عن ـ عقاـب
.))لكم يستجيب فل تدعونه ثم منه،

● )1/448.(

حسن. ●

فممي والطبراني وأحمد، له)، (واللفظ رواه: الترماذي ●
ماتعددةا. وألفاظ بطرق ؛ً والبيهقي ،))الوسط(( و))الكبير((

سممنن صممحيح(( )،1/332())الصممولا جمماماع((انظممر: 
)،391 و5/388())  المسمممممند(( )،2/233()) الترمامممممذي
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)،7/266())الزوائممد ماجمممع(( )،10/180())الكممبير المعجم((
).10/93())البيهقي سنن((

رـضـي الكـنـدي عمـيـرة ـبـن ـعـرس - حديث148
ًا:  عنه الله َلْت إذا((مرفوع الرض؛ في الخطيئة ُعِم
وـمـن عنـهـا، ـغـاب كـمـن فأنكرـهـا ـشـهدها من كان
.))شهدها كمن فرضيها عنها غاب

● )1/448.(

حسن. ●

.))الكبير(( في والطبراني له)، (واللفظ داود رواه: أبو ●

أبممي سممنن صممحيح(( )،1/333())الصممولا جاماع((انظر: 
).17/139())الكبير الطبراني ماعجم(( )،3/820()) داود

ـعـدلا كلمة الجهاد أعظم من إن((- حديث: 149
.))جائر سلطان عند

● )1/448.(

صحيح. ●

مامماجه؛ً وابممن داود، وأبو له)، (واللفظ رواه: الترماذي ●
عنممه. وروى اللممه رضممي الخممدري سممعيد أبممي حممديث ماممن

عنه. ورواه: الله رضي شهاب ابن طارق عن نحوه النسائي
بألفاظ وغيرهم؛ً ،))الشعب(( في والبيهقي والطبراني، أحمد

ماختلفة.

 و3/19())المسممند(( )،1/333 ())الصولا جاماع((انظر: 
).1/806())الصحيحة السلسلة(( )،4/215 ،61

عـنـه الـلـه رـضـي الـلـه عبد بن جابر - حديث150
ًا:  إـلـى ـقـام ورـجـل حـمـزة، الـشـهداء سيد((مرفوع

91



.))فقتله ونهاهُ، فأمرهُ جائر، سلطان

● )1/448.(

حسن. ●

والحاكم، ،))الوسط(( و))الكبير(( في رواه: الطبراني ●
.))بغداد تاريخ(( في والخطيب

())الزوائمد ماجممع(( )،3/165())الكمبير المعجمم((انظر: 
())بغداد تاريخ(( )،3/195 ،2/120())المستدرك((و )،7/226

الصممحيح(( )،1/648())الصممحيحة السلسمملة(( )،11/302
تخريممج(( )،184(صا  للعدوي))الصحابة فضائل مان المسند
).3/1362())الحياء

أحد]: غزوة [أحداث

أن لمته لبس إذا لنبي ينبغي ما((- حديث: 151
.))عدوهُ وبين بينه الله يحكم حتى يضعها

● )1/460.(

صحيح. ●

ًا، رواه: البخاري ● ابن رواية مان الطبراني ووصله ماعلق
الذهبي. ووافقه الحاكم، وصححه عنهما، الله رضي عباس

اللممه عبممد بممن جممابر رواية مان والدارماي؛ً ورواه: أحمد،
.))الدلئل(( و))السنن(( في والبيهقي عنه، الله رضي

)،3/351())المسمممند(( )،13/341 ())الفتمممح((انظمممر: 
))المسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتدرك((

).269(صا  للغزالي))السيرةا فقه(( )،2/129(

ـه الله صلى النبي رؤيا - حديث152 وـسـلم علـي
ُثلمة. سيفه في أن المنام في
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● )1/461.(

صحيح. ●

قبله. المتقدم. انظر: ماا الحديث مان جزء هو

الـقـوم عـلـى بـنـا يخرج رجل من((- حديث: 153
.))كثب؟ من

● )1/461.(

سند. بدون إسحاق ابن عن هشام ابن ذكره ●

السيرةا(( )،3/94( هشام  لبن))النبوية السيرةا((انظر: 
).3/28( كثير  لبن))النبوية

عـنـه، الـلـه رـضـي النـضـر ـبـن أـنـس - قصة154
ينـهـزم لـم النـاس؛ انهـزم ولـمـا((المؤـلـف:  وقولا
إـلـى انتـهـى وـقـد عـنـه، الـلـه رـضـي النضر بن أنس
رـجـالا ـفـي الـلـه عبيد بن وطلحة الخطاب ابن عمر
فـقـالا: بأيديهم، ألقوا قد والنصار المهاجرين من
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا فقالوا: قتل يجلسكم؟ ما

بـعـدهُ؟ بالحـيـاة تـصـنعون . فقالا: فمـا وسلم عليه
الـلـه رـسـولا علـيـه ـمـات ـمـا عـلـى فموـتـوا فقوموا

المـشـركين، اـسـتقبل ـثـم ، وـسـلم عليه الله صلى
ًا فقـالا: يـا معاذ، بن سعد ولقي لريـح سـعد! واهـ
قتــل، حتى أحد. فقاتل دون من أجدها إني الجنة،
أخـتـه، إل تعرفه ولم ضربة، وسبعون بضع به ووجد

.))ببنانه عرفته

● )1/462.(

بنحوها. صحيحة ●

وماسمملم البخمماري روى فقممد الصحيح؛ً في أصلها القصة
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إلممى بإسممناده إسممحاق ابممن عن هشام ابن وأوردها ونحوها،
النجار. بن عدي بني أخي الرحمن عبد بن القاسم

())الفتمممح(( )،209 و3/198())المعممماد زاد((انظمممر: 
).8/241())الصولا جاماع(( )،7/354

ـا ـبـل((- ـحـديث: 155 ـه أـن ـه ـشـاء إن أقتـل ؛))الـل
خلف. بن يعني: أبّي

● )1/462.(

ضعيف. ●

بممن عممروةا مارسممل  ماممن))الممدلئل(( فممي نعيممم أبممو رواه
سند. بل هشام ابن ورواه لهيعة، ابن سنده وفي الزبير،

بممن لبممي وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي قتل قصة لكن
مارسلة. شواهد لهوا ماشهورةا، خلفِّ

))السمميرةا فقممه(( )،2/620 ())النبمموةا دلئممل((انظممر: 

).3/199())المعاد زاد(( )،276(صا للغزالي

الجبــل، على سفيان أبو - قولـه: وأشرف156
ـه صلى الله رسولا فقالا محمد؟ فنادى: أفيكم الـل

أـبـي اـبـن . فقالا: أفيكم))تجيبوهُ ل((:  وسلم عليه
ـة؟ ـم قحاـف ـم فـل ـالا: أفيـك ـوهُ. فـق ـر يجيـب ـن عـم ـب
ـهـؤلء ـعـن إل يـسـألا يجيـبـوهُ. وـلـم فلم الخطاب؟

ًا الثلـثـة. فـقـالا فـقـد ـهـؤلء؛ ـقـومه: أـمـا مخاطـبـ
نفـسـه عـنـه الـلـه رضي عمر يملك فلم كفيتموهم،

وـقـد أحياء، ذكرتهم الذين الله! إن عدو قالا: يا أن
ـفـي ـكـان يـسـوؤك! فـقـالا: ـقـد ـمـا ـلـك الله أبقى
ـقـالا: تـسـؤني. ـثـم وـلـم بـهـا، آـمـر لم مثلة؛ القوم

وسلم عليه الله صلى الله رسولا ُهبل! فقالا اعُل
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ـقــالا: نجيـبــه؟ . ـقــالوا: بـمــاذا))تجيـبــونه؟ أل((: 
ول الـعـزى . ـقـالا: لـنـا))وأـجـل أعـلـى قولوا: الله((

: وسلم عليه الله صلى الله رسولا لكم! قالا عزى
قوـلـوا:((قالا:  نجيبه؟ . قالوا: بماذا))تجيبونه؟ أل((

ـوم أبو . قالا))لكم مولى ول مولنا الله ـسـفيان: ـي
الـلـه رـضـي عـمـر سجالا. فـقـالا والحرب بدر بيوم

النار. في وقتلكم الجنة في قتلنا سواء؛ عنه: ل

).463 و1/462( ●

صحيح. ●

المبراء حمديث مان داود؛ً أبو وبعضه البخاري، بعضه روى
ماممن وغيرهممم؛ً والحمماكم، وأحمممد، عنه، الله رضي عازب بن

عنهما. الله رضي عباس ابن رواية

))السمميرةا فقممه(( )،8/235())الصممولا جمماماع((انظممر: 

).3/201())  المعاد زاد(( )،279(صا للغزالي

وـسـلم عليـه الله صلى النبي قولا - حديث157
انتهـاء بعـد عـنـه الـلـه رـضـي طـالب أـبـي بـن لعلي

ـمـاذا ـفـانظر الـقـوم، آـثـار ـفـي أخرج((أحد:  معركة
الخيـل جنبـوا ـهـم فـإن يرـيـدون؟ ومـاذا يصنعون؟
ـكـانوا وإن مـكـة، يرـيـدون ـفـإنهم الـبـل؛ وامتـطـوا

يريــدون فــإنهم البــل؛ وســاقوا الخيــل ركبــوا
لـسـيرن أرادوها؛ لو بيدهُ؛ نفسي فوالذي المدينة؛

.))فيها لناجزهم ثم إليهم،

● )1/463.(

بممن ماوسممى عممن وروي سند، بدون إسحاق ابن رواه ●
وليس وقاصا أبي بن سعد عنده الُمرَسل أّن إل نحوه؛ً عقبة
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ًا ّي عنهما. الله رضي عل

السمميرةا(( )،334 (صا))إسممحاق ابممن سمميرةا((انظممر: 
كثير  لبن))النبوية السيرةا(( )،3/136( هشام  لبن))النبوية

 للممممممممممممممذهبي))المغممممممممممممممازي(( )،3/76(
).186(صا

شــهد مــن إل معنــا يخــرج ل((- حــديث: 158
ـّي: أرـكـب بن الله عبد له . فقالا))القتالا مـعـك. أـب
بـهـم ـمـا عـلـى المسلمون له . فاستجاب))ل((قالا: 
ـن ـرح ـم ـوف، والشــديد الـج ًا والـخ ـالوا: ســمع وـق

وطاعة.

● )1/463.(

ابممن روايممة  ماممن))ماغممازيه(( فممي الزبيممر بن ذكره: عروةا
إسممحاق ابممن عممن هشممام وابممن عنممه، السود أبي عن لهيعة
سند. بدون

)،174(صا الزبيمممر بمممن  لعمممروةا))المغمممازي((انظمممر: 
 للذهبي))المغازي(( )،3/148( هشام  لبن))النبوية السيرةا((

).223(صا

ـد - قصــة159 ـن معـب ـي ـب ـد أـب ـي، معـب الخزاـع
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا إلى وإقباله
ـأمرهُ ـأبي يلـحـق أن ـف ـذله، ـسـفيان ـب فلحـقـه فيـخ

ـا وراءك فقالا: وما بإسلمه، يعلم ولم بالروحاء، ـي
عليـكـم، تحرـقـوا ـقـد وأصحابه فقالا: محمد معبد؟

ـنـدم وـقـد مثـلـه، ـفـي يخرجوا لم جمع في وخرجوا
أصـحابهم. فقـالا: مـا ـمـن عنـهـم تخـلـف كـان من

ـولا؟ ـا تـق ـالا: ـم ـل أن أرى فـق ـتى ترتـح ـع ـح يطـل
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سفيان: والله؛ أبو الكمة! فقالا هذهُ وراء الجيش
لنستأـصـلهم. ـقـالا: فل عليـهـم الـكـرة أجمعنا لقد

إـلـى أعقابهم على ناصح! فرجعوا لك فإني تفعل؛
مكة.

● )1/463.(

الله عبد قالا: حدثني إسحاق؛ً ابن عن هشام ابن ذكرها
ًا أن وفيها القصة، ذكر حزم.. ثم ابن بكر أبي بن يومائذ ماعبد

ماممن نقلممه ولعلممه الله، رحمه قطب سيد قالا كما ل ماشرك،
أسلم. أنه هناك القيم ابن ذكر فقد ؛ً))المعاد زاد((

)،3/149( هشمممام  لبمممن))النبويمممة السممميرةا((انظمممر: 
).3/242 ())المعاد زاد(( )،225(صا  للذهبي))المغازي((

ــــه: 160 ــي((- قول ــو ولـق ــفيان أـب ــض ـس بـع
تبلغ أن لك فقالا: هل المدينة، يريدون المشركين

ًا ًا راحلتك لك وأوقر رسالة محمد إلى أتيت إذا زبيب
ًا قالا: نعم. قالا: أبـلـغ مكة؟ جمعـنـا ـقـد أـنـا محـمـد
بلغـهـم أـصـحابه. فلـمـا ونستأصل لنستأصله الكرة
يـفـت الوكـيـل, وـلـم ونعم الله قالوا: حسبنا قوله؛

ـثـم ينتظرون، أيام ثلثة وأقاموا عضدهم، في ذلك
مكة إلى طريقهم في أبعدوا المشركين أن عرفوا

.))المدينة إلى فعادوا منصرفين،

● )1/463.(

المشممركين أن وفيممه المتقممدم، حممزم ابن حديث مان هو
القيس. عبد بني مان

قبله. انظر: ماا

كعب بنت نسيبة عمارة أم كانت((- قولـه: 161
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علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـعـن تقاتل المازنية
ً وسلم ًا، قتال قميـئـة بـن عـمـر ـضـربت وـقـد ـشـديد

ْـتـُه ولـكـن ـعـدة، ـضـربات بـسـيفها كانـتـا درـعـان َوَق
ًا فجرحـهـا بالسيف هو وضربها عليه، ًا جرـحـ ـشـديد
.))عاتقها على

● )1/464.(

ًا. ضعيف ● جد

شمميخه طريممق  ماممن))الطبقممات(( فممي سممعد ابممن أوردها
مانقطع. بسند هشام ابن ورواها الواقدي،

))النبوية السيرةا(( )،8/412())سعد ابن طبقات((انظر: 

هشمممممممممممممممممممممممممممممممممام لبمممممممممممممممممممممممممممممممممن
)3/118.(

بظـهـرهُ ـيـتّرس دجاـنـة أبو وكان((- قولـه: 162
يـقـع والنـبـل ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي على
ـصـلى الـلـه رـسـولا يكشف ول يتحرك، ل وهو فيه،
.)) وسلم عليه الله

● )1/464.(

الرحمن عبد بن حصين طريق مان إسحاق رواه: ابن ●
وماممن السممكن، بممن يزيممد بممن عمممرو بن ماحمد عن عمرو بن

،))الجهمماد(( في المبارك وابن ،))التاريخ(( في البخاري طريقه
وهممو ،))السممكن بممن يزيممد عممن عمرو بن ماحمود((وعندهما: 
ابممن وأسممند((: ))الصممابة(( فممي الحممافظ قممالا لممذا الصممواب؛ً

 اهم.))نحوه) (وذكر السكن بن يزيد طريق مان إسحاق

عد ابمن وذكمره عممر بمن ماحممد شميخه طريمق عمن س
الواقدي.
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لممم شمميوخ  عممن))المسممتدرك(( فممي الحمماكم إليه وأشار
يسمهم.

التاريممخ(( )،328 (صا))إسممحاق ابممن سمميرةا((انظممر: 
))الكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبير

)،88  رقممم46(صا المبممارك  لبممن))الجهمماد(( )،4/2/315(
)،4/58())الصابة(( )،3/118( هشام  لبن))النبوية السيرةا((
).3/229())المستدرك(( )،3/556())الطبقات((

ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث163
انـصـرف أـحـد؛ ـيـوم ـكـان الصديق: لما بكر أبو قالا

، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـعـن كلهم الناس
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي إـلـى ـفـاء ـمـن أولا فكـنـت
ً يديه بين فرأيت ، وسلم ويحمـيـه، عـنـه يقاتل رجل

طلـحـة! وأـمـي! ـكـن أـبـي طلحة! ـفـداك قلت: كن
عبـيـدة أبو أدركني أن أنشب وأمي! فلم أبي فداك

لحقـنـي، ـحـتى طير، كأنه يشتد هو وإذا الجراح، بن
ـفـإذا ؛ وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي إلى فدفعنا
ًا. فـقـالا يـديه بـيـن طلـحـة علـيـه الـلـه ـصـلى ـصـريع
ُرـمـي . وـقـد))أوـجـب فـقـد أـخـاكم دونكم((:  وسلم
غابت حتى وجنته، في وسلم عليه الله صلى النبي
لنزعـهـا فذهبت وجنته، في المغفر حلق من حلقة

عبيدة: أبو فقالا ، وسلم عليه الله صلى النبي عن
ـو تركتني. ـقـالا: فأـخـذ إل بكر أبا يا الله نشدتك أـب
أن كراـهـة ينضنـضـه فجـعـل بفـيـه، الـسـهم عبـيـدة
اـسـتل ثم ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا يؤذي

بكر: أبو عبيدة. قالا أبي ثنية فندرت بفيه، السهم
الله عبيدة: نشدتك أبو فقالا الخر، لخذ ذهبت ثم
ينضنضه فجعل تركتني! قالا: فأخذهُ، إل بكر أبا يا
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ثـم الخـرى، عبـيـدة أبـي ثنيـة فندرت استله، حتى
دونكـم((:  وسـلم عليـه اللـه صلى الله رسولا قالا

طلـحـة عـلـى . ـقـالا: فأقبلـنـا))أوـجـب فـقـد أـخـاكم
ضربة. عشرة بضع أصابته وقد نعالجه

● )1/464.(

ضعيف. ●

والممبزار، سممعد، وابممن والطيالسممي، حبان، رواه: ابن ●
طلحممة بممن يحيممى بممن إسممحاق طريممق ماممن كلهممم والحاكم؛ً
ضعيفِّ. وهو التيمي،

البحمر((  - الحموت)،9/63())حبمان ابمن صمحيح((انظمر: 
))الزخممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممار

())كممثير ابممن تفسممير(( )،3/204 ())المعمماد زاد(( )،1/132(
2/122.(

ـجـرح لغـسـل بالـمـاء عـلـي وـجـاء((- قولـه: 164
يـصـب فـكـان ، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا

تغسله، عنها الله رضي وفاطمة الجرح، على الماء
حصير، من قطعة أخذت يكف؛ ل الدم أن رأت فلما

.))الدم فاستمسك بالجرح فألصقتها فأحرقتها،

● )1/464.(

صحيح. ●

سهل حديث مان والترماذي؛ً وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي سعد بن

())الصممولا جمماماع(()،2/225())والمرجممان اللؤلؤ((انظر: 
7/536.(

ك مـّص - قولـه: وقد165 عيد أبـي والـد مال س
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وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا جرح الخدري
ل . فـقـالا: والـلـه؛))مـجـه!((لـه:  فقالا أنقاهُ، حتى
ًا. ثم أمجه علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي فقالا ذهب، أبد

أـهـل ـمـن رـجـل إـلـى ينـظـر أن أراد ـمـن((:  وـسـلم
.))هذا إلى فلينظر الجنة؛

● )1/464.(

ضعيف. ●

فممي والبيهقي ،))السنن(( في مانصور بن رواه: سعيد ●
السائب. بن عمر مارسل مان ؛ً))الدلئل((

،))والمثممماني الحممماد(( فمممي عاصمممم أبمممي ورواه: ابمممن
اللممه رضممي سممعيد أبي حديث مان ؛ً))الكبير(( في والطبراني

دماممه؛ً دماممي خممالط مان إلى ينظر أن أحب مان((بلفظ:  عنه؛ً
.))سنان بن ماالك إلى فلينظر

أبممو عنممه قممالا علممي؛ً بن ماحمد بن ماوسى سندهما وفي
ول بجممرح يممذكره ولممم ،))بغممداد قممدم ماممديني شمميخ((حمماتم: 
تعديل.

))النبوةا دلئل(()،2/261())مانصور بن سعيد سنن((انظر:

())والمثمماني الحمماد(( )،3/210())المعمماد زاد(( )،3/266(
))الكمممممممممممممممبير المعجمممممممممممممممم(( )،4/124

)6/41.(

ـه صلى الله رسولا - قولـه: أفرد166 ـه الـل علـي
مــن ورجلين النصار من سبعة في أحد يوم وسلم

ـه عـنـي يردهم من((قالا:  رهقوهُ؛ فلما قريش، وـل
ـحـتى فقاـتـل النـصـار، ـمـن رجل . فتقدم))الجنة؟

فلـه عنـي؛ يردهـم ـمـن((فقـالا:  رهقوهُ، قتل. ثم
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ـكـذلك ـيـزلا . فـلـم))الجـنـة ـفـي رفيقي وهو الجنة،
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا فـقـالا السبعة، قتل حتى
.))أصحابنا أنصفنا ما((:  وسلم عليه

● )1/464.(

صحيح. ●

))السممنن(( فممي والممبيهقي وأحمممد، رواه: ماسمملم، ●

عنه. الله رضي ماالك بن أنس حديث مان ؛ً))الدلئل((و

 - عبممد1789 /رقممم3/1415())ماسمملم صممحيح((انظممر: 
)،9/44())الممبيهقي سممنن(( )،3/286())المسممند(( البمماقي)،

).3/234())النبوةا دلئل((

الـلـه برـسـولا العيـاء بلـغ وـقـد((- قولـــه: 167
ـه ـصـلى ـه الـل ـه وـسـلم علـي ـو أـن ـل يـصـعد وـه الجـب

ـونه والمشــركون ـو أن أراد يتبـع ـم صــخرة يعـل فـل
.))صعدها حتى تحته طلحة فجلس به، لما يستطع

● )1/464.(

حسن. ●

وماممن ،))والمغممازي السممير(( فممي إسممحاق رواه: ابممن ●
بممن الزبيممر حممديث ماممن والحمماكم؛ً وأحمممد الترماممذي طريقممه
: وسمملم عليممه اللممه صمملى قممالا وفيه عنه، الله رضي العوام

.))طلحة أوجب((

)،3/126( هشمممام  لبمممن))النبويمممة السممميرةا((انظمممر: 
)،9/3())الصممولا جمماماع(( )،183(صا  للممذهبي))المغممازي((
 ())الصمممحيحة السلسممملة((  - شممماكر)،3/12 ())المسمممند((

2/665.(

ـوله: 168 ـانت((- ـق ـم فصــلى الصــلة، فـح بـه
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ًا .))جالس

● )1/464.(

ضعيف. ●

ماممن وهو مارسلً، ُغفرةا ماولى عمر عن هشام ابن ذكره
ّعفِّ،((: ))التقريممب(( في الحافظ عنه قالا التابعين؛ً صغار ضمم
.))الرسالا كثير وكان

).3/126( هشام  لبن))النبوية السيرةا((انظر: 

الملئـكـة غـسـيل النـصـاري حنظلة - قصة169
فلـمـا ـسـفيان، أـبـي عـلـى شد وأنه عنه، الله رضي
الـسـود، ـبـن ـشـداد حنظـلـة عـلـى حمل منه؛ تمكن

ًا؛ وكان فقتله، الـحـرب، ـصـيحة ـسـمع لـمـا فإنه جنب
ـاد، إلى فورهُ من قام امرأته؛ مع وهو ـأخبر الجـه ـف

أن أـصـحابه وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا
.))ـشـأنه؟ ـمـا أهله سلوا((قالا:  ثم تغسله، الملئكة
الخبر! فأخبرتهم امرأته، فسألوا

● )1/465.(

حسن. ●

ماممن وغيرهممم، والممبيهقي، والحاكم، حبان، رواه: ابن ●
عنه. الله رضي الزبير بن عبدالله حديث

زاد((  - إحسممان)،15/496 ())حبممان ابممن صحيح((انظر: 
))المعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماد

السلسممممملة(()،2/117())الحمممممبير التلخيمممممص(()،3/200(
.)1/581())الصحيحة

عـنـه، الـلـه رـضـي الربـيـع ـبـن ـسـعد - قصة170
ـي((قالا:  عنه؛ الله رضي ثابت بن زيد وحديث بعثـن
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أطـلـب أـحـد ـيـوم وسلم عليه الله صلى الله رسولا
بـيـن أـطـوف فجعـلـت((. ـقـالا: ))الربـيـع اـبـن ـسـعد

ضربة؛ سبعون وبه رمق، بآِخر وهو فأتيته القتلى،
بـسـهم، ورمـيـة بسيف، وضربة برمح، طعنة بين ما

عليـه اللـه ـصـلى الـلـه رـسـولا سـعد! إن فقلت: يا
ـلـك: أـخـبرني ويـقـولا الـسـلم، علـيـك يـقـرأ وسلم
الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا فقالا: وعلى تجدك؟ كيف
الـلـه! أـجـد رـسـولا ـلـه: ـيـا قل السلم، وسلم عليه
عـنـد لـكـم ـعـذر النصار: ل لقومي الجنة. وقل ريح

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا إـلـى ُخـلـص إن الـلـه
ـمـن نفـسـه تـطـرف. وفاـضـت عـيـن وفيـكـم وسلم
.))وقته

● )1/465.(

فممي جريممر وابممن ،))السمميرةا(( فممي هشممام أوردهمما: ابممن
فممي وماالممك مانقطممع، بسممنده إسممحاق؛ً ابممن عممن ؛ً))التاريخ((
بسممند ؛ً))الطبقممات(( فممي سممعد ابن طريقه ومان ،))الموطأ((

ووافقممه  وصممححه))المسممتدرك(( فممي ماعضممل. والحمماكم
هممذه وماجموع ،))الدلئل(( في البيهقي طريقه ومان الذهبي،
.الحسن مارتبة إلى به ترتقي الطرق

 لبممن))النبويممة السمميرةا(( )،3/207المعاد)( زاد((انظر: 
هشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممام

).8/250())الصولا جاماع(( )،3/137(

برـجـل المهاجرين من رجل ومر((- قولـه: 171
فـقـالا: ـيـا دـمـه، ـفـي يتـشـحط وـهـو النـصـار، ـمـن

ًا أن فلن! أشـــعرت ــد ــد محـم ــل؟ ـق ــالا قـت فـق
ـاري: إن ـان النـص ـد ـك ـد محـم ـل؛ ـق ـد قـت ـغ، فـق ّـل ب
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.))دينكم عن فقاتلوا

● )1/465.(

مارسل. ●

مارسممل  ماممن))الدلئل(( في البيهقي القصة هذه أورد ●
ثقة. تابعي وهو الله، عبد والد المكي يسار نجيح أبي

).3/248 ())النبوةا دلئل((انظر: 

رـضـي ـحـرام ـبـن عـمـرو بن الله عبد - خبر172
عـبـد بن مبشر أحد، قبل النوم، في عنه: رأيت الله

أـيـام. ـفـي عليـنـا ـقـادم ـلـي: أـنـت يـقـولا المـنـذر،
ـا نـسـرح الجنة؛ فقالا: في أنت؟ فقلت: وأين فيـه

فـقـالا: ـبـدر؟ يـوم تقـتـل له: أـلـم نشاء. قلت حيث
ـصـلى الـلـه لرـسـولا ذـلـك أحييت. فذكرت ثم بلى،
أـبـا ـيـا الـشـهادة ـهـذهُ((فـقـالا:  وـسـلم علـيـه الـلـه

.))جابر!

● )1/465.(

ًا. ضعيف ● جد

ماممن كلهممما ؛ً))الممدلئل(( في والبيهقي رواه: الحاكم، ●
يسمهم. ولم شيوخه، بعض عن الواقدي طريق

).3/249())الدلئل(( )،3/204())المستدرك((انظر: 

ـالا173 ـــه: وـق ـة - قول ـان خيثـم ـه (وـك ـد ابـن ـق
ـأتني لقد((بدر):  يوم الله رسولا مع استشهد أخـط

ًا، عليها والله وكنت بدر، وقعة ساهمت حتى حريص
ـرزق سهمه، فخرج الخروج، في ابني الـشـهادة، ـف
أحـسـن ـفـي الـنـوم، ـفـي ابـنـي البارـحـة رأيت وقد

يـقـولا: وأنهارـهـا، الجـنـة ثـمـار ـفـي يـسـرح صورة،
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وـعـدني ما وجدت فقد الجنة، في ترافقنا بنا إلحق
ًا. وـقـد ربي - أـصـبحت الـلـه رـسـولا ـيـا - والـلـه حّق

ًا ـكـبرت وـقـد الجنـــة، ـفـي مرافقـتـه إـلـى مـشـتاق
الـلـه ـفـادع ربي؛ لقاء وأحببت عظمي، ورق سني،

سعد ومرافقة الشـهادة يرزقني أن الله رسـولا يا
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـلـه الجنة. فدعا في

ًا بأحد فقتل بذلك، وسلم .))شهيد

● )1/465.(

ًا ضعيف ● ّد . ج

الممبيهقي إليممه ونسبه ،))المغازي(( في رواه: الواقدي ●
كذاب. والواقدي ،))الدلئل(( في

فممرواه: سممعد؛ً والممد الحممارث بن خيثمة استهام خبر أماا
والحمماكم؛ً ،))الجهمماد(( فممي المبممارك وابممن مانصور، بن سعيد
ًا حجممر ابممن أبان. وعممزاه بن سليمان مارسل مان كلهم أيضمم
الزهري. مارسل مان عقبة بن ماوسى إلى

())مانصممور بن سعيد سنن(( )،3/249 ())الدلئل((انظر: 
)،79/رقممممم44(صا))الجهمممماد(( )،2558/رقممممم2/256

سعد).  - ترجمة2/25())الصابة(( )،3/189())المستدرك((

عـنـه: الـلـه رضي جحش بن الله عبد - قولا174
ًا، الـعـدو ألـقـى أن علـيـك أقـسـم اللـهـم! إـنـي(( ـغـد

ـوني، ـم فيقتـل ـروا ـث ـي، يبـق ـدعوا بطـن ـي ويـج أنـف
.))فأقولا: فيك ذلك؟ تسألني: فيم ثم وأذني،

● )1/465.(

حسن. ●

فمي والبيهقي ،))الحلية(( في نعيم وأبو رواه: الحاكم، ●
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مارسلً. المسيب بن سعيد عن ؛ً))الدلئل((

،))الحليممة(( فممي نعيممم وأبممو ماوصممولً: الحمماكم، ورواه
أبممي عن وهب ابن طريق مان كلهم ؛ً))السنن(( في والبيهقي

الليممثي قسمميط بن الله عبد بن يزيد عن زياد بن حميد صخر
بن الله عبد أبيه: أن عن وقاصا أبي بن سعد بن إسحاق عن

جحش.. (وذكره).

.))يهم صدوق((الحافظ:  عنه قالا صخر؛ً وأبو

وقممالا:  للطممبراني،))المجمممع(( فممي الهيثمممي وعممزاه
.))الصحيح رجالا رجاله((

())الممدلئل(( )،3/200 ،2/76())المسممتدرك((انظممر: 
)،1/109())الحليممة(( )،6/307())الممبيهقي سنن(( )،3/250

).9/301())الزوائد ماجمع((

أـعـرج الجـمـوح ـبـن عـمـرو - قولـــه: وـكـان175
يـغـزون ـشـباب، بنـيـن أربعة لـه وكان العرج، شديد

فلـمـا غزا، إذا وسلم عليه الله صلى الله رسولا مع
ـوهُ: لـه فقالا معه، يتوجه أن أراد أحد؛ إلى توجه بـن

ونـحـن قـعـدت فـلـو رخـصـة؛ ـلـك جـعـل ـقـد الـلـه إن
بن عمرو الجهاد. فأتى عنك الله وضع وقد نكفيك،
فـقـالا: ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا الجموح

ـونني ـهـؤلء بنّي الله! إن رسولا يا أـخـرج أن يمنـع
فأطــأ أستشــهد، أن لرجــو إنــي معــك. واللــه؛

صلى الله رسولا له الجنة. فقالا في هذهُ بعرجتي
عـنـك الـلـه وـضـع فـقـد أـنـت أما((:  وسلم عليه الله

لـعـل تدعوهُ؟ أن عليكم وما((لبنيه:  . وقالا))الجهاد
ـمـع . فـخـرج))الـشـهادة يرزـقـه أن وـجـّل ـعـّز الـلـه

أحــد يوم فقتل ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا
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ًا. شهيد

● )1/465.(

لغيرهُ. حسن ●

الممبيهقي طريقممه وماممن مانقطع، بإسناد إسحاق ابن رواه
.))الدلئل(( و))السنن(( في

حسن. بإسناد أحمد نحوه وروى

)،3/132( هشمممام  لبمممن))النبويمممة السممميرةا((انظمممر: 
())الممدلئل(( )،9/24())البيهقي سنن(( )،5/299())المسند((

(صا))الجنممائز أحكممام(( )،3/209())المعمماد زاد(( )،3/246
146.(

أبيه، إلى اليمان بن حذيفة نظر((- قولـه: 176
وهــم يعرفــونه، ل قتلــه، يريــدون والمســلمون

عـبـاد حذيـفـة: أي فـقـالا المـشـركين، ـمـن يظنونه
فـقـالا: قتـلـوهُ، ـحـتى قوله يفهموا الله! أبي. فلم

ـه ـصـلى الله رسولا لكم. فأراد الله يغفر ـه الـل علـي
تـصـدقت حذيـفـة: ـقـد فـقـالا ديته، يؤدي أن وسلم
ًا حذيفة ذلك المسلمين. فزاد على بديته عـنـد خـيـر

.)) وسلم عليه الله صلى الله رسولا

● )1/465.(

صحيح. ●

.))الدلئل(( في والبيهقي والحاكم، أخرجه: البخاري،

)،3/379())المسمممتدرك(( )،7/361())الفتمممح((انظمممر: 
))النبويمممممممممممممممممممممممممممممة السمممممممممممممممممممممممممممممير((

)3/128.(
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عـبـد ـبـن حـمـزة مقـتـل ـخـبر ـفـي - قولـــه177
جبير غلم وحشي وقالا((عنه:  الله رضي المطلب

ـفـي الـشـهداء ـسـيد حـمـزة مصرع يصف مطعم بن
ـعـم حـمـزة قتـلـت ـجـبير: إن ـلـي الغزوة: قالا هذهُ

الـنـاس، ـمـع ـعـتيق. ـقـالا: فخرـجـت ـفـأنت محـمـد؛
ً وكنت ًا، رجل ّي ـذف بالحربة أقذف حبش ـة، ـق الحبـش
ًا، بها أخطئ قلما ـاس؛ التقى فلما شيئ خرـجـت الـن

الجـمـل ـكـأنه رأيـتـه ـحـتى وأتبـصـرهُ، حـمـزة أنـظـر
ًا، بسيفه الناس يهد الورق، ّد شــيء، له يقوم ما ه
أو بشجرة منه وأستتر أريدهُ، له لتهيأ إني فوالله؛

عـبـد ـبـن ـسـباع إلـيـه تـقـدمني إذ مـنـي، ليدنو بحجر
اختـطـف كأنما ضربة ضربه حمزة؛ رآهُ فلما العزى،
ـتي، فـهـززت رأـسـه، ـا؛ رـضـيت إذا ـحـتى حرـب عنـه
(أحـشـائه) ـحـتى ثنـتـه ـفـي ـفـوقعت علـيـه، دفعتها
ـب، نحوي، لينوء وذهب رجليه، بين من خرجت فغـل
حربتي، فأخذت أتيته، ثم مات، حتى وإياها وتركته
ـلـي تكن لم إذ فيه؛ فقعدت المعسكر، إلى ورجعت

.))لعتق قتلت إنما حاجة، بغيرهُ

● )1/466.(

صحيح. ●

وغيره. البخاري رواه

).7/367 ())الفتح((انظر: 

ـزة عتبة بنت هند تمثيل - قصة178 رـضـي بحـم
زوج عتـبـة بـنـت هـنـد جاءت وقد((وقوله:  عنه، الله
كـبـدهُ، وأخرـجـت حمزة، بطن فبقرت سفيان، أبي

.))فألقتها عليها، تقدر فلم ولكتها،
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● )1/466.(

حسن. ●

مانقطع. بسند إسحاق ابن ذكرها

بممن حممماد حممديث ماممن وأحمممد؛ً شمميبة، أبي ورواها: ابن
ماسممعود ابممن عن الشعبي عن السائب ابن عطاء عن سلمة
عنه. الله رضي

وبعممد قبممل مانممه سمممع ماّمممن وحممماد اختلممط، وعطمماء
الختلط.

ًا وروياها ماالمك بممن كعمب حممديث ماممن آخر وجه مان أيض
عنه. الله رضي

6/191المسممند)((( )،3/132 ())النبوية السيرةا((انظر: 
).405 و14/402())المصنفِّ(( - شاكر)،

ًا بمثلك أصاب لن((- حديث: 179  يعـنـي: ؛))أـبـد
حمزة.

● )1/466.(

بممدون هشممام وابممن ،))المغممازي(( في رواه: الواقدي ●
سند.

 ())المغمممازي(( )،3/139())النبويمممة السممميرةا((انظمممر: 
1/290.(

ًا؟ أكلْت((- حديث: 180 ـالا:))شيئ ـالوا: ل. ـق . ـق
ًا ليدخل الله كان ما(( .))النار حمزة من شيئ

● )1/466.(

حسن. ●

( برقممم المتقممدم ماسعود ابن حديث مان رواه: أحمد ●
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نفسها. الطريق مان شيبة أبي وابن )،178

())المصمممنفِّ((  - شممماكر)،6/191())المسمممند((انظمممر: 
14/402.(

الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا أمر وقد((- قوله: 181
ـفـــي أـحـــد ـشـــهداء ـيـــدفن أن وـســـلم علـيـــه

.))مصارعهم...

● )1/466.(

صحيح. ●

مامماجه، وابممن والنسممائي، والترماممذي، داود، رواه: أبو ●
اللممه عبممد بن جابر حديث مان والبيهقي؛ً حبان، وابن وأحمد،
عنه. الله رضي

())المسمممند(( )،11/138())الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
3/398،(

).14(صا))الجنائز أحكام(( )،3/215())المعاد زاد((

علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ووـقـف((- قولـه: 182
الواـحـد، اللـحـد ـفـي والثلـثـة الرجلين يدفن وسلم

ًا؟ أكثر ويسألا: أيهم رـجـل؛ إـلـى أـشـاروا فإذا قرآن
.))اللحد في قدمه

● )1/466.(

صحيح. ●

وابن والنسائي، والترماذي، داود، وأبو رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي الله عبد بن جابر حديث مان مااجه؛ً

 ())المعمماد زاد(( )،11/135( الصممولا جمماماع((انظممر: 
).146(صا))الجنائز أحكام(( )،3/215
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ـفـي المتـحـابين ـهـذين ادفـنـوا((- ـحـديث: 183
.))واحد قبر في الدنيا

● )1/466.(

ضعيف. ●

فممي والممبيهقي شمميبة، أبممي وابممن جريممر، رواه: ابممن ●
عممن إسممحاق ابممن طريممق مان كلهم هشام؛ً وابن ،))الدلئل((

مارسلً. يسار بن إسحاق أبيه

رضممي الجممموح بن وعمرو حرام بن الله عبد دفن وعن
زاد((،))البمماري فتممح((انظممر:  واحممد؛ً قممبر فممي عنهممما اللممه

)،3/216((الفتممح)) ( )،146(صا))الجنممائز أحكام((،))المعاد
).129 و1/128( شبه  لبن))المدينة تاريخ((

ـت: فينا((عنه:  الله رضي جابر - حديث184 نزـل
ْذ{ َتاِن َهّمت ِإ ِئَف ُكْم ّطا َ َأن ِمن نحن((. قالا: ))}َتْفَشل

ـا سلمة، وبنو حارثة، الطائفتان: بنو (أو: نـحـب وـم
والـلـُه{تـعـالى:  لـقـوله تنزلا؛ لم يسرني) أنها وما

ّيُهَما ِل .))}َو

● )1/468.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).2/70 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـعـاد وإن اـسـتغفر، ـمـن أـصـّر ما((- حديث: 185
.))مرة سبعين اليوم في

● )1/477.(

حسن. ●
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يعلممى، وأبممو والممبزار، والترماممذي، داود، رواه: أبممو ●
بكمر أبمي عمن بكمر أبمي مامولى طريق مان كلهم والمروزي؛ً

ًا، عنه الله رضي ماجهولا. وهو مارفوع

صممحابي سممنده وفممي((: ))الظللا(( علممى المعلممق وقولا
وليممس تممابعي بكممر أبممي فمممولى صممحيح؛ً : غيممر))ماجهممولا
صحابي.

فمخممالفِّ السممند؛ً بهممذا للحممديث كممثير ابممن تحسممين أماا
وقممولا((اللممه:  رحمممه قممالا حيممث الحممديث؛ً ماصطلح لقواعد

بممذاك؛ً الحديث هذا إسناد والترماذي: ليس المديني بن علي
ماثلممه جهالممة ولكن بكر، أبي ماولى جهالة لجل إنما فالظاهر

فهمو الصمديق؛ً إلمى نسمبته ويكفيمه كبير، تابعي لنه تضر؛ً ل
الحممافظ إسممناده حّسن  اهم. وقد))أعلم والله حسن، حديث

الفتح! في

ًا له وجدت لكني  للطممبراني))الممدعاء(( فممي أخرى طريق
به. عباس ابن عن ماليكة أبي ابن عن شيبة أبي عن

.))ماقبولا((: ))التقريب(( في الحافظ عنه قالا شيبة؛ً وأبو

الممبزار)( ماسممند(( )،4/385())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))بكممر أبممي ماسند(( )،1/124())يعلى أبي ماسند(( )،1/171

الممممممممممممممممممممممممممممممروزي للماممممممممممممممممممممممممممممموي
())كثير ابن تفسير(( )،5004())الجاماع ضعيفِّ(( )،155(صا

())الفتمممح(( )،3/1608(  للطمممبراني))المممدعاء(( )،2/106
1/112.(

الـلـه رـضـي مـسـعود ـبـن الـلـه عـبـد - حديث186
ـذنب الله! أي رسولا يا قالا: قلت عنه؛ ـم؟ اـل أعـظ

ًا لله تجعل أن((قالا:  ّد .))خلقك وهو تن
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● )1/482.(

صحيح. ●

داود. وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).2/285 ())الصولا جاماع((انظر: 

عـنـه: الـلـه رـضـي النـضـر ـبـن أـنـس - ـقـولا187
.))بعدهُ؟ من بالحياة تصنعون فما((

● )1/486.(

تخريجه. تقدم ●

).154 انظر: (رقم

ـمـا((عـنـه:  الـلـه رـضـي مـسـعود ابن - قولا188
ًا أن أرى كنت ـصـلى الـلـه رـسـولا أـصـحاب ـمـن أحد
ـيـوم فيـنـا ـنـزلا ـحـتى اـلـدنيا، يريد وسلم عليه الله

ـد:  ُـكـم{أـح ـن ِمن ُد ـّم ـ َيا ّيِرـي ْن ّد ـ ُـكـم اـل ُد ـّمـن َوِمن ـ ّيِرـي
َة .))}الِخَر

● )1/494.(

صحيح. أو حسن ●

 المتقدم عنه الله رضي ماسعود ابن حديث مان جزء وهو

).178( برقم

والطممبراني جرير، وابن حاتم، أبي وابن رواه: أحمد، ●
وغيرهم. ،))الدلئل(( في والبيهقي ،))الوسط(( في

)،1649  رقممم2/606())حمماتم أبممي ابممن تفسير((انظر: 
))المسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممند((

 - شمماكر)،7/295())جريممر ابممن تفسير((  - شاكر)،1/191(
))الحيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماء((
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).178 ). وانظر: (رقم4/219(

ـه رضي طلحة أبي - حديث189 ـه؛ الـل ـقـالا: عـن
منهـم ومـا أنظـر، وجعلت أحد، يوم رأسي رفعُت((

.))النـعـاس ـمـن جحفـتـه تـحـت يمـيـل إل أـحـد يومئذ
اس غشـينا((أخـرى:  روايـة وفـي فـي ونحـن النع

ـيـدي ـمـن يـسـقط ـسـيفي فجعل أحد، يوم مصافنا
.))وآخذهُ ويسقط وآخذهُ،

● )1/495.(

صحيح. ●

والحمماكم؛ً والطممبري، والترماممذي، رواه: البخمماري، ●
ماختلفة. بروايات

())السممماوي الفتممح(( )،8/244())الصممولا جاماع((انظر:
1/412.(

ـقــالا: الـســاعدي؛ حمـيــد أـبــي - ـحــديث190
ً وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا استعمل رجل

ّـيـة، لـــه: اـبـن يقـالا الزد، من الـصـدقة، عـلـى اللتب
إـلـي. فـقـام أـهـدي وـهـذا لـكـم فـقـالا: ـهـذا فجاء،

المـنـبر، عـلـى وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا
فيـقـولا: عـمـل، علـى نبعثه العامل بالا ما((فقالا: 

أبيه بيت في جلس إلّي؟! أفل أهدي وهذا لكم هذا
محـمـد نـفـس واـلـذي ل؟ أم ـلـه أيهدى فينظر وأمه
ـيـوم ـبـه ـجـاء إل بـشـيء؛ منـهـا أحدكم يأتي ل بيدهُ؛

ًا وإن رقبته، على القيامة بـقـرة أو رـغـاء، لـــه بعير
رأيـنـا ـحـتى ـيـديه رـفـع . ثم))تيعر شاة أو خوار، لها

ًا. ؛))بلغت؟ هل اللهم((قالا:  ثم إبطيه، عفرة ثلث
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● )1/504.(

صحيح. ●

داود. وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).4/646())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي هريرة أبي - حديث191
ًا، وسلم عليه الله صلى الله رسـولا فينا قـام يومــ
ـم أمرهُ، وعظم فعظمه الغلولا، فذكر ل((قـــالا:  ـث

بعـيـر رقبـتـه على القيامة يوم يجيء أحدكم ألفـين
اللـه! أغثنـي. فـأقولا: رسولا فيقولا: يا رغاء، له
ًا؛ اللـه مـن لك أملك ل ألفيـن بلغتـك. ل قــد شــيئ

لـهـا ـفـرس رقبـتـه عـلـى القيامة يوم يجيء أحدكم
الله! أغثني. فأقولا: رسـولا فيقـولا: يا حمحمة،

ك أملـك ل ًا؛ اللـه مـن ل ألفيـن بلغتـك. ل قـد شـيئ
ـصـامت، رقبـتـه عـلـى القياـمـة ـيـوم يجـيـء أـحـدكم

أمـلـك الـلـه! أغثـنـي. فـأقولا: ل رسولا فيقولا: يا
ًا؛ الله من لك .))بلغتك قد شيئ

● )1/504.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).2/716())الصولا جاماع((انظر: 

ـه رضي الكندي عميرة بن عدي - حديث192 الـل
: وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالا: قالا عنه؛

فكتمـنـا عملً، منـكـم لـنـا عـمـل الناس! من أيها يا((
ًا مـنـه ـيـوم ـبـه ـيـأتي ـغـل فـهـو ـفـوقه؛ فـمـا مخيـطـ

أـسـود النـصـار ـمـن رـجـل . ـقـالا: فـقـام))القياـمـة
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إليه)، أنظر كأني عبادة، بن سعد مجاهد: هو (قالا
عمـلـك. ـقـالا: مـنـي الـلـه! اقـبـل رـسـولا فقالا: يا

وكذا. قالا: تقولا: كذا . قالا: سمعتك))ذاك؟ وما((
عـمـل؛ عـلـى اـسـتعملناهُ الن: من ذلك أقولا وأنا((

ـه؛ أوتي فما وكثيرهُ؛ بقليله فليجئ ـا أـخـذهُ، مـن وـم
.))انتهى عنه؛ نهى

● )1/504.(

صحيح. ●

وأحمد. داود، وأبو رواه: ماسلم، ●

).4/192())المسند(( )،4/647())الصولا جاماع((انظر: 

ـــه: روى193 ـن - قول ـر اـب ـي الطــبري جرـي ـف
الـمـدائن، المـسـلمون هـبـط لـمـا((قالا:  ؛))تاريخه((

إلى فدفعه معه، بحق رجل أقبل القباض؛ وجمعوا
ـا معه: ما والذين فقالا القباض، صاحب مـثـل رأيـن

ـل ول عندنا ما يعدله ما قط هذا يقاربه. فقالوا: ـه
ًا؟ منه أخذت ـمـا الـلـه ـلـول والـلـه؛ فـقـالا: أـمـا شيئ
ًا، للرـجـل أن به. فعرفوا أتيتكم فـقـالوا: ـمـن ـشـأن
ول لتحـمـدوني، أـخـبركم ل والـلـه؛ فـقـالا: ل أنت؟

ـم ـوني، غيرـك ـن ليقرـظ ـد ولـك ـه أحـم ـى الـل وأرـض
أـصـحابه، إـلـى انتـهـى ـحـتى رجلً، بثوابه. ـفـأتبعوهُ

.))قيس عبد بن عامر فإذا عنه؟ فسألا

 ● )1/505.(

ضعيف. إسنادهُ ●

إلي فقالا: كتب  بإسناده،))التاريخ(( في جرير ابن أورده
(يعنممي: سمميفِّ عممن شممعيب، يحيى) عن (يعني: ابن السري
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به. العنبري عبيدةا أبي عن الشعث بن هبيرةا الضبي) عن

هو يكون أن إل ترجمة؛ً له أجده العنبري: لم عبيدةا وأبو
ّنوري؛ً العنبري عبيدةا أبو سعيد بن الوارث عبد ثبممت ثقمة، الت
هم).180( سنة ماات التابعين، أتباع مان

بممن هممبيرةا - وهممو عنممه الراوي أن ذلك على يشكل لكن
والبخمماري ،))الثقات(( في حبان ابن - أورده الضبي الشعث

الله رضي عباس ابن عن وقال: يروي ،))الكبير التاريخ(( في
تابعي. أنه يعني وهذا عنهما،

فممي قممالا حيممث حمماتم؛ً أبممي ابن الشكالا هذا يزيل لكن
.))عباس بن علي عن يروي((: ))والتعديل الجرح((

ًا فيه يذكروا لم له ترجموا الذين وجميع تعممديل؛ًً ول جرح
عليممه يعتمممد ماممما - وهممو السممند الحممالا. وفممي ماجهممولا فهو

ًا))تمماريخه(( فممي الطممبري أخريممان: الولممى: - علتممان  كممثير
عنممه قممالا -؛ً التميمممي إبراهيممم بممن شممعيب - وهممو شممعيب
بممن . والثانيممة: سمميفِّ))جهالممة فيه((: ))الميزان(( في الذهبي

في عمدةا الحديث، ضعيفِّ((الحافظ:  عنه قالا الضبي؛ً عمر
.))التاريخ

).4/19 ())الطبري تاريخ((انظر: 

ًا إن((عـنـه:  الـلـه رضي عمر - أثر194 أدوا قوـمـ
.))لمناء لميرهم هذا

● )1/505.(

ضعيف. ●

فقالا: ((كتب ((التاريخ)) مارسلً، في جرير ابن أورده ●
(يعنممي: ابممن شممعيب يحيممى) عممن (يعنممي: ابممن السري إلي

عن والمجالد عمرو (يعني: الضبي) عن سيفِّ إبراهيم) عن
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.))عمر... قالا: قالا الشعبي؛ً

سنة الراجح على ولد فقد عمر؛ً مان يسمع لم والشعبي
سممنة ُولممدُت((قمموله:  عنممه سممعد ابممن روى حيممث هممم)،19(

هممم)،23( سممنة تمموفي عنممه اللممه رضممي وعمممر ،))جلممولء
وقيممممممل: ،15  أو14( سممممممنة كممممممانت والقادسممممممية

جلولء. وقعة هم) قبل16

فممي عنهما الكلم تقدم وقد وسيفِّ، شعيب السند وفي
السابق. الخبر

 -5/65 ())التهذيب(( )،4/20 ())جرير ابن تاريخ((انظر: 
الشعبي). ترجمة

مـلـك للنجاشي طالب أبي بن جعفر - قولا195
ـا أيها((عنهما:  الله رضي الحبشة ًا الملك! كـن ـ قوـم

ـة، ونأـكـل الصنام، نعبد جاهلية؛ أهل ـأتي الميـت وـن
الجــوار، ونســيء الرحــام، ونقطــع الفــواحش،

ك، علـى فكنـا الضعيف، منا القوي ويأكل حـتى ذل
ً إليـنـا الله بعث وـصـدقه نـسـبه نـعـرف مـنـا، رـسـول

لنوـحـدهُ وـحـدهُ الـلـه إـلـى ـفـدعانا وعفافه، وأمانته
ـمـن دونه من وآباؤنا نحن نعبد كنا ما ونخلع ونعبدهُ

وأداء الـحـديث، بـصـدق وأمرـنـا والوـثـان، الحـجـارة
ـن والـكـف الجوار، وحسن الرحم، وصلة المانة، ـع

وـقـولا الـفـواحش، ـعـن ونهاـنـا واـلـدماء، المـحـارم
وأمرنا المحصنات، وقذف اليتيم، مالا وأكل الزور،

ًا، ـبـه نـشـرك ول الله نعبد أن بالـصـلة وأمرـنـا ـشـيئ
.))والصيام والزكاة

● )1/507 - 508.(

صحيح. أو حسن ●
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طريقممه وماممن سملمة، أم إلممى بإسناده إسحاق ابن رواه
طويل. حديث وهو ،))المسند(( في أحمد الماام رواه

ًا: الطبراني، ورواه وغيرهم. والطيالسي، والبزار، أيض

السمميرةا(( )،213(صا))إسممحاق ابممن سمميرةا((انظممر: 
-3/180())المسممند(( )،3/413( هشممام  لبممن))النبويممة  
).1/340(  للطرهوني))النبوية السيرةا صحيح(( شاكر)،

النـكـاح إن((عنـهـا:  الـلـه رضي عائشة - أثر196
منـهـا فنـكـاح أنـحـاء؛ أربـعـة عـلـى كان الجاهلية في

وليته الرجل إلى الرجل اليوم: يخطب الناس نكاح
ـان ينكحها. والنكاح ثم فيصدقها، بنته، أو الخر: ـك

ـل ـولا الرـج ـه يـق ـرت إذا لمرأـت ـن طـه ـا: ـم طمثـه
ول مـنـه! ويعتزلـهـا فاستبـضـعي فلن إلى أرسلي
ًا، يمسها الرجـل ذلـك ـمـن حملهـا يتـبين حـتى أـبـد
ـذي ـه، تستبـضـع اـل ـبين ـفـإذا مـن ـا؛ ـت أـصـابها حملـه
نجاـبـة ـفـي رغـبـة ذلك يفعل أحب. وإنما إذا زوجها

الستبـضـاع. ونكـاح نكـاح النكاح هذا الرجل! فكان
فـيـدخلون العـشـرة، دون ـمـا الرـهـط آـخـر: يجتـمـع

ووـضـعت حمـلـت ـفـإذا يـصـيبها؛ كلهم المرأة، على
إليهم، أرسلت حملها؛ تضع أن بعد ليالٍا عليها ومر
يجتمعـوا حـتى يمتنـع، أن منهـم رجل يستطع فلم

ـمـن ـكـان اـلـذي عرفـتـم لـهـم: ـقـد تـقـولا عـنـدها،
ـمـن فلن! تـسـمي يا ابنك فهو ولدت، وقد أمركم،

يســتطيع ول ولدها، به فيلحق باسمه، منهم أحبت
الناس الرابع: يجتمع الرجل! والنكاح منه يمتنع أن

ـثير، ـدخلون الـك ـى فـي ـرأة، عـل ـع ل الـم ـن تمتـن مـم
أـبـوابهن عـلـى ينـصـبن ـكـن البغاـيـا، وـهـن جاءـهـا،

120



ًا، تكون رايات فإذا عليهن، دخل أرادهن؛ فمن علم
ـوا لها، جمعوا حملها؛ ووضعت إحداهن حملت ودـع
ـم ـة، لـه ـم القاـف ـوا ـث ـدها ألحـق ـذي وـل ـرون، باـل ـي

.))ذلك! من يمتنع ل ابنه، ودعي فالتاطه،

● )1/508.(

صحيح. ●

داود. وأبو رواه: البخاري، ●

).11/453 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـر197 ـي - أـث ـاء أـب ـاردي:  رـج ـا((العـط ـد كـن نعـب
ًا وجدنا فإذا الحجر، ًا ـهـو حـجـر ألقيـنـاهُ، مـنـه؛ خـيـر
ًا؛ نجد لم فإذا الخر، وأخذنا ـمـن حـثـوة جمعـنـا حجر
.))به طفنا ثم عليه، فحلبنا بالشاة، جئنا ثم تراب،

● )1/509.(

صحيح. ●

البخاري. رواه

ماخضرم. تابعي العطاردي رجاء وأبو

).8/90 ())الفتح((انظر: 

ـر198 ـي - أـث ـولى الســائب أـب ـت عائشــة ـم بـن
ً عثمان: أن الشهل عبد بني من الصحابة من رجل

ًا؛ شهد قد كان ًا شهدنا((قالا:  أحد ـع أحد ـولا ـم رـس
فرجعـنـا وأـخـي، أـنـا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه

ـــــــــــن، ـــــــــــا جريحـي ـــــــــــؤذن أذن فلـم ـم
ـفـي ـبـالخروج وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا
ـلـي): أتفوتـنـا ـقـالا (أو لـخـي قـلـت الـعـدو؛ طـلـب
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؟ وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـمـع ـغـزوة
جرـيـح إـلـى مـنـا وـمـا نركبـهـا، دابة من لنا ما والله؛

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـمـع ثقيل. فخرجـنـا
ًا أيـسـر وكنت ، وسلم غـلـب؛ إذا فـكـان مـنـه، جراـحـ

ـه ـة، حملـت ـا ـحـتى عقـب ـا إـلـى انتهـي ـه انتـهـى ـم إلـي
.))المسلمون

● )1/520.(

ضعيف. إسنادهُ ●

ً إسحاق رواه: ابن ● الله عبد هشام) عن ابن عن (نقل
عائشممة ماممولى السممائب أبي عن ثابت بن زيد ابن خارجة بن
فممي جريممر ابممن طريقممه وماممن بممه، الصممحابة ماممن رجممل عن

نفسه.  بالسند))التاريخ((

،))التاريممخ(( في له: البخاري خارجة: ترجم بن الله وعبد
ًا فيه يذكرا ولم ،))والتعديل الجرح(( في حاتم أبي وابن جرح

.))الثقات(( في حبان ابن وذكره تعديلً، ول
أجممد عثمممان: لممم بنت عائشة ماولى السائب أبو وشيخه

عنه. وسكت حاتم، أبي ابن عند إل ترجمة له
 ())الطممبري تاريخ(( )،3/148 ())النبوية السيرةا((انظر: 

2/534.(

ـن عمرو بن الله عبد بن جابر - أثر199 ـرام ـب ـح
ـالخروج الذن وطلبه عنه، الله رضي رـسـولا ـمـع ـب

رـسـولا فـقـالا: ـيـا((:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله
ـسـبع، ـلـي أـخـوات عـلـى خلفـنـي كان أبي الله! إن
ـنـترك أن ـلـك ول ـلـي ينبـغـي ل بني! إـنـه وقالا: يا

أوثرك بالذي ولست فيهن، رجل ول النسوة هؤلء
عـلـى وسلم عليه الله صلى الله رسولا مع بالجهاد
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عليـهـن. فتخلـفـت إخوـتـك عـلـى فتخـلـف نفـسـي،
ـرج ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا له فأذن فـخ
.))معه

● )1/520.(
ضعيف. إسنادهُ ●

وذكممره سممند، بممدون إسممحاق ابممن عن هشام ابن أورده
عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممروةا

السود. أبي عن لهيعة ابن رواية مان الزبير ابن

())كممثير ابممن سيرةا(( )،3/148())النبوية السيرةا((انظر: 
).174(صا))عروةا ماغازي(( )،3/98

اـبـن وـحـديث )،188( الـيـة ـنـزولا - سبب200
عليه الله صلى النبي أن((عنهما:  الله رضي عباس

ـود ـسـألا وـسـلم ـوهُ ـشـيء؟ ـعـن اليـه ـاهُ، فكتـم إـي
أـخـبروهُ ـقـد أن أروهُ ـقـد فخرـجـوا بغيرهُ، وأخبروهُ

وفرـحـوا إلـيـه، ـبـذلك واـسـتحمدوا عنه، سألهم بما
ـهـذا ـفـي وأنه عنه، سألهم ما كتمانهم من أتوا بما

.))نزلت

● )1/541.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).2/73())الصولا جاماع((انظر: 

عنه: الله رضي الخدري سعيد أبي - حديث201
ً أن(( الـلـه رـسـولا عـهـد ـفـي المـنـافقين ـمـن رجال

الـلـه رـسـولا ـخـرج إذا كانوا ، وسلم عليه الله صلى
عـنـه، تخلـفـوا الـغـزو؛ إـلـى وـسـلم علـيـه الله صلى
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الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا خلف بمقـعـدهم وفرحوا
عليــه الله صلى الله رسولا قدم فإذا ، وسلم عليه

أن وأحبوا وحلفوا، إليه، اعتذروا الغزو؛ من وسلم
.)))188( يفعلوا. فنزلت: الية لم بما يحمدوا

● )1/541.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).2/72 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـديث: 202 ـترط((- ـح ـي أـش ـدوهُ أن لرـب ول تعـب
ًا.. به تشركوا .))شيئ

● )1/550.(

تخريجه. تقدم ●

).8 انظر: (رقم ●
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ُة ّنَساِء ُسوَر ال

جـعـل قد عني، خذوا عني، خذوا((- حديث: 203
عام، وتغريب مئة جلد بالبكر سبيلً: البكر لهن الله

.))بالحجارة ورجم مئة جلد بالثيب والثيب

● )1/554.(

صحيح. ●

حديث مان وأحمد؛ً داود، وأبو والترماذي، ماسلم، رواه ●
عنه. الله رضي الصامات ابن عبادةا

).3/497 ،2/84 ())الصولا جاماع((انظر: 

عائـشـة ـسـألا الزبـيـر: أـنـه ـبـن ـعـروة - أثر204
ِإْن{تـعـالى:  قولـــه تفـسـير ـفـي عنـهـا الله رضي َو
ُتْم ّ ِخْف ُطوا َأل َتاَمى.. ِفي ُتْقِس َي ْل فقالت: ؟  الية }ا

ـر في تكون اليتيمة أختي! هذهُ ابن يا(( ـا، حـج وليـه
فيرـيـد وجمالـهـا، مالـهـا ويعجـبـه ـمـاله، في تشركه

ـصـداقها، ـفـي يقـسـط أن بغـيـر يتزوجـهـا أن وليها
ــرهُ، يعطيـهــا ـمــا مـثــل فيعطيـهــا أن فنـهــوا غـي
بـهـن ويبلـغـوا إليـهـن، يقـسـطوا أن إل ينكـحـوهن؛

ـوا أن وأمروا الصداق، في سنتهن أعلى ـن ينكـح ـم
وإن((عائشــة:  عروة: قالت . قالا))سواهن النساء
وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا استفتوا الناس

َنَك{الـلـه:  ـفـأنزلا الـيـة، ـهـذهُ بـعـد ُتو َتْف َيـْسـ ـِفـي َو
ّنَساِء ُكْم اللُه ُقِل ال ِتي َلى َوَما ِفيِهّن ُيْف ْت ُكْم ُي ْي َل ـي َع ـِف
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َتاِب ِك ْل َتـاَمى ِفـي ا ّنـَسـاِء َي ِـتـي ال َ اللّ َنُهّن ل ُتـو َمـا ُتْؤ
ِتَب ُبوَن َلُهّن ُك َتْرَغ ِكُحوُهّن َأن َو عائشة: . قالت))}َتن

ُـبـوَن{الـخـرى:  الية هذهُ في الله وقولا(( َتْرَغ َأن َو

ِكُحوُهّن قليلة كانت إذا يتيمته عن أحدكم رغبة ؛}َتن
ـفـي رغـبـوا ـمـن ينكـحـوا أن فنهوا والجمالا، المالا
ل مـن بالقسـط إل النسـاء مـن وجمالهـا مالها أج

.))والجمالا المالا قليلت كن إذا عنهن رغبتهم

● )1/577.(

صحيح. ●

والنسمممائي؛ً داود، وأبمممو وماسممملم، رواه: البخممماري، ●
ماتقاربة. بروايات

).2/76 ())الصولا جاماع((انظر: 

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا - حديث: أن205
ـه:  الله رضي الثقفي لغيلن قالا وسلم اـخـتر((عـن
ًا منهّن .))أربع

● )1/578.(

صحيح. ●

حبممان، وابممن وأحمممد، مامماجه، وابممن رواه: الترماممذي، ●
وغيرهم. والبيهقي والشافعي،

ِوه ولم المؤلفِّ! قالا كما البخاري ير

6/278())المسممند(( )،11/505())الصولا جاماع((انظر: 
).6/291())الغليل إرواء((  - شاكر)،4609 رقم

عنـه اللـه رضي السدي عميرة أن - حديث206
ـصـلى الـنـبي ـلـه فـقـالا نسوة، ثماني وعندهُ أسلم
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ًا منهّن اختر((:  وسلم عليه الله .))أربع

● )1/578.(

حسن. ●

والبيهقي. مااجه، وابن داود، رواه: أبو ●

الحارث) بن بن (أو: قيس قيس بن الحارث هو والرجل
بل المؤلفِّ، قالا كما السدي عميرةا وليس السدي، عميرةا

لممذلك: السدي. وانظر عميرةا اسمه مان الصحابة في ليس
 للذهبي.))الصحابة أسماء تجريد((

())كثير ابن تفسير(( )،11/506())الصولا جاماع((انظر: 
).6/295())الرواء(( )،2/184

ً - حديث: أن207 ـه الله رضي الديلمي نوفل عـن
الـلـه رـسـولا لـــه فقـالا نسوة، خمس وعندهُ أسلم
ًا اختر((:  وسلم عليه الله صلى ـن أربع ـئت، أيتـه ـش

.))الخرى وفارق

● )1/578.(

قبله. لما حسن ●

السممنن(( فممي الممبيهقي طريقه ومان رواه: الشافعي، ●
ولممم الشممافعي، شمميخ سممنده وفممي ،))الصممغرى(( و))الكبرى
يسمه.

سنن(( سندي)، م2/16())الشافعي ماسند ترتيب((انظر: 
)،3/51())الصممممغرى((و )،7/184 ())الكممممبرى الممممبيهقي

).6/295())الرواء(( )،3/170())الحبير التلخيص((

أملــك؛ فيما َقْسمي اللهم! هذا((- حديث: 208
ُلْمني فل .))أملك ول تملك فيما ت
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● )1/582.(

ضعيف. ●

ً ُروي بممن حممماد ووصله زيد، بن حماد طريق مان مارسل
أصح. والمرسل سلمة،

مامماجه، وابممن والنسممائي، والترماممذي، داود، رواه: أبو ●
ً وغيرهم؛ً والحاكم، والدارماي، ً مارسل عائشممة إلى وماوصول

عنها. الله رضي

))الكممبير العلممل(( )،11/514())الصممولا جمماماع((انظممر: 

للترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي
())الحممبير التلخيممص(( )،3/214())الرايممة نصممب(()1/448(

(صا  للنسائي))النساء عشرةا(( )،9/313())الفتح(( )،3/139
))الغليممممممممممممممممممممممممممل إرواء(( )،37

).2/965())المشكاةا(( )،7/81(

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث209
ـا(( ـت لـم ـِذيَن ِإّن{ نزـل ّـل ُلوَن ا ُك ْأ ـ ـَوالَا َـي ـاَمى َأـْم َـت َي ْل ا

ًا.. ْلم ـتيم، عـنـدهُ كان من انطلق  الية؛}ُظ فـعـزلا ـي
فجـعـل ـشـرابه، ـمـن وـشـرابه طـعـامه، ـمـن طعامه
ُيحبس الشيء، َيْفُضل يفـسـد، أو ـيـأكله ـحـتى ـلـه ف
ـصـلى الله لرسولا ذلك فذكروا عليهم، ذلك فاشتد

َنَك{الـلـه:  ـفـأنزلا ، وـسـلم علـيـه الله ُلو َأ َيـْسـ ـَعـِن َو
ـاَمى َـت َي ْل ـْل ا ـْم ِإْصــلٌح ـُق ـٌر ّلـُه ْـي ِإن َخ ُطوُهْم ّو ِل ـا ُتـَخ

ْكْم ُن ِإْخَوا ـ ـي ـَف ّديِن ـِف ـ ـُه اـل ـُم َوالـل َـل ِلَح َيْع ـ ْلُمـْص ـَن ا ـِم
ْلُمْفِسِد َلْو ا َء َو ـْم.. اللُه َشا ُـك َت َن ـة،} َلْع فخلـطـوا الـي
.))بشرابهم وشرابهم بطعامهم، طعامهم

● )1/589.(
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لغيرهُ. حسن ●

طريق مان كلهم والحاكم؛ً والنسائي، داود، رواه: أبو ●
الممبيهقي السائب. ورواه بن عطاء عن الحميد عبد بن جرير

عطاء. عن إسرائيل طريق مان

اختلطه. بعد عطاء مان سمعا وإسرائيل وجرير

العمموفي، طريممق  ماممن))التفسممير(( فممي جرير ابن ورواه
ضعيفِّ. عنه الله رضي عباس لبن وإسناده

ًا رواه لكن بن علي عن صالح بن ماعاوية طريق مان أيض
به. عباس ابن عن طلحة أبي

لكممن عنممه، اللممه رضممي عبمماس ابن مان يسمع لم وعلي
حيممث ماجاهد؛ً عنه الله رضي عباس ابن وبين بينه الواسطة

مانه. تفسيره أخذ

ِرفت أن بعد((: ))التهذيب(( في الحافظ قالا الواسطة، ُع
ًا)؛ً (يعني ثقة وهو .))ذلك في ضير فل ماجاهد

السممادس النمموع  فممي))التقممان(( فممي السمميوطي وقممالا
طلحممة أبممي ابن طريق مان عباس ابن عن ورد والثلثين: ماا

البخمماري اعتمممد وعليهمما عنممه، الطرق أصح مان فإنها خاصة؛ً
.))صحيحه(( في

ا التفسمير فمي صحيفة بمصر((أحمد:  الماام وقالا رواه
ًا ماصر إلى رجل فيها رحل لو طلحة، أبي بن علي مامما قاصممد
ًا كان  اهم.))كثير

بممن علي عن صالح بن ماعاوية رواية مان الصحيفة وهذه
إلممى أشممار كممما عنهما، الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي
طلحممة، أبممي ابممن ترجمممة  عنممد))التهذيب(( في الحافظ ذلك
هنا. الطبري ساقه الذي هو السند وهذا
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( ،))الطممبري تفسممير(( )،2/38 ())الصولا جاماع((انظر: 
كتممب ماممن ومارويمماته عبمماس ابممن تفسير((  - شاكر)،4/352
).2/779())النسائي سنن صحيح(( )،1/104())السنة

رضممي عبمماس ابممن عممن طلحممة أبي بن علي رواية وعن
عبمماس ابممن تفسير(( )،1/150())التقان((انظر:  عنهما الله

).1/25())وماروياته

الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن ـعـن العوفي - أثر210
ُكُم{تعالى:  قوله في عنهما ُكْم ِفي اللُه ُيوِصي َأْولَِد

َكِر ّذ ْثُل ِلل ْـيـِن ـَحـّظ ِم َي َث ُلن نزـلـت لـمـا أـنـه وذـلـك(( }:ا
للوـلـد ـفـرض ـمـا فيـهـا الـلـه ـفـرض اـلـتي الفرائض

(أو: الـنــاس كرهـهــا والـبــوين؛ والـنــثى اـلــذكر
ُتعـطـى بعضهم)، الثـمـن، أو الرـبـع الـمـرأة وقالوا: 
ـة وتعـطـى الـصـغير؛ الغلم النـصـف،ويعـطـى البـن

يـحـوز ول الـقـوم، يقاـتـل أـحـد ـهـؤلء ـمـن ولـيـس
رـسـولا لـعـل الـحـديث، ـهـذا ـعـن الغنيمة؟! اسكتوا

ـلـه نـقـولا أو ينـسـاهُ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله
الجارـيـة الـلـه! تعـطـى رـسـولا فيغير! فـقـالوا: ـيـا

ول الـفـرس، ترـكـب ولـيـس أبوـهـا؛ ـتـرك ـمـا نصف
ولـيـس المـيـراث؛ الـصـبي الـقـوم. ويعـطـى تقاـتـل

ًا؟! وكانوا يغني ول الجاهلية، في ذلك يفعلون شيئ
ويعـطـونه الـقـوم، قاتـل لـمـن إل المـيـراث يعطون

.))فالكبر الكبر

● )1/590.(

ًا. ضعيف ● جد

أسممرةا مان ضعفاء كلهم رجاله بسند جرير رواه: ابن ●
عبمماس ابممن عممن الممراوي وعطية العوفي، أسرةا هي واحدةا
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ٌع ضعفه. على مُاجم

 - شمماكر)،8726  رقممم8/32())الطبري تفسير((انظر: 
 و1/143())السممنة كتممب ماممن ومارويمماته عباس ابن تفسير((

210.(

ـه رضي الله عبد بن جابر - حديث211 ـه؛ الـل عـن
الـلـه رـسـولا إلى الربيع بن سعد امرأة قالا: جاءت

الـلـه! رـسـولا فـقـالت: ـيـا وـسـلم علـيـه الـلـه صلى
ـفـي مـعـك أبوهـمـا قتل الربيع، بن سعد ابنتا هاتان

ًا، أحد يوم ـيـدع فـلـم مالهـمـا أخذ عمهما وإن شهيد
مالا. قالا: فقــالا: ولهما إل ُينكحان ول مالً، لهما

المـيـراث، آـيـة فنزـلـت ،))ذـلـك ـفـي الـلـه يقـضـي((
إـلـى وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا فأرسل
وأمهـمـا الثـلـثين، ـسـعد ابنتي أعِط((فقالا:  عمهما
.))لك فهو بقي؛ وما الثمن،

● )1/591.(

حسن. ●

وأحمممد، مامماجه، وابممن داود، وأبممو رواه: الترماممذي، ●
والبيهقي. والدارقطني،

ابممن سممنن صممحيح(( )،2/83())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))مامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماجه

)،8/244())البمماري فتممح(( )،3/352())المسممند(( )،2/114(
))الرواء((

)6/122.(

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي قتادة أبي - حديث212
ـفـي ُقتـلـت إن الـلـه! أرأـيـت رـسـولا رجل: ـيـا قالا
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الله رسولا فقالا خطاياي؟ عني أتكفر الله؛ سبيل
صابر وأنت قتلت إن نعم؛((:  وسلم عليه الله صلى

ـل محتســب ـر مقـب ـدبر غـي ـم))ـم ـالا:  . ـث ـف((ـق كـي
ْين؛ إل نعم؛((عليه. فقالا:  . فأعاد))قلت؟ ـإن الد ـف
.))بذلك أخبرني جبريل

● )1/592.(

صحيح. ●

وماالك. والنسائي، والترماذي، رواه: ماسلم، ●

).9/502())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي قتادة أبي - حديث213
ليـصـلي برـجـل وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي ُأتى

عـلـى صـلوا((:  وـسـلم عليـه الله صلى فقالا عليه،
ًا علـيـه ـفـإن صاحبكم؛ ـيـا عـلـّي . فقـلـت: ـهـو))ديـنـ

. قـلـت: بالوـفـاء،))بالوـفـاء؟((الـلـه! ـقـالا:  رـسـولا
عليه. فصلى

● )1/592.(

صحيح. ●

وأحمممد، مامماجه، وابممن والنسممائي، رواه: الترماممذي، ●
عنه. الله رضي قتادةا حديث مان والدارماي؛ً

الكمموع بممن سمملمة حديث مان نحوه والنسائي وللبخاري
عنه. الله رضي

(صا))الجنائز أحكام(( )،4/465 ())الصولا جاماع((انظر: 
85.(

تفـسـير ـفـي عـنـه الـلـه رضي بكر أبي - أثر214
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ـفـإن ـبـرأي، فيـهـا أقولا((وقولـه:  (الكللة)، معنى
ًا؛ يكن وـمـن فمـنـي خطأ؛ يكن وإن الله، فمن صواب

ل ـمـن منه: الكللة بريئان ورسوله والله الشيطان
ـد ـه وـل ـا ول ـل ـد. فلـم ـي واـل ـر؛ وـل ـي عـم ـالا: إـن ـق

.))رآهُ رأي في بكر أبا أخالف أن لستحيي

● )1/594.(

ضعيف. ●

مانصممور، بممن وسعيد والطبري، شيبة، أبي رواه: ابن ●
بكر، أبي عن الشعبي طريق مان كلهم والبيهقي؛ً والدارماي،
عمممر خلفممة فممي ولممد فقد بكر؛ً أبي مان يسمع لم والشعبي

رقم الثر في عنه الكلم وسبق عنه، الله رضي الخطاب بن
)194.(

())المصمممنفِّ(( )،8/53الطمممبري) ( تفسمممير((انظمممر: 
())الكشاف تخريج(( )،6/225())البيهقي سنن(( )،11/415
))السممممممممممممممماوي الفتممممممممممممممح(( )،39/329

)2/465.(

لـهـّن الـلـه جـعـل ـقـد عني، خذوا((- حديث: 215
ّيب سبيلً، ّيب.. الث ّث .))بال

● )1/599.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم

).203 انظر: (رقم

الـلـه رـضـي والغامدـيـة ـمـاعز رجم - حديث216
عنهما.
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● )1/599.(

صحيح. ●

داود. وأبو رواه: ماسلم، ●

ًا: البخاري، رواه مااعز وحديث والترماذي. أيض

ًا. عشر خمسة عن ُروي ماتواتر حديث وهو ّي صحاب

 و521 و517 و3/515())الصممممولا جمممماماع((انظممممر: 
526.(

واليهودية. اليهودي رجم - حديث217

● )1/599.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وروي عنممه، اللممه رضي عمر بن الله عبد حديث مان وماالك؛ً

ًا بمن وجمابر اللمه عبممد بمن وجمابر هريرةا أبي حديث مان أيض
عنهم. الله رضي سمرةا

).3/541())الصولا جاماع((انظر: 

ـديث218 ـن - ـح ـاس اـب ـي عـب ـه رـض ـا الـل عنهـم
ًا:  ـلـوط؛ ـقـوم عـمـل يعـمـل رأيتـمـوهُ ـمـن((مرفوـعـ

.))به والمفعولا الفاعل فاقتلوا

● )1/600.(

بشواهدهُ. صحيح ●

وابممن وأحمد، مااجه، وابن داود، وأبو رواه: الترماذي، ●
بلفممظ: وغيرهم؛ً والبيهقي، والحاكم، والدارقطني، الجارود،

.))وجدتموه مان((
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-4/258())المسند(( )،3/549())الصولا جاماع((انظر:   
( الرواء  - غمموث)،3/120())الجممارود ابممن مانتقممى(( شاكر)،
8/16.(

عـنـه الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عمر - قولا219
ويحــك!((يحبها:  ل لنه زوجته يطلق أن أراد لرجل

ْبَن ألم الرعاـيـة؟! الـحـّب؟! ـفـأين عـلـى إل البيوت ُت
.))التذمم؟! وأين

● )1/606.(

في الهندي الدين علء أورد لكن اللفظ، بهذا أجده لم ●
فقالا: جرير؛ً لبن وعزاها بنحوها  قصة))العمالا كنز((

الرقممم ابممن بيممد أخممذ أنه عنه؛ً الله رضي غرزةا أبي عن
فقممالا: أتبغضمميني؟ امارأتممه، علممى فممأدخله عنممه، اللممه رضي

فعلممت؟ مامما علممى حملك الرقم: ماا ابن له قالت: نعم. قالا
بممن عمممر الرقممم ابممن فممأتى الناس، ماقالة علّي قالا: كثرت

غممرزةا، أبممي إلممى فأرسممل فأخبره، عنه؛ً الله رضي الخطاب
ماقالممة علّي قالا: كثرت فعلت؟ ماا على حملك له: ماا فقالا

مانكممرةا، عمممة وماعهمما فجمماءت امارأتممه، إلممى الناس. فأرسل
أكممذب، أن فكرهممت فقولي: اسممتحلفني، سألك فقالت: إن

قلممت: قممالت: إنممه مامما علممى حملممك عمممر: مامما لهمما فقممالا
فلتكممذب عمممر: بلممى، أكذب. فقممالا أن فكرهت استحلفني؛ً

ولكممن الحب، على تبنى البيوت كل فليس ولتجمل، إحداكن
والسلم. الحساب على ماعاشرةا

).45859 رقم ،16/554())العمالا كنز((انظر: 

ـمـن يحرم ما الرضاعة من يحرم((- حديث: 220
.))النسب
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● )1/609.(

صحيح. ●

عبممد حممديث ماممن والنسائي؛ً وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنهما. الله رضي عباس بن الله

).11/475())الصولا جاماع((انظر: 

النـكـاح إن((عنـهـا:  الـلـه رضي عائشة - أثر221
أنحاء..). أربعة على كان الجاهلية في

● )2/624.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم

).196 انظر: (رقم

فيـهـم ـسـرق إذا اليـهـود؛ وـكـان((- ـقـوله: 222
ـاموا الوضيع؛ فيهم سرق وإذا تركوهُ، الشريف؛ أـق

.))الحد عليه

● )2/629.(

صحيح. ●

داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، حممديث ماممن جممزء
عنها. الله رضي عائشة حديث مان والنسائي؛ً والترماذي،

).3/561())الصولا جاماع((انظر: 

ًا أن((الحـسـن:  ـعـن ـعـون، اـبـن - خبر223 ناـسـ
فـقـالوا: نـرى بمـصـر، عـمـرو بـن الـلـه عـبـد سـألوا
ل بـهـا يعـمـل أن أـمـر وجّل عّز الله كتاب من أشياء
ـفـي المـؤمنين أميـر نلقـى أن فأردنـا بهـا، يعمـل
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الـلـه رـضـي عـمـر فلـقـي معه، وقدموا ذلك. فقدم
وـكـذا. ـكـذا فـقـالا: مـنـذ ـقـدمت؟ فقالا: متى عنه،

علـيـه. رد كـيـف أدري قالا: فل قدمت؟ قالا: أبإذن
ًا الـمـؤمنين! إن فقالا: أمـيـر بمـصـر، لـقـوني ناـسـ

ـل أن أمر الله كتاب في أشياء نرى فقالوا: إنا يعـم
ذلك. قالا: في يلقوك أن فأحبوا بها، يعمل فل بها

ـو (قالا له لي. قالا: فجمعتهم فاجمعهم ـعـون: أـب
فـقـالا: رجلً، أدـنـاهم فأـخـذ بـهـو)، قالا: في أظنه

الـقـرآن علـيـك: أـقـرأت السلم وبحق الله أنشدك
نفســك؟ في أحصيته كله؟! قالا: نعم. قالا: فهل

لخـصـمه). ـقـالا: ـقـالا: نـعـم؛ (ولو ل فقالا: اللهم
ـل ـيته فـه ـيته فـهـل بـصـرك؟ ـفـي أحـص ـفـي أحـص

ـحـتى تتبعهم أثرك؟... ثم في أحصيته هل لفظك؟
أمه! أتكلفونه عمر فقالا: ثكلت آخرهم، على أتى
أن ربـنـا عـلـم الله؟! ـقـد كتاب على الناس يقيم أن

ـوا ِإن{سيئات. قالا: وتل:  لنا ستكون ُـب ِن َت ِئَر َتْج ـا َـب َك

ْنَهْوَن َما ْنُه ُت َكّفْر َع ُـكـْم ُن ُكْم... َعن ِت َئا ّي ـثـم الـيـة،} ـَسـ
أحد) علم قالا: هل (أو المدينة هل أ علم قالا: هل

ـلـوعظت علـمـوا؛ ـقـالوا: ل. ـقـالا: ـلـو قدمتم؟ بما
.))بكم

● )2/641.(

منقطع. إسنادهُ ●

عممن البصممري الحسممن روايممة مان بسنده جرير ابن رواه
عنه. الله رضي عمر مان يسمع لم والحسن عمر،

ابن تفسير(( شاكر)، م8/254 ())الطبري تفسير((انظر: 
))كممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممثير
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)2/245.(

ـا؛ الله رضي سلمة أم - حديث224 ـالت: عنـه ـق
نـصـف ولـنـا نـغـزو، ول الرجالا الله! تغزو رسولا يا

َ{تعالى:  قوله فنزلا الميراث؟ ّنْوا َول َتَم ـَل َما َت َفـّض
ُكْم ِبِه اللُه َلى َبْعَض }.َبْعٍض َع

● )2/642.(

صحيح. ●

والحمماكم، جريممر، وابممن وأحمممد، رواه: الترماممذي، ●
وغيرهم.

سمممنن صمممحيح(( )،2/87 ())الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

 - شاكر).8/262())الطبري تفسير(( )،3/38(

ـا؛ الله رضي سلمة أم - حديث225 ـالت: عنـه ـق
نقـطـع ول فنستـشـهد، نقاـتـل الـلـه! ل رـسـولا ـيـا

الـلـه: أـنـزلا ـثـم الـسـابقة، الـيـة فنزـلـت الميراث؟
ّني{ َ ِإ ُكم َعاِمٍل َعَمَل ُأِضيُع ل َكٍر ّمن ّمن َثى.. َأْو َذ }ُأن

الية.

● )2/643.(

صحيح. ●

والحمماكم، والطممبراني، جريممر، وابممن رواه: الترماذي، ●
وغيرهم.

تفسممير(( )،3/38())الترماممذي سممنن صممحيح((انظممر: 
،1/445())السممماوي الفتممح((  - شمماكر)،7/486())الطممبري
2/484.(
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ـفـي عنهـمـا الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أـثـر226
الرجــل يتمنى ول((وقولـه:  السابقة، الية تفسير

ـعـن الـلـه فنهى وأهله، فلن مالا لي فيقولا: ليت
.))فضله من يسألا ولكن ذلك،

● )2/643.(

التحسين. يحتمل ●

بممن علممي روايممة  مان))التفسير(( في جرير رواه: ابن ●
( برقممم عليهمما الكلم تقممدم وقممد عباس، ابن عن طلحة أبي

209.(

 - شاكر).8/261 ())جرير ابن تفسير((انظر: 

ـديث: 227 ـف ل((- ـح ـي حـل ـلم، ـف ـا الـس وأيـم
ـف ـان حـل ـة؛ ـفـي ـك ـم الجاهلـي ـزدهُ ـل إل الـسـلم ـي
.))شدة

● )2/647.(

صحيح. ●

بممن جبير حديث مان وأحمد؛ً داود، وأبو رواه: ماسلم، ●
عنه. الله رضي ماطعم

).4/83())المسند(( )،6/565())الصولا جاماع((انظر: 

ـيري حيدة بن معاوية - حديث228 رـضـي القـش
ـرأة حق الله! ما رسولا قالا: يا عنه؛ الله ـدنا اـم أـح

ـوها طعمت، إذا تطعمها أن((قالا:  عليه؟ إذا وتكـس
إل تهجــر ول تقبح، ول الوجه، تضرب ول اكتسيت،

.))البيت في

● )2/655.(
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حسن. ●

والحمماكم، وأحمممد، مامماجه، وابممن داود، رواه: أبممو ●
أبيه. عن القشيري ماعاوية بن حكيم حديث مان والبيهقي؛ً

ابمن سمنن صمحيح(( )،6/505())الصمولا جماماع((انظر: 
))مامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماجه

)،4/7())الحممبير التلخيممص(( )،4/47())المسممند(( )،1/311(
))الرواء((

)7/98.(

عمر . فجاء))الله إماء تضربوا ل((- حديث: 229
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا إـلـى عنه الله رضي

ـلم ـرت ، وـس ـالا: ذـئ ـاء فـق ـى النـس ـن! عـل أزواجـه
ـفـي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا فرخص

علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا بآِلا فأطاف ضربهن،
رســولا فقالا أزواجهن، يشتكين كثير نساء وسلم

محمد بآِلا أطاف لقد((:  وسلم عليه الله صلى الله
أولـئـك أزواجـهـن.. لـيـس ـمـن يـشـتكين ـكـثير نساء

!!!))بخياركم

● )2/655.(

صحيح. ●

ماممن والممبيهقي؛ً والحاكم، مااجه، وابن داود، رواه: أبو ●
عنه. الله رضي ذباب أبي بن الله عبد بن إياس حديث

أبممي سممنن صممحيح(( )،6/506())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

).3/203())الحبير التلخيص(( )،2/402(

كالعبــد؛ امرأته أحدكم يضرب ل((- حديث: 230

140



.))آخرهُ يضاجعها ثم النهار، أولا يجلدها

● )2/655.(

صحيح. ●

مان ماقارب؛ً بلفظ والترماذي وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي زماعة بن الله عبد حديث

).6/505())الصولا جاماع((انظر: 

ـه، خيركــم خيركــم((- حــديث: 231 ـا لهـل وأـن
.))لهلي خيركم

● )2/655.(

صحيح. ●

والحمماكم، والممدارماي، مامماجه، وابممن رواه: الترماممذي، ●
عنها. الله رضي عائشة حديث مان وغيرهم؛ً

())الصحيحة السلسلة(()،1/417())الصولا جاماع((انظر:
1/513.(

عـنـه: الـلـه رـضـي الخـطـاب بن عمر - قولا232
أذهــب فقلت: لو الجاهلية، في خمر صاحب كنت((

.))فأشرب... الخمار فلن إلى

● )2/664.(

ضعيف. ●

عممر إسملم قصمة فمي مانقطع بسند إسحاق ابن أورده
عنه. الله رضي

)،1/427( هشمممام  لبمممن))النبويمممة السممميرةا((انظمممر: 
))القصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميمية((
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)1/401.(

عن عنه الله رضي الخطاب بن عمر - قولا233
ّـيـن((الخمر:  شرب ًا لـنـا اللـهـم! ب ًا بياـنـ ـفـي ـشـافي
.))الخمر

● )2/664.(

صحيح. ●

وأحممممد، والنسمممائي، والترمامممذي، داود، رواه: أبمممو ●
وغيرهم. والبيهقي، والحاكم، والطبري،

أبممي سممنن صممحيح(( )،2/121 ())الصولا جاماع((انظر: 
))داود

())الطبري تفسير((  - شاكر)،1/316())المسند(( )،2/699(
 - شاكر).10/566

الـلـه رـضـي وـقـاص أـبـي ـبـن سعد - حديث234
ـمـن رـجـل آـيـات: ـصـنع أربع فّي نزلت((قالا:  عنه؛

ًا النصار ًا فدعا طعام ًا المهاجرين من أناس وأناســ
ـن ـار، ـم ـا النـص ـربنا فأكلـن ـتى وـش ـكرنا، ـح ـم ـس ـث

أنـف بهـا فغـرز بعـيـر، لـحـي رجـل فرفـع افتخرنا،
ـم قـبـل وذلك النف، مغروز سعد فكان سعد، تحرـي

ّيـَهـا َـيـا{فنزـلـت:  الخـمـر، ّـلـِذيَن أ ُـنـوا ا َ آَم ُـبـوا ل َتْقَر
َة ُتْم الّصل َأن َكاَرى.. َو .))}ُس

● )2/665.(

صحيح. ●

والطيالسمممي، وأحممممد، والترمامممذي، رواه: ماسممملم، ●
والمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبزار،

 وغيرهم.))الكبير(( في والطبراني يعلى، وأبو
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والميسمممر الخممممر {إنمممما فنزلمممت((قمممالا:  أنمممه إل
اليممممممممممممممممممممممممممة ؛ً))والنصمممممممممممممممممممممممممماب...}

النساء. آية وليست المائدةا، سورةا ) مان90(

())الشممراف تحفممة(( )،9/11())الصممولا جمماماع((انظممر: 
أبممي بن سعد ماسند((  - شاكر)،3/82())المسند(( )،3/316

 للممممممممممممممممممممممممممممدورقي))وقمممممممممممممممممممممممممممماصا
).90(صا

الـلـه رـضـي ـطـالب أـبـي ـبـن عـلـي - حديث235
ًا، عوف بن الرحمن عبد لنا صنع((قالا:  عنه؛ ـ طعاـم

مـنـا، الخـمـر فأـخـذت الخـمـر، ـمـن وـسـقانا فدعانا،
ًا فـقـدموا الـصـلة، وحضرت فـقـرأ:((. ـقـالا: ))فلـنـ

ونـحـن تعـبـدون، ـمـا أعـبـد ـمـا الكافرون، أيها يا قل
ّيَها َيا{الله:  تعبدون! فأنزلا ما نعبد ـِذيَن َأ ّـل ـوا ا ُـن آَم

ُبوا لَ َة َتْقَر ُـتـْم الـّصـلَ َأن َكاَرى َو ّـتـى ـُسـ َلـُمـوا َح ـَمـا َتْع
ُلوَن }.َتُقو

● )2/665.(

صحيح. ●

والحمماكم، والطممبري، داود، وأبممو رواه: الترماممذي، ●
وغيرهم.

هممو بهممم صلى الذي داود: أن وأبي الترماذي رواية وفي
الحديث. راوي عنه الله رضي طالب أبي بن علي

المغرب. صلةا كانت داود: أنها أبي وعند

أبممي حممديث  مان))المسند(( في أحمد الماام نحوه وأورد
عنه. الله رضي هريرةا

سمممنن صمممحيح(( )،2/91())الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
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))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

الفتممح((  - شمماكر)،8/376())الطممبري تفسممير(( )،3/39(
))السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماوي

).2/351())المسند(( )،2/490(

ـالا236 ـــه: وـق ـر - قول ـه رضــي عـم ـه: الـل عـن
ّين(( ًا لنا اللهم! ب ًا بيان .))الخمر في شافي

● )2/666.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).233( انظر: رقم

أـبـي رواـيـة ـمـن الحـبـار كـعـب إسلم - أثر237
مـسـلم أـبـو كان((قالا:  الخولني؛ الله عائذ إدريس

ـعـن إبـطـائه ـفـي يلومه وكان كعب، معلم الجليلي
ـه((. قالا: )) وسلم عليه الله صلى الله رسولا فبعـث

أتيــت حتى كعب: فركبت قالا هو؟ ينظر: أهو إليه
ّيـَهـا َـيـا{يـقـولا:  الـقـرآن، يـقـرأ ـتـالٍا فإذا المدينة، َأ

ّلِذيَن ُـتـوا ا َـتـاَب ُأو ِك ْل ُـنـوا ا َـنـا ِبـَمـا آِم ْل ًا َنّز ّدق ّلـَمـا ُمـَصـ

ُكم ْـبـِل ـّمـن َمَع ْطـِمـَس َأن َق ّدـَهـا ُوُجوـَهـا ّن َنُر َـلـى َف َع
َباِرَها... ْد لمّس وإني فاغتسلت، الماء، فبادرت ،}َأ

.))أسلمت ثم أطمس، أن مخافة وجهي؛

● )2/677.(

ًا ضعيف ● ّد منكر. بل ، ج

ً حاتم أبي رواه: ابن ● إسناده وفي كثير)، ابن عن (نقل
ماتروك. واقد؛ً بن عمرو

حّسممنه بسممند سعد وابن جرير ابن رواه لما ماخالفِّ وهو
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عهد في أسلم الحبار كعب أن وفيه ،))الصابة(( في الحافظ
كتب عليه أطبقت ماا وهذا عنه، الله رضي الخطاب بن عمر

التراجم.

))الطبقات((  - شاكر)،8/446())الطبري تفسير((انظر: 

())كممثير ابممن تفسممير(( )،3/316())الصممابة(( )،7/445(
2/286.(

ـه رـضـي الغفاري ذر أبي - حديث238 ـه؛ الـل عـن
الـلـه رـسـولا ـفـإذا الليـــالي؛ من ليلـة قالا: خرجت

معـه وليـس وحـدهُ، يمشـي وسـلم عليه الله صلى
أحد. معه يمشي أن يكرهُ أنه إنسان. قالا: فظننت

ـفـالتفت، القـمـر، ـظـل ـفـي أمـشـي قالا: فجعـلـت
ـي، ـالا:  فرآـن ـن((فـق ـذا؟ ـم ـو))ـه ـت: أـب - ذر . فقـل

. قالا:))ذر! تعالا! أبا يا((-. قالا:  فداك الله جعلني
ـم المكثرين إن((لي:  ساعة. فقالا معه فمشيت ـه
ًا، الـلـه أعـطـاهُ ـمـن إل القياـمـة؛ يوم المقلون خـيـر

ووراءهُ ـيـديه وبـيـن وـشـماله يميـنـه عن يبثه فجعل
ًا فـيـه وعـمـل ـسـاعة، مـعـه . ـقـالا: فمـشـيت))خـيـر
ـقـاع ـفـي . فأجلـسـني))هاهـنـا اجـلـس((لي:  فقالا
أرجع حتى هاهنا اجلس((لي:  فقالا حجارة، حولـه
أراهُ، ل ـحـتى الـحـرة ـفـي . ـقـالا: ـفـانطلق))إلـيـك
ـسـمعته إـنـي ـثـم اللـبـث، طالا إذا حتى عني، فلبث
ـالا:))ـسـرق؟ وإن زنى وإن((يقولا:  مقبل وهو . ـق
الله! جعلني نبي قلت: يا حتى أصبر، لم جاء؛ فلما
ـفـإني الـحـرة؟ ـجـانب ـفـي تكلـمـه ـمـن ـفـداك، الله

ًا سمعت عرض جبريل، ذلك((إليك. قالا:  يرجع أحد
ل ـمـات ـمـن أنه أمتك فقالا: بّشر الحرة، جانب لي

ًا؛ بالله يشرك جبرـيـل! الجـنـة. قـلـت: أـيـا دخل شيئ
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ـسـرق قالا: نعم. قـلـت: وإن زنى؟ وإن سرق وإن
.))الخمر شرب قالا: نعم. وإن زنى؟ وإن

● )2/678.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).9/192())الصولا جاماع((انظر: 

ـه رضي الله عبد بن جابر - حديث239 ـه؛ الـل عـن
مــا((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالا: قالا

ًا؛ بالله تشرك ل تموت، نفس من ّلت إل شيئ لهــا ح
لـهـا؛ غـفـر ـشـاء وإن ـعـذبها، الله شاء إن المغفرة،

َ اللَه ِإّن{ َيْغِفـُر ِبِه ّيْشَرَك َأن َيْغِفُر ل َك ُدوَن َمـا َو ِل َذ
ُء ِلَمن .))}ّيَشا

● )2/679.(

ً حاتم أبي رواه: ابن ● كثير). ابن عن (نقل

،))بممالله الظممن حسممن(( في الدنيا أبي رواه: ابن وبنحوه
عبيممدةا، بممن ماوسممى سممنده وفممي ،))الكامال(( في عدي وابن
ضعيفِّ. وهو

ًا بنحوه ورواه والممبزار، ذر: أحمممد، أبممي حممديث مان أيض
صحيح. وماعناه ماقالا، مان تخلو ل بأسانيد حبان؛ً وابن

)،4/78())السممتار كشممفِّ(( )،5/174())المسند((انظر: 
 - شعيب)،2/394())حبان ابن صحيح تقريب في الحسان((
))كمممممممممممممممممممثير ابمممممممممممممممممممن تفسمممممممممممممممممممير((

).65(صا الدنيا أبي  لبن))بالله الظن حسن(( )،2/288(

قـالا: عنهمـا؛ الـلـه رضي عمر ابن - حديث240
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نشـك ل وـسـلم علـيـه الله صلى النبي أصحاب كنا((
وـقـاذف الـيـتيم، ـمـالا وآـكـل النـفـس، ـفـي: قاـتـل
َ الـلـَه إّن{نزلت:  حتى الزور؛ وشاهد المحصنات، ل

َيْغِفُر ِبِه ّيْشَرَك َأن َيْغِفُر ِلَك ُدوَن َما َو ُء ِلَمن َذ ـا ،}ّيـَش
ـعـن وـسـلم علـيـه الله صلى النبي أصحاب فأمسك
.))الشهادة

● )2/679.(

ً حاتم أبي رواه: ابن ● جرير، وابن كثير)، ابن عن (نقل
ضعيفِّ. وهو جماز، بن الهيثم عندهما سنده وفي

به. بأس ل بإسناد والبزار؛ً يعلى، نحوه: أبو وروى

أبي ماسند((  - شاكر)،8/450())الطبري تفسير((انظر: 
))يعلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى

())كثير ابن تفسير(( )،4/84())الستار كشفِّ(( )،10/186(
2/290.(

ـا، الله رضي عباس ابن - حديث241 ـعـن عنهـم
ـه قالا((قالا:  ؛ وسلم عليه الله صلى النبي ـّز الـل ـع

اـلـذنوب؛ مغـفـرة على قدرة ذو أني علم وجّل: من
ًا بي يشرك لم ما أبالي؛ ول له، غفرت .))شيئ

● )2/679.(

لغيرهُ. حسن ●

السممماء(( فممي والممبيهقي ،))الكممبير(( في الطبراني رواه
طريممق ماممن كلهممم ؛ً))السنة شرح(( في والبغوي ،))والصفات

ضعيفِّ. وهو أبان، بن الحكم بن إبراهيم

عمممر بممن حفممص طريق مان والللكائي؛ً ورواه: الحاكم،
ًا، ضممعيفِّ وهو العدني، فممي اللبمماني حسممنه والحممديث أيضمم
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.))الجاماع صحيح((

السمممماء(( )،11/241()) الكبممممير المعجمممم((انظمممر: 
))والصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممفات

())المسممتدرك(( )،14/388())السممنة شممرح(( )،1/212(
4/262،(

).6/1067()) العتقاد أصولا((

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عباس ابن - أثر242
وغطـفـان قرـيـش ـمـن الحزاب حزبوا الذين كان((

الحقيق، بن وسلم أخطب، بن قريظة: حيي وبني
ووحوح عامر، وأبو الحقيق، بن والربيع رافع، وأبو
ـامر وأبو وحوح قيس. فأما بن وهودة عامر، ابن ـع

بـنـي ـمـن ـسـائرهم وـكـان وائل، بني فمن وهودة؛
ـقـالوا: ـهـؤلء قرـيـش؛ عـلـى ـقـدموا النضير. فلما

ـألوهم الولا، بالكتاب علم وأهل اليهود أحبار فاـس
فـقـالوا: فـسـألوهم؛ محـمـد؟ دـيـن أم خـيـر أدينـكـم

اتبعــه. وممن منه أهدى وأنتم دينه، من خير دينكم
َـلـْم{وـجـّل:  ـعـّز الله فأنزلا َـلـى َـتـَر َأ ّـلـِذيَن ِإ ُـتـوا ا ُأو

ًا َتــاِب... ّمــَن َنِصــيب ِك ْل وجــّل: عــّز قــوله  إلــى}ا
َناُهم{ ْي َت ًا َوآ ْلك ًا ّم ِظيم ـار لـهـم، لـعـن وهذا ،}َع وإخـب

لنـهـم الـخـرة؛ ـفـي ول الدنيا في لهم ناصر ل بأنه
ـقـالوا وإنـمـا بالمـشـركين، يستنـصـرون ذهبوا إنما
أجابوهم، وقد نصرتهم، إلى ليستميلوهم ذلك لهم

ـصـلى النبي حفر حتى الحزاب، يوم معهم وجاؤوا
الخـنـدق، المديـنـة ـحـولا وأـصـحابه وسلم عليه الله

ّد{ شرهم الله وكفى ّلِذيَن اللُه َوَر ِظِهْم َكَفُروا ا ْي ِبَغ
ُلوا َلْم َنا ًا َي ْير َكَفى َخ ِنيَن اللُه َو ْلُمْؤِم ـالَا ا َـت ْلِق ـاَن ا َـك َو

ًا اللُه ّي ًا َقِو .}َعِزيز
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● )2/681.(

ضعيف. ●

ماحمد شيخه عن إسحاق ابن طريق مان جرير ابن رواه
ماجهولا. وهو ثابت، بن زيد ماولى ماحمد أبي بن

جريممر، عند: ابممن أوجه عدةا مان ورد النزولا سبب أن إل
وغيرهم. ،))الدلئل(( في والبيهقي والطبراني،

الفتممح((  - شمماكر)،8/469())جريممر ابممن تفسممير((انظر: 
))السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماوي

)،44(صا))النزولا أسباب مان المسند الصحيح(( )،2/494(
).5/562())المنثور الدر((

.))المعروف في الطاعة إنما((- حديث: 243

● )2/691.(

صحيح. ●

والنسائي. داود، وأبو وماسلم، البخاري، رواه

عنه، الله رضي طالب أبي بن علي حديث مان جزء وهو
قصة. وله

).8/415())الصولا جاماع((انظر: 

الـمـرء عـلـى والطاـعـة الـسـمع((- ـحـديث: 244
بمعـصـية؛ ـيـؤمر ـلـم ما كرهُ، أو أحب فيما المسلم،

.))طاعة ول سمع فل بمعصية؛ أمر فإذا

● )2/691.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
عنه. الله رضي عمر بن الله عبد حديث مان والنسائي؛ً
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).4/65 ())الصولا جاماع((انظر: 

عبــد، عليكــم اســتعمل ولــو((- حــديث: 245
.))وأطيعوا اسمعوا الله، بكتاب يقودكم

● )2/691.(

صحيح. ●

أم حممديث ماممن والنسممائي؛ً والترماممذي، رواه: ماسلم، ●
ّية الحصين عنها. الله رضي الحمس

).4/62())الصولا انظر: (جاماع

ـقـالا: لـمـا الـسـبيعي؛ إسحاق أبي - حديث246
َلْو{نزلت:  ّنا َو َنا َأ ْب َت ـْم َك ْيـِه َل ـوا َأِن َع ُـل ُت ـة؛}... اْق  الـي

اـلـذي لـلـه والحـمـد لفعلـنـا، أمرـنـا؛ رـجـل: ـلـو ـقـالا
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ذلك عافانا. فبل

ً أـمـتي ـمـن إن((فقالا:  ـفـي أثـبـت اليـمـان لرـجـال
.))الرواسي الجبالا من قلوبهم

● )2/697.(

مرسل. ●

السبيعي. إسحاق أبي مارسل مان جرير ابن رواه

ابن تفسير((  - شاكر)،8/526())الطبري تفسير((انظر: 
))كممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممثير

)2/309.(

ـعـامر عـمـه ـعـن ـثـابت، بن مصعب - حديث247
َـلـْو{نزـلـت:  قالا: لـمـا الزبير؛ بن الله عبد بن ّـنـا َو َأ

ـا َـن ْب َت ْيـِهـْم َك َل ُـلـوا َأِن َع ُت ُكْم اْق ـِمـن اْخُرـُجـوا َأِو َأنُفـَسـ
ُكم َياِر ُهُ ّما ِد َلو ّ َفَع َليٌل ِإل ْنُهْم َق الله رسولا قالا ؛}ّم
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عبد أم ابن لكان نزلت؛ لو((:  وسلم عليه الله صلى
.))منهم

● )2/698.(

مرسل. ●

بممن اللممه عبممد بممن عممامار مارسل مان حاتم أبي ابن رواه
الزبير.

).2/309())كثير ابن تفسير((انظر: 

ـديث248 ـريح - ـح ـن ـش ـد؛ ـب ـا عبـي ـالا: لـم تل ـق
ـْو{الية:  هذهُ وسلم عليه الله صلى الله رسولا َـل َو

ّنا َنا َأ ْب َت ْيِهْم َك َل ُلوا َأِن َع ُت ُكْم اْق أـشـار  الـيـة؛...}َأنُفَس
عـبـد إـلـى بـيـدهُ وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا

لكــان هذا؛ كتب الله أن لو((فقالا:  رواحة، بن الله
.))القليل أولئك من هذا

● )2/698.(

مرسل. ●

عبيد. بن شريح مارسل مان حاتم أبي ابن رواه

).2/309())كثير ابن تفسير((انظر: 

من رجل قالا: جاء جبير؛ بن سعيد - حديث249
وهو وسلم عليه الله صلى الله رسولا إلى النصار

: وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي له فقالا محزون،
ًا؟ أراك لي فلن! ما يا(( ـ ـنـبي . فـقـالا: ـيـا))محزوـن

ّكرت الله! شيء . ـقـالا:))ـهـو؟ ـمـا((فيه. فـقـالا:  ف
ـدو نحــن ـك نـغ ـروح، علـي ـى ننظــر وـن وجهــك، إـل

ًا ونجالسك، إلـيـك. نـصـل فل النبيين؛ مع ُترفع وغد
ًا، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي عليه يرد فلم ـشـيئ
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ِطِع َوَمن{الية:  بهذهُ جبريل فأتاهُ َلُه الـلـَه ّي َوَرـُسـو
ِئَك َل ُأو ّلِذيَن َمَع َف ْنَعَم ا ْيِهم اللُه َأ َل ّيـيـَن... ـّمـَن َع ِب ّن }ال

فبشرهُ. ، وسلم عليه الله صلى النبي فبعث الية،

● )2/699.(

مرسل. ●

مامما له ويشهد جبير، بن سعيد مارسل مان جرير ابن رواه
بعده.

ابن تفسير((  - شاكر)،8/534())الطبري تفسير((انظر: 
))كممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممثير

)2/310.(

ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث250
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي إـلـى رـجـل ـجـاء((

ـّي أحب الله! إنك رسولا فقالا: يا نفـسـي، ـمـن إـل
ـدي، من إلّي وأحب أهلي، من إلّي وأحب ـي وـل وإـن
آتـيـك ـحـتى أـصـبر فـمـا فأذكرك؛ البيت، في لكون
أـنـك عرفت وموتك؛ موتي ذكرت وإذا إليك، فانظر

دخـلـُت وإن الـنـبيين، ـمـع رفـعـت الجـنـة؛ دخـلـت إذا
ـصـلى الـنـبي عليه يرد أراك. فلم أل خشيُت الجنة؛

ِـطـِع َوـَمـن{نزـلـت:  ـحـتى وـسـلم علـيـه الـلـه الـلـَه ّي
ِئَك َوالّرُسولَا َل ُأو ّلِذيَن َمَع َف ْنَعـَم ا ْيِهـم اللـُه َأ َل ّمـَن َع

ّييَن ِب ّن ّديِقيَن ال َداِء َوالّص ِلِحيَن َوالّشَه َوَحـُسـَن َوالـّصـا
ِئَك َل ًا أو }.َرِفيق

● )2/699.(

صحيح. ●

ً ماردويه رواه: ابن ● والطمبراني كمثير)، ابمن عمن (نقل

152



نعيممم وأبممو ،))النزولا أسباب(( في والواحدي ،))الصغير(( في
ًا، ؛ً))الحلية(( في  ماممن))الشممعب(( فممي البيهقي ورواه مارفوع

الشعبي. مارسل

الجماماع(( )،1/53(  للطممبراني))الصغير المعجم((انظر: 
/رقم46(صا))الكشاف تخريج(( )،3/539())اليمان لشعب

الصممحيح(( )،197(صا  للواحممدي))النممزولا أسممباب(( )،84
))النمممممممممممزولا أسمممممممممممباب مامممممممممممن المسمممممممممممند

())السماوي الفتح(( )،2/310())كثير ابن تفسير(( )،46(صا
2/500.(

رـضـي الـسـلمي كـعـب ـبـن ربيـعـة - حديث251
ـصـلى الـلـه رـسـولا عـنـد أبـيـت قالا: كنت عنه؛ الله
فـقـالا وـحـاجته، بوـضـوئه ـفـأتيته ، وسلم عليه الله

ـي:  ـل((ـل ـا))ـس ـت: ـي ـولا . فقـل ـألك رـس ـه! أـس الـل
. قلت:))ذلك؟ أوغير((الجنة. فقالا:  في مرافقتك

ّني((ذاك. قــالا:  هــو بكــثرة نفســك علــى فــأع
.))السجود

● )2/700.(

صحيح. ●

وغيرهم. والنسائي، داود، وأبو رواه: ماسلم، ●

البممماقي)،  - عبمممد1/353 ())ماسممملم صمممحيح((انظمممر: 
))الرواء((

)2/280.(

علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا سئل - حديث252
بـهـم؟ يلـحـق ولـّمـا الـقـوم يـحـب الرـجـل عن وسلم

.))أحب من مع المرء((فقالا: 
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● )2/700.(

متواتر. صحيح، ●

بألفاظ والترماذي؛ً داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●
الصحابة. مان عدد عن ماختلفة،

الحمماديث(( )،559-6/555())الصممولا جمماماع((انظممر: 
 - عطا).85(صا  للزبيدي))المتواترةا

صلى قاله ؛))بقتالا نؤمر لم إننا((- حديث: 253
لـّمـا الثانـيـة العقـبـة بيـعـة لصحاب وسلم عليه الله

مكة. أهل بقتالا استأذنوهُ

● )2/711.(

حسن. ●

ارجعمموا ولكممن (يعنممي: القتممالا)، بذلك نؤمار لم((لفظه: 
.))رحالكم إلى

ماعبممد قالا: حممدثني حيث صحيح؛ً بسند إسحاق ابن رواه
ماالممك بن كعب أبيه عن كعب بن الله عبد أخيه عن كعب بن
به.

والممبيهقي ،))التاريممخ(( فممي جرير رواه: ابن طريقه ومان
.))الدلئل(( في

())الطممبري تاريممخ(( )،1/102())النبويممة السيرةا((انظر: 
 للغزالي))السيرةا فقه(( )،2/449())النبوةا دلئل(( )،2/364

).162(صا

ـه الله صلى الله رسولا - حديث: سئل254 علـي
الطـعـام، تطـعـم((ـقـالا:  خـيـر؟ العـمـل : أي وـسـلم
.))تعرف لم ومن عرفت من على السلم، وتقرأ
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● )2/726.(

صحيح. ●

داود، وأبمممو والنسمممائي، وماسممملم، رواه: البخممماري، ●
اللممه رضممي العاصا بن عمرو بن الله عبد حديث مان وأحمد؛ً
خير؟ السلم وعندهم: أي عنهما،

())المسند(( )،6/596 ،1/242())الصولا جاماع((انظر: 
2/169.(

عـنـه: أن الـلـه رـضـي ـثـابت بن زيد - حديث255
أـحـد، إـلـى ـخـرج وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا
اللــه رسولا أصحاب فكان معه، خرجوا ناس فرجع
تقولا: فرقتين: فرقة فيهم وسلم عليه الله صلى

ـأنزلا هم تقولا: ل؛ وفرقة نقتلهم، ـون! ـف المؤمـن
ُـكـْم َفـَمـا{الله:  َـنـاِفِقيَن ـِفـي َل ْلُم ْـيـِن ا َت َئ فـقـالا ،}ِف

طيـبـة، إنـهـا((:  وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا
.))الحديد خبث الكير ينفي كما الخبث تنفي وإنها

● )2/729.(

صحيح. ●

وغيرهم. والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●

).8/234())الصولا جاماع((انظر: 

نزـلـت((عنهـمـا:  الله رضي عباس ابن - أثر256
ـي ـوم ـف ـانوا ـق ـد ـك ـوا ـق ـانوا بالســلم، تكلـم وـك

يطلـبـون مـكـة ـمـن فخرجوا المشركين، يظاهرون
فليس محمد؛ أصحاب لقينا فقالوا: إن لهم، حاجة
أنـهـم أـخـبروا لـمـا المؤمنين وإن بأس، منهم علينا
الـمـؤمنين: ـمـن فـئـة ـقـالت مـكـة؛ ـمـن خرـجـوا ـقـد
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يـظـاهرون ـفـإنهم ـفـاقتلوهم؛ الجبـنـاء إلى اركبوا
الـمـؤمنين: ـسـبحان من أخرى فئة عدوكم. وقالت

ًا قالوا)! أتقتلون كما (أو الله بمثل تكلموا قد قوم
ولـم يهـاجروا، ـلـم أنـهـم أجـل مـن ـبـه؛ تكلمـتـم ما

ـتركوا ـارهم؛ ـي وأمــوالهم؟! دمــاءهم نســتحل دـي
ينـهـى ل عـنـدهم، والرـسـولا فـئـتين، ـكـذلك فكانوا
ًا ـْم َفَما{فنزلت:  شيء، عن الفريقين من واحد ُـك َل

َناِفِقيَن ِفي ْلُم ْيِن ا َت َئ .))...}ِف

● )2/729.(

ًا. ضعيف ● جد

سممعد بن ماحمد عن جرير؛ً وابن حاتم، أبي رواه: ابن ●
ضعفاء. وكلهم آبائه، عن العوفي

الفتممح((  - شمماكر)،9/10())الطممبري تفسممير((انظممر: 
))السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماوي

))الطممبري تفسممير(( انظممر السممناد هممذا وعممن )،2/508(

.)) - شاكر2943 (رقم

)729( الصممفحة آخممر فممي المؤلفِّ رّجحه مااتنبيه:  ●
بل صحيحة، أخرى على ضعيفة رواية ُترّجح فكيفِّ جيد؛ً غير
أماممٌر الولممى الروايممة فممي ليممس إنممه ؟! ثم))الصحيحين(( في

أمامما ذلممك، قممالت المممؤمانين ماممن فرقة بل المنافقين، بقتالا
)97( اليممة فممي نزلممت فقممد المدينممة؛ً إلى يهاجروا لم الذين

السورةا. هذه مان

صــلى النبي أن ورد وقد((المؤلف:  - قولا257
ــه ــه الـل ــى بعـــض ودى وســـلم علـي مـــن القتـل

.))المعاهدين..
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● )2/736.(

وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي أن الحسن بالسناد ثبت
أن علممى ذلممك فممدلا ،))الحممر ديممة نصممفِّ المعاهد دية((قالا: 

دية. للمعاهد

النسممائي، ونحمموه لممه)، (واللفممظ داود رواه: أبممو ●
وغيرهم. وأحمد مااجه، وابن والترماذي،

())الغليممل إرواء(( )،4/416())الصممولا جمماماع((انظممر: 
7/307.(

أـعـدها درـجـة، مئة الجنة في إن((- حديث: 258
درـجـتين ـكـل بـيـن وما سبيله، في للمجاهدين الله
.))والرض السماء بين كما

● )2/740.(

صحيح. ●

لممه) ماممن (واللفممظ البخمماري رواه حممديث ماممن جزء وهو
بلفممظ النسممائي ورواه عنممه، اللممه رضممي هريممرةا أبي حديث
ًا قريب ّد أبممي حممديث ماممن وتممأخير، تقممديم فيممه هممذا، ماممن ج

حديث مان والنسائي، ماسلم وبنحوه عنه، الله رضي الدرداء
عنه. الله رضي سعيد أبي

 و539 و491 و9/488())الصممممولا جمممماماع((انظممممر: 
540.(

الـلـه رـضـي مـسـعود ـبـن الـلـه عـبـد - حديث259
: وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالا: قالا عنه؛

رـجـل: . فـقـالا))درـجـة أجرهُ فله بسهم؛ رمى من((
إنـهـا أـمـا((فـقـالا:  الدرـجـة؟ الـلـه! وـمـا رـسـولا ـيـا

.))عام مئة الدرجتين بين ما أمك، بعتبة ليست
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● )2/740.(

صحيح. ●

ه رضي مارةا بن كعب عن وأحمد؛ً رواه: النسائي، ● الل
عنه.

سممنن صممحيح(( )،9/572())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))النسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممائي

)،460م2/455( عاصم أبي  لبن))الجهاد كتاب((), 2/660(
الماممام ماسممند ماممن الشامايين ماسند(( )،4/235 ())المسند((

).1/238())أحمد

يـحـدث وـلـم يـغـُز وـلـم ـمـات من((- حديث: 260
.))النفاق من شعبة على مات بغزو؛ نفسه

● )2/742.(

صحيح. ●

أبممي حممديث ماممن والنسائي؛ً داود، وأبو رواه: ماسلم، ●
عنه. الله رضي هريرةا

).2/566 ())الصولا جاماع((انظر: 

ً أن - حديث261 عليه الله صلى للنبي قالا رجل
ـوان؟ ألك((قالا:  : أجاهد؟ وسلم ـم.))أـب ـالا: نـع . ـق
.))فجاهد ففيهما((قالا: 

● )2/742.(

صحيح. ●

والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
رضممي العمماصا بممن عمممرو بن الله عبد حديث مان والنسائي؛ً

عنهما. الله
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).1/402())الصولا جاماع((انظر: 

بن طعمة ) وقصة105( الية نزولا - سبب262
أبيرق.

● )2/751.(

التحسين. يحتمل ●

طريق مان كلهم والحاكم؛ً والطبري، رواه: الترماذي، ●
عممن أبيه عن قتادةا بن عمر بن عاصم عن إسحاق بن ماحمد
ماوصولً. جده

بالتحديث. الحاكم عند إسحاق ابن صرح وقد

الحممافظ: عنممه قممالا عاصممم؛ً والممد قتممادةا بممن وعمممر
.))ماقبولا((

-مم 9/177())الطممبري تفسممير((انظممر:   - شمماكر)،182 
))المسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتدرك((

الفتممح(( )،3/42())الترماممذي سممنن صممحيح(( )،4/385(
))السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماوي

)2/523.(

في نزلت وأنها )،115( الية نزولا - سبب263
أبيرق. بن بشير

● )2/759.(

أبيرق. بن بشير طعمة أبو أنه والتحقيق تخريجه، تقدم

).262 انظر: (رقم

ـر، أـبـي ـبـن بـكـر أـبـي - ـحـديث264 ـقـالا: زهـي
رـسـولا ـقـالا: ـيـا عـنـه الله رضي بكر أبا أن أخبرت

ْـيـَس{ الـيـة؟ هذهُ بعد الفلح الله! كيف ُكْم َل ّي ِن َأـَمـا ِب
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َ ِنّي َول َتاِب َأْهِل َأَما ِك ْل ًا ّيْعـَمـْل َمن ا ؛}ِـبـِه ّيـْجـَز ـُسـوء
الله صلى النبي به. فقالا جزينا عملناهُ؛ سوء فكل
بـكـر! ألـسـت أـبـا ـيـا ـلـك الـلـه غـفـر((:  وـسـلم عليه

ـرض؟ ـزن؟ ألســت تنصــب؟ ألســت تـم ألســت تـح
مـمـا فـهـو((. ـقـالا: بـلـى! ـقـالا: ))اللواء؟ تـصـيبك
.))به تجزون

● )2/763.(

بشواهدهُ. حسن ●

وابممن ،))بكممر أبممي ماسممند(( في والماوي رواه: أحمد، ●
أبممي طريق مان كلهم والبيهقي؛ً والحاكم، جرير، وابن حبان،

به. الصديق بكر أبي عن زهير أبي بن بكر

مانقطع. إسناد وهذا

ّويه: ماممن شواهد للحديث لكن عممن عمممر ابممن حممديث تق
حممديث والترماذي. ومان الماوي عند عنه الله رضي بكر أبي

هريممرةا أبممي حممديث حبان. وماممن وابن جرير ابن عند عائشة
ًا. سيأتي كما وأحمد؛ً ماسلم عند قريب

())الطممبري تفسير((  - شاكر)،1/181())المسند((انظر: 
57(صا  للماوي))بكر أبي ماسند((  - شاكر)،244 و9/241

(صا))الطحاويممة شممرح(( )،3/74())المسممتدرك(( )،147و
ًا:   - اللبمماني). وانظممر390/رقممم328  و265 رقممم((أيضمم
267.(

عـنـه؛ الـلـه رـضـي الصديق بكر أبي - حديث265
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي عـنـد ـقـالا: كـنـت

ًا ّيْعَمْل َمن{الية:  هذهُ فنزلت َ ِبِه ّيْجَز ُسوء ْد َول َيِج
ًا اللِه ُدوِن ِمن ِلُه ّي ِل َ َو ًا َول الله رسولا فقالا ،}َنِصير
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آـيـة أقرـئـك بـكـر! أل أبا يا((:  وسلم عليه الله صلى
الـلــه! رـســولا يــا . ـقــالا: قـلــت))عـلــي؟ نزـلــت

ًا وـجـدت قد أني أعلم فأقرأنيها. فل ـفـي انفـصـام
صــلى الله رسولا فقالا لها، تمطيت حتى ظهري،

. فقـلـت:))بـكـر؟! أـبـا ـيـا ماـلـك((:  وـسـلم عليه الله
يعـمـل ـلـم الـلـه! وأيـنـا رـسـولا ـيـا وأـمـي أنت بأبي

عملـنـاهُ؟! فـقـالا سوء بكل لمجزيون السوء؟! وإنا
أبـا ـيـا أنت أما((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا

ـفـي ـبـذلك تجزون فإنكم المؤمنون؛ وأصحابك بكر
وأـمـا ذـنـوب، لـكـم لـيـس الـلـه تلـقـوا ـحـتى اـلـدنيا،

ـيـوم ـبـه يـجـزوا ـحـتى لـهـم، ذـلـك فيجمع الخرون؛
.))القيامة

 ● )2/763.(

بشواهدهُ. حسن ●

ً ماردويممه وابممن يعلى، وأبو رواه: الترماذي، ● عممن (نقل
عممن عبيممدةا بن ماوسى طريق مان كلهم والبغوي؛ً كثير)، ابن

سباع. بن ماولى

ماجهولا. وشيخه ضعيفِّ، عبيدةا بن وماوسى

فممي عنهمما الكلم ماضممى بهمما، يتقمموى شممواهد وللحممديث
السابق. الحديث

بكممر أبممي ماسممند(( )،2/111())الصممولا جمماماع((انظممر: 
)،5/249())السممنة شممرح(( )،57 للمامموي(صا))الصممديق

)،1/30())يعلممى أبممي ماسممند(( )،2/371())كثير ابن تفسير((
ًا وانظر ).251 و248 (رقم أيض

ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث266
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ـفـي آـيـة أـشـد لعـلـم الـلـه! إـنـي رـسـولا ـيـا قـلـت
ـت: ))عائشة؟ يا هي ما((القرآن. فقالا:  ـَمـن{. قـل

ًا ّيْعَمْل العـبـد يـصـيب ـمـا((. فـقـالا: }ِـبـِه ّيـْجـَز ـُسـوء
.))ينكبها النكبة حتى المؤمن،

● )2/763.(

بعدهُ. بما حسن ●

داود؛ً أبممو وبنحمموه جريممر، وابممن حاتم، أبي رواه: ابن ●
الخممّزاز. وأبممو رسممتم بممن صممالح عممامار أبي طريق مان كلهم
أبممو ووثقممه حاتم، وأبو المديني وابن يحيى ضعفه هذا؛ً عامار
.))الخطأ كثير صدوق،((الحافظ:  وقالا وغيره، داود

 - شمماكر)،246-9/244 ())جريممر ابممن تفسممير((انظممر: 
())داود أبممي سممنن صممحيح(( )،2/112())الصممولا جمماماع((

بعده. ماا وانظر )،2/371())كثير ابن تفسير(( )،2/598

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي هريرة أبي - حديث267
ًا ّيْعـَمـل َمن{نزلت:  لما ذـلـك ـشـق }؛ًِـبـِه ّيـْجـَز ـُسـوء

الـلـه ـصـلى الله رسولا لهم فقالا المسلمين، على
ـمـا ـكـل ـفـي ـفـإن وـقـاربوا؛ سددوا((:  وسلم عليه

يـشـاكها، الـشـوكة ـحـتى كـفـارة، المسلم به يصاب
.))ينكبها والنكبة

● )2/763.(

صحيح. ●

والطمممبري، وأحممممد، والترمامممذي، رواه: ماسممملم، ●
وغيرهم. والبيهقي،

 ())المسمممند(( )،2/110 ())الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
 - شاكر).9/240 ())الطبري تفسير((  - شاكر)،13/115
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ـه رضي عباس ابن - أثر268 ـكـان((عنهـمـا:  الـل
فيلـقـي اليتيـمـة، عـنـدهُ تـكـون الجاهلية في الرجل
أن أـحـد يـقـدر فـلـم ذـلـك؛ فـعـل ـفـإذا ـثـوبه، عليـهـا

ًا، يتزوجها تزوجـهـا وهويـهـا؛ جميـلـة، كانت وإن أبد
ـالا منعها دميمة؛ كانت وإن مالها، وأكل ًا الرـج ـد أـب
ذلـك، الـلـه فـحـرم ورثهـا، مـاتت؛ فإذا تموت؛ حتى

.))عنه ونهى

ــالا ــي وـق ــوله:  ـف ــَعِفيَن{ـق َتـْض ْلُمْس ــَن َوا ـِم
َداِن ْل ْلِو الصـغار يورثـون ل الجاهليـة في كانوا((: }ا

َنُهّن َول{ـقـوله:  وذـلـك البـنـات، ول ُـتـو ِـتـَب ـَمـا ُتْؤ ُك

َنَهى ،}َلُهّن ـسـهم ذي لـكـل وبـيـن ذـلـك، ـعـن الله َف
َكِر{فقالا:  سهمه، ّذ ْثُل ِلل ْيِن َحّظ ِم َي َث ُلن ًا ؛}ا َصــغير

ًا أو .))كبير

● )2/766.(

التحسين. يحتمل ●

ابممن عممن طلحة أبي بن علي إلى بسنده جرير ابن رواه
الحممديث فممي السممند هممذا عممن الكلم سممبق وقممد به، عباس
).209 (رقم

 / رقمممم265 ،9/264 ())الطمممبري تفسمممير((انظمممر: 
 - شاكر).10571 ،10565

تفـسـير ـفـي عنـهـا الـلـه رضي عائشة - أثر269
َنَك{تعالى:  قوله ُتو َتْف َيـْسـ ّنـَسـاِء ـِفـي َو  الـيـة،...}ال

ـا هو اليتيمة، عندهُ تكون الرجل هو((وقولها:  وليـه
فيرغــب العذق، حتى ماله، في فأشركته ووارثها،

ً يزوجـهـا أن ويـكـرهُ ينكحها، أن ـفـي فيـشـركه رجل
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.))الية فنزلت فيعضلها، شركته، بما ماله

● )2/766.(

صحيح. ●

والنسمممائي؛ً داود، وأبمممو وماسممملم، رواه: البخممماري، ●
ماتقاربة. بروايات

).2/76())الصولا جاماع((انظر: 

ـر270 ـه رـضـي عائـشـة - أـث ـا:  الـل ـم((عنـه إن ـث
وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا استفتوا الناس

َنَك{الـلـه:  ـفـأنزلا فيـهـن، الـيـة هذهُ بعد ُتو َتْف َيـْسـ َو
ّنَساِء ِفي ُكْم اللُه ُقِل ال ِتي َلى َوَما ِفيِهّن ُيْف ْت ـْم ُي ُـك ْي َل َع
َتاِب.. ِفي ِك ْل أنـه اللـه ذكـر . قالت: والـذي))الية} ا

الـلـه: ـقـالا اـلـتي الوـلـى، الكـتـاب: الـيـة في يتلى
ِإْن{ ُتْم َو ّ ِخْف ُطوا َأل َـتـاَمى ِفي ُتْقِس َي ْل ِكُحوا ا ـَمـا ـَفـان

ُكم َطاَب ّنـَسـاِء... ّمَن َل الـلـه وـقـولا((. وـقـالت: ))}ال
ُبوَن{وجّل:  عّز َتْرَغ ِكُحوُهّن َأن َو أـحـدكم : رغـبـة}َتن
قليـلـة تـكـون حين حجرهُ في تكون التي يتيمته عن

ـفـي رغـبـوا ـمـن ينكـحـوا أن فنهوا والجمالا، المالا
ـمـن بالقسط، إل النساء؛ يتامى من وجمالها مالها
.))عنهن رغبتهم أجل

● )2/766.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم

).204 انظر: (رقم

أمـلـك؛ فيـمـا قـسـمي - حديث: اللهم! هذا271
.))أملك ول تملك فيما تلمني فل
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● )2/770.(

ضعيف. ●

تخريجه. تقدم

).209 انظر: (رقم

ـد أن ـحـدث((- ـقـوله: 272 ـه عـب رواـحـة ـبـن الـل
عليه الله صلى الله رسولا بعثه لما عنه، الله رضي
الثمـار ـمـن محصـولهم خيبر أهل على يقدر وسلم

ب مناصـفة، إياهـا لمقاسمتهم والزروع عهـد حس
خـيـبر، فـتـح بـعـد وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا

لـهـم: فـقـالا بـهـم، ليرـفـق رشوته اليهود حاولا أن
ولنتــم إلّي، الخلق أحب عند من جئتكم لقد والله؛

ـّي أبغــض واللــه؛ القــردة مــن أعــدادكم مــن إـل
على لكم وبغضي إياهُ حبي يحملني وما والخنازير،

ـذا أعدلا ل أن الـسـموات ـقـامت فيكم. فقالوا: بـه
.))والرض

● )2/776.(

مانقطع. بإسناد إسحاق ابن رواه

بممن الواحممد عبد طريق مان والبيهقي؛ً حبان، ورواه: ابن
بممن اللممه عبيد قالا: أنبأنا سلمة؛ً بن حماد قالا: حدثنا غياث؛ً

ابممن عممن نافع بالشك) عن (كذا سلمة أبو يحسب فيما عمر
عنهما. الله رضي عمر

ًا ماختصممر داود أبممي عند والثر ّد زنجممويه ابممن وعنممد ، جمم
الشعبي. مارسل مان عبيد أبي وعند الرشوةا، ذكر بدون

مامموارد((  - الحمموت)،7/316())حبممان ابن صحيح((انظر: 
))الماوالا(( )،9/137())البيهقي سنن(( )،412(صا))الظمآن
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زنجممممممممممممممممممممممممممممممممويه لبممممممممممممممممممممممممممممممممن
)،1437  رقممم483عبيممد(صا  لبي))الماوالا(( )،3/1068(
).492 و3/491())النبوية السيرةا((

ـمـن((عنـه:  اللـه رضي ريحانة أبي - حديث273
ًا بهم يريد كفار آباء تسعة إلى انتسب ـّز ًا، ـع وفـخـر

.))النار في عاشرهم فهو

● )2/780.(

ضعيف. ●

فممي والبخمماري يعلممى، وأبممو والطبراني، رواه: أحمد، ●
ريحانة. أبي عن نسّي بن عبادةا رواية مان كلهم ؛ً))التاريخ((

فالحممديث ريحممانه؛ً أبممي ماممن سممماعه يثبممت لم وعبادةا؛ً
مانقطع.

)،3/28())يعلى أبي ماسند(( )،4/134())المسند((انظر: 
(  للبخمماري))الكممبير التاريممخ(( )،2/290())المتناهيممة العلل((

())الجمماماع ضممعيفِّ(( )،8/85())الزوائممد ماجمممع(( )،2/355
5488.(

ـبر274 ـماع - ـخ ـي ـس ـفيان أـب ـي ـس ـل وأـب جـه
علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا من القرآن والخنس

ـا حرب بن سفيان أبا أن((وفيه:  ، وسلم ـل وأـب جـه
وهـب بـن عمـرو بن شريق بن والخنس هشام بن

ليـسـتمعوا ليلـة خرجـوا زهـرة بنـي حليف الثقفي
ـو وسلم عليه الله صلى الله رسولا من ـلي وـه يـص
ًا منـهـم رـجـل ـكـل فأخذ بيته، في الليل من مجلـسـ

فـبـاتوا ـصـاحبه، بمـكـان يعـلـم ل وـكـل فيه، يستمع
ـه، يســتمعون ـتى ـل ـع إذا ـح ـر؛ طـل ـوا، الفـج تفرـق
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لبـعـض: بعضهم وقالا فتلوموا، الطريق، فجمعهم
ـفـي لوقعتم سفهائهم؛ بعض رآكم فلو تعودوا؛ ل

ًا. ـثـم نفسه الليـلـة كـانت إذا انـصـرفوا. ـحـتى ـشـيئ
فـبـاتوا مجلـسـه، إـلـى منـهـم رـجـل كل عاد الثانية؛

ـه، يســتمعون ـتى ـل ـع إذا ـح ـر؛ طـل ـوا، الفـج تفرـق
ـمـا مـثـل لبـعـض بعـضـهم فـقـالا الطريق، فجمعهم

الليـلـة ـكـانت إذا انصرفوا. حتى ثم مرة، أولا قالوا
فبــاتوا مجلســه منهــم رجــل كــل أخــذ الثالثــة

فجمعهم تفرقوا الفجر طلع إذا حتى له يستمعون
ـد حتى نبرح لبعض: ل بعضهم فقالا الطريق نتعاـه

آخر تفرقوا.. إلى ثم ذلك، على فتعاهدوا نعود، أل
.))الخبر

 - حاشية).2/822( ●

مرسل. ●

الممبيهقي طريقممه ومان ،))السيرةا(( في إسحاق ابن رواه
الزهري. مارسل مان ؛ً))الدلئل(( في

السمميرةا(()،189(صا ،))إسممحاق ابممن سمميرةا((انظممر: 
).2/206(  للبيهقي))الدلئل(( )،1/389())النبوية



ُة َدِة ُسوَر ِئ ْلَما ا

الـلـه رـضـي الـسـود ـبـن المـقـداد - مقوـلـة275
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كمــا الله رسولا يا لك نقولا - ل - والله إذن((عنه: 
ْذَهْب{لموـسـى:  موـسـى قوم قالا ّـبـَك أـنـَت ـَفـا َوَر

ِتلَ ّنا َفَقا َـنـا ـَهـا ِإ ُدون.. ُه أـنـت اذـهـب ولـكـن ،}َقاـِعـ
.))متبعون معكما إنا فقاتل وربك

● )2/832.(

صحيح. ●

ابممن حممديث ماممن وغيرهممما؛ً وأحمممد، رواه: البخمماري،
أحمممد ورواه اللفظ، في اختلف ماع عنه، الله رضي ماسعود

ًا قريب بلفظ المسند في ّد هذا. مان ج

(رقممم))المسممند(( )،8/186())الصممولا جمماماع((انظممر: 
 - شاكر).4376 ،4070 ،3698

ًا أخاك انصر((- حديث: 276 ًا أو ظالم .))مظلوم

● )2/839.(

صحيح. ●

ماالممك بممن أنممس حممديث ماممن والترماذي؛ً رواه: البخاري،
عبممد بممن جابر حديث مان نحوه ماسلم وروى عنه، الله رضي

عنهما. الله رضي الله

كممان إذا اللممه! أنصممره رسممولا رجممل: يمما وتتمته: فقممالا
ًا، ًا؛ً كممان إن أفرأيممت ماظلومامم قممالا: أنصممره؟ كيممفِّ ظالممم

.))نصره ذلك فإن الظلم؛ً (أو: تمنعه) عن تحجزه((

.))يديه فوق تأخذ((رواية: قالا:  وفي

).6/568())الصولا جاماع((انظر: 

ـن - حــديث277 ـه رضــي مســعود اـب ـه الـل عـن
ًا:  َتُل ل((مرفوع ًا؛ نفٌس ُتْق اـبـن عـلـى ـكـان إل ظلم
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ـسـن ـمـن أولا ـكـان لـنـه دمها؛ من كفل الولا آدم
.))القتل

● )2/875.(

صحيح. ●

والنسائي. والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري،

())الصممولا جاماع(( )،1092()) والمرجان اللؤلؤ((انظر: 
10/209.(

ـه رـضـي عمر يقطع لم لذلك((- قولـه: 278 الـل
.))المجاعة عمت حينما الرمادة عام في عنه

● )2/883.(

 عممن))ماصممنفيهما(( في شيبة أبي وابن الرزاق عبد روى
ول عممذق، في يقطع ل((عمر:  قالا: قالا كثير؛ً أبي بن يحيى

وقحط. ماجاعة أي: عام ؛ً))سنة عام في

ماممن يسمممع لممم كثير أبي بن فيحيى مانقطع؛ً إسناد وهذا
عنه. الله رضي عمر

ابممن ماصنفِّ(( )،10/242())الرزاق عبد ماصنفِّ((انظر: 
))شممممممممممممممممممممممممممممممممميبة أبمممممممممممممممممممممممممممممممممي

)10/27.(

حادـثـة ـفـي ـكـذلك يقـطـع وـلـم((- قولـــه: 279
أـبـي ـبـن ـحـاطب اـبـن غلـمـان ـسـرق عندما خاصة،
بقطعـهـم، أـمـر فـقـد مزيـنـة؛ ـمـن لرجل ناقة بلتعة
عنهــم درأ يجيعهم، سيدهم أن لـه تبين حين ولكن
ًا الناقة؛ ثمن ضعف سيدهم وغرم الحد، .))له تأديب

● )2/883.(
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ناقممة بلتعممة أبممي بممن حمماطب لبممن غلمممان سممرقة قصة
مازينمممممممممممممممممممة؛ً مامممممممممممممممممممن لرجمممممممممممممممممممل

فممي والممبيهقي ،))المصممنفِّ(( في الرزاق وعبد رواها: ماالك،
.))المحلى(( في حزم وابن ،))الكبرى السنن((

يحيى طريق مان فعندهم حزم؛ً وابن والبيهقي ماالك أماا
ًا بلتعة: أن أبي بن حاطب بن عبدالرحمن بن لحمماطب رقيق

لمزني. ناقة سرقوا

يممدرك لممم الرحمممن عبممد بن فيحيى مانقطع؛ً إسناد وهذا
ًا جده عنهما. الله رضي عمر ول حاطب

بممن يحيممى فعنده: عن ؛ً))المصنفِّ(( في الرزاق عبد وأماا
بممن الرحمممن عبممد لبيممه غلمممة حمماطب: أن بن الرحمن عبد

سرقوا.. حاطب

الرحمممن، عبممد أباه أدرك يحيى لن فيه؛ً انقطاع ل وهذا
عممن رواه فقممد صممحيح؛ً الرزاق عبد وسند عمر، أدرك وأبوه
به. يحيى عن أبيه عن عروةا بن هشام عن ماعمر

،10/238())المصممنفِّ(( )،2/748الموطممأ) (((انظممر: 
239،(

).11/324())المحلى(( )،8/278())الكبرى السنن((

.))بالشبهات الحدود ادرؤوا((- حديث: 280

● )2/884.(

ضعيف. إسنادهُ ●

والممبيهقي؛ً والحمماكم، والممدارقطني، رواه: الترماممذي،
كلهممم ؛ً))استطعتم ماا المسلمين عن الحدود ادرؤوا((بلفظ: 

ماتروك. وهو الدماشقي، زياد بن يزيد طريق مان

له: يشهد ولكن
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مااجممة ابممن عنممد عنممه اللممه رضممي هريممرةا أبممي حممديث
ًا:  ًا لهمما وجممدتم مامما الحممدود ادفعمموا((مارفوعمم وفممي ،))ماممدافع

ضعيفِّ. الفضل؛ً بن إبراهيم إسناده

).617( برقم التي والحديث

ًا روي وماا وصممّحح عنممه، اللممه رضممي عمممر علممى ماوقوف
.))التلخيص(( في الحافظ إسناده

ًا روي وماا إسممناده وحّسممن ماسممعود، ابممن علممى ماوقوفمم
اللباني.

ابممن سممنن ضممعيفِّ(( )،3/603())الصممولا جاماع((انظر: 
))مامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماجه

نصب(( )،4/56())الحبير التلخيص(( )،2545/رقم202(صا
))الرايممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

).617). وانظر: (رقم8/25()) الرواء(( )،3/309(

عـنـه: الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عـمـر - أثر281
أن ـمـن إـلـي أـحـب بالـشـبهات الـحـدود أعطل لن((

.))بالشبهات أقيمها

● )2/884.(

مرسل. ●

عممن النخعممي إبراهيممم طريممق ماممن شمميبة أبي رواه: ابن
لكممن عنممه، اللممه رضممي عمممر ماممن يسمممع لم وإبراهيم عمر،
قبله. مان له يشهد

التلخيممص(()،9/566())شمميبة أبممي ابممن ماصممنفِّ((انظممر:
).4/56())الحبير

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد - حديث282
ـه صلى الله رسولا إلى جاؤوا اليهود إن(( ـه الـل علـي
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ً أن ـلـه ـفـذكروا ، وـسـلم زنـيـا، واـمـرأة منـهـم رجل
ـا((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا لهم فقالا ـم

. فـقـالوا:))الرـجـم؟ ـشـأن ـفـي التوراة في تجدون
ـدون. ـقـالا نفـضـحهم ـد ويجـل ـه عـب ـسـلم: ـبـن الـل

فنشــروها، بالتوراة، الرجم. فأتوا فيها إن كذبتم؛
قبـلـه ـمـا فـقـرأ الرـجـم، آية على يدهُ أحدهم فوضع

ـيـدك. ـسـلم: ارـفـع ـبـن الله عبد فقالا بعدها، وما
  محـمـد ـيـا فقالوا: صدق الرجم، آية فإذا يدهُ، فرفع

الـلـه ـصـلى الله رسـولا بهما فأمر الرجم، آية فيها
عـلـى يحـنـي الرـجـل فرأـيـت فرجـمـا، ، وسلم عليه

.))الحجارة يقيها المرأة

● )2/894.(

صحيح. ●

وماالممك، داود، وأبممو والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري،
وغيرهم.

).3/541())الصولا جاماع((انظر: 

ـسـورة ) ـمـن47-41( الـيـات نزولا - سبب283
ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عباس ابن وأثر المائدة،

وكـانت اليـهـود، مـن الطـائفتين ـفـي الـلـه أنزلها((
ـحـتى الجاهلـيـة، ـفـي الـخـرى قـهـرت ـقـد إحداهما
ـى واصــطلحوا، ارتضــوا ـل أن عـل ـل ـك ـه قتـي قتلـت
ًا، خمسـون فـديته الذليلة؛ من العزيزة ق وكـل وس

وـسـق، مـئـة فديته العزيزة؛ من الذليلة قتلته قتيل
ـه صلى النبي قدم حتى ذلك، على فكانوا ـه الـل علـي
فأرـسـلت ـقـتيلً، العزيزة من الذليلة قتلت ، وسلم

ـا ابعـثـوا أن الذليـلـة إـلـى العزـيـزة َوـسـق، بمـئـة لـن
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واـحـد دينهـمـا حيـيـن في كان الذليلة: وهل فقالت
دية نصف بعضهم دية واحد وبلدهما واحد ونسبهما

ًا هذا أعطيناكم إنما  بعض؟ ًا لـنـا منـكـم ـضـيم وفرـقـ
نعطيـكـم! فـكـادت فل محـمـد؛ ـقـدم إذ فأـمـا منكم،
رـسـولا يجعـلـوا أن ارتـضـوا ثم بينهما، تهيج الحرب

وسلم     الله عليه الله ًاصلى ذكرت ثم بينهم، حكم
منـهـم بمعطيـكـم محمد ما فقالت: والله؛ العزيزة،

أعطوـنـا ـمـا صدقوا؛ ولقد منكم، يعطيهم ما ضعف
ًا إل هذا ًا منا ضيم محـمـد إـلـى لـهـم! فدـسـوا وقهر

ـه؛ لكــم يخــبر مــن ـدون مــا أعطــاكم إن رأـي ترـي
تحكـمـوهُ، فـلـم ـحـذرتم يعطـكـم ـلـم وإن حكمتموهُ،

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسولا إلى فدسوا ناس
صــلى الله رسولا رأي لهم ليخبروا المنافقين من
الله صلى الله رسولا جاؤوا فلما ، وسلم عليه الله

علـيـه الـلـه ـصـلى رـسـوله الـلـه أـخـبر ؛ وـسـلم عليه
ـه فأنزلا أرادوا، وما كله بأمرهم وسلم ـالى: الـل تـع

ّيَها َيا{ َ الّرُسـولُا َأ ّلـِذيَن َيْحُزنـَك ل ِفـي ُيَسـاِرُعوَن ا
ُكْفِر... ْل ْلَفاِسُقوَن{قوله:   إلى}ا ـه ففيهم ؛}ا والـل

.))وجّل عّز الله عنى وإياهم أنزلا،

● )2/894.(

لغيرهُ. صحيح ●

وابممن جريممر، وابممن وأحمممد، والنسممائي، داود، رواه: أبممو
والممبيهقي؛ً والحمماكم، حبممان، وابممن والممدارقطني، الجممارود،

ً ًا. ماطول وماختصر

())جريممر ابن تفسير((  - شاكر)،4/44())المسند((انظر: 
)،2/117())الصمممولا جممماماع((  - شممماكر)،327و10/326

173



أبي سنن صحيح(( )،1/334())وماروياته عباس ابن تفسير((
).3/851())داود

ـمـن رـجـل قالا: كسر السفر؛ أبي - حديث284
علـيـه فاـسـتعدى النـصـار، ـمـن رـجـل ـسـن قرـيـش
النـصـاري، معاوية: سنرضيه. فأـلـح فقالا معاوية،
ـالا ـة: شــأنك فـق ـو معاوـي ـدرداء بصــاحبك. وأـب اـل

الـلـه رـسـولا اـلـدرداء: ـسـمعت أـبـو فـقـالا ـجـالس،
يصاب مسلم من ما((يقولا:  وسلم عليه الله صلى

ـبـه الـلـه رفـعـه إل ـبـه؛ فيتـصـدق جسدهُ، من بشيء
النـصـاري: . فـقـالا))خطيـئـة عـنـه به حط أو درجة،
عفوت. قد فإني

● )2/899-900.(

ضعيف. إسنادهُ ●

جريممر، وابممن وأحمممد، مامماجه، وابممن الترماممذي، رواه ●
وأبو الدرداء، أبي عن السفر أبي طريق مان كلهم والبيهقي؛ً

الدرداء. أبي مان يسمع لم السفر

ضممعيفِّ((  - شمماكر)،10/364())الطبري تفسير((انظر: 
).586/رقم214(صا))مااجه ابن سنن

عـبـادة ـجـاء((قالا:  سعد؛ بن عطية - حديث285
إـلـى الـخـزرج ـبـن الـحـارث بـنـي ـمـن الـصـامت ـبـن

فـقـالا: ـيـا ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا
ـعـددهم، كثير يهود، من موالي لي الله! إن رسولا

وأتولى يهود، ولية من ورسوله الله إلى أبرأ وإني
ـه ـالا الـل ـوله. فـق ـد ورـس ـه عـب ـن الـل ـي ـب (رأس أـب

ـة من أبرأ ل الدوائر، أخاف رجل النفاق): إني ولـي
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وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا موالّي. فقالا
ـه بخـلـت الحباب! ما أبا يا((أبي:  بن لعبدالله ـمـن ـب

ـلـك فـهـو الـصـامت؛ اـبـن عـبـادة عـلـى يـهـود ولـيـة
َـيـا{وـجـّل:  ـعـّز الله قبلت. فأنزلا . قالا: قد))دونه
ّيَهــا ـِذيَن َأ ّـل ـوا ا ُـن ُذوا ل آَم ّتِخــ َد َت َيُهــو ْل ّنَصــاَرى ا َوال

َء.. َيا ِل .))}َأْو

● )2/912.(

مرسل. ●

العمموفي عطيممة عممن شمميبة؛ً أبممي وابن جرير، رواه: ابن
مارسلً.

أبممي ابممن ماصممنفِّ(( )،9/395())الطبري تفسير((انظر: 
))شمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميبة

).2/568())السماوي الفتح(( )،12/137(

بدر؛ أهل انهزم قالا: لما الزهري؛ - حديث286
قبل اليهود: أسلموا من لوليائهم المسلمون قالا

بـن مالك بدر. فقالا يوم مثل بيوم الله يصيبكم أن
ًا أصبتم أن الصيف: أغركم علم ل قريش من رهط

نســتجمع أن العزيمة أصررنا لو بالقتالا؟! أما لهم
بن عبادة تقاتلونا. فقالا أن يد لكم يكن لم عليكم؛

اليـهـود ـمـن أولـيـائي الـلـه! إن رـسـولا الصامت: يا
ًا أنفـسـهم، ـشـديدة ـكـانت ـشـديدة ـسـلحهم، ـكـثير

ولـيـة مـن ورسـوله الـلـه إـلـى أبرأ وإني شوكتهم،
عـبـد فـقـالا ورـسـوله، الـلـه إل ـلـي مولى ول يهود،

رـجـل إني يهود، ولية من أبرأ ل أبي: لكن ابن الله
علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا منهم. فقالا لي بد ل

ـمـن ـبـه نفست الذي الحباب! أرأيت أبا يا((:  وسلم
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.))دونه لك فهو الصامت؛ بن عبادة على يهود ولية
أقبل. فقالا: إذن

● )2/913.(

ضعيف. ●

عثمان إسناده وفي الزهري، مارسل مان جرير ابن رواه
ضعيفِّ. وهو عبدالرحمن، بن

 - شاكر).9/396())الطبري تفسير((انظر: 

ـبـن عـمـر ـبـن عاصم عن إسحاق ابن - خبر287
الله  الله رسولا فحاصرهم((قالا:  قتادة؛ صلى

وسلم   عبد إليه فقام حكمه، على نزلوا حتى ،عليه
منـهـم، الـلـه أمكـنـه حـيـن ـسـلولا ـبـن أـبـي ابن الله

ـاء (وكانوا موالّي في محمد! أحسن فقالا: يا حلـف
الـلـه ـصـلى الله رسولا عليه الخزرج). قالا: فأبطأ

ـمـوالّي. ـفـي محمد! أحسن فقالا: يا ، وسلم عليه
درع جيب في يدهُ عنه. قالا: فأدخل قالا: فأعرض

لـــه فـقـالا ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا
.))أرـسـلني((:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا
ـحـتى ، وسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا وغضب

.))ويـحـك! أرـسـلني((ـقـالا:  ظللً. ـثـم ـلـوجهه رأوا
مــوالي، في تحسن حتى أرسلك ل والله؛ قالا: ل،

ـمـن منـعـوني ـقـد دارع، مئة وثلث حاسر، مئة أربع
ـي غداة في تحصدهم والسود، الحمر واحدة؟! إـن

صلى الله رسولا الدوائر. قالا: فقالا أخشى امرؤ
.))لك هم((:  وسلم عليه الله

● )2/913.(
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مرسل. ●

قتممادةا، بن عمر بن عاصم مارسل مان إسحاق رواه: ابن
بالمغازي. عالم ثقة تابعي وهو

).71 و3/70())النبوية السيرةا((انظر: 

ـحـاربت لـمـا((ـقـالا:  الوليد؛ بن عبادة - أثر288
؛ وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قينقاع بنو

دونـهـم، وـقـام أـبـي، ـبـن الـلـه عـبـد ـبـأمرهم تشبث
ـصـلى الـلـه رـسـولا إـلـى الصامت بن عبادة ومشى

الخـزرج، بن عوف بني أحد وكان ، وسلم عليه الله
فجعلهم أبي، بن الله لعبد الذي مثل حلفهم من له

إـلـى وـتـبرأ ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا إلى
الـلـه! رـسـولا وـقـالا: ـيـا حلفهم، من ورسوله الله
الـلـه وأـتـولى حلفـهـم، ـمـن ورـسـوله الـلـه إلى أبرأ

ـرأ والمــؤمنين، ورســوله ـف مــن وأـب الكفــار حـل
الـيـة نزـلـت أبي بن الله عبد وفي ووليتهم. ففيه

ّيَها َيا{المائدة:  في ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتـِخـ َد َت َيـُهـو ْل ا
ّنـَصـاَرى َء َوال ـا َـي ِل ـُهْم َأْو ُء َبْعـُض ـا َـي ِل ـٍض... َأْو إـلـى} َبـْع

َتَولّا َوَمن{قوله:  َلُه اللَه ّي ّلِذيَن َوَرُسو ُنوا َوا ِإّن آَم ـ ـَف
ُبوَن ُهُم اللِه ِحْزَب ِل ْلَغا }.ا

● )2/913.(

ضعيف. ●

عممن يسممار بممن إسحاق أبيه عن إسحاق بن رواه: ماحمد
ثممم عبممادةا، ماممن سممماعه يثبت لم وإسحاق الوليد، بن عبادةا

هذا. عبادةا مارسل مان إنها

بممن الوليممد عممن عبممادةا عن((: ))الظللا(( في وردتنبيه: 
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بممن الوليممد بممن عبممادةا عن((والصواب:  ،))الصامات بن عبادةا
.))الصامات بن عبادةا

).147(صا  للذهبي))المغازي((انظر: 

عـنـه؛ الـلـه رـضـي زـيـد ـبـن أـسـامة - حديث289
وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا مع قالا: دخلت

ـصـلى الـنـبي له فقالا نعودهُ، أبّي بن الله عبد على
.))يهــود حب عن أنهاك كنت قد((:  وسلم عليه الله

زرارة ـبـن أـسـعد أبغـضـهم الـلـه: فـقـد عـبـد فـقـالا
فمات.

● )2/913.(

ضعيف. إسنادهُ ●

ابممن طريممق ماممن كلهم والحاكم؛ً وأحمد، داود، رواه: أبو
ّلس، إسحاق وابن الزهري، عن إسحاق هنمما يصممّرح ولممم ماد

بالسماع.

)،1/341())المسممتدرك(( )،5/201())المسممند((انظممر: 
).2/598())داود أبي سنن صحيح((

ـبيه:  ،))أسمماماة عممن عممودةا عممن((: ))الظللا(( فمميتـن
.))أساماة عن عروةا عن((والصواب: 

ًا: عـنـه الـلـه رـضـي ذر أبي - حديث290 مرفوـعـ
ـا(( ـي ـي ـادي! إـن ـت عـب ـم حرـم ـى الظـل ـي، عـل نفـس

ًا؛ بينـكـم وجعلـتـه ـا فل محرـمـ عـبـادي! تـظـالموا. ـي
أـهـدكم. ـيـا فاـسـتهدوني هديته؛ من إل ضالّا كلكم

فاـسـتطعموني أطعمته؛ من إل جائع عبادي! كلكم
كـسـوته؛ ـمـن إل ـعـاٍر عـبـادي! كلـكـم أطعمـكـم. ـيـا
تخطـئـون عـبـادي! إنـكـم أكسـكم. يـا فاستكسوني
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ــا والنـهــار، باللـيــل ــذنوب أغـفــر وأـن ًا؛ اـل ــ جميـع
تبلغوا لن عبادي! إنكم لكم. يا أغفر فاستغفروني

فتنفـعـوني. ـيـا نفعي تبلغوا ولن فتضروني، ضّري
وجنـكـم، وإنـسـكم وآخرـكـم، أولـكـم أن عبادي! ـلـو

ذـلـك زاد ما منكم؛ واحد رجل قلب أتقى على كانوا
ًا. يا ملكي في ـم أن عبادي! لو شيئ ـم، أولـك وآخرـك

واـحـد؛ رجل قلب أفجر على كانوا وجنكم، وإنسكم
ًا. ـيـا ملـكـي ـمـن ذلك نقص ما أن عـبـادي! ـلـو ـشـيئ

ـصـعيد ـفـي قاموا وجنكم، وإنسكم وآخركم، أولكم
ـمـا مـسـألته؛ إنسان كل فاعطيت فسألوني، واحد،
إذا المخـيـُط ينـقـص كـمـا إل عـنـدي؛ مـمـا ذلك نقص
ـالكم هي عبادي! إنما البحر. يا أدخل أحـصـيها أعـم
ًا؛ وـجـد فـمـن إياـهـا، أوفيكم ثم لكم، فليحـمـد خـيـر
.))نفسه إل يلومن فل ذلك؛ غير وجد ومن الله،

● )2/935.(

صحيح. ●

وغيرهما. والترماذي، رواه: ماسلم، ●

).11/3())الصولا جاماع((انظر: 

الـلـه رـضـي مـسـعود ـبـن الـلـه عـبـد - حديث291
: وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالا: قالا عنه؛

نهتـهـم المعاـصـي؛ ـفـي إـسـرائيل بـنـو وقعت لما((
مجالسهم، في فجالسوهم ينتهوا، فلم علماؤهم،

بعضــهم اللــه فضــرب وشــاربوهم، وواكلــوهم،
ـض، ـم ببـع ـى ولعنـه ـن وعيســى داود لســان عـل ـب
ِلَك{مريم..  ُنوا َعَصوا ِبَما َذ َـكـا ُدوَن ّو ـ َـت . وـكـان))}َيْع
ًا، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرسولا فجـلـس، متكـئـ
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ـتـأطروهم ـحـتى بـيـدهُ، نفـسـي والذي ول((فقالا: 
ًا الحق على .))أطر

● )2/948.(

ضعيف. إسنادهُ ●

تخريجه. تقدم ●

).146 انظر: (رقم

الـلـه رـضـي مـسـعود ـبـن الـلـه عـبـد - حديث292
: وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالا: قالا عنه؛

ـان بني على النقص دخل ما أولا إن(( إـسـرائيل: ـك
ّتِق فيقولا: يا الرجل يلقى الرجل ودع الـلـه، هذا! ا

فل الغـد، مـن يلـقـاهُ لك. ـثـم يحل ل فإنه تصنع؛ ما
وقعـيـدهُ. فلـمـا وـشـريبه أكيله يكون أن ذلك يمنعه
. ـثـم))ببـعـض بعـضـهم قـلـوب اله ضرب ذلك؛ فعلوا
ّلِذيَن ُلِعَن{((قالا:  ِني ِمن َكَفُروا ا ِئيَل َب ـَرا ـى ِإـْس َـل َع

َد ِلـَسـاِن ـِن َوِعيـَسـى َداُو ْـب ـَم... ا َـي قولـــه:  إـلـى}َمْر
لـتــأمرن والـلــه؛ كل((ـقــالا:  ـثــم ،))}َفاـِســُقوَن{

ـد على ولتأخذن المنكر، عن ولتنهون بالمعروف، ـي
ًا الـحـق على ولتأطرنه الظالم، (أو: تقـصـرنه أـطـر

ًا) الحق على .))قصر

● )2/948.(

السابق. للحديث أخرى رواية وهو ●

قبله. انظر: ماا

ًا؛ منـكـم رأى من((- حديث: 293 ّـيـرهُ منـكـر فليغ
ـم فإن فبلسانه، يستطع؛ لم فإن بيدهُ؛ يـسـتطع؛ ـل

.))اليمان أضعف وذلك فبقلبه،
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● )2/948.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).145 انظر: (رقم

عـنـه؛ اـلـه رـضـي عمـيـرة ـبـن عدي - حديث294
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا قالا: سمعت

الخاـصـة، بعـمـل العاـمـة يـعـذب ل الـلـه إن((يـقـولا: 
ـقـادرون وـهـم ظهرانيـهـم، بـيـن المنـكـر يروا حتى
الله عذب فعلوا؛ فإذا ينكروهُ؛ فل ينكروهُ، أن على

.))والخاصة العامة

● )2/948.(

لغيرهُ. حسن ●

،))الكمممبير(( فمممي والطمممبراني بإسمممنادين، رواه: أحممممد
،))الزهد(( في المبارك وابن ،))الثار ماشكل(( في والطحاوي

لبنممي ماممولى طريممق ماممن كلهم ؛ً))السنة شرح(( في والبغوي
بها. يتقوى شواهد وله يسّم، لم ماجهولا، وهو عدي،

وجممه مامما أدري ول أحمممد، إسممناد الحممافظ حسممن وقممد
علته؟! عرفت بعدماا التحسين

ماسن مان الشامايين ماسند(( )،4/192())المسند((انظر: 
17/138())الكبير المعجم(( )،768 و2/765())أحمد الماام

)،139و
).13/4())الفتح(( )،14/346())السنة شرح((

عنــه الله رضي الخدري سعيد أبي - حديث295
ًا:  ـسـلطان عـنـد ـحـق كلـمـة الجـهـاد أفضل((مرفوع

.))جائر
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● )2/949.(

صحيح. ●

).149انظر: (رقم تخريجه، تقدم

َدّن{تـعـالى:  ـقـوله نزولا - سبب296 َتـِجـ ّد َل َأـَشـ

ّناِس ًة ال َداَو ّـلـِذيَن ـَعـ ُـنـوا... ِل ـفـي نزـلـت وأنـهـا ،}آَم
وأصحابه. النجاشي

● )2/964.(

بممن علممي روايممة مان عنه الله رضي عباس ابن ذلك ذكر
وذكره )،209( الرقم عند عنها الكلم تقدم وقد طلحة، أبي

والسدي, وعطاء. وماجاهد، جبير، بن سعيد

 - شمماكر)،501-10/499())الطممبري تفسممير((انظممر: 
الفتممح((). وانظممر: 234 للواحممدي(صا))النممزولا أسممباب((

).2/577())السماوي

ـبر297 ـدوم - ـخ ـرين ـق ً عـش ـن رجل ـارى ـم نـص
وهو وسلم عليه الله صلى للنبي الحبشة أو نجران
ـصـلى الـنـبي على قدم((إسحاق:  ابن وقولا بمكة،

ً عشرون وسلم عليه الله قريب أو بمكة، وهو رجل
ـمـن ـخـبرهُ، ظـهـر حـيـن النـصـارى، ـمـن ذـلـك، ـمـن

ـوهُ المسجد، في فوجدوهُ الحبشة، وـسـألوهُ، فكلـم
فلـمـا الكعـبـة، حولا أنديتهم في قريش من ورجالا
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا مسألتهم من فرغوا
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا دعاهم أرادوا؛ عما وسلم
الـقـرآن، عليهم وتل وجّل، عّز الله إلى وسلم عليه

ـا ـمعوهُ؛ فلـم ـت ـس ـم فاـض ـن أعينـه ـدمع، ـم ـم اـل ـث
ـا منه وعرفوا وصدقوهُ، به، وآمنوا لـه، استجابوا ـم
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قــاموا فلما أمرهُ، من كتابهم في لهم يوصف كان
قرـيـش، من نفر في جهل أبو اعترضهم عندهُ؛ من

وراءـكـم ـمـن بعثـكـم رـكـب من الله فقالوا: خيبكم
ـادون دينـكـم أـهـل ـمـن ـأتونهم لـهـم، ترـت بـخـبر فـت

فـارقتم حـتى عنـدهُ، مجالستكم تطل فلم الرجل،
ًا نعلم ما لكم، قالا بما وصدقتموهُ دينكم أحمق ركب
ـم، لهم). فقالوا: ـسـلم قالا كما (أو منكم ل عليـك

ـاهلكم، ـا نـج ـا لـن ـم أعمالـن ـالكم، ولـك ـألوا ل أعـم ـن
ًا. فيقالا: إن أنفسنا أـهـل ـمـن النصارى النفر خير

ـات: ـهـؤلء نزـلـت فيـهـم نـجـران. ويـقـالا: إن الـي
ّلِذيَن{ َناُهُم ا ْي َت َتاَب آ ِك ْل ِلِه ِمن ا ْب ـوَن ِبِه ُهم َق ُـن ...}ُيْؤِم

َتِغي ل{قوله:  إلى ْب ِليَن َن ْلَجاِه }.ا

● )2/965.(

ضعيف. ●

ًا، إسحاق رواه: ابن البيهقي. طريقه ومان ماعلق

السمميرةا(( )،218(صا))إسممحاق ابممن سمميرةا((انظممر: 
الفتممح(( )،2/306(  للممبيهقي))الممدلئل(( )،2/36())النبويممة

).2/578())السماوي

علـيـه الـلـه ـصـلى جرـيـر: أـنـه اـبـن - رواـيـة298
ًا، جـلـس وـسـلم وـلـم ـقـام، ـثـم الـنـاس، ـفـذكر يوـمـ
أصحابه: مــا من ناس فقالا التخويف، على يزدهم

حرـمـوا ـقـد النـصـارى فإن عملً؛ نحدث لم إن حقنا
يأكل أن بعضهم نحرم. فحرم فنحن أنفسهم على

بعـضـهم وـحـرم بالنـهـار، يأـكـل وأن والورك، اللحم
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ذـلـك فبـلـغ النـسـاء،
ـا((فـقـالا:  ، وـسـلم ـالا ـم النـسـاء حرـمـوا أـقـوام ـب
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ـام إـنـي أل  والـنـوم؟ والطـعـام وأفـطـر وأـقـوم، أـن
فلـيـس عـنـي؛ رـغـب فـمـن النـسـاء؛ وأنكح وأصوم،

ّيـَهـا َـيـا{. فنزـلـت: ))مني ّـلـِذيَن َأ ُـنـوا ا َ آَم ُتَحّرـُمـوا ل
َباِت ّي ُكْم اللُه َأَحّل َما َط َ َل ُدوا... َول َت  إلخ.}َتْع

● )2/970.(

مرسل. ●

ّدي مارسل مان جرير ابن أورده طويلة. قصة ضمن الّس

ًا رواه والحديث النممزولا: البخمماري، سبب بدون ماختصر
التالي. الحديث في سيأتي كما والنسائي؛ً وماسلم،

).10/517())جرير ابن تفسير((انظر: 

ـقـالا: ـجـاء عـنـه؛ الـلـه رـضـي أنس - حديث299
ـه ـصـلى الله رسولا أزواج بيوت إلى رهط ثلثة الـل
عنها؛ أخبروا فلما عبادته، عن يسألون وسلم عليه

الـلـه رـسـولا ـمـن نـحـن قالوا: أـيـن تقالوها؛ كأنهم
ـدم ما لـه غفر وقد ؛ وسلم عليه الله صلى ـن تـق ـم
الليـل فأصـلي أنا؛ أحدهم: أما قالا  تأخر؟ وما ذنبه

ًا. وقـالا أفطـر. ول الـدهر أصـوم الخـر: وأنـا أبـد
ًا. فجاء أتزوج ول النساء أعتزلا آخر: وأنا وقالا أبد

فـقـالا: إليـهـم، وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا
ـم(( ـذين أنـت ـم اـل ـذا قلـت ـا ـك ـذا. أـم ـه؛ وـك ـي والـل إـن

وأفـطـر، أـصـوم ولكـنـي له، وأتقاكم لله، لخشاكم
ـعـن رـغـب فـمـن النـسـاء؛ وأـتـزوج وأرـقـد، وأصلي
.))مني فليس سنتي؛

).971 و2/970( ●

صحيح. ●
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والنسائي. وماسلم، رواه: البخاري،

).1/294())الصولا جاماع((انظر: 

ـا:  الله رضي عباس ابن - حديث300 أن((عنهـم
فقالا: إني ، وسلم عليه الله صلى النبي أتى رجلً

وأـخــذتني للنـســاء، انتـشــرت اللـحــم؛ أـصــبت إذا
ـه فأنزلا اللحم، علّي فحرمت شهوتي، ـالى: الـل تـع

ّيَها َيا{ ّلِذيَن َأ ُنوا ا َباِت ُتَحّرُموا ل آَم ّي ـّل َما َط ـُه َأـَح الـل
ُكْم.. الية.} َل

● )2/971.(

بشواهدهُ. صحيح ●

جرير. وابن رواه: الترماذي،

())جريممر ابن تفسير(( )،2/119())الصولا جاماع((انظر: 
())ومارويممماته عبممماس ابمممن تفسمممير((  - شممماكر)،10/520
).3/46 ())الترماذي سنن صحيح(( )،1/343

ـفـي عنهـمـا الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أـثـر301
الـيـــــــــــــــة ـنـــــــــــــــزولا ـســـــــــــــــبب

)89 :(}َ ُكُم ل ُذ ّلْغِو اللُه ُيَؤاِخ ُكْم ِفي ِبال ِن ْيَما : (أن}َأ
والملـبـس المـطـاعم طيـبـات حرـمـوا الذين القوم

فلـمـا ذـلـك، عـلـى حلـفـوا أنفـسـهم عـلـى والمناكح
َ{نزـلـت:  َـبـاِت ُتَحّرـُمـوا ل ّي ـُه َأـَحـّل ـَمـا َط ُـكـْم الـل ؛}َل

.))الية هذهُ فنزلت بأيماننا؟ نصنع قالوا: كيف

● )2/971.(

ًا ضعيف ● ّد . ج

ماممن كلهممم بالضممعفاء؛ً ماسلسممل بإسممناد جرير ابن رواه
العوفي. أسرةا
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السممناد هذا وعن )،10/523())الطبري تفسير((انظر: 
).2943(رقم))الطبري تفسير((انظر: 

عـنـه: الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عـمـر - أثر302
ّين(( .))شفاء بيان الخمر في لنا اللهم! ب

● )2/975.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).233 انظر: (رقم

ـقـد الخمـر القـوم! إن أيهـا أل((- مقولـة: 303
حرمت...).

● )2/975.(

صحيح. ●

ماممن وغيرهممما؛ً وماسلم، رواه: البخاري، حديث مان جزء
عنه. الله رضي ماالك ابن أنس حديث

).5/108 ())الصولا جاماع((انظر: 

عـنــه الـلــه رـضــي عـبــاس اـبــن - ـحــديث304
ًا:  .))حرام مسكر وكل خمر، مخمر كل((مرفوع

● )2/976.(

حسن. ●

البيهقي. طريقه ومان داود، رواه: أبو حديث مان جزء

اليممماني كيسممان بممن عمممر بممن إبراهيممم سممنده وفممي
وغيره. ماعين ابن وثقه صدوق، إسحاق؛ً أبو الصنعاني

ّوى كثيرةا شواهد الحديث مان الشطر ولهذا بها. يتق
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())الممبيهقي سممنن(( )،5/100())الصممولا جمماماع((انظممر: 
).4424())الجاماع صحيح(( )،8/288

النــاس! أيها يا((عنه:  الله رضي عمر - أثر305
خمـسـة: ـمـن وـهـي ـنـزلا يوم الخمر تحريم نزلا قد
والـشـعير. والحنـطـة، والعسل، والتمر، العنب، من

.))العقل خامر ما والخمر

● )2/976.(

صحيح. ●

والترماممممذي، داود، وأبممممو وماسمممملم، رواه: البخمممماري،
فممي شمميبة أبممي وابممن ،))الشممربة(( فممي وأحمممد والنسممائي،

.))المصنفِّ((

(صا))الشربة كتاب(( )،5/105())الصولا جاماع((انظر: 
).3807(رقم))المصنفِّ(( )،185/رقم37

ـة ـنـزولا - ـسـبب306 ـ 93( الـي ْـيـَس{)ـ: َـلـى َل َع
ّلِذيَن ُنوا ا ُلوا آَم ِلَحاِت... َوَعِم بعض أن((وهو:  ،}الّصا

الخـمـر: كـيـف تحرـيـم ـنـزولا بـعـد ـقـالوا الـصـحابة
ـا (أو الخمر يشربون ماتوا وقد بأصحابنا قالوا: فـم

أي: بطـونهم)؛ فـي وهـي أحـد في قتلوا قوم بالا
ْـيـَس{الـلـه:  تحريمها؟! ـفـأنزلا قبل َـلـى َل ّـلـِذيَن َع ا

ُنوا ُلوا آَم ِلَحات... َوَعِم .)) الية}الّصا

● )2/977.(

بمعناهُ. صحيح ●

وماالممك؛ً والنسممائي، داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري،
الممبراء حديث مان الترماذي ماالك. ورواه بن أنس حديث مان
عنهم. الله رضي عباس وابن عازب بن
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).5/108 ،2/120الصولا)) ( انظر: ((جاماع

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث307
فـتـح ـيـوم وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا قالا

ول ـشـجرهُ، يعـضـد ل ـحـرام، البـلـد ـهـذا إن((مـكـة: 
إل لقطـتـه تلتـقـط ول صيدهُ، ينفر ول َخلهُ، ُيختلى

.))لمعرف

● )2/982.(

صحيح. ●

والنسائي. وماسلم، رواه: البخاري،

).9/288())الصولا جاماع((انظر: 

أـمـر((ـقـالت:  عنها؛ الله رضي عائشة - أثر308
خـمـس بقـتـل وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا

ـراب، الـحـل ـفـي فواـسـق ـرم: الـغ ـدأة، والـح والـح
.))العقور والكلب والفأرة، والعقرب،

● )2/982.(

صحيح. ●

والنسائي. والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري،

).10/223())الصولا جاماع((انظر: 

ـادة في عنه الله رضي عمر ابن - حديث309 زـي
ّية) على المتقدم. عائشة حديث (الح

● )2/982.(

صحيح. ●

حممديث ماممن وماسمملم؛ً عند: البخمماري، ماثبتة الزيادةا هذه
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والترماذي. داود، وأبو عنهما، الله رضي عمر ابن

).10/227 ())الصولا جاماع((انظر: 

عنه الله رضي طالب أبي بن علي - حديث310
ًا:  .))ثور إلى عير بين ما حرم المدينة((مرفوع

● )2/982.(

صحيح. ●

والترماممممذي، داود، وأبممممو وماسمممملم، رواه: البخمممماري،
والنسائي.

).9/305())الصولا جاماع((انظر: 

عـنـه الـلـه رـضـي تمـيـم ـبـن عـبـاد - ـحـديث311
ًا:  وإـنـي لـهـا، ودـعـا مـكـة حرم إبراهيم إن((مرفوع

.))مكة إبراهيم حرم كما المدينة حرمت

 ● )2/983.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري،

).9/308())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: لـمـا عـنـه؛ الـلـه رـضـي عـلـي - حديث312
ّلِه{الية:  هذهُ نزلت ِل َلى َو ّناِس َع ـِت ِحّج ال ْـي َب ْل ـِن ا ـَم

َطاَع َت ْيِه اْس َل ً ِإ ِبيل الـلـه! أـفـي رـسـولا قالوا: يا ؛}َس
ـقـالا: ـعـام؟ ـكـل فسكت. فـقـالوا: أـفـي عام؟ كل

ّيَها َيا{الله:  . فأنزلا))لوجبت قلت: نعم؛ ل. ولو(( َأ

ـِذيَن ّـل ـوا ا ُـن ُلوا ل آَم َأ ـْن َتْســ َء ـَع َيا َد ِإن َأْشــ ـ ْـب ـْم ُت ُـك َل

ُكْم... الية.  إلخ}َتُسْؤ

● )2/985.(
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بشواهدهُ. صحيح ●

وأبممو والحمماكم، وأحمممد، مامماجه، وابممن رواه: الترماممذي،
علي. عن البختري أبي طريق مان يعلى؛ً

ًا يممدرك لممم البخممتري فأبو مانقطع؛ً إسناد وهذا ّيمم ولممم عل
مانه. يسمع

وابممن عبمماس، حممديث: ابممن مان كثيرةا شواهد وللحديث
السبب. ذكر بدون أمااماة؛ً وأبي ماسعود،

-2/175())المسممند(( )،3/4())الصممولا جمماماع((انظممر:   
ابممن تفسير((  - شاكر)،11/104())الطبري تفسير(( شاكر)،

.)) - شاكر2/175())المسند(( )،3/200())كثير

ًا:  وانظر (صا))النزولا أسباب مان المسند الصحيح((أيض
)،2884/رقممم231(صا))مامماجه ابممن سممنن ضممعيفِّ(( )،63

))السممممممممممممممممممممممممممممماوي الفتممممممممممممممممممممممممممممح((

بعده. ). وانظر: ماا2/592(

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي هريرة أبي - حديث313
أيـهـا ـيـا((:  وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا قالا

فـقـالا: رـجـل، . فـقـام))الـحـج عليـكـم الناس! كتب
ـم عنه، فأعرض الله؟ رسولا يا عام كل أفي ـاد ـث ـع

وـمـن((فقـالا:  الله؟ رسولا يا عام كل فقالا: أفي
ـل؟ ـالا: ))القاـئ ـالوا: فلن. ـق ـذي((. ـق نفـسـي واـل

ـدهُ؛ ـو بـي ـم؛ ـل ـت: نـع ـوجبت، قـل ـو ـل ـت؛ وـل ـا وجـب ـم
. ـفـأنزلا))لكفرـتـم تطيقوـهـا؛ ـلـم وـلـو أطقتموها،

ّيـَهـا َـيـا{تـعـالى:  الله ّـلـِذيَن َأ ُـنـوا ا َ آَم ُلوا ل َأ ـَعـْن َتـْسـ
َء َيا َد ِإن َأْش ْب ُكْم ُت ُكْم َل .}َتُسْؤ

● )2/985.(
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لغيرهُ. صحيح ●

بممن إبراهيممم طريممق مان والدارقطني؛ً جرير، رواه: ابن
ضعيفِّ. وهو الهجري، ماسلم

اختلف ماممع صممحيح، آخممر بإسممناد جريممر ابممن رواه لكممن
أو ماحصن اسمه قام الذي الرجل أن وفيه المتن، في يسير

ّكاشة السدي. ماحصن بن ع

سممنن((  - شمماكر)،11/105())الطممبري تفسممير((انظممر: 
))الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدارقطني

قبله. ). وانظر: ماا2/282(

الـنـبي ـعـن عـنـه، الـلـه رـضـي أنس - حديث314
تـسـألوني ل .. ـفـوالله؛((:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى

مـقـامي ـفـي دـمـت ـمـا ـبـه، أـخـبرتكم إل شيء؛ عن
ـيـا ـمـدخلي فـقـالا: أـيـن رـجـل، إلـيـه . فـقـام))ـهـذا

اـبـن عـبـدالله . فـقـام))الـنـار((ـقـالا:  الـلـه؟ رـسـولا
فـقـالا: الـلـه؟ رـسـولا ـيـا أـبـي فـقـالا: ـمـن حذاـفـة

أـعـق ـبـابن ـسـمعت أمه: ـمـا . قالت))حذافة أبوك((
نســاء يقارف ما قارفت أمك تكون أن أأمنت منك،

الـنـاس؟! فـقـالا: أعـيـن عـلـى فتفـضـحها الجاهلية
به. للحقت أسود؛ بعبد ألحقني لو والله؛

● )2/985.(

صحيح. ●

ماختلفممة، بألفمماظ والترماممذي؛ً وماسمملم، رواه: البخمماري،
عبممد بيممن جرى ماا وهو مانه، الخر الشق بذكر ماسلم وانفرد

عنهما. الله رضي وأماه حذافة بن الله

).2/122())الصولا جاماع((انظر: 
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ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي هريرة أبي - حديث315
وـهـو ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـخـرج

المـنـبر، عـلـى جـلـس ـحـتى وجـهـه، محماّر غضبان،
.))النار في((قالا:  أنا؟ فقالا: أين رجل، إليه فقام

ـن آخــر، فقــام ـي؟ فقــالا: ـم ـالا:  أـب ـوك((فـق أـب
فـقـالا: رـضـينا الخـطـاب، ـبـن عـمـر . فقام))حذافة

ًا، بالله ّب ًا، وبالسلم ر عليه   وبمحمد دين الله صلى
ًاوسلم  ّي ًا، وبالقرآن ، نب الله رسولا يا إنا إمام
آباؤنــا. من أعلُم والله وشرك، بجاهلية عهد حديثو

ّيَهـا َيـا{اليـة:  هـذهُ ونزلـت غضـبه، قالا: فسكن َأ

ـِذيَن ّـل ـوا ا ُـن َ آَم ُلوا ل َأ ـ ـْن َتـْس َء ـَع َيا ـ َد ِإن َأـْش ـ ْـب ـْم ُت ُـك َل

ُكْم... الية.} َتُسْؤ

● )2/985.(

قبله. بما صحيح ●

الماوي. أبان بن العزيز عبد طريق مان جرير رواه: ابن

 - شاكر). وانظر: ماا11/103())الطبري تفسير((انظر: 
قبله.

( الية أن((عنه:  الله رضي عباس ابن - أثر316
َبحيـرة عن سألوا قوم في ) نزلت101 والسـائبة ال

.))والحام والوصيلة

● )2/985.(

بممن وُخصميفِّ بشممير بن عتاب فيه بسند جرير رواه: ابن
وُخصمميفِّ؛ً يخطممئ، صممدوق وعتمماب؛ً الجممزري، الرحمن عبد

بأخرةا. خلط الحفظ سيء صدوق

.)) - شاكر11/111())الطبري تفسير((انظر: 
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أهـلـك فإنـمـا تركتكم؛ ما ذروني((- حديث: 317
عـلـى واختلفـهـم ـسـؤالهم، قبلكم: ـكـثرة كان من

.))أنبيائهم

● )2/986.(

صحيح. ●

رضممي هريممرةا أبممي حديث مان والنسائي؛ً رواه: ماسلم،
وزيادات. السياق في اختلف ماع عنه، الله

).3/3())الصولا جاماع((انظر: 

فراـئـض؛ ـفـرض تـعـالى الـلـه إن((- حديث: 318
ّيعوها، فل ـ ـد تـض ًا؛ وـح ـدود ـدوها، فل ـح ـرم تعـت وـح

بكــم رحمة أشياء عن وسكت تنتهكوها، فل أشياء؛
.))عنها تسألوا فل نسيان؛ غير

● )2/986.(

ضعيف. إسنادهُ ●

والطممبراني ،))البانممة(( في بطة وابن رواه: الدارقطني،
ماممن كلهممم ؛ً))الحلية(( في نعيم وأبو والبيهقي، ،))الكبير(( في

عنه. الله رضي الخشني ثعلبة أبي عن ماكحولا طريق

ثعلبة. أبي مان سماع له يصّح وماكحولا؛ًلم

بمعناه. شواهد وللحديث

()) البانمممة(( )،4/184())المممدارقطني سمممنن((انظمممر: 
سممنن(( )،22/589())   الكممبير المعجم(( )،30/رقم1/407
العلوم جاماع(( )،17(صا)) المرام غاية(( )،10/12()) البيهقي
).5/59()) الصولا جاماع(( )،30 رقم (حديث)) والحكم

ــديث: 319 ــم إن((- ـح ــلمين أعـظ ــي المـس ـف
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ًا المسلمين على يحرم لم شيء عن سألا َمن جرم
.))مسألته أجل من عليهم فحرم المسلمين

● )2/986.(

صحيح. ●

بممن سعد حديث مان داود؛ً وأبو وماسلم، رواه: البخاري،
عنه. الله رضي وقاصا أبي

).5/54())الصولا جاماع((انظر: 

الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عمر كان((- أثر: 320
.))يكن لم عما سألا من يلعن عنه

● )2/987.(

عممن إبراهيممم بممن ماسمملم طريممق مان رواه: الدارماي ●
بممن زيممد بممن حممماد وأظنممه أبيممه، عممن المنقري زيد بن حماد
ماممن الرجالا كتب مان يدي بين فيما أجد فلم البصري، درهم
روى درهممم بممن زيد بن وحماد المنقري، زيد بن حماد اسمه

بممن زيممد وأبمموه أبيممه، عممن هممو وروى إبراهيم بن ماسلم عنه
وهممو ،))ماقبممولا((الحممافظ:  عنممه وقالا حبان، ابن وثقه درهم

ماممن الثنيممن أو الواحد إل يلقوا لم الذين التابعين، صغار مان
الصحابة.

).1/62())الدارماي سنن((انظر: 

ـكـان((عـنـه:  الـلـه رـضـي ثابت بن زيد - أثر321
ـقـالوا: ـفـإن ـهـذا؟ المر: أـكـان عن سئل إذا يقولا

ّدث قد نعم ـم وإن يعلم، بالذي فيه كان. ح قالوا: ـل
.))يكون حتى يكن. قالا: فذروهُ

● )2/987.(
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مرسل. ●

الزهري. مارسل مان الدارماي رواه ●

).1/62())الدارماي سنن((انظر: 

وـقـد عـنـه، الـلـه رـضـي ياسر بن عمار - أثر322
قالوا: بعد؟ هذا كان هل((فقالا:  مسألة، عن ُسئل

تجـشـمناها ـكـان ـفـإذا يـكـون، ـحـتى قالا: دعونا ل،
.))لكم

● )2/987.(

عّمار). مان عامار سماع ثبت (إن صحيح ●

فممي  والممدارماي))الطبقممات(( فممي سممعد رواه: ابممن ●
بممن داود عممن البمماهلي خالد بن وهيب طريق مان ؛ً))السنن((

به. الشعبي عامار عن هند أبي

())المممدارماي سمممنن(( )،3/256 ())الطبقمممات((انظمممر: 
).123/رقم1/62

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عباس ابن - أثر323
ًا رأيت ما(( ًا كانوا قوم ـه رسولا أصحاب من خير الـل

ثلث ـعـن إل ـسـألوهُ ـمـا ؛ وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى
الـقـرآن، ـفـي كلـهـن قـبـض، ـحـتى مـسـألة عـشـرة

َنَك{منـهـــن:  ُلو َأ ِم الـّشـــْهِر ـَعـــِن َيـْســـ ْلـَحـــَرا ،}ا
َنَك{ ُلو َأ ـ َيـْس ـِن َو ـِض ـَع ْلَمِحـي ـبهه، ،}ا ـا وـش ـانوا ـم ـك

.))ينفعهم عما إل يسألون

● )2/987.(

ضعيف. إسنادهُ ●

يعلممى وأبممو ،))الكممبير(( فممي والطممبراني رواه: الدارماي،
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))المسممند(( فممي أجممده ولممم ،))العاليممة المطممالب(( فممي (كما

بن عطاء عن الفضيل بن ماحمد طريق مان كلهم المطبوع)؛ً
:))المجمع(( في الهيثمي قالا به؛ً جبير بن سعيد عن السائب

وبقيممة اختلممط، ولكنممه ثقممة، وهممو السممائب، بن عطاء وفيه((
بعممد عنممه روى مامممن فضمميل بممن . اهم. وماحمد))ثقات رجالا

الختلط.

())الكممبير المعجممم(( )،1/63 ())الممدارماي سممنن((انظر: 
 ماخطممموط)،581(ق))العاليمممة المطمممالب(( )،11/454

())المجمممع(( )،3596/رقممم3/323())العاليممة المطممالب((
1/158.(

ـه رضي شعبة بن المغيرة - حديث324 ـه الـل عـن
إن((ـقـالا:  ؛ وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا عن
البـنـات، ووأد المـهـات، عليـكـم: عـقـوق ـحـرم الله

ًا ًا: قـيـل لكم وهات. وكرهُ ومنع وـكـثرة وـقـالا، ثلث
.))المالا وإضاعة السؤالا،

● )2/987.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).11/723())الصولا جاماع((انظر: 

رـضـي بـكـر أـبـا أن حازم؛ بن قيس - حديث325
ـقـالا: ـثـم علـيـه، وأثـنـى الـلـه، فحمد قام، عنه الله
ّيـَهـا َـيـا{الـيـة:  ـهـذهُ تـقـرؤون الـنـاس! إنـكـم أيها َأ

ّلِذيَن ُنوا ا ُكْم آَم ْي َل ُكْم َع َ َأنُفَس ُكم ل َذا َضــّل ّمن َيُضّر ِإ
ُتْم ْي َد ـ َـت موـضـعها، غـيـر عـلـى تـضـعونها وإنـكـم ،}اْه

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا سمعت وإني
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ـه؛ ول المنـكـر، رأوا إذا الـنـاس إن((يـقـولا:  يغيروـن
.))بعقابه يعمهم أن وجّل عّز الله يوشك

● )2/992.(

صحيح. ●

بألفاظ وأحمد؛ً مااجه، وابن داود، وأبو رواه: الترماذي، ●
ماختلفة.

سممنن صممحيح(( )،1/330()) الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

 - شاكر).1/153())المسند(( )،3/48(

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث326
مكة، إلى يختلفان بداء بن وعدي الداري تميم كان

ـبـأرض فـتـوفي ـسـهم، بـنـي من فتى معهما فخرج
ـى تركته فدفعا إليهما، فأوصى مسلم، بها ليس إـل

ًا وحبـسـا أهـلـه، ًا فـضـة ـمـن جاـمـ باـلـذهب، مخوـصـ
: وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا فاستحلفهما

بمـكـة، الـجـام وـجـد . ـثـم))أطلعتـمـا ول كتمتـمـا ما((
رجلن فـجـاء وتمـيـم، ـعـدي ـمـن فقالوا: اـشـتريناهُ

للـسـهمي، الجام هذا أن فحلفا السهمي، ورثة من
اعـتـدينا. ـقـالا: وما شهادتهما، من أحق ولشهادتنا

ّيـَهـا َيـا{الـيـة:  نزـلـت الجام. وفيـهـم فأخذ ّـلـِذيَن َأ ا
ُنوا ُة آَم َد ُكْم َشَها ِن ْي َذا َب ُكُم َحَضَر ِإ َد ْلَمْوُت.. َأَح ـى}ا  إـل

ــوله:  ــُه{ـق َ َوالـل ــِدي ل ــْوَم َيـْه ْلـَق ْلَفاِســـِقيَن ا }ا

]106-108.[

● )2/994.(

صحيح. ●
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جريممر، وابممن داود، وأبممو والترماممذي، رواه: البخمماري، ●
والبيهقي. والدارقطني،

))الطممبري تفسممير(( )،2/129())الصممولا جمماماع((انظر: 

-شاكر).11/185(



ُة ِم ُسوَر َلنـَعا ا

النـكـاح إن((عنـهـا:  الـلـه رضي عائشة - أثر327
.))أنحاء... أربعة على كان الجاهلية في

● )2/1007.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).196 انظر: (رقم

عنهـمـا: أن الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أـثـر328
مشركو  هم}:َشْيٍء ِمن اللُه َأنَزلَا َما{قالوا:  الذين
مكة.

● )2/1021.(

بممن علممي حممديث  ماممن))تفسيره(( في جرير ابن روى ●
الكفممار، أنهممم عنهممما اللممه رضممي عباس ابن عن طلحة أبي

ماكة.  ماشركو أنهم ماجاهد وعن

انظممر: عبمماس ابممن عممن طلحة أبي بن علي إسناد وعن
).209 (رقم
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 - شاكر).11/524())الطبري تفسير((انظر: 

عنـهـا؛ الـلـه رـضـي يزـيـد بـنـت أـسـماء - أثر329
الله  النبي على النعام سورة نزلت((قالت:  صلى

وسلم   النبي ناقة بزمام آخذة وأنا جملة،عليه
لتكســر ثقلها من كادت إن ، وسلم عليه الله صلى

.))الناقة عظام

● )2/1022.(

ضعيف. ●

ً ماردويممه رواه: ابممن ● )،))المنثممور الممدر(( عممن (نقل
سممليم أبممي بممن ليممث إسناده وفي ،))الكبير(( في والطبراني

ّلَم وقد حوشب، بن وشهر ُك فيهما. ُت

())الزوائممد ماجمع(( )،24/178())الكبير المعجم((انظر: 
).1/258())القرآن فضائل ماوسوعة(( )،7/20

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عباس ابن - أثر330
حولـهـا واـحـدة، جمـلـة ليـلـة، بمـكـة النـعـام نزـلـت((

.))بالتسبيح حولها يجأرون ملك، ألف سبعون

● )2/1022.(

ضعيف. ●

وابممن عبيممد وأبممو ،))الكممبير(( فممي رواه: الطممبراني ●
علممي طريق مان كلهم  لهما؛ً))القرآن فضائل(( في الضريس

فممي نسممبته السيوطي وزاد ضعيفِّ، وهو ُجدعان، بن زيد بن
ماردويه. وابن المنذر  لبن))المنثور الدر((

))القممرآن فضائل(( )،12/215())الكبير المعجم((انظر: 

عمممدةا(( )،94(صا الضممريس ولبممن )،128(صا عبيد لبي
).1/257())الفضائل ماوسوعة(( )،5/11())التفسير
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عـنـه؛ الـلـه رـضـي ماـلـك ـبـن أنـس - حديث331
قالا وسلم     الله رسولا قالا:  عليه الله :صلى

سد الملئكة، من موكب معها النعام، سورة نزلت
والرض بالتـسـبيح، زـجـل لـهـم الـخـافقين، بـيـن ما

ـج، بـهـم ـه ورـسـولا ترـت الـلـه ـسـبحان((يـقـولا:  الـل
.))العظيم... الله سبحان العظيم،

● )2/1022.(

ً الشمميخ وأبممو ماردويممه رواه: ابممن ● الممدر(( عممن (نقل
أنممس عممن ؛ً))الشعب(( في والبيهقي والطبراني، )،))المنثور

عنه. الله رضي ماالك بن

عبد بن ماحمد شيخه عن الطبراني رواه((الهيثمي:  قالا
السممالمي، بكممر أبممي بممن ماحمد بن أحمد عن عرس بن الله
.))ثقات رجاله وبقية أعرفهما، ولم

فضممائل ماوسمموعة(( )،7/20()) الزوائممد ماجمممع((انظممر: 
))القممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرآن

).5/366 للبيهقي())اليمان شعب(( )،1/257(

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث332
ًا:  كـتـاب، ـفـي كـتـب الخلق؛ الله قضى لما((مرفوع

(أو: ـسـبقت رحـمـتي الـعـرش: إن ـفـوق عندهُ فهو
.))غلبت) غضبي

● )2/1050.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).4/518())الصولا جاماع((انظر: 

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث333
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ًا:  فأمـسـك ـجـزء، مـئـة الرحـمـة الـلـه جـعـل((مرفوع
ـدهُ ًا الرض ـفـي وأـنـزلا وتـسـعين، تـسـعة عـن ـجـزء
ًا؛ ترفع حتى الخلئق، تتراحم الجزء ذلك فمن واحد
.))تصيبه أن خشية ولدها عن حافرها الدابة

● )2/1050.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).4/520())الصولا جاماع((انظر: 

ـه رضي الفارسي سلمان - حديث334 ـه الـل عـن
ًا:  ـتراحم رحـمـة فمنها رحمة، مئة لله إن((مرفوع ـي

.))القيامة ليوم وتسعون وتسعة بينهم، الخلق بها

● )2/1050.(

صحيح. ●

الظممن حسممن(( فممي الممدنيا أبممي وابممن رواه: ماسمملم، ●
مائممة خلممق اللممه إن((بلفممظ:  وأحمممد؛ً لهممما، واللفممظ ،))بالله

.))رحمة...

عبممد ممم2753/رقممم4/2108())ماسمملم صممحيح((انظممر: 
).5(رقم))بالله الظن حسن(( )،5/439())المسند(( الباقي)،

خـلـق ـيـوم خـلـق تـعـالى الـلـه إن((- حديث: 335
ـمـا طبـاق رحمة كل رحمة، مئة والرض السماوات

رحمة الرض في منها فجعل والرض، السماء بين
والــوحش ولدها، على الوالدة تعطف فبها واحدة،
ـوم كان فإذا بعض، على بعضها والطير ـة؛ ـي القياـم
.))الرحمة بهذهُ تعالى الله أكملها
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● )2/1050.(

صحيح. ●

قبله. وغيره. انظر: ماا ماسلم رواه ●

ـه رضي الخطاب بن عمر - حديث336 ـه؛ الـل عـن
وسلم    الله رسولا على قالا: قدم عليه الله صلى

تحـلـب ـقـد تـسـعى، الـسـبي ـمـن امرأة فإذا بسبي،
ًا وجــدت إذ ثــديها، ّي فأخــذته، الســبي، فــي صــب
ـه صلى فقالا فأرضعته، ببطنها، فألزقته ـه الـل علـي

ـفـي وـلـدها طارـحـة الـمـرأة ـهـذهُ أـتـرون((:  وسلم
تطرحه. أل على تقدر وهي والله، . قلنا: ل))النار؟
.))بولدها هذهُ من بعبادهُ أرحم تعالى فالله((قالا: 

● )2/1051.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).4/521())الصولا جاماع((انظر: 

رضي العاص بن عمرو بن الله عبد - حديث337
ًا:  عنهـمـا الـلـه الـلـه يرحمـهـم الراحـمـون((مرفوـعـ

ـفـي ـمـن يرحمـكـم الرض، ـفـي من ارحموا تعالى،
.))السماء

● )2/1051.(

صحيح. ●

والحممماكم، وأحممممد، والترمامممذي، داود، رواه: أبمممو ●
والبيهقي.

ّية. بالمسلسل ماشهور الحديث هذافائدة:  بالول
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أبممي سممنن صممحيح(( )،4/515())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

())المسممتدرك(( شمماكر)، ممم9/204())المسممند(( )،3/933(
4/159،(

).13/359())الفتح(( )،9/41())البيهقي سنن((

ًا:  عنه الله رضي جرير - حديث338 ل((مرفوعــ
.))الناَس يرحم ل من اللُه يرحم

● )2/1051.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).4/516())الصولا جاماع((انظر: 

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث339
ًا:  .))شقي من إل الرحمة تنزع ل((مرفوع

● )2/1051.(

حسن. ●

والحمماكم، حبممان، وابممن والترماممذي، داود، رواه: أبممو ●
وغيرهم.

أبممي سممنن صممحيح(( )،4/516())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

 - شاكر).15/156())المسند(( )،3/933(

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي هريرة أبي - حديث340
ّبل بــن الحسن وسلم عليه الله صلى الله رسولا ق
ـحـابس، ـبـن الـقـرع وعندهُ عنهما، الله رضي علي

قبلـت مـا الولـد مـن عشـرة لـي القرع: إن فقالا
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ًا. فنظر منهم علـيـه الله صلى الله رسـولا إليه أحد
.))ُيرحم ل يرحم؛ ل من((قالا:  ثم ، وسلم

● )2/1051.(

صحيح. ●

داود. وأبو والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●

).4/517())الصولا جاماع((انظر: 

عـنـه؛ الـلـه رـضـي هرـيـرة أـبـي عن - حديث341
: وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قالا: ـقـالا

ـه اـشـتد بطريق، يمشي رجل بينما(( العـطـش، علـي
ًا، فوجد كلب وإذا خرج، ثم فشرب، فيها، فنزلا بئر
الرجل: لقد فقالا العطش، من الثرى يأكل يلهث،

بـلـغ ـكـان اـلـذي مـثـل العـطـش ـمـن الكـلـب هذا بلغ
بفـيـه، أمـسـكه ثم ماء، خفه فمل البئر، فنزلا مني،
فغـفـر ـلـه، الـلـه فـشـكر الكلب، فسقى رقي، حتى

ا اللـه! وإن رسـولا . قالوا: يا))لـه ائم فـي لن البه
ًا؟ .))أجر رطبة كبد كل في((قالا:  لجر

● )2/1051.(

صحيح. ●

وماالك. داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).4/523())الصولا جاماع((انظر: 

اـمـرأة أـخـرى: أن رواـيـة وـفـي((- قولـــه: 342
ًا، ّي ًا رأت بغ أدـلـع ـقـد ـبـبئر، يطيف حار، يوم في كلب

ـا له فنزعت العطش، من (أي: أخرج) لسانه موقـه
.))به لها فغفر (أي: خفها)،
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السابق. انظر: الحديث

ـد - ـحـديث343 ـد ـبـن الرحـمـن عـب ـه عـب ـبـن الـل
ـمـع ـقـالا: كـنـا عـنـه؛ الـلـه رـضـي أبـيـه ـعـن مسعود
وسلم     الله رسولا عليه الله فرأينا سفر، فيصلى
ـرة ـا حـم ـان (طــائر) معـه ـا، فرـخ ـذناهما، لـه فأـخ
(أو: تـفـرش) (أي: ترـخـي تـعـرش الحـمـرة فجاءت

الـلـه رـسـولا ـجـاء فلما الرض)، من وتدنو جناحيها
ـهـذهُ فـجـع ـمـن((ـقـالا:  ؛ وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى

ـقـد نـمـل قرـيـة . ورأى))إليـهـا وـلـدها ردوا بولدها؟
ـا: نـحـن.))هذهُ؟ أحرق من((فقالا:  أحرقناها، . قلـن

.))النار رب إل بالنار يعذب أن ينبغي ل إنه((قالا: 

● )2/1051.(

صحيح. ●

،))المفممرد الدب(( فممي والبخمماري داود، رواه: أبممو ●
وغيرهم. ،))المستدرك(( في والحاكم

أبممي سممنن صممحيح(( )،4/528())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

).798 و1/33())الصحيحة السلسلة(( )،2/508(

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث344
ًا:  ًا نمـلـة قرـصـت((مرفوـعـ ّـيـ ـفـأمر النبـيـاء، ـمـن نب

إليه: أْن تعالى الله فأوحى فحرقت، النمل، بقرية
.))تسبح؟! المم من أمة أحرقت نملة قرصتك

● )2/1051.(

صحيح. ●

والنسائي. داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●
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).4/531 ())الصولا جاماع((انظر: 

يحـفـظ وهو النضر، بن مالك كان((- قوله: 345
ـالا من وإسفنديار رستم عن فارسية أساطير أبـط
ًا يجـلـس الـسـطوريين، الفرس ًا مجلـسـ ـمـن قريـبـ
ـه رـسـولا ـه ـصـلى الـل ـه الـل ـو وـهـو وـسـلم علـي يتـل
عليكم يقص محمد كان للناس: إن فيقولا القرآن،
ـيـروح ـثـم منـهـا، أحـسـن فعـنـدي الولين؛ أساطير

ليـصـرفهم الـسـاطير؛ ـمـن عـنـدهُ مما عليهم يقص
.))الكريم القرآن إلى الستماع عن

● )2/1067.(

ًا، إسممحاق رواه: ابممن ● أنسمماب(( فممي والبلذري ماعلقمم
الحممارث بممن النضممر هممو والرجممل سممند،  بممدون))الشممراف
.))الشراف أنساب(( في كما العبدري؛ً

أنسمماب(( )،201(صا))إسممحاق ابممن سمميرةا((انظممر: 
))الشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممراف

)1/139.(

وأـبـا ـسـفيان أـبـا أن((إـسـحاق:  اـبـن - خبر346
رـسـولا ـمـن ليـسـتمعوا ليلة خرجوا والخنس جهل
.))... وسلم عليه الله صلى الله

● )2/1074.(

ضعيف. إسنادهُ ●

).274 تخريجه. انظر: (رقم تقدم ●

أـسـباط طريق من جرير ابن - قولـه: روى347
ْد{قوله:  في السدي عن َلُم َق ّنُه َنْع ُـنـَك ِإ َيْحُز ّـلـِذي َل ا

ُلوَن ّنُهْم َيُقو ِإ َ َف َنَك ل ُبو ّذ َك ِكّن ُي َل ِلِميَن َو ـا ّـظ ـاِت ال َـي ِبآِ
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ُدوَن اللِه بــن الخنس قالا بدر؛ يوم كان : لما}َيْجَح
ًا زـهـرة! إن بـنـي زهرة: يا لبني شريق اـبـن محـمـد

كــان فإن أخته؛ ابن عن ذب من أحق فأنتم أختكم؛
ًا ّي ًا؛ كان وإن اليوم، تقاتلوهُ لم ؛ نب أـحـق كنـتـم كاذب
ـم، أبا ألقى حتى أخته. قفوا ابن عن كف من الحـك

محمد؛ ُغلب وإن سالمين، رجعتم محمد؛ غلب فإن
ًا. فيومـئـذ بكم يصنعوا لن قومكم فإن ـسـمي ـشـيئ

ـس ُأبي. فالتقى اسمه وكان الخنس، ـأبي الخـن ـب
ـعـن الحـكـم! أـخـبرني أـبـا فقالا: يا به، فخل جهل،

ـمـن هاهـنـا لـيـس ـفـإنه ـكـاذب؟ أم محـمـد: أـصـادق
أـبـو كلمـنـا! فـقـالا يـسـتمع وغـيـرك غـيـري قريش

ًا إن جهل: ويحك! والله؛ ـكـذب وـمـا لـصـادق، محمد
ـد ـط، محـم ـن ـق ـب إذا ولـك ـو ذـه ـاللواء قـصـي بـن ـب

لـسـائر يـكـون فـمـاذا والنـبـوة؛ والحجابة والسقاية
ّنُهْم{قـوله:  قريش؟! فذلك ِإ َ ـَفـ َنَك ل ُبو ّذ َـكـ ِـكـّن ُي َل َو

ِلِميَن ّظا َياِت ال ُدوَن اللِه ِبآِ }.َيْجَح

● )2/1075.(

ضعيف. مرسل ●

ّدي، ماراسيل مان الرواية هذه ● جريممر ابممن رواهمما الّسمم
قالا المفضل؛ً بن أحمد إسنادها في أن كما ،))التفسير(( في
حفظممه فممي شمميعي، صدوق،((: ))التقريب(( في الحافظ عنه

ًا، كممان((حمماتم:  أبو . وقالا))شيء رؤسمماء ماممن وكممان صممدوق
.))الشيعة

 - شاكر).11/333())الطبري تفسير((انظر: 

رـسـولا مع ربيعة بن عتبة الوليد أبي - خبر348
. وسلم عليه الله صلى الله
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● )2/1075.(

لغيرهُ. حسن ●

ً إسحاق رواه: ابن ● كعمب بن ماحمد طريق مان مارسل
ّدثت يسّمهم، لم شيوخ عن القرظي بممن عتبممة أن فقالا: ُحمم

ربيعة... وذكره.

هممذه: ابممن إسحاق ابن طريق غير مان نحوه روى ولكن
كلهما ُنعيم؛ً وأبو والبيهقي، والبغوي، يعلى، وأبو شيبة، أبي
عممن الكنممدي الجلممح طريممق ماممن جميعهممم ؛ً))الممدلئل(( فممي

عنمه سممكت والمذيالا صممدوق، والجلمح حرمالمة، بممن المذيالا
.))الثقات(( في حبان ابن ووثقه حاتم، أبي وابن البخاري

ًا له ويشهد كلهممما والممبيهقي ُنعيم أبو نحوه روى ماا أيض
ابممن عممن نممافع عممن إسممحاق ابممن طريممق  مان))الدلئل(( في

عمر.

ابممن ماصممنفِّ(( )،206(صا))إسممحاق ابممن سيرةا((انظر: 
))شممممممممممممممممممممممممممممممممميبة أبمممممممممممممممممممممممممممممممممي

))النبوية السيرةا(( )،3/349())يعلى أبي ماسند(( )،14/295(

))الممدلئل(( )،1/304( ُنعيممم  لبممي))الممدلئل(( )،1/363(

)،2/205( للممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبيهقي
())كممثير ابممن تفسممير(( )،113(صا  للغزالممي))السيرةا فقه((

7/150.(

ـــــه: 349 ـــد((- قول ـــوي روى وـق ـــي البـغ ـف
ًا))تفسيرهُ(( الـلـه عـبـد ـبـن ـجـابر ـعـن بإسنادهُ  حديث

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا عـنـه: أن الله رضي
ِإْن{قولـه:  إلى قراءته في مضى وسلم َأْعَرُضوا َف

ُكْم َفُقْل ُت َذْر ْن ْـثـَل َصاِعَقًة َأ َد ـَعـاٍد ـَصـاِعَقِة ّم َثـُمـو ،}َو
إـلـى ورجع الرحم، وناشدهُ فيه، على عتبة فأمسك
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عنـهـم... واحتـبـس قرـيـش، إـلـى يـخـرج وـلـم أهله،
ـى ـرهُ)، (إـل ـم آـخ ـا ـث ـدثوهُ لـم ـي ـح ـذا؛ ـف ـالا: ـه ـق

ـه فأمـسـكت ـد يـكـف، أن الرـحـم وناـشـدته بفـي وـق
ًا أن علمتم ًا؛ قالا إذا محمد فخشيت يكذب، لم شيئ

.))العذاب بكم ينزلا أن

● )2/1076.(

قبله. انظر: ماا ●

ـرة بن الوليد أن((إسحاق:  ابن - خبر350 المغـي
فيـهـم، ـسـن ذا وـكـان قرـيـش، ـمـن نفر إليه اجتمع

ـش! معـشـر لهم: يا فقالا الموسم، حضر وقد قرـي
ـه ـد إـن ـر ـق ـذا حـض ـم، ـه ـود وإن الموـس ـرب وـف الـع

هذا، صاحبكم بأمر سمعوا وقد فيه، عليكم ستقدم
ًا فـيـه ـفـأجمعوا ـ ًا، رأـي فيـكـذب تختلـفـوا؛ ول واـحـد

ًا، بعضكم ًا. ـقـالوا: بعـضـه ـقـولكم وـيـرد بعـضـ بعـضـ
ًا لـنـا وأـقـم فقل، شمس؛ عبد أبا يا فأنت نـقـل رأـيـ

أـسـمع. ـقـالوا: نـقـولا: قوـلـوا؛ أنـتـم به. قالا: ـبـل
رأيـنـا لـقـد بـكـاهن، ـهـو ـمـا والـلـه؛ كاهن! ـقـالا: ل

ـالوا: ول الكاهن بزمزمة هو فما الكّهان؛ سجعه. ـق
ـا لـقـد بمجـنـون؛ هو فنقولا: مجنون. قالا: ما رأيـن

ول تـخـالجه ول بخنـقـه ـهـو فـمـا وعرفـنـاهُ؛ الجنون
ـهـو وسوسته. ـقـالوا: فنـقـولا: ـشـاعر. ـقـالا: ـمـا

وهزـجـه، رـجـزهُ كـلـه؛ الـشـعر عرفـنـا لـقـد بـشـاعر؛
بالـشـعر! ـهـو فـمـا ومبسوطه؛ ومقبوضه وقريضه

لـقـد بـسـاحر؛ ـهـو قالوا: فنقولا: ساحر! قالا: ـمـا
ـا ـا وســحرهم؛ الســحار رأيـن ول بنفثهــم هــو فـم

ـالا: شمس؟ عبد أبا يا نقولا عقدهم. قالوا: فما ـق
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ـه؛ ـــه إن والـل ـله وإن لحلوة، لقول ـذق، أـص وإن لـع
ًا؛ ـهـذا ـمـن بـقـائلين أنـتـم وما لجناة، فرعه إل ـشـيئ
تقولوا: لن فيه القولا أقرب باطل! وإن أنه عرف

الـمـرء بين به يفرق سحر، هو بقولا جاء ساحر، هو
وزوجـتـه، الـمـرء وبـيـن وأخـيـه، الـمـرء وبـيـن وأبيه،
بذلك, فجعلوا عنه فتفرقوا وعشيرته، المرء وبين

يمر ل الموسم، قدموا حين الناس بسبل يجلسون
.))أمرهُ! له وذكروا إياهُ، حذروهُ إل أحد؛ بهم

● )2/1076.(

ماحمممد أبممي بممن ماحمممد شمميخه عن إسحاق ابن رواه ●
عبمماس ابممن إلممى بسممنده ماجهممولا، وهو ثابت، بن زيد ماولى
))التفسممير(( فممي جريممر ابممن طريقممه ومان عنهما، الله رضي

ًا. ماختصر

طريقممه وماممن ،))المستدرك(( في الحاكم نحوه وروى ●
علممي بممن ماحمممد اللممه عبممد أبي عن ؛ً))الدلئل(( في البيهقي

ماعمر عن الرزاق عبد عن إبراهيم بن إسحاق عن الصنعاني
اللممه رضي عباس ابن عن عكرماة عن السختياني أيوب عن

عنهما.

ابممن هممو إبراهيم بن إسحاق كان لو صحيح السناد وهذا
ّده كما راهويه وتبعممه ،))والنهايممة البدايممة(( فممي كممثير ابممن عمم

فمممممممممممممممممممممممممممممممي الممممممممممممممممممممممممممممممموادعي
لممما والذهبي الحاكم صنيع مان ُيفهم وكذا ،))النزولا أسباب((

البخاري. شرط على جعله

إبراهيممم ابممن هممو هممذا إسممحاق يكممون أن أخشى ولكني
ّدبري رجممالا مان ليس وهو الرزاق، عبد صاحب الصنعاني، ال
أماران: ذلك أقولا جعلني والذي الستة،
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بإسناده  رواه))النزولا أسباب(( في الواحدي أولهما: أن
إبراهيممم بممن إسممحاق عممن الصممنعاني علممي ابممن ماحمممد عن

عن عكرماة عن أيوب عن ماعمر عن الرزاق عبد عن الدبري
نفسممه، الحمماكم سممند هو وهذا عنهما، الله رضي عباس ابن
ّدبري. هو إبراهيم بن إسحاق أن أبان وقد ال

راهممويه بممن إسممحاق ترجمممة عنممد أجد لم وثانيهما: أنني
بممن ماحمممد اسمممه ماممن عنه روى  مِاّمن))الكمالا تهذيب(( في

أعلم. الصنعاني... والله علي

())المسممتدرك(( )،150(صا))إسحاق ابن سيرةا((انظر: 
))النبويممة السيرةا(( )،2/198(  للبيهقي))الدلئل(( )،2/506

السيرةا(( )،3/60 ())والنهاية البداية(( ) أو1/498( كثير لبن
هشممممممممممممممممممام  لبممممممممممممممممممن))النبويممممممممممممممممممة

))النممزولا أسممباب ماممن المسند الصحيح(( )،336-مم 1/334(

 و513(صا  للواحممدي))النزولا أسباب(( )،168و167(صا
514.(

ـجـاء المغـيـرة ـبـن الوليد أن((عكرمة:  - أثر351
علـيـه فـقـرأ ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي إـلـى

ـبـن جـهـل أـبـا ذـلـك فبـلـغ ـلـه، رق فـكـأنه الـقـرآن،
يريدون قومك عم! إن له: أي فقالا فأتاهُ، هشام،

ـقـالا: يعـطـونكه؛ ـمـالً. ـقـالا: ـلـم؟ ـلـك يجمعوا أن
ًا أتيت فإنك الـخـبيث (يرـيـد قبـلـه لما تتعرض محمد

بها أشد أنه يعرف التي الناحية من كبرياءهُ يثير أن
ًا)! قالا: قد مــالً. أكثرها أني قريش علمت اعتزاز

ً فيه قالا: فقل لـمـا منـكـر أـنـك قوـمـك يعـلـم ـقـول
فـيـه؟ أـقـولا لـــه. ـقـالا: فـمـاذا ـكـارهُ وأـنـك ـقـالا،

ول مـنـي، بالـشـعار أعـلـم رـجـل منـكـم ـمـا فوالله؛
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واللــه؛ الجن، بأشعار ول بقصيدهُ، ول برجزهُ أعلم
ًا يقوله الذي يشبه ما لقوله إن والله؛ هذا، من شيئ

ليحطم وإنه لطلوة، عليه وإن لحلوة، يقوله الذي
ل يعـلـى. ـقـالا: والـلـه؛ وـمـا ليعـلـو وإـنـه تحـتـه، ـمـا

ـحـتى فيه. قالا: ـفـدعني تقولا حتى قومك يرضى
ـيـؤثر، ـسـحر إل ـهـذا قالا: إن فكر؛ فيه. فلما أفكر

ِـنـي{غـيـرهُ. فنزـلـت:  ـعـن ـيـؤثرهُ َلـْقـُت َوـَمـْن َذْر َخ
ًا.. ْيَها{ بلغ حتى }،َوِحيد َل .))}َعَشَر ِتْسَعَة َع

● )2/1076.(

مرسل. ●

عكرماة. مارسل مان جرير ابن رواه ●

وانظممر: (رقممم )،29/156())الطممبري تفسممير((انظممر: 
).349 و347

ًا((- حديث: 352 ـه أمرهُ للمؤمن! إن عجب ـه كـل ـل
سراء؛ أصابته إن للمؤمن، إل لحد ذلك وليس خير،

ًا فـكـان ـشـكر، ـصـبر، ـضـراء؛ أـصـابته وإن ـلـه، خـيـر
ًا فكان .))له خير

● )2/1090.(

بنحوهُ. صحيح ●

ًا((بلفممظ:  ماسمملم رواه ● وليممس ،))المممؤمان لماممر عجبمم
.))لحد... ذلك وليس((عنده: 

ماتقاربممة، بألفمماظ يعلممى، وأبممو وأحمد، ورواه: الدارماي،
عنه. الله رضي صهيب حديث مان

السلسممملة(( )،9/369()) الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
))الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحيحة
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)1/228.(

ـمـن العـبـد يعـطـي الله رأيت إذا((- حديث: 353
اـسـتدراج، ـهـو فإنـمـا يـحـب؛ ما معاصيه على الدنيا

َلّما{تل:)  (ثم ّكـُروا ـَمـا َنُسـوا َف َـنـا ِبـِه ُذ َتْح ْيِهـْم َف َل َع
ْبَواَب .))الية} َشْيٍء... ُكّل َأ

● )2/1091.(

حسن. ●

أبممي وابممن حمماتم، أبي وابن جرير، وابن رواه: أحمد، ●
عممامار بممن عقبممة حديث مان والطبراني؛ً والخرائطي، الدنيا،
ّوي ضممعيفة، كلهمما ثلثممة، بأسممانيد عنه؛ً الله رضي بعضممها يقمم
ًا. بعض

ماممن الشممامايين ماسممند(( )،4/145 ())المسممند((انظممر: 
)،17/330())الكبير المعجم(( )،1/469())أحمد الماام ماسند

أبممي  لبممن))الشممكر(( شاكر)، م11/361())جرير ابن تفسير((
(صا  للخرائطممي))الشكر فضيلة(( )،32/رقم80(صا الدنيا

إحياء(( )،7/219 ،3/251())كثير ابن تفسير(( )،70/رقم58
))الصممممحيحة السلسمممملة(( )،4/132())الممممدين علمممموم

).413/رقم1/700(

الـلـه رـضـي وـقـاص أـبـي ـبـن سعد - حديث354
وسـلم عليـه اللـه صـلى النـبي مع كنا((قالا:  عنه؛
عليــه الله صلى للنبي المشركون فقالا نفر، ستة

ـا! ـقـالا: يجترئون ل عنك هؤلء : اطرد وسلم عليـن
وبللا ـهـذيل ـمـن ورـجـل مـسـعود واـبـن أـنـا وكـنـت

رـسـولا نـفـس ـفـي فوقع أسميهما، لست ورجلن
يـقـع، أن الـلـه ـشـاء ـمـا وـسـلم علـيـه الله صلى الله
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َ{وـجـّل:  ـعـّز الـلـه ـفـأنزلا نفسه، فحدث ْـطـُرِد َول َت
ـِذيَن ّـل ْدُعوَن ا ـ ـم َـي ّبـُه َداِة َر ـ ْلـَغ ـّي ِبا ْلَعـِش ُدوَن َوا ـ ُيِرـي
.))}َوْجَهُه

● )2/1100.(

صحيح. ●

والطممبري، مامماجه، وابممن والنسممائي، رواه: ماسمملم، ●
وغيرهم.

())جريممر ابن تفسير(( )،2/132())الصولا جاماع((انظر: 
).1/469())النسائي تفسير(( شاكر)، م11/378

ـقـالا: عـنـه؛ الله رضي مسعود ابن - حديث355
ـلم عليه الله صلى بالنبي قريش من المل مر(( وـس
ـمـن ونـحـوهم وخباب وبللا وعمار صهيب وعندهُ ،

ـعفاء ـلمين، ـض ـا المـس ـالوا: ـي ـيت فـق ـد! رـض محـم
عليـهـم الـلـُه ـمـّن الذين قومك؟! أهؤلء من بهؤلء

ون بيننـا؟! أنحـن مـن ًا نك لهـؤلء؟! اطردهـم تبعـ
ـهـذهُ نتبـعـك! فنزـلـت أن طردتـهـم إن فلعلك عنك؛

ـة:  َ{الـي ـُرِد َول ْـط ـِذيَن َت ّـل ْدُعوَن ا ـ ـم َـي ّبـُه َداِة َر ـ ْلـَغ ِبا
ْلَعِشّي.. .))}َوا

● )2/1101.(

قبله. بما حسن ●

طريق مان كلهم والطبراني؛ً وأحمد، جرير، رواه: ابن ●
ّوار بن أشعث كلم. وفيه الكندي، س

قبله. الذي الحديث له يشهد ولكن

())المسند(( شاكر)، م11/374())الطبري تفسير((انظر: 
)،10/268())الكممبير المعجممم(( شمماكر)، ممم3985/رقم6/36
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))السممممممممممممممممممممممممممممماوي الفتممممممممممممممممممممممممممممح((

)2/608.(

ـسـبب ـفـي عـنـه الـلـه رـضـي خباب - حديث356
َ{):ــ 52( اليــة نــزولا ْطــُرِد َول ّلــِذيَن َت ْدُعوَن ا َيــ

ّبُهم... التميـمـي ـحـابس ـبـن الـقـرع قالا: ـجـاء ؛}َر
ـه صلى النبي فوجدا الفزاري، حصن بن وعيينة الـل

ًا وسلم عليه وخبــاب وعمار وصهيب بللا مع قاعد
رأوهم؛ فلما المؤمنين، من الضعفاء من أناس في

لـنـا تجـعـل أن نـحـب فـقـالوا: إـنـا فأتوهُ، حقروهم،
ًا منك ـود فإن فضلنا؛ به العرب لنا تعرف مجلس وـف

ـهـؤلء ـمـع العرب ترانا أن فنستحيي تأتيك، العرب
نـحـن ـفـإذا عـنـا، ـفـأقمهم جئناك؛ نحن فإذا العبد؛
. قالوا:))نعم((شئت. قالا:  إن معهم فاقعد فرغنا؛
ًا. قالا: فدعا بذلك عليك لنا فاكتب بالصحيفة، كتاب

ًا ودعا ّي إذ ناحـيـة؛ ـفـي قعود ليكتب. قالا: ونحن عل
َ{الية:  بهذهُ جبريل نزلا ْـطـُرِد َول ـِذيَن َت ّـل ْدُعوَن ا ـ َـي

ّبُهم َداة َر ْلَغ ْلَعِشّي ِبا ُدوَن َوا ْـيـَك َما َوْجَهُه ُيِري َل ـِمـْن َع
ِبِهم ِبَك ـِمـْن َوـَمـا ـَشـْيٍء ّمن ِحَسا ْيـِهـم ِحـَسـا َل ـّمـن َع

َدُهْم َشْيٍء ْطُر َت ُكوَن َف َت ِلِميَن ِمَن َف ّظا ـقـالا: ـثـم ،}ال
ِلَك{ َذ َك ّنا َو َت َبْعٍض َبْعَضُهم َف ُلوا ِب َيُقو اللُه َمّن َأَهُؤلَِء ّل

ْيِهم َل َنا ّمن َع ِن ْي ْيَس َب َل َلَم اللُه َأ َأْع ِكِريَن ِب ـثـم ،}ِبالـّشـا
َذا{قالا:  ِإ َءَك َو ّلِذيَن َجا ُنوَن ا َنا ُيْؤِم ِت َيا ـَسـلٌم َفُقْل ِبآِ
ُكْم ْي َل َتَب َع ُـكـْم َك ّب َـلـى َر ـفـألقى ،}الّرْحـَمـَة َنْفـِسـِه َع
ـمـن الـصـحيفة وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا

ـم ـسـلم((يقولا:  وهو فأتيناهُ، دعانا، ثم يدهُ، عليـك
ـا))الرحمة نفسه على ربكم كتب مـعـه، نقـعـد . فكـن
ـالى: الله فأنزلا وتركنا، قام يقوم؛ أن أراد فإذا تـع
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ِبْر{ ّـلـِذيَن ـَمـَع َنْفـَسـَك َواْص ْدُعوَن ا ّبـُهـم َـيـ َداِة َر ْلـَغـ ِبا
ْلَعِشّي ُدوَن َوا َ َوْجَهُه ُيِري ُد َول َـنـاَك َتْع ْي ْنـُهـْم َع ُد َع ُتِرـيـ

َنَة َياِة ِزي ْلَح َيا ا ْن ّد ـه رسولا . قالا: فكان}ال ـصـلى الـل
الـسـاعة بـلـغ ـفـإذا بـعـد، معنا يقعد وسلم عليه الله

يقوم! حتى وتركناهُ قمنا، فيها؛ يقوم التي

● )2/1102.(

قبله. بما حسن ●

والواحممدي؛ً والطبراني، جرير، وابن مااجه، رواه: ابن ●
كلم. وفيه الكنود، أبي طريق مان كلهم

قبله. ماا له يشهد لكن

صممحيح(( شماكر)، ممم11/376())الطممبري تفسممير((انظر: 
).2/607())السماوي الفتح(( )،2/396())مااجه ابن سنن

ـان357 ـــه: وـك ـه ـصـلى - قول ـه الـل وـسـلم علـي
لله الحمد((وقالا:  بالسلم، بدأهم رآهم؛ إذا بعدها
ـذي ـل اـل ـي جـع ـتي ـف ـن أـم ـي ـم ـدأهم أن أمرـن أـب

.))بالسلم

● )2/1102.(

ضعيف. ●

أسباب(( في والواحدي ،))التفسير(( في رواه: البغوي ●
زاد(( فممي الجوزي ابن وأورده عكرماة، مارسل مان ؛ً))النزولا
والحسن. عكرماة مارسل مان ؛ً))المسير

أسممباب(( طيبممة)، ممم3/148())البغمموي تفسممير((انظممر: 
).3/48())المسير زاد(( )،252(صا  للواحدي))النزولا

أـتـى سفيان أبا عمرو: أن بن عائذ - حديث358
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فـقـالوا: والـلـه؛ ونفر، وبللا وصهيب سلمان على
مأـخـذها. ـقـالا: الـلـه عدو من الله سيوف أخذت ما

ـو فقــالا ـون أـب ـش لشــيخ هــذا بكــر: أتقوـل قرـي
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـفـأتى وسيدهم؟

لـئـن أغـضـبتهم، بكر! لعـلـك أبا يا((فقالا:  فأخبرهُ،
أـبـو . فأـتـاهم))رـبـك أغـضـبت لـقـد أغـضـبتهم؛ كنت
يغـفـر ـقـالوا: ل؛ إخوتاهُ! أغضبتكم؟ فقالا: يا بكر،
أخي. يا لك الله

● )2/1102.(

صحيح. ●

والطممبراني، وأحمممد، لممه)، (واللفممظ رواه: ماسمملم ●
وغيرهم.

البمماقي)،  - عبمممد4/1947())ماسمملم صمممحيح((انظمممر: 
))المسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممند((

).18/28())الكبير المعجم(( )،5/64(

عـنـه: الـلـه رـضـي الـصـديق بـكـر أـبـي - أـثـر359
َلـَمـَك! رّب! ـمـا رّب! ـمـا(( َلـَمـَك! أح ـضـربه لـّمـا ؛))أح

ًا المشركون ًا. ضرب مبرح

● )2/1111.(

بممن القاسممم عممن مارسممل بسممند اسممحاق ابممن أورده ●
أصملها عنمه اللمه رضي الصديق بكر أبي إيذاء وقصة ماحمد،

الصحيح. في

)2/16()) هشام لبن النبوية السيرةا((انظر: 

ًا: عنـهـا الـلـه رضي عائشة - حديث360 مرفوـعـ
ـهـدم عـلـى أـعـان فـقـد بدـعـة؛ ـصـاحب وـّقـر ـمـن((
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.))السلم

● )2/1130.(

ًا ضعيف ● ّد ًا. موضوع، أو ج مرفوع

وابممن عسمماكر، وابممن ،))الكامال(( في عدي رواه: ابن ●
وغيرهم. ،))الحلية(( في نعيم وأبو ،))المجروحين(( في حبان

)،1/215())المجروحيممن(( )،2/736())الكاماممل((انظممر: 
تممذكرةا(( )،1/271())الموضمموعات(( )،5/218()) الحليممة((

)،211(صا))المجموعممة الفوائممد(( )،16(صا))الموضمموعات
())الضممعيفة السلسمملة(( )،899(رقممم))التممذكرةا ماعرفممة((

4/340.(

ـفـي عـنـه الـلـه رـضـي عمر صلى((- قولـه: 361
.))المقدس بيت كنسية

 حاشية).2/1130( ●

أجده. لم ●

ه رضمي عمر عن صح بل لرجمل فقمالا خلفمه، عنمه الل
ًا لممه صممنع نصممراني نممدخل ل إنمما((الشممام:  قممدم لممما طعامامم
.))الصور فيها التي التماثيل أجل مان كنائسكم

ًا، البخاري رواه ●  مان))المفرد الدب(( في ووصله تعليق
عمممر، ماممولى أسمملم عممن نممافع عن إسحاق بن ماحمد طريق
وابممن الممرزاق عبممد عممن السممختياني أيوب إسحاق ابن وتابع
صحيح. وإسنادهما ،))ماصنفيهما(( في شيبة أبي

(رقمممم))المفمممرد الدب(( )،1/531 ())الفتمممح((انظمممر: 
1248،(
ماصمنفِّ(( )،1/411())المرزاق عبمد ماصنفِّ(( )،1248(رقم

))شمممممممممممممممممممميبة أبممممممممممممممممممممي ابممممممممممممممممممممن
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)13/41.(

ـقـالا: لـمـا إدرـيـس؛ ـبـن الـلـه عـبـد - حديث362
ّلِذيَن{نزلت:  ُنوا ا َلْم آَم ِبُسوا َو ْل َنُهم َي ـا ٍم ِإيـَم ـ ْـل ُظ ؛}ِب

علـيـه الـلـه صلى الله رسولا أصحاب على ذلك شق
ـقـالا: فـقـالا نفسه؟ يظلم لم وقالوا: أينا ، وسلم
كـمـا لـيـس((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا

َ{لبـنـه:  لقمان قالا ما هو وإنما تظنون، ُتـْشـِرْك ل
ْلٌم الّشْرَك ِإّن ِباللِه ُظ ِظيٌم َل .))}َع

● )2/1143.(

صحيح. ●

وأحممممد، والترمامممذي، وماسممملم، رواه: البخممماري، ●
وليممس عنممه، اللممه رضممي ماسعود بن عبدالله عن والطبري؛ً

كذلك. اسمه مان الصحابة في وليس إدريس، بن الله عبد

))الطممبري تفسممير(( )،2/134())الصممولا جمماماع((انظر: 

شاكر). م11/495(

ـن عمر أن((المسيب:  ابن - أثر363 الخـطـاب ـب
ّـلـِذين {ـقـرأ: عـنـه؛ الله رضي ُـنـوا ا َـلـْم آَم ِبـُسـوا َو ْل َي

َنُهم ٍم ِإيَما ْل ُظ ـبـن أـبـّي ـفـأتى فزع، قرأها؛ فلما ،}ِب
كـتـاب ـمـن آـيـة المـنـذر! ـقـرأت أـبـا فقالا: يا كعب،

علـيـه. فقرأـهـا ـهـي؟ َيسلم؟! فقالا: ـمـا الله! من
ـلـك! أـمـا الـلـه نفسه؟! فقالا: غـفـر يظلم ل فأينا

ـٌم الّشْرَك ِإّن{يقولا:  ذكرهُ تعالى الله سمعت ْـل ُظ َل

ِظيٌم .))بشرك إيمانهم يلبسوا هو: ولم إنما ؟}َع

● )2/1143.(

ضعيف. ●
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عن ُجدعان بن زيد بن علي طريق مان جرير ابن رواه ●
ضعيفان. وشيخه وعلّي ماهران، ابن يوسفِّ

 - شاكر).11/499())الطبري تفسير((انظر: 

زيد أن((أبيه:  عن العبدي الشعر أبي - أثر364
الـلـه! عـبـد أـبـا فقالا: ـيـا سلمان، سألا صوحان بن
ـِذيَن{مبلغ:  كل مني بلغت قد الله، كتاب من آية ّـل ا

ُنوا َلْم آَم ِبُسوا َو ْل َنُهم َي ٍم ِإيَما ْل ُظ ســلمان: ! فقالا}ِب
ـالله الـشـرك ـهـو زـيـد: ـمـا ذـكـرهُ. فـقـالا تـعـالى ـب

ـل لي وأن منك أسمعها لم أني بها يسرني ـكـل مـث
.))أملكه أمسيت شيء

● )2/1143.(

ُيعرف. لم من إسنادهُ في ●

عممن العبممدي الشممعر أبممي طريق مان جرير ابن رواه ●
أبيه.

أحمممد وقممالا ترجمة، له أجد لم العبدي الشعر أبي وأبو
شمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماكر:

.))هو مان أعرف لم((

مامما وانظممر شمماكر)، م11/497())الطبري تفسير((انظر: 
قبله.

الية عنهما: أن الله رضي عباس ابن - أثر365
بـنـت وـسـجاح الـكـذاب مـسـيلمة ـفـي نزلت((ـ)ـ 93(

.))العنسي والسود زوجته الحارث

● )2/1149.(

بممل عنهممما، الله رضي عباس ابن رواية مان أجده لم ●
جريج. وابن وعكرماة قتادةا قولا مان
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تفسممير((  - شاكر)،11/533())جرير ابن تفسير((انظر: 
))البغمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموي

)،253(صا  للواحممدي))النممزولا أسممباب(( طيبممة)، م3/168(
).3/317 ())المنثور الدر((

أن ـفـي عنهـمـا الـلـه رضي عباس ابن - أثر366
َـلـُم َوَمْن{)ـ:ـ 93( الية ْظ َـتـَرى ِمـّمـِن َأ َـلـى اْف الـلـِه َع

ًا... ـي بن سعد بن الله عبد في  الية: نزلت}َكِذب أـب
الـلـه لرـسـولا اـلـوحي وكـتـب أـسـلم، وـكـان ـسـرح،
اـلـتي الـيـة نزـلـت لـمـا وأنه ، وسلم عليه الله صلى

ْد{المؤمنون:  في َلَق َنا َو َلْق ـاَن َخ ِلنـَس َلٍة ـِمـن ا ـلَ ـُس
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي دـعـاهُ ؛}ِطيٍن ِمن

ُهُ ُـثـّم{قوله:  إلى انتهى فلما عليه، فأملها َنا ْأ َأنـَشـ

ًا ْلـقـ خـلـق تفـصـيل ـفـي الـلـه عـبـد عـجـب ؛}آـَخـَر َخ
الـخـالقين). أحـسـن الـلـه فـقـالا: (تـبـارك النـسـان

ـه الله صلى الله رسولا فقالا ـذا((:  وـسـلم علـي هـك
وقـالا: لـئـن حينـئـذ، الـلـه عـبـد . فشك))علّي أنزلت

ًا؛ محمد كان إلـيـه، أوـحـي كما إلي أوحي لقد صادق
ًا؛ كان ولئن ـعـن ـقـالا! فارـتـد كـمـا قـلـت لـقـد كاذب

َوـَمـن{ـقـوله:  ـفـذلك بالمـشـركين؛ ولحق السلم،
ُأنِزلُا َقالَا ْثَل َس }.اللُه َأنَزلَا َما ِم

● )2/1149.(

عن الكلبي لرواية ونسباه والقرطبي، الواحدي أورده ●
ساقطة. وروايته بالكذب، ماتهم والكلبي عباس، ابن

والنسائي. داود أبي عند أصل وللقصة

للواحدي))النزولا أسممباب((انظر:  الفتح(( )،254(صا  
).3/484())الصولا جاماع(( )،2/612()) السماوي

221



.))شيطان السود الكلب((- حديث: 367

● )3/1189.(

صحيح. ●

وهممو والنسممائي، داود، وأبو والترماذي، رواه: ماسلم، ●
عنه. الله رضي الغفاري ذر أبي حديث مان جزء

).5/507())الصولا جاماع((انظر: 

عـنـد عنه، الله رضي حاتم بن عدي - حديث368
ُذوا{تعالى:  قوله ّتَخ َباَرُهْم ا َنُهْم َأْح َبا ًا َوُرْه َباب ّمن َأْر
عـبـدوهم. الـلـه! ـمـا رـسـولا ـقـالا: ـيـا ؛}الـلـِه ُدوِن

وحرـمـوا الـحـرام، لـهـم أحـلـوا إنـهـم بـلـى؛((فقالا: 
.))إياهم عبادتهم فذلك فاتبعوهم؛ الحللا، عليهم

● )2/1197.(

ضعيف. ●

طريممق ماممن والممبيهقي؛ً جريممر، وابن رواه: الترماذي، ●
ضعيفِّ. وهو أعين، بن غطيفِّ

())الطممبري تفسممير(( )،2/161())الصممولا جاماع((انظر: 
النهممج(( )،3/56())الترماذي سنن صحيح(( شاكر)، م14/209

).53(صا))السديد

الخشني ثعلبة وأبي حاتم بن عدي - حديث369
ـه رـضـي ـا الـل ًا:  عنهـم ـ ـك أرـسـلت إذا((مرفوـع كلـب

ل عليـه؛ اللـه اسـم وذكرت المعلم، أمسـك مـا فك
.))عليك

● )3/1198.(

صحيح. ●
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والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
والنسائي.

).7/24())الصولا جاماع((انظر: 

ًا:  خديج بن رافع - حديث370 أنـهـر ـمـا((مرفوع
.))فكلوهُ عليه؛ الله اسم وذكر الدم،

● )3/1198.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
والنسائي.

).4/489())الصولا جاماع((انظر: 

ـفـي عنهـمـا الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أـثـر371
َ{): 121( الية تفسير ُلوا َول ُك ْأ َكِر َلْم ِمّما َت ْذ اْسُم ُي

ْيِه اللِه َل .))الميتة هي((قالا:  ؛}َع

● )3/1198.(

ضعيف. ●

طريممق ماممن كلهممما جرير؛ً وابن حاتم، أبي رواه: ابن ●
السائب. بن عطاء عن جرير

ًا؛ً مانه سمع فَمن بآخره، اختلط وعطاء؛ً فسممماعه قممديم
ًا؛ً مانه سمع ومَان صحيح، سمممع وجريممر بشمميء، فليممس حديث

ًا. مانه حديث

ًا ورواه )،))كممثير ابن تفسير(( في (كما حاتم أبي ابن أيض
ضعيفِّ. وهو لهيعة، ابن فيه بإسناد

ابممن تفسممير(( )،84و12/83()) الطبري تفسير((انظر: 
))كممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممثير

223



)3/318.(

اـسـم ذـكـر حللا، المسلم ذبيحة((- حديث: 372
.))الله اسم إل يذكر لم ذكر؛ إن إنه يذكر، لم أو الله

● )3/1199.(

ضعيف. ●

فممي وماسممدد ،))المراسمميل(( فممي داود رواه: أبممو ●
أسماماة بمن الحمارث وبنحوه الصلت، مارسل مان ؛ً))ماسنده((

سعد. ابن راشد مارسل  مان))ماسنده(( في

())العاليممة المطممالب(( )،278(صا))المراسمميل((انظممر: 
ماخطمموط)، ممم348(ق))العالية المطالب(( )،302 ،2/301

).8/170())الرواء(( )،4/183())الراية نصب((

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عباس ابن - أثر373
فليأـكـل؛ الـلـه؛ اـسـم ـيـذكر وـلـم المسلم، ذبح إذا((

.))الله أسماء من اسم فيه المسلم فإن

● )3/1199.(

صحيح. ●

ًا مانصور، بن وسعيد رواه: الدارقطني، ● علممى ماوقوفمم
عنهما. الله رضي عباس ابن

 ())الفتمممح(( )،4/295()) المممدارقطني سمممنن((انظمممر: 
).8/170()) الرواء(( )،9/624

ـفـي عنهـمـا الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أـثـر374
ـة تفســير ـالا:  )؛126( الـي ـانوا((ـق ـوا إذا ـك أدخـل

ًا؛ فجعـلـوهُ الطـعـام، ـ ًا لـلـه مـنـه جعـلـوا حزـم ـسـهم
ًا نـحـو ـمـن الرـيـح هـبـت إذا وـكـانت للهتهم، وسهم

224



ردوهُ لـلـه؛ جعـلـوهُ اـلـذي إـلـى للهتهم جعلوهُ الذي
ـو من الريح هبت وإذا للهتهم؛ جعلوهُ الذي إلى نـح

أـقـروهُ للهتـهـم؛ جعـلـوهُ الذي إلى لله جعلوهُ الذي
َء{قوله:  فذلك يردوهُ؛ ولم ُكُموَن َما َسا .))}َيْح

● )3/1217.(

بشير بن عتاب أحدهما بإسنادين: في جرير ابن رواه ●
روايممة ماممن مانقطع والثاني ماقالا، وفيهما الجزري، وخصيفِّ

عنهمما الكلم تقممدم وقممد عبمماس، ابن عن طلحة أبي بن علي
).209 (رقم الحديث في

الثاني. بالسناد البيهقي ورواه

سممنن(( شمماكر)، ممم12/131 ())الطممبري تفسممير((انظر: 
))المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبيهقي

).2/620())السماوي الفتح(( )،10/10(



ُةا ْعَراِف ُسوَر َل ا

ـه رضي العّوام بن الزبير بن عروة - أثر375 الـل
ـه:  ـانت((عـن ـرب ـك ـالبيت تطــوف الـع إل عــراة؛ ـب

كــانوا ولــدت، ومــا قريــش والحمــس الحمــس،
ـالبيت يطوـفـون الحـمـس تعطيـهـم أن إل ـعـراة؛ ـب
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ًا، النـسـاء، والنـسـاء الرـجـالا، الرـجـالا فيعـطـي ثياب
وـكـان المزدلـفـة، ـمـن يخرـجـون ل الحـمـس وكانت
الحرم؛ أهل ويقولون: نحن عرفات يبلغون الناس

ثيابـنـا، في إل يطوف أن العرب من لحد ينبغي فل
ـلـم فـمـن طعامـنـا، ـمـن إل أرضنا دخل إذا يأكل ول

ًا يعيرهُ بمكة صديق العرب من لـه يكن يساٌر ول ثوب
يـطـوف أن أمرـيـن: إـمـا أحد بين كان ؛ به يستأجرهُ

ًا، بالبيت ـرغ فإذا ثيابه، في يطوف أن وإما عريان ـف
ذـلـك وكان أحد، يمسه فلم ثوبه، ألقى طوافه؛ من

.))اللقى يسمى الثوب

● )3/1282.(

داود، وأبو والترماذي، وماسلم، بعضه: البخاري، روى ●
ًا ماممرةا عممروةا، حممديث ماممن والنسممائي؛ً وماممرةا عليممه، ماوقوفمم

عنها. الله رضي عائشة إلى يرفعه

).3/333())الصولا جاماع((انظر: 

الحممديث جعممل  فممي))الظللا(( صمماحب وهمممتنبيه:  ●
حممديث ماممن جعلممه فممي ووهممم ،))ماسمملم صحيح(( في بطوله
عممن عممروةا بممن والصواب: هشام أبيه، عن عروةا عن هاشم
أبيه.

ْدِخل ـلـن((- ـحـديث: 376 ـ ًا ُـي ـد ـة منـكـم أـح الجـن
ُله ول((ـقـالا:  الـلـه؟ رـسـولا يا أنت . قالوا: ول))عم

.))وفضل منه برحمة الله يتغمدني أن إل أنا؛

● )3/1291.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●
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).132انظر: (رقم

ـارك الجنة أبواب على الغل((- حديث: 377 كمـب
.))المؤمنين قلوب من الله نزعه قد البل،

● )3/1292.(

وأورده إسناد،  بدون))الجنة صفة(( في ُنعيم أبو ذكره ●
لحد. يعزه  ولم))التفسير(( في القرطبي

( اليممة تفسممير  عند))المنثور الدر(( و))الجنة صفة(( وفي
الحجممر سممورةا ) ماممن47( واليممة العممراف، سورةا ) مان43

أعلم. والله بمعناه،

())القرطممبي تفسممير(( )،3/152())الجنممة صممفة((انظر: 
7/208.(

ـه: الـلـه رـضـي طالب أبي بن علي - أثر378 عـن
ـمـن والزبـيـر وطلـحـة وعثـمـان أـنـا أكون أن أرجو((

َـنـا{فيـهـم:  تـعـالى الـلـه ـقـالا اـلـذين َنَزْع ـِفـي ـَمـا َو
ُدوِرِهم .))}ِغّل ّمْن ُص

● )3/1292.(

التحسين. يحتمل ●

انقطماع. فيهممما بإسنادين والطبري؛ً سعد، رواه: ابن ●
ّتصممل بإسناد شيبة أبي ابن ورواه اللممه عبممد بممن أبممان فيممه ما

.))لين حفظه في صدوق،((الحافظ:  قالا البجلي؛ً

())الطممبري تفسممير(( )،15/282())المصممنفِّ((انظممر: 
).2/635())السماوي الفتح(( شاكر)، م12/438

قــالا: عنه؛ الله رضي موسى أبي - حديث379
ـفـي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـمـع كنا
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ـفر، ـل ـس ـاس فجـع ـرون الـن ـالتكبير، يجـه ـالا ـب فـق
الـنـاس! أيـهـا((:  وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا
ـدعون لستم إنكم أنفسكم؛ على اربعوا ول أـصـّم ـت
ًا، ًا تدعون إنكم غائب ًا، سميع .))معكم وهو قريب

● )3/1298.(

صحيح. ●

وغيرهما. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).3/227 ())والمرجان اللؤلؤ((انظر: 

عـلـى والـجـن الـنـس اجتمع ولو((- قولـه: 380
الحــديث فــي جــاء كمــا ؛))واحــد... رجــل قلــب

القدسي.

● )3/1337.(

صحيح. ●

ذر أبي حديث مان وغيرهما؛ً والترماذي، رواه: ماسلم، ●
علممى الظلممم حرمات عبادي! إني يا((وأوله:  عنه، الله رضي

.))نفسي...

تقدم. وقد )،11/3())الصولا جاماع((انظر: 

الـحـرام، لـهـم أحـلـوا إنـهـم بلى؛((- حديث: 381
.))الحللا... عليهم وحرموا

● )3/1353.(

ضعيف. ●

تخريجه. تقدم ●

).368انظر: (رقم
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عـنـه: الـلـه رـضـي الخـطـاب بن عمر - قولا382
.))فتذلوهم أبشارهم تضِربوا ول((

● )3/1364.(

التحسين. يحتمل ●

عممن عطمماء  عن))الطبقات(( في سعد ابن نحوه روى ●
عنه. الله رضي عمر يدرك لم وعطاء عمر،

في الحكم عبد وابن ،))التاريخ(( في جرير رواه: ابن كما
نضممرةا أبممي عممن الجريممري سممعيد طريق مان ؛ً))ماصر فتوح((

عنممه، اللممه رضممي الخطمماب بممن عمممر عممن فممراس أبممي عن
النهممدي؛ً وهممو فممراس، أبمما إل ثقات؛ً جرير ابن إسناد ورجالا

.))ماقبولا((: ))التقريب(( في الحافظ عنه قالا

ًا نحوه وروى أبممي عممن أنممه إل ثقممات؛ً رجاله بإسناد أيض
الغلب حصين وأبو عمر، عن عاصم بن عثمان وهو حصين،

يممدلس إنممه ثممم هم)،128( سنة ماات فقد عمر؛ً يدرك لم أنه
ًا. أحيان

())الطبري تاريخ(( )،3/293())سعد ابن طبقات((انظر: 
).114(صا))وأخبارها ماصر فتوح(( )،4/204

ـمـع الـعـاص ـبـن عـمـرو ـبـن محـمـد - قـصـة383
المصري. القبطي

● )3/1364.(

ضعيف. إسنادهُ ●

ّدثنا ،))ماصر فتوح(( في الحكم عبد ابن رواها ● فقالا: ُح
مان ويظهر أنس، عن وحميد البناني ثابت عن عبدةا أبي عن

وأبممو عبممدةا، وأبممي الحكم عبد ابن بين انقطاع فيه أن السند
هو. مان أدري ل عبدةا
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))العمالا كنز(( )،114(صا))وأخبارها ماصر فتوح((انظر: 

(صا الجمموزي  لبممن))الخطمماب بن عمر تاريخ(( )،12/660(
120.(

مـسـح((عنهـمـا:  الله رضي عباس ابن - أثر384
إـلـى خالقـهـا هو نسمة كّل فخرجت آدم، ظهر ربك
عـلـى وأـشـهدهم ـمـواثيقهم، فأـخـذ القياـمـة، ـيـوم

.))قالوا: بلى بربكم؟ أنفسهم: ألست

● )3/1393.(

ًا صحيح ● ًا. مرفوع وموقوف

جريممر، وابممن وأحمممد، ،))الكبرى(( في رواه: النسائي ●
السممماء(( فممي والممبيهقي والحمماكم، عاصممم، أبممي وابممن

ماتعددةا. بألفاظ ؛ً))والصفات

))جريممر ابممن تفسير(( شاكر)، م4/151())المسند((انظر: 

تحفمممة(( )،2/544())المسمممتدرك(( شممماكر)، مممم13/222(
))الشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممراف

).4/158())الصحيحة السلسلة(( )،4/440(

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث385
ًا:  ـفـأبواهُ الفـطـرة؛ عـلـى يوـلـد مولود كل((مرفوع
بهيـمـة توـلـد كـمـا ويمجـسـانه؛ وينـصـرانه يـهـودانه

.))جدعاء؟ من فيها تحسون هل جمعاء،

● )3/1394.(

صحيح. ●

بألفاظ والترماذي؛ً داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●
ماختلفة.

).1/268())الصولا جاماع((انظر: 
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عـنـه؛ الـلـه رـضـي حـمـار بن عياض - حديث386
: وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قالا: قـالا

فـجـاءتهم حنـفـاء، عـبـادي خلـقـت الله: إني يقولا((
عليهــم وحرمت دينهم، عن فاجتالتهم الشياطين،

.))لهم أحللت ما

● )3/1394.(

صحيح. ●

وغيرهما. والطبراني، رواه: ماسلم، ●

())الكممبير المعجمم(( )،11/748())الصولا جاماع((انظر: 
17/360.(

عنه؛ الله رضي سريع بن السود - حديث387 
وســلم عليه الله صلى الله رسولا مع قالا: غزوت

بـعـدما الذرـيـة الـقـوم غزوات. ـقـالا: فتـنـاولا أربع
الـلـه صـلى اللـه رسـولا ذلـك فبلغ المقاتلة، قتلوا
ـوام بالا ما((قالا:  ثم عليه، فاشتد ، وسلم عليه أـق

ـا . فقالا))الذرية؟ يتناولون الـلـه! رـسـولا رـجـل: ـي
ـاركم إن((فـقـالا:  مشركين؟ أبناء أليسوا ـاء خـي أبـن

وـلـدت إل توـلـد؛ نـسـمة ليـسـت إنها أل المشركين،
عنـهـا ـيـبين ـحـتى عليـهـا، ـتـزالا فما الفطرة؛ على

.))وينصرانها يهودانها فأبواها لسانها،

● )3/1394.(

صحيح. ●

جريممر، وابممن والطممبراني، والممدارماي، رواه: أحمممد، ●
ماتقاربة. بألفاظ وغيرهم؛ً والبيهقي، والحاكم،

،2/294()) الدارماي سنن(( )،3/435()) المسند((انظر: 
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())الطممبري تفسير(( )،2/123())المستدرك(( )،2463 رقم
السلسمملة(( )،1/283())الكممبير المعجم(( شاكر)، م13/231
).1/688())الصحيحة

ـسـفيان وأـبـي ـشـريق ـبـن الخـنـس - ـخـبر388
للقرآن. الستماع في جهل وأبي

● )3/1404.(

مرسل. ●

تخريجه. تقدم ●

).274 انظر: (رقم

وـسـماعه الولـيـد أـبـي ربيعة بن عتبة - خبر389
فصلت. سورة

● )3/1405.(

لغيرهُ. حسن ●

تخريجه. تقدم ●

).348 انظر: (رقم

المغيرة. بن الوليد - قصة390

● )3/1405.(

تخريجها. تقدم ●

).347 و346 انظر: (رقم

عـنـه: الـلـه رـضـي الـصـديق بـكـر أبي - قولا391
.))أحلمَك! أحلمك! رّب! ما رّب! ما((

● )3/1416.(
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أجده. لم ●

).359 وانظر: (رقم

عنهـمـا: الـلـه رـضـي عـمـر بن الله عبد - أثر392
.))القرآن قبل اليمان نؤتى كنا((

● )3/1410.(

حسن. ●

فممي والحمماكم ،))اليمممان كتمماب(( في مانده رواه: ابن ●
ليؤتى وأحدنا دهر مان برهة لبثنا لقد((بلفظ:  ؛ً))المستدرك((

عوف بن القاسم طريق مان كلهما ؛ً))القرآن... قبل اليمان
.))يغرب صدوق((الحافظ:  عنه قالا الشيباني؛ً

)،207/رقمممممم1/369())اليممممممان كتممممماب((انظمممممر: 
).1/35())المستدرك((

عـنـه، الـلـه رضي مسعود بن الله عبد - خبر393
ًا وإسماعه ـانوا ما والله؛((وقوله:  القرآن، قريش ـك

.))حينذاك منهم علي أهون

● )3/1416.(

ضعيف. ●

ًا عساكر؛ً وابن والطبري، إسحاق، رواه: ابن ● ماختصر
عروةا. مارسل مان

ًا سممعد؛ً وابن عساكر، ورواه: ابن مارسممل ماممن ماختصممر
عبدالرحمن. بن القاسم

السمميرةا(( )،186(صا))إسممحاق ابممن سمميرةا((انظممر: 
ابن طبقات(( )،2/334())الطبري تاريخ(( )،1/388())النبوية

)،3/151())سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعد
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).39/27())دماشق تاريخ((

عـنـه الـلـه رـضـي مظـعـون بن عثمان - خبر394
ـه:  وـقـوله المغيرة، ابن الوليد جوار رد في ـا((ـل لـن
.))منك أعز هو من جوار في

● )3/1416.(

ضعيف. ●

فيممه بسممند نعيم؛ً أبو طريقه ومان إسحاق، رواه: ابن ●
طويممل حممديث  ضمن))الدلئل(( في البيهقي ورواه ماجهولا؛ً

))الكممبير(( في الطبراني ورواه عقبة؛ً بن ماوسى مارسل مان

عروةا. مارسل مان

())الكممبير المعجممم(( )،2/10())النبويممة السمميرةا((انظر: 
).2/292())الدلئل(( )،1/103())الحلية(( )،9/21

بممن اللممه عبممد المسممتجير أن المؤلممفِّ ذكممرتـنـبيه:  ●
عتبممة المجيممر أن وذكممر عثمان، أخوه أنه والصحيح ماظعون،

المغيرةا. بن الوليد أنه والصحيح ربيعة، بن

ـه رسولا هريرة: أن أبي - حديث395 ـصـلى الـل
فيـهـا جـهـر ـصـلة ـمـن انـصـرف وـسـلم علـيـه الـلـه

ًا مـعـي منـكـم أـحـد ـقـرأ هل((فقالا:  بالقراءة، آنـفـ
ـالا:  رسولا يا رجل: نعم، . قالا))به؟ ـي((الله. ـق إـن

ـاس . فانتهى))القرآن؟ أنازع أقولا: مالي ـن الـن ـع
فيمـا وسلم عليه الله صلى الله رسولا مع القراءة

ذلـك سـمعوا حيـن الصـلة، ـمـن بالقراءة فيه جهر
. وسلم عليه الله صلى الله رسولا من

● )3/1424.(

صحيح. ●
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فممي وماالممك والنسممائي، والترماممذي، داود، رواه: أبممو ●
وغيرهم. وأحمد، ،))الموطأ((

سممنن صممحيح(( )،5/645())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

))الحبير التلخيص(( شاكر)، م14/223())المسند(( )،1/100(

)1/231.(

اـبـن ـصـلى((ـقـالا:  ـجـابر؛ ـبـن بـشـير - أـثـر396
ًا فـسـمع مسعود، فلـمـا الـمـام، ـمـع يـقـرؤون ناـسـ
لكم آن تفهموا؟! أما أن لكم آن قالا: أما انصرف؛

لــــه فاـســتمعوا الـقــرآن ـقــِرئِ تعقـلــوا؟! إذا أن
.))الله أمركم كما وأنصتوا

● )3/1424.(

ُيعرف. لم مان فيه بإسناد جرير ابن رواه ●

شاكر). م13/347())الطبري تفسير((انظر: 

ـسـبب في عنه الله رضي مسعود ابن - أثر397
بعض على بعضنا يسلم كان((): 204( اليـة نـزولا

َذا{الـقـرآن:  فـجـاء الـصـلة، ـفـي ِإ ْلـُقـْرآُن ـُقـِرئَِ َو ا
َتِمُعوا ُتوا َلُه َفاْس َأنِص ُكْم َو ّل .))}ُتْرَحُموَن َلَع

● )3/1424.(

ضعيف. ●

مانقطع. بإسناد جرير ابن رواه ●

شاكر). م13/345())الطبري تفسير((انظر: 

:))التفـسـير(( ـفـي القرطبي - قوله: وقالا398
الـلـه رـسـولا ـكـان((القرـظـي:  كعب بن محمد قالا
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الـصـلة؛ ـفـي القرآن قرأ إذا وسلم عليه الله صلى
ـابه ـن أـج ـالا: بســم إذا وراءهُ، ـَم ـه ـق ـن الـل الرحـم

فاتـحـة يقـضـي ـحـتى ـقـوله، مـثـل ـقـالوا الرحـيـم؛
يلبث، أن الله شاء ما بذلك فلبث والسورة، الكتاب
َذا{فنزلا:  ِإ ْلُقْرآُن ُقِرئَِ َو َتِمُعوا ا ـ ـُه َفاـْس ُتوا َـل َأنـِصـ َو
ُكْم ّل .))}ُتْرَحُموَن َلَع

● )3/1425.(

مرسل. ●

فممي (كممما حمماتم أبممي وابممن مانصممور، بن رواه: سعيد ●
خلممفِّ القممراءةا(( كتمماب فممي والممبيهقي )،))المنثممور الممدر((

ماممن وهممو القرظممي، كعممب بممن ماحمممد مارسممل مان ؛ً))الماام
التابعين. أوساط

())القرطممبي تفسممير(( )،3/634())المنثممور الدر((انظر: 
).110(صا))الماام خلفِّ القراءةا(( )،7/354

الـلـه صلى الله رسولا سألوا لما((- قولـه: 399
بعـيـد أم فنـنـاجيه ربنا فقالوا: أقريب ، وسلم عليه

َذا{وجّل:  عّز الله فأنزلا فنناديه؟ ِإ َلَك َو َأ َـبـاِدي ـَسـ ِع
ّني ّني َع ِإ َة ُأِجيُب َقِريٌب َف ّداِع َدْعَو َذا ال .))}َدَعاِن ِإ

● )3/1426.(

ضعيف. ●

الشممميخ، وأبمممو حممماتم، أبمممي وابمممن جريمممر، رواه: ابمممن
مان كلهم وغيرهم؛ً ،))والمختلفِّ المؤتلفِّ(( في والدارقطني

والصمملب جممده، عممن أبيممه (أو: الصلت) عممن الصلب طريق
ماجهولا.

الفتممح(( شمماكر)، ممم3/480())الطممبري تفسممير((انظممر: 

236



))السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماوي

 لبممن))جممده عممن أبيممه عممن روى ماممن كتمماب(()،1/224(
).288قطلوبغا(صا

الـلـه رـضـي الـشـعري موسى أبي - حديث400
ض فـي بالدعاء أصواتهم الناس قالا: رفع عنه؛ بع

: وســلم عليه الله صلى النبي لهم فقالا السفار،
ل ـفـإنكم أنفـسـكم؛ عـلـى الـنـاس! اربـعـوا أيـهـا يا((

ـدعون ًا، ول أـصـّم ـت ـ ـذي إن غائـب ـدعونه اـل ـسـميع ـت
.))راحلته عنق من أحدكم إلى أقرب قريب،

● )3/1426.(

صحيح. ●

ماقارب. بلفظ تخريجه تقدم ●

).379انظر: (رقم
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ُة ْنَفالِا ُسوَر َل ا

ْذ{)ـ:ـ 30( الـيـة نزولا سبب - خبر401 ِإ ُـكـُر َو َيْم
ّلِذيَن ِبَك ـقـالا ـطـالب أـبـا أن وهو  الية،}َكَفُروا... ا

ـا وسلم عليه الله صلى الله لرسولا ـأتمر : ـم ـبـك ـي
ويقتـلـوني يـسـحروني أن يرـيـدون((ـقـالا:  قومك؟

ـوني ـن))ويخرـج ـالا: ـم ـبرك . فـق ـذا؟ أـخ ـالا: بـه ـق
ـه فاستوِص ربك؛ الرب . قالا: نعم))ربي(( ًا! ـب ـر خـي

أنـا((:  وـسـلم عليـه اللـه ـصـلى الـلـه رـسـولا فقالا
ـي ـل أستوـص ـه؟! ـب ـو ـب ـي يستوـصـي ـه ًا ـب ـر .))خـي

ْذ {فنزلـت: ِإ ُكـُر َو ّـلـِذيَن ِبـَك َيْم ُتـوَك َكَفـُروا ا ِب ْث ُي َأْو ِل

ُلوَك ُت الية.} ُيْخِرُجوَك.. َأْو َيْق

● )3/1430.(

إسممماعيل بممن ماحمممد عممن الطبري جرير أورده: ابن ●
ّواد أبمي بممن عبدالمجيممد عن البصري عممن جريمج ابممن عممن ر

رضممي وداعممة أبي بن المطلب عن عمير بن عبيد عن عطاء
الخبر). عنه: (وذكر الله

الضممراري إسممماعيل بممن ماحمممد عممن الحممافظ قممالا
.))يخطئ صدوق((المجيد:  عبد وعن ،))صدوق((البصري: 

شاكر). م13/492())الطبري تفسير((انظر: 

أن ـفـي عنهـمـا الـلـه رضي عباس ابن - أثر402
ـقـدوم عـنـد الهـجـرة حادـثـة ـفـي ) نزـلـت30( الـيـة
المدينة. وسلم عليه الله صلى النبي
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● )3/1430.(

طويممل حديث  ضمن))التفسير(( في جرير ابن أورده ●
أبممي بممن اللممه عبد عن إسحاق بن ماحمد طريق عن بإسناده

بالسماع. يصّرح لم إسحاق ابن أن إل نجيح؛ً

إسحاق. ابن  بتصريح))التاريخ(( في وأورده

فقالا: مانقطع،  بإسناد))السيرةا(( في إسحاق ابن ورواه
نجيح. أبي بن الله عبد عن أصحابنا مان أتهم ل مان حدثني

تاريممخ(( شمماكر)، ممم13/494())الطممبري تفسممير((انظممر: 
))الطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبري

))الهجممرةا أحاديث(( )،2/136())النبوية السيرةا(( )،2/370(

).107(صا

عـنـه الـلـه رـضـي ـحـاتم ـبـن ـعـدي - ـحـديث403
ًا:  .))الحللا... عليهم حرموا إنهم بلى؛((مرفوع

● )3/1435.(

ضعيف. ●

تخريجه. تقدم ●

).368 انظر: (رقم

عامر بن وربعي شعبة بن المغيرة - مقولة404
الـفـرس: جـيـش قاـئـد لرـسـتم محـصـن بن وحذيفة

إـلـى العـبـاد عـبـادة من شاء من لنخرج ابتعثنا الله((
ـسـعتها، إـلـى اـلـدنيا ـضـيق وـمـن وـحـدهُ، الله عبادة
فأرـسـل الـسـلم، ـعـدلا إـلـى الدـيـان ـجـور وـمـن

ـا منا؛ قبله فمن خلقه، إلى بدينه رسوله ـه قبلـن مـن
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قاتلنـاهُ أـبـى؛ ومـن وأرضـه، وتركنـاهُ عنـه ورجعنا
.))الظفر أو الجنة إلى نفضي حتى

● )3/1440.(

إلممي كتممب((قممالا:  ؛ً))تمماريخه(( فممي جريممر ابن أوردها ●
وعمممرو وطلحممة ماحمممد عممن سمميفِّ عن شعيب عن السري

ماقالا. فيهما وسيفِّ وشعيب ،))وزياد

).193 ). وانظر: (رقم3/518())الطبري تاريخ((انظر: 

بدر]: غزوة [أحداث

ـديث405 ـداب - ـح ـبي انـت ـه ـصـلى الـن ـه الـل علـي
ـر هذهُ((وقوله:  بدر، يوم الناس وسلم ـش، عـي قرـي
ــا ــوالهم؛ فيـه ــاخرجوا أـم ــا؛ ـف ــل إليـه ــه لـع الـل

.))ينفلكموها

● )3/1454.(

صحيح. ●

والطممبراني، الممرزاق، وعبممد إسممحاق، رواه: ابممن ●
.))الدلئل(( في والبيهقي

 ())الممدلئل(( )،5/348())الممرزاق عبممد ماصممنفِّ((انظممر: 
))السمميرةا فقممه(( )،2/295())النبويممة السمميرةا(( )،3/32

).233(صا للغزالي

ثلث ـكـانوا وأنـهـم المـسـلمين، ـعـدد - خبر406
رجلً. عشر وبضعة مئة

● )3/1454.(

صحيح. ●
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الله رضي عازب بن البراء حديث مان رواه: البخاري ●
اللممه رضممي عمممرو بممن اللممه عبممد حممديث مان داود وأبو عنه،

عنهما.

أبممي سممنن صممحيح(( )،8/188())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

)2/252.(

ـديث: 407 ـا ل((- ـح ـن إل يتبعـن ـان ـم ـرهُ ـك ظـه
ًا، عـلـو ـفـي ـكـانت ظهورهم رجالا فاستأذنه حاضر

ــة ــذهبوا ـحــتى بـهــم يـســتأني أن المديـن إـلــى ـي
.))ظهورهم... فأبى

● )3/1454.(

صحيح. ●

رضي ماالك بن أنس حديث مان وأحمد؛ً رواه: ماسلم، ●
عنه. الله

())المعمماد زاد(( )،3/1509())ماسمملم صممحيح((انظممر: 
3/188.(

ـبر408 ـا - ـخ ـة رؤـي ـت عاتـك ـد بـن ـب، عـب المطـل
يـقـولا: ـيـا الغـفـاري؛ عـمـرو ـبـن ضمـضـم ومجـيـء

غالب! اللطيمة... بن لؤي آلا قريش! يا معشر

● )3/1454.(

،))التاريمممخ(( فمممي والطمممبري إسمممحاق، رواه: ابمممن ●
بأسممانيد ؛ً))الممدلئل(( فممي والممبيهقي والحمماكم، والطممبراني،

بعضممها يقمموي وقممد ماقممالا، ماممن مانهمما واحد يخلوا ل ماختلفة،
ًا. بعض

السيرةا(( )،128م123(صا))بدر غزوةا مارويات((انظر: 
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))النبويمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

)2/296.(

علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي استـشـارة - ـخـبر409
أيهــا علــّي أشــيروا((وقــوله:  صــحابته، وســلم
مـعـاذ.. إـلـى ـبـن ـسـعد ثم المقداد، . وكلم))الناس
برـكـة عـلـى ـسـيروا((:  وـسـلم عليه الله صلى قوله
ـه؛ الطائفتين، إحدى وعدني قد الله فإن الله؛ والـل

.))القوم مصارع إلى أنظر لكأني

● )3/1456.(

عنممه اللممه رضي الخطاب بن عمر ماقولة إل صحيح؛ ●
ً المؤلممفِّ ذكرهمما الممتي أعلممم فممالله المقريممزي؛ً عممن نقل

بصحتها.

ماختلفممة): البخمماري، بسممياقات بعضه (أو: روى رواه ●
شمميبة، أبممي وابن وأحمد، إسحاق، وابن والنسائي، وماسلم،

.))الدلئل(( في والبيهقي والحاكم، والطبراني،

السمميرةا(( )،143(صا)) بمممدر غممزوةا مارويممات((:  انظممر
))النبويمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

).239(صا))السيرةا فقه(( )،2/305(

وإن ضــربتموهم، صدقوكم؛ إن((- حديث: 410
.))تركتموهم كذبوكم؛

● )3/1457.(

صحيح. ●

فممي والطممبري وأحمممد، داود، وأبممو رواه: ماسمملم، ●
ماختلفممة؛ً بألفمماظ ؛ً))المصممنفِّ(( فممي الرزاق وعبد ،))التاريخ((

بالتثنية. وتارةا بالجمع، تارةا
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())النبويممة السمميرةا(( )،8/179())الصممولا جاماع((انظر: 
2/308.(

أفلذ إليـكـم ألـقـت ـقـد مكة هذهُ((- حديث: 411
.))أكبادها

● )3/1457.(

صحيح. ●

فممي والممبيهقي ،))التاريخ(( في والطبري رواه: أحمد، ●
.))الدلئل((

م2/192())المسند(( )،2/308())النبوية السيرةا((انظر: 
).237(صا))السيرةا فقه(( شاكر)،

ـبر412 ـارة - ـخ ـاب إـش ـن الحـب ـذر ـب ـى المـن عـل
الحـبـاب أن وفـيـه ، وـسـلم عليه الله صلى الرسولا

ً المنزلا؛ الله! هذا رسولا قالا: يا المنذر بن أمنزل
أم عـنـه؟ نـتـأخر ول نتـقـدمه أن لنا ليس الله أنزلكه

اـلـرأي ـهـو بل((قالا:  والمكيدة؟ والحرب الرأي هو
ليس الله! هذا رسولا . قالا: يا))والمكيدة والحرب

الـلـه رـسـولا ونـهـض أـشـار، بـمـا أشار بمنزلا... ثم
ببدر. القليب على فنزلا ، وسلم عليه الله صلى

● )3/1457.(

ضعيف. ●

فممي والطممبري مانقطممع، بإسممناد إسممحاق رواه: ابممن ●
والحاكم. ،))الطبقات(( في سعد وابن ،))التاريخ((

())المعمماد زاد(( )،2/313())النبويممة السمميرةا((انظممر: 
3/175،(

شممئت: إن ). وانظممر240(صا  للغزالممي))السمميرةا فقممه((
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).157 (صا))بدر غزوةا مارويات((

علـيـه الـلـه ـصـلى للنبي العريش بناء - خبر413
. وسلم

● )3/1457.(

ماعمماذ بممن سممعد أن ضممعيفِّ بإسممناد إسحاق ابن روى ●
ببنمماء وسمملم عليه الله صلى النبي على أشار عنه الله رضي

للنممبي كممان أنممه صممحيحة أحاديث في ثبت أنه إل له؛ً عريش
ًا وسلم عليه الله صلى المعركة. أماور مانه يدبر عريش

غممزوةا مارويممات(( )،2/313()) النبويممة السمميرةا((انظممر: 
))بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدر

).184(صا

ـد قريش، اللهم! هذهُ((- حديث: 414 ـت ـق أقبـل
ّدك وفخرها، بخيلئها اللـهـم! رـسـولك، وتـكـذب تحا
.))الغداة اللهم! أحنهم وعدتني، الذي فنصرك

● )3/1457.(

اللفظ. بهذا ضعيف ●

ًا، إسحاق رواه: ابن ● فممي الطممبري طريقممه ومان ماعلق
.))الدلئل(( في والبيهقي ،))التاريخ((

).2/314())النبوية السيرةا((انظر: 

خير؛ القوم من أحد في يكن إن((- حديث: 415
ـدوا يطيعوهُ إن الحمر، الجمل صاحب فعند ؛))يرـش

ربيعة. بن يعني: عتبة

● )3/1458.(

صحيح. ●
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حممديث ضمممن وأحمد إسناد، بدون إسحاق رواه: ابن ●
.))الدلئل(( في والبيهقي والبزار، طويل،

 ())الممبزار ماسممند(( شمماكر)، ممم2/192())المسممند((انظر: 
).2/314())النبوية السيرةا(( )،3/63())الدلئل(( )،2/298

ـبـن أيـمـاء ـبـن ُخـفـاف ـكـان وـقـد((- قوله: 416
الغفــاري، رخصة بن أيماء أبوهُ أو الغفاري، رخصة

ًا به مروا حين قريش إلى بعث (أي: بجزاـئـر ـلـه ابـنـ
نـمـدكم أن أحببـتـم وـقـالا: إن لـهـم، أهداها ذبائح)،
ـه: مع إليه فعلنا. قالا: فأرسلوا ورجالا؛ بسلح ابـن

فلعـمـري علـيـك؛ اـلـذي قضيت قد رحم، وصلتك أن
ضـعف ـمـن بنـا فمـا النـاس؛ نقاتـل إنمـا كـنـا لئـن

محـمـد يزـعـم - كما الله نقاتل إنما كنا ولئن عنهم،
.))طاقة من بالله لحد فما -؛

● )3/1458.(

ضعيف. ●

ًا، إسحاق ابن رواه ● فممي الطممبري طريقممه وماممن تعليق
ماتروك. وهو بإسناده، الواقدي . ورواه))التاريخ((

())النبوية السيرةا(( )،1/60(  للواقدي))المغازي((انظر: 
2/314.(

الحــوض، قريــش مــن نفــر ورود - خــبر417
فـقـالا عـنـه، الـلـه رـضـي ـحـزام ـبـن حكـيـم وفيـهـم
فما ،))دعوهم((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا
ـمـن ـكـان ـمـا إل قـتـل؛ إل يومـئـٍذ؛ رـجـل مـنـه شرب
ذـلـك، بـعـد أسلم ثم يقتل، لم فإنه حزام؛ بن حكيم

قالا: ل يمينه؛ في اجتهد إذا فكان إسلمه، فحسن
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بدر! يوم من نجاني والذي

● )3/1458.(

ضعيف. ●

ًا، إسحاق رواه: ابن ● فممي الطممبري طريقممه ومان ماعلق
.))الدلئل(( في والبيهقي ،))التاريخ((

).2/315())النبوية السيرةا((انظر: 

ليـحـرز وـهـب ـبـن عمـيـر قريش بعث - خبر418
ـه صــلى محمــد أصــحاب لهــم ـه الـل ، وســلم علـي

إليـهـم، رـجـع ـثـم العـسـكر، حولا بفرسه فاستجالا
ً يزـيـدون رجل؛ مئة فقالا: ثلث ينقـصـون، أو قليل

ـمـدد؟ أو كمـيـن أللـقـوم أنظر حتى أمهلوني ولكن
ًا، ـيـَر فلم أبعد، حتى الوادي في قالا: فضرب ـشـيئ

ًا، وـجـدت فقالا: ـمـا إليهم، فرجع ـقـد ولكـنـي ـشـيئ
نواـضـح المنايـا، تحمل البليا قريش معشر يا رأيت
ـم ليس قوم الناقع، الموت تحمل يثرب ـة معـه منـع

رـجـل يقتل أن أرى ما والله؛ سيوفهم، إل ملجأ ول
ً يقـتـل حتى منهم منـكـم أـصـابوا ـفـإذا منـكـم، رجل

رأيكم! ذلك؟! فروا بعد العيش خير فما أعدادهم؛

● )3/1458.(

ضعيف. ●

أشممياخ مان يسمه لم عمن أبيه عن إسحاق ابن رواه ●
النصار.

غممزوةا مارويممات(( )،2/315()) النبويممة السمميرةا((انظممر: 
))بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدر

).155(صا
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ـه رـضـي ـحـزام ـبـن حكـيـم - ـخـبر419 ـه الـل عـن
الوليـد! أبـا فقـالا: يـا ربيعـة، بن عتبة إلى وذهابه

ـلـك ـهـل فيـهـا، والمـطـاع وسيدها قريش كبير إنك
اـلـدهر؟ آخــــر إـلـى بخــــير فيها تذكر تزالا أل إلى

ـا ـالا: وـم ـا ذاك ـق ـم؟ ـي ـالا: ترـجـع حكـي ـاس، ـق بالـن
الحضرمي. قالا: قــد بن عمرو حليفك أمر وتحمل
فعـلـّي حليـفـي؛ ـهـو إنـمـا ـبـذلك، عـلـّي أنت فعلت،
الـلـه عـبـد سرية في قتل الذي أخيه (أي: دية عقله
ـن ـا ـب ـن أصــيب جحــش) وـم ـاله؛ ـم ـأت ـم ـن ـف اـب

الـنـاس أـمـر يـشـجر أن أخـشـى ل ـفـإني الحنظلية؛
بن عتبة قام هشام). ثم ابن جهل (يعني: أبا غيرهُ
ًا، ربيعة والـلـه قريش! إنـكـم معشر فقالا: يا خطيب

ًا تلقوا بأن تصنعون ما ًا، وأصحابه محمد والله؛ شيئ
رـجـل وـجـه في ينظر الرجل يزالا ل أصبتموهُ؛ لئن

ً أو خاله ابن أو عمه ابن قتل إليه، النظر يكرهُ رجل
ارجعوا، عشيرته؛ من ائر محمـد بيـن وخلـوا ف وس

ـكـان وإن أردـتـم، اـلـذي فذاك أصابوهُ؛ فإن العرب؛
تريدون. قالا ما منه تعّرضوا ولم ألفاكم ذلك؛ غير

ـقـد فوـجـدته جهل، أبا جئت حتى حكيم: فانطلقت
ًا نثل له: يــا فقلت يهيئها، فهو جرابها، من له درع
(لـلـذي وـكـذا بكذا إليك أرسلني عتبة الحكم! إن أبا

(يعـنـي: انتفـخـت سحرهُ والله قالا). فقالا: انتفخ
ًا رأى الخوف) حـيـن من رئته كل، وأـصـحابه، محـمـد

ما محمد، وبين بيننا الله يحكم حتى نرجع ل والله؛
ًا أن رأى ـقـد ولكـنـه قالا، ما بعتبة وأـصـحابه محـمـد
رـضـي حذيـفـة (يعـنـي: أـبـا ابنه وفيهم جزور، أكلة
ـه ـه، الـل ـان عـن ًا وـك ـع مـسـلم ـد المـسـلمين)؛ ـم فـق
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عليه! تخوفكم

).1459 و3/1458( ●

ضعيف. ●

فانظره. قبله؛ً الذي الخبر مان جزء وهو ●

المخزوـمـي، الـسـد عـبـد ـبـن السود - خبر420
الـلـه رـضـي المطـلـب عـبـد بن حمزة يد على وقتله

ـد ـبـن السود خرج وقد((إسحاق:  ابن عنه. قالا عـب
ً وكان المخزومي، السد ًا رجل الخلق، سيء شرس

لهدمنه أو حوضهم من لشربن الله فقالا: أعاهد
عبد بن حمزة إليه خرج خرج؛ دونه. فلما لموتن أو

حـمـزة ـضـربه التقيا؛ فلما عنه، الله رضي المطلب
دون وهو ساقه، (أي: أطارها) بنصف قدمه فأطّن

ًا رجـلـه تشخب ظهرهُ على فوقع الحوض، نـحـو دـمـ
ـد فيه اقتحم حتى الحوض، إلى حبا ثم أصحابه، يرـي

ـحـتى فـضـربه حـمـزة، واتبـعـه يمينه، يبر (زعم) أن
.))الحوض في قتله

● )3/1459.(

ضعيف. ●

ًا، إسحاق رواه: ابن ● فممي الطممبري طريقممه ومان ماعلق
.))الدلئل(( في والبيهقي ،))التاريخ((

).2/318())النبوية السيرةا((انظر: 

المـسـلمين ـمـن ثلـثـة بـيـن المبارزة - خبر421
ـرج ثم((إسحاق:  ابن المشركين. قالا من وثلثة ـخ
ـه ربيعة بن شيبة أخيه بين ربيعة بن عتبة بعدهُ وابـن

إـلـى دعا الصف؛ من فصل إذا حتى عتبة، بن الوليد
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ـة، النصار من فتية إليه فخرج المبارزة، ـم ثلـث وـه
آخـر ورجل عفراء وأمهما الحارث ابنا ومعوذ عوف

أنتـم؟ فقـالوا: مـن رواحـة، بن الله عبد يقالا: هو
ـمـن بـكـم لـنـا النـصـار. ـقـالوا: ـمـا من قالوا: رهط

ـا محمد! أخرج مناديهم: يا نادى حاجة. ثم ـمـن إليـن
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قومنا. فـقـالا من أكفاءنا

ـيـا الـحـارث! ـقـم ـبـن عبـيـدة ـيـا ـقـم((:  وسلم عليه
منـهـم؛ ودـنـوا ـقـاموا . فلـمـا))عـلـي! ـيـا حمزة! قم
حـمـزة: عبيدة: عبيدة. وـقـالا قالا أنتم؟ قالوا: من

ـكـرام. أكفاء علي: علي. قالوا: نعم؛ حمزة. وقالا
ربيـعـة، ـبـن - عتبة القوم أسن - وكان عبيدة فبارز
اـبـن الوليد علي وبارز ربيعة، بن شيبة حمزة وبارز
وأـمـا قتـلـه، أن ـشـيبة يمهل فلم حمزة؛ فأما عتبة،
عبـيـدة واختـلـف قتـلـه، أن الولـيـد يمـهـل فلم علي

وـكـر ـصـاحبه، أثـبـت كلهما ضربتين، بينهما وعتبة
علـيـه ـفـذففا عتـبـة، عـلـى بأسيافهما وعلي حمزة

إلــى فحازاهُ صاحبهما، واحتمل عليه)، (أي: أجهزا
.))أصحابه

● )3/1459.(

صحيح. ●

وابن داود، وأبو إسحاق، ماختلفة: ابن بسياقات رواه ●
بممن وماوسممى ،))المسممند(( في وأحمد ،))الطبقات(( في سعد
.))الدلئل(( في والبيهقي والحاكم، ،))المغازي(( في عقبة

م2/193())المسند(( )،2/319())النبوية السيرةا((انظر: 
).200(صا))بدر غزوةا مارويات(( شاكر)،

فانـضـحوهم القوم؛ اكتنفكم إن((- حديث: 422
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.))بالنبل عنكم

● )3/1459.(

صحيح. ●

فممي والممبيهقي وأحمممد، داود، وأبممو رواه: البخمماري، ●
ماختلفة. بألفاظ ؛ً))الدلئل((

())النبويممة السمميرةا(( )،8/189())الصممولا جاماع((انظر: 
2/320.(

العـصـابة ـهـذهُ تهـلـك اللهم! إن((- حديث: 423
الله! بـعـض نبي يقولا: يا بكر . وأبو))تعبد ل اليوم؛

وعدك. ما لك منجز الله فإن ربك؛ مناشدتك

● )3/1459.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
ماختلفة. بألفاظ ؛ً))الدلئل(( في والبيهقي وأحمد،

السمميرةا(( )،187 و8/183())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))النبويمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

)2/321.(

الـلـه أنـشـد رواـحـة! أل اـبـن ـيـا((- ـحـديث: 424
.))الميعاد يخلف ل الله إن وعدهُ؛

● )3/1459.(

ضعيف. ●

عبممد إسممناده في طويل حديث ضمن الطبراني رواه ●
لهيعة. بن الله
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).4056/رقم4/210 ())الكبير المعجم((انظر: 

ـه، نصر بكر! أتاك أبا يا أبشر((- حديث: 425 الـل
ًا جبريل هذا ثناـيـا عـلـى يـقـودهُ، ـفـرس بعـنـان آـخـذ

.))النقع

● )3/1459.(

صحيح. أو حسن ●

فمممي البخممماري رواه وبنحممموه إسمممحاق، ابمممن رواه ●
.))صحيحه((

)،3/180())المعممماد زاد(( )،8/312())الفتمممح((انظمممر: 
).243(صا))السيرةا فقه(( )،241(صا))بدر غزوةا مارويات((

الـلـه رـسـولا ـخـرج إـسـحاق: ـثـم ابن - خبر426
فحرـضـهم، الـنـاس، إـلـى وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى

ـوم يقاتلهم ل بيدهُ؛ محمد نفس والذي((وقالا:  الـي
ًا، فيقتل رجل، ًا، صابر ً محتسب إل مــدبر؛ غير مقبل
بني أخو الحمام بن عمير . فقالا))الجنة الله أدخله

بينــي أفما بخ، يأكلهم: بخ تمرات يدهُ وفي سلمة،
قذف ثم هؤلء؟ يقتلني أن إل الجنة أدخل أن وبين

ـحـتى الـقـوم فقاتل سيفه، وأخذ يدهُ، من التمرات
.))عنه الله رضي قتل

● )3/1459.(

صحيح. ●

والبيهقي والحاكم، سعد، وابن وأحمد، رواه: ماسلم، ●
يسير. اختلف ماع ؛ً))الدلئل(( في

ممم1901/رقم1510 و3/1509())ماسلم صحيح((انظر: 
)،3/182())المعمماد زاد(( )،3/136())المسممند(( عبدالباقي)،
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).2/322())النبوية السيرةا((

عاـصـم إسحاق: وحدثني ابن - قولـه: قالا427
ـن - وهو الحارث بن عوف قتادة: أن بن عمر بن اـب

ـمـن اـلـرب يـضـحك الله! ما رسولا - قالا: يا عفراء
ًا العدو في يدهُ غمسه((قالا:  عبدهُ؟ . فنزع))حاسر
ًا فقاـتـل ـسـيفه، أـخـذ ثم فقذفها، عليه، كانت درع

قتل. حتى القوم

● )3/1459.(

ضعيف. ●

طريقممه وماممن مانقطممع، بإسممناد إسممحاق رواه: ابممن ●
والبيهقي. شيبة، أبي وابن الطبري،

أبممي ابممن ماصممنفِّ(()،2/322())النبويممة السمميرةا((انظممر:
).5/338())شيبة

اللهم!((هشام:  بن جهل أبي مقولة - خبر428
.))الـغـداة فأِحنه يعرف؛ ل بما وآتانا للرحم، أْقطعنا

المستفتح. هو فكان

● )3/1460.(

صحيح. ●

،))تفسيريهما(( في والنسائي جرير وابن رواه: أحمد، ●
فممي والممبيهقي والحمماكم، ،))النممزولا أسممباب(( في والواحدي

.))الدلئل((

ِتُحوا ِإنتعممالى: { قمموله نممزلا ذلممك وفي َتْف ْد َتْس َفـَقـ
ُكُم َء ْتُح َجا ْلَف ِإن ا َتُهوا َو ْن ْيٌر َفُهَو َت ُكْم.. َخ )19( } اليةّل

النفالا. سورةا مان
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تفسممير(( شماكر)، مم13/452())جرير ابن تفسير((انظر: 
النسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممائي)

)،70(صا))النزولا أسباب مان المسند الصحيح(( )،1/518(
).323(صا))النبوية السيرةا((

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا - حديث: إن429
ـة أـخـذ وـسـلم ـا فاـسـتقبل الحـصـباء، ـمـن حفـن بـه
ًا، نفحهـم ثـم ،))الوجـوهُ! شـاهت((قـالا:  ثم قريش

بها.

● )3/1460.(

حسن. ●

في والطبراني جرير، ابن وبنحوه إسحاق، رواه: ابن ●
).425( رقم الحديث مان جزء وهو ،))الكبير((

(صا))السمميرةا فقه(( )،3/227())الكبير المعجم((انظر: 
).215(صا))بدر غزوةا مارويات(( )،244

ـمـا تـكـرهُ ـسـعد ـيـا لكأـنـك والله؛((- حديث: 430
أولا الله! كانت رسولا يا . قالا: أجل))القوم يصنع
ـفـي الثخان فكان الشرك، بأهل الله أوقعها وقعة
الرجالا. استبقاء من إلي أحب القتل

● )3/1460.(

ضعيف. إسنادهُ ●

ًا، إسحاق رواه: ابن ● الطبري. طريقه ومان ماعلق

السمميرةا(( شمماكر)، ممم14/471())الطبري تفسير((انظر: 
))النبويمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

)2/324.(
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عنهـمـا: أن الـلـه رـضـي عباس ابن - حديث431
يومـئـذ: لـصـحابه ـقـالا وسلم عليه الله صلى النبي

ً أن عرفت قد إني(( وغيرـهـم هاـشـم بني من رجال
ًا، أخرجوا قد لـقـي فـمـن بقتالـنـا؛ لهم حاجة ل كره

ًا منكم أبا لقي ومن يقتله، فل هاشم؛ بني من أحد
يقتلــه، فل أسد؛ بن الحارث بن هشام بن البختري

الـلـه رسولا عم المطلب عبد بن العباس لقي ومن
أـخـرج إنـمـا فإنه يقتله؛ فل ؛ وسلم عليه الله صلى

ًا ـة (ابن حذيفة أبو . قالا: فقالا))مستكره ـن عتـب ـب
وعـشـيرتنا وإخوانـنـا وأبناءـنـا آباءـنـا ربيعة): أنقتل

ـترك ـه؛ وـن ـاس؟! والـل ـن العـب ـه؛ لـئ ـه لقيـت للحمـن
عليه الله صلى الله رســولا السيف. قالا: فبلغت

حـفـص! أـبـا ـيـا((الخـطـاب:  ـبـن لعمر فقالا ، وسلم
رـسـولا فـيـه كناني يوم لولا إنه عمر: والله؛ (قالا
حفـص) أيـضـرب بـأبي وسـلم علـيـه الله صلى الله

ـه ـم وـج ـولا ـع ـه رـس ـلى الـل ـه ـص ـه الـل ـلم علـي وـس
الـلـه! دعـنـي؛ رـسـولا عمر: ـيـا . فقالا))بالسيف؟!

نـافق. فكـان لقد فوالله؛ بالسيف، عنقه فلضرب
الــتي الكلمة تلك من بآِمن أنا يقولا: ما حذيفة أبو

ًا؛ منـهـا أزالا ول يومـئـذ، قـلـت تكفرـهـا أن إل خائـفـ
ـحـروب (ـفـي اليماـمـة ـيـوم فقـتـل الـشـهادة، عني

ًا. الردة) شهيد

● )3/1460.(

ضعيف. إسنادهُ ●

اللممه عبد بن العباس فقالا: حدثني إسحاق، ابن رواه ●
عبمماس ابممن - عممن يسمممهم - ولممم أهلممه بعممض عن ماعبد بن

سممعد، وابممن طريقممه: الطممبري، بممه. وماممن عنهما الله رضي
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.))الدلئل(( في والبيهقي

())النبويممة السمميرةا(( )،2/450())الطممبري تاريخ((انظر: 
2/324.(

ـبـن أمـيـة ـمـع ـعـوف بن الرحمن عبد - خبر432
ًا لي خلف بن أمية كان((قالا:  خلف؛ بمـكـة، ـصـديق
أـسـلمت حـيـن فتـسـميت عـمـرو، عـبـد اسمي وكان

نـحـن إذ يلـقـاني فـكـان بمـكـة، ونـحـن الرحمن، عبد
اـسـم ـعـن عـمـرو! أرغـبـت عـبـد فيـقـولا: ـيـا بمكة،

ـواك؟ ســماكه ـإني أـب ـولا: ـف ـم. فيـق ـأقولا: نـع ـف
ًا وبينك بيني فاجعل الرحمن؛ لأعرف ـوك شيئ أدـع

فل أنا؛ وأما الولا، باسمك تجيبني فل أنت؛ أما به،
عـبـد دعاني: يا إذا أعرف. قالا: فكان ل بما أدعوك

علي! اجعل أبا له: يا أجبه. قالا: فقلت عمرو! لم
ـم. عبد شئت. قالا: فأنت ما ـت: نـع الله. قالا: قـل

الـلـه! عـبـد ـقـالا: ـيـا ـبـه؛ ـمـررت إذا ـقـالا: فكـنـت
ـبـدر؛ ـيـوم ـكـان إذا مـعـه. ـحـتى فأتـحـدث ـفـأجيبه،

آـخـذ أمـيـة ـبـن عـلـي ابـنـه ـمـع واقف وهو به مررت
أحملهـا، فأنـا اسـتلبتها، قـد لي أدراع ومعي بيدهُ،
أجـبـه. عـمـرو! فـلـم عـبـد ـلـي: ـيـا ـقـالا رآني؛ فلما

لـك اللـه! فقلـت: نـعـم. قـالا: هـل عبد فقالا: يا
معك! قالا: التي الدراع هذهُ من لك خير فأنا فّي؟

من الدراع إذن. قالا: فطرحت الله ها قلت: نعم؛
وـهـو (يعني: أـسـيرين)، ابنه ويد بيدهُ وأخذت يدي،

فـي حاجـة لـكـم قـط! أمـا كـاليوم رأيت يقولا: ما
بإـبـل مـنـه افـتـديت أـسـرني؛ ـمـن (يعني: أن اللبن
.))بهما أمشي خرجت اللبن)؟! ثم كثيرة
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).1461 و3/1460( ●

ّباد سماع ثبت إن صحيح إسنادهُ ● بممن الله عبد بن ع
عوف. بن الرحمن عبد مان الزبير

عوف، بن الرحمن عبد إلى بإسناده إسحاق ابن رواه ●
أبيممه، عن الزبير بن الله عبد بن عباد بن يحيى فقالا: حدثني

ًا وحدثنيه عبممد عممن وغيرهممما بكممر أبممي ابممن اللممه عبممد أيضمم
عوف. بن الرحمن

ثقتان. وأبوه عباد بن ويحيى

))بدر غزوةا مارويات(( )،2/327())النبوية السيرةا((انظر:

).230(صا

فالقائل يستقيم، ل المؤلفِّ ساقه الذي السندتنبيه:  ●
عمموف؛ً بممن الرحمممن عبد هو بل عباد، بن يحيى أبو هو ليس

عوف. بن الرحمن عبد عن أبيه عن رواه عباد بن فيحيى

مارويممات(( صمماحب ذكممره الممذي السممندآخر:  تنبيه ●
البدايممة((و هشممام ابممن عنممد الممذي هممو  ليممس))بممدر غممزوةا

اللممه عبممد عن عباد بن يحيى عندهما: حدثني فهو ؛ً))والنهاية
ّتممه، - مامما لمي يظهممر - فيممما والصممحيح أبيه، عن الزبير بن أثب

أعلم. والله

ـبـن بللا يد على خلف بن أمية مقتل - خبر433
الله رضي عوف بن الرحمن عبد أسرهُ أن بعد رباح

عنه؛ الله رضي عوف بن الرحمن عبد عنهما: فعن
ابنــه، وبين بينه وأنا خلف، بن أمية لي قالا((قالا: 

المعلم منكم الرجل الله! من عبد بأيديهما: يا آخذ
عبد بن قالا: قلت: حمزة صدرهُ؟ في نعامة بريشة

ـالا: بنا فعل الذي المطلب. قالا: ذاك الفاعيل. ـق
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بللا رآهُ إذ لقودهـمـا؛ إـنـي الرحمن: ـفـوالله؛ عبد
ً يعـذب اـلـذي هو وكان معي، تـرك عـلـى بمـكـة بلل

ـه الـسـلم، ـى فيخرـج ـاء إـل ـة رمـض ـت، إذا مـك حمـي
العظيـمـة، بالـصـخرة يأمر ثم ظهرهُ، على فيضجعه
أو هـكـذا ـتـزالا يـقـولا: ل ـثـم ـصـدرهُ، عـلـى فتوضع
أـحـد. ـقـالا: بللا: أـحـد محمد. فيـقـولا دين تفارق

نجوت ل خلف، بن أمية الكفر قالا: رأس رآهُ؛ فلما
ـقـالا: ل بللا! أبأـسـيري؟ نجا. قالا: قـلـت: أي إن

الـسـوداء؟ ابن يا نجا. قالا: قلت: أتسمع إن نجوت
صوته: بأعلى صرخ نجا. قالا: ثم إن نجوت قالا: ل

نـجـوت ل خلف، بن أمية الكفر، الله! رأس أنصار يا
مثــل في جعلونا حتى بنا، نجا. قالوا: فأحاطوا إن

عـنـه. أذب وأـنـا ـعـاج)، ـمـن (أي: الـسـوار المـسـكة
ابـنـه، رـجـل فـضـرب الـسـيف، رـجـل قالا: ـفـأخلف

ـقـط. بمثلـهـا ـسـمعت ـمـا صيحة أمية وصاح فوقع،
ـوالله؛ بك؛ نجاء ول بنفسك قالا: فقلت: انج ـا ـف ـم

ًا. قالا: فهبروهما عنك أغني حــتى بأسيافهم شيئ
الله يقولا: يرحم الرحمن عبد منهما. فكان فرغوا
بأسيري! وفجعني أدراعي، ذهبت بللً؛

 ● )3/1461.(

حسن. ●

عون؛ً أبي بن الواحد عبد فيه بإسناد إسحاق ابن رواه ●
ثقات. رجاله وبقية يخطئ، صدوق

وغيره. البخاري رواه وبنحوه

())النبويممة السمميرةا(( )،3/185())المعمماد زاد((انظممر: 
).231(صا))بدر غزوةا مارويات(( )،2/329
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ومعوذ: معاذ يد على جهل أبي مقتل - خبر434
ـه رـضـي بـكـر أبي بن الله وعبد عباس ابن فعن الـل

أخــو الجموح ابن عمرو بن معاذ قالا((قال:  عنهم؛
وم، سلمة: سـمعت بني مثـل فـي جهـل وأبـو الق

يقوـلـون: أـبـو وـهـم الملتف)، (أي: الشجر الحرجة
جعلـتـه ـسـمعتها؛ إليه. ـقـالا: فلـمـا يخلص ل الحكم

حمـلـت أمكنـنـي؛ فلـمـا نـحـوهُ، فصمدت شأني، من
ـسـاقه، بنـصـف ـقـدمه أطـنـت ضربة فضربته عليه،

تطـيـح ـبـالنواة إل ـطـاحت حـيـن شبهتها ما فوالله؛
بـهـا. ـقـالا: يـضـرب حـيـن الـنـوى مرـضـخة تحت من

ـيـدي، فـطـرح ـعـاتقي، عـلـى عكرـمـة ابنه وضربني
عـنـه؛ القـتـالا وأجـهـدني جنبي، من بجلدة فتعلقت

خلـفـي، لـسـحبها وإـنـي ـيـومي عاـمـة قاتلت فلقد
بـهـا تمطـيـت ـثـم قدمي، عليها وضعت آذتني؛ فلما

طرحتها. حتى عليها،

● )3/1461.(

صحيح. ●

بن ثور فقالا: حدثني صحيح، بإسناد إسحاق ابن رواه ●
عباس. ابن عن عكرماة عن يزيد

وأبممو وماسمملم، ماختلفممة: البخمماري، بسممياقات رواه كممما
وغيرهم. وأحمد، داود،

())النبويممة السمميرةا(( )،8/194())الصممولا جاماع((انظر: 
).222(صا))بدر غزوةا مارويات(( )؛2/333ً

ـفـي عليـكـم خـفـي إن انـظـروا((- ـحـديث: 435
ـا ركبته في جرح أثر إلى القتلى جـهـل)؛ (يعني: أـب

ًا ازدحمت فإني الـلـه لعـبـد مأدـبـة عـلـى وهو أنا يوم
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بيسير، منه أشف وكنت غلمان، ونحن جدعان، بن
إـحـداهما ـفـي فجحش ركبتيه، على فوقع فدفعته،

ًا ـن الله عبد . قالا))به أثرهُ يزلا لم جحش مـسـعود ـب
ـه: فوـجـدته الـلـه رـضـي ـه، رـمـق، ـبـآِخر عـن فعرفـت

خـبـث ـكـان عنقه. ـقـالا: وـقـد على رجلي فوضعت
عـلـّي (أي: قـبـض ولكزـنـي ـفـآِذاني بمـكـة، مرة بي

الـلـه؟ عدو يا الله أخزاك له: هل قلت ثم ولزمني)،
قتلتـمـوهُ رـجـل ـمـن أخزاني؟! أأعـمـد قالا: وبماذا
لـمـن قتلتـمـوهُ)؟! أـخـبرني رـجـل ـمـن (يريد: أـكـبر

ورسوله. اليوم؟! قالا: قلت: لله الدائرة

).1462 و3/1461( ●

بلغني، قالا: فيما حيث سند؛ً بدون إسحاق رواه: ابن ●
.))الدلئل(( في البيهقي طريقه ومان

).3/85())الدلئل(( )،2/334())النبوية السيرةا((انظر: 

 (طبعممة))هشممام ابممن سيرةا(( ماخّرجا وقع لقدتنبيه:  ●
فمي آخمر حممديثا خرجمما حيممث كمبير، خطممأ المنار) في ماكتبة

ّنين ؛ً))الصحيحين(( هذا!. إسحاق ابن حديث أنه ظا

من رجالا إسحاق: وزعم ابن - قوله: قالا436
ـلـي: يـقـولا: ـقـالا كان مسعود ابن أن مخزوم بني
ًا مرتقى ارتقيت لقد الغـنـم! ـقـالا: رويـعـي يا صعب
ـصـلى الـلـه رـسـولا ـبـه جـئـت ثم رأسه، احتززت ثم

ـذا رسولا فقلت: يا ، وسلم عليه الله رأس الله! ـه
ـصـلى الـلـه رسولا جهل. قالا: فقالا أبي الله عدو
. ـثـم))غـيـرهُ إـلـه ل اـلـذي الـلـه((:  وـسـلم علـيـه الله

علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا يدي بين رأسه ألقيت
الله. فحمد ، وسلم
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● )3/1462.(

طريممق مان شيبة، أبي وابن والطبراني، رواه: أحمد، ●
ماممدلس، إسممحاق وأبو عبيدةا، أبي عن السبيعي إسحاق أبي
بالسماع. يصرح ولم

ًا. ومان إسحاق رواه: ابن كما في طريقه: الطبري ماعلق
.))الدلئل(( في والبيهقي ،))التاريخ((

())الكممبير المعجممم(( شمماكر)، م6/124())المسند((انظر: 
())النبويمممة السممميرةا(( )،14/374())المصمممنفِّ(( )،9/83

ًا:  ). وانظر2/335 ).224 (صا))بدر غزوةا مارويات((أيض

الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عـمـر أن((- خبر: 437
أراك -: إـنـي ـبـه - وـمـر الـعـاص بن لسعيد قالا عنه
ًا. أراك نفسك في كأن أـبـاك! قتـلـت أني تظن شيئ
ولكـنـي قتـلـه، ـمـن إلـيـك أعـتـذر ـلـم قتلـتـه؛ لو إني

فأـمـا المغـيـرة، ـبـن هـشـام ـبـن العاص خالي قتلت
الـثـور بـحـث يبـحـث وـهـو ـبـه، ـمـررت ـفـإني أـبـوك؛
ْدُت بروقه اـبـن لـــه وقـصـد عـنـه، (أي: بقرـنـه) َفـِحـ

.))فقتله علي عمه

● )3/1462.(

ضعيف. ●

مانقطع. بإسناد إسحاق ابن رواه ●

).2/336 ())النبوية السيرةا((انظر: 

قالت: لما عنها؛ الله رضي عائشة - حديث438
أن ـبـالقتلى وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا أمر

ـمـن ـكـان ـمـا إل فيه؛ طرحوا القليب؛ في يطرحوا
فملـهـا، درـعـه ـفـي انتـفـخ ـفـإنه خـلـف؛ ـبـن أمـيـة
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وألـقـوا ـفـأقروهُ، لحـمـه، فتزايل ليحركوهُ، فذهبوا
ألقـاهم فلـمـا والحـجـارة، اـلـتراب من غيبه ما عليه
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا عليهم وقف القليب؛ في

وـجـدتم القليب! ـهـل أهل يا((فقالا:  ، وسلم عليه
ًا؛ ربكم وعدكم ما وـعـدني ـمـا وـجـدت ـقـد فإني حّق

ًا ربي رـسـولا أـصـحابه: ـيـا ـلـه ـقـالت: فـقـالا ،))حّق
ًا الله! أتكلم ـوا لقد((لهم:  موتى؟! فقالا قوم علـم

عائـشـة: والـنـاس . ـقـالت))حق ربهم وعدهم ما أن
ـقـالا . وإنـمـا))لـهـم قـلـت ما سمعوا لقد((يقولون: 

لـقـد((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا لهم
.))علموا

● )3/1462.(

صحيح. ●

وأحمممد، ماتصممل، صممحيح بإسممناد إسممحاق رواه: ابممن ●
والنسائي. وماسلم البخاري رواه وبنحوه والطبري، والبزار،

عنها الله رضي عائشة المؤمانين أم  استدراكتنبيه: ●
َقل مان والحق بصحيح، ليس وسلم عليه الله صلى أنه عنه َن
حجممة وعلممم سمممع وماممن ،))لهممم قلممت ماا سمعوا لقد((قالا: 
))صممحيحي(( فممي هذا ثبت وقد يعلم، ولم يسمع لم مان على

لم عليمه اللمه صملى قمالا حيث وماسلم؛ً البخاري ماما((:  وس
.))مانهم أقولا لما بأسمع أنتم

())المعمماد زاد(( )،2/339())النبويممة السمميرةا((انظممر: 
3/187،(

).204-8/202())الصولا جاماع((

ـا((إســـحاق:  اـبـن - ـقـوله: ـقـالا439 أـمـر ولـم
يلـقـوا أن بـهـم وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا
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إـلـى فـسـحب ربيـعـة، ـبـن عتـبـة أـخـذ القلـيـب؛ ـفـي
ـلم عليه الله صلى الله رسولا فنظر القليب، - وـس

ـفـإذا عتـبـة؛ ـبـن حذيـفـة أبي وجه - في بلغني فيما
ـقـد حذيفة! لعـلـك أبا يا((تغير. فقالا:  قد كئيب هو

ـه ـصـلى قالا كما (أو شيء أبيك شأن من دخلك الـل
مــا الله؛ رسولا يا والله . فقالا: ل)))؟ وسلم عليه

كـنـت ولكنـنـي مـصـرعه، ـفـي ول أـبـي، في شككت
ًا أبي من أعرف ًا رأي أن أرـجـو فكـنـت وفضلً، وحلم
أـصـابه، ـمـا رأـيـت فلـمـا الـسـلم، إـلـى ذـلـك يهديه

أرجو كنت الذي بعد الكفر من عليه مات ما وذكرت
اللـه صـلى اللـه رسـولا لـه ذلك. فدعا أحزنني له؛

ًا. له وقالا بخير، وسلم عليه خير

● )3/1462.(

صحيح. ●

وماممن سممند، بممدون إسحاق ابن عن هشام ابن أورده ●
.))التاريخ(( في الطبري طريقه

طريممق ماممن السابق الحديث مان جزء الحاكم عند ولكنه
يسير. اختلف ماع نفسه بالسناد إسحاق ابن

 ())المسممتدرك(( )،2/342())النبويممة السمميرةا((انظممر: 
3/224.(

الـلـه رـسـولا إن ـثـم((إـسـحاق:  اـبـن - قولا440
مـمـا العـسـكر ـفـي بـمـا أـمـر وـسـلم عليه الله صلى
فـيـه، المـسـلمون ـفـاختلف فجـمـع، الـنـاس، جـمـع

ـالا ـن فـق ـو ـم ـه: ـه ـا، جمـع ـالا لـن ـذين وـق ـانوا اـل ـك
ـمـا نـحـن؛ ـلـول ويطلـبـونه: والـلـه؛ الـعـدو يـقـاتلون
ـا أصبتم حتى القوم عنكم شغلنا لنحن أصبتموهُ، ـم
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الـلـه رـسـولا يحرـسـون ـكـانوا اـلـذين أصبتم. وقالا
العدو: إليه يخالف أن مخافة وسلم عليه الله صلى

ـا لقد منا؛ به بأحق أنتم ما والله؛ ـاع رأيـن حـيـن المـت
الله رسولا على خفنا ولكنا يمنعه، ما دونه يكن لم

فـمـا دونه؛ فقمنا العدو، كرة وسلم عليه الله صلى
.))منا به بأحق أنتم

● )3/1462.(

حسن. ●

ًا. ورواه: أحمد، إسحاق ابن رواه ● وابن والحاكم، ماعلق
ً وغيرهممم؛ً والممبيهقي، حبان، ًا؛ً ماطممول حممديث ماممن وماختصممر
نممزولا ذكممر بعضهم وعند عنه، الله رضي الصامات بن عبادةا

النفالا. سورةا أولا

-5/318())المسند(( )،2/344())النبوية السيرةا((انظر: 
())حبمممان ابمممن صمممحيح(( )،2/35())المسمممتدرك(( )،324

))النممزولا أسممباب مان المسند الصحيح(( إحسان)، م11/193

).68 ،67(صا

عـنـه؛ الـلـه رـضـي الـصـامت ـبـن عبادة - اثر441
(يعـنـي: النـفـالا)، - نزلت بدر - أصحاب قالا: فينا

أخلقـنـا، فـيـه وـسـاءت النـفـل، ـفـي اختلفـنـا حـيـن
صلى الله رسولا إلى فجعله أيدينا، من الله فنزعه

. وسلم عليه الله

).1463و ،3/1462( ●

بشواهدهُ. صحيح ●

الرزاق، وعبد وأحمد، جرير، وابن إسحاق، رواه: ابن ●
الممبيهقي، طريقممه وماممن والحمماكم، والواحممدي، حبممان، وابممن
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وأبممي حميممد بممن  لعبممد))المنثور الدر(( في السيوطي وعزاه
رضممي الصممامات ابممن عبادةا حديث مان ماردويه؛ً وابن الشيخ

ً ماختلفة، بألفاظ عنه، الله ًا. ماطول وماختصر

التممي عنهممما اللممه رضممي عبمماس ابممن حديث له ويشهد
).445 (برقم

صممحيح(( شممماكر)، ممم13/370()) الطبري تفسير((انظر: 
)،266(صا الواحممدي شممعيب)، ممم11/193 ())حبممان ابممن

،251(صا))السمميرةا فقممه(( )،2/343())النبويممة السمميرةا((
).4/5())المنثور الدر(( )،252

ًا بالسارى استوصوا((- حديث: 442 .))خير

● )3/1463.(

ضعيف. ●

بممن عزيز أبي عن وهب بن نبيه عن إسحاق ابن رواه ●
عزيز. أبي مان يسمع لم نبيه مانقطع، سند وهذا عمير،

))الكمممبير(( فمممي الطمممبراني رواه الطريمممق همممذا ومامممن

.))الصغير((و

ابممن  إسممناد))الصممابة(( فممي حجممر ابممن  أوردتنبيه: ●
ماجهولة، عزيز وأبي نبيه بين التي الواسطة وعنده إسحاق،
قمالا: وهمب؛ً بمن نمبيه إسممحاق: فحممدثني ابمن قمالا((فقالا: 
.))عزيز... أبي عن يذكر مان سمعت

())الصمغير المعجم(( )،2/349())النبوية السيرةا((انظر: 
)،4/133())الصممابة(( )،6/86())الزوائممد ماجمممع(( )،1/250

))الجممممممممممممممممممممممممممممماماع ضمممممممممممممممممممممممممممممعيفِّ((

).832(رقم

عمـيـر؛ ـبـن مـصـعب أـخـي عزـيـز أبي - خبر443
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ـمـن ورـجـل عمـيـر، ـبـن مـصـعب أخي بي مر((قالا: 
ذات أمه فإن به؛ يدك فقالا: شد يأسرني، النصار

رـهـط ـفـي وكـنـت((. قالا: ))منك تفديه لعلها متاع،
إذا فـكـانوا ـبـدر، ـمـن ـبـي أقبـلـوا حـيـن النصار من

وأكلوا بالخبز خصوني عشاءهم؛ أو غداءهم قدموا
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا لوصية التمر؛
إل ـخـبز؛ كسرة منهم رجل يد في تقع ما بنا، إياهم

ـي ـا نفحـن ـالا: ))بـه ـا فأســتحي،((. ـق ـى فأردـه عـل
.))يمسها ما علي فيردها أحدهم،

● )3/1463.(

ضعيف. ●

بالسممناد الطممبري؛ً طريقممه وماممن إسممحاق، ابن رواه ●
السابق.

).2/349 ())النبوية السيرةا((انظر: 

عزـيـز أـبـو وكان((قالا:  هشام؛ ابن - رواية444
ـواء صــاحب ـدر، المشــركين ـل ـد بـب ـن النضــر بـع ـب
لـبـي عمـيـر ـبـن مـصـعب أـخـوهُ ـقـالا فلما الحارث،

أـبـو ـلـه ـقـالا ـقـالا؛ - ـمـا أـسـرهُ اـلـذي - وهو اليسر
مصعب: له بي؟! فقالا وصاتك أخي! هذهُ عزيز: يا

ـبـه ـفـدي ـمـا أغلى عن أمه دونك. فسألت أخي إنه
فبعـثـت درـهـم، آلف لـهـا: أربـعـة فقـيـل قرـشـي،

بها. ففدته درهم، آلف بأربعة

سند.  بدون))السيرةا(( في هشام ابن رواها ●

).2/350 ())النبوية السيرةا((انظر: 

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث445
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ـه صلى الله رسولا قالا بدر؛ يوم كان لما ـه الـل علـي
.))وـكـذا ـكـذا فـلـه وـكـذا؛ ـكـذا ـصـنع ـمـن((:  وـسـلم

الـشـيوخ وبـقـي الـقـوم، ـشـبان ذـلـك ـفـي فتسارع
يطلـبـون ـجـاؤوا المغانم؛ كانت فلما الرايات، تحت
ـا؛ تستأثروا الشيوخ: ل فقالا لهم، جعل الذي عليـن
ـا ـا فإـن ـم، رداء كـن ـو لـك ـفتم؛ ـل ـم انكـش ـا. لفئـت إليـن

ـازعوا، ـأنزلا فتـن ـه ـف ـالى:  الـل َنَك{تـع ُلو َأ ـِن َيْســ ـَع
َلنَفالِا... ِطيُعوا{قوله:   إلى}ا َأ َلُه اللَه َو ِإن َوَرُســو

ُتم ِنيَن ُكن .))}ّمْؤِم

● )3/1472.(

صحيح. ●

وغيرهما. جرير، وابن داود، رواه: أبو ●

))الطممبري تفسممير(( )،8/207())الصممولا جمماماع((انظر: 

).441 و440 وانظر: (رقم شاكر)، م13/368(

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث446
ـه صلى الله رسولا قالا بدر؛ يوم كان لما ـه الـل علـي

أـتـى وـمـن وـكـذا، كذا فله قتيلً؛ قتل من((:  وسلم
ـيرين، اليـسـر أبو . فجاء))وكذا كذا فله بأسير؛ بأـس

ـولا ـالا: يارـس ـلى فـق ـه! ـص ـه الـل ـك، الـل ـت علـي أـن
رـسـولا فـقـالا: ـيـا عـبـادة، ـبـن سعد وعدتنا. فقام

لـصـحابك يـبـَق ـلـم ـهـؤلء؛ أعطـيـت ـلـو الـلـه! إـنـك
ول الجر، في زهادة هذا من يمنعنا لم وإنه شيء،

محافـظـة المـقـام ـهـذا قمـنـا وإنما العدو، عن جبن
وراـئـك. فتـشـاجروا، ـمـن ـيـأتوك أن مخاـفـة عليك؛
َنَك{القرآن:  ونزلا ُلو َأ ْنَفالِا َعِن َيْس َل ْنَفــالُا ُقِل ا َل ا

َلـُمـوا{الـقـرآن:  . قالا: ونزلا}َوالّرُسولِا... للِه َواْع
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ّنَما ُتم َأ ِنْم َأّن َشْيٍء ّمن َغ الية.} ُخُمَسُه... للِه َف

● )3/1472.(

تخريجه. سبق القصة بدون الحديث ●

؛ً))الحليممة(( فممي ُنعيممم وأبممو الممرزاق، رواه: عبد وبالقصة
أبممي عممن الكلممبي السممائب بن ماحمد عن الثوري طريق مان

به. عباس ابن عن صالح

ّذاب، والكلبي ضعيفِّ، صالح وأبو للثمموري: قممالا وقممد كمم
.))كذب فهو صالح أبي عن به حدثتك ماا كل((

)،7/102())الحليمممة(( )،5/239())المصمممنفِّ((انظمممر: 
443). وانظر: (رقم26(صا))وماروياته عباس ابن تفسير((
).444و

الـلـه رـضـي وـقـاص أـبـي ـبـن سعد - حديث447
عمـيـر؛ أـخـي وقـتـل ـبـدر، ـيـوم ـكـان قالا: لما عنه؛

وـكـان ـسـيفه، وأـخـذت الـعـاص، ـبـن ـسـعيد قتـلـت
عليـه اللـه صلى النبي به فأتيت الكثيفة، ذا يسمى
.))القـبـض ـفـي ـفـاطرحه اذـهـب؛((فـقـالا:  وـسـلم

قـتـل ـمـن الـلـه إل يعلـمـه ل ـمـا وـبـي قالا: فرجعت
ًا؛ إل ـجـاوزت ـسـلبي. ـقـالا: فـمـا وأخذ أخي يـسـير
ي فقـالا النفالا، سورة نزلت حتى اللـه رسـولا ل
.))سلبك فخذ اذهب؛((:  وسلم عليه الله صلى

● )3/1473.(

ضعيف. ●

مانصممور، بممن وسممعيد شمميبة، أبممي وابممن رواه: أحمد، ●
عممن الثقفممي الله عبيد بن ماحمد طريق مان كلهم والطبري؛ً

عنه. الله رضي وقاصا أبي بن سعد
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ًا. يدرك لم الله عبيد بن وماحمد سعد

())الطبري تفسير(( شاكر)، م3/1556())المسند((انظر: 
)،12/370())شمميبة أبممي ابممن ماصممنفِّ(( شمماكر)، ممم13/373

). وانظممر: الحممديث2689()) مانصممور بممن سممممعيد سممنن((
التالي.

عـنـه؛ الـلـه رـضـي ماـلـك ـبـن ـسـعد - حديث448
الـيـوم الـلـه شـفاني الله! قد رسولا قالا: قلت: يا

إن((السيف. فـقـالا:  هذا لي فهب المشركين؛ من
. ـقـالا: فوـضـعته،))ـضـعه لي؛ ول لك ل السيف هذا
الـسـيف هـذا يعـطـي أن فقـلـت: عسـى رجعت، ثم

ـمـن ـيـدعوني رـجـل بلئي. ـقـالا: ـفـإذا يبلي ل من
ًا؟ فّي الله أنزلا ورائي. قالا: قلت: قد ـقـالا: ـشـيئ

ـقـد وإـنـه ـلـي، ـهـو ولـيـس الـسـيف، سألتني كنت((
ـة: ـهـذهُ الـلـه . قالا: وأنزلا))لك فهو لي، وهب الـي

َنَك{ ُلو َأ ْنَفـــالِا َعـــِن َيْســـ َل ْنَفـــالُا ُقـــِل ا َل ــِه ا ّـل ِل
.))}َوالّرُسولِا

● )3/1473.(

صحيح. ●

وغيرهما. والترماذي، رواه: أحمد. وبنحوه: ماسلم، ●

())الصممولا جمماماع(( شمماكر)، ممم3/69())المسممند((انظممر: 
رقممم (حممديث))وقاصا أبي بن سعد ماسند((وانظر:  )،9/11

43.(

عـنـه: الـلـه رـضـي الـصـامت ـبـن عبادة - أثر449
.))اختلفنا... حين - نزلت بدر - أصحاب فينا((

● )3/1473.(
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بشواهدهُ. صحيح ●

تخريجه. تقدم ●

).441انظر: (رقم

عـنـه الـلـه رـضـي ماـلـك ـبـن أـنـس - ـحـديث450
ًا:  ـ ـس((مرفوـع ـان لـي ـالتمني اليـم ـالتحلي، ول ـب ـب

.))القلب... في وقر ما هو ولكن

● )3/1474.(

ًا. ضعيف ● مرفوع

ماسند(( في والديلمي ،))الكامال(( في عدي رواه: ابن ●
وغيرهم. ،))اليمان(( في شيبة أبي وابن ،))الفردوس

الله. رحمه البصري الحسن قولا مان ثبت لكن

())الفممردوس ماسممند(( )،6/2290())الكاماممل((انظممر: 
تمممبييض(( )،3/217())الضمممعيفة السلسممملة(( )،3/450

).1/99())الصحيفة

ـفـي عنهـمـا الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أـثـر451
ّنَما{تعالى:  قوله تفسير ُنوَن ِإ ْلُمْؤِم ّلِذين ا َذا ا ِكَر ِإ ُذ

َلْت اللُه ُبُهْم َوِج ُلو ـيـدخل ل المـنـافقون،((قالا:  ؛}ُق
ول فرائضـه، أداء عنـد اللـه ذكـر من شيء قلوبهم

ول يتوكـلـون، ول الـلـه، آـيـات ـمـن بـشـيء يؤمـنـون
يؤدون ول الناس)، أعين (أي: عن غابوا إذا يصلون
ـاة ـوالهم، زـك ـه ـفـأخبر أـم ـالى الـل ليـسـوا أنـهـم تـع

ّنـَمـا{فـقـالا:  الـمـؤمنين، الله وصف ثم بمؤمنين، ِإ
ُـنـوَن ْلُمْؤِم ّـلـِذيَن ا َذا ا ِـكـَر ِإ َـلـْت الـلـُه ُذ ُبُهْم َوِج ُـلـو ،}ُق

َذا{ فرائـضـه، ـفـأدوا ِإ َـيـْت َو ِل ْيـِهـْم ُت َل ُتُه َع َـيـا ْتـُهـْم آ َد َزا
ًا ًا، يـقـولا: زادتـهـم ؛}ِإيَماـنـ َـلـى{ تـصـديق ّبـِهـْم َوَع َر
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ُلوَن ّك َتَو .))غيرهُ يرجون يقولا: ل ؛}َي

● )3/1475.(

للتحسين. قابل ●

علي بين النقطاع لول صحيح، بإسناد جرير رواه: ابن ●
فممي ذلممك على الكلم تقدم وقد عباس، وابن طلحة أبي بن

).209 (رقم الثر

.))شاكر م13/386())الطبري تفسير((انظر: 

ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي اـلـدرداء أم - أثر452
ـلـه تـجـد أـمـا السعفة، كاحتراق القلب في الوجل((

ذـلـك؛ وـجـدت إذا((. قالا: بلى. قالت: ))قشعريرة؟
.))ذلك يذهب الدعاء فإن ذلك؛ عند الله فادع

● )3/1475.(

أبي عن حوشب، بن شهر سنده وفي جرير، ابن رواه ●
عنهما. الله رضي الدرداء أم وليس الدرداء،

شاكر). م13/387())الطبري تفسير((انظر: 

ـنـزولا في الواردة الروايات - قولـه: وفي453
ينفـلـه أن طلـب وـقـد مالـك، اـبـن ـسـعد ـقـولا الية

أن قـبـل السيف، وسلم عليه الله صلى الله رسولا
للرـسـولا النـفـالا ملكـيـة ـيـرد اـلـذي الـقـرآن ينزلا
يرـيـد، بـمـا فيـهـا فيتـصـرف ، وسلم عليه الله صلى
ـد ـالا وـق ـــه:  ـق ـذا إن((ل ـك ل الـسـيف ـه ـي؛ ول ـل ـل
وـضـعه بـعـد وراـئـه ـمـن ـسـعد ـنـودي فلـمـا ،))ـضـعه

قــد سبحانه الله يكون أن توقع وانصرافه؛ السيف
ًا. ـقـالا: قـلـت: ـقـد فيه أنزلا ـفـّي الـلـه أـنـزلا ـشـيئ

ًا؟ : وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قالا شيئ
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ـقـد ـلـي،وإـنـه لـيـس وـهـو الـسـيف، ـسـألتني كنت((
.))لك فهو لي، وهب

● )3/1475، 1476.(

صحيح. ●

).448 تخريجه. انظر: (رقم تقدم ●

رـضـي النـصـاري مالك بن الحارث - حديث454
وسلم عليه الله صلى الله برسولا مر عنه: أنه الله

. ـقـالا:))ـحـارث؟ ـيـا أـصـبحت كـيـف((لـــه:  فـقـالا ،
ًا أصبحت ًا. قالا:  مؤمن ـفـإن تـقـولا؛ ـمـا انـظـر((حّق

ـك؟ حقيقة فما حقيقة؛ شيء لكل ـالا:))إيماـن . فـق
وأظمأت ليلي، فأسهرُت الدنيا، عن نفسي عزفت
ًا، ربي عرش إلى أنظر وكأني نهاري، وـكـأني ـبـارز

أنـظـر وـكـأني فيها، يتزاورون الجنة أهل إلى أنظر
ـحـارث! ـيـا((فيها. فـقـالا:  يتضاغون النار أهل إلى

ًا.))فالزم عرفت . ثلث

● )3/1478.(

ضعيف. ●

لهيعممة ابممن فيه  بإسناد))الكبير(( في رواه: الطبراني ●
))المصممنفِّ(( فممي شمميبة أبممي وابممن العبادلممة، غيممر مان وعنه

مانقطع.  بإسناد))اليمان((و

أبممي ابممن ماصممنفِّ(( )،3/302 ())الكبير المعجم((انظر: 
))شمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميبة

اللباني). م38(صا شيبة أبي  لبن))اليمان(( )،11/43(

الـلـه رـضـي النـصـاري أـيـوب أـبـي - حديث455
وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا قالا: قالا عنه؛
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ســفيان أبي عير عن أخبرت إني((بالمدينة:  ونحن
العـيـر ـهـذهُ ِقـبـل نـخـرج أن لـكـم فهل مقبلة؛ بأنها
ـل ـه لـع ـا؟ أن الـل ـرج))يغنمناـه ـم. فـخ ـا: نـع . فقلـن

ًا سرنا فلما وخرجنا، ـمـا((لـنـا:  ـقـالا يومين؛ أو يوم
أـخــبروا ـقــد إنـهــم الـقــوم؟ قـتــالا ـفــي ـتــرون

بقـتـالا طاـقـة لـنـا ما والله؛ . فقلنا: ل))بخروجكم؟
ـفـي ـتـرون ـمـا((ـقـالا:  العير. ثم أردنا ولكنا العدو،
ـبـن المقداد فقالا ذلك، مثل . فقلنا))القوم؟ قتالا

ـقـالا كـمـا الـلـه رـسـولا ـيـا لك نقولا ل عمرو: إذن؛
ْذَهْب{لموسى:  موسى قوم ّبَك َأنَت ا َ َوَر ِتل ّنا َفَقا ِإ

َنا َها ُدوَن ُه لــو - أن النصار - معشر  فتمنينا}.َقاِع
ـا أـحـب عمرو بن المقداد قالا كما قلنا أن ـمـن إليـن

رسولا على الله عظيم! قالا: فأنزلا مالا لنا يكون
ّبَك َأْخَرَجَك َكَما{:  وسلم عليه الله صلى ِتَك ِمن َر ْي َب

ْلَحّق ِإّن ِبا ِنيَن ّمَن َفِريًقا َو ْلُمْؤِم َكاِرُهوَن ا }.َل

● )3/1480.(

ضعيف. ●

كلم صح لكن لهيعة، ابن طريق مان ماردوية ابن رواه ●
تخريجه. وتقدم المقداد

). وانظممر: (رقممم3/555كممثير)) ( ابممن انظر: ((تفسممير
409.(

ـَه لعّل ُيدريك - حديث: ((وما456 ـع ـقـد الـل ّطـل ا
ـشـئتم؛ ـمـا فـقـالا: اعمـلـوا اطلـعـة، بدر أهل على
لكم)). غفرت فقد

● )3/1481.(
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صحيح. ●

ماممن داود؛ً وأبممو والترماممذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●
قصممة في الطويل عنه الله رضي طالب أبي بن علي حديث
عنه. الله رضي بلتعة أبي بن حاطب

).8/358الصولا)) ( انظر: ((جاماع

ـه رضي الخطاب بن عمر - حديث457 ـه؛ الـل عـن
الـلـه ـصـلى الـنـبي نـظـر ـبـدر؛ ـيـوم كان قالا: ((لما

ونيـف، مئـة ثلث وهـم أصـحابه، إلـى وسـلم عليه
ـإذا المـشـركين؛ إـلـى ونـظـر ـادة، أـلـف ـهـم ـف وزـي

القبـلـة، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي فاستقبل
ما لي قالا: ((اللهم! أنجز ثم وإزارهُ، رداؤهُ وعليه

أـهـل ـمـن العـصـابة ـهـذهُ تهلك وعدتني. اللهم! إن
ًا)). قالا: فما الرض في تعبد فل السلم؛ زالا أبد

ـتغيث ـه يـس ـدعوهُ، رـب ـتى وـي ـقط ـح ـن رداؤهُ ـس ـع
ّداهُ، رداءهُ، فأـخـذ بـكـر، أـبـو فأـتـاهُ منـكـبيه، ـثـم ـفـر

الـلـه! كـفـاك ـنـبي ـقـالا: ـيـا ـثـم وراـئـه، من التزمه
ـفـأنزلا وـعـدك، ـمـا لك سينجز فإنه ربك؛ مناشدتك

ْذ{وجّل:  عّز الله ُثوَن ِإ َتِغي ُكْم َتْس ّب َتَجاَب َر ُـكـْم َفاـْسـ َل

ّني ُكم َأ ّد ْلٍف ُمِم َأ َكِة ّمَن ِب ِئ ْلَملَ )).}ُمْرِدِفيَن ا

● )3/1483.(

صحيح. ●

عند بعضه تخريج تقدم وقد والترماذي، رواه: ماسلم، ●
).423 (رقم الحديث

).8/183())الصولا جاماع((انظر: 

ـه ـصـلى النبي إلى جبريل - حديث: جاء458 الـل
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قالا: فيكم؟ بدر أهل تعدون فقالا: ما وسلم عليه
ـا (أو: كلمة المسلمين أفضل من(( ـالا:)))نحوـه . ـق

ًا شهد من وكذلك الملئكة. من بدر

● )3/1483.(

صحيح. ●

اللممه رضممي رافممع بن رفاعة حديث مان البخاري رواه ●
عنه.

).9/175()) الصولا جاماع((انظر: 

عنهـمـا: ـنـزلا الـلـه رـضـي عـبـاس ابن - أثر459
ـبـدر، إـلـى ـسـار حـيـن وـسـلم عليه الله صلى النبي

ـم والمشــركون ـن بينـه ـاء وبـي ـة الـم وعصــة، رمـل
الشــيطان وألقى شديد، ضعف المسلمين وأصاب

ـم بينهم: تزعمون يوسوس الغيظ قلوبهم في أنـك
غلبـكـم وـقـد رـسـوله، وفيـكـم تـعـالى، الـلـه أولـيـاء

مجـنـبين؟ تـصـلون وأنـتـم الـمـاء، عـلـى المـشـركون
ــه ـفــأمطر ًا عليـهــم الـل ًا، مـطــر فـشــرب ـشــديد

ـروا، المـسـلمون ـه وأذـهـب وتطـه ـز عنـهـم الـل رـج
ومشى المطر، أصابه حين الرمل وثبت الشيطان،

وأـمـد الـقـوم، إـلـى فـسـاروا والدواب، عليه الناس
ـة، من بألف وسلم عليه الله صلى نبيه الله الملئـك

فــي وميكائيل مجنبة، مئة خمس في جبريل فكان
.))مجنبة مئة خمس

● )3/1484.(

للتحسين. قابل ●

ابن عن طلحة أبي بن علي طريق مان جرير ابن رواه ●
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َق لم وعلي عباس، عباس. ابن يل

رواية شاكر). وعن م13/423())الطبري تفسير((انظر: 
).209 انظر: (رقم عباس ابن عن علي

للـنـبي ومـشـورته المـنـذر بن الُحباب - خبر460
ًا ينزلا أن وسلم عليه الله صلى الماء. من قريب

● )3/1485.(

ضعيف. ●

تخريجه. تقدم ●

).412 انظر: (رقم

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث461
ًا:  . قـيـل: ـيـا))الموبـقـات الـسـبع اجتنـبـوا((مرفوـعـ

ـولا ـا رـس ـه! وـم ـن؟ الـل ـالا:  ـه ـرك((ـق ـالله، الـش ـب
ـبـالحق، إل الـلـه ـحـرم التي النفس وقتل والسحر،

ـل ـا، وأـك ـل الرـب ـالا وأـك ـتيم، ـم ـولي الـي ـوم والـت ـي
.))المؤمنات الغافلت المحصنات وقذف الزحف،

● )3/1488.(

صحيح. ●

والنسائي. داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).10/625الصولا)) ( انظر: ((جاماع

ـفـي عنه: كنت الله رضي عمر ابن - حديث462
ـا واـحـدة، حيـصـة الناس فحاص جيش، إـلـى ورجعـن

ـه النبي الفرارون. فقالا فقلنا: نحن المدينة، علـي
.))فئتكم أنا((السلم: 

● )3/1488.(

275



ضعيف. ●

فممي والبخمماري وأحمممد، والترماممذي، داود، رواه: أبممو ●
يزيممد طريق مان كلهم وغيرهم؛ً والبيهقي، ،))المفرد الدب((

ضعيفِّ. وهو زياد، أبي بن

)،5/27())الرواء(( )،2/609())الصممولا جمماماع((انظممر: 
).2/649 ())السماوي الفتح((

كـتـب((عنهـمـا:  الـلـه رضي عباس ابن - أثر463
ّ عليكم ّـلـت:  ـثـم عـشـرة، ـمـن واـحـد يفر أل الَن{ق
ُكْم اللُه َخّفَف ْن ِـلـَم َع ُـكـْم َأّن َوَع الـيـة، ،}ـَضـْعَفا.. ِفي
ّ عليكم فكتب .))مئتين من مئة يفر أل

● )3/1488.(

صحيح. ●

والطبراني. جرير، وابن داود، وأبو رواه: البخاري، ●

())الكممبير المعجممم(( )،2/148())الصممولا جمماماع((انظممر:
11/112.(

ـفـر إن((عنهما:  الله رضي عباس ابن - أثر464
فـلـم ثلـثـة؛ ـمـن فر وإن فر، فقد رجلين؛ من رجل
.))يفر

● )3/1488.(

صحيح. ●

،))ماصممنفه(( فممي الممرزاق وعبممد رواه: الشممافعي، ●
ًا،))الكممبرى السممنن(( في والبيهقي الطممبراني ورواه  ماوقوفمم
ًا. مارفوع

،))رجليممن... ماممن فممر ماممن((والطبراني:  الشافعي ولفظ
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.))رجلين... رجل لقي إن((عبدالرزاق:  ولفظ

سممندي)، ممم387/رقم2/116())الشافعي ماسند((انظر: 
السنن(( )،5/252())المصنفِّ(( )،11/93())الكبير المعجم((

).5/28())الرواء(( )،9/76())الكبرى

لما عنه الله رضي الخطاب بن عمر - قولا465
الجيـش يـوم اسـتقتل مسعود ابن عبيد أبا أن بلغه
انحاز لو عبيد، أبا الله رحم((ينهزم:  ولم قتل حتى
أـبـي أـصـحاب إلـيـه رـجـع . فلـمـا))فئة له لكنت إلّي؛
يعنفهم. . ولم))لكم فئة أنا((قالا:  عبيد؛

● )3/1489.(

ضعيف. إسنادهُ ●

مان القرقس وقعة  عند))التاريخ(( في جرير ابن رواه ●
عمممر بممن سمميفِّ عممن التميمممي إبراهيممم بممن شممعيب طريق

الضبي.

فيممه((: ))الميممزان(( فممي الممذهبي عنممه قممالا وشممعيب؛ً
.))جهالة

:))التقريممب(( فممي الحممافظ عنممه قممالا عمممر؛ً بممن وسيفِّ
.))التاريخ في عمدةا الحديث، ضعيفِّ((

).3/455())الطبري تاريخ((انظر: 

ـديث466 ـن - ـح ـاس اـب ـي عـب ـه رـض ـا الـل عنهـم
ًا:  أربع السرايا وخير أربعة، الصحاب خير((مرفوع

اثـنـا ـيـؤتى وـلـن آلف، أربـعـة الجـيـوش وخـيـر مئة،
ًا عشر .))يغلبوا ولن قلة من ألف

● )3/1489.(
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صحيح. أو حسن ●

وابممن والممدارماي، وأحممد، والترماذي، داود، رواه: أبو ●
وغيرهم. خزيمة،

ممم4/237())المسممند(( )،2/635())الصولا جاماع((انظر: 
).2/719())الصحيحة السلسلة(( شاكر)،

عشــر اثني يبلغون قوم غلب ما((- رواية: 467
ًا .))كلمتهم اجتمعت إذا ألف

● )3/1489.(

يعلممى أبو روى ولكن اللفظ، بهذا الرواية هذه أجد لم ●
ًا))ماسنده(( في اثنممي بلغمموا قمموم هممزم ... وماا((بلفظ:   حديث

ًا عشر حبممان إسممناده . وفي))وصبروا صدقوا إذا قلة مان ألف
ضعيفِّ. وهو علي، بن

())الزوائممد ماجمممع(( )،5/103())يعلى أبي ماسند((انظر: 
5/258.(

.))الوجوهُ شاهت((- حديث: 468

● )3/1490.(

حسن. ●

تخريجه. تقدم ●

).429انظر: (رقم

ـت مقلب اللهم! يا((- حديث: 469 ـوب! ثـب القـل
.))دينك على قلبي

● )3/1495.(

صحيح. ●
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وابن والجري، والحاكم، مااجه، وابن رواه: الترماذي، ●
رضممي ماالممك بممن أنممس حديث مان ؛ً))السنة(( في عاصم أبي
عنه. الله

).1/101())السنة(( )،7/53())الصولا جاماع((انظر: 

ـفـي عنهـمـا الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أـثـر470
ْذ{)ـ:ــ 30( الـيــة تفـســير ِإ ُـكــُر َو ـقــالا: ؛}ِـبــَك َيْم

بعـضـهم: إذا فـقـالا بمـكـة، ليـلـة قرـيـش تشاورت((
ـه ـصـلى الـنـبي (يريدون بالوثاق فأثبتوهُ أصبح؛ الـل

اقتـلـوهُ. وـقـالا بعـضـهم: ـبـل ). وـقـالا وسلم عليه
ـبيه الله أخرجوهُ. فأطلع بعضهم: بل ـه ـصـلى ـن الـل

ـه رـضـي علّي فبات ذلك، على وسلم عليه ـه الـل عـن
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا فراش على

لـحـق ـحـتى وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي وـخـرج
ًا يحرـسـون المشركون وبات بالغار، ّـيـ يحـسـبونه عل
ـاروا أـصـبحوا؛ فلما ، وسلم عليه الله صلى النبي ـث
ًا؛ رأوهُ فلما إليه، ّي مكرهم، عليهم تعالى الله رد عل

أدري! فاقتـصـوا قالا: ل هذا؟ صاحبك فقالوا: أين
فـصـعدوا عليـهـم، اختـلـط الجـبـل؛ بلغوا فلما أثرهُ،
ار، فمـروا الجبل، في ابه علـى فـرأوا بالغ ج ب نس

نـسـج يـكـن ـلـم هـنـا؛ دـخـل فـقـالوا: ـلـو العنكـبـوت،
.))ليالٍا ثلث فيه بابه. فمكث على العنكبوت

● )3/1501.(

الماام طريقه ومان ،))التفسير(( في الرزاق عبد رواه ●
وفيممه الجممزري، عثمممان سممنده وفممي ،))المسممند(( فممي أحمد

ماقالا.

وابممن ،))والنهايممة البدايممة(( في كثير ابن حسنه والحديث
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.))الفتح(( في حجر

السيرةا. كتب في ماشهورةا والقصة

())الرزاق عبد تفسير(( شاكر)، م5/87())المسند((انظر: 
ًا:  ). وانظر2/258 أحاديث(( )،173(صا))السيرةا فقه((أيض
).113(صا))الهجرةا

َـتـَل جبير؛ بن سعيد - حديث471 الـنـبي ـقـالا: َق
ًا بدر يوم وسلم عليه الله صلى أبـي بـن عقبة صبر
ـان الحارث، بن والنضر عدي بن وطعيمة معيط وـك

المقداد: قالا بقتله؛ أمر فلما النضر، أسر المقداد
ـصـلى الـلـه رـسـولا الله! أسيري! فـقـالا رسولا يا

عّز الله كتاب في يقولا كان إنه((:  وسلم عليه الله
ـه صلى الله رسولا . فأمر))يقولا ما وجّل ـه الـل علـي

ـه، وـسـلم ـا فـقـالا بقتـل ـداد: ـي ـه! رـسـولا المـق الـل
: وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا أسيري! فقالا

المقداد: . فقالا))فضلك من المقداد اللهم! أغِن((
الـيـة: ـهـذهُ أنزـلـت أردت. ـقـالا: وفـيـه اـلـذي ـهـذا

َذا{ ِإ َلى َو ْت ْيِهم ُت َل َنا َع ُت َيا ُلوا آ ْد َقا َنا َق ـْو ـَسـِمْع ُء َـل َنـَشـا
َنا ْل ْثَل َلُق َذا ِم َذا ِإْن َه ّ َه ِطيُر ِإل ِليَن َأَسا َلّو }.ا

● )3/1502.(

مرسل. ●

فمممي داود وأبمممو ،))التفسمممير(( فمممي الطمممبري رواه ●
داود أبممو يذكر ولم جبير، بن سعيد مارسل مان ؛ً))المراسيل((

النضر. في نزلت الية أن

شمممماكر)، ممممم11/504())الطممممبري تفسممممير((انظممممر: 
).337 / رقم248(صا داود  لبي))المراسيل((
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- يـصـف عنهـمـا الـلـه رـضـي عمر ابن - أثـر472
يـضـعون ـكـانوا إنـهـم((ـقـالا:  -؛ المـشـركين ـصـلة

.))ويصفرون ويصفقون الرض على خدودهم

● )3/1506.(

أبي ابن رواه((وقالا:  ،))التفسير(( في كثير ابن أورده ●
حتى السند يذكر ولم اهم،)) عنه  بسنده))تفسيره(( في حاتم
عليه. الحكم يمكن

).3/593())كثير ابن تفسير((انظر: 

ـعــن إـســحاق ـبــن محـمــد - ـقــوله: روى473
ـيـوم قرـيـش أـصـيبت لـمـا((ـقـالوا:  وغيرهُ؛ الزهري

ّلـهـم ورـجـع ـبـدر، المـهـزوم) إـلـى (أي: جيـشـهم ف
ـبـن الـلـه عـبـد مشى بعيرهُ؛ سفيان أبو ورجع مكة؛
ـفـي أمية بن وصفوان جهل أبي بن وعكرمة ربيعة
بـبـدر، وإـخـوانهم آـبـاؤهم أصيب قريش، من رجالا

ـفـي لـــه ـكـانت وـمـن ـحـرب، بن سفيان أبا فكلموا
معـشـر فـقـالوا: ـيـا تـجـارة، قرـيـش ـمـن العـيـر تلك

ـش! إن ًا قرـي ـد ـد محـم ـم ـق ـل وترـك ـاركم! وقـت خـي
مـنـه ندرك أن لعلنا حربه، على المالا بهذا فأعينونا

ًا - ففيـهـم((. فـقـالا: ))منا. ففعـلـوا أصيب بمن ثأر
ِإّن{وـجـّل:  ـعـّز الـلـه - أـنـزلا عـبـاس اـبـن ذـكـر كما

ّلِذيَن ْنِفُقوَن َكَفُروا ا َلُهْم... ُي .))}َأْمَوا

● )3/1506.(

مقطوع. ●

حبممان بممن وماحمد الزهري كلم مان إسحاق ابن رواه ●
بممن الرحمممن عبممد بممن والحصممين قتادةا بن عمر ابن وعاصم
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ابممن رواه إسممحاق ابن طريق ومان ماعاذ، بن سعد بن عمرو
الممدر(( فممي السيوطي وعزاه ،))الدلئل(( في والبيهقي جرير

حاتم. أبي وابن المنذر لبن)) المنثور

ابممن تفسممير(( )،322(صا))إسممحاق ابممن سيرةا((انظر: 
))جريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر

 ())المنثممور الدر(( )،3/224 ())الدلئل(( - شاكر)،13/532(
4/63.(

ـد ـبـن طلـحـة - ـحـديث474 ـه عبـي ـز ـبـن الـل كرـي
ًا:  ًا إبليس ُرئي ما((مرفوع ول أـصـغر فـيـه ـهـو يوـمـ

ممــا وذلك عرفة، يوم من أغيظ ول أدحر ول أحقر
ـذنوب، عن والعفو الرحمة تنزيل من يرى ـا إل اـل ـم
يوم رأى الله! وما رسولا . قالوا: يا))بدر! يوم رأى
.))الملئكة يزع جبريل رأى إنه أما((قالا:  بدر؟

● )3/1530.(

مرسل. ●

فممي والممبيهقي المرزاق عبمد طريقه ومان ماالك، رواه ●
مارسممل ماممن ؛ً))الشممعب(( و))الوقممات فضممائل(( و))السممنن((

))الشعب(( في البيهقي ووصله كريز، بن الله عبيد بن طلحة

ضعيفِّ. بسند

)،5/17المصمممنفِّ)((( )،1/115())التمهيمممد((انظمممر: 
م))الوقمات فضمائل(( )،12 ،8/11())الشمعب(( )،182(رق
))المشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممكاةا((

).2600/ رقم2/798(

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عباس ابن - أثر475
مـعـه الشياطين، من جند في بدر، يوم إبليس جاء((
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والـشـيطان مدـلـج، بـنـي ـمـن رجل صورة في راية،
ن سـراقة صـورة فـي ك ب فقـالا جعشـم، بـن مال

ـوم لـكـم ـغـالب للمـشـركين: ل الـشـيطان ـمـن الـي
أـخـذ الـنـاس؛ اـصـطف لكم. فلما جار وإني الناس،
ـمـن قبـضـة وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا
فوـلـوا المـشـركين، وـجـوهُ ـفـي بها فرمى التراب،

ـا إبلـيـس، إـلـى جبرـيـل وأقـبـل ـمـدبرين، رآهُ, فلـم
اـنـتزع المـشـركين؛ ـمـن رـجـل ـيـد ـفـي ـيـدهُ وكانت

ـس ـدهُ، إبلـي ـولى ـي ًا ـف ـدبر ـو ـم ـيعته، ـه ـالا وـش فـق
ـقـالا: إـنـي ـجـار؟ لـنـا أنك سراقة! تزعم الرجل: يا

ـا أرى ـرون، ل ـم ـي ـت ـه، أـخـاف إـن ـه الـل ـشـديد والـل
.))الملئكة رأى حين العقاب. وذلك

● )3/1530.(

للتحسين. قابل ●

أبي بن علي طريق  مان))التفسير(( في الطبري رواه ●
عند السناد هذا عن الكلم تقدم وقد عباس، ابن عن طلحة
).209( الرقم

ًا ورواه عروةا. مارسل  مان))التاريخ(( في أيض

روايممة مان ماختلفِّ  بسياق))الكبير(( في الطبراني ورواه
ضممعفه عمران؛ً بن العزيز عبد إسناده وفي رافع، بن رفاعة

الهيثمي.

المعجممم(( شمماكر)، ممم14/7())الطممبري تفسممير((انظممر: 
).2/375())النبوية السيرةا(( )،5/41())الكبير

ـسـبيل ـفـي الـلـه، باـسـم اـغـزوا((- حديث: 476
ـمـن ـعـدوك لقـيـت ـبـالله. إذا كـفـر من قاتلوا الله،
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(أو: خصـالا ثلث إحـدى إلـى فـادعهم المشركين؛
وـكـف منـهـم فاقـبـل إليها؛ أجابوك فأيتهن خللا)؛

فاقـبـل أـجـابوك؛ ـفـإن السلم؛ إلى عنهم: ادعهم
ـمـن التـحـولا إـلـى ادعـهـم ـثـم عنـهـم، وـكـف منـهـم
ذلك فعلوا إن وأعلمهم المهاجرين، دار إلى دارهم

علــى مــا عليهــم وأن للمهــاجرين، مــا لهــم أن
ـفـأعلمهم دارـهـم؛ واخـتـاروا أبوا فإن المهاجرين؛

عليـهـم يـجـري المـسـلمين، ـكـأعراب يكوـنـون أنهم
يـكـون ول الـمـؤمنين، عـلـى يـجـري اـلـذي الله حكم
مع يجاهدوا أن إل نصيب؛ والغنيمة الفيء في لهم

الجزيــة؛ إعطاء إلى فادعهم أبوا؛ فإن المسلمين؛
أـبـوا؛ ـفـإن عنـهـم؛ وـكـف منهم فاقبل أجابوا؛ فإن

.))وقاتلهم بالله فاستعن

● )3/1546.(

صحيح. ●

بريدةا عن والترماذي؛ً داود، وأبو وماسلم، رواه: أحمد، ●
السلمي. الحصيب بن

ـبيه:  ● الخصمميب بممن يزيممد((المؤلممفِّ:  عنممد وردتـن
الحصيب. بن والصواب: بريدةا ،))السلمي

).2/589())الصولا جاماع((انظر: 

المديـنـة، ثـمـار ثـلـث عـلـى الـصـلح - ـحـديث477
ـدق، غزوة كانت المؤلف: ولما وقولا ـع الخـن وتجـم

قريـظـة بـنـو ونقـضـت المديـنـة، عـلـى المـشـركون
وـسـلم عليـه اللـه ـصـلى الـلـه رسولا وخاف العهد،
ـة عـلـى ـعـرض المـسـلمين؛ عـلـى حـصـن ـبـن عييـن

غطفــان رئيس المري عوف بن والحارث الفزاري
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ينصــرفا وأن المدينــة، ثمــار ثلــث علــى الصــلح
ًا ويدعا بقومهما رـسـولا رأى فلـمـا وـحـدها، قريشـ

رـضـيا؛ ـقـد أنهـمـا منهما وسلم عليه الله صلى الله
فـقـال: ـيـا عـبـادة، بن وسعد معاذ بن سعد استشار
ـشـيء أو ـلـك؟ فنـصـنعه تحـبـه أمر الله! هذا رسولا
لنا؟ تصنعه أمر أو ونطيع؟ له فنسمع به الله أمرك

ـم قد العرب فإن لكم؛ أصنعه أمر بل((فقالا:  رمتـك
مـعـاذ: ـيـا ـبـن ـسـعد لـــه . فـقـالا))واحدة قوس عن

على القوم وهؤلء نحن كنا قد الله! والله؛ رسولا
نعرـفـه، ول الـلـه نعـبـد ول الوـثـان، وعبادة الشرك

أو ـشـراء إل ثـمـرة؛ مـنـا يـنـالوا أن ـقـط طمعوا وما
لـــه، وـهـدانا بالـسـلم، الـلـه أكرمـنـا فحـيـن ـِقـرى؛
إل نعطيـهـم ل أموالنا! والـلـه؛ نعطيهم بك، وأعزنا

ـّر بيننا الله يحكم حتى السيف، ـذلك وبينهم. فـُس ـب
أنـتـم((وـقـالا:  ، وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا
فلـيـس انـصـرفا؛((والـحـارث:  لعيينة . وقالا))وذاك
.))السيف إل عندنا لكما

● )3/1547.(

ًا إسحاق ابن رواه ● طريقممه وماممن الزهري، على ماعلق
.))الدلئل(( في البيهقي

رواه: الطممبراني وبسممنده ،))الكنى(( في الدولبي ورواه
الهيثمي: قالا إسنادهما وعن والبزار، )،))المجمع(( في (كما

وحممديثه عمممرو، بممن ماحمد فيهما والطبراني البزار ورجالا((
.))ثقات رجاله وبقية حسن،

فممي شمميبة أبممي وابممن الممرزاق رواه: عبممد والحممديث
مانقطعة. بأسانيد ؛ً))طبقاته(( في سعد وابن ،))ماصنفيهما((
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())الزوائممد ماجمممع(( )،2/331())السممتار كشممفِّ((انظر: 
للدولبي))الكنى(( )،2/311())النبوية السيرةا(( )،6/133   )

2/46.(

ًا، الله عباد من إن((- حديث: 478 ـا لناس ـهـم ـم
ـيـوم والـشـهداء النبياء يغبطهم شهداء، ول بأنبياء

رسولا . قالوا: يا))تعالى الله من بمكانهم القيامة
بــروح تحابوا قوم هم((قالا:  هم؟ من الله! تخبرنا

أـمـوالا ول بينـهـم، أرـحـام غـيـر عـلـى بينـهـم، الـلـه
لعـلـى وإنـهـم لنور، وجوههم إن والله؛ يتعاطونها،

إذا يحزـنـون ول الـنـاس، ـخـاف إذا يـخـافون ل ـنـور،
.))الناس حزن

● )3/1549.(

صحيح. أو حسن ●

وأحمممد، المبممارك، وابممن حبممان، وابن داود، رواه: أبو ●
فممي والممبيهقي جريممر، وابممن ،))الكممبير(( فممي والطممبراني

.))الشعب((

أبممي سممنن صممحيح(( )،6/553 ())الصولا جاماع((انظر: 
شمماكر)، ممم15/121())جريممر ابممن تفسممير(( )،2/673())داود

)،248(صا المبممارك  لبممن))الزهممد(( )،5/343())المسممند((
).2/158(  للعراقي))الحياء تخريج((

ــديث: 479 ــلم إن((- ـح ــي إذا المـس ــاهُ لـق أـخ
كـمـا ذنوبهـمـا عنهـمـا تـحـاتت بـيـدهُ؛ فأخذ المسلم،

رـيـح ـيـوم ـفـي اليابـسـة الـشـجر ـعـن الورق تتحات
مـثـل ـكـانت وـلـو ذنوبهـمـا، لهما غفر وإل؛ عاصف،

.))البحر زبد
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 ● )3/1549.(

حسن. ●

الهيثمي عنه قالا  بإسناد))الكبير(( في الطبراني رواه ●
غيلن، بن سالم غير الصحيح؛ً رجالا رجاله((: ))المجمع(( في
. اهم.))ثقة وهو

إسممحاق بممن الحسين - وهو الطبراني شيخ أن قلت: إل
ماممن كممان((: ))السممير(( فممي الممذهبي عنممه - قممالا التسممتري

ً الخللا بكر أبو وقالا ،))الرحالة الحفاظ طبقممات(( عممن (نقل
.))جليل شيخ((): ))الحنابلة

،))الزوائممد ماجمممع(( في انظرها كثيرةا، شواهد وللحديث
 للمنذري.))والترهيب الترغيب((و

)،8/37())المجمممع(( )،6/315())الكبير المعجم((انظر: 
)،1/142())الحنابلة طبقات(( )،14/57())النبلء أعلم سير((
))والممممممممممممممممممممممممممترهيب الممممممممممممممممممممممممممترغيب((

)3/433.(

ـمـا تـكـرهُ ـسـعد ـيـا لكأـنـك والله؛((- حديث: 480
.))القوم... يصنع

).1551 و3/1550( ●

ضعيف. إسنادهُ ●

تخريجه. تقدم ●

).430انظر: (رقم

كان قالا: لما عنه؛ الله رضي عمر - حديث481
ـم فقتل المشركين، الله فهزم التقوا، يومئذ؛ منـه

واستـشـار رجلً، سبعون منهم وأسر رجلً، سبعون
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وعـمـر بـكـر أـبـا وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا
ًا، ّي ا أبو فقالا وعل ؤلء رسـولا بكـر: ي بنـو اللـه! ه

منهم تأخذ أن أرى وإني والخوان، والعشيرة العم
عـلـى لـنـا ـقـوة منـهـم أـخـذناهُ ـمـا فيـكـون الفدـيـة،
ًا. لنا فيكونوا الله يهديهم أن وعسى الكفار، ـد عـض

ـتـرى ما((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا فقالا
رأي أرى ـمـا . قالا: قلت: والـلـه؛))الخطاب؟ ابن يا

(قرـيـب فلن ـمـن تمكـنـي أن أرى ولكني بكر، أبي
ًا وتمكن عنقه، فأضرب لعمر)، ّي (اـبـن عقيل من عل

ـمـن حـمـزة وتمـكـن عنـقـه، فيـضـرب ـطـالب)، أـبـي
لـيـس أن الله يعلم حتى عنقه، فيضرب أخيه، فلن
ـصـناديدهم ـهـؤلء للمـشـركين، ـهـوادة قلوبـنـا في

الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا وقادتهم. فهوي وأئمتهم
وأخذ قلت، ما يهَو ولم بكر، أبو قالا ما وسلم عليه

عـمـر: الـغـد. ـقـالا ـمـن ـكـان الـفـداء. فلـمـا منـهـم
بـكـر وأبي وسلم عليه الله صلى النبي إلى فغدوت

فإن وصاحبك؟ أنت يبكيك فقلت: ما يبكيان، وهما
ـاكيت أجد؛ لم وإن بكيت، بكاء؛ وجدت ـا! تـب لبكائكـم

ـعـرض لـلـذي((:  وـسـلم علـيـه الله صلى النبي قالا
عـلـّي ـعـرض لـقـد الفداء، أخذهم من أصحابك علي

ـمـن قريبة (لشجرة الشـجرة هذهُ من أدنى عذابكم
ـعـّز الـلـه وأـنـزلا )،)) وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي

ِبّي َكاَن َما{وجّل:  َن ُكوَن َأن ِل ّتى َأْسَرى َلُه ّي ْثـِخـَن َح ُي
َلْرِض... ِفي ُلوا{قوله:  إلى} ا ُك ُتْم ِمّما َف ِنْم ً َغ َحلَل

ًا ّيب الغنائم. لهم فأحل ،}َط

● )3/1551.(

صحيح. ●
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وغيرهم. وأحمد، والترماذي، رواه: ماسلم، ●

ممم1/244())المسممند(( )،8/183())الصولا جاماع((انظر: 
شاكر).

قــالا: عنــه؛ اللــه رضــي أنــس - حــديث482
ـفـي الـنـاس وـسـلم علـيـه الله صلى النبي استشار

أمكنـكـم ـقـد الـلـه إن((فـقـالا:  ـبـدر، ـيـوم الـسـارى
ـا الخطاب، بن عمر . فقام))منهم رـسـولا فقالا: ـي

ـصـلى الـنـبي عـنـه أعناقهم. ـفـأعرض الله! اضرب
الـلـه الـنـاس! إن أيـهـا يا((فقالا:  ، وسلم عليه الله
.))ـبـالمس إـخـوانكم ـهـم وإنـمـا منـهـم، أمكنكم قد

أعناقهم. الله! اضرب رسولا فقالا: يا عمر، فقام
فـقـالا ، وـسـلم علـيـه الله صلى النبي عنه فأعرض

الـلـه رـضـي الصديق بكر أبو فقام ذلك، مثل للناس
عنـهـم، تعـفـو أن الـلـه! ـنـرى رسولا فقالا: يا عنه،
وـجـه ـعـن الـفـداء. ـقـالا: ـفـذهب منـهـم تقبل وأن

ـه كان ما وسلم عليه الله صلى الله رسولا ـن فـي ـم
قالا: وأنزلا الفداء، منهم وقبل عنهم، فعفا الغم،

َ{وجّل:  عّز الله َتاٌب َلْول َبَق الـلـِه ـّمـَن ِك ُكْم ـَسـ َلَمـّسـ

ُتْم ِفيَما ْذ َذاٌب أخ ِظيٌم َع }.َع

● )3/1551.(

حسن. ●

عنه قالا عاصم؛ً بن علي شيخه عن أحمد الماام رواه ●
ورماممي ويصممّر، يخطممئ صممدوق،((: ))التقريممب(( في الحافظ
.))بالتشيع

).6/87())المجمع(( )،3/243())المسند((انظر: 
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())الطممبري تفسممير(( فممي انظرهمما شممواهد، وللحممديث
شاكر). م14/68

عنه الله رضي مسعود بن الله عبد - حديث483
الـلـه رـسـولا ـقـالا بدر؛ يوم كان قالا: لما الطويل؛

ـفــي تقوـلــون ـمــا((:  وـســلم علـيــه الـلــه ـصــلى
الـلـه! قوـمـك رسولا بكر: يا أبو . فقالا))السارى؟

يـتـوب أن الـلـه لـعـل واـسـتتبهم، استبقهم وأهلك،
ـالا ـم. وـق ـا عليـه ـر: ـي ـذبوك رســولا عـم ـه! ـك الـل

عبــد أعناقهم. وقالا فاضرب فقدمهم وأخرجوك؛
ـكـثير واٍد ـفـي الـلـه! أـنـت رسولا رواحة: يا بن الله

ًا، عليـهـم اـلـوادي فأـضـرم الحطب، ألقـهـم ـثـم ـنـار
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا فيه. فسكت

ًا، عليهم يرد فلم ـاس: فـقـالا فدخل، قام ثم شيئ ـن
ـر. بقولا ناس: يأخذ بكر. وقالا أبي بقولا يأخذ عـم

رواـحـة. ـثـم ـبـن الـلـه عـبـد بـقـولا ناس: يأخذ وقالا
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا عليهم خرج

تـكـون حتى فيه رجالا قلوب ليلين الله إن((فقالا: 
ـه رـجـالا قـلـوب ليشدد الله وإن اللبن، من ألين فـي
بـكـر أـبـا ـيـا مثلك وإن الحجارة، من أشد تكون حتى

ِبَعـنـي َفـَمـن{ـقـالا:  الـسـلم؛ عليه إبراهيم كمثل َت
ّنُه ِإ ّني ف ِني َوَمْن ِم ّـنـَك َعـَصـا ِإ وإن ،}َرِحـيـٌم َغـُفـوٌر َف

ـقـالا: الـسـلم؛ علـيـه عيـسـى كمثل بكر أبا يا مثلك
ْبُهْم ِإن{ ّذ ّنُهْم ُتَع ِإ ُدَك ف َبا ِإن ِع ّنَك َلُهْم َتْغِفْر َو ِإ َأنَت َف

ْلَعٍزيُز ِكيُم ا ْلَح موـسـى كمثـل عمـر يـا مثلك . وإن}ا
َـنـا{ـقـالا:  السلم؛ عليه ّب ْطـِمـس َر َـلـى ا ِلِهْم َع َأـْمـَوا

ْد ُد َلى َواْش ِبِهْم َع ُلو ُنوا َفل ُق ّتى ُيْؤِم ـَرُوا َح َذاَب َـي ـ ْلـَع ا
ِليَم َل الـسـلم؛ عليه نوح كمثل عمر يا مثلك . وإن}ا
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َ َرّب{قــالا:  َذْر ل َـلــى َتــ َلْرِض َع َكــاِفِريَن ِمــَن ا ْل ا
ًا ّيار َأنتم}َد أو بفداء إل منهم أحد ينفكن فل عالة؛ . 

رـسـولا مـسـعود: قـلـت: ـيـا اـبـن . قالا))عنق ضربة
الـسـلم! ـيـذكر ـفـإنه بيـضـاء؛ ـبـن ـسـهيل الـلـه! إل
فـمـا ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا فسكت
ـمـن حجارة علّي تقع أن من أخوف يوم في رأيتني
ـه رسولا قالا حتى اليوم، ذلك في مني السماء الـل

.))بيـضـاء ـبـن ـسـهيل إل((:  وـسـلم علـيـه الله صلى
ِـبـّي َـكـاَن ـَمـا{وجّل:  عّز الله فأنزلا َن ُـكـوَن َأن ِل َـلـُه ّي

ّتى َأْسَرى ْثِخَن َح َلْرِض... ِفي ُي الية. آخر إلى} ا

).1552 و3/1551( ●

ضعيف. إسنادهُ ●

والواحممدي، وأحمممد، جريممر، وابممن رواه: الترماممذي، ●
بممن اللمه عبممد بممن عممامار ُعبيممدةا أبممي طريممق ماممن والحمماكم؛ً

أبيه. عن ماسعود

أبيه. مان يسمع لم عبيدةا وأبو

ممم5/227())المسممند(( )،8/208())الصولا جاماع((انظر: 
تفسممير(( )،274(صا  للواحممدي))النممزولا أسممباب(( شاكر)،

))الطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبري

شاكر). م14/61(

ـه رـضـي المطلب عبد بن العباس - خبر484 الـل
جماـعـة ـعـن الزـهـري المؤـلـف: ـعـن وـقـولا عـنـه،

أـسـراهم، ـفـداء ـفـي قرـيـش قالا: بعـثـت سماهم؛
ـاس: وقالا رضوا، بما أسيرهم قوم كل ففدى العـب

ًا! فقالا كنت الله! قد رسولا يا اللــه رسولا مسلم
فــإن بإسلمك، أعلم الله((:  وسلم عليه الله صلى
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ـظـاهرك؛ وأـمـا يجزـيـك، الـلـه ـفـإن تقولا؛ كما تكن
نوـفـل أخـيـك وابـنـي نفـسـك فافتد علينا؛ كان فقد
طالب أبي بن وعقيل المطلب، عبد بن الحارث بن
بني أخي عمرو بن عتبة وحليفك المطلب، عبد بن

رـسـولا ـيـا عـنـدي ذاك . ـقـالا: ـمـا))فهر بن الحارث
وأم أـنـت دفنـتـه اـلـذي الـمـالا ـفـأين((الـلـه! ـقـالا: 

فهذا هذا؛ سفري في أصبت لها: إن قلت الفضل؛
.))وقثم؟ الله وعبد الفضل لبني دفنته الذي المالا

رـسـولا أـنـك لعـلـم إني الله؛ رسولا يا قالا: والله
أم وغـيـر غـيـري أـحـد علـمـه ـمـا لشيء هذا إن الله،

منــي أصبتم ما الله رسولا يا لي فاحسب الفضل؛
رســولا معي. فقالا كان مالا أوقية) من (عشرين

أعطاـنـا شيء ذاك ل؛((:  وسلم عليه الله صلى الله
ـه ـالى الـل ـك تـع ـدى))مـن ـي نفـسـه . فـف ـويه وبـن أـخ

ـا َيا{وجّل:  عّز الله فأنزلا وحليفه، ّيـَه ِـبـي أ ّن ـُقـل ال
ُكم ـِفـي ّلَمن ْـيـِدي َلـْسـَرى ـّمـَن َأ ِم ِإن ا َـلـ ـِفـي الـلـُه ّيْع

ُكْم ِب ُلو ًا ُق ْير ُكْم َخ ِت ًا ّيْؤ ْير َذ ّمّما َخ ُكْم ُأِخ َيْغِفْر َمن ُكْم َو َل

ـاني . قالا}ّرِحيٌم َغُفوٌر َواللُه ـه العباس: فأعـط الـل
ًا عشرين السلم في الوقية العشرين مكان عبــد
ـمـن أرـجـو ـمـا ـمـع ـبـه، يـضـرب ـمـالا ـيـدهُ في كلهم

وجّل. عّز الله مغفرة

● )3/1553.(

،))الممدلئل(( في نعيم وأبو وأحمد، إسحاق، رواه: ابن ●
ل ماختلفممة؛ً بأسممانيد وغيرهممم؛ً ،))الطبقممات(( فممي سعد وابن
رواته. بعض جهالة مان مانها واحد يخلو

 لبي))النبوةا دلئل(( شاكر)، م5/105 ())المسند((انظر: 
نعيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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)2/612.(



ُة َبِة ُسوَر ّتْو ال

ـديث: 485 ـترط((- ـح ـي أـش ـدوهُ أن لرـب ول تعـب
ًا... به تشركوا .))شيئ

● )3/1571.(

تخريجه. تقدم ●

).8انظر: (رقم

ـجـابر وـحـديث الثانـيـة، العقـبـة بيـعـة - خبر486
ـه صلى الله رسولا مكث((قالا:  عنه؛ الله رضي الـل
ـفـي الـنـاس يتـبـع ـسـنين، عـشـر بمـكـة وسلم عليه

ـــازلهم ـاظ من ـة - عـك ـي -، والمجـن المواســم؛ وـف
أبـلـغ ـحـتى ينـصـرني، ـمـن ـيـؤويني، ـمـن((يـقـولا: 

ًا يجد . فل))الجنة؟ وله ربي؛ رسالة ـد ـؤويه أـح ول ـي
ـمـن أو اليـمـن ـمـن ليـخـرج الرـجـل إن حتى ينصرهُ،

فيقوـلـون: اـحـذر رحـمـه، وذوو قومه فيأتيه مضر،
وـهـم رجـالهم، بين يفتنك. ويمضي ل قريش غلم

ـمـن إلـيـه الـلـه بعثـنـا ـحـتى بالـصـابع، إليه يشيرون
ـثرب، ـاهُ ـي ـدقناهُ، فآِويـن ـرج وـص ـل فيـخ ـا، الرـج مـن
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أهـلـه، إـلـى فينقـلـب الـقـرآن، ويقرـئـه ـبـه، فيؤمن
ـلمون ـتى بإـسـلمه، فيـس ـم ـح ـَق ـل ـن دار تـب دور ـم

يظـهـرون المـسـلمين ـمـن رـهـط وفيها إل النصار
ًا، ائتمروا السلم. ثم نترك متى فقلنا: حتى جميع

ويـطـرد يـطـوف وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا
ـسـبعون مـنـا إلـيـه فرـحـل ويـخـاف؟ مـكـة جبالا في

فواـعـدناهُ الموـسـم، ـفـي علـيـه ـقـدموا حتى رجلً،
ـن، رـجـل من عندها فاجتمعنا العقبة، ِشعب ورجلـي
نبايعــك؟ الله! علم رسولا فقلنا: يا توافينا، حتى

النشاط في والطاعة السمع على تبايعوني((قالا: 
المر وعلى واليسر، العسر في والنفقة والكسل،

ـفـي تقوـلـوا وأن المنـكـر، ـعـن والنـهـي بالمعروف
ـه، ـافوا ل الـل ـه ـفـي تـخ ـة الـل ـم، لوـم أن وعـلـى لـئ

تمنعون مما عليكم قدمت إذا فتمنعوني تنصروني
.))الجـنـة ولـكـم وأبـنـاءكم، وأزواجـكـم أنفسكم منه

ـمـن وـهـو زرارة، ـبـن أـسـعد بيدهُ وأخذ إليه، فقمنا
ًا أنا، إل أصغرهم لم يثرب! فإنا أهل يا فقالا: رويد

رـسـولا أـنـه نعـلـم ونـحـن إل البل أكباد إليه نضرب
وقـتـل كافة، للعرب مناوأة اليوم إخراجه وإن الله،

قــوم أنتــم فإمــا الســيوف؛ وتعضــكم خيــاركم،
الـلـه، عـلـى وأجرـكـم فـخـذوهُ، ذـلـك؛ على تصبرون

فذروهُ، خيفة؛ أنفسكم من تخافون قوم أنتم وإما
ْـبـِط عـنـد لكم أعذر فهو ذلك؛ فبينوا الـلـه. ـقـالوا: أ

ُنسلبها ول البيعة، هذهُ ندع ل أسعد! فوالله؛ يا عنا
ـا ـالا: فقمـن ًا. ـق ـد ـه، أـب ـاهُ، إلـي ـذ فبايعـن ـا وأـخ عليـن

.))الجنة ذلك على ويعطينا وشرط،

● )3/1572.(
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حسن. ●

،))الدلئل(( في والبيهقي والبزار، أحمد، رواه: الماام ●
وغيرهم.

)،2/442())الدلئل(( )،339 و3/322())المسند((انظر: 
).81 و67(صا))الهجرةا أحاديث((

ّطـلـع الـلـه لعل((- حديث: 487 ـبـدر، أـهـل إـلـى ا
.))الجنة لكم وجبت فقد شئتم؛ ما فقالا: اعملوا

● )3/1575.(

صحيح. ●

بنحوه. تخريجه تقدم ●

).456 انظر: (رقم

ً((- حديث: 488 أـصـحابي؛ عنك خالد! دع يا مهل
ًا، أحد لك كان لو فوالله؛ ســبيل في أنفقته ثم ذهب

.))روحة ول أصحابي من رجل غدوة أدركت ما الله؛

● )3/1575.(

صحيح. ●

داود؛ً وأبممو والترماممممذي، وماسمملم، رواه: البخمممماري، ●
.))أصحابي... تسبوا ل((بلفمظ: 

).8/552())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عباس ابن - أثر489
ـى عمدتم أن حملكم عفان: ما بن لعثمان قلت(( إـل

.))النفالا...

● )3/1583.(
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ضعيف. ●

تخريجه. تقدم ●

).5 انظر: (رقم

ً المؤـلـف - قولا490 -: عـبـدهُ محـمـد ـعـن - نقل
ـفـي المـشـركين وسلم عليه الله صلى عاهد وقد((

.))سنين عشر والمان السلم على الحديبية

● )3/1588.(

حسن. ●

بإسممناد ولكممن سممنين، أربممع كمانت المدةا أن ورد وقد ●
ضعيفِّ.

الحكمممي  لحممافظ))الحديبيممة غممزوةا مارويممات((انظممر: 
).166-162 و56(صا

ـصـلى عـهـدهُ في خزاعة ودخلت((- قولـه: 491
عـهـد ـفـي بـكـر بـنـو دخـلـت كـمـا وـسـلم علـيـه الـلـه

.))قريش

● )3/1588.(

حسن. ●

قبله. الذي الحديث مان جزء وهو ●

الـلـه رـسـولا ـقـالا: أقـبـل مجاـهـد؛ - رواية492
منـهـا، ـفـرغ حـيـن تـبـوك ـمـن وسلم عليه الله صلى
ـبيت يحضر إنه((قالا:  ثم الحج، وأراد مـشـركون، اـل

يـكـون ل ـحـتى أـحـج أن أـحـب فل ـعـراة، يطوـفـون
.))ذلك

● )3/1597.(
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مقطوع. ●

ماجاهد. كلم  مان))التفسير(( في جرير ابن رواه ●

شاكر). م14/100 ())الطبري تفسير((انظر: 

بـعـث وسلم عليه الله صلى النبي أن - خبر493
ًا ّي ـمـن((فيـهـم:  يـنـادي مـكـة إـلـى عنه الله رضي عل
ـه صلى الله رسولا وبين بينه كان ـه الـل وـسـلم علـي

.))مدته إلى فعهدهُ عهد؛

● )3/1597.(

صحيح. ●

وفممي وغيرهممم، والطممبري، وأحمممد، رواه: الترماممذي، ●
أشهر. أربعة إلى المدةا حدد رواياتهم بعض

مان أن يوضح الترماذي عند عنه الله رضي علي وحديث
أشهر. أربعة فأجله عهد؛ً له يكن لم

شمماكر)، ممم106-14/104())الطممبري تفسممير((انظممر: 
).3/55())الترماذي سنن صحيح(( )،2/156())الصولا جاماع((

بعثني((قالا:  عنه؛ الله رضي علي - حديث494
}ـبـراءة{ أنزـلـت حـيـن وسلم عليه الله صلى النبي

يـقــرب ول عرـيــان، ـبــالبيت يـطــف ل ـبــأربع: أن
ـكـان وـمـن هذا، عامهم بعد مشرك الحرام المسجد

عـهـد؛ وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا وبين بينه
.))مسلمة نفس إل الجنة يدخل ول مدته، إلى فهو

● )3/1598.(

صحيح. ●

وغيره. الترماذي رواه ●
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قبله. السابق. انظر: ماا الحديث تمام وهو

عبـد اـبـن أنـا كـذب، ل الـنـبي أنا((- حديث: 495
.))المطلب

● )3/1617.(

صحيح. ●

ماممن وغيرهممم؛ً والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
عنه. الله رضي البراء حديث

غممزوةا فممي ماختلفممة بروايات طويل حديث مان جزء وهو
حنين.

).396م8/394())الصولا جاماع((انظر: 

ـيـوم عـنـه الـلـه رـضـي العباس نداء - حديث496
الشجرة! يا أصحاب السمرة! يا أصحاب يا((حنين: 
.))البقرة!... سورة أصحاب

● )3/1617.(

صحيح. ●

والحاكم، ،))السنة شرح(( في والبغوي رواه: ماسلم، ●
.))الدلئل(( في والبيهقي

عبممد ممم1775/ رقممم3/1398())ماسمملم صممحيح((انظممر: 
)،3/328())المستدرك(( )،14/32 ())السنة شرح(( الباقي)،

).5/138())الدلئل((

يعـبـدونهم، يكوـنـوا ـلـم إنهم أما((- حديث: 497
.))لهم... أحلوا إذا كانوا ولكنهم

● )3/1641.(
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ضعيف. ●

تخريجه. تقدم ●

).368 انظر: (رقم

الـلـه رـضـي حـاتم بـن عـدي إـسـلم - قصة498
عنه.

● )3/1641.(

قبله. انظر: ماا

ـعـروة، ـعـروة اـلـدين هذا ينقض((- حديث: 499
.))الصلة وآخرها الحكم، فأولها

● )3/1649.(

صحيح. أو حسن ●

ورواه والحمماكم، الطممبراني طريقممه ومان أحمد، رواه ●
اللممه رضممي البمماهلي أمااماممة أبممي حديث مان كلهم حبان؛ً ابن
ًا، عنه عممروةا؛ً عروةا السلم عرى لتنقضن((ولفظه:  مارفوع

وأولا تليهمما، بممالتي النمماس تشممبث عممروةا؛ً انتقضممت فكلممما
.))الصلةا وآخرها الحكم، نقضها

)،8/116())المعجمممم(( )،5/251 ())المسمممند((انظمممر: 
))المسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتدرك((

الملقممن)، ابممن ممم5/2507())المسممتدرك تلخيص(( )،4/92(
الممترغيب صممحيح(( شممعيب)، م15/111()) حبان ابن صحيح((

).1/229())والترهيب

الـلـه ـبـاثنين ظـنـك بكر! ما أبا يا((- حديث: 500
.))ثالثهما؟

● )3/1656.(
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صحيح. ●

أنممس حديث مان والترماذي؛ً وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي ماالك بن

).11/599())الصولا جاماع((انظر: 

عنـه اللـه رضـي طلحـة أبـو - قولــه: قـرأ501
ِانِفـُروا{الـيـة:  ـهـذهُ عـلـى فـأتى ،}بـراءة{ سورة
ًا ً ِخَفاف ِثـَقـال ُدوا ّو ُكْم ّوَجاـِهـ ِل َأْمَوا ُكْم ِـبـ َأنُفـِسـ ـِفـي َو
ِبيِل ًا اـسـتنفرنا ربـنـا فـقـالا: أرى ،}الـلـه َس ـشـيوخ

ًا، الله! بنوهُ: يرحمك بني! فقالا يا جهزوني وشبان
آله وعلى عليه الله صلى الله رسولا مع غزوت قد

ومـع مـات، حـتى بكـر أبـي ومـع مات، حتى وسلم
فرـكـب عـنـك! ـفـأبى، نـغـزو فنحن مات؛ حتى عمر

فيـهـا ـيـدفنونه جزـيـرة له يجدوا فلم فمات، البحر،
بها. فدفنوهُ يتغير، فلم أيام، تسعة بعد إل

● )3/1657.(

صحيح. ●

حبان، وابن ،))طبقاته(( في سعد وابن يعلى، رواه: أبو ●
زيممد، بممن علممي عممن سلمة بن طريقين: حماد مان والحاكم؛ً

عنه. الله رضي أنس عن البناني وثابت

))سعد ابن طبقات(( )،6/138())يعلى أبي ماسند((انظر: 

).3/507())الصابة(( )،3/507(

بن المقداد وافيت((قالا:  راشد؛ أبي - أثر502
وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا فارس السود
ًا وـقـد الـصـيارفة، ـتـوابيت ـمـن ـتـابوت عـلـى جالـسـ
لـــه: ـقـد فقلت الغزو، يريد عظمه، من عنها فضل
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.))البعوث سورة علينا إليك. فقالا: أبت الله أعذر

● )3/1657.(

صحيح. ●

فيممه  بإسممنادين: الولا))التفسير(( في جرير ابن رواه ●
سمملمة أبممو مايسممرةا بممن الرحمممن عبممد فيممه ماجهولا. والخر

،))ماقبممولا((: ))التقريممب(( فممي الحممافظ عنه قالا الحضرماي؛ً
بالتحديث. صرح ولكنه الوليد، بن بقية وفيه

والحاكم. ،))الكبير(( في رواه: الطبراني نفسه وبالسناد

بممن صممفوان عممن صممحيح آخممر بإسممناد الحاكم رواه كما
أبيممه عن نفير بن جبير بن الرحمن عبد قالا: أخبرني عمرو؛ً

به.

المعجممم(( شاكر)، م14/267())جرير ابن تفسير((انظر: 
))الكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبير

).3/349 ،2/333())المستدرك(( )،20/236(

ـبر503 ـان - ـخ ـن حـب ـد؛ ـب ـا زـي ـالا: نفرـن ـع ـق ـم
ًا وـكـان عـمـرو، بن صفوان قـبـل حـمـص عـلـى والـيـ

ًا فرأـيـت الجراجـمـة، إـلـى الفـسـوس، ًا ـشـيخ ـكـبير
ًا، ـ ـاهُ ـسـقط ـقـد ِهـم ـه، عـلـى حاجـب أـهـل ـمـن عينـي

إلـيـه، ـفـأقبلت أـغـار، فيـمـن راحلـتـه، على دمشق،
إلـيـك. ـقـالا: فرـفـع الـلـه أـعـذر عم! لقد فقلت: يا

ًا الـلـه أخي! اـسـتنفرنا ابن فقالا: يا حاجبيه خفاـفـ
يعـيـدهُ ـثـم يبتلـيـه، الـلـه؛ يحـبـه ـمـن إـنـه أل وثـقـالً،
وصـبر شكر من عبادهُ من الله يبتلي وإنما فيبقيه،

.))وجّل عّز الله إل يعبد ولم وذكر

● )3/1657.(
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يكممونه أن ويحتممل ،))التفسممير(( فممي جريمر ابن رواه ●
ًا؛ً الكممبير الشمميخ ّي - وهممو عمممرو بممن صممفوان لن صممحاب

- تابعي. السكسكي

شاكر). م14/264 ())الطبري تفسير((انظر: 

ْنـُهـم{)ـ:ـ 49( الـيـة ـنـزولا - ـسـبب504 ـّمـن َوِم
َذن َيُقولُا ْئ ّني... َول ّلي ا ِت الجد في نزلت وأنها ،}َتْف

إـسـحاق اـبـن محـمـد المؤـلـف: روى قيس. قالا بن
بكر أبي بن الله وعبد رومان بن ويزيد الزهري عن

ـصـلى الـلـه رـسـولا قالوا: قـالا قتادة؛ ابن وعاصم
(أي: جـهـازهُ ـفـي وـهـو ـيـوم ذات وـسـلم علـيـه الله

هـل((سلمة:  بني أخي قيس بن تبوك) للجد لغزوة
.))(يعـنـي: اـلـروم)؟ الصفر بني جلد في جد يا لك

تفتـنـي؛ ول ـلـي الـلـه! أوـتـأذن رـسـولا فـقـالا: ـيـا
ًا أـشـد رـجـل ـمـا ـقـومي ـعـرف لـقـد ـفـوالله؛ ـ عجـب
بـنـي نـسـاء رأـيـت إن أخـشـى وإـنـي مـنـي، بالنساء
الـلـه رـسـولا عـنـه فأعرض عنهن؟ أصبر أل الصفر

.))ـلـك أذـنـت ـقـد((وـقـالا:  ، وـسـلم علـيـه الله صلى
الية. هذهُ نزلت قيس بن الجد ففي

● )3/1664.(

ًا. ضعيف ● جد

جريممر، طريقممه: ابممن إسممحاق. وماممن رواه: ابممن ●
بإسممناد ؛ً))الممدلئل(( فممي والبيهقي ،))الكبير(( في والطبراني

وانقطاع. ضعيفان فيه

المعجممم(( شمماكر)، ممم14/287())الطبري تفسير((انظر: 
))الكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبير

).4/216())النبوية السيرةا(( )،12/122(
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عنه؛ الله رضي الخدري سعيد أبي - حديث505
يقـسـم وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي قالا: بينما

ًا؛ ـاءهُ إذ قـسـم ـالا: التميـمـي، الخويـصـرة ذو ـج فـق
إذا يعدلا ويلك! ومن((الله. فقالا:  رسولا يا اعدلا

الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عمر . فقالا))أعدلا؟! لم
الـلـه رـسـولا عنـقـه. فـقـالا فأضرب لي عنه: ائذن

ًا لـــه ـفـإن دـعـه؛((:  وـسـلم علـيـه الله صلى أـصـحاب
ـر ـع ـصـلته أـحـدكم يحـق ـع وـصـيامه ـصـلتهم، ـم ـم

في السهم يمرق كما الدين من يمرقون صيامهم،
ـم{فيهم:  أبوسعيد: فنزلت . قالا))الرمية... ْنـُه َوِم

ْلِمُزَك ّمن َدَقاِت ِفي ّي .}الّص

● )3/1667.(

صحيح. ●

والنسمممائي، داود، وأبمممو وماسممملم، رواه: البخممماري، ●
روايممات إحدى في إل الية؛ً نزولا ذكر عندهم وليس وماالك،

والوزاعممي، ماعمممر، طممرق؛ً ثلث ماممن رواه فقممد البخمماري؛ً
ذي فممي نزلممت اليممة أن يذكر ولم به، الزهري عن وشعيب؛ً

ماعمر. إل الخويصرةا

 روايممة12/290 ،10/552 ،6/617())الفتممح((انظممر: 
())السممماوي الفتممح(( )،10/83())الصممولا جمماماع(( ماعمممر)،
2/681،(

).76(صا  للوادعي))النزولا أسباب((

ـقـالا: عـنـه؛ الله رضي مسعود ابن - حديث506
حنين؛ غنائم وسلم عليه الله صلى النبي قسم لما

ً سمعت وجه بها أريد ما قسمة هذهُ يقولا: إن رجل
فـذكرت ، وـسـلم عليه الله صلى النبي فأتيت الله،
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لـقـد موـسـى؛ عـلـى الـلـه رحـمـة((فـقـالا:  ذلك، لـه
ْنـُهـم {. وـنـزلا:))فـصـبر هذا من بأكثر أوذي ـّمـن َوِم

ْلِمُزَك َدَقاِت ِفي ّي .))}الّص

● )3/1667.(

صحيح. ●

النزولا. سبب عندهما وليس وأحمد، رواه: البخاري، ●

ممم6/93 ،5/216 ())المسممند(( )،8/55 ())الفتح((انظر: 
شاكر).

أـتـى((ـقـالا:  عاـصـم؛ أـبـي بن داود - حديث507
ـمها بصدقة، وسلم عليه الله صلى النبي ـا فقـس ـه

النـصـار، ـمـن رـجـل ورآهُ ذهـبـت، حتى هنا وها هنا
ْنـُهـْم{الـيـة:  هذهُ بالعدلا. فنزلت هذا فقالا: ما َوِم

ْلِمُزَك َمْن َدَقاِت ِفي َي .))}الّص

● )3/1667.(

ضعيف. ●

أبي بن داود مارسل  مان))التفسير(( في الطبري رواه ●
ثقة. تابعي وهو عاصم،

شاكر). م14/302())الطبري تفسير((انظر: 

عنهمــا اللــه رضــي عمــر ابــن - حــديث508
ًا:  ـمـرة ـلـذي ول لغـنـي، الـصـدقة تـحـل ل((مرفوـعـ

.))سوي

● )3/1669.(

حسن. ●

وأحمد. والترماذي، داود، رواه: أبو ●
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())الصممولا جمماماع(( شمماكر)، ممم10/37())المسند((انظر: 
)،308-1/307())داود أبممممي سممممنن صممممحيح(( )،4/661

).3/108())الحبير التلخيص((

الخـيـار: أن ـبـن ـعـدي ـبـن الله عبد - حديث509
علـيـه الـلـه صـلى الـنـبي أتـيـا أخبراهُ: أنهمـا رجلين
البـصـر، فيهـمـا فقـلـب الصدقة، من يسألنه وسلم

أعطيتكـمـا، ـشـئتما؛ إن((فـقـالا:  جـلـدين، فرآهـمـا
.))مكتسب لقوي ول لغني فيها ولحظ

● )3/1669.(

صحيح. ●

والنسائي. داود، رواه: أبو ●

أبممي سممنن صممحيح(( )،4/662())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

)1/307.(

َيممار، بممن عممدي بممن اللممه عبيممد هممو الراويتنبيه:  ● الِخ
صحبته. في اختلفِّ وقد الله، عبد وليس

كعب بن محمد عن المدني معشر أبي - أثر510
ـة ـنـزولا ـسـبب ـفـي القرـظـي ـ 65( الـي ِـئـن{)ـ: َل َو

َتُهْم ْل َأ ُلّن... َس َيُقو .}َل

● )3/1672.(

ضعيف. ●

بممن ماحمد مارسل  مان))التفسير(( في جرير ابن رواه ●
ماعشممر - أبممو عنممه والممراوي ثقة، تابعي وهو القرظي، كعب

- ضعيفِّ. المدني
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شاكر). م14/335())الطبري تفسير((انظر: 

( الية فيه نزلت فيمن إسحاق ابن - رواية511
منـهـم المنافقين، من جماعة كان قالا: وقد )؛65

بــن عمرو ابن زيد بن أمية بني أخو ثابت بن وديعة
يـقـالا ـسـلمة لبـنـي حلـيـف أـشـجع من ورجل عوف

اللـه رسـولا مـع يسـيرون حميـر، بـن لـه: مخشي
تـبـوك، إـلـى منطـلـق وـهـو وـسـلم علـيـه الـلـه صلى
الـصـفر بـنـي جلد لبعض: أتحسبون بعضهم فقالا
ًا؟ بعضهم العرب كقتالا ـم لكأنا والله؛ بعض ًا بـك ـد ـغ

ًا في مقرنين ًا الحـبـالا. إرجاـفـ للـمـؤمنين. وترهيـبـ
أقاـضـى أن ـلـوددت حمير: والله؛ بن مخشي فقالا
ـوا وأننا جلدة، مئة منا رجل كل يضرب أن على ننـج

رـسـولا ـهـذهُ. وـقـالا لمقالتكم قرآن فينا ينزلا أن
ـبـن لعـمـار بلغـنـي فيـمـا وسلم عليه الله صلى الله

فاسألهم احترقوا؛ قد فإنهم القوم؛ أدرك((ياسر: 
ـكـذا قلـتـم فـقـل: بـلـى؛ أنـكـروا؛ ـفـإن ـقـالوا؛ عـمـا
فأتوا لهم، ذلك فقالا عمار، إليهم . فانطلق))وكذا

إلـيـه، يعـتـذرون وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا
عليه الله صلى الله ورسولا ثابت، بن وديعة فقالا
آـخـذ وـهـو يـقـولا فجعل راحلته، على واقف وسلم

ونلـعـب. نـخـوض كـنـا الـلـه! إنـمـا رسولا بحقبها: يا
ـبـي الـلـه! قـعـد رـسـولا حمير: يا بن مخشي فقالا

ـهـذهُ ـفـي عنه عفي الذي أبي. فكان واسم اسمي
الرحـمـن، عـبـد فتـسـمى حمـيـر، ـبـن مخـشـي الـيـة

ًا يقتل أن الله وسألا ـانه، يعلم ل شهيد ـل بمـك فقـت
أثر. له يوجد ولم اليمامة، يوم

● )3/1672.(
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ضعيف. إسنادها ●

ًا، إسحاق ابن رواها ● الدر(( في السيوطي وعزاها تعليق
ماممن حمماتم؛ً أبممي وابممن المنذر، وابن إسحاق، : لبن))المنثور
ابممن حممديث ماممن ماردويه ولبن عنه، الله رضي كعب حديث
عنهما. الله رضي عباس

())المنثممور الممدر(( )،4/229())النبويممة السمميرةا((انظممر: 
4/231.(

)؛65( الـيـة ـنـزولا ـسـبب ـفـي قتادة - أثـر512
ـفـي وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا قالا: بينما

ـافقين، من أناس يديه وبين تبوك، إلى غزوته المـن
الشام قصور له يفتح أن الرجل هذا فقالوا: أيرجو

ـنـبيه الـلـه وحـصـونها؟! هيـهـات! هيـهـات! ـفـأطلع
صلى النبي فقالا ذلك، على وسلم عليه الله صلى
.))الرـكـب ـهـؤلء عـلـى احبـسـوا((:  وسلم عليه الله

ـبي كذا. قالوا: يا قلتم كذا، فقالا: قلتم فأتاهم، ـن
مـا فيهـم اللـه فأنزلا ونلعب، نخوض كنا الله! إنما
تسمعون.

● )3/1672.(

قتادة. على موقوف إسنادهُ ●

شاكر). م14/334())الطبري تفسير((انظر:  ●

( الية هذه نزولا سبب في عمر ابن عن صحتنبيه:  ●
رجممل قممالا عنممدماا تبمموك يمموم المنافقين في نزلت ) أنها65

ًا، أرغممب ل هممؤلء؛ً قرائنمما ماثممل رأيممت مامما((مانهممم:  ول بطونمم
.))ألسنة... أكذب

الصممحيح(( شمماكر)، ممم14/333())الطبري تفسير((انظر: 
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).77(صا))النزولا أسباب مان المسند

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث513
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسولا كان تـحـت جالس
فينـظـر إنـسـان، ـسـيأتيكم إنه((فقالا:  شجرة، ظل

. فـلـم))تكلموهُ فل جاء؛ فإذا الشيطان، بعين إليكم
صلى الله رسولا فدعاهُ أزرق، رجل طلع أن يلبثوا
ـه ـه الـل أـنـت تـشـتمني علم((فـقـالا:  ، وـسـلم علـي

ـحابك؟ ـانطلق))وأـص ـل، . ـف ـاء الرـج ـحابه، فـج بأـص
ـفـأنزلا عنـهـم، تـجـاوز حتى قالوا، ما بالله فحلفوا

ِلُفوَن{وجّل:  عّز الله ُلوا... َما ِباللِه َيْح  الية.}َقا

● )3/1677.(

صحيح. ●

والحمماكم، والطممبراني، والممبزار، والطبري، رواه: أحمد،
وغيرهم.

())الطممبري تفسممير(( شاكر)، م4/131())المسند((انظر: 
).115/رقم165 (صا))الكشاف تخريج(( شاكر)، م14/363

ـة أن في الزبير بن عروة - رواية514 )74( الـي
ـلـه ـكـان الصامت، بن سويد بن الجلس في نزلت((

فـقـالا ـسـعد، ـبـن عمـيـر اـسـمه امرأـتـه ـمـن ربـيـب
ًا؛ محمد به جاء ما كان الجلس: إن أـشـر فنـحـن حّق

عمـيـر: عليـهـا. فـقـالا نـحـن اـلـتي ـهـذهُ حمرـنـا من
وأحـسـنهم إـلـي، الـنـاس لحب إنك جلس؛ يا والله

يـكـرهُ، ـشـيء يـصـله أن عـلـى وأعزـهـم بلء، عـنـدي
ولـئـن لتفـضـحني، ذكرتـهـا لـئـن مقاـلـة؛ قلت ولقد

ـا؛ ـي، كتمتـه ـداهما لتهلكـن ـون ولـح ـّي أـه ـن عـل ـم
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علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا بـهـا الخرى. فأخبر
الله فأنزلا قالها، ما بالله وحلف فأنكرها، ، وسلم

الـلـه ـعـرض وـقـد قلـتـه، الرجـل: ـقـد فقالا اليات،
.))ذلك منه أتوب. فقبل فأنا التوبة؛ علّي

● )3/1677.(

ضعيف. ●

وماممن الزبيممر بممن عممروةا مارسممل مان جرير ابن رواها ●
إسحاق. ابن بلغات

شاكر). م14/362())الطبري تفسير((انظر: 

الية نزولا سبب في الطفيل أبي - حديث515
عليه الله صلى الله رسولا أقبل لما((قالا:  )؛74(

ًا أـمـر تـبـوك؛ ـغـزوة ـمـن وـسـلم ـ فـنـادى: إن منادـي
ـة؛ أخذ وسلم عليه الله صلى الله رسـولا فل العقـب
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا أحد. فبينـمـا يأخذها
رهــط أقبل إذ عمار؛ ويسوقه حذيفة يقودهُ وسلم

ًا، فغشوا الرواحل، على متلثمون يسوق وهو عمار
عـمـار فأقـبـل ، وـسـلم عليه الله صلى الله برسولا
ـه رـضـي ـه الـل فـقـالا الرواـحـل، وـجـوهُ يـضـرب عـن
ـقـد((لحذيـفـة:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا

، وسلم عليه الله صلى الله رسولا هبط . حتى))قد
ـا((عمــار. فقــالا:  ورجــع عرفــت عمــار! هــل ـي

ـوم؟ ـد))الـق ـالا: لـق ـة عرـفـت . فـق ـل، عاـم الرواـح
ـا ـتـدري ـهـل((متلثمون. قالا:  والقوم .))أرادوا؟ ـم

ينفــروا أن أرادوا((أعلم. قالا:  ورسوله قالا: الله
ـه برســولا ـه صــلى الـل ـه الـل ـه وســلم علـي راحلـت

ً عـمـار . قالا: فسألا))فيطرحوهُ أـصـحاب ـمـن رجل
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فقالا: ناشدتك ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا
ـقـالا: أربـعـة العقـبـة؟ أـصـحاب كان تعلم كم بالله؛
ـر ـالا: إن عـش ـت رجلً. فـق ـم؛ كـن ـد منـه ـانوا فـق ـك
عليه الله صلى الله رسولا عشر. قالا: فعد خمسة
مـنـادي ـسـمعنا ـمـا قالوا: والله؛ ثلثة؛ منهم وسلم
ـمـا علمـنـا وـمـا ، وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا

عـشـر الثـنـي أن عـمـار: أـشـهد القوم. فـقـالا أراد
ـوم الدنيا الحياة في ولرسوله لله حرب الباقين وـي

الشهاد. يقوم

● )3/1678.(

لغيرهُ. صحيح ●

بممن اللممه عبممد بن الوليد فيه بإسناد أحمد الماام رواه ●
.))يهم صدوق((الحافظ:  عنه قالا جميع؛ً

رواه كممما ُدكيممن؛ً بممن الفضممل ُنعيممم أبممو تممابعه ولكممن
البيهقي.

المسممبوك الممذهب(( )،391-5/390())المسممند((انظر: 
).245(صا))تبوك غزوةا روايات تحقيق في

ـة((- حــديث: 516 ـافق آـي حــدث ثلث: إذا المـن
.))خان ائتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب،

● )3/1679.(

صحيح. ●

ماممن والنسممائي؛ً والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●
ماسممعود بن الله وعبد عمرو بن الله وعبد هريرةا أبي حديث

اللفظ. في يسير اختلف ماع

).11/569))((الصولا جاماع((انظر: 
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عـنـه الـلـه رـضـي ـحـاطب ـبـن ثعلـبـة - قصة517
طويلة. وهي

● )3/1679.(

تصح. ل ●

والطممبراني، حمماتم، أبممي وابممن جريممر، رواهمما: ابممن ●
علممي طريممق مان  كلهم))الدلئل(( و))الشعب(( في والبيهقي

ضعيفِّ. وهو اللهاني، يزيد بن

الفتممح(( شمماكر)، ممم14/370())الطممبري تفسممير((انظممر: 
))السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماوي

)2/691.(

))عليممه المفممترى الصممحابي حمماطب بممن ثعلبممة((وانظر: 

الحمش. لعداب

الـلـه رـسـولا ـقـالا: ـحـث عكرـمـة؛ - ـحـديث518
(يعـنـي: ـفـي الـصـدقة عـلـى وسلم عليه الله صلى
بأربـعـة ـعـوف ـبـن الرحـمـن عبد فجاء تبوك)، غزوة
آلف، ثمانـيـة الـلـه! ـمـالي رـسـولا فقالا: يا آلف،
الله بارك((نصفها. فقالا:  وأمسكت بنصفها جئتك

ـاء))أعطيت وفيما أمسكت فيما لك ـل . وـج أبوعقـي
الـلـه! أـصـبت رـسـولا فـقـالا: ـيـا تـمـر، ـمـن بـصـاع

لعيــالي. وصاع لربي أقرضه صاع تمر، من صاعين
أعـطـى اـلـذي وقالوا: ـمـا المنافقون، قالا: فلمزهُ

ورـسـوله الـلـه يـكـن رياء. وقالوا: ألم إل عوف ابن
ّـلـِذيَن{الله:  فأنزلا هذا؟ صاع عن غنيين ْلـِمـُزوَن ا َي

ّطّوِعيَن ْلُم ِنيَن ِمَن ا ْلُمْؤِم َدَقاِت ِفي ا }.الّص

● )3/1681.(
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صحيح. النزولا سبب ●

عنممدهم: وليممس والنسممائي، وماسلم، رواه: البخاري، ●
.))أماسكت... فيما لك الله بارك((

والطممبراني، جريممر، وابممن حمماتم، أبممي رواه: ابممن كممما
وغيرهم. والبزار،

())الطممبري تفسممير(( )،2/165())الصممولا جاماع((انظر: 
).2/692())السماوي الفتح(( شاكر)، م14/386

ـفـي عنهـمـا الـلـه رضي عباس ابن - حديث519
ْيَس {)91( الية نزولا َل َلى   وقولا ،}الّضَعَفاِء... َع
ـمـا أـجـد ل والـلـه؛((:  وـسـلم علـيـه الله صلى النبي

.))عليه أحملكم

● )3/1685.(

ًا. ضعيف ● ّد ج

عفاء ماسلسل بإسناد جرير ابن رواه ● م بالض مامن كله
العوفي. أسرةا

وأبممو وأحمممد، وماسمملم، رواه: البخمماري، الحممديث لكممن
رضممي الشممعري ماوسى أبي حديث مان والطيالسي؛ً يعلى،

النزولا. سبب بدون عنه؛ً الله

سنده شاكر). وعن م14/420())الطبري تفسير((انظر: 
جمماماع((). وانظممر: 2943(رقممم))الطممبري تفسممير((انظممر: 
).13/229())يعلى أبي ماسند(( )،8/427())الصولا

وفيهما إسحاق، وابن كعب بن محمد - أثرا520
وســلم عليه الله صلى النبي إلى أتوا الذين أسماء

.))عليه أحملكم ما أجد ل والله؛((فقالا:  ليحملهم،
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● )3/1686.(

مقطوع. ●

كعممب، بممن ماحمممد إلممى بإسناده جرير ابن الولا روى ●
سند. بدون إسحاق ابن عن هشام ابن الخر وروى

السمميرةا(( شاكر)، م14/335())جرير ابن تفسير((انظر: 
))النبويمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

).240(صا))المسبوك الذهب((). وانظر: 4/219(

رضــي صوحان بن زيد مع العرابي - قصة521
ـه ـه الـل ـالا عـن ـم؛ العـمـش: ـعـن : ـق ـالا: إبراهـي ـق

يـحـدث وـهـو ـصـوحان، ـبـن زيد إلى أعرابي جلس((
ـد، يوم أصيبت قد يدهُ وكانت أصحابه، فـقـالا نهاوـن

ـيـدك وإن ليعجبـنـي، ـحـديثك إن العراـبـي: والـلـه؛
إنـهـا ـيـدي؟ ـمـن يريـبـك زـيـد: وـمـا لتريبني! فقـالا
ـا العرابي: والله؛ الشمالا. فقالا ـن أدري ـم اليمـي

صوحان: صدق بن زيد فقالا الشمالا؟ أم يقطعون
َلْعَراُب{ورسوله:  الله ّد ا ًا َأَش ًا ُكْفر ـ ِنَفاـق َدُر َو ـ َأـْج َو
َلُموا َألّ َد َيْع ُدو َلى اللُه َأنَزلَا َما ُح ِلِه َع .))}َرُسو

● )3/1700.(

حسن. ●

الرحمممن عبممد طريممق مان جرير ابن القصة هذه روى ●
قالا هذا؛ً الرحمن إبراهيم. وعبد عن العمش عن ماغراء بن

عممن حممديثه في تكلم صدوق((: ))التقريب(( في الحافظ عنه
 اهم.))العمش

همذه روى فقمد سعد؛ً ابن عند عبيد بن يعلى تابعه ولكن
عبيد؛ً بن يعلى فقالا: أخبرنا ،))طبقاته(( في سعد ابن القصة
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ثقة. إبراهيم. ويعلى عن العمش قالا: حدثنا

العمممش، فيممه سممعد وابممن جرير ابن عند السناد أن إل
بالتحديث. يصّرح ولم

شممماكر)، مممم14/429())جريمممر ابمممن تفسمممير((انظمممر: 
).6/123الكبرى) ( الطبقات((

ـديث522 ـن - ـح ـاس اـب ـي عـب ـه رـض ـا الـل عنهـم
ًا:  ّتبع ومن جفا، البادية؛ سكن من((مرفوع الصيد؛ ا

.))افتتن السلطان؛ أتى ومن غفل،

● )3/1700.(

صحيح. ●

وأحممممد، والنسمممائي، والترمامممذي، داود، رواه: أبمممو ●
ماختلفة. بألفاظ ؛ً))الكنى(( في والبخاري

م5/123())المسند(( )،11/787())الصولا جاماع((انظر: 
).2/552())داود أبي سنن صحيح(( شاكر)،

من إل هدية أقبل أل هممت لقد((- حديث: 523
.))دوسي أو أنصاري أو ثقفي أو قرشي

● )3/1700.(

صحيح. ●

وعبممد وأحمممد، والنسائي، والترماذي، داود، رواه: أبو ●
ماممن ماختلفممة بألفمماظ والممبيهقي؛ً شمميبة، أبممي وابممن الرزاق،
عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث

())المسممند(( )،612 و11/611())الصولا جاماع((انظر: 
)،4/253())الصمحيحة السلسملة(( شماكر)، مم240 و4/239

).3587/رقم5/2260())الحياء أحاديث تخريج((
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ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث524
الـلـه ـصـلى الله رسولا على العراب من ناس قدم
ـقـالوا: ـصـبيانكم؟ فـقـالوا: أتقبـلـون ، وسلم عليه

اللــه رسولا نقبل. فقالا ما والله نعم. قالوا: لكنا
نزع الله كان إن أملك وما((:  وسلم عليه الله صلى
.))الرحمة؟! منكم

● )3/1700.(

صحيح. ●

ماقارب. بلفظ وماسلم؛ً رواه: البخاري، ●

).4/517 ())الصولا جاماع((انظر: 

أن لرـبـي أـشـترط((العقـبـة:  بيـعـة - حديث525
ًا... به تشركوا ول تعبدوهُ .))شيئ

● )3/1704.(

).8 تخريجه. انظر: (رقم تقدم ●

تبوك]: غزوة [أحداث

)102( الـيـــة أن ـفـــي الـضـــحاك - أـثـــر526
َتَرـُفـوا َوآـَخـُروَن{ ِبِهْم... اْع ُنو ُذ أـبـي ـفـي  نزـلـت}ِـبـ

الـلـه ـصـلى الـلـه ـنـبي عن تخلفوا((وأصحابه:  ُلبابة
الله رسولا قفل فلما تبوك، غزوة في وسلم عليه
ًا وكان غزوته، من وسلم عليه الله صلى ـمـن قريـبـ

الـلـه، رـسـولا ـعـن تخلفـهـم عـلـى ـنـدموا المديـنـة؛
ـون ـالوا: نـك ـة الظللا ـفـي وـق والنـسـاء، والطعـم

لـنـوثقن واللواء؟! والـلـه؛ الجـهـاد ـفـي الـلـه ونبي
ـنـبي يـكـون ـحـتى نطلقها ل ثم بالسواري، أنفسنا

ـه ـلى الـل ـه ـص ـه الـل ـلم علـي ـا وـس ـذرنا! يطلقـن ويـع
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أنفســهم يوثقوا لم ثلثة وبقي أنفسهم، وأوثقوا
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا فـقـدم بالـسـواري،

ـن وســلم ـه، ـم ـر غزوـت ـي فـم ـان المســجد، ـف وـك
لــه: أبـو فقيـل عنهـم، فسألا فأبصرهم، طريقه،

الـلـه! فـصـنعوا ـنـبي يا عنك تخلفوا وأصحابه، لبابة
ـرى، مــا بأنفســهم يطلقــوا أل اللــه وعاهــدوا ـت

تطلقـهـم! فـقـالا اـلـذي أـنـت تـكـون حتى أنفسهم
ـحـتى أطلقهم ل((:  وسلم عليه الله صلى الله نبي

قد الله، يعذرهم حتى أعذرهم ول بإطلقهم، أومر
. ـفـأنزلا))المـسـلمين ـغـزوة ـعـن بأنفـسـهم رغبوا
َتَرُفوا َوآَخُروَن{الله:  ِبِهْم... اْع ُنو ُذ َعـَسـى{  إـلـى}ِب

ُتوَب َأن اللُه ْيِهْم ّي َل ـه  من}َعَسى{و ،}َع واـجـب، الـل
.))وعذرهم الله نبي فأطلقهم

).1707 و3/1706( ●

ًا. ضعيف إسنادهُ ● ّد ج

كما شيخه، وهو ماجهولا، إسناده وفي جرير، ابن رواه ●
ّذبه الفرج؛ً بن الحسين فيه أن ماعين. ابن ك

ذهمب ماما تقمموي وقتممادةا عبمماس لبن روايات أورد ولكن
مازاحم. ابن الضحاك إليه

شاكر). م14/450())الطبري تفسير((انظر: 

ا:  اللـه رضـي عباس ابن - أثـر527 لمـا((عنهم
لباـبـة أـبـا وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا أطلق

ـبـأموالهم، وـصـاحباهُ لباـبـة أـبـو انطـلـق وـصـاحبيه؛
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا بـهـا ـفـأتوا

وـصـّل عـنـا بـهـا فتـصـدق أموالـنـا؛ ـمـن فقالوا: ـخـذ
رسولا وطهرنا. فقالا لنا يقولون: استغفر علينا؛
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ًا منـهـا آـخـذ ل((:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله ـشـيئ
ْذ{الله:  . فأنزلا))أومر حتى ِلِهْم ِمْن ُخ َدَقًة َأـْمـَوا ـَصـ

َطّهُرـُهـْم ّكيـِهـم ُت ُتَز ْيـِهـْم َوـَصـّل ِبـَهـا َو َل َتَك ِإّن َع ـَصـلَ
َكٌن ـتي ذنوبهم من لهم يقولا: استغفر ؛}ّلُهْم َس اـل
الـلـه رـسـولا أـخـذ الـيـة؛ نزـلـت فلـمـا أصابوا، كانوا
ًا وسلم عليه الله صلى به فتصدق أموالهم من جزء
.))عنهم

● )3/1708.(

ًا. ضعيف ● ّد ج

أسممرةا ماممن بالضعفاء ماسلسل بإسناد جرير ابن رواه ●
العوفي.

هممذا وعممن شمماكر)، م14/455())الطبري تفسير((انظر: 
).2943(رقم))الطبري تفسير((انظر:  السناد

ا((عنهمـا:  اللـه رضـي عبـاس ابن - أثر528 لم
ْذ{هـذهُ... (يعنـي: قولــه:  نزلـت ِلِهْم ِمـْن ُخـ َأْمـَوا

َدَقًة َطّهُرُهْم َص ّكيِهم ُت ُتَز الـلـه رـسـولا أـخـذ )؛}ِبَها َو
ـي: أـمـوالا أموالهم من وسلم عليه الله صلى (يعـن
وبـقـي عنـهـم، بـهـا فتـصـدق وـصـاحبيه)، لباـبـة أبي

وـلـم يوثـقـوا، وـلـم لباـبـة، أـبـا خـالفوا الذين الثلثة
عليـهـم وـضـاقت عذرهم، ينزلا ولم بشيء، يذكروا
ـُروَن{الله:  قالا الذين وهم رحبت، بما الرض َوآـَخ

ُبُهْم ِإـّمـا الـلـِه َلْمِر ُمْرَجْوَن ّذ ِإـّمـا ُيـَعـ ُـتـوُب َو ْيـِهـْم َي َل َع
ِليٌم َواللُه ِكيٌم َع ـوا؛ الناس فجعل ،}َح يقولون: هلـك

يقوـلـون: آـخـرون ـعـذر. وجـعـل لـهـم يـنـزلا ـلـم إذ
لـمـر مرَجئـيـن لـهـم! فـصـاروا يغـفـر أن الله عسى
ـه، ـت:  ـحـتى الـل ـاَب َلـقـد{نزـل ـُه ّـت َـلـى الـل ـّي َع ِـب ّن ال
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ْلُمـَهـاِجِريَن َلنـَصـاِر َوا ّـلـِذيَن َوا ُهُ ا َبـُعـو ّت ـَسـاَعِة ـِفـي ا
ْلُعْسَرِة ـِد ِمن{الشام.  إلى معه خرجوا : الذين}ا َبـْع

َد َما ُلوُب َيِزيُغ َكا ْنُهْم َفِريٍق ُق ْيِهـْم َتـاَب ُثـّم ّم َل ّنـُه َع ِإ
َلى{قالا:  . ثم}ّرِحيٌم َرُؤوٌف ِبِهْم َثِة َوَع ّثلَ ـِذيَن ال ّـل ا

ّلُفوا عليـهـم نزـلـت الله، لمر يعني: المرجئين ؛}ُخ
ّتى{فقالا:  بها، فعموا التوبة، َذا َح ـُم َضاَقْت ِإ ْيـِه َل َع
َلْرُض َبْت ِبَما ا ْيِهم َوَضاَقْت َرُح َل  إلى}َأنُفُسُهْم... َع
ّتّواُب ُهَو اللَه ِإّن{قوله:  .}الّرِحيُم ال

● )3/1709.(

ًا ضعيف ● ّد . ج

قبله. الذي بإسناد جرير ابن رواه ●

وانظممر: شمماكر)، ممم14/465())الطممبري تفسممير((انظر: 
السابق. الثر

عــامر أبي والفاسق الضرار مسجد - قصة529
طويلة). (وهي الراهب

● )3/1710.(

والحاكم، ،))تفسيره(( في جرير القصة: ابن هذه أورد ●
وغيرهم. ،))الدلئل(( في والبيهقي

تخلوا ل أكثرهم وأسانيد التفسير، أهل عاماة ذكرها وقد
ّوى ولكنها ضعفِّ، مان ببعضها. تتق

))المسممبوك الذهب((انظر:  والطرق السانيد هذه وعن

).319-314(صا

ـديث: 530 ـترط((- ـح ـي أـش ـدوهُ أن لرـب ول تعـب
ًا... به تشركوا .))شيئ
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● )3/1717.(

تخريجه. تقدم ●

).8 انظر: (رقم

يـحـدث وـلـم يـغـُز وـلـم ـمـات من((- حديث: 531
.))النفاق من شعبة على مات بغزو؛ نفسه

● )3/1717.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).258انظر: (رقم

ـبب532 ـزولا - ـس ـــة ـن ـ 43( الي ـا{)ـ: ـُه َعـَف الـل
ـَك.. ْـن ـة ،}َع ـ 81( والـي ُلوا{ـ) ـا َ َوـَق ـُروا ل ـي َتنـِف ـِف
ْلـَحـّر... واـسـتأذن((الـلـه:  رحـمـه المؤـلـف : ـقـالَا}ا

وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا المنافقين بعض
اـلـروم! ـفـأذن! ببـنـات الفتـنـة مخاـفـة التخلف في

ًا الذن ـفـي لـنـبيه الـلـه عتاب نزلا هذا وفي مـصـدر
ـَم َعنَك اللُه َعَفا{اجتهادهُ:  في عنه بالعفو ـَت ِـل َأِذـن

ّتى َلُهْم ّيَن َح َب َت ّلِذيَن َلَك َي َدُقوا ا َلَم َص َتْع ِبيَن َو َكاِذ ْل .}ا
ـالا ـوم وـق ـن ـق ـافقين ـم ـض: ل بعضــهم المـن لبـع
ًا الجهاد، في (زهادة الحر في تنفروا ّك ـالحق، وش ـب

ًا ). وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه برـسـولا وإرجاـفـ
ُلوا{فيهم:  وتعالى تبارك الله فأنزلا َ َوَقا َتنِفُروا ل

ْلَحّر ِفي ّنَم َناُر ُقْل ا ّد َجَه ًا َأَش ُنوا َلْو َحّر َيْفَقُهوَن. َكا
ُكوا ـَح َيـْض ْل ً َف ِليل ـوا َق ُـك ْب َي ْل ًا ّو ـر ِثـي ًء َك ـَزا ـا ـَج ُنوا ِبـَم ـا َـك

ُبوَن ْكِس .}َي

● )3/1723.(
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ماجاهممد عممن  روايممات))تفسمميره(( في جرير ابن أورد ●
).43( للية مايمون ابن وعمرو وقتادةا

ًا ضعيفِّ بإسناد عباس ابن وعن ّد العوفي، طريق مان ج
ًا إسممحاق وابن القرظي كعب ابن ماحمد وعن ّلقمم ( لليممة ماع
81.(

مممم400 و274-14/272())الطمممبري تفسمممير((انظمممر: 
شاكر).

عـلـى اليـهـودي سويلم بيت إحراق - حادثة533
المنافقين.

● )3/1723.(

ضعيف. ●

ماجهولن. فيه  بإسناد))السيرةا(( في هشام ابن رواها ●

).4/217())النبوية السيرةا((انظر: 

ـفـإني عثـمـان؛ عن اللهم! ارَض((- حديث: 534
قاله))راض عنه وسلم     .  عليه الله أنفق لماصلى

أـلـف تـبـوك ـغـزوة ـفـي العـسـرة جـيـش في عثمان
دينار.

● )3/1723.(

ضعيف. ●

فممي أحمممد والماممام ماعضممل، بإسناد هشام رواه: ابن ●
مارسل.  بإسناد))الصحابة فضائل((

السيرةا. في كثيرةا شواهد لها صحيحة، والقصة

())النبويممة السمميرةا(( )،438(صا))السمميرةا فقممه((انظر: 
).210(صا))المسبوك الذهب(( )،4/219
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ـاب ـبـن الرحمن عبد - حديث535 الـسـلمي؛ حـب
فـحـث ، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي قالا: خطب

عفان: علــّي بن عثمان فقالا العسرة، جيش على
مرـقـاة ـنـزلا وأقتابها. قالا: ثم بأحلسها بعير مئة
أخــرى مئة عثمان: علّي فقالا حث، ثم المنبر، من

صلى الله رسولا وأقتابها. قالا: فرأيت بأحلسها
وسلم    عليه على ما((يحركها:  هكذا بيدهُ يقولاالله

.))هذا بعد عمل ما عثمان

● )3/1724.(

حسن. ●

وغيرهم. والحاكم، وأحمد، رواه: الترماذي، ●

سممنن صممحيح(( )،8/636 ())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

).202(صا))المسبوك الذهب(( )،3/209(

أمـسـكت فيـمـا ـلـك الـلـه ـبـارك((- ـحـديث: 536
.))أعطيت وفيما

● )3/1724.(

تخريجه. تقدم ●

).518انظر: (رقم

وقـصـة ،))عليه أحملكم ما أجد ل((- حديث: 537
البكائين.

● )3/1724.(

تخريجه. تقدم ●

).521 و520انظر: (رقم
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ـامين اـبـن - حادـثـة538 كـعـب ـبـن عمـيـر ـبـن ـي
يامين ابن أن فبلغني((إسحاق:  ابن النضري: قالا

عـبـد ليـلـى أـبـا لـقـي النـضـري كـعـب ـبـن عمـيـر ـبـن
الســبعة (من مغفل بن الله وعبد كعب بن الرحمن

ـقـالا: يبكيكـمـا؟ فقالا: ـمـا يبكيان، البكائين) وهما
ليحملـنـا، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا جئنا
ـمـا عـنـدنا ولـيـس علـيـه، يحملـنـا ـمـا عـنـدهُ نجد فلم

ًا معه. فأعطاهما الخروج على به نتقوى ـــه ناضح ل
فـــارتحلهُ، الـمـــاء)، علـيـــه يـســـتقي (أي: جملً
ًا وزودهما الـلـه رـسـولا ـمـع فخرـجـا تـمـر، ـمـن شيئ

. وسلم عليه الله صلى

● )3/1724.(

ضعيف. ●

ماممن ؛ً))التاريممخ(( فممي جريممر وابن هشام، أوردها: ابن ●
إسحاق. ابن بلغات

())الطممبري تاريممخ(( )،4/219())النبويممة السيرةا((انظر: 
3/102.(

إـسـحاق: اـبـن ـعـن بكـيـر بن يونس - حديث539
اللـيـل، من فخرج البكائين)؛ (أحد زيد بن علبة وأما

وـقـالا: بـكـى ـثـم الـلـه، ـشـاء ـمـا ليلـتـه ـمـن فـصـلى
تجعل لم ثم فيه، ورّغبت بالجهاد أمرت اللهم! إنك

ـمـا رـسـولك ـيـد ـفـي تجعل ولم به، أتقّوى ما عندي
بـكـل مـسـلم ـكـل عـلـى أتصدق وإني عليه، يحملني
ـعـرض. أو جـسـد أو ـمـالا ـفـي فيها أصابني مظلمة

الـلـه صـلى اللـه رسـولا فقالا الناس، مع أصبح ثم
. فـلـم))الليـلـة؟ ـهـذهُ المتـصـدق أين((:  وسلم عليه
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. فقام))فليقم المتصدق؟ أين((قالا:  أحد. ثم يقم
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا فقالا فأخبرهُ، إليه،

لك كتبت لقد بيدهُ؛ نفسي فوالذي أبشر؛((:  وسلم
.))المتقبلة الزكاة في

● )3/1724.(

لغيرهُ. حسن ●

ّوي ضعاف بأسانيد والطبراني؛ً رواه: البزار، ● بعضها يق
ًا. بعض

())السممتار كشممفِّ(( )،13/114())الزوائد ماجمع((انظر: 
)،2/500())الصمممابة(( )،3/529))المعممماد زاد(( )،1/455

))المسمممممممممممممممممممممممممممبوك المممممممممممممممممممممممممممذهب((

).439(صا))السيرةا فقه(( )،221(صا

ـا ذر، أـبـي تخـلـف - قـصـة540 وفيـهـا: قـيـل: ـي
بعـيـرهُ. ـبـه وأبـطـأ ذر، أـبـو تخـلـف الله! ـقـد رسولا
الـلـه فـسـيلحقه خـيـر؛ فـيـه يك فإن دعوهُ؛((فقالا: 

.))مـنـه الـلـه أراحـكـم فـقـد ذـلـك؛ غـيـر يك وإن بكم،
فلـمـا علـيـه)، (أي: انتـظـر بعيرهُ على ذر أبو وتلّوم
خرج ثم ظهرهُ، على فحمله متاعه، أخذ عليه؛ أبطأ
ًا. وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا أثر يتبع ماـشـي

بـعـض ـفـي وسلم عليه الله صلى الله رسولا ونزلا
فـقـالا: ـيـا المـسـلمين، ـمـن ـنـاظر فنـظـر مـنـازله،
الطرـيـق عـلـى يمـشـي الرـجـل هذا الله! إن رسولا
ـه صلى الله رسولا فقالا وحدهُ، ـه الـل : وـسـلم علـي

ـا القوم؛ تأمله . فلما))ذر أبا كن(( رـسـولا ـقـالوا: ـي
الـلـه صلى الله رسولا ذر. فقالا أبو والله الله! هو

وـحـدهُ، يمـشـي ذر؛ أـبـا الـلـه رـحـم((:  وـسـلم علـيـه
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.))وحدهُ ويبعث وحدهُ، ويموت

● )3/1725.(

ضعيف. ●

،))الطبقممات(( فممي سممعد وابممن إسممحاق، رواه: ابممن ●
بممن بريممده فيممه بإسممناد ؛ً))الممدلئل(( فممي والبيهقي والحاكم،

بالقوي. ليس السلمي؛ً سفيان

اللممه عبممد عن القرظي كعب بن ماحمد رواية مان إنه ثم
بممن فمحمممد مانقطع؛ً إسناد وهذا عنه، الله رضي ماسعود بن

سممنة توفي قد فهو الراجح؛ً على ماسعود ابن يدرك لم كعب
وابمن همم،40 سممنة ولدتمه فتكمون  سنة،78 وعمره هم118

الراجح. على هم32 سنة توفي ماسعود

وهممذا ،))سممفيان بممن يزيممد((الحمماكم:  عنممدتـنـبيه:  ●
.))سفيان بن بريدةا((والصواب:  تصحيفِّ،

())النبويمممة السممميرةا(( )،3/50())المسمممتدرك((انظمممر: 
4/228،(

-303(صا))المسممبوك الممذهب(( )،5/221())النبمموةا دلئممل((
309.(

ذر؛ أبـا الـلـه ذر... رـحـم أبـا كـن((- حديث: 541
.))وحدهُ... ويموت وحدهُ، يمشي

● )3/1725.(

ضعيف. ●

فانظره. قبله؛ً الذي الحديث مان جزء وهو ●

ّلف - قصة542 عـنـه: الـلـه رـضـي خيثمة أبي تخ
ـسـار أن بعد رجع خيثمة أبا إن إسحاق: ثم ابن قالا
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ًا وسلم عليه الله صلى الله رسولا ـ أهـلـه إـلـى أياـم
ا عريشـين في له امرأتين فوجد حار، يوم في لهم
واحدة كل رشت قد حديقته)، (أي: في حائطه في

فـيـه ـلـه وهيأت ماء، فيه له وبردت عريشها، منهما
ًا، فنـظـر العرـيـش، ـبـاب على قام دخل؛ فلما طعام

ـلى الله رسولا فقالا له، صنعتا وما امرأتيه إلى ـص
ـح الضّح في وسلم عليه الله (أي: الـشـمس) والرـي

مهـيـأ وطـعـام ـبـارد ـظـل ـفـي خيثـمـة وأـبـو والـحـر،
بالنـصـف! ـهـذا مقيم؟! ـمـا ماله في حسناء وامرأة

ـحـتى منكـمـا واحدة عريش أدخل ل قالا: والله؛ ثم
فهيـئـا ، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله برسولا ألحق

ًا. ففعلتا، لي خرج ثم فارتحله، ناضحه، قدم ثم زاد
ـحـتى ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا طلب في

خيثـمـة أـبـا أدرك ـكـان تـبـوك. وـقـد نزلا حين أدركه
رـسـولا يطـلـب الطلب في الجمحي وهب بن عمير
دنوا إذا حتى فترافقا، ، وسلم عليه الله صلى الله
ـلـي وـهـب: إن ـبـن لعمير خيثمة أبو قالا تبوك؛ من

ًا؛ الله رسولا آتي حتى عني تخلف أن عليك فل ذنب
ـمـن دـنـا إذا ـحـتى . ففـعـل، وـسـلم عليه الله صلى

ـنـازلا وـهـو وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا
مقبل. الطريق على راكب الناس: هذا قالا بتبوك؛
أـبـا ـكـن((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا فقالا
أـبـو والـلـه الـلـه! ـهـو رـسـولا . فـقـالوا: ـيـا))خيثمة

الـلـه رـسـولا عـلـى فسلم أقبل، أناخ؛ خيثمة. فلما
صــلى الله رسولا له فقالا ، وسلم عليه الله صلى
!. ـثـم))خيثـمـة أـبـا ـيـا ـلـك أولى((:  وسلم عليه الله

الـخـبر. وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا أخبر
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ًا((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا له فقالا خير
بخير. له ودعا ،))خيثمة! أبا يا

● )3/1725.(

ماسمملم عنممد وهممو  صممحيح،))خيثمممة أبمما كممن(( حممديث ●
الطويل. ماالك بن كعب حديث مان جزء وهو وأحمد،

أوردهمما فقممد المؤلممفِّ؛ً ذكرهمما التي خيثمة أبي قصة أماا
سند. بدون إسحاق ابن عن هشام ابن

بممن يعقمموب فيممه  بسممند))الكممبير(( في الطبراني ورواها
ضعيفِّ. وهو الزهري، ماحمد

ًا ورواها ابممن طريممق  ماممن))الممدلئل(( فممي الممبيهقي أيضمم
مارسلً. حزم بن بكر أبي بن عبدالله عن إسحاق

)،5/222())الممدلئل(( )،6/37())الكممبير المعجم((انظر: 
).4/222())النبوية السيرةا(( )،300(صا))المسبوك الذهب((

ـة543 ـن الرـهـط - حادـث ـافقين ـم ـم المـن ومنـه
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـثـابت... وـقـولا بن وديعة

ـه رضــي لعمــار وســلم ـه:  الـل القــوم؛ أدرك((عـن
ـن{تعالى:  قوله نزولا ثم ،))فإنهم... ِـئ َل َتُهْم َو ْل َأ ـ ـَس
ُلّن َيُقو ّنَما َل ّنا ِإ ْلَعُب... َنُخوُض ُك َن .}َو

● )3/1725.(

تخريجهما. تقدم ●

).511 انظر: (رقم

قـفـل لـمـا((ـقـالا:  الزبـيـر؛ ـبـن ـعـروة - أثر544
بـعـدما تـبـوك من وسلم عليه الله صلى الله رسولا
ًا؛ فيـهـا يـلـَق ـلـم ليـلـة عـشـرة بـضـع أـقـام ـهـّم حرـبـ
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من يطرحوهُ وأن به، بالفتك المنافقين من جماعة
ـفـأمر بـخـبرهم، ـفـأخبر الطرـيـق، ـفـي عقـبـة رأس

العقـبـة، ـهـو وـصـعد اـلـوادي، ـمـن بالمـسـير الناس
رسولا وأمر تلثموا، وقد النفر، أولئك معه وسلكها

وحذيـفـة ياـسـر بن عمار وسلم عليه الله صلى الله
ـن ـان اـب ـه، يمشــيا أن اليـم ـار مـع ـذ عـم ـام آـخ بزـم

إذ يسـيرون؛ ـهـم فبينمــا يسوقها؛ الناقة،وحذيفة
الـلـه رـسـولا فغـضـب غـشـوهم، قد بالقوم سمعوا
غـضـبه، حذيـفـة وأبـصـر ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى

ـع ـم، فرـج ـه إليـه ـن، ومـع ـوهُ فاســتقبل محـج وـج
ـقـد أن ظـنـوا حذيـفـة؛ رأوا فلما بمحجنه، رواحلهم

فأسرعوا العظيم، المر من أضمروهُ ما على ظهر
أدرك ـحـتى حذيـفـة وأقـبـل الـنـاس، ـخـالطوا ـحـتى

فأمرهـمـا، ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا
ينتـظـرون ووقـفـوا العقـبـة، قطـعـوا حتى فأسرعا
ـه الله صلى الله رسولا قالا ثم الناس، وـسـلم علـي

. ـقـالا: ـمـا))الـقـوم؟ ـهـؤلء عرـفـت هل((لحذيفة: 
غشيتهم. حين الليل ظلمة في رواحلهم إل عرفت

.))الركب؟ هؤلء شأن من كان ما علمتما((قالا:  ثم
عليــه، تمــالؤوا كــانوا بمــا قــال: ل. فأخبرهمــا

رسولا فقال: يا ذلك، واستكتمهما لهما، وسماهم
يتـحـدث أن أـكـرهُ((فـقـالا:  بقتلهم؟ تأمر الله! أفل

ًا أن الناس .))أصحابه يقتل محمد

● )3/1726.(

بنحوهُ. صحيح ●

مارسممل مان بإسناده الحاكم طريق مان البيهقي رواه ●
لهيعة. بن الله عبد السند وفي الزبير، بن عروةا
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أبممي حممديث ماممن  بنحوه))ماسنده(( في أحمد رواه ولكن
تخريجه. تقدم وقد عنهما، الله رضي حذيفة وأبي الطفيل

))المسممبوك الممذهب(( )،9/33())الممبيهقي سممنن((انظر: 

).513 ). وانظر: (رقم242(صا

عـنـه؛ الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عـمـر - أثر545
وسلم عليه الله صلى الله رسولا مع خرجنا((قالا: 

ـتى عطش، فيه فأصابنا منزلً، فنزلنا تبوك، إلى ـح
الرـجـل ـكـان إن وـحـتى ـسـتنقطع، رقابـنـا أن ظننا

رقبـتـه أن يظن حتى يرجع فل الماء يلتمس ليذهب
فيعـصـر بعيـرهُ، لينـحـر الرجـل إن وحتى ستنقطع،

.))كبدهُ على بقي ما ويجعل فيشربه، فرثه،

● )3/1727.(

ثقات. إسنادهُ رجالا ●

والطممبراني والبزار، ،))التفسير(( في جرير رواه: ابن ●
والحمماكم، ،))صممحيحه(( فممي خزيمممة وابممن ،))الوسممط(( فممي

وغيرهم. ،))الدلئل(( في والبيهقي

))الطممبري تفسممير(( )،6/194())الزوائممد ماجمممع((انظر: 

).1/331())الزخار البحر(( شاكر)، م14/541(

عنه. الله رضي مالك بن كعب توبة - خبر546

● )3/1727.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وغيرهم. والنسائي،

).2/171())الصولا جاماع((انظر: 
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كــان((قالا:  عنه؛ الله رضي بريدة - حديث547
المـيـر أـّمـر إذا وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا

.))الجيش... على

● )3/1740.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).476 و75انظر: (رقم

الا: عنهمـا؛ اللـه رضي عمر ابن - حديث548 ق
الله رسولا مغازي بعض في مقتولة امرأة وجدت((

ـصـلى الـلـه رـسـولا فنـهـى ، وـسـلم عليه الله صلى
.))والصبيان النساء قتل عن وسلم عليه الله

● )3/1740.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).68 انظر: (رقم

ـأتي إـنـك((- ـحـديث: 549 ًا ـت ـ ـاب؛ أـهـل قوـم كـت
رـسـولا وأني الله، إل إله ل أن شهادة إلى فادعهم

الـلـه ـبـأن ـفـأعلمهم ـلـذلك؛ أـطـاعوا ـهـم فإن الله؛
ـيـوم ـكـل ـفـي صلوات خمس عليهم افترض تعالى
الـلـه ـبـأن ـفـأعلمهم ـلـذلك؛ أطاعوا هم فإن وليلة،

على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم افترض
وكراـئـم فإـيـاك ـلـذلك؛ أـطـاعوا هم فإن فقرائهم؛
ّتِق أموالهم، بينـهـا لـيـس ـفـإنه المظـلـوم؛ دـعـوة وا

.))حجاب الله وبين
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● )3/1740.(

صحيح. ●

والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
عنهما. الله رضي عباس بن الله عبد حديث مان والنسائي؛ً

).8/420())الصولا جاماع((انظر: 

ـــديث: 550 ـــم((- ـح ـــاتلون لعلـك ًا، تـق ـــ قوـم
ــرون ــم، فتظـه ــونكم عليـه ــأموالهم فيتـق دون ـب

فل ـصـلح، عـلـى فيـصـالحونكم وذراريهم، أنفسهم
.))لكم يصلح ل فإنه ذلك؛ فوق منهم تصيبوا

● )3/1740.(

ضعيف. ●

فمممي المممرزاق وعبمممد والمممبيهقي، داود، رواه: أبمممو ●
بإسممناد كلهم ؛ً))السنن(( في مانصور ابن وسعيد ،))المصنفِّ((

يسّم. لم ماجهولا رجل فيه

))الرزاق عبد ماصنفِّ(( )،2/638())الصولا جاماع((انظر: 

)،2603())مانصمممور بمممن سمممعيد سمممنن(()،19272(رقمممم
).9/204())البيهقي سنن((

الـلـه رـضـي ـسـارية ـبـن العرـبـاض - ـحـديث551
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـمـع قالا: نزلنا عنه؛

المـسـلمين. ـمـن مـعـه من ومعه خيبر، قلعة وسلم
ً خيبر صاحب وكان ًا رجل ًا، مارد إـلـى فأقـبـل متكبر
محمد! لكم فقالا: يا ، وسلم عليه الله صلى النبي

ـاءنا؟ وتضربوا ثمرنا، وتأكلوا حمرنا، تذبحوا أن نـس
وـقـالا: ، وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا فغضب

ـم فرسك، عوف! اركب ابن يا(( ـاد: إن ـث ـة ـن ل الجـن
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ـاجتمعوا،))للصلة اجتمعوا وأن لمؤمن، إل تحل . ـف
أـحـدكم أيحـسـب((فـقـالا:  ـقـام، ـثـم بهم، صلى ثم

ًا يحــرم لم تعالى الله أن يظن قد أريكته على متكئ
ًا ـا إل ـشـيئ ـد وإـنـي الـقـرآن! أل ـفـي ـم وعـظـت ـق

أو القـرآن لمـثـل إنهـا أشـياء، عـن ونهـيـت وأمرت
أـهـل بـيـوت ـتـدخلوا أن لـكـم يحل لم الله وإن أكثر،

أـكــل ول نـســائهم، ـضــرب ول ـبــإذن، إل الكـتــاب
.))عليهم الذي أعطوا إذا ثمارهم،

● )3/1740.(

للتحسين. قابل ●

فممي الممبر عبممد ابممن طريقممه وماممن داود، رواه: أبممو ●
بممن أشممعث فيممه بإسناد ؛ً))السنن(( في والبيهقي ،))التمهيد((

.))ماقبولا((الحافظ:  عنه قالا المصيصي؛ً شعبة

())الممبيهقي سممنن(( )،2/638())الصممولا جمماماع((انظممر: 
).2/570())الصحيحة السلسلة(( )،9/204

وـسـلم علـيـه الله صلى إليه ُرفع((- قولـه: 552
الـصـفوف، بـيـن قتـلـوا ِصبية أن المواقع إحدى بعد

ًا فحزن ًا، حزن ـيـا يحزـنـك بعـضـهم: ـمـا فـقـالا شديد
الـنـبي للمشركين؟! فغضب صبية وهم الله رسولا
ـهـؤلء معـنـاهُ: إن ـمـا وقالا ، وسلم عليه الله صلى
ـر ـم، خـي ـاء أولـسـتم الفـطـرة، عـلـى إنـهـم منـك أبـن

وقـتـل إـيـاكم الولد، وقـتـل المشركين؟! فإـيـاكم
الولد.

● )3/1741.(

ماممن ول رواه، ماممن ول الحديث، نص المؤلفِّ يذكر لم ●
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خرجه.

والممدارماي، حبممان، وابممن أحمممد، روى: الماممام ولكممن
ًا، رضممي سممريع بممن السود عن والبيهقي؛ً والحاكم، ماختصر

ًا:  عنه الله ل أل المشممركين، أبناء خياركم إن ... أل((مارفوع
الذريممة؟! قتممل علممى حملكممم ماا((رواية:  وفي ،))ذرية تقتلوا
.))المشركين؟! أولد إل خياركم وهل

())المممدارماي سمممنن(( )،3/435())المسمممند((انظمممر: 
السلسمملة(( )،2/123())المستدرك(( )،2463/رقم2/294

).1/688 ())الصحيحة

قالا: عنه؛ الله رضي الصديق بكر أبي - أثر553
ًا ستجدون(( ـه؛ أنفسهم حبسوا أنهم زعموا قوم لـل

امرأة تقتلن ول لـه، أنفسهم حبسوا وما فدعوهم
ًا ول ّي ًا ول صب ًا كبير .))هرم

● )3/1741.(

ضعيف. ●

تخريجه. تقدم ●

).76انظر: (رقم

ل((عنــه:  الله رضي الخطاب بن عمر - أثر554
ًا، تقتلوا ول تغدروا، ول تغلوا، في الله واتقوا وليد

.))الفلحين

● )3/1741.(

ضعيف. ●

والممبيهقي؛ً مانصممور، بممن وسعيد شيبة، أبي رواه: ابن ●
قممالا ماممولهم؛ً الهاشمممي زيمماد أبي بن يزيد طريق مان كلهم
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الحمممممممممممممممممممممممممممممممافظ: عنمممممممممممممممممممممممممممممممه
ّير كبر ضعيفِّ،(( .))فتغ

/رقمممم12/383()) شممميبة أبمممي ابمممن ماصمممنفِّ((انظمممر: 
14066.(
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ُة ُنس ُسوَر ُيو

ـقـالا: لـمـا الكلعي؛ الله عبد بن أيفع - أثر555
ـخـرج عـنـه؛ الـلـه رـضـي عمر إلى العراق خراج قدم
ـهـي ـفـإذا الـبـل؛ يـعـد عـمـر فجعل له، ومولى عمر
تـعـالى. لـلـه يـقـولا: الحـمـد فجـعـل ذـلـك، ـمـن أكثر

ورحمـتـه. الـلـه فـضـل من والله مولهُ: هذا ويقولا
الـلـه يـقـولا اـلـذي هو هذا ليس عمر: كذبت؛ فقالا

ِتِه اللِه ِبَفْضِل ُقْل{تعالى:  ِبَرْحَم ِلَك َو َذ ِب َيْفَرُحوا َف ْل َف
ْيٌر ُهَو }.َيْجَمُعوَن ّمّما َخ

● )3/1799.(

ضعيف. ●

ً حاتم أبي رواه: ابن ● والطممبراني كثير)، ابن عن (نقل
عممن الوليممد بممن بقيممة طريممق ماممن ؛ً))الشممامايين ماسممند(( في

كممثير وبقيممة الكلعممي، عبممد بممن أيفممع عن عمرو بن صفوان
ماممن يسمممع لممم وأيفممع عنعممن، وقممد الضممعفاء، عن التدليس
مانقطع. فالسناد صحابي؛ً

())كثير ابن تفسير(( )،2/125())الشامايين ماسند((انظر: 
4/221.(

ٍد، بن أيفع هو الراويتنبيه:  ● اللممه، عبد ابن وليس عب
.))الصابة(( في ترجمة وله
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.))أسألا ول أشك ل((- حديث: 556

● )3/1820.(

ضعيف. إسنادهُ ●

تخريجه. تقدم ●

).22انظر: (رقم



ُة ُهود ُسوَر

بن عروة أبيه عن عروة، بن هشام - حديث557
ـر؛ ـا الزبـي ـالا: لـم ـثر ـق ـك ـن رأس عـلـى الـسـفيه ذـل
اـلـتراب؛ ذـلـك وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا
بيـتـه وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا دخـــل

بـنـاته، إـحـدى إلـيـه فـقـامت رأـسـه، عـلـى واـلـتراب
ورـسـولا تبـكـي، وـهـي اـلـتراب عـنـه تغسل فجعلت

ـيـا تبـكـي ل((لـهـا:  يقولا وسلم عليه الله صلى الله
ذـلـك: بين . قالا: ويقولا))أباك مانع الله بنية! فإن

ًا قريش مني نالت ما(( أـبـو ـمـات ـحـتى أكرـهـه شيئ
.))طالب

● )4/1840.(

مرسل. ●
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فممي الطممبري طريقممه وماممن إسممحاق، رواه: ابممن ●
بممن عممروةا مارسممل ماممن ؛ً))الدلئل(( في والبيهقي ،))التاريخ((

الزبير.

)،2/350())الممدلئل(( )،2/344())الطبري تاريخ((انظر: 
).2/67())النبوية السيرةا((

ـد لوط؛ على الله رحمة((- حديث: 558 ـان لـق ـك
.))شديد ركن إلى يأوي

● )4/1914.(

صحيح. ●

حديث مان بمعناه؛ً والترماذي وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي هريرةا أبي

).2/194())الصولا جاماع((انظر: 

.))هود... شيبتني((- حديث: 559

● )4/1931.(

حسن. ●

،))الشممممائل(( و))السمممنن(( فمممي رواه: الترمامممذي ●
اللممه رضي عباس ابن حديث مان ؛ً))العلل(( في والدارقطني
ماالممك بممن أنس حديث  مان))الكامال(( في عدي عنهما. وابن

أطممالا وقممد كثيرةا، وشواهد طرق وللحديث عنه، الله رضي
ًا؛ً الحديث على الكلم الدارقطني فراجعه. كثير

)،2627/رقممم3/113())الترماممذي سممنن صحيح((انظر: 
)،34/رقممم40(صا  للترماذي))المحمدية الشمائل ماختصر((
السلسمملة(( )،2/664())الكاماممل(( )،211-1/193())العلل((

).955/رقم2/676())الصحيحة
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ُة ُيوُسف ُسوَر

العـمـل ـهـذا ـنـولي ل والـلـه إـنـا((- ـحـديث: 560
ًا .))عليه حرص أو سأله أحد

● )4/2006.(

صحيح. ●

ماوسممى أبممي حممديث ماممن وماسمملم رواه: البخمماري، ●
عنه. الله رضي الشعري

).4/60()) الصولا جاماع((انظر: 

دبـيـب ـمـن أخـفـى فيكم الشرك((- حديث: 561
.))النمل

● )4/2032.(

ُصّحح. وقد ضعيف، إسنادهُ ●

فممي ُنعيممم وأبممو والحمماكم، وأحمممد، يعلممى، رواه: أبممو ●
ة بكمر أبمي عمن وغيرهمم؛ً ،))الحليمة(( ماوسمى وأبمي وعائش

ماتقاربة. بألفاظ الشعري؛ً

())الزوائممد ماجمممع(( )،1/61())يعلممى أبممي ماسند((انظر: 
).3625 و3624())الجاماع صحيح(( )،10/244

عنهمــا اللــه رضــي عمــر ابــن - حــديث562
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ًا:  .))أشرك فقد الله؛ بغير حلف من((مرفوع

● )4/2033.(

صحيح. ●

والحاكم. والترماذي، رواه: أحمد، ●

سممنن صممحيح(( )،11/651())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

شاكر). م8/221())المسند(( )،2/99(

ـن - حــديث563 ـه رضــي مســعود اـب ـه الـل عـن
ًا:  .))شرك والتمائم الرقى إن((مرفوع

● )4/2033.(

حسن. ●

مااجه. وابن داود، وأبو رواه: أحمد، ●

أبممي سممنن صممحيح(( )،7/574())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

شاكر). م5/219())المسند(( )،2/735(

عـنـه الـلـه رـضـي عـامر بـن عقبـة - حـديث564
ًا:  .))أشرك فقد تميمة؛ علق من((مرفوع

● )4/2033.(

حسن. ●

وغيرهما. والحاكم، رواه: أحمد، ●

)،4/219())المسممتدرك(( )،4/156())المسممند((انظممر: 
).57(صا))السديد النهج(( )،1/809())الصحيحة السلسلة((

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث565
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ًا:  ـ ـا يـقـولا((مرفوـع ـه: أـن ـعـن الـشـركاء أغـنـى الـل
ً عمل من الشرك، .))غيري... فيه أشرك عمل

● )4/2033.(

صحيح. ●

خزيمة، وابن مااجه، وابن -، له - واللفظ رواه: ماسلم ●
والبيهقي.

الممترغيب صممحيح(( )،4/545())الصممولا جمماماع((انظممر: 
).31/رقم18 (صا))والترهيب

والخرـيـن الولـيـن الله جمع إذا((- حديث: 566
ـي أـشـرك كان مناٍد: من ينادي فيه؛ ريب ل ليوم ـف
الـلـه؛ غيـر عنـد مـن ثوابه فليطلب لله؛ عمله عمل
.))الشرك عن الشركاء أغنى الله فإن

● )4/2033.(

حسن. ●

حبممان، وابممن مامماجه، وابممن والترماممذي، رواه: أحمممد، ●
اللممه رضممي فضممالة أبممي بن سعيد أبي حديث مان والبيهقي؛ً

عنه.

سممنن صممحيح(( )،2/236())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

))والترهيب الترغيب صحيح(( )،4/215())المسند(( )،3/74(

).30/رقم18(صا

عنه: أن الله رضي لبيد بن محمود - حديث567
أخوف إن((قالا:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا

. ـقـالوا: وـمـا))الـصـغر الـشـرك عليـكـم أـخـاف ـمـا
يقولا الرياء؛((قالا:  الله؟ رسولا يا الصغر الشرك

339



بأعـمـالهم: الـنـاس ـجـاء إذا القيامة يوم تعالى الله
ـوا ـى اذهـب ـذين إـل ـم اـل ـراؤون كنـت ـدنيا؛ فــي ـت اـل

.))جزاء؟ من عندهم تجدون فانظروا: هل

● )4/2033.(

صحيح. ●

وغيرهم. والطبراني، والبيهقي، رواه: أحمد، ●

السلسمممملة(( )،429 و5/428())المسممممند((انظممممر: 
))الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحيحة

).3/294())الحياء تخريج(( )،951/رقم2/671(



ُة الّرْعِد ُسوَر

.))دنياكم بشؤون أعلم أنتم((- حديث: 568
● )4/2074.(
صحيح. ●
حادثتين: في المعنى هذا ورد ●

حممديث مان وأحمد ماسلم عند النخل تأبير الولى: حادثة
ماماجه ابمن وعنمد عنهمما، اللمه رضي ماالك بن وأنس عائشة

ماتقاربة. بألفاظ عنها، الله رضي عائشة حديث مان

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي الخممرى: نمموم والحادثة
الشمس. طلوع بعد إياها وأداؤهم الفجر صلةا عن وأصحابه
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ولفظممه: عنممه، اللممه رضممي قتممادةا أبي حديث مان أحمد رواه
دينكممم؛ً أماممر كممان وإن فشممأنكم، دنيمماكم؛ً أماممر كممان ... إن((

.))فإلّي

())مامماجه ابممن سممنن(( )،2363(رقممم))ماسمملم((انظممر: 
).5/598 ،3/152 ،6/123())المسند(( )،2471



ُة ْلِحْجِر ُسوَر ا

فلـيـس ـسـنتي؛ ـعـن رـغـب ـمـن((- حديث: 569
.))مني

صحيح. ●

أنممس حممديث ماممن وغيرهما؛ً وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي ماالك بن

).1/294())الصولا جاماع((انظر: 



ُة ّنْحِل ُسوَر ال

341















عنه: الله رضي الخدري سعيد أبي - حديث570
ً أن وسلم عليه الله صلى الله رسولا إلى جاء رجل

ـالا: إن ، ـي فـق ـتطلق أـخ ـــالا اـس ـه. فقـ ـــه بطـن ل
ـه رســـولا ـه ـصـلى الـل ـه الـل اـسـقه((:  وـسـلم علـي

ـا جاء، عسلً. ثم . فسقاهُ))عسلً رـسـولا فـقـالا: ـي
ـالا: إل زادهُ فما عسلً، الله! سقيته ًا. ـق ـتطلق اـس

ً فاسقه اذهب؛(( ثم عسلً، فسقاهُ . فذهب،))عسل
ـاء، ـا ـج ـالا: ـي ـا رســولا فـق ـه! ـم ـك زادهُ الـل إل ذـل

ًا. فـقـالا علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا اـسـتطلق
اذهـب؛ أخيـك، بطـن وكـذب اللـه صـدق((:  وسـلم
ً فاسقه فبرأ. عسلً، فسقاهُ . فذهب،))عسل

● )4/2181.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).7/517 ())الصولا جاماع((انظر: 

أـجـل؛ ـقـوم وبـيـن بيـنـه كان من((- حديث: 571
قـصـة ـمـع ،))أـمـدها ينقـضـي ـحـتى عـقـدهُ يحلّن فل

وفيـهـا عنهـمـا، الله رضي عبسة بن وعمرو معاوية
ل وـهـم اـلـروم على أغار عنه الله رضي معاوية أن

عنه. الله رضي عمرو عليه فأنكر يشعرون،

● )4/2193.(

صحيح. ●

والمممبيهقي، والترمامممذي، داود، وأبمممو رواه: أحممممد، ●
وغيرهم.

أبممي سممنن صممحيح(( )،2/647())الصممولا جاماع((انظر: 
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))داود

())أحمممد الماممام ماسممند ماممن الشممامايين ماسممند(( )،2/528(
1/228.(

( الية نزولا سبب في إسحاق ابن - رواية572
ْد{)ـ:ـ 103 َلَق َلُم َو ّنُهْم َنْع ُلوَن... َأ نزـلـت وأنها ،}َيُقو
معــه يجلس كان له: جبر، ُيقالا نصراني، غلم في

. وسلم عليه الله صلى الله رسولا

● )4/2195.(

ًا. إسحاق ابن طريق مان جرير ابن أوردها ● تعليق

بممن حصممين عن بشير بن ُهشيم فيها أخرى طريق ومان
السلمي. الرحمن عبد

ُهشيم؛ً ثبممت، ثقممة،((: ))التقريب(( في الحافظ عنه قالا و
عنعن.  اهم. وقد))الخفي والرسالا التدليس كثير

ّير الرحمن: ((ثقة، عبد بن وُحصين حفظه)). تغ

طريممق  ماممن))النممزولا أسممباب(( فممي الواحدي رواها كما
بممه. حصممين عممن فضمميل بممن ماحمد عن الرفاعي هشام أبي

صدوق. فضيل وابن ضعيفِّ، والرفاعي

))النزولا أسباب(( )،14/178())جرير ابن تفسير((انظر: 

).325للواحدي(صا

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث573
ًا يعـلـم وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا كان قـنـ

اللـسـان، أعجـمـي وـكـان بلـعـام، اسمه وكان بمكة،
عليه الله صلى الله رسولا يرون المشركون وكان

فـقـالوا: إنـمـا عـنـدهُ، من ويخرج عليه يدخل وسلم
ْد{الـيـة:  ـهـذهُ الله بلعام. فأنزلا يعلمه َلـَقـ َـلـُم َو َنْع
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ّنُهْم ُلوَن َأ ّنَما َيُقو ّلُمُه ِإ  الية.}َبَشٌر... ُيَع

● )3/2195.(

ضعيف. إسنادهُ ●

وهمو الُملئمي، ماسملم سمنده وفمي جريمر، ابمن رواه ●
ضعيفِّ.

).14/177())جرير ابن تفسير((انظر: 

ّ{)ـ:ـ 106( الية نزولا - سبب574 َهُ ـَمـْن ِإل ْـكـِر ُأ

ُبُه ْل ِئّن َوَق ْطَم ِليَماِن ُم بن عمار في نزلت وأنها ،}ِبا
ياـسـر؛ اـبـن عـمـار بن محمد عبيدة أبي ياسر: فعن
فـعـذبوهُ، ياـسـر، ـبـن عـمـار المـشـركون قالا: أـخـذ

إـلـى ذـلـك فـشـكا أرادوا، ما بعض في قاربهم حتى
ـصـلى الـنـبي فـقـالا ، وـسـلم عليه الله صلى النبي
ـه ـه الـل ـد كـيـف((:  وـسـلم علـي ـك؟ تـج ـالا:))قلـب . ـق

ًا وسلم عليه الله صلى النبي باليمان. قالا مطمئن
.))فعد عادوا؛ إن((: 

● )4/2196.(

مرسل. ●

أبممو أرسممله صممحيح، مارسممل بإسممناد جريممر ابن رواه ●
عنده وليس عنه، الله رضي ياسر بن عمار ابن ماحمد عبيدةا
الية. نزولا سبب

والبيهقي. حميد، بن وعبد الرزاق، مان: عبد كل ورواه

())البمماري فتممح(( )،14/182())جرير ابن تفسير((انظر: 
12/312.(

ـه رـضـي بللا - أـثـر575 ـه:  الـل أـحـد، أـحـد،((عـن
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.))لقلتها منها؛ لكم أغيظ هي كلمة أعلم لو والله؛

● )4/2196.(

مرسل. ●

مارسمل  مامن))النبلء أعلم سمير(( فمي الذهبي أورده ●
ضعيفِّ، وهو الطحان، خالد بن ماحمد إسناده وفي الشعبي،

الولا: شمممممممممممممممممممممممممممطره لكمممممممممممممممممممممممممممن
مامماجه وابممن أحمممد عنممد حسممن بإسممناد : ثبممت))أحممد أحممد،((

نعيم. وأبي والبيهقي والحاكم

())المسمممند(( )،1/352())النبلء أعلم سمممير((انظمممر: 
 لبممن))المسممتدرك ماختصممر(( شمماكر)، م3832 /رقم5/319
).4/1936( الملقن

ـه رـضـي النصاري زيد بن حبيب - قصة576 الـل
ًا أن((وفيـهـا:  الـكـذاب، مـسـيلمة مع عنه كـان حبيـبـ

ًا أن مسيلمة: أتشهد لـه يقولا اللــه؟ رسولا محمد
الـلـه؟ رـسـولا أـنـي فيقولا: نعم. فيـقـولا: أتـشـهد

ًا يقطعه يزلا أسمع. فلم فيقولا: ل ًا إرب ـ ـو إرـب وـه
.))ذلك على ثابت

● )4/2196.(

،))الطبقممات(( فممي سممعد وابممن إسممحاق، أوردها: ابن ●
؛ً))الغابممة أسممد(( فممي الثيممر وابممن ،))الصابة(( في حجر وابن
سند. بدون

)،1/306())الصممابة(( )،4/316())الطبقممات((انظممر: 
).1/443()) الغمابة أسد((

ـمـع الـسـهمي حذاـفـة ـبـن الـلـه عبد - قصة577
ـبـه فـجـاؤوا اـلـروم، أـسـرته أـنـه وفيها الروم، ملك
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َنـّصـر، فقـالا ملكهم، إلى َت ـفـي أـشـركك وأـنـا لـــه: 
أعطيتـنـي ـلـه: ـلـو ابـنـتي. فـقـالا وأزوـجـك ملكي،
أرـجـع أن الـعـرب؛ تملـكـه ما وجميع تملك، ما جميع

عـيـن؛ طرـفـة وسلم عليه الله صلى محمد دين عن
وذاك. أقتـلـك. فـقـالا: أـنـت فعلت. فـقـالا: إذن ما

ًا فرـمـوا الرـمـاة وأـمـر فصلب، به قالا: فأمر ـ قريـب
ـن عليه يعرض وهو ورجليه، يديه من النـصـرانية دـي

(وـفـي بقـدر أـمـر ثـم فـأنزلا، ـبـه أمـر ـثـم فيـأبى،
بأـسـير وـجـاء ـفـأحميت، نـحـاس، رواية: بقرة) من

عـظـام هو فإذا ينظر؛ وهو فألقاهُ، المسلمين، من
ـا، يلـقـى أن به فأمر فأبى، عليه وعرض تلوح، فيـه
فيـه فطمـع فبكـى، فيها، ليلقى البكرة في فرفع

هــي إنما نفسي لن بكيت إنما فقالا: إني ودعاهُ،
ـفـي الـسـاعة الـقـدر ـهـذهُ ـفـي تلـقـى واحدة نفس
ـفـي ـشـعرة ـكـل بـعـدد ـلـي يـكـون أن فأحببت الله،

ذب نفس جسدي اللـه. وفـي فـي العـذاب هـذا تع
والـشـراب الطـعـام عـنـه ومـنـع ـسـجنه، رواية: أـنـه

ًا، فـلـم خنزـيـر، ولـحـم بخـمـر إلـيـه أرـسـل ـثـم أياـمـ
تأـكـل؟ أن منـعـك فـقـالا: ـمـا اـسـتدعاهُ، ـثـم يقربه،

لـشـمتك أـكـن ـلـم ولكن لي، حل قد إنه فقالا: أما
ـا رأـسـي الملك: فقبل له فّي. فقالا أطلـقـك. وأـن

ـق ـالا: تطـل ـي فـق ـع مـع ـارى جمـي ـلمين. أـس المـس
ـع مـعـه ـفـأطلق رأـسـه، فـقـالا: نـعـم. فقـبـل جمـي

ـبـن عـمـر ـقـالا رجع؛ فلما عندهُ، المسلمين أسارى
أن مـسـلم ـكـل عـلـى عنه: ـحـق الله رضي الخطاب

أـبـدأ. فـقـام وأـنـا حذاـفـة، ـبـن الـلـه عبد رأس يقبل
عنهما. الله رضي رأسه فقبل
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).2197 و4/2196( ●

ثلث  ماممن))دماشممق تاريممخ(( فممي عسمماكر ابن أوردها ●
طرق:

فممي حمماتم أبممي ابممن ذكره عمرو؛ً بن ضرار الولى: فيها
ولمم ،))الكمبير التاريممخ(( فممي والبخماري ،))والتعمديل الجرح((

ًا فيه يذكرا ًا البخمماري وذكممر تعديلً، ول جرح بممن ضممرار أيضمم
نفسه. هو يكون وقد ،))نظر فيه((وقالا:  آخر، عمرو

ماممتروك وهممو عجلن، بممن عطمماء الثانية: فيهمما والطريق
بالكذب. ماتهم

الزهري. شهاب ابن ماراسيل والثالثة: مان

الثيممر مان: ابممن كل أوردها عساكر ابن رواية على وبناء
ابممن والحممافظ ،))السممير(( فممي والممذهبي ،))الغابممة أسد(( في

.))الصابة(( في حجر

العيممن/ حرف مان الثالث  (الجزء))دماشق تاريخ((انظر: 
())الصممابة(( )،2/14())النبلء أعلم سير(( )،135-132صا

2/297،(
 و4/339())الكممبير التاريممخ(( )،4/465())والتعممديل الجرح((

340.(
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ُة الْسَراِء ُسوَر

الـحـرم((عنهما:  الله رضي عباس ابن - أثر578
.))مسجد كله

● )4/2210.(

؛ً))المامموالا(( في كلهما زنجويه؛ً وابن عبيد، رواه: أبو ●
ضعيفة. بأسانيد

 و168/رقممم72(صا ُعبيممد  لبممي))المامموالا((انظممر: 
 و250 و249/رقم1/207( زنجويه  لبن))الماوالا(( )،169
252.(

ًا كان أنه وروي((- قوله: 579 أم بـيـت ـفـي نائم
الـسـراء قـصـة  إـلـخ))العـشـاء... ـصـلة بـعـد ـهـانئ

والمعراج.

● )4/2210.(

جمماماع((انظر:  العظيمة والمعراج السراء حادثة عن ●
)) الصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممولا

تهممذيب(( )،523-2/514())الفوائممد جمع(( )،2/292-311(
السمميرةا(( )،126-110(صا  للسيوطي))الكبرى الخصائص

كثير. ابن عند السراء سورةا تفسير )،48-2/42())النبوية

تنبيهات: ●

النممبي هانئ: صمملةا أم رواية مان المؤلفِّ ذكره  - ماما1
أبممي حممديث ماممن ثممابت وهذا بالنبيين، وسلم عليه الله صلى
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الباقي). عبد م1/156( ماسلم عند هريرةا

ًا ذكره  - وماما2 آماممن كان مامن ناس وارتد((قوله:  أيض
م5/182 ())المسند((أحمد. انظر:  الماام عند ذلك : صّح))به

).146(صا))السيرةا فقه(( شاكر)،

المراجممع ماممن سممبق فيما ماوجود المؤلفِّ أورده ماا بقية
ًا. مافرق

ـمـا والـلـه؛((:  عنـهـا الله رضي عائشة - أثر580
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا جـسـد فقد

.))بروحه عرج ولكن

● )4/2210.(

ضعيف. ●

مانقطع. بإسناد إسحاق ابن رواه ●

))والمعممراج السراء(( )،2/46())النبوية السيرةا((انظر: 

).68(صا السود لموسى

ً - حديث: أن581 ً الطواف في كان رجل حــامل
وسلم عليه الله صلى النبي فسألا بها، يطوف أمه

.))واحدة بزفرة ول ل،((قالا:  حقها؟ أديت : هل

● )4/2222.(

ضعيف. ●

ماممن ؛ً))الصممغير(( فممي الطبراني وبنحوه رواه: البزار، ●
وهممو جعفممر، بممن الحسن وفيه عنه، الله رضي بريدةا حديث

عنعن. وقد مادلس، وهو سليم، أبي بن وليث ضعيفِّ،

())الصممغير المعجم(( )،2/371())الستار كشفِّ((انظر: 
).8/137())الزوائد ماجمع(( )،1/163

349



يـشـهد مـسـلم اـمـرئِ دم يحّل ل((- حديث: 582
ًا وأن الله إل إله ل أن بإـحـدى إل الـلـه رسولا محمد

والتارك المحصن، والزاني بالنفس، ثلث: النفس
.))للجماعة المفارق لدينه

● )4/2224.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
عنه. الله رضي ماسعود بن الله عبد حديث مان والنسائي؛ً

).10/213 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـى المســلم كــل((- حــديث: 583 المســلم عـل
.))وماله وعرضه، دمه، حرام؛

● )4/2225.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).95 انظر: (رقم

ـثـم ـحـرام عـلـى رـجـل يـقـدر ل((- ـحـديث: 584
ـفـي ـبـه الله أبدله إل الله؛ مخافة إل به ليس يدعه،
.))ذلك من خير هو ما الخرة قبل الدنيا عاجل

● )4/2226.(

مرسل. ●

وعبممد المنممذر، وابن حاتم، أبي وابن جرير، رواه: ابن ●
حديث مان نعيم أبو نحوه قتادةا. وروى مارسل مان حميد؛ً بن
ًا عمر ابن ماوضوع. بإسناد مارفوع

لممن إنممك((قممالا:  أنه وسلم عليه الله صلى عنه صح لكن
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ًا تدع ّدلك إل وجّل؛ً عّز لله شيئ . رواه:))مانممه خير هو ماا الله ب
والقضاعي؛ً ،))الزهد(( في كلهما ووكيع المبارك وابن أحمد،

أهممل ماممن صممحابي عممن الممدهماء وأبي قتادةا أبي طريق مان
يسّم. لم البادية

())العمممالا كنممز(( )،15/85())الطممبري تفسممير((انظممر: 
())الخفمما كشممفِّ(( )،5/285())المنثممور الممدر(( )،15/787

 لوكيممممممممممممممممع))الزهممممممممممممممممد(( )،2/183
).1/18())الضعيفة السلسلة(( )،2/635(

ـذب الظن فإن والظن؛ إياكم((- حديث: 585 أـك
.))الحديث

● )4/2227.(

صحيح. ●

والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وغيرهم.

فانظره. )،95(رقم الحديث طرف وهو

).))(زعموا الرجل مطية بئس((- حديث: 586

● )4/2227.(

صحيح. ●

وأحمممد، داود، وأبممو ،))الزهد(( في المبارك رواه: ابن ●
أبممي حممديث ماممن وغيرهممم؛ً ،))الثار ماشكل(( في والطحاوي

عنه. الله رضي ماسعود

())داود أبممي سممنن صحيح(( )،127 (صا))الزهد((انظر: 
السلسممملة(( )،5/401 ،4/119())المسمممند(( )،3/939

).2/548())الصحيحة
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ـل يري أن الفرى أفرى إن((- حديث: 587 الرـج
.))تريا لم ما عينيه

● )4/2227.(

صحيح. ●

عنهممما؛ً الله رضي عمر ابن حديث مان البخاري رواه ●
.))الفرى... أفرى مان((بلفظ: 

).7043/رقم12/427 ())الفتح((انظر: 

فــي فهو رفعه؛ لله؛ تواضع من((- حديث: 588
اـسـتكبر؛ وـمـن ـكـبير، الـنـاس وعـنـد حقـيـر، نفـسـه
الـنـاس وعـنـد ـكـبير، نفـسـه ـفـي فـهـو الـلـه؛ وضعه
.))والخنزير الكلب من إليهم أبغض لهو حتى حقير،

● )4/2228.(

اللفظ. بهذا موضوع ●

فممي ُنعيممم وأبممو ،))الوسممط(( فممي رواه: الطممبراني ●
بممن عمر حديث مان ؛ً))بغداد تاريخ(( في والخطيب ،))الحلية((

عنه. الله رضي الخطاب

أحد تواضع ... وماا((والترماذي:  وأحمد ماسلم عند وصّح
.))رفعه إل لله؛ً

رفعممه للممه؛ً تواضممع ماممن((: ))الحليممة(( في ُنعيم أبي وعند
الزيادةا. بدون ؛ً))الله

فيممه بسممند حبممان؛ً وابممن يعلممى، وأبممي مااجه، وعند: ابن
.))درجة الله رفعه درجة؛ً لله تواضع مان((ضعفِّ: 

())المتناهية العلل(( )،2/359())يعلى أبي ماسند((انظر: 
)،2/110())بغممداد تاريممخ(( )،7/129())الحليممة(( )،2/326
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))الجممممممممممممممممممممممممممممماماع صمممممممممممممممممممممممممممممحيح((

)،6/455())الصممممولا جمممماماع(( )،6038 و5685(رقممممم
).3/459()) الضعيفة السلسلة((

فــي إســحاق ابــن روى وقــد((- قــوله: 589
.))شهاب... بن مسلم بن محمد  عن))السيرة((

● )4/2231.(

مرسل. ●

).274انظر: (رقم ●

ـكـان((عـنـه:  الـلـه رـضـي مـسـعود ابن - أثر590
ـاوزهن لم آيات؛ عشر تعلم إذا منا الرجل ـتى يـج ـح
.))بهن والعمل معانيهن يعرف

● )4/2253.(

وقممد العمممش الولا فممي بإسممنادين، جريممر ابن رواه ●
بآخرةا. تغير وقد السائب بن عطاء الثاني وفي عنعن،

فممي وأحمممد شمميبة، أبممي رواه: ابممن الثمماني وبالسممناد
.))الطبقات(( في سعد وابن ،))المسند((

رجممل عممن السمملمي الرحمممن عبد أبي طريق مان كلهم
. وسلم عليه الله صلى الله رسولا أصحاب مان

())المصممنفِّ((  - شاكر)،1/80())الطبري تفسير((انظر: 
).6/172())الطبقات(( )،5/410())المسند(( )،10/460
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ُة َكْهِف ُسوَر ْل ا

ـــه: 591 نزولهــا ســبب فــي ورد وقــد((- قول
أـهـل أـغـروا اليـهـود القرنـيـن: أن ذي قصة ونزولا

عنهمــا وسلم عليه الله صلى الرسولا بسؤالا مكة
أن اليـهـود إـلـى طلـبـوا مكة أهل أن أو الروح، وعن

ـصـلى الرسـولا بهـا يختـبرون أـسـئلة لهم يصوغوا
بعـضـه أو كـلـه ـهـذا يـكـون وـقـد ، وـسـلم علـيـه الـلـه

ًا؛ ـد ـصـحيح ـاء فـق ـن: ذي قـصـة أولا ـفـي ـج القرنـي
َنَك{ ُلو َأ َيْس ْيِن ِذي َعن َو َن ْلَقْر ُلو ُقْل ا ْت َأ ُكم َس ْي َل ْـنـُه َع ّم

ًا ْكر الكـهـف أـصـحاب قـصـة ـعـن تـجـئ ـلـم ولكن ،}ِذ
.))الشارة هذهُ مثل

● )4/2261.(

بعممث قصممة يسمممه لممم له شيخ عن إسحاق ابن روى ●
أحبممار إلممى ماعيممط أبي بن وعقبة الحارث ابن النضر قريش

صمملى النممبي فيها يختبرون أسئلة لهم يصوغوا بالمدينة يهود
. وسلم عليه الله

))التفسممير(( في جرير ابن رواه إسحاق ابن طريق ومان

الممدر(( فممي السمميوطي وعممزاه ،))الممدلئل(( فممي والممبيهقي
.))الدلئل(( في نعيم وأبي المنذر  لبن))المنثور

والترماممذي أحمممد الماممام أخممرج فقد أصل؛ً للقصة ولكن
ًا اليهممود ماممن قريممش طلممب صممحيح بإسممناد وغيرهممما شمميئ
فقممالوا: سمملوه ، وسمملم عليممه الله صلى النبي فيه يمتحنون
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َنَكالسمممراء: { آيمممة المممروح. فنزلمممت عمممن ُلو َأ َعــِن َيْســ
} الية.الّروِح..

())المممدلئل(( )،15/191())الطمممبري تفسمممير((انظمممر: 
2/270،(

شمماكر)، ممم2209(رقم))المسند(( )،5/357())المنثور الدر((
).3/69())الترماذي سنن صحيح((

ـه لـعـن((- ـحـديث: 592 ـود الـل والنـصـارى؛ اليـه
.))مساجد وصالحيهم أنبيائهم قبور اتخذوا

● )4/2264.(

صحيح. ●

وليس والترماذي، داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●
.))وصالحيهم((عندهم: 

ًا،))صمحيحه(( في ماسلم روى ولكن ... أل((وفيمه:   حمديث
ّتخذون كانوا قبلكم كان مان وإن وصممالحيهم أنبيممائهم قبممور ي

.))ماساجد...

)،11/211 ،473 و5/472())الصممولا جمماماع((انظممر: 
الباقي). عبد م378 و1/377())ماسلم صحيح((

لـبـن ـقـالا: قـلـت ـجـبير؛ بن سعيد - حديث593
ًا عنهما: إن الله رضي عباس أن يزعم البكالي نوف

ـه الخـضـر ـصـاحب موـسـى ـو لـيـس الـسـلم علـي ـه
عـبـاس: اـبـن إـسـرائيل. ـقـالا بـنـي ـصـاحب موسى

ـه رضي كعب بن ُأبّي حدثنا الله؛ عدو كذب ـه الـل عـن
يقــولا: وسلم عليه الله صلى الله رسولا سمع أنه

ًا قام موسى إن(( فـسـئل: إسرائيل، بني في خطيب
ـه قالا: أنا. فعتب أعلم؟ الناس أي ـه الـل ـم إذ علـي ـل
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ًا لي إن إليه الله فأوحى إليه، العلم يرد بمجمع عبد
رب! وكيف موسى: يا منك. قالا أعلم هو البحرين

ًا، مـعـك ـقـالا: تأـخـذ ـبـه؟ لي بمكـتـل؛ فتجعـلـه حوـتـ
.))ثم فهو الحوت؛ فقدت فحيثما

● )4/2278.(

صحيح. ●

وأحمد. رواه: البخاري، ●

).5/117 ())المسند(( )،6/431 ())الفتح((انظر: 

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث594
أـبـي ـبـن وعقـبـة الـحـارث ـبـن النضر قريش بعثت((

القصة. . إلخ))بالمدينة... يهود أحبار إلى معيط

● )4/2288.(

تخريجه. تقدم ●

).591 انظر: (رقم

أن((عنهـمـا:  الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أثر595
: أخبرـنـا وـسـلم عليه الله صلى للنبي قالوا اليهود

الجـسـد ـفـي اـلـتي اـلـروح تعذب وكيف الروح؟ عن
ـشـيء، علـيـه ـنـزلا يـكـن ولم الله؟ من الروح وإنما
ًا، إليهم يحر فلم ُقِل{له:  فقالا جبريل، فأتاهُ شيئ

ـّروُح ـِر ـِمـن اـل ّـبـي َأـْم ـا َر ُـتـم َوـَم ِتي ـَن ُأو ِم ـّم ـ ْـل ْلِع ّ ا ِإل
ِليلً... الرواية. آخر  إلى}َق

● )4/2289.(

ًا. ضعيف إسنادهُ ● ّد ج

أسممرةا ماممن ضممعفاء كلهم رجاله بسند جرير ابن رواه ●
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العوفي. أسرةا وهي واحدةا

).15/156 ())الطبري تفسير((انظر: 

ـصـلى النبي زوج جحش بنت زينب - حديث596
ـتيقظ عنها؛ الله رضي وسلم عليه الله ـالت: اـس ـق

ومه، مـن وسـلم عليـه اللـه صـلى الرسولا وهـو ن
ـد شر من للعرب ويل((يقولا:  وهو الوجه، محمر ـق

هذا مثل ومأجوج يأجوج ردم من اليوم فتح اقترب،
ـق ـام) الـسـبابة بإـصـبعيه (وحـل ـا))والبـه ـت: ـي . قـل
نعــم؛((قالا:  الصالحون؟ وفينا الله! أنهلك رسولا

.))الخبيث كثر إذا

● )4/2294.(
صحيح. ●
والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).2/231()) الصولا جاماع((انظر: 
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ُة َيَم ُسوَر َمْر

ـ 77( الية نزولا - سبب597 ـَت{)ـ: ْـي َأ ـِذي َأَفَر ّـل ا
َنا َكَفَر ِت َيا َيّن َوَقالَا ِبآِ َت ً ُلو ًا َمال َلد نزـلـت وأنـهـا ،}َوَو
ـن خباب وائل. فعن بن العاص في رـضـي الرت اـب
ً كنت((قالا:  عنه؛ الله ًا رجل ًا)، قين ـي وكان (حداد ـل

مـنـه، أتقاـضـاهُ ـفـأتيته دـيـن، واـئـل بن العاص على
ـالا: ل ـه؛ فـق ـد، تكـفـر ـحـتى أقـضـيك ل والـل بمحـم
علـيـه الـلـه ـصـلى بمحـمـد أكـفـر ل والله؛ فقلت: ل

ثم مت إذا تبعث. قالا: فإني ثم تموت حتى وسلم
ـأنزلا وولد مالا َثم ولي جئتني بعثت؛ فأعطيتك. ـف
ْيَت{الله:  َأ ّلِذي َأَفَر َنا َكَفَر ا ِت َيا َـيـّن َوَقالَا ِبآِ َت ً ُلو ـَمـال
ًا َلد .))}ّوَو

● )4/2319.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).2/240())الصولا جاماع((انظر: 

ـعـن عـنـه الـلـه رـضـي هرـيـرة أـبـي - حديث598
إذا اللـه إن((قـالا:  ؛ وسـلم عليـه اللـه صلى النبي
ًا؛ أحب أحب جبريل! إني فقالا: يا جبريل، دعا عبد

ًا؛ في ينادي ثم جبريل، فيحبه((. قالا: ))فأحبه فلن
ًا؛ يحب الله السماء: إن أهل . ـقـالا:))ـفـأحبوهُ فلـنـ

ـفـي القـبـولا لـــه يوـضـع ـثـم الـسـماء، أهل فيحبه((
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ـه الرض. وإن ًا؛ أبغــض إذا الـل ـد ـل، دعــا عـب جبرـي
ًا؛ أبغض جبريل! إني فقالا: يا فأبغضه. قــالا: فلن
الـسـماء: إن أـهـل ـفـي يـنـادي ـثـم جبريل، فيبغضه

ًا؛ يبغض الله أـهـل فأبغـضـوهُ. ـقـالا: فيبغـضـه فلـنـ
.))الرض في البغضاء لـه يوضع ثم السماء،

● )4/2321.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).1692/رقم3/205 ())والمرجان اللؤلؤ((انظر: 



ُة َياِء ُسوَر ِب لن
َ ا

أنـه((عنـه:  اللـه رضي ربيعة بن عامر - أثر599
ـثـم مـثـواهُ، فأكرم العرب، من رجل به نزلا قد كان

ًا، أصاب وقد الرجل، هذا جاءهُ ـي فقالا أرض لـه: إـن
ـه الله صلى الله رسولا من استقطعت وـسـلم علـي

ًا مـنـه ـلـك أقـطـع أن أردت وـقـد الـعـرب، ـفـي وادـيـ
عامر: ل بعدك. فقالا من ولعقبك لك تكون قطعة
أذهلتنــا سورة اليوم نزلت قطيعتك؛ في لي حاجة

َتَرَب{الدنيا:  عن ّناِس اْق ُبُهْم ِلل َلٍة ِفي َوُهْم ِحَسا َغْف
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.))}ّمْعِرُضوَن

● )4/2367.(

ضعيفِّ. ●

ضممعيفان: فيممه  بإسممناد))الحليممة(( فممي نعيممم أبو رواه ●
أسلم. بن زيد بن الرحمن وعبد عبيدةا، بن ماوسى

ماردويه. ولبن له السيوطي وعزاه عساكر، ابن ورواه

)،5/615())المنثممور الممدر(( )،1/179())الحليممة((انظممر: 
لبممن دماشممق تاريممخ ماختصر(( )،5/325())كثير ابن تفسير((

).11/248())عساكر

ًا((- ـحـديث: 600 أـمـرهُ الـمـؤمن! إن لـمـر عجـبـ
أـصـابته للـمـؤمن: إن إل لـحـد ذاك وليس خير، كله

ًا فكان شكر سراء؛ صبر ضراء؛ أصابته وإن له، خير
ًا فكان .))له خير

● )4/2378.(

صحيح. ●

).352تخريجه. انظر: (رقم تقدم ●



ُة ْلَحّج ُسوَر ا
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حـيـن . ـقـاله))بـهـذا أومر لم إني((- حديث: 601
أهل على يميلوا أن عليه وعرضوا يثرب، أهل بايعه
الكفار. من منى

● )4/2406.(

صحيح. ●

بيعممة في الطويل ماالك بن كعب حديث مان جزء وهو ●
بممن كعممب بممن ماعبممد قالا: حدثني إسحاق؛ً ابن العقبة. رواه

ماالك. بن كعب أبيه عن كعب ابن الله عبد أخيه عن ماالك

صحيح. إسناد وهذا

فممي وأحمممد ،))التاريممخ(( فممي جريممر طريقممه: ابممن وماممن
.))الدلئل(( في والبيهقي ،))المسند((

 ())الممدلئل(( )،102 و2/101())النبوية السيرةا((انظر: 
(صا))الهجرةا أحاديث(( )،159(صا))السيرةا فقه(( )،2/444

79.(

الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عـمـر أن((- خبر: 602
ًا أمية بن صفوان من اشترى عنه بأربـعـة بمـكـة دار

ًا فجعلها درهم، آلف .))سجن

● )4/2417.(

ضعيف. إسنادهُ ●

ًا. ووصممله: الفمماكهي البخاري رواه ● أخبممار(( فممي ماعلق
،))المصممنفِّ(( فممي شمميبة أبممي وابممن وعبممدالرزاق ،))ماكممة

وابن ،))الكمالا تهذيب(( في  والمزي))السنن(( في والبيهقي
بن الرحمن عبد طريق مان كلهم ؛ً))التعليق تغليق(( في حجر
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نممافع ماولى أنه البيهقي وعند الخطاب، بن عمر ماولى َفّروخ
،))الثقممات(( فممي حبان ابن ذكره الرحمن الحارث! وعبد ابن

ًا فيممه يممذكر  ولممم))الكممبير التاريممخ(( فممي والبخاري ول جرحمم
.))ماقبولا((: ))التقريب(( في الحافظ عنه وقالا تعديلً،

))الممرزاق عبممد ماصممنفِّ(( )،3/254())ماكة أخبار((انظر: 

تهممذيب(( )،6/34())البيهقي سنن(( )،9213/ رقم5/148(
))الكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالا

 ())الفتممح(( فممروخ)، بممن الرحمممن عبممد  ترجمممة17/344(
))التغليممممممممممممممممممممممممممممق(( )،5/75

)3/326.(

يحـل ل((عنهمـا:  الـلـه رضي عمر ابن - أثر603
.))كراؤها ول مكة دور بيع

● )4/2417.(

عن ماجاهد ابن  عن))المصنفِّ(( في الرزاق عبد رواه ●
العاصا. بن عمرو بن عبدالله عن أبيه

عممن ماهاجر بن إبراهيم عن الرزاق عبد((: ))الفتح(( وفي
.))عمر ابن عن ماجاهد

ضعيفِّ. ماهاجر بن وإبراهيم

).3/450())الفتح(( )،5/148())المصنفِّ((انظر: 

عـمـرو بن سهيل مع الخطاب بن عمر - أثر604
كان الخطاب بن عمر أن((وفيه:  عنهما، الله رضي
ـفـي الـحـاج يـنـزلا لن مـكـة؛ دور تـبـويب ـعـن ينهى

عـمـرو، ـبـن ـسـهيل ـبـّوب ـمـن أولا فكان عرصاتها،
ـر يا فقالا: أنظرني ذلك، في عمر إليه فأرسل أمـي

ًا، اـمـرأ كنت المؤمنين! إني أتـخـذ أن ـفـأردت ـتـاجر
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(أي: ركائبي). ـقـالا: ظهري لي يحبسان بابين لي
.))إذن ذلك فلك

● )4/2417.(

ضعيف. ●

جريج. ابن مارسل مان الرزاق عبد رواه ●

).5/146())المصنفِّ((انظر: 

يــا((عنه:  الله رضي الخطاب بن عمر - أثر605
ًا؛ لدوركم تتخذوا مكة! ل أهل ـ الـبـادي ليـنـزلا أبواـب
.))يشاء حيث

● )4/2417.(

ضعيف. ●

بمن عممر عمن ماجاهمد طريمق مامن المرزاق عبد رواه ●
عمر. مان يسمع لم وماجاهد به، الخطاب

قبله. ). وانظر: ماا5/147())المصنفِّ((انظر: 

الـشـراك اـلـزور ـشـهادة ـعـدلت((- حديث: 606
الحج. سورة ) من30( الية تل ثم ،))وجّل عّز بالله

● )4/2421.(

ضعيف. ●

بإسناد وأحمد؛ً مااجه، وابن والترماذي، داود، رواه: أبو ●
ضعيفِّ.

 وغيرهما.))الصحيحين(( في كثيرةا شواهد ولمعناه

الشممامايين ماسند(( )،10/193 ())الصولا جاماع((انظر: 
())الضممعيفة السلسمملة(( )،2/680()) أحمد الماام ماسند مان
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3/235.(

عنهما؛ الله رضي عمر بن الله عبد - حديث607
ًا، عـمـر ـقـالا: أـهـدي مـئـة ثلث بـهـا ـفـأعطي نجيـبـ

فـقـالا: ، وـسـلم علـيـه الله صلى النبي فأتى دينار،
ًا، أـهـديت الـلـه! إـنـي رسولا يا بـهـا ـفـأعطيت نجيـبـ

ًا؟ بثمنـهـا وأـشـتري أفأبيعـهـا ديـنـار؛ مـئـة ثلث ـبـدن
.))إياها انحرها ل؛((قالا: 

● )4/2422.(

ضعيف. ●

فممي والبخمماري خزيمممة، وابن وأحمد، داود، رواه: أبو ●
بممن الجهممم طريممق ماممن كلهممم والممبيهقي؛ً ،))الكممبير التاريخ((

عبممد بممن سممالم مان سماعه يثبت ولم جهالة، وفيه الجارود،
عمر. بن الله

))المسممند(( - دعمماس)،2/365())داود أبممي سنن((انظر: 

جمماماع(( )،4/292())خزيمممة ابممن صممحيح(( شاكر)، م9/114(
))الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممولا

)3/382.(

ـه كلمة لتكون قاتل من((- حديث: 608 ـهـي الـل
.))الله سبيل في فهو العليا؛

● )4/2427.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).31انظر: (رقم

الغرانيق. - حديث609
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).2432 و4/2431( ●

باطل. ●

))السماوي الفتح((  لللباني،))المجانيق نصب((انظر:  ●

)2/841-848.(

ـمـع عـنـه الـلـه رـضـي مكـتـوم أم اـبـن - خبر610
عـبـس ـسـورة ونزولا ، وسلم عليه الله صلى النبي
ًا((رآهُ:  إذا وسلم عليه الله صلى وقوله فيه، ـ مرحـب
.))ربي فيه عاتبني بمن

● )4/2434.(

ًا((قوله:  دون صحيح ● .))ربي فيه عاتبني بمن مارحب

حممديث ماممن ؛ً))الموطممأ(( فممي وماالممك الترماممذي، رواه ●
عنها. الله رضي عائشة

سممنن صممحيح(( )،2/423())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

(صا))النممزولا أسممباب ماممن المسممند الصممحيح(( )،3/126(
171.(

ًا((:  وسلم عليه الله صلى قوله وعن عمماتبني بَمن مارحب
).914انظر: (رقم ؛ً))ربي فيه

ـمـع كـنـا((ـقـالا:  وـقـاص؛ أـبـي ابن - حديث611
فـقـالا نـفـر، ـسـتة وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي

: اـطـرد وـسـلم علـيـه الـلـه صلى للنبي المشركون
واـبـن أـنـا عليـنـا. ـقـالا: وكـنـت يـجـترئون ل ـهـؤلء

ـذيل ـمـن ورـجـل مـسـعود نـسـيت ورجلن وبللا ـه
اللـه صـلى اللـه رسولا نفس في اسميهما. فوقع

نفـسـه، فـحـدث يـقـع، أن الـلـه ـشـاء ـمـا وسلم عليه
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َ{وـجـّل:  ـعـّز الـلـه فأنزلا ْـطـُرِد َول ّـلـِذيَن َت ْدُعوَن ا َـيـ
ّبُهم َداِة َر ْلَغ ْلَعِشّي ِبا ُدوَن َوا .))}َوْجَهُه ُيِري

● )4/2434.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).354 انظر: (رقم

كـتـم لـو((عنـهـا:  الـلـه رـضـي عائـشـة - أـثـر612
ًا وسلم عليه الله صلى محمد إلـيـه أوـحـي مـمـا شيئ

ُتْخِفي{لكتم:  تعالى الله كتاب من َما َنْفِسَك ِفي َو
ْبِديِه اللُه َتْخَشى ُم ّناَس َو ُهُ َأن َأَحّق َواللُه ال .))}َتْخَشا

● )4/2435.(

صحيح. ●

عائشممة قممولا ماممن والطبراني؛ً وأحمد، رواه: ماسلم، ●
عنها. الله رضي

أنممس قممولا ماممن والنسائي؛ً والترماذي، ورواه: البخاري،
ًا والديلمي عنه، الله رضي عبمماس، ابممن حممديث ماممن مارفوع
نظر. وفيه

المعجم(( الباقي)، عبد م1/160 ())ماسلم صحيح((انظر: 
))الكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبير

جاماع(( )،5077/رقم3/391())الفردوس ماسند(( )،24/41(
))الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممولا

).13/403())الفتح(( )،2/309(
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ُة ُنون ُسوَر ْلُمْؤِم ا

ـان((عنها:  الله رضي عائشة - أثر613 ـه ـك خلـق
ْد{قرأت:  ثم ،))القرآن َلَح َق ُنوَن... َأْف ْلُمْؤِم  الية،}ا
ـتى ـِذيَن{ ـح ّـل ـْم َوا ـى ـُه َـل ِتِهْم َع ـلَ ُظوَن ـَص ـاِف ،}ُيـَح

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا كـان هكذا((وقالت: 
.)) وسلم

● )4/2454.(

بن يزيد إسناده وفي ،))التفسير(( في رواه: النسائي ●
.))ماقبولا((الحافظ:  عنه قالا بابنوس؛ً

سممورةا أولا قممراءةا - بممدون مانممه الولا الشممطر ولكممن
داود، وأبمممو وأحممممد، رواه: ماسممملم، - صمممحيح؛ً المؤمانمممون
والنسائي.

())الصممولا جمماماع(( )،2/96 ())النسممائي تفسير((انظر: 
6/97.(

ـقـالت: ـيـا عنها؛ الله رضي عائشة - حديث614
ـه!  رـسـولا ـِذيَن{الـل ّـل ـوَن ا ُـت ـا ُيْؤ ـْوا ـَم َـت ُبُهْم آ ـو ُـل َوُق

َلٌة وهو الخمر ويشرب ويزني يسرق الذي : هو}َوِج
الـصـديق! بـنـت ـيـا ل((ـقـالا:  وـجـّل؟ ـعـّز الله يخاف
الله يخاف وهو ويتصدق ويصوم يصلي الذي ولكنه
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.))وجّل عّز

● )4/2472.(

لغيرهُ. صحيح ●

وأحمممد، جريممر، وابممن مامماجه، وابممن رواه: الترماممذي، ●
عنهما. الله رضي هريرةا وأبي عائشة حديث مان وغيرهم؛ً

))الصحيحة السلسلة(( )،2/244())الصولا جاماع((انظر: 

).162/رقم1/255(



ُة ّنوِر ُسوَر ال

ِـنـي{تعالى:  قوله نزولا سبب - خبر615 َ الّزا ل
ـُح ِـك ْن ّ َي ـًة ِإل َـي ِن َكًة َأْو زا ـِر ً : أن}ُمـْش ـالا رجل ـــه: يـق ل
مـكـة ـمـن الـسـارى يحـمـل كان مرثد، أبي بن مرثد
بمكـة، بـغـي اـمـرأة وكـانت المدينة، بهم يأتي حتى
ً واعد وأنه له، صديقة وكانت لها: عناق، يقالا رجل

انتهـيـت ـحـتى يحمله. قالا: فجئت مكة أسارى من
مقـمـرة. ليـلـة ـفـي مـكـة حوائط من حائط ظل إلى

تـحـت ـظـل ـسـواد فأبـصـرت عـنـاق، ـقـالا: فـجـاءت
عرفتني. فقالت: مرثد؟ إلّي؛ انتهت فلما الحائط،
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ًا عندنا فبت هلم وأهلً؛ قلت: مرثد. فقالت: مرحب
الزـنـى. الـلـه عـنـاق! ـحـرم الليلة. قالا: فقلت: ـيـا

أسراكم. يحمل الرجل الخيام! هذا أهل فقالت: يا
ـفـانتهيت الحديـقـة، ودخـلـت ثمانـيـة، قالا: فتبعني

ـقـاموا ـحـتى فـجـاؤوا، ـفـدخلت، كـهـف، أو غار إلى
رأـسـي، عـلـى ـبـولهم فـظـل فـبـالوا، رأـسـي، على

إلــى فرجعت رجعوا، عني. قالا: ثم الله فأعماهم
ً - وكان فحملته صاحبي، ً رجل انتهيت - حتى ثقيل

أحمـلـه فجعـلـت أحبـلـه، عـنـه ففكـكـت الذـخـر، إلى
الـلـه رـسـولا فأتيت المدينة، به أتيت حتى ويعينني

الـلـه! رـسـولا فقـلـت: ـيـا ، وـسـلم علـيـه الله صلى
ًا أنكح ـصـلى الـلـه رـسـولا فأمـسـك (مرتـيـن)؟ عناق
ًا، علّي يرد فلم ، وسلم عليه الله نزـلـت: ـحـتى شيئ

ِـنـي{ َ الّزا ِـكـُح ل ْن ّ َي َـيـًة ِإل ِن َكًة َأْو َزا َـيـُة ُمـْشـِر ِن ل َوالّزا
ــا ِكُحـَه ْن ّ َي ــّرَم ُمْشـــِرٌك َأْو َزاٍن ِإل ــَك َوـُح ِـل ــى َذ َـل َع

ِنيَن ْلـُمـْؤِم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا . فـقـالا}ا
ـلم ـا((:  وـس ـي ـي ـد! الزاـن ـح ل مرـث ـة إل ينـك أو زانـي

.))تنكحها فل مشركة؛

● )4/2488.(

حسن. ●

حممديث ماممن والنسممائي؛ً والترماممذي، داود، رواه: أبممو ●
جده. عن أبيه عن شعيب بن عمرو

أبممي سممنن صممحيح(( )،2/245())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

)2/386.(

ما المسلمين عن الحدود ادرؤوا((- حديث: 616
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.))مخرج... له كان فإن استطعتم؛

● )4/2490.(

ًا ضعيف ● ّد . ج

تخريجه. تقدم ●

).280 انظر: (رقم

فمـا بينـكـم؛ فيما الحدود تعافوا((- حديث: 617
.))وجب فقد حد؛ من بلغني

● )4/2490.(

حسن. ●

بممن عمممرو حممديث ماممن والنسممائي؛ً داود، رواه: أبممو ●
جده. عن أبيه عن شعيب

أبممي سممنن صممحيح(( )،3/604())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

).12/87())الفتح(()3680/رقم3/827(

الية ونزولا زوجته مع أمية بن هللا - خبر618
ّلِذيَن{): 4( َناِت... َيْرُموَن َوا ْلُمْحَص  الية.}ا

● )4/2492.(

صحيح. ●

ابممن حديث مان والترماذي؛ً داود، وأبو رواه: البخاري، ●
عنهما. الله رضي عباس

).2/247())الصولا جاماع((انظر: 

ـي عنها الله رضي عائشة - حديث619 ـة ـف قـص
الفك.
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).2505م4/2495( ●

صحيح. ●

والنسائي. والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●

).2/250())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـبـادة؛ ـبـن ـسـعد ـبـن قيس - حديث620
منزلنا، في وسلم عليه الله صلى الله رسولا زارنا

ًا سعد . فرد))الله ورحمة عليكم السلم((فقالا:  ّد ر
ًا. قالا ّي الـلـه لرـسـولا ـتـأذن قـيـس: فقـلـت: أل خف

ـن علينا يكثر فقالا: دعه ؟ وسلم عليه الله صلى ـم
: وســلم عليه الله صلى الله رسولا السلم. فقالا

ًا سعد . فرد))الله ورحمة عليكم السلم(( ّد ًا. ر ـ ّـي خف
ـم ـالا ـث ـه رـسـولا ـق ـه ـصـلى الـل ـه الـل : وـسـلم علـي

اللــه رسولا رجع . ثم))الله ورحمة عليكم السلم((
فـقـالا: ـيـا ـسـعد، واتبـعـه ، وـسـلم علـيـه الله صلى

ًا علـيـك وأرد تـسـليمك أـسـمع الله! كـنـت رسولا ّد ر
ًا ّي معه السلم. فقالا: فانصرف من علينا لتكثر خف

ـــه وأمر ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا ـعد ل ـس
ـم فاغتســل، بغســل ـاوله ـث مصــبوغة خميصــة ـن

رـسـولا رـفـع ـثـم بها، فاشتمل ورس، أو بزعفران
يـقـولا: وـهـو ـيـديه، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه

بـن سـعد آلا عـلـى ورحمتـك صلتك اللهم! اجعل((
.))عبادة

● )4/2509.(

ضعيف. إسنادهُ ●

؛ً))الكممبير(( فممي والطممبراني وأحمممد، داود، رواه: أبممو ●
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زرارةا بممن سممعد بن الرحمن عبد بن ماحمد طريق مان كلهم
به. عبادةا بن سعد بن قيس عن

مانقطع. فالسناد قيس؛ً مان يسمع لم وماحمد

())الكممبير المعجممم(( )،6/578())الصممولا جمماماع((انظر: 
))الزفمماف آداب(()،3/421())المسممند(( )،354 و18/353

).172 و171(صا لللباني

ـكـان((ـقـالا:  بـسـر؛ ـبـن الـلـه عـبـد - ـحـديث621
ـبـاب أـتـى إذا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا
من ولكن وجهه، تلقاء من الباب يستقبل لم قوم؛
عليـكـم، الـسـلم((ويـقـولا:  اليسر، أو اليمن ركنه

عليها يومئٍذ يكن لم الدور أن . ذلك))عليكم السلم
ستور.

● )4/2509.(

صحيح. ●

الدب(( فمممي والبخممماري وأحممممد، داود، رواه: أبمممو ●
.))المفرد

)،4/189())المسند(( )،6/584())الصولا جاماع((انظر: 
())المفمممرد الدب(( )،2/974())داود أبمممي سمممنن صمممحيح((

2/513.(

ً أن - ـحـديث622 ـبـاب عـلـى فوـقـف ـجـاء، رجل
ـلـه فـقـالا يـسـتأذن، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي
فإنـمـا عـنـك؛ هـكـذا((:  وسلم عليه الله صلى النبي

.))النظر من الستئذان

● )4/2509.(

صحيح. ●
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الله رضي شرحبيل بن هزيل حديث مان داود أبو رواه ●
عنهما.

فممي والنسممائي؛ً والترماممذي، وماسمملم، وروى: البخمماري،
ماممن ؛ً))البصممر أجممل مان الذن ُجعل ... إنما((أخرى:  ماناسبة
عنه. الله رضي سعد بن سهل حديث

سنن صحيح(( )،590 و6/585 ())الصولا جاماع((انظر: 
).3/972()) داود أبي

ًأ أن ـلـو((- ـحـديث: 623 َـلـع اـمـر ّط بغـيـر علـيـك ا
ـان ما عينه؛ ففقأت بحصاة، فحذفته إذن، ـك ـك علـي
.))جناح من

● )4/2509.(

صحيح. ●

رضي هريرةا أبي حديث مان وماسلم؛ً رواه: البخاري، ●
عنه. الله

).6/591())الصولا جاماع((انظر: 

عـنـه؛ الـلـه رـضـي حراش بن ربعي - حديث624
ـولا على استأذن عامر بني من رجل قالا: أتى رـس

فـقـالا: بيـتـه، ـفـي وـهـو وسلم عليه الله صلى الله
لـخـادمه: وـسـلم علـيـه الله صلى النبي فقالا أألج؟

ـل: فقالا الستئذان، فعلمه هذا؛ إلى اخرج(( له: ـق
ـالا: الرجل، . فسمعها))عليكم. أأدخل؟ السلم فـق
الـلـه ـصـلى الـنـبي ـلـه فأذن أأدخل؟ عليكم، السلم

فدخل. ، وسلم عليه

● )4/2509.(

صحيح. ●
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الدب(( فمممي والبخممماري وأحممممد، داود، رواه: أبمممو ●
.))المصنفِّ(( في شيبة أبي وابن ،))المفرد

)،5/369())المسند(( )،6/577())الصولا جاماع((انظر: 
())الفتح(( )،8/417())المصنفِّ(( )،2/518())المفرد الدب((

).2/481())الصحيحة السلسلة(( )،11/3

عنهـمـا: الـلـه رـضـي عـمـر بن الله عبد - أثر625
ـه(( ـفـأتى الرمـضـاء، آذاهُ وـقـد حاـجـة، ـمـن ـجـاء أـن

عليـكـم. فقالا: السلم قريش، من امرأة فسطاط
وـهـو فأـعـادت، بسلم. فأعاد قالت: ادخل أأدخل؟
ـقـالا: ـقـولي: ادـخـل. ـقـالت: ـقـدميه؛ بـيـن ـيـراوح

.))ادخل. فدخل

).2510 و4/2509( ●

ضعيف. ●

قممالا: قممالا بشممير؛ً بممن هشمميم عممن جريممر ابممن رواه ●
ماغيرةا... (وذكره).

كممثير ثبممت، ثقممة،((الحممافظ:  عنممه قممالا هممذا؛ً وهشمميم
بالتحديث. يصرح لم هنا وهو ،))الخفي والرسالا التدليس

).18/110())الطبري تفسير((انظر: 

رواهُ مما عنهما الله رضي عباس ابن - أثر626
إـخـواني عـلـى أأـسـتأذن((ـقـالا: قـلـت:  عطاء؛ عنه

ـم. بيت في معي حجري في أيتام واحد؟! قالا: نـع
ي، ليرخص عليه فرددت أبى، ل ب ف الا: تح أن فق
قـلـت: ل. ـقـالا: فاـسـتأذن. ـقـالا: عرياـنـة؟ تراـهـا

ًا. فقالا: أتحب فراجعته ـه؟ تطيع أن أيض ـالا: الـل ـق
..))قلت: نعم. قالا: فاستأذن
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● )4/2510.(

صحيح. ●

شميبة أبمي وابن ،))المفرد الدب(( في رواه: البخاري ●
فممي والممبيهقي ،))التفسممير(( في جرير وابن ،))المصنفِّ(( في

اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن عطمماء عممن ؛ً))الكبرى السنن((
ماتقاربة. بألفاظ عنهما

ًا نحوه ماالك وروى عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى مارفوع
يسممار، بممن عطمماء مارسممل ماممن صحيح مارسل بإسناد وسلم
ًا شمميبة أبي وابن ولممه أسمملم، بممن زيممد مارسممل ماممن مارفوعمم

عنده. كثيرةا شواهد

اللممه  فضممل1063/رقم2/502())المفرد الدب((انظر: 
قممالوا مامما باب النكاح،  كتاب4/2/398())المصنفِّ(( الصمد)،

ابممن تفسممير(( أختممه)، وعلممى أماممه علممى يسممتأذن الرجل في
())الموطممأ(( )،7/97()) الكبرى السنن(( )،18/111())جرير

2/963.(

ـه رسولا عن الصحيح في - قوله: وجاء627 الـل
الرجل يطرق أن نهى أنه((:  وسلم عليه الله صلى
ًا... أهله .))طروق

● )4/2510.(

صحيح. ●

والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
داود. أبي رواية أقربها ماختلفة، بألفاظ وأحمد؛ً

).3/302())المسند(( )،5/29())الصولا جاماع((انظر: 

عنهما الله رضي الله عبد بن جابر - حديث628
ـقـدم وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رســـولا أن((: 
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ًا، المدينة وـقـالا: انتـظـروا بظاهرـهـا، فأـنـاخ نـهـار
وتـسـتحد الـشـعثة، تمتشط حتى عشاء، ندخل حتى

.))المغيبة

● )4/2510.(

بمعناهُ. صحيح ●

ًا قدم((عنده:  وليس داود، أبو رواه ● .))نهار

ماممن جئممت إذا((الماممر:  بصمميغة وماسمملم البخمماري ورواه
وتمتشممط المغيبة، تستحد حتى أهلك؛ً على تدخل فل سفر؛ً

.))الشعثة...

أبممي سممنن صممحيح(( )،5/29())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))داود

).535 و2/534(

ـديث629 ـوله - ـح ـه صــلى ـق ـه الـل وســلم علـي
أـسـماء! يا((عنهما:  الله رضي بكر أبي بنت لسماء

ـيـرى أن يـصـلح ـلـم المحـيـض؛ بلـغـت إذا الـمـرأة إن
.))وكفيه) وجهه إلى (وأشار هذا إل منها

● )4/2512.(

ضعيف. ●

دريممك بممن خالد طريق مان والبيهقي؛ً داود، رواه: أبو ●
عنها. الله رضي عائشة عن

ًا السند وفي عائشة، مان يسمع لم وخالد بممن سعيد أيض
ضعيفِّ. وهو بشير،

))ماراسممميله(( فمممي داود أبمممي عنمممد شمممواهد وللحمممديث

ماقالا. مان تخلوا  ل))سننه(( في والبيهقي
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))الممبيهقي سممنن(( )،10/645())الصممولا جمماماع((انظر: 

مممم437/رقمممم310(صا))المراسممميل(( )،7/86 ،2/226(
تلخيممص(( )،1463/رقم1/488(  للرازي))العلل(( شعيب)،

))الرواء(( )،3/43())الحمممممممممممممممممممممممبير

)،24(صا لللبمماني))المسمملمة المممرأةا حجمماب(( )،6/203(
).174-168( صا)) الحجماب لدلمة الستيعاب((

ـم((عنها:  الله رضي عائشة - أثر630 ـه يرـح الـل
ُلَولا، المهاجرات نساء .))الله... أنزلا لما ا

● )4/2513.(

صحيح. ●

داود. وأبو رواه: البخاري، ●

).2/280())الصولا جاماع((انظر: 

ـه رضي عائشة - أثر631 ـا:  الـل لنـسـاء إن((عنـه
ـمـن أفـضـل رأـيـت ـمـا والـلـه؛ وإـنـي لفضلً، قريش

ًا أشد النصار، نساء ًا ول الـلـه، لكـتـاب تصديق إيمانـ
ْبَن{الـنـور:  ـسـورة في نزلت لما بالتنزيل، َيـْضـِر ْل َو
َـلـى ِبُخُمِرِهّن ِبِهّن َع ُـيـو إليـهـن رـجـالهن انقـلـب ؛}ُج

ويتـلـو فيـهـا، إليـهـم الـلـه أـنـزلا ـمـا عليـهـن يتـلـون
ذي ـكـل وعـلـى وأخـتـه وابنـتـه امرأـتـه عـلـى الرجل

مرطـهـا إـلـى ـقـامت إل اـمـرأة منـهـن فـمـا قرابته،
ًا به؛ فاعتجرت المرحل، ًا تصـديق ا وإيمانـ أنـزلا بم

الله صلى الله رسولا وراء فأصبحن كتابه، من الله
رؤوـســهن عـلــى ـكــأن معتـجــرات وـســلم علـيــه

.))الغربان

● )4/2513.(
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لغيرهُ. حسن ●

ً حاتم أبي ابن رواه ● فيممه كممثير) بإسممناد ابممن عن (نقل
خالممد بممن وماسمملم صممدوق، خممثيم؛ً بممن عثمممان بممن الله عبد

الحممافظ: عنممه قممالا حفظممه؛ً قبممل ماممن ضممعيفِّ الزنجممي؛ً
ثقات. السند رجالا وبقية ،))الوهام كثير صدوق،((

داود. وأبي عند: البخاري، شواهد وللثر

).49 و6/48())كثير ابن تفسير((انظر: 

ـا الـمـرأة الـمـرأة تباشر ل((- حديث: 632 تنعتـه
.))يراها كأنه لزوجها

● )4/2513.(

صحيح. ●

عبد حديث مان والترماذي؛ً داود، وأبو رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي ماسعود بن الله

).11/534 ،6/535())الصولا جاماع((انظر: 

ـعـونهم: الـلـه عـلـى ـحـق ثلـثـة((- ـحـديث: 633
يرـيـد اـلـذي والمـكـاتب الـلـه، ـسـبيل ـفـي المجاـهـد

.))العفاف يريد الذي والناكح الداء،

● )4/2515.(

حسن. ●

يعلممى، وأبممو وأحمممد، والنسممائي، رواه: الترماممذي، ●
عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث مان وغيرهم؛ً والحاكم،

م13/149())المسند(( )،9/562())الصولا جاماع((انظر: 
(صا))المممرام غاية(( )،11/410())يعلى أبي ماسند(( شاكر)،

142.(
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أشــرقت الذي وجهك بنور أعوذ((- حديث: 634
.))الظلمات... له

● )4/2519.(

ضعيف. ●

ضممعفِّ إليممك اللهممم! أشممكو((وأولممه:  تخريجممه، تقدم ●
.))قوتي...

).7انظر: (رقم

ّـنـى ـنـوٌر((- ـحـديث: 635 ـصـلى . ـقـاله))أَراهُ؟! َأ
عائـشـة الـمـؤمنين أم ـسـألته لـمـا وـسـلم عليه الله

ربك؟ رأيت المعراج: هل بعد عنها الله رضي

● )4/2519.(

صحيح. ●

والترماذي. رواه: ماسلم، ●

).10/560())الصولا جاماع((انظر: 

العالـيـة؛ أـبـي ـعـن أـنـس بن الربيع - رواية636
وأـصـحابه وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي قالا: كان

ًا بمكة وحــدهُ، الله إلى يدعون سنين عشر من نحو
ـى ـادته وإـل ـدهُ عـب ـريك بل وـح ـه، ـش ًا، ـل ـّر ـم ـس وـه

ـائفون، ـؤمرون ل ـخ ـالا، ـي ـتى بالقـت ـروا ـح ـد أـم بـع
ـرة ـى الهـج ـة، إـل ـدموها، المديـن ـأمرهم فـق ـه ـف الـل
الســلح، في يمسون خائفين، بها فكانوا بالقتالا،

شـاء مـا ذلـك على فصبروا السلح، في ويصبحون
ً إن ثم الله، ـه! رسولا قالا: يا الصحابة من رجل الـل

ـيـوم عليـنـا ـيـأتي أما هكذا؟ خائفون نحن الدهر أبد
الـلـه رـسـولا فـقـالا الـسـلح؟ عـنـا ونضع فيه نأمن
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ًا؛ إل تـصـبروا ـلـن((:  وـسـلم علـيـه الله صلى يـسـير
ليـسـت العظـيـم المل في منكم الرجل يجلس حتى
الـلـه ـفـأظهر الـيـة، ـهـذهُ الـلـه . وأنزلا))حديدة فيه
السـلح، ووـضـعوا فأمنوا، العرب، جزيرة على نبيه
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى ـنـبيه قـبـض الـلـه إن ـثـم

وعـمـر بـكـر أـبـي إـمـارة ـفـي آمنـيـن ـكـذلك فـكـانوا
عليـهـم الله فأدخل فيه، وقعوا فيما حتى وعثمان،
فغـيـر وغـيـروا والـشـرط، الحجزة فاتخذوا الخوف،

بهم.

● )4/2529.(

،))النممزولا أسممباب(( في والواحدي جرير، رواه: ابن ● 
العالية. أبي مارسل مان وغيرهما؛ً

ًا وبنحوه فممي عنممد: الحمماكم كعممب بممن أبممي على ماوقوف
،))المممدلئل(( فمممي والمممبيهقي  والواحمممدي،))المسمممتدرك((

بممن علممي طريممق ماممن كلهممم ؛ً))الوسممط(( فممي والطممبراني
أبممي عممن أنممس بممن الربيممع عممن أبيممه عممن واقد بن الحسين

به. عنه الله رضي كعب بن أبي عن العالية

لهممما صممدوقان أنممس بممن والربيممع واقممد بممن والحسممين
أوهام.

))النزولا أسباب(( )،18/159())الطبري تفسير((انظر: 

())البحريممن ماجمممع(( )،2/401())المسممتدرك(( )،379(صا
).3/6())الدلئل(( )،3371/رقم6/58
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ُة ْلُفْرَقاِن ُسوَر ا

غـضـب؛ عـلـي بك يكن إل ... رب((- حديث: 637
.))أبالي... فل

● )5/2545.(
ضعيف. ●
تخريجه. تقدم حديث مان جزء ●

).7انظر: (رقم

ًا لـلــه تجـعــل أن((- ـحــديث: 638 ــداد وـهــو أـن
الذنب. أكبر هذا يعني: أن ؛))خلقك

● )5/2551.(
صحيح. ●
عبممد حممديث ماممن داود؛ً وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

عنه. الله رضي ماسعود بن الله
).2/285())الصولا جاماع((انظر: 

ـْوَم{تـعـالى:  ـقـوله نزولا - سبب639 َـي َيـَعـّض َو
ِلُم ّظــا ـى ال َـل ْيِه... َع َد ـ ـة}َـي ســورة ) مــن27(  الـي

ـمـن يـكـثر ـكـان معـيـط أـبـي بن عقبة الفرقان: أن
إـلـى ـفـدعاهُ ، وسلم عليه الله صلى النبي مجالسة
ينـطـق ـحـتى طـعـامه ـمـن يأـكـل أن ـفـأبى ضيافته،

ـصـديقه، خـلـف ـبـن أبي وكان ففعل، بالشهادتين،
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ولـكـن والـلـه، له: ـصـبأت. فـقـالا: ل وقالا فعاتبه،
بـيــتي، ـفــي وـهــو طـعــامي ـمــن يأـكــل أن أـبــى

الا: ل فشـهدت منـه، فاسـتحييت أرضـى لــه. فق
وجـهـه. ـفـي وـتـبزق قفاهُ، فتطأ تأتيه، أن إل منك؛

ًا فوجدهُ ك، ففعـل الندوة، دار في ساجد فقـالا ذل
ـخـارج ألـقـاك ل((:  وـسـلم عليه الله صلى النبي له

ـوم . فأـسـر))بالسيف رأسك علوت إل مكة؛ ـدر، ـي ـب
ًا فأمر ّي فقتله. عل

● )5/2560.(

))الخصممائص(( فممي السمميوطي أوردهمما القصممة هممذه ●

فممي نعيممم وأبممو ماردويه ابن أخرج((وقالا:  ،))المنثور الدر((و
ابممن عممن جممبير بن سعيد طريق مان صحيح  بسند))الدلئل((

ذلك على وتبعه ،))القصة) عنهما... (وذكر الله رضي عباس
فممي المموادعي ونقله ،))والرشاد الهدى سبيل(( في الصالحي

وماحققممو ،))بممدر غممزوةا مارويات(( وماؤلفِّ ،))النزولا أسباب((
نعيممم  لبممي))الدلئل(( وماحقق طيبة)، (دار))البغوي تفسير((

إليممه يشممير الممذي الصممحيح السممند أجممد ولم كثير)، ابن (دار
فممي الممذي بممل جممبير، بممن سممعيد طريممق ماممن السمميوطي

ٍة طريٍق مان  المطبوع))الدلئل(( بالكممذابين: ماحمممد ماسلسل
(وفممي السممائب بممن ماحمد الصغير) عن (السدي ماروان بن

صممالح أبممي عن الكلبي المسيب) وهو ابن تحرفت المطبوع
الممدر(( فممي السمميوطي إليهمما أشممار وقممد بممه، عباس ابن عن

نعيممم، أبممي عند الروايتين على اطلع أنه يؤكد ماما ،))المنثور
ًا يكون وقد الحافظ وأن خاصة كثيرون، بعده تبعه مانه، وهم
فقط. الكلبي رواية إلى  أشار))الكشاف((لم تخريجه في

 ماممن))الشممراف أنسمماب(( في أوردها: البلذري والقصة
مارسممل ماممن جريممر وابممن سممابط، بممن عبممدالرحمن مارسممل
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ْقَسم الشعبي ًا ورواهما وماجاهمد، عبماس ابمن ماولى ومِا أيضم
وعطاء عباس، ابن عن الخرساني عطاء عن مانقطع بإسناد

فممي الممرزاق عبممد نحوهمما وروى عبمماس، ابممن ماممن يسمع لم
ومارسممل عبمماس ابممن ماولى ماقسم مارسل  مان))المصنفِّ((

الزهري.

أنسمماب(( )،2/606( نعيممم  لبممي))النبمموةا دلئل((انظر: 
))الشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممراف

())المصمممنفِّ(( )،19/8())الطمممبري تفسمممير(( )،1/137(
5/355،(

)،4/121())الكشمماف(( )،2/616())والرشمماد الهدى سبيل((
)،6/250 ())المنثور الدر(( )،138(صا))بدر غزوةا مارويات((
).2/880())السماوي الفتح((

ـع وأنه المغيرة، بن الوليد - خبر640 ـه اجتـم إلـي
قريش.. من نفر

● )5/2565.(

تخريجه. تقدم ●

).350انظر: (رقم

بن والخنس جهل وأبي سفيان أبي - خبر641
شريق..

● )5/2571.(

تخريجه. تقدم ●

).589 ،274 انظر: (رقم

ـمـا((عـنـه:  الـلـه رـضـي هريرة أبي - حديث642
ًا رأيت ـه صلى الله رسولا من أحسن شيئ ـه الـل علـي
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ـا وجهه، في تجري الشمس كأن ، وسلم ـت وـم رأـي
ًا الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا من مشيته في أسرع أحد
ـــه، تطوى الرض كأنما ، وسلم عليه ـا ل لنجـهـد وإـن

.))مكترث لغير وإنه أنفسنا،

● )5/2577.(

حسن. ●

وأحمممد، ،))الشمممائل(( و))السنن(( في رواه: الترماذي ●
عسمماكر وابممن ،))النمموار(( وفي ،))السنة شرح(( في والبغوي

عن لهيعة بن الله عبد طريق مان كلهم ؛ً))دماشق تاريخ(( في
عنه. الله رضي هريرةا أبي عن هريرةا أبي ماولى يونس أبي

حفظه. لسوء ضعيفِّ لهيعة وابن

وابممن حبممان ابممن عنممد الحممارث بممن عمممرو تممابعه ولكن؛ً
ًا وتابعه عساكر، عساكر. ابن عند عمران أيض

)،71(صا))المحمديممممة الشمممممائل ماختصممممر((انظممممر: 
))المسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممند((

النمموار(( )،13/225()) السنة شرح(( - شاكر)،8588(رقم
))حبممان ابممن صحيح(( )،1/352 ())المختار النبي شمائل في

ماممن الولا (القسممم))دماشممق تاريممخ(( مامموارد)، م2118(رقم
())الصمممولا جممماماع(( )،231 و230صا النبويمممة، السممميرةا
11/242.(

عنه الله رضي طالب أبي بن علي - حديث643
إذا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رســـولا ـكـان((: 

.))صبب من ينحط كأنما تكفأ مشى؛

● )5/2577.(

حسن. ●
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وأحمممد، ،))الشمممائل(( و))السنن(( في رواه: الترماذي ●
شمميبة، أبممي وابممن سممعد، وابممن حبممان، وابممن والطيالسممي،

فمممممممممممممممممي والبغممممممممممممممممموي والحممممممممممممممممماكم،
))المسممند(( فممي يعلممى وأبممو ،))النمموار(( و))السممنة شممرح((

ّوي بأسممانيد ؛ً))الدلئل(( في والبيهقي ،))شيوخه ماعجم((و يقمم
ًا. بعضها بعض

 و232 و190 و107 و2/106 ())المسممممند((انظممممر: 
زوائممد(( )،11/224())الصممولا جاماع(( شاكر)، م256 و233
())النوار(( )،172/رقم391 (صا))أحمد الماام ابن الله عبد

))يعلممممممممى أبممممممممي ماسممممممممند(( )،351 و1/350

).53(صا))الكبرى الخصائص تهذيب(( )،1/304(

أـتـى عنه: أنه الله رضي فروة أبي - حديث644
ً فـقـالا: أرأـيـت ، وـسـلم عليه الله صلى النبي رجل
فـهـل داجة؛ ول حاجة يترك ولم كلها، الذنوب عمل

. فقـالا: نـعـم.))أسـلمت؟((فقـالا:  توـبـة؟ ـمـن لـه
ـا السيئات، واترك الخيرات، فافعل((قالا:  فيجعلـه

وفجراـتـي؟ . قالا: وـغـدراتي))كلها خيرات لك الله
توارى. حتى يكبر زالا . فما))نعم((قالا: 

● )5/2580.(

صحيح. ●

عن ماتصل صحيح  بإسناد))الكبير(( في الطبراني رواه ●
المغيممرةا أبممو الحمموطي: ثنمما الرحيممم عبممد بممن أحمد زيد أبي

جممبير بممن الرحمممن عبممد عمرو: ثنا بن صفوان الحمصي: ثنا
أتممى عنممه: أنممه اللممه رضممي الممممدود شطب طويل أبي عن

... (وذكره). وسلم عليه الله صلى النبي

،))المثمماني((و الحمماد)،(( فممي عاصممم أبممي ورواه: ابممن
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ماممن ؛ً))بغممداد تاريممخ(( فممي والخطيب ،))ماسنده(( في والبزار
بممن القممدوس عبممد المغيممرةا أبو هارون: ثنا بن ماحمد طريق
به. الحاج

المغيممرةا وأبممو الربعممي نشمميط أبممو هممارون بممن وماحمممد
ثقتان.

عمممرو حممديث ماممن الدنيا؛ً أبي وابن نحوه: أحمد، وروى
ًا عنه: أن الله رضي عبسة بن ًا شمميخ يسمممه)... (ولممم كممبير

(وذكره).

تنبيهات: ●

جعممل المطبمموع  للطممبراني))الكممبير المعجممم((  - فممي1
والصممواب الحمموطي، يزيممد بممن أحمد زيد أبا الطبراني شيخ
أحممد زيمد أبو((: ))الوسط(( و))الصغير المعجم(( في هو كما
الحمموطي الممبرقي يزيممد بممن الرحيممم عبممد بممن اللممه عبممد بن

باب  عند))الكمالا تكملة(( في نقطة ابن قالا وقد ،))الجبلي
الحمموطي، يزيممد بن الرحيم عبد بن أحمد زيد أبو((الحوطي: 

ّدث ّيمماش بن وعلي اليمان أبي عن ح عبممد المغيممرةا وأبممي ع
ّدث القدوس، فقالا: جده، إلى نسبه وربما الطبراني، عنه ح

.))آخر أنه فيظن الحوطي، يزيد بن أحمد حدثنا

طريق مان الحديث روى الطبراني أن الخطيب  - ذكر2
قممالا وهممذا الحمموطي، نجدةا بن الوهاب عبد بن أحمد شيخه

.))صدوق((: ))التقريب(( في الحافظ عنه

نفيممل بممن سلمة طريق مان الطبراني الحديث  - روى3
ماتروك. الزيات؛ً ياسين إسناده وفي عنه، الله رضي

ِهَم4 ٌد  - و أنممه والصممواب فروةا، أبا الصحابي فجعل سي
عنه. الله رضي الممدود شطب طويل أبو
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تاريخ(( )،376 و375 و7/61 ())الكبير المعجم((انظر: 
))بغممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممداد

)،2718/رقم5/188())والمثاني الحاد(( )،353 و3/352(
الظن حسن(( )،2210/رقم2/459())البزار زوائد ماختصر((

). وعممن4/385())المسممند(( )،44/رقممم118(صا))بممالله
()) الصممغير انظممر: المعجممم الحمموطي فممي القممولا تحقيممق

-نذير).1/15())البحرين ماجمع(( وماقدماة )،1/23



ُة الّشَعَراِء ُسوَر

ـن أصبعين بين إل قلب من ما((- حديث: 645 ـم
.))أزاغه شاء وإن أقامه، شاء إن الرحمن، أصابع

● )5/2596.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).1/40())مااجه ابن سنن صحيح((انظر: 

).134رقم((وانظر: 

عـنـه الـلـه رـضـي ماـلـك ـبـن أـنـس - ـحـديث646
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ًا:  ـؤتى((مرفوعــ ـافر، ـي ـار فــي فيغمــس بالـك الـن
ًا رأـيـت لـــه: ـهـل يقالا ثم غمسة، ـهـل ـقـط؟ خـيـر

ًا رأيت رب! وـيـؤتى ـيـا والـلـه فيقولا: ل قط؟ نعيم
ًا الـنـاس بأشد ـفـي فيـصـبغ اـلـدنيا، ـفـي ـكـان بؤـسـ
ًا رأـيـت لـه: ـهـل يقالا ثم صبغة، الجنة ـقـط؟ بؤـسـ

.))رب! يا والله فيقولا: ل

● )5/2618.(

صحيح. ●

وروى ،))الدنيا... أهل بأنعم يؤتى((بلفظ:  ماسلم رواه ●
.))المسند(( في أحمد نحوه

3/203())المسممند(( )،10/490())الصولا جاماع((انظر: 
).253و

ـة:  ـهـذهُ نزـلـت - ـحـديث: لـمـا647 ـِذْر{الـي َأـن َو
َتَك ِبيَن َعِشيَر َلْقَر علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي أـتـى ؛}ا
ـيــا((ـنــادى:  ـثــم علـيــه، فـصــعد الـصــفا، وـســلم

يجـيـء رـجـل بـيـن إلـيـه، الناس . فاجتمع))صباحاهُ!
الـلـه رـسـولا رسوله. فـقـالا يبعث رجل وبين إليه،
ـد بني يا((:  وسلم عليه الله صلى ـا عـب المطـلـب! ـي
ً أن أخــبرتكم لو لؤي! أرأيتم بني فهر! يا بني خيل

.))ـصـدقتموني؟ عليـكـم؛ تغير أن تريد الجبل بسفح
ـعـذاب ـيـدي بين لكم نذير فإني((قالوا: نعم. قالا: 

ًا . فقالا))شديد ّـبـ الـيـوم! أـمـا ـسـائر ـلـك أبولهب: ت
ّـبـت{الـلـه:  وأنزلا لهذا؟ إل دعوتنا َدا َت ِـبـي َـيـ أ

َلـَهـٍب َ

َتّب... .}ّو

● )5/2619.(
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صحيح. ●

ابممن حممديث ماممن والترماذي؛ً وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنهما. الله رضي عباس

).2/286 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث648
ـت:  لـمـا(( ـِذْر{نزـل َأـن َتَك َو ـيَر ـَن َعـِش ِبـي َلْقَر ـقـالا ؛}ا

ابنة فاطمة يا((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا
عـبـد بـنـي المطـلـب! ـيـا عـبـد ابـنـة ـصـفية محمد! يا

ًا، الله من لكم أملك المطلب! ل ـمـن ـسـلوني ـشـيئ
.))شئتم ما مالي

● )5/2619.(

صحيح. ●

والنسائي. والترماذي، رواه: ماسلم، ●

اللممه رضممي هريممرةا أبي حديث مان البخاري نحوه وروى
عنه.

).292 و2/289())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي هريرة أبي - حديث649
عليه الله صلى الله رسولا دعا الية؛ هذهُ نزلت لما

ًا وـسـلم ـ ـالا:  وـخـص، فـعـم قريـش ـا((فـق معـشـر ـي
بـنـي معـشـر الـنـار. ـيـا من أنفسكم قريش! أنقذوا

بـنـت فاطـمـة الـنـار. ـيـا ـمـن أنفسكم كعب! أنقذوا
أملك ل والله فإني النار؛ من نفسك محمد! أنقذي

ًا؛ الله من لكم ًا لكم أن إل شيئ .))ببلها سأبلها رحم

● )5/2619.(
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صحيح. ●

قبله. انظر: ماا ●

(أو: ـهـاجهم) وجبرـيـل اهجـهـم((- حديث: 650
.))معك

● )5/2622.(

صحيح. ●

عممازب بن البراء حديث مان وماسلم؛ً رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي

).5/174())الصولا جاماع((انظر: 

أبيه: أنه عن كعب بن الرحمن عبد - حديث651
ـعـّز الـلـه : إن وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى للنبي قـالا
رســولا أنزلا. فقالا ما الشعراء في أنزلا قد وجّل
يجاهـد الـمـؤمن إن((:  وـسـلم عليـه اللـه صلى الله

ـذي ولـسـانه، بـسـيفه ـدهُ؛ نفـسـي واـل ـا لـكـأن بـي ـم
.))النبل نضح به ترمونهم

● )5/2622.(

صحيح. ●

وابن والبغوي، والطبراني، الرزاق، وعبد رواه: أحمد، ●
وغيرهم. والبيهقي، حبان،

())المصممنفِّ(( )،6/387 ،3/456())المسممند((انظممر: 
()) الممبيهقي سنن(( )،19/75())الكبير المعجم(( )،11/263
(صا))الكشمماف(( )،12/378()) السممنة شممرح(( )،10/239

))الصمممممممحيحة السلسممممممملة(( )،114/رقمممممممم123

)4/172.(
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ُة ّنْمِل ُسوَر ال

من بأعلم عنها المسؤولا ... ما((- حديث: 652
.))السائل...

● )5/2663.(

صحيح. ●

رواه: البخمماري، الذي الطويل جبريل حديث مان جزء ●
والنسائي. داود، وأبو وماسلم،

).1/213())الصولا جاماع((انظر: 



ُة ْلَقَصِص ُسوَر ا

الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا أن روي((- قوله: 653
ـه ـلم علـي ـبر وـس ـه أـخ ـى) قـضـى أـن ـي: موـس (يعـن

.))وأطيبهما أكثرهما
● )5/2689.(
صحيح. ●
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ًا البخاري رواه ● اللممه رضممي عبمماس ابممن علممى ماوقوف
نحمموه: الحميممدي، المرفمموع. وروى حكممم في ولكنه عنهما،

والبيهقي. والحاكم، يعلى، وأبو
))وماروياته عباس ابن تفسير(( )،5/289())الفتح((انظر: 

)2/704.(

ـديث654 ـيب - ـح ـن المـس ـزن ـب ـي ـح المخزوـم
الوفاة؛ طالب أبا حضرت قالا: لما عنه؛ الله رضي
فوـجـد ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا جاءهُ
ـبـن أمـيـة ـبـن الـلـه وعـبـد هـشـام ابن جهل أبا عندهُ

: وسلم عليه الله صلى الله رسولا فقالا المغيرة،
عـنـد بـهـا لك أحاج كلمة الله، إل إله عم! قل: ل يا((

أـبـا أمـيـة: ـيـا ـبـن وعـبـدالله جـهـل أبو . فقالا))الله
ـيـزلا فـلـم المطـلـب؟ عـبـد مـلـة عن طالب! أترغب

علـيـه، يعرـضـها وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا
ـقـالا: ـمـا آـخـر كان حتى المقالة، بتلك له ويعودان

إل إـلـه يـقـولا: ل أن المطلب. وأـبـى عبد ملة على
: وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا الله. فقالا

الله . فأنزلا))عنك ُأنَه لم ما لك لستغفرن والله؛((
ِبّي َكاَن َما{تعالى:  ّن ّلِذيَن ِلل ُنوا َوا َتْغِفُروا َأن آَم ّيْســ

ِكيَن ْلُمْشِر َلْو ِل ُنوا َو ِلي َكا َبى ُأو أبي في وأنزلا ،}ُقْر
ّنَك{طالب:  َ ِإ ْبَت َمْن َتْهِدي ل َب ِكّن َأْح َل ـَه َو ـِدي الـل َيـْه

ُء َمن }.ّيَشا

● )5/2702.(
صحيح. ●
والنسائي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

بعده. ماا وانظر )،9/237())الصولا جاماع((انظر: 
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ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي هريرة أبي - حديث655
صلى الله رسولا أتاهُ طالب أبي وفاة حضرت لما((

ـل: ل يا((فقالا:  ، وسلم عليه الله ـه عماهُ! ـق إل إـل
ا لك أشهد الله ول))القيامـة يـوم به أن . فقـالا: ل

جزع إل عليها حمله يقولون: ما قريش بها تعيرني
بـهـا لـقـر إل أقولـهـا ل عيـنـك، بها لقررت الموت؛

ّنـَك{تعـالى:  الله قولا عينك. ونزلا َ ِإ َمـْن َتـْهـِدي ل
ـَت ْـب َب ـّن َأْح ِـك َل ـَه َو ـِدي الـل ُء ـَمـن َيـْه ـا ـَو ّيـَش ـُم َوـُه َـل َأْع

َتِديَن ْلُمْه }.ِبا
● )5/2702.(
صحيح. ●
والترماذي. رواه: ماسلم، ●

قبله. ). وانظر: ماا9/239())الصولا جاماع((انظر: 



ُة ُبوِت ُسوَر َك ْن ْلَع ا

ـديث: 656 ـاس أـشـد((- ـح ًء الـن ـاء، بل ـم النبـي ـث
ـى الرجل يبتلى فالمثل؛ المثل ثم الصالحون، عـل

ـفـي ـلـه زـيـد صلبة؛ دينه في كان فإن دينه؛ حسب
.))البتلء

● )5/2721.(

صحيح. ●

وأحمممد، والممدارماي، مامماجه، وابممن رواه: الترماممذي، ●
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وغيرهم.

شممماكر)، مممم1481/رقمممم3/45())المسمممند((انظمممر: 
))الصمممممممممممممممممممممممممحيحة السلسممممممممممممممممممممممممملة((

).144 و143/رقم1/225(

أبي بن سعد في((): 8( الية نزولا - سبب657
ًا وكان عنه، الله رضي وقاص ـه: فقالت بأمه، باّر ـل

ول آـكـل ل أـحـدثت؟! والـلـه؛ اـلـذي اـلـدين ـهـذا ـمـا
أـمـوت، أو علـيـه، كـنـت ـمـا إـلـى ترـجـع حتى أشرب
إنها أمه! ثم قاتل يقالا: يا الدهر، أبد بذلك فتتعير
ًا مكثت ـاء تشرب، ولم تأكل لم وليلة يوم ـسـعد فـج
نـفـس، مـئـة ـلـك ـكـانت أـمـاهُ! ـلـو وـقـالا: ـيـا إليها،

ًا فخرجت ًا؛ نفس إن فكـلـي ديـنـي؛ ترـكـت ـمـا نفـسـ
أكلت منه؛ أيست تأكلي. فلما فل شئت وإن شئت،

.))الية هذهُ الله فأنزلا وشربت،

● )5/2723.(

صحيح. ●

والترماذي. رواه: ماسلم، ●

).13-9/11())الصولا جاماع((انظر: 

ـعـن تنـهـه ـلـم ـصـلة ـصـلى ـمـن((- حديث: 658
ًا إل الله من بها يزدد لم والمنكر؛ الفحشاء .))بعد

● )5/2738.(

ًا. ضعيف ● مرفوع

،))الزهممد(( فممي وأحمممد جريممر، وابن رواه: الطبراني، ●
عبمماس ابن حديث مان وغيرهم؛ً ،))الشهاب(( في والقضاعي

عنهما. الله رضي
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والحسممن عنممه اللممه رضممي ماسممعود ابممن عن صح ولكن
بنحوه. البصري

())الزوائممد (ماجمممع )،11/54())الكممبير المعجممم((انظر: 
تخريج(( )،2/414 ،1/14())الضعيفة السلسلة(( )،2/258
).1/338(  للحداد))الدين علوم إحياء أحاديث



ُة ِم ُسوَر الّرو

ـقـالا: عـنـه؛ الله رضي مسعود ابن - حديث659
ــانت(( ــارس ـك ــاهرة ـف ــى ـظ ــروم، عـل ــان اـل وـك

اـلـروم، عـلـى ـفـارس تظـهـر أن يحبون المشركون
عـلـى اـلـروم تظـهـر أن يحـبـون المـسـلمون وـكـان

دينـهـم، إـلـي أـقـرب وهم كتاب، أهل لنهم فارس؛
َبِت الم{نزلت:  فلما ِل َنى * ِفي الّروُم * ُغ ْد َلْرِض َأ ا
ِبِهْم َبْعِد ّمن َوُهم َل ُبوَن َغ ِل َيْغ ِنيَن ِبْضـِع * ِفي َس .}ِسـ

اـلـروم يـقـولا: إن ـصـاحبك بـكـر! إن أـبـا ـقـالوا: ـيـا
ـسـنين. ـقـالا: ـصـدق. بـضـع في فارس على تظهر

أرـبـع عـلـى فـبـايعوهُ نـقـامرك؟ أن ـلـك ـقـالوا: ـهـل
يـكـن وـلـم الـسـبع فمـضـت سنين، سبع إلى قلئص

ـذلك، المشــركون ففــرح شــيء، علــى فشــق ـب
وسلم عليه الله صلى للنبي ذلك فذكر المسلمين،

. ـقـالوا: دون))عـنـدكم؟ ـسـنين بـضـع ـمـا((فقالا:  ،
ـفـي سنتين وازدد فزايدهم، اذهب؛((العشر. قالا: 
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جـاءت ـحـتى السـنتان؛ مـضـت . قـالا: فمـا))الجل
فــارس. ففــرح علــى الــروم بظهــور الركبــان
بذلك. المؤمنون

).2757 و5/2756( ●

بنحوهُ. صحيح ●

والحاكم. والطبري، وأحمد، رواه: الترماذي، ●

بممن سممفيان إسممنادها في المؤلفِّ اختارها التي والرواية
حديثه. أسقطوا وكيع؛ً

سممنن صممحيح(( )،300-2/298())الصولا جاماع((انظر: 
تفسممير(( شمماكر)، ممم4/168())المسند(( )،3/87 ())الترماذي
).21/16())الطبري

تفسممير((انظممر:  عنممه الله رضي ماسعود ابن رواية وعن
))الطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبري

)21/20.(

ّكل اعقلها((- حديث: 660 لعرابــي . قاله))وتو
الـلـه رـسـولا مـسـجد ـبـاب عـلـى طليـقـة ناقته ترك

ـقـائلً: ـتـوكلت يـصـلي ودخل وسلم عليه الله صلى
الله. على

● )5/2758.(

حسن. ●

فممي الممدنيا أبممي وابممن حبممان، وابممن رواه: الترماممذي، ●
ّكممل(( فممي ُنعيممم وأبممو ،))الشممعب(( فممي والممبيهقي ،))التو
.))الحلية((

))التوكممل(( )،2/309())الترماممذي سممنن صممحيح((انظممر: 

())اليمان شعب(( جاسم)، م11/رقم46(صا الدنيا أبي لبن
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3/413-416،(
(صا))الفقر ماشكلة تخريج(( )،4/279 ())الدين علوم إحياء((

23.(



ُة ُلْقَمان ُسوَر

كأنك الله تعبد - حديث: ((... الحسان: أن661
تراهُ...)).

● )5/2784.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم وقد الطويل، جبريل حديث مان جزء ●

).652 انظر: (رقم



ُة َلْحَزاِب ُسوَر ا

ـــه: ظــاهر662 ـن أوس - قول ـن الصــامت ـب ـم
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الـلـه رـسـولا إـلـى فجـاءت ثعلـبـة، بنـت خولة زوجه
رـسـولا تـقـولا: ـيـا تـشـكو؛ وـسـلم علـيـه الله صلى

بطـنـي، لـه ونثرت شبابي، وأفنى مالي، الله! أكل
ـي. ـظـاهر ولدي؛ وانقطع سني، كبرت إذا حتى مـن

ـقـد إل أراك ـمـا((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى فـقـالا
ًا، ذـلـك . فأـعـادت))عليه حرمت الـلـه: ـفـأنزلا ـمـرار

ْد{ ِـتـي ـَقـْولَا الـلـُه ـَسـِمَع ـَقـ ّل ُـلـَك ا َزْوِجـَهـا ـِفـي ُتَجاِد
ِكي َت َتْش َلى َو ُكـَمـا َيـْسـَمُع َوالـلـه اللِه ِإ الـلـَه ِإّن َتَحاُوَر

 اليات.}َبِصيٌر... َسِميٌع

● )5/2824.(

صحيح. ●

بطوله. مااجه ابن رواه ●

ًا: البخاري، ورواه والنسائي. ماختصر

ابمن سمنن صمحيح(( )،2/379())الصمولا جماماع((انظر: 
))مامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماجه

)1/351.(

ـقـالا: أبيه؛ عن الرحمن عبد بن عيينة - أثر663
ـه عنه: قالا الله رضي بكرة أبو قالا ـّز الـل وـجـّل: ـع

ْدـُعـوُهْم{ ِئِهْم ا َـبـا َد َأْقـَسـُط ـُهـَو ل ِإن الـلـِه ِعـنـ ّـلـْم ـَفـ

َلُموا َءُهْم َتْع َبا ُكْم آ ُن ِإْخَوا ّديِن ـِفـي ـَفـ ـ ُكْم اـل ِلي ؛}َوـَمـَوا
ـفـي إـخـوانكم ـمـن فأـنـا أـبـوهُ، يـعـرف ل مـمـن فأنا

عبــد بــن عيينــة كلم (مــن أبــي . قــالا))الــدين
ان أبـاهُ أن علـم لـو لظنـه إني الرحمن): والله؛ ك

ًا؛ ـمـن((الـحـديث:  ـفـي ـجـاء وقد إليه، لنتمى حمار
.))كفر إل يعلم؛ وهو أبيه غير إلى ادعى
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● )5/2826.(

حسن. ●

جوشمن بمن الرحممن عبمد فيه بإسناد جرير ابن رواه ●
ثقات. رجاله وبقية ،))صدوق((الحافظ:  عنه قالا عيينة؛ً والد

).21/121 ())الطبري تفسير((انظر: 

مامما والصممواب ،))بكممر أبممو قالا((المؤلفِّ:  عندتنبيه:  ●
ّته. أثب

رضي العاص بن عمرو بن الله عبد - حديث664
ًا هواهُ يكون حتى أحدكم يؤمن ل((عنهما:  الله ـ تبـع
.))به جئت لما

● )5/2828.(

ضعيف. ●

فممي بطممة وابممن ،))السممنة(( في عاصم أبي رواه: ابن ●
فممي والخطيممب ،))السممنة شممرح(( فممي والبغمموي ،))البانممة((
ضممعفه وقممد حماد، بن نعيم طريق مان كلهم ؛ً))بغداد تاريخ((

بعضهم.

())البانمة(( )،1/12( عاصممم أبممي  لبممن))السممنة((انظر: 
)،4/369())بغداد تاريخ(( )،1/213())السنة شرح(( )،1/387

).41رقم (حديث))والحكم العلوم جاماع((

ـيـؤمن ل بـيـدهُ؛ نفـسـي واـلـذي((- ـحـديث: 665
وولدهُ وماله نفسه من إليه أحب أكون حتى أحدكم

.))أجمعين والناس

● )5/2828.(

صحيح. ●
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ماتقاربممة، بألفاظ والنسائي؛ً وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي ماالك بن أنس حديث مان

).1/238())الصولا جاماع((انظر: 

ـالا666 ـديث: فـق ـا - ـح ـر: ـي ـولا عـم ـه! رـس الـل
نفسي. من إل شيء؛ كل من إلي أحب لنت والله؛
ـيـا ل((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا فقالا

. فقالا: يا))نفسك من إليك أحب أكون عمر! حتى
ـشـيء، ـكـل ـمـن إلي أحب لنت الله! والله؛ رسولا

.))عمر! يا الن((نفسي. فقالا:  من حتى

● )5/2828.(

صحيح. ●

هشام بن الله عبد حديث مان وأحمد؛ً رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي

).5/293())المسند(( )،11/523 ())الفتح((انظر: 

ـديث: 667 ـا((- ـح ـؤمن ـمـن ـم ـا إل ـم ـى وأـن أوـل
ـشـئتم: إن اـقـرؤوا والـخـرة، اـلـدنيا ـفـي به الناس

ِـبـّي{ ّن َـلـى ال ِنيَن َأْو ْلُمْؤِم ـا ـْن ِـب فأيـمـا ؛}َأنُفـِسـِهْم ـِم
ترك وإن كانوا، من عصبته فليرثه مالً؛ ترك مؤمن

ًا ًا؛ أو دين .))مولهُ فأنا فليأتني؛ ضياع

● )5/2829.(

صحيح. ●

رضي هريرةا أبي حديث مان وماسلم؛ً رواه: البخاري، ●
عنه. الله

).2/305())الصولا جاماع((انظر: 
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الحزاب] غزوة [أحداث

ـكـان إنه((الطويل:  إسحاق بن محمد - خبر668
ًا أن الخندق حديث من .))اليهود... من نفر

● )5/2833.(

بعضه. تخريج تقدم ●

ًا: (رقم . وانظر))النبوية السيرةا((انظر:  ).242 أيض

ـمـا والـلـه؛ لكم، أصنعه شيء بل((- حديث: 669
.))العرب... رأيت لنني إل ذلك أصنع

● )5/2834.(

تخريجه. تقدم ●

).477 انظر: (رقم

ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي ـسـلمة أم - أـثـر670
المريـسـيع وـخـوف؛ قتالا فيها مشاهد معه شهدت
يكــن لم وحنين، الفتح وفي بالحديبية وكنا وخيبر،

وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله لرسولا أتعب ذلك من
المسـلمين أن وذلـك الخنـدق، من عندنا أخوف ول

عـلـى نأمنـهـا ل قريظة وأن الحرجة، مثل في كانوا
نسـمع الصـباح، ـحـتى تـحـرس فالمدينـة اـلـذراري؛

ًا، يـصـبحوا ـحـتى المـسـلمين تكبير فيها ـحـتى خوـفـ
ًا. ينالوا لم بغيظهم الله ردهم خير

● )5/2834.(

ًا، ضعيف إسنادهُ ● ّد صحيح. ومعناهُ ج

عنها. الله رضي سلمة أم إلى بإسناده الواقدي رواه ●

).2/466(  للواقدي))المغازي((انظر: 
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ّذلا واحد، رجل فينا أنت إنما((- حديث: 671 فخ
لنعـيـم . ـقـاله))خدعة الحرب فإن استطعت؛ إن عنا
عنه. الله رضي مسعود بن

● )5/2835.(

للتحسين. قابل ضعيف، ●

ًا، إسحاق ابن رواه ● البيهقي. طريقه ومان ماعلق

المسيب. ابن مارسل مان الرزاق عبد ورواه

؛ً))خدعممة الحممرب((:  وسمملم عليه الله صلى قولمه ولكن
وغيرهم. داود، وأبو والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري،

())الصممولا جمماماع(( )،3/319())النبويممة السيرةا((انظر: 
2/575.(

ً وأن عنه، الله رضي حذيفة - خبر672 من رجل
رسولا الله! أرأيتم عبد أبا لـه: يا قالا الكوفة أهل
قالا: نـعـم؛ وصحبتموهُ؟ وسلم عليه الله صلى الله

ـقـالا: تـصـنعون؟ كنـتـم أـخـي! ـقـالا: فكـيـف ابن يا
ـمـا أدركـنـاهُ ـلـو نجهد. فقالا: والله؛ كنا لقد والله؛
أعناقنا. على ولحملناهُ الرض، على يمشي تركناهُ

رأيتنــا لقد أخي! والله؛ ابن حذيفة: يا قالا: فقالا
بالخـنـدق، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا مع

ًا وسلم عليه الله صلى الله رسولا وصلى ّي ـن هو ـم
يـقـوم رـجـل ـمـن((فـقـالا:  إليـنـا، التـفـت ثم الليل،
ـلـه يـشـرط يرـجـع، ـثـم الـقـوم، فـعـل ـمـا لنا فينظر
أـسـألا الرجـعـة، وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا

ـقـام . فما))الجنة؟ في رفيقي يكون أن تعالى الله
الـجـوع وـشـدة الـخـوف ـشـدة ـمـن الـقـوم من رجل
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الـلـه رـسـولا دعاني أحد؛ يقم لم فلما البرد، وشدة
القيــام من بد لي يكن فلم ، وسلم عليه الله صلى
في فادخل حذيفة! اذهب؛ يا((فقالا:  دعاني، حين

ًا تحدث ول يصنعون، ماذا فانظر القوم، حــتى شيئ
والريــح القوم، في فدخلت . قالا: فذهبت،))تأتينا

ًا لـهـم تقر ول تفعل، ما بهم تفعل الله وجنود ـقـدر
ًا ول معشر فقالا: يا سفيان، أبو فقام بناء، ول نار

حذيـفـة: جليـسـه. ـقـالا ـمـن اـمـرؤ قرـيـش! لينـظـر
فقـلـت: ـمـن جـنـبي، إـلـى كان الذي الرجل فأخذت

ـسـفيان: ـيـا أبو قالا فلن. ثم بن قالا: فلن أنت؟
مـقـام. ـبـدار أصبحتم ما والله؛ قريش! إنكم معشر

والجـمـالا)، (يعني: الخـيـل والخف الكراع هلك لقد
نـكـرهُ، اـلـذي عنـهـم وبلغـنـا قريـظـة، بـنـو وأخلفتـنـا

قدر، لنا تطمئن ما ترون، ما الريح شدة من ولقينا
ـاء؛ لنا يستمسك ول نار، لنا تقوم ول ـفـارتحلوا؛ بـن

معـقـولا، وـهـو جمـلـه، إـلـى ـقـام مرتحل. ثم فإني
ـه، فجـلـس ـم علـي ـه ـفـوثب ـضـربه، ـث ثلث، عـلـى ـب
عـهـد وـلـول ـقـائم، وـهـو إل عقاله أطلق ما فوالله؛
تـحـدث أل إـلـّي وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا

ًا بـسـهم. ـقـالا لقتلـتـه ـشـئت؛ ثم تأتيني، حتى شيئ
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا إلى حذيفة: فرجعت

(أي: كـسـاء) ـمـرط ـفـي يـصـلي ـقـائم وـهـو وـسـلم
رآني؛ فلما اليمن)، وشي (من مرحل نسائه لبعض

ـثـم الـمـرط، طرف علّي وطرح رجليه، إلى أدخلني
ـبرته سلم؛ لفيه. فلما وإني وسجد ركع ـبر. أـخ الـخ

فانـشـمروا قريـش، فعلـت بمـا غطفـان وسـمعت
بلدهم. إلى راجعين
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● )5/2835.(

صحيح. ●

رضممي حذيفة (أخذ عنده وليس بمعناه، رواه: ماسلم ●
نعيممم، وأبممو والحمماكم، بجممانبه)، الممذي الرجممل عنممه اللممه

.))الدلئل(( في كلهما والبيهقي؛ً

 ())النبويممة السمميرةا(( )،8/270())الصولا جاماع((انظر: 
).2/1113())المستدرك ماختصر(( )،3/323

وغـيـرهُ: مـسـلمة ـبـن محـمـد - ـقـوله: ـقـالا673
ـان(( ـا ـك ـدق ليلـن ًا، بالخـن ـار ـان نـه المشــركون وـك

ـفـي ـحـرب ـبـن ـسـفيان أبو فيغدو بينهم، يتناوبون
ًا، أصحابه ًا، الولـيـد ـبـن خالد ويغدو يوم ويـغـدو يوـمـ

ًا، العاص بن عمرو ـي بن هبيرة ويغدو يوم وـهـب أـب
ًا، ًا، جـهـل أـبـي ـبـن عكرـمـة ويـغـدو يوم ويـغـدو يوـمـ
ًا، الخطاب بن ضرار وـخـاف البلء، عـظـم ـحـتى يوم

ًا الناس ًا خوف .))شديد

● )5/2837.(

إلممى بسممنده ماغممازيه في الواقدي الولا الشطر أورد ●
وأورد عنهممما، اللممه رضي جبير بن وخوات ماسلمة بن ماحمد

 بممدون))طبقمماته(( فممي سممعد وابممن الواقممدي الثمماني الشطر
بالكذب. ماتهم والواقدي سند،

،2/461( الواقممدي ماغممازي )،2/67())الطبقات((انظر: 
468.(

ـصـلة ـعـن المـشـركون ـشـغلنا((- ـحـديث: 674
ــطى؛ ــلة الوـس ــر؛ ـص ــه مل العـص ــوافهم الـل أـج

ًا وقلوبهم .))نار

404



).2838 و5/2837( ●

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).120انظر: (رقم

* ل (حم السلم بشعار نادوا ثم((- قوله: 675
.))ينصرون)

● )5/2838.(

صحيح. ●

وليممس والحمماكم، وأحممد، والترماذي، داود، رواه: أبو ●
ذكممر وإنممما الحممزاب، غزوةا في كان الشعار ذلك أن عندهم

اللممه رسممولا إلممى  بإسممناده))الطبقممات(( فممي سعد ابن ذلك
. وسلم عليه الله صلى

،4/65())المسممند(( )،2/573())الصممولا جمماماع((انظممر: 
و3/314())النبوية السيرةا(( )،5/377 ())الطبقات(( )،315 
).2/136())الترماذي سنن صحيح(( )،2/72

ـديث: 676 ـم((- ـح ـي: المســلمين جراحـك (يعـن
ومن الله، سبيل المسلمين) في مع اقتتلوا الذين
.))شهيد فإنه منكم؛ قتل

● )5/2838.(

 بدون))ماغازيه(( في القصة: الواقدي ماع الحديث أورد ●
،))سمميرته(( فممي الحلممبي الممدين برهممان بممن علممي وكذا سند،

يممذكرا ولممم ،))الحممزاب غممزوةا(( فممي باشممميل أحمد وماحمد
ماصدرهما.

())الحلبية السيرةا(( )،2/474())الواقدي ماغازي((انظر: 
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).276(صا  لباشميل))الحزاب غزوةا(( )،2/644

ـبـن ـبـأوس بعـثـت حارـثـة بني أن((- رواية: 677
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا إلى قيظي

ـون: إن دور مــن دار وليــس عــورة، بيوتنــا يقوـل
أـحـد غطـفـان وبـيـن بينـنـا ليس دورنا، مثل النصار
َذْن عنا؛ يردهم ْأ فنمـنـع دورـنـا، إـلـى فلنرـجـع لنا؛ ف
، وسلم عليه الله صلى لهم ونساءنا. فأذن ذرارينا

اللـه! ل رسـولا فقالا: يـا ذلك، معاذ بن سعد فبلغ
إل ـشـدة؛ وإـيـاهم أـصـابنا ـمـا والـلـه إـنـا لـهـم؛ تأذن

.))هكذا... فردهم صنعوا

).2839 و5/2838( ●

ًا إسحاق ابن ذكر ● :))عورةا بيوتنا إن((القائل:  أن تعليق
لممم ولكممن الحممارث، بممن حارثة بني أحد قيظي، بن أوس هو

أن يممذكر ولممم لممه، أذن وسلم عليه الله صلى النبي أن يذكر
تممأذن اللممه! ل رسممولا قالا: يمما عنه الله رضي ماعاذ بن سعد

القصة. آخر لهم... إلى

).3/310 ())النبوية السيرةا((انظر: 

جعـيـل، اـسـمه رـجـل هـنـاك ـكـان((- ـخـبر: 678
اـسـمه، وسـلم علـيـه الـلـه صـلى اللـه رسولا فكرهُ

ًا، وسماهُ ًا... جعيل بعد من فقالوا: سماهُ عمر عمر
ًا للـبـائس وكان ًا، يوـمـ الـلـه ـصـلى والرـسـولا ظـهـر
.))معهم يردد وسلم عليه

● )5/2842.(

ضعيف. ●

ًا. إسحاق ابن رواه ● تعليق
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())الطممبري تاريممخ(( )،3/302())النبويممة السيرةا((انظر: 
).3/409(  للبيهقي))الدلئل(( )،567 و2/566

ـن ثابت بن زيد وكان((- قولـه: 679 ينـقـل فيـم
نعم إنه أما((:  وسلم عليه الله صلى فقالا التراب،
وـكـان الخـنـدق، ـفـي فنام عيناهُ، . وغلبته))الغلم!

ًا، القر ل وـهـو ـسـلحه ـحـزم ـبـن عمارة فأخذ شديد
ـصـلى الـلـه رـسـولا فـقـالا ـفـزع، قام؛ فلما يشعر،

ذـهـب ـحـتى رـقـاد! نـمـت أـبـا يا((:  وسلم عليه الله
ـهـذا بسـلح علـم لـــه مـن((قـالا:  . ثـم))سلحك؟!

ـدي. الله! هو رسولا عمارة: يا . فقالا))الغلم؟ عـن
المـسـلم ـيـروع أن . ونـهـى))علـيـه ـفـردهُ((فـقـالا: 

ًا! متاعه ويؤخذ لعب

● )5/2842.(

ًا. ضعيف ● ّد ج

الحمماكم طريقممه وماممن ،))المغازي(( في الواقدي رواه ●
.))المستدرك(( في

)،3/421())المسممتدرك(( )،2/448())المغممازي((انظممر: 
.))ثابت بن زيد ترجمة م1/561())الصابة((

عـنـه؛ الـلـه رـضـي الفارـسـي سلمان - خبر680
عـلـّي فغلـظـت الخندق، من ناحية في قالا: ضربت

قرـيـب وـسـلم عليه الله صلى الله ورسولا صخرة،
عـلـّي؛ المـكـان شدة ورأى أضرب، رآني فلما مني،
ـضـربة ـبـه فـضـرب ـيـدي، ـمـن المـعـولا فأـخـذ نزلا،

ـضـربة به ضرب برقة. قالا: ثم المعولا تحت لمعت
به ضرب أخرى. قالا: ثم برقة تحته فلمعت أخرى،
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أخرى. قالا: قلت: بأبي برقة تحته فلمعت الثالثة،
لـمـع رأـيـت؟ الذي هذا الله! ما رسولا يا وأمي أنت

ـيـا ذـلـك رأـيـت أوـقـد((ـقـالا:  تضرب؟ وأنت المعولا
الوـلـى؛ أـمـا((. قالا: قلت: نـعـم. ـقـالا: ))سلمان؟

ـفـإن الثانـيـة؛ وأـمـا اليـمـن، بـهـا علّي فتح الله فإن
الثالـثـة؛ وأـمـا والمـغـرب، الـشـام بها علّي فتح الله
.))المشرق بها علّي فتح الله فإن

● )5/2842.(

لغيرهُ. حسن ●

،))الممدلئل(( فممي نعيممم وأبممو والطبراني، رواه: أحمد، ●
ًا. عن بعضها يقوي بأسانيد والبيهقي؛ً عممازب بممن البراء بعض

البخمماري ورواه زيممادات، بعضممهم وعنممد عنممه، اللممه رضممي
ًا. ماختصر

أورده الممذي إسممحاق ابممن طريق مان سلمان حديث أماا
ّلقه ضعيفِّ؛ً فإسناده المؤلفِّ؛ً إسحاق. ابن ع

فقممه(( )،7/397()) الفتح(( )،4/303()) المسند((انظر: 
)،3/305()) النبويممممة السمممميرةا(( )،321(صا)) السمممميرةا

).639 و2/638( نعيم  لبي))الدلئل((

ـيـوم عـنـه الله رضي النضر بن أنس - قصة681
ِنيَن ـِمـَن{)ـ:ـ 23( الية وأن أحد، ْلـُمـْؤِم :}ِرـَجـالٌا... ا

فيه. نزلت

● )5/2844.(

صحيحة. ●

تخريجها. تقدم ●

).154انظر: (رقم
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يهود وثناء سلم، بن الله عبد إسلم - خبر682
وحبرـنــا ـســيدنا واـبــن وـقــولهم: ـســيدنا علـيــه،

وعالمنا...

● )5/2845.(

صحيح. ●

فضممائل(( فممي والنسممائي وأحمممد، رواه: البخمماري، ●
عنه. الله رضي ماالك بن أنس حديث مان ؛ً))الصحابة

 للنسممائي))الصحابة فضائل(( )،7/249())الفتح((انظر: 
).145(صا

ـديث683 ـن - ـح ـاس اـب ـي عـب ـه رـض ـا الـل عنهـم
ًا:  ـمـا مـثـل الله من يهود! احذروا معشر يا((مرفوع

ـقـد ـفـإنكم وأـسـلموا؛ النقـمـة، ـمـن بقرـيـش ـنـزلا
كـتـابكم ـفـي ذـلـك تـجـدون مرسل، نبي أني عرفتم
أـنـا ـتـرى محـمـد! إـنـك . قالوا: ـيـا))إليكم الله وعهد

ًا لقـيـت أـنـك يغرـنـك ل قوـمـك، ـ ـم ل قوـم لـهـم عـل
ـالحرب ـم فأصــبت ـب ـا فرصــة، منـه ـه إـن ـن والـل لـئ
.))الناس نحن أنا لتعلمن حاربناك؛

● )5/2846.(

ضعيف. ●

والواحدي ،))التفسير(( في جرير وابن داود، رواه: أبو ●
ماممن كلهممم ؛ً))الممدلئل(( فممي والبيهقي ،))النزولا أسباب(( في

بممن زيممد ماممولى ماحمد أبي بن ماحمد عن إسحاق ابن طريق
ثابت.

ماجهولا. هذا وماحمد

جمماماع(( شمماكر)، ممم6/227())الطممبري تفسممير((انظممر: 
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))الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممولا

).3/69())النبوية السيرةا(( )،3/173())الدلئل(( )،2/65(

ـمـن ـكـان((ـقـالا:  جعفر؛ بن الله عبد - خبر684
بحلب قدمت العرب من امرأة قينقاع: أن بني أمر
صائغ إلى وجلست قينقاع، بني بسوق فباعته لها،
ـفـأبت، وجهـهـا، كـشـف على يريدونها فجعلوا بها،

ـد ـى الصــائغ فعـم ـا، طــرف إـل ـدهُ ثوبـه ـى فعـق إـل
فـضـحكوا ـسـوأتها، انكـشـفت قامت؛ فلما ظهرها،

عـلـى المـسـلمين ـمـن رـجـل ـفـوثب فـصـاحت، بها،
ًا، وـكـان فقتله، الصائغ ـ ّـي عـلـى يـهـود وـشـدت يهود

ــوهُ، المســـلم ــل فاستصـــرخ فقتـل المســـلم أـه
فوـقـع المسلمون، فغضب اليهود، على المسلمين

.))قينقاع بني وبين بينهم الشر

● )5/2846.(

ضعيف. ●

فممي ماشممهور والخممبر مانقطممع، بسند هشام ابن رواه ●
السيرةا. كتب

).3/70())النبوية السيرةا((انظر: 

ـمـع ـسـلولا ـبـن أـبـي ـبـن الـلـه عـبـد - ـخـبر685
وقولـــه: ـيـا ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا

ـزرج). حلفاء (وكانوا موالّي في محمد! أحسن الـخ
وسلم عليه الله صلى الله رسولا عليه قالا: فأبطأ

ـا ، ـالا: ـي ـد! أحـسـن فـق ـي محـم ـالا: ـف ـوالّي. ـق ـم
الله رسولا درع جيب في يدهُ عنه. فأدخل فأعرض

صــلى الله رسولا له فقالا ، وسلم عليه الله صلى
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اللــه رسولا . وغضب))أرسلني((:  وسلم عليه الله
ـثـم ظللً، ـلـوجهه رأوا حتى ، وسلم عليه الله صلى
أرـسـلك ل والله؛ . قالا: ل))ويحك! أرسلني((قالا: 
وثلث حاـسـر، مـئـة أرـبـع ـمـوالّي، في تحسن حتى
والســود، الحمــر مــن منعــوني قــد دارع، مئــة

أخشــى امرؤ والله واحدة! إني غداة في تحصدهم
وـسـلم عليه الله صلى الله رسـولا الدوائر. فقـالا

.))لك هم((: 

● )5/2846.(

ضعيف. ●

طريقممه وماممن مانقطممع، بإسممناد إسممحاق رواه: ابممن ●
.))الدلئل(( في والبيهقي ،))التاريخ(( في الطبري

السيرةا. كتب في ماشهور والخبر

).3/71())النبوية السيرةا((انظر: 

أن((ـسـببه:  وأن النـضـير، بـنـي جلء - ـخـبر686
ليأـخـذ إليـهـم ذـهـب وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي
أـبـا ـيـا ـقـالوا: نـعـم أـتـاهم؛ فلما قتيلين، دية منهم

بـنـا اـسـتعنت مـمـا أحبـبـت ـمـا على القاسم! نعينك
ـلـن فـقـالوا: إنـكـم ببـعـض، بعـضـهم خل علـيـه. ـثـم

الـلـه (ورـسـولا ـهـذهُ ـحـاله مـثـل على الرجل تجدوا
بـيـوتهم ـمـن ـجـدار جنب إلى وسلم عليه الله صلى

فيلـقـي اـلـبيت، ـهـذا عـلـى يعـلـو رجل فمن قاعد)؛
ُألهم منه؟ فيريحنا صخرة، عليه صلى الله رسولا ف
وـخـرج فـقـام أمرـهـم، ـمـن كان ما وسلم عليه الله

ًا ّيؤ وأـمــر المديـنــة، إـلــى راجـعــ لحربـهــم. ـبــالته
.))الجلء كان الحصون... ثم في منه فتحصنوا
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● )5/2847.(

ضعيف. إسنادهُ ●

ًا، إسممحاق رواه: ابممن ● سممند، بممدون سممعد وابممن ماعلقمم
ابن طريق مان طريقين: الولى  مان))الدلئل(( في والبيهقي
ًا، إسحاق لهيعة. ابن فيها والثانية ماعلق

صممحيح، إسممناده آخر سبب النضير بني  لجلءتنبيه: ●
عن الزهري عن ماعمر  عن))المصنفِّ(( في عبدالرزاق رواه
النممبي أصحاب مان رجل عن ماالك بن كعب بن الرحمن عبد

فممي داود طريقممه: أبممو وماممن ، وسمملم عليممه اللممه صمملى
وعبممد ماردويممه ابن وكذا ،))الدلئل(( في والبيهقي ،))السنن((

،))الفتح(( في الحافظ قالا ماا على ؛ً))التفسير(( في حميد بن
ًا رواه داود أبا أن إلى يشر لم أنه والغريب الطريق مان أيض
نفسها.

الزهممري عممن((: ))الفتممح(( و))الممرزاق عبد ماصنفِّ(( وفي
والصممواب: ،))بممه كعممب بممن الرحمممن عبممد ابممن الله عبد عن

أبممي عند هو كما ؛ً))كعب ابن الرحمن عبد عن الزهري عن((
عنممه روى ماّمممن هنمماك فليممس  للممذهبي؛ً))المغممازي((و داود

إنممما كعممب، بن الرحمن عبد بن الله عبد اسمه مان الزهري
الله عبد بن الرحمن وعبد كعب، بن الرحمن اثنان: عبد هما
الرحمممن عبممد بممن الله عبد أماا ثقة، تابعي وكلهما كعب، بن
التابعين. أتباع مان فهو ماالك؛ً بن كعب بن

3/180 ())الممدلئل(( )،3/268())النبوية السيرةا((انظر: 
).2/57())الطبقات(( )،354و

())داود أبممي سممنن صممحيح((انظممر:  الخممر وللسممبب
)،3/178())المممدلئل(( )،5/358())المصمممنفِّ(( )،2/582

).149(صا  للذهبي))المغازي(( )،7/331())الفتح((
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فممي: الزهممري ترجمممة الزهممري: انظممر عنه روى وعمن
 لبممن))دماشممق مادينممة تاريممخ((و  للمممزي،))الكمممالا تهممذيب((

عساكر.

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي بعث - خبر687
ـحـتى انطلقوا((وقوله:  قريظة، بني إلى السعدين

ـفـإن ل؟ أم الـقـوم ـهـؤلء عن بلغنا ما أحق تنظروا
ًا؛ كان ًا لي فالحنوا حق ـفـي تفـتـوا ول أعرـفـه، لحـنـ

بينـنـا فيـمـا الوـفـاء عـلـى ـكـانوا وإن الناس، أعضاد
ـم؛ ـاجهروا وبينـه ـه ـف ـاس ـب ـوا))للـن ـتى . فخرـج ـح

عنـهـم، بلغـهـم ـمـا أخـبـث عـلـى فوـجـدوهم أتوهم،
.))المسلمين معشر يا أكبر! أبشروا الله((فقالا: 

● )5/2847.(

ضعيف. ●

ًا إسممحاق رواه: ابممن ● ًا، ماعلقمم طريقممه وماممن ومانقطعمم
.))الدلئل(( في والبيهقي ،))التاريخ(( في الطبري

السيرةا. كتب في ماشهور والخبر

).3/309 ())النبوية السيرةا((انظر: 

قريظة]: بني غزوة [أحداث

قــولا مــن بطــوله قريظــة بنــي - خــبر688
ـه الله صلى النبي رجع((المؤلف:  إـلـى وـسـلم علـي
الـلـه بحـكـم حكـمـت لـقـد((ـقـوله:   إـلـى))المدينة...

.))أرقعة سبعة فوق من تعالى

● )5/2848-2849.(

صحيح. ●
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وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، بمجممموعه الخبر هذا ●
بممن وجممابر عمر وابن عائشة عن وغيرهم؛ً والترماذي، داود،
بعضممهم زاد عنهممم؛ً اللممه رضي الخدري سعيد وأبي الله عبد

الخرون. يروه لم ماا بعضهم وروى وأنقص،

).278-8/272())الصولا جاماع((انظر: 

ـه رضي الله عبد بن جابر - حديث689 ـه؛ الـل عـن
علـى يسـتأذن عنـه اللـه رضـي أبـوبكر قالا: أقبل

بـبـابه والـنـاس ، وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا
ـم جالس، وسلم عليه الله صلى والنبي جلوس، فـل

فاســتأذن، عنه، الله رضي عمر أقبل لـه. ثم يؤذن
ـه رـضـي وعـمـر بكر لبي أذن لـه. ثم يؤذن فلم الـل

ـه ـصـلى والـنـبي ـفـدخل، عنهـمـا، ـه الـل وـسـلم علـي
وـسـلم علـيـه الله صلى وهو نساؤهُ، وحوله جالس،

ـبي عنه: لكلـمـن الله رضي عمر ساكت. فقالا الـن
عـمـر فـقـالا يـضـحك، لعـلـه وـسـلم علـيـه الله صلى
زـيـد ابـنـة رأـيـت الله! ـلـو رسولا عنه: يا الله رضي

ًا، النفقة عمر) سألتني (امرأة ـا! فوجأت آنف عنقـه
ـبـدت ـحـتى وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي فضحك
!))النفـقـة يـسـألنني ـحـولي ـهـن((وـقـالا:  نواجذهُ،

ليـضـربها، عائـشـة إلى عنه الله رضي بكر أبو فقام
كلهـمـا حفـصـة؛ إـلـى عـنـه الـلـه رـضـي عـمـر وقام

ـمـا وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي يقولن: تسألن
علـيـه الـلـه ـصـلى الرسـولا عـنـدهُ؟! فنهاهمـا ليس

ـصـلى الـلـه رـسـولا نـسـألا ل فقلن: والله؛ ، وسلم
عـنـدهُ. لـيـس ـمـا المجـلـس هذا بعد وسلم عليه الله

بعائـشـة فـبـدأ الخـيـار، وـجـّل ـعـّز الـلـه قالا: وأنزلا
ًا لك أذكر إني((فقالا:  عنها، الله رضي أحب ما أمر
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ـا))أبويك تستأمري حتى فيه تعجلي أن . قالت: وـم
ّيـَهــا َـيــا{عليـهــا:  ـقــالا: فتل ـهــو؟ ِـبــّي َأ ّن ـُقــل ال

عنـهـا: الـلـه رضي عائشة  الية. قالت}َلْزَواِجَك...
ـك ـوّي؟ أســتأمر أفـي ـل أـب ـار ! ـب ـه أخـت تعــالى الـل

ـمـا نـسـائك ـمـن لـمـرأة ـتـذكر أل وأسألك ورسوله،
الـلـه إن((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى اخترت. فقالا

ـالى ـم تـع ـي ـل ًا، يبعثـن ـ ـن معنـف ـي ولـك ًا بعثـن ـ معلـم
ًا، إل اـخـترت؛ عـمـا منـهـن اـمـرأة تـسـألني ل ميـسـر
.))أخبرتها

● )5/2854.(

صحيح. ●

وأحمد. رواه: ماسلم، ●

 ())المسمممند(( )،11/423())الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
3/328.(

رـضـي الرحـمـن عبد بن سلمة أبي - حديث690
الـنـبي زوج عنـهـا الـلـه رـضـي عائـشـة عنه: أن الله

صلى الله رسولا أخبرته: أن وسلم عليه الله صلى
أن تـعـالى الـلـه أـمـرهُ حـيـن جاءـهـا وسلم عليه الله

اللـه صـلى اللـه رسـولا قالت: فبـدأ أزواجه؛ يخير
ًا؛ لك ذاكر إني((فقالا:  ، وسلم عليه ـك فل أمر علـي

ـد))أبويك تستأمري حتى تستعجلي ل أن ـم . وـق عـل
قالا: بفراقه. قالت: ثم يأمراني يكونا لم أبوّي أن

ــا{ـقــالا:  تـعــالى الـلــه إن(( ــا َـي ّيـَه ــّي َأ ِـب ّن ـُقــل ال
ـي اليتين. فقلت تمام  إلى))}َلْزَواِجَك... لـه: فـف

ورـسـوله الـلـه أرـيـد أـبـوّي؟!  ـفـإني أستأمر هذا أي
الخرة. والدار
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● )5/2854.(

صحيح. ●

والنسائي. والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●

).11/425 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـا ابنة فاطمة يا((- حديث: 691 ـصـفية محمد! ـي
.))عبدالمطلب!... ابنة

● )5/2858.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).648 انظر: (رقم

قرـيــش! أنـقــذوا معـشــر ـيــا((- ـحــديث: 692
.))كعب!... بني معشر يا النار، من أنفسكم

● )5/2858.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).649انظر: (رقم

نـسـاء ـكـان((عنـهـا:  الله رضي عائشة - أثر693
ـصـلى الـلـه رـسـولا ـمـع الفـجـر يشهدون المؤمنين

بمروطهـن، متلفعـات يرجعن ثم ، وسلم عليه الله
.))الغلس من يعرفن ما

● )5/2860.(

صحيح. ●

والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
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وغيرهم.

).5/223())الصولا جاماع((انظر: 

أدرك ـلـو((عنـهـا:  الـلـه رـضـي عائـشـة - أثر694
النساء؛ أحدث ما وسلم عليه الله صلى الله رسولا

ـن ـن لمنعـه ـا المســاجد ـم ـت كـم ـي نســاء منـع بـن
.))إسرائيل

● )5/2860.(

صحيح. ●

وماالك. داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).11/201())الصولا جاماع((انظر: 

ـفـي عنهـمـا الـلـه رضي عباس ابن - حديث695
َ ِلـُمـْؤِمٍن َـكـاَن َوـَمـا{)ـ:ـ 36( الـيـة ـنـزولا ـسـبب َول
َنٍة ـا جـحـش، بنت زينب في نزلت((وأنها:  ،}ُمْؤِم لـم
ـد وسلم عليه الله صلى الله رسولا خطبها ـبـن لزـي
ْتُه الية، فنزلت فرفضته، حارثة َي .))َفَرِض

● )5/2865.(

ضعيف. ●

عنهممما اللممه رضممي عبمماس ابممن عممن جريممر ابن رواه ●
لة فيمه بإسنادين: أحدهما: ماظلمم مامن الضمعفاء مامن سلس

لهيعة. ابن العوفي. والثاني: فيه أسرةا

حفممص فيممه بإسممناد نفسممها زينب عن الدارقطني ورواه
ماتروك. وهو السدي، سليمان بن

))الدارقطني سنن(( )،22/11())الطبري تفسير((انظر: 

).3/935())السماوي الفتح(( )،3/301(
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أن في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد - خبر696
ت كلثـوم أم فـي نزلت السابقة الية ن عقبـة بن ب
اللـه ـصـلى للنـبي نفسـها وهبـت لما((معيط:  أبي

هي فسخطت حارثة، بن زيد فزوجها ، وسلم عليه
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا أردنا وقالا: إنما وأخوها،

.))الية عبدهُ! فنزلت فزوجنا ، وسلم عليه

● )5/2865.(

مقطوع. ●

بممن زيممد بن الرحمن عبد إلى بإسناده جرير ابن رواه ●
ًا أسلم عليه. ماوقوف

).22/12())الطبري تفسير((انظر: 

عـنـه؛ الـلـه رـضـي ماـلـك ـبـن أـنـس - حديث697
عـلـى وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي قالا: خـطـب

ـالا: ـحـتى أبيها، إلى النصار من امرأة جليبيب فـق
: وســلم عليه الله صلى النبي أمها. فقالا أستأمر

امرأـتـه، إـلـى الرـجـل . قالا: ـفـانطلق))إذن فنعم((
الت: لهـا لهـا، ذلـك فـذكر وجـد مـا إذن اللـه؛ فق
ًا؛ إل وسلم عليه الله صلى الله رسولا وـقـد جليبيـبـ

ـة فلن ـمـن منعناـهـا ـفـي وفلن؟! ـقـالا: والجارـي
يـخـبر أن يرـيـد الرجل تسمع. قالا: فانطلق سترها
فـقـالت ـبـذلك، وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا

ـصـلى الـلـه رسولا على تردوا أن الجارية: أتريدون
لـكـم؛ رـضـيه ـقـد ـكـان أـمـرهُ؟! إن وـسـلم عليه الله

وـقـال: أبويـهـا، ـعـن جـلـت فأنكحوهُ. قالا: فكأنـهـا
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا إلى أبوها صدقت. فذهب

فـقـد رـضـيته؛ ـقـد كـنـت فـقـالا: إن ، وـسـلم علـيـه
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ـقـد ـفـإني((:  وـسـلم علـيـه الله صلى رضيناهُ. قالا
المديـنـة، أـهـل ـفـزع . ـقـالا: فزوجـهـا. ـثـم))رضيته
مــن ناس وحوله قتل، قد فوجدوهُ جليبيب، فركب

ـه رـضـي أنس قتلهم. قالا قد المشركين ـه: الـل عـن
بالمدينة. بيت أنفق لمن وإنها رأيتها فلقد

● )5/2866.(

صحيح. ●

أحمد طريقه ومان ،))المصنفِّ(( في الرزاق رواه: عبد ●
صممحيح، بإسممناد ؛ً))صممحيحه(( في حبان وابن ،))المسند(( في

عنه. الله رضي السلمي برزةا أبي حديث مان وسيأتي

)،3/136())المسممند(( )،6/155 ())المصممنفِّ((انظممر: 
).923). وانظر: (رقم2268(رقم))الظمآن ماوارد((

قـالا: لمـا عـنـه؛ الـلـه رـضـي أـنـس - حديث698
رـسـولا ـقـالا عنـهـا؛ الـلـه رـضـي زينب عدة انقضت

اذهب؛((حارثة:  بن لزيد وسلم عليه الله صلى الله
تخـمـر وـهـي أتاـهـا ـحـتى . ـفـانطلق))علّي فاذكرها

ـصـدري ـفـي عظـمـت رأيتـهـا؛ عجينها. قـالا: فلـمـا
رسولا وأقولا: إن إليها، أنظر أن أستطيع ما حتى
ظـهـري، فوليتها ، ذكرها وسلم عليه الله صلى الله

زيـنـب! أبـشـري! وقـلـت: ـيـا عـقـبي، على ونكصت
بذكرك. وسلم عليه الله صلى الله رسولا أرسلني

ًا بـصـانعة أـنـا قالت: ما ـعـّز رـبـي أؤاـمـر ـحـتى ـشـيئ
ـرآن، ونزلا مسجدها، إلى وجّل. فقامت ـاء الـق وـج

عليـهـا ـفـدخل ، وـسـلم عليه الله صلى الله رسـولا
.))إذن بغير

● )5/2869.(
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صحيح. ●

والنسائي. رواه: ماسلم، ●

).11/411())الصولا جاماع((انظر: 

عنـهـا؛ الـلـه رـضـي جـحـش بـنـت زينب - أثر699
ـفـوق ـمـن الـلـه وزوجني أهاليكن، زوجكن((قالت: 

.))سماوات سبع

● )5/2870.(

صحيح. ●

والنسائي. والترماذي، رواه: البخاري، ●

).2/309())الصولا جاماع((انظر: 

ـديث: 700 ـل أيـقـظ إذا((- ـح ـه الرـج ـن امرأـت ـم
الذاكرين من الليلة تلك كانا ركعتين؛ فصليا الليل،

ًا الله .))والذاكرات كثير

● )5/2871.(

صحيح. ●

مامماجه، وابن والنسائي، لمه)، (واللفظ داود رواه: أبو ●
والحاكم. يعلى، وأبو حبان، وابن

أبممي ماسممند(( )،67 و6/66()) الصممولا جمماماع((انظممر: 
))يعلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى

 - شمممعيب)،6/308())حبمممان ابمممن صمممحيح(( )،2/360(
).1/256())والترهيب الترغيب صحيح((

تحرـيـم أن((عنـهـا:  الـلـه رضي عائشة - أثر701
ألـغـي ـقـد وسلم عليه الله صلى النبي على النساء

.))وفاته... قبل
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● )5/2876.(

صحيح. ●

حبممان، وابن خزيمة، وابن والنسائي، رواه: الترماذي، ●
وغيرهم. والحاكم،

سممنن صممحيح(( )،2/321())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

)3/93.(

ـقـالا: بـنـى عـنـه؛ الـلـه رضي أنس - حديث702
جـحـش بـنـت بزيـنـب وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي
ًا، الطعـام على فأرسلت ولحم، بخبز فيجيـء داعيـ
ـوم يجيء ثم ويخرجون، فيأكلون قوم ـأكلون ـق فـي

ـا ـحـتى ـفـدعوت ويخرـجـون، ًا أـجـد ـم أدـعـوهُ، أـحـد
ًا أـجـد الله! ما رسولا فقلت: يا أدـعـوهُ. قـالا: أـحـد

في يتحدثون رهط ثلثة . وبقي))طعامكم ارفعوا((
، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا فخرج البيت،

فـقـالا: عنها، الله رضي عائشة حجرة إلى فانطلق
.))وبرـكـاته الـلـه ورحمة البيت أهل عليكم السلم((

وـجـدت كـيـف الـلـه، ورحـمـة الـسـلم قالت: وعليك
حـجـر ـلـك. فتـقـرى الـلـه بارك الله؟ رسولا يا أهلك

ـن لعائشة يقولا كما لهن يقولا كلهن نسائه، ويقـل
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي رجع ثم عائشة، قالت كما

ـان يتحدثون، البيت في رهط ثلثة فإذا ؛ وسلم وـك
فـخـرج الحـيـاء، ـشـديد وـسـلم عليه الله صلى النبي

ًا أم أخـبرته أدري فمـا عائشـة، حجـرة نحـو منطلق
ِبَر ـه وضع إذا حتى فرجع، خرجوا، القوم أن ُأْخ رجـل
أرـخـى ـخـارجه؛ والـخـرى داخـلـه الباب أسكفة في
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الحجاب. آية وأنزلت وبينه، بيني الستر

● )5/2877.(

صحيح. ●

والترماممذي، وماسمملم، لممه)، (واللفممظ رواه: البخمماري ●
والنسائي.

).316-2/311())الصولا جاماع((انظر: 

الثلـثـة أولـئـك أن رواـيـة وـفـي((- قولـــه: 703
ـهـذا، يفعـلـون ـكـانوا يسمرون، كانوا الذين الرهط

بـنـت زيـنـب وـسـلم علـيـه الله صلى النبي وعروس
.))الحائط... إلى وجهها جالسة، جحش

● )5/2877.(

صحيح. ●

السابق. للحديث ماسلم رواية هذه ●

).2/314())الصولا جاماع((انظر: 

ـه رضي الخطاب بن عمر - حديث704 ـه: الـل عـن
فـلـو والـفـاجر؛ اـلـبر علـيـك الله! ـيـدخل رسولا يا((

آـيـة الـلـه بالحجاب! ـفـأنزلا المؤمنين أمهات أمرت
.))الحجاب

● )5/2877.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).8/621())الصولا جاماع((انظر: 

النبي وسؤاله السلم عليه جبريل - حديث705
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ـه ـصـلى ـه الـل ـلم علـي ـن وـس ـان الـسـلم ـع واليـم
والحسان...

● )5/2882.(

تخريجه. تقدم ●

).652انظر: (رقم



ُة َبأ ُسوَر َس

ـديث: 706 ـد((- ـح ـي لـق ـذا أوـت ًا ـه ـار ـن مزـم ـم
.))داود آلا مزامير

● )5/2897.(

صحيح. ●

حديث مان بمعناه؛ً والترماذي وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي الشعري ماوسى أبي

).9/79())الصولا جاماع((انظر: 

عنه؛ الله رضي الحصيب بن بريدة - حديث707
ـلم عليه الله صلى الله رسولا علينا قالا: خرج وـس

ًا، ـمـا الناس! أـتـدرون أيها((مرات:  ثلث فنادى يوم
أعـلـم. قـالا ورـسـوله . قالوا: الله))ومثلكم؟ مثلي
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ومثلـكـم مثـلـي إنـمـا((وـسـلم:  وآله عليه الله صلى
ًا خافوا قوم مثل ً فبعثوا يأتيهم، عدّو يــتراءى رجل

ـم، ـا لـه ـذلك؛ هــو فبينـم ـدو، أبصــر ـك ـل الـع فأقـب
يـنـذر أن قـبـل الـعـدو ـيـدركه أن وخـشـي ليـنـذرهم،

أيـهـا الـنـاس! أتيـتـم، بـثـوبه: أيـهـا ـفـأهوى ـقـومه،
.))الناس! أتيتم أيها الناس! أتيتم،

● )5/2915.(

لغيرهُ. حسن ●

،))الماثممممالا(( فممممي الشمممميخ وأبممممو رواه: أحمممممد، ●
أبممي طريممق ماممن كلهم ؛ً))الحديث أماثالا(( في والراماهرمازي

عبممد عممن الغنوي ماهاجر بن بشير عن دكين بن الفضل نعيم
رضممي السمملمي الحصمميب بممن بريدةا أبيه عن بريدةا بن الله
به. عنه الله

والعجلممي، ماعيممن ابممن توثيقه: وثقه في ماختلفِّ وبشير؛ً
فممي الممذهبي عنممه وقممالا عممدي، وابممن حمماتم أبممو وضممعفه

:))التقريممب(( فممي الحممافظ وقممالا ،))صممدوق((: ))المغنممي((
.))بالرجاء ُرماي الحديث، لين صدوق،((

ماسلم. رجالا مان قلت: وهو

وغيره. ماسلم عند شواهد وللحديث

(صا الشيخ  لبي))الماثالا(( )،5/438())المسند((انظر: 
(صا  للراماهرماممزي))الحممديث أماثممالا(( )،253/رقممم162

ًا:  ). وانظر7/رقم19 -عبممد1/193 ())ماسمملم صممحيح((أيضمم
الباقي).

ـبيه:  ● ،))بريممرةا بممن اللممه عبممد((: ))الظللا(( فمميتـن
والصواب: بريدةا.
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ـا بعـثـت((- حديث: 708 ًا، والـسـاعة أـن ـ إن جميـع
.))لتسبقني كادت

● )5/2915.(

لغيرهُ. حسن ●

قبله. ماا بإسناد ؛ً))التاريخ(( في والطبري رواه: أحمد، ●

.))الزوائد ماجمع(( في الهيثمي أوردها شواهد وله

).1/15())الطبري تاريخ(( )،5/348())المسند((انظر: 

جمماماع(( )،10/311()) الزوائد ماجمع((:  انظر وللشواهد
).385 و10/384()) الصمولا



ُة ِطر ُسوَر َفا

وســلم عليه الله صلى النبي أّن((- حديث: 709
مـئـة ـسـت وـلـه مرتـيـن، ـصـورته ـفـي جبرـيـل رأى

.))جناح

● )5/2921.(

صحيح. ●

ماممن وغيرهممم؛ً والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
عنه. الله رضي ماسعود بن عبدالله حديث
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).10/561 ،370-2/367())الصولا جاماع((انظر: 
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ُة ص ُسوَر

بن والخنس جهل وأبي سفيان أبي - خبر710
شريق...

● )5/3012.(
تخريجه. تقدم ●

).589 و274انظر: (رقم

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث711
ًا: ((ـقـالا عـلـى الليـلـة ـسـليمان: لـطـوفّن مرفوـعـ

ـفـي يجاـهـد بفارس تأتي واحدة كل امرأة، سبعين
عليهن، الله. فطاف شاء يقل: إن الله. ولم سبيل
رـجـل، بـشـق ـجـاءت واـحـدة، اـمـرأة إل يحـمـل فـلـم

ـدوا الله؛ شاء قالا: إن لو بيدهُ؛ نفسي والذي لجاـه
ًا الله سبيل في أجمعون)). فرسان

● )5/3020.(
صحيح. ●
والنسائي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).11/665الصولا))( انظر: ((جاماع
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ُة الّزَمِر ُسوَر

(يعني: نزولها سبب في ورد - قولـه: وقد712
مـشـركي أن((الزـمـر):  ـسـورة  ـمـن40-36 الـيـات
علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا يخوفون كانوا قريش
وـهـو غـضـبها، ـمـن ويـحـذرونه آلهتـهـم، ـمـن وسلم
ـأنه ويوعدونه بها، المزرية الوصاف بتلك يصفها ـب

.))بالذى... فستصيبه عنها يسكت لم إن

● )5/3053.(

مقطوع. ●

))التفسممير(( فممي كلهممما الرزاق وعبد جرير ابن روى ●

ًا عليممه اللممه صلى الله رسولا قالا: بعث قتادةا؛ً على ماوقوف
فقممالا بالفممأس، ليكسممرها العممزى إلى الوليد بن خالد وسلم

إليهمما يقمموم ل شممدةا لهمما إن أحممذركها، خالممد! أنمما سادنها: يا
أنفها. فهّشم بالفأس خالد إليها فمشى شيء،

حميممد بممن  لعبممد))المنثممور الممدر(( في السيوطي وعزاها
حاتم. أبي وابن

رجل: قالوا لي قالا: قالا قتادةا؛ً عن الرزاق عبد وأخرج
أو آلهتنمما شممتم عممن لتكفممن وسمملم عليممه اللممه صمملى للنممبي

فلتخلبنك. لنأمارنها

ًا السيوطي وعزاه المنذر. لبن أيض

))الرزاق عبد تفسير(( )،24/6())جرير ابن تفسير((انظر:
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).7/229())المنثور الدر(( )،2/173(



ُة َغاِفر ُسوَر

عنه: ((أنا الله رضي الخطاب بن عمر - أثر713
ـفـإذا اـلـدعاء، ـهـّم أحـمـل إنما الجابة، هم أحمل ل

معه)). الجابة كانت الدعاء؛ ألهمت

● )5/3091.(

أجده. لم ●



ُة َلْت ُسوَر ُفّص

رـسـولا مع ربيعة بن عتبة الوليد أبي - خبر714
. وسلم عليه الله صلى الله

● )5/3116.(
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تخريجه. تقدم ●

).348انظر: (رقم



ُةا الّشوَرى ُسوَر

ـفـي عنهـمـا الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أـثـر715
ـ 23( الية تفسير ّ{)ـ: ِإل َة ...  ّد ْلَمَو ـى ِفي ا َـب ْلُقْر ،}ا

إل قرـيـش؛ بـطـون ـمـن بـطـن يـكـن لم((قالا:  وأنه
ّ قرابة، فيهم لـه كان بيـنـي ـمـا تصلوا أن فقالا: إل

.))القرابة من وبينكم

● )5/3153.(

صحيح. ●

وأحمممد، جريممر، وابممن والترماممذي، رواه: البخمماري، ●
وغيرهم. والحاكم،

())الطممبري تفسممير(( )،2/345())الصممولا جاماع((انظر: 
).2/777())وماروياته عباس ابن تفسير((). وانظر: 25/23

ـمـن((ـقـالت:  عنها؛ الله رضي عائشة - أثر716
ًا أن زـعـم الـلـه عـلـى أعـظـم فـقـد رـبـه؛ رأى محـمـد

.))الفرية
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● )5/3169.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).10/561())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث717
ـا((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـقـالا ـي

. قلت: وعليــه))السلم يقرئك جبريل عائشة! هذا
نرى. ل ما يرى الله. قالت: وهو ورحمة السلم

● )5/3171.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
والنسائي.

).9/132())الصولا جاماع((انظر: 



ُة الّزْخُرِف ُسوَر

ًا: عـنـه الـلـه رـضـي ـجـابر - ـحـديث718 مرفوـعـ
الـسـلم علـيـه موـسـى ـفـإذا النبـيـاء؛ عـلـّي عرض((

ـشـنوءة، رـجـالا ـمـن ـكـأنه الرـجـالا ـمـن ضرٌب رجل
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أـقـرب ـفـإذا السلم؛ عليه مريم ابن عيسى فرأيت
ًا ـبـه رأـيـت ـمـن ورأـيـت مـسـعود، ـبـن ـعـروة ـشـبه

ـبـه رأـيـت ـمـن أـقـرب ـفـإذا الـسـلم؛ علـيـه إبراهيم
ًا .))صاحبكم شبه

● )5/3185.(

صحيح. ●

وأحمد. والترماذي، رواه: ماسلم، ●

).3/334 ())المسند(( )،4/39 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـمـع وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي - ـخـبر719
بن الله وعبد الحارث بن والنضر المغيرة بن الوليد

ـمـن ـكـل((:  وسلم عليه الله صلى وقوله الزبعري،
ـفـإنهم عـبـدهُ؛ ـمـع فهو الله؛ دون من يعبد أن أحب
.))بعبادته أمرهم ومن الشيطان يعبدون إنما

● )5/3197.(

ـمـن ـكـل((قوله:  دون لغيرهُ؛ صحيح أو حسن ●
.))يعبد... أن أحب

أسباب(( في والواحدي ،))الكبير(( في رواه: الطبراني ●
بهدلة. بن عاصم طريق مان ؛ً))النزولا

ماوسى بن ماحمد طريق  مان))المستدرك(( في والحاكم
ّعفِّ. وقد حاتم، بن ُض

ًا، إسحاق ابن ورواه جرير. ابن طريقه ومان تعليق

ًا، جريمممر ابمممن ورواه الفقيمممه(( فمممي والخطيمممب أيضممم
جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء طريق مان ؛ً))والمتفقه

عنهما. الله رضي عباس ابن عن
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ابممن عممن عكرماة عن أبان طريق مان ماردويه ابن ورواه
كثير. ابن سنده وأورد عنهما، الله رضي عباس

())جريممر ابممن تفسممير(( )،12/153())الكبير المعجم((انظر: 
())النبوية السيرةا(( )،2/385())المستدرك(( )،97 و17/96
للواحدي))النزولا أسباب(( )،1/440 الصحيح(( )،353(صا  
())الكشمماف تخريج(( )،98(صا))النزولا أسباب مان المسند

111/11.(

: وسمملم عليممه اللممه صلى النبي قولا يورد لمتنبيه:  ●
إسممحاق، ابممن إل ؛ً))اللممه... دون ماممن يعبممد أن أحب مان كل((

الزيادةا. هذه بدون صحيحة فالقصة وعليه؛ً

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي أمامة أبي - حديث720
عـلـى ـخـرج وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا إن

ًا فغـضـب الـقـرآن، في يتنازعون وهم الناس غـضـب
ًا، ـقـالا ـثـم الخل، وجهه على صب كأنما حتى شديد
الـلـه كـتـاب تـضـربوا ل((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى
أوـتـوا إل ـقـط ـقـوم ـضـل ـمـا ـفـإنه ببـعـض؛ بعـضـه
ُهُ َما{:  وسلم عليه الله صلى تل . ثم))الجدلا ُبو َضَر

ّ َلَك ً ِإل َدل .}َخِصُموَن َقْوٌم ُهْم َبْل َج

● )5/3198.(

حسن. ●

جرير. وابن وأحمد، مااجه، وابن رواه: الترماذي، ●

سممنن صممحيح(( )،2/749())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

).25/88())الطبري تفسير(( )،3/103(

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي هريرة أبي - حديث721
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واـلـذي((:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا قالا
مرـيـم اـبـن فيـكـم يـنـزلا أن ليوـشـكن بيدهُ؛ نفسي

ًا ًا، حكم الخنزـيـر، ويقـتـل الـصـليب، فيكسر مقسط
أـحـد، يقبـلـه ل ـحـتى الـمـالا ويفيض الجزية، ويضع
ًا الواـحـدة السجدة تكون حتى وـمـا اـلـدنيا ـمـن خـيـر
.))فيها

● )5/3198.(

صحيح. ●

والترماذي. داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).10/327())الصولا جاماع((انظر: 

ـه الله رضي جابر - حديث722 ًا:  عـن ـ ل((مرفوـع
ظاهرين الحق على يقاتلون أمتي من طائفة تزالا
أميرهــم: فيقولا عيسى، فينزلا القيامة، يوم إلى

ـى بعضكم إن لنا. فيقولا: ل؛ تعالا! صّل بـعـض عـل
.))المة لهذهُ تعالى الله تكرمة أمراء؛

● )5/3199.(

صحيح. ●

وأحمد. رواه: ماسلم، ●

عبمممد مممم156/رقمممم1/137ماسممملم)( صمممحيح((انظمممر: 
).3/384()) المسند(( الباقي) ،
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ُة ّدَخاِن ُسوَر ال

ـفـي عـنـه الـلـه رـضـي مـسـعود ابن - حديث723
ِتي َـيـْوَم{تـعـالى:  ـقـوله تفسير ْأ ُء َـتـ ُدَخاٍن الـّسـَما ِـبـ

ِبيٍن ـبيكم... ـقـالا وجّل عّز الله إن((وقوله:  ،}ّم ))لـن

واـلـروم، خمسة: اـلـدخان، مضى فقد((قولـه:  إلى
.))واللزام والبطشة، والقمر،

● )5/3210.(
صحيح. ●
والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).2/348())الصولا جاماع((انظر: 

عشر تروا حتى الساعة تقوم ل((- حديث: 724
ـوع ـات: طـل ـن الشــمس آـي ـا، ـم ـدخان، مغربـه واـل

عيـسـى وـخـروج وـمـأجوج، ـيـأجوج وخروج والدابة،
ـن ـم، اـب ـدجالا، مرـي ـة واـل خســوف: خســف وثلـث

ـالمغرب، وخســف بالمشــرق ـرة وخســف ـب بجزـي
(أو: الناس تسوق عدن قعر من تخرج ونار العرب،
وتقـيـل ـبـاتوا، حـيـث معـهـم ـتـبيت الـنـاس)؛ تحـشـر
.))قالوا حيث معهم
● )5/3210.(
صحيح. ●
حذيفة حديث مان والترماذي؛ً داود، وأبو رواه: ماسلم، ●

عنه. الله رضي الغفاري أسيد بن
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).10/405 ())الصولا جاماع((انظر: 

عنه الله رضي الشعري مالك أبي - حديث725
ًا:  ًا: اـلـدخان أـنـذركم ربـكـم إن((مرفوـعـ يأـخـذ ثلـثـ

يـخـرج ـحـتى فينتفخ الكافر ويأخذ كالزكمة المؤمن
ـن ـل ـم ـمع ـك ـه، مـس ـة مـن ـة، والثانـي ـة الداـب والثالـث

.))الدجالا
● )5/3211.(
ضعيف. ●
 وفممي))الكممبير(( فممي والطممبراني جريممر، رواه: ابممن ●

بممن إسممماعيل بممن ماحمممد عممن كلهممما ؛ً))الشممامايين ماسند((
عبيممد بممن شممريح عممن زرعممة بن ضمضم عن أبيه عن عياش

به. عنه الله رضي الشعري ماالك أبي عن
ماالك. أبي مان يسمع لم وشريح؛ً
أبيه. مان سماعه وفي فيه تكلموا إسماعيل؛ً بن وماحمد
())الكبير المعجم(( )،25/114())الطبري تفسير((انظر: 

).2/442())الشامايين ماسند(( )،3/331

وقوله((عنهما:  الله رضي عباس ابن - أثر726
أصبحت. قالا: حتى الليلة نمت مليكة: ما أبي لبن
فخشــيت الذنب، ذو الكوكب قالا: قالوا: طلع لم؟
حــتى نمــت فمــا طــرق، قــد الــدخان يكــون أن

.))أصبحت

● )5/3211.(

صحيح. ●

جريممج ابن وفيهم ثقات، رجاله بإسناد جرير ابن رواه ●
والرسممالا، التممدليس كممثير جريممج وابممن ماليكة، أبي ابن عن
بالسماع. هنا يصرح ولم
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حاتم أبي ابن روى فقد يزيد؛ً أبي بن الله عبد تابعه لكن
أبممي ابممن عن يزيد أبي بن الله عبد عن سفيان إلى بإسناده
إسناده. وصحح ،))التفسير(( في كثير ابن أورده كما ماليكة؛ً

))كثير ابن تفسير(( )،25/113())الطبري تفسير((انظر: 

)7/235.(

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عباس ابن - أثر727
ـا بدر، الكبرى: يوم مسعود: البطشة ابن قالا(( وأـن

.))القيامة يوم هي أقولا

● )5/3212.(

حسن. ●

خالد وفيه ثقات، رجاله ماتصل بإسناد جرير ابن رواه ●
ِهم الحذاء، ّت شواهد. وله بالتدليس، ا

).25/117())الطبري تفسير((انظر: 



ُة َلْحَقاِف ُسوَر ا

ً - حديث: أن728 ً الطواف في كان رجل حــامل
عليــه الله صلى الله رسولا فسألا بها، يطوف أمه

بزـفـرة ول ل،((فأـجـابه:  حقـهـا؟ أديت : هل وسلم
.))واحدة

● )6/3262.(

ضعيف. ●
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تخريجه. تقدم ●

).581انظر: (رقم

ـمـا((عنهـمـا:  الله رضي عباس ابن - حديث729
الـجـن عـلـى وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا قرأ
وسلم عليه الله صلى الله رسولا انطلق رآهم، ول
ـاظ، سوق إلى عامدين أصحابه، من طائفة في عـك

ـد ـل وـق ـن حـي ـياطين بـي ـن الـش ـبر وبـي ـماء، ـخ الـس
إـلـى الـشـياطين فرجعت الشهب، عليهم وأرسلت
ـن بيننا فقالوا: مالكم؟! فقالوا: حيل قومهم، وبـي

ماء، خبر الوا: مـا علينـا وأرسـلت الس الشـهب. ق
ـحـدث؛ ـشـيء إل الـسـماء ـخـبر وبـيـن بينـكـم ـحـالا

ما وانظروا ومغاربها، الرض مشارق في فاضربوا
السماء؟! فانطلقوا خبر وبين بينكم حالا الذي هذا

ـمـا يبتـغـون ومغاربها؛ الرض مشارق في يضربون
فانـصـرف الـسـماء؟ خبر وبين بينهم حالا الذي هذا

رـسـولا إـلـى تهاـمـة نحو توجهوا الذين النفر أولئك
ًا بنخلة، وهو ، وسلم عليه الله صلى الله إـلـى عامد

الفـجـر، ـصـلة بأـصـحابه يـصـلي وـهـو عكاظ، سوق
فقـالوا: ـهـذا ـلـه، اـسـتمعوا الـقـرآن؛ ـسـمعوا فلما
ـك خبر وبين بينكم حالا الذي والله ـماء. فهناـل الـس
ّـنـا{قومـنـا!  وـقـالوا: ـيـا ـقـومهم، إلى رجعوا حين ِإ

َنا ًا َسِمْع ًا ُقْرآن َيْهِدي َعَجب َلى *  ّنا الّرْشِد ِإ َلن ِبِه َفآَِم َو
َنا ّنْشِرَك ّب ًا ِبَر الله صلى نبيه على الله . وأنزلا}َأَحد

َلّي ُأْوِحَي ُقْل{:  وسلم عليه ّنُه ِإ َتَمَع َأ ـّمـَن َنـَفـٌر اـْسـ
ْلِجّن .))الجن قولا إليه أوحي وإنما ،}ا

● )6/3272.(
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صحيح. ●

وغيرهم. وأحمد، والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●

).1/252 ())المسند(( )،2/414())الصولا جاماع((انظر: 

مـسـعود لـبـن قالا: قـلـت علقمة؛ - حديث730
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي صحب عنه: هل الله رضي
ٌد ـصـحبه ـقـالا: ـمـا الـجـن؟ ليلة أحد منكم وسلم أـحـ

فالتمـسـناهُ ففـقـدناهُ، ليلة، ذات معه كنا ولكنا منا،
اغتـيـل. أو فقلـنـا: اـسـتطير والشعاب، الودية في

هو فإذا أصبحنا؛ فلما قوم، بها بات ليلة بشر فبتنا
الله! فقدناك، رسولا فقلنا: يا حراء، قبل من جاء

قوم. بها بات ليلة بشر فبتنا نجدك، فلم فطلبناك،
فـقـرأت مـعـه، ـفـذهبت الجن، داعي أتاني((فقالا: 
آـثـارهم فأراـنـا بنا، . قالا: فانطلق))القرآن عليهم
ـكـل لـكـم((فـقـالا:  اـلـزاد، وـسـألوهُ نيرانـهـم، وآثار
ـي يقع عليه، تعالى الله اسم ذكر عظم ـديكم، ـف أـي
ًا، يـكـون ـمـا أوـفـر عـلـف روـثـة أو بـعـرة وـكـل لحـمـ

فل((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى . فـقـالا))ـلـدوابكم
.))إخوانكم طعام فإنه بهما؛ تستنجوا

● )6/3272.(

صحيح. ●

داود. وأبو والترماذي، رواه: ماسلم، ●

).2/354())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـوتي ضعف أشكو اللهم! إليك((- حديث: 731
ّلة .))الناس... على وهواني حيلتي وق

● )6/3272.(
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مرسل. ●

تخريجه. تقدم ●

).7انظر: (رقم



ُة ُمَحّمٍد ُسوَر

تفسير في عنه الله رضي عباس ابن - أثر732
ِبّي َكان َما{تعالى:  قوله َن ُكوَن َأْن ِل ؛}َأْســَرى.. َلُه َي

قلـيـل، يومـئـذ والمـسـلمون ـبـدر، ـيـوم ذـلـك((قالا: 
ـد تعالى الله أنزلا سلطانهم؛ واشتد كثروا فلما بـع
ِإـّمـا{الـسـارى:  ـفـي ـهـذا ًا َف ّـنـ ُد َم ِإـّمـا َبـْعـ ًء َو َدا ،}ـِفـ

بالخيار: السارى في والمؤمنين النبي الله فجعل
وإن اـسـتعبدوهم، ـشـاؤوا وإن قتـلـوهم، شاؤوا إن

.))فادوهم شاؤوا

● )6/3283.(

عممن طلحممة أبي بن علي إلى بإسناده الجصاصا رواه ●
السناد. هذا عن الكلم سبق وقد عباس، ابن

). وعممن3/390(  للجصمماصا))القممرآن أحكممام((انظممر: 
).209انظر: (رقم السناد

عنه الله رضي وقاص أبي بن سعد - حديث733
ًا:  ـ ـوهم،((مرفوـع ـدتموهم وإن اقتـل ـن وـج ّلقـي متع
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.))الكعبة بأستار

● )6/3283.(

حسن. ●

وأبممو والممدارقطني، شمميبة، أبي وابن رواه: النسائي، ●
والبيهقي. والحاكم، يعلى،

سممنن صممحيح(( )،8/375())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))النسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممائي

())يعلممى أبممي ماسممند(( )،4/491())المصممنفِّ(( )،3/852(
2/100،(

).4/60())الفتح(( )،3/59())الدارقطني سنن((

عـنـه: الـلـه رـضـي الـصـديق بـكـر أـبـي - أـثـر734
أحرقـتـه، أـكـن ـلـم بالفجاءة، أتيت يوم أني وددت((

ًا، قتلته وكنت ًا أطلقته أو سريح .))نجيح

● )6/3284.(

ضعيف. إسنادهُ ●

فممي جريممر وابممن ،))الضممعفاء(( فممي رواه: العقيلممي ●
فممي نعيممم وأبممو ،))الكممبير(( فممي والطممبراني ،))التاريممخ((
حميد عن البجلي داود بن علوان طريق مان كلهم ؛ً))الحلية((

عبممد بممن حميممد عممن كيسممان بممن صالح عن الرحمن عبد بن
طويممل. حممديث ضمممن وذكممره أبيممه، عممن عوف بن الرحمن
الحديث. مانكر ضعيفِّ داود بن وعلوان

حممديث  ماممن))الشممراف أنسمماب(( فممي البلذري ورواه
ماممن يسمع لم عوف. والزهري بن الرحمن عبد عن الزهري

مانقطع. فالسناد عوف؛ً بن الرحمن عبد

علمموان)، ترجمممة ،3/419())الكممبير الضممعفاء((انظممر: 
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)،1/62())الكممبير المعجممم(( )،3/429())الطممبري تاريممخ((
وولممدهما/صا وعمممر بكممر أبممي (ترجمممة))الشممراف أنساب((

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم232
.))صدقي إحسان تحقيق

ـه؛ الله رضي حصين بن عمران - حديث735 عـن
ـصـلى النبي أصحاب من رجلين ثقيف قالا: أسرت

الـلـه ـصـلى الـنـبي أـصـحاب وأسر ، وسلم عليه الله
ً وسلم عليه فـمـر صعـصـعة، ـبـن عامر بني من رجل

فـنـاداهُ، موثق، وهو وسلم عليه الله صلى النبي به
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا إليه فأقبل

ـرة((ـقـالا:  أحـبـس؟ فـقـالا: علم .))حلفاـئـك بجرـي
الـلـه ـصـلى النبي مسلم. فقالا السير: إني فقالا
لفلحت أمرك؛ تملك وأنت قلتها لو((:  وسلم عليه
علـيـه الـلـه صلى الله رسولا مضى . ثم))الفلح كل

ًا، فناداهُ ، وسلم ـجـائع؛ فـقـالا: إـنـي فأقـبـل، أيـضـ
: وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي فأطعمني. فقالا

وـسـلم عليه الله صلى النبي إن . ثم))حاجتك هذهُ((
أسرتهما. ثقيف كانت اللذين بالرجلين فداهُ

● )6/3284.(

صحيح. ●

والمممدارقطني، وأحممممد، داود، وأبمممو رواه: ماسممملم، ●
وغيرهم. والبيهقي،

 و4/430())المسممند(( )،2/627())الصممولا جمماماع((انظممر: 
سمممنن(( )،4/483())المممدارقطني سمممنن(( )،434 و433

).72و9/67 ،6/320())البيهقي
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عـنـه الـلـه رـضـي ماـلـك ـبـن أـنـس - ـحـديث736
ًا:  .))القيامة يوم إلى ماٍض الجهاد((مرفوع

● )6/3285.(

ضعيف. ●

عممن كلهما مانصور؛ً بن وسعيد داود، بنحوه: أبو رواه ●
ماجهولا. وهو ُنشبة، أبي بن يزيد طريق

ًا بنحمموه ورواه وفممي ،))الوسممط(( فممي الطممبراني أيضمم
الحديث. يضع كان التيمي؛ً يحيى بن إسماعيل

بممن سممعيد سممنن(( )،1/243())الصممولا جمماماع((انظممر: 
ماجمممع(( )،3/377())الراية نصب(( )،2367 (رقم))مانصور
).1/106())الزوائد

ـد خصالا ست الشهيد ُيعطى((- حديث: 737 عـن
وـيـرى خطيـئـة، ـكـل عنه دمه: تكفر من قطرة أولا

ـن، الحور من ويزوج الجنة، من مقعدهُ ـأمن العـي وـي
حـلـة ويحـلـى الـقـبر، ـعـذاب ومن الكبر، الفزع من

اليمان.

● )6/3287.(

صحيح. ●

الممرزاق، وعبممد وأحمممد، مامماجه، وابن رواه: الترماذي، ●
بألفاظ وغيرهم؛ً ،))الجهاد(( في عاصم أبي وابن والطبراني،

ماختلفة.

صممحيح(( )،2/129 ())مامماجه ابممن سممنن صممحيح((انظر: 
ماسممند ماممن الشممامايين ماسممند(( )،2/132())الترماممذي سممنن

( عاصممم أبممي  لبممن))الجهمماد(( )،2/366())أحمممد الماممام
2/533.(
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ـه كلمة لتكون قاتل من((- حديث: 738 ـهـي الـل
.))الله سبيل في فهو العليا؛

● )6/3288.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).31انظر: (رقم

ـا((- حــديث: 739 ـون عائشــة! أفل ـي ًا أـك ـد عـب
ًا؟ .))شكور

● )6/3292.(

صحيح. ●

مامن والنسمائي؛ً والترماممذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي شعبة بن المغيرةا حديث

).65 و6/64())الصولا جاماع((انظر: 

،))كـهـاتين والـسـاعة أـنـا بعـثـت((- ـحـديث: 740
تليها. والتي السبابة بأصبعيه وأشار

● )6/3295.(

صحيح. ●

والنسائي. والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●

).10/384 و5/679())الصولا جاماع((انظر: 

ـة؛ أـبـي - أـثـر741 أـصـحاب ـكـان((ـقـالا:  العالـي
يـضـر ل أنه يرون وسلم عليه الله صلى الله رسولا

الـشـرك ـمـع ينـفـع ل كـمـا الله) ذـنـب، إل إله (ل مع
ِطيُعوا {فنزلت: عمل، ِطيـُعـوا اللَه َأ َأ َول الّرـُسـولَا و
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ــوا ُـل ِط ْب ُكْم ُت َل ــا ــذنب يبـطــل أن فـخــافوا ،}َأْعـَم اـل
.))العمل

● )6/3301.(
مرسل. ●
العالية. أبي مارسل مان نصر بن ماحمد رواه ●

).2/645(  للمروزي))الصلةا قدر تعظيم((انظر: 

كنا((قالا:  عنهما؛ الله رضي عمر ابن - أثر742
وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا أصحاب معشر

ـتى مقبولا، إل الحسنات من شيء ليس أنه نرى ـح
ِطيُعوا{نزلت:  ِطيُعوا اللَه َأ َأ َ الّرـُسـولَا َو ُـلـوا َول ِط ْب ُت

ُكْم َل أعمالـنـا؟ يبـطـل اـلـذي ـهـذا فقلـنـا: ـمـا ،}َأْعَما
ـنـزلا والـفـواحش. ـحـتى الموجـبـات فقلنا: الكبائر

َ اللَه ِإّن{تعالى:  قوله َيْغِفــُر ِبِه ّيْشَرَك َأن َيْغِفُر ل َو
ِلَك ُدوَن َما ُء ِلَمن َذ ـعـن كففـنـا نزـلـت؛ فلـمـا ،}ّيَشا

الكبائر أصاب من على نخاف فكنا ذلك، في القولا
.))يصبها لم لمن ونرجوا والفواحش،

● )6/3301.(
))الصمملةا قممدر تعظيممم(( فممي نصممر بممن رواه: ماحمممد ●

صممدوق،((الحممافظ:  عنممه قالا ماعروف؛ً ابن بكير فيه بإسناد
.))لين فيه

).2/646())الصلةا قدر تعظيم((انظر: 

ُة ْتِح ُسوَر ْلَف ا
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الحديبية]: غزوة [أحداث

ـا((- ـحـديث: 743 أكلتـهـم قرـيـش! لـقـد وـيـح ـي
ـسـائر وبـيـن بيـنـي خـلـوا ـلـو عليـهـم ـمـاذا الـحـرب،
أرادوا، اـلـذي ذـلـك ـكـان أصابوني؛ هم فإن العرب؛

ـي وإن ـه أظهرـن ـم؛ الـل ـوا عليـه الـسـلم ـفـي دخـل
ـقـوة؟! فـمـا وبـهـم قاتلوا يفعلوا؛ لم وإن وافرين،

اـلـذي عـلـى أجاـهـد أزالا ل قريش؟! ـفـوالله؛ تظن
ـهـذهُ تنـفـرد أو الـلـه، يظـهـرهُ ـحـتى ـبـه، الله بعثني

.))السالفة

● )6/3307.(

صحيح. ●

بممن وماروان ماخرماة بن المسور حديث مان جزء وهو ●
إسحاق. وابن وأحمد، رواه: البخاري، الذي الحكم

السمميرةا(( )،288و8/286())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))النبويمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

).350(صا))السيرةا فقه(( )،3/428(

بممن والمسممور الحكممم بممن ماممروان أن  اعلمممفائدة: ●
الحديبيممة، غممزوةا روى مان أوعب مان عنه الله رضي ماخرماة
والمسممور عنممه، اللممه رضي عمر مان سمعاها أنهما والرجح
عديممدةا؛ً بأسانيد حديثهما ورد وقد يضر، ل وإرساله صحابي،

الحسممن ومانهمما وغيرهما، وماسلم البخاري عند الصحيح مانها
ًا إسمحاق ابن طريق مان الضمعيفِّ ومانهما بالسمماع، ماصمرح
والسير، السنة كتب في ماتفرق وحديثهم عنعنة، طريقه مان

).57 و56(صا))الحديبية غزوةا مارويات((شئت:  إن وراجع

طرـيـق عـلـى بـنـا يخرج رجل من((- حديث: 744
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.))بها؟ هم التي طريقهم غير

● )6/3307.(

صحيح. ●

السابق. الحديث مان جزء ●

قبله. انظر: ماا

ـه عبد حدثني((قالا:  إسحاق؛ ابن - خبر745 الـل
ً بكر: أن أبي بن رـسـولا ـيـا قالا: أنا أسلم من رجل

ًا بـهـم الله! قالا: فـسـلك ًا طريـقـ بـيـن أـجـرلا وـعـر
عـلـى ذـلـك ـشـق (وـقـد مـنـه خرـجـوا فلـمـا ـشـعاب،

ـد سهلة أرض إلى المسلمين) وأفضوا منقـطـع عـن
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قالا الوادي؛

ـاس:  ـوا: نســتغفر((للـن ـه قوـل ـوب الـل ـه ونـت .))إلـي
اـلـتي للحـطـة إنـهـا والـلـه؛((ذـلـك. فـقـالا:  فـقـالوا
.))يقولوها فلم إسرائيل، بني على عرضت

● )6/3307.(

للتحسين. قابل ●

طريقممه وماممن مانقطممع، بإسممناد إسممحاق رواه: ابممن ●
ماردويه. وابن ،))الستار كشفِّ(( في البزار وبنحوه الطبري،

حممديث  ماممن))صممحيحه(( فممي ماسمملم رواه مامما له ويشهد
عنه. الله رضي جابر

غممزوةا مارويممات(( )،2/429())النبويممة السمميرةا((انظممر: 
))الحديبيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

).1385/رقم1/38())البزار زوائد ماختصر(( )،96-92(صا

وـحـديث: ،))اليمـيـن ذات اسلكوا((- حديث: 746
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نفـسـي واـلـذي((وـحـديث:  ،))القصواء... خلت ما((
ـا... يعظـمـون خطة يسألوني ل بيدهُ؛ وـخـبر ،))فيـه

ـبـن ـبـديل وـخـبر كـنـانته، ـمـن أخرـجـه الذي السهم
علقـمـة ـبـن والحلـيـس حـفـص ـبـن ومـكـرز ورـقـاء
مسعود. بن وعروة

● )6/3308.(

صحيحة. ●

بن وماروان ماخرماة بن المسور حديث مان جزء وهي ●
المتقدم. الحكم

).743انظر: (رقم

وســلم عليه الله صلى النبي إرسالا - خبر747
ـلـه، بعـيـر عـلـى وحمله قريش، إلى أمية بن خراش

اء مـا عنـه أشرافهم ليبلغ له: الثعلب، يقالا لـه، ج
وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا جمل به فعقروا

ـوا الـحـابيش، فمنعته قتله، وأرادوا ، ـسـبيله، فخـل
. وسلم عليه الله صلى الله رسولا جاء حتى

● )6/3309.(

ماممن أحمممد عنممد وماروان المسور حديث مان جزء هو ●
بالسماع. عنده يصرح ولم إسحاق، ابن طريق

وماممن مانقطممع،  بسممند))السمميرةا(( في إسحاق ابن ورواه
.))التاريخ(( في الطبري طريقه

)،2/435())النبوية السيرةا(( )،4/323())المسند((انظر: 
).117(صا))الحديبية غزوةا مارويات((

عنهـمـا: أن الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - ـخـبر748
ًا ً أربعين بعثوا كانوا قريش خمـسـين أو منـهـم، رجل

448



ـه رـسـولا بعـسـكر يطيـفـوا أن وأمروـهـم رجلً، الـل
أـصـحابه ـمـن لـهـم ليصيبوا ؛ وسلم عليه الله صلى
ًا، ًا، فأخذوا أحد ـصـلى الـلـه رـسـولا بـهـم ـفـأتى أخذ
وقد سبيلهم، وخلى عنهم، فعفا ، وسلم عليه الله

ـه صلى الله رسولا عسكر في رموا كانوا ـه الـل علـي
والنبل. بالحجارة وسلم

● )6/3309.(

ضعيف. ●

يسمه. لم شيخ عن إسحاق ابن رواه ●

حممديث ماممن داود؛ً وأبممو والترماممذي، روى: ماسلم، ولكن
ً ثمانين أن((ماالك:  بن أنس علممى هبطمموا ماكة أهل مان رجل

التنعيممم، جبممل ماممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممولا
، وسمملم عليممه الله صلى الله رسولا غرةا يريدون ماسلحين،

ًا، فأخذهم َوُهـَووجممّل: { عممّز اللممه وأنزلا فاستحياهم، سلم
ّلِذي َيُهْم َكّف ا ْيِد ُكْم... َأ .))} اليةَعن

ماغفممل بممن اللممه عبد حديث مان صحيح بسند أحمد وعند
ًا. ثلثون المشركين عدد أن ّب شا

(صا))السمميرةا فقمه(( )،2/359())الصمولا جاماع((انظر: 
غممزوةا مارويممات(( )،3/436())النبويممة السمميرةا(( )،355

).114-110(صا))الحديبية

وســلم عليه الله صلى النبي إرسالا - خبر749
أن بعد قريش، إلى عنه الله رضي عفان بن عثمان
ـقـائلً: ـيـا عـنـه؛ الـلـه رضي الخطاب بن عمر اعتذر

ًا أخاف الله! إني رسولا وليس نفسي، على قريش
وـقـد يمنعـنـي، أـحـد كـعـب ـبـن ـعـدي بـنـي من بمكة
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ـداوتي قرـيـش عرـفـت ـا ـع ـا، وغلـظـتي إياـه عليـه
ـبـن مـنـي: عثمـان بـهـا أـعـز رجل على أدلك ولكني

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا عفان. فدعا
ـراف سفيان أبي إلى فبعثه عفان، بن عثمان وأـش
جـاء إنمـا وأنـه لـحـرب، يـأِت لم أنه يخبرهم قريش

ًا ًا البيت لهذا زائر لحرمته. ومعظم

● )6/3310.(

حسن. ●

ابممن عنممد وماممروان المسممور حممديث ماممن جممزء وهممو ●
إسحاق.

غممزوةا مارويممات(( )،3/437())النبويممة السمميرةا((انظممر: 
))الحديبيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

).117(صا

.))القوم نناجز حتى نبرح ل((- حديث: 750

● )6/3310.(

مرسل. ●

مارسل. بإسناد إسحاق ابن رواه ●

(صا))السمميرةا فقه(( )،3/437())النبوية السيرةا((انظر: 
357.(

عـبـد ـبـن ـجـابر وقولا الرضوان، بيعة - خبر751
ولكن الموت، على يبايعنا لم((عنه:  الله رضي الله

الجد إلى عنها يتخلف لم . وأنه))نفّر أل على بايعنا
والـلـه؛((يـقـولا:  الـلـه عبد بن جابر فكان قيس، بن

ًا إليه أنظر لكأني ـا، ـضـبأ قد ناقته، بإبط لصق إليـه
.))الناس من بها يستتر
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● )6/3310.(

صحيح. ●

والنسائي. والترماذي، رواه: ماسلم، ●

فيممما اختلفممت قممد الصممحابة أقمموالا أن اعلمممتنبيه:  ●
قممالا: ماممن فمنهم ، وسلم عليه الله صلى النبي عليه بايعهم

.))نفّر أل على((قالا:  مان ومانهم ،))الموت على((

مارويممات(( )،325و8/323())الصممولا جمماماع((انظممر: 
).138(صا))الحديبية غزوةا

أن((عنهـمـا:  الـلـه رـضـي عـمـر ابن - حديث752
ان، بـايع وسـلم عليـه اللـه صـلى الله رسولا لعثم
.))الخرى على يديه بإحدى فضرب

● )6/3310.(

صحيح. ●

عنهممما اللممه رضممي عمممر ابممن حممديث ماممن جممزء وهو ●
ماممن وهممو عنممه، اللممه رضممي عثمان عن دفاعه في المشهور

الرافضة. قلوب على الحاديث أبغض

والترماذي. رواه: البخاري،

).8/634())الصولا جاماع((انظر: 

بعثوا حين الصلح القوم أراد قد((- حديث: 753
عمرو. بن يعني: سهيل ؛))الرجل هذا

● )6/3310.(

حسن. ●

ابن طريق مان وماروان المسور حديث مان جزء وهو ●
إسحاق.

451



عنممده صممرح وقممد ،))الدلئل(( في والبيهقي رواه: أحمد،
بالسماع.

(  للمبيهقي))النبموةا دلئمل(( )،4/325())المسند((انظر: 
).172(صا))الحديبية غزوةا مارويات(( )،4/145

عـنـه، الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عمر - خبر754
بـكـر! أـبـا وـقـوله: ـيـا عنه، الله رضي بكر أبا وإتيانه
ـقـالا: بـلـى! ـقـالا: أولـسـنا الـلـه؟ برـسـولا ألـيـس

ـقـــالا: بـلـــى! ـقـــالا: أوليـســـوا بالمـســـلمين؟
الدنية نعطي قالا: بلى! قالا: فعلم بالمشركين؟

ـإني غرزهُ؛ عمر! الزم بكر: يا أبو قالا ديننا؟ في ـف
أـنـه أـشـهد عـمـر: وأـنـا الله. ـقـالا رسولا أنه أشهد

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا أتى الله. ثم رسولا
الـلـه؟ برـسـولا الله! ألست رسولا فقالا: يا وسلم
ـقـالا: بالمـسـلمين؟ . ـقـالا: أولـسـنا))بـلـى((ـقـالا: 

ـى((قالا:  بالمشركين؟ . قالا: أوليسوا))بلى(( .))بـل
عبد أنا((قالا:  ديننا؟ في الدنية نعطي قالا: فعلم

.))يـضـيعني وـلـن أـمـرهُ، أـخـالف ـلـن ورـسـوله، الله
وأـصـوم أتـصـدق زـلـت يـقـولا: ـمـا عمر قالا: فكان

مخاـفـة يومـئـذ؛ ـصـنعت اـلـذي ـمـن وأعـتـق وأـصـلي
ًا. يكون أن رجوت حين به، تكلمت الذي كلمي خير

● )6/3310.(

صحيح. ●

السابق. وماروان المسور حديث مان جزء وهو ●

عممن وائممل أبممي حديث مان وماسلم البخاري عند وبعضه
حنيفِّ. بن سهل
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غممزوةا مارويممات(( )،8/329())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الحديبيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

).178-170(صا

الـلـه رـسـولا بين جرت التي المكاتبة - خبر755
وـخـبر عـمـرو، بـن وـسـهيل وـسـلم علـيـه الله صلى

سهيل.. بن جندلا أبي مجيء

● )6/3311.(

صحيح. ●

مان داود وأبي البخاري عند السابق الحديث تمام وهو ●
وماروان. المسور حديث

).8/290())الصولا جاماع((انظر: 

.))احلـقـوا ـثـم ـفـانحروا قوـمـوا((- ـحـديث: 756
صـلى قـالا حـتى رجل، منهم قام ما قالا: فوالله؛

يـقـم ـلـم فلـمـا ـمـرات، ثلث ذـلـك وـسـلم عليه الله
أم على وسلم وآله عليه الله صلى دخل أحد؛ منهم

ـمـن لقـي مـا لهـا ـفـذكر عنـهـا، الـلـه رـضـي سـلمة
ـنـبي عنـهـا: ـيـا الـلـه رـضـي سلمة أم الناس. قالت
ًا تكـلـم ل ـثـم اـخـرج، ذـلـك؟ الله! أتـحـب منـهـم أـحـد

ْدنك، تنحر حتى كلمة، فيحلـقـك. حالقـك، وـتـدعو ُبـ
فـلـم ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا فخرج
ًا يكلم ـدهُ، نـحـر ذلك، فعل حتى منهم، أحد ودـعـا بـي

فنـحـروا، ـقـاموا، ذـلـك؛ رأوا فلـمـا فحلـقـه، حالقه،
ًا، يحلق بعضهم وجعل يقتـل بعضـهم كاد حتى بعض
ًا ًا. بعض غّم

).3312 و6/3311( ●
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صحيح. ●

البخمماري عنممد وماممروان المسور حديث مان جزء وهو ●
وأحمد. داود وأبي

).743). وانظر: (رقم8/292())الصولا جاماع((انظر: 

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث757
الا حلـق الا آخـرون، وقصـر الحديبيـة يـوم رج فق

الـلـه يرـحـم((:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا
الـلـه. رـسـولا ـيـا . ـقـالوا: والمقـصـرين))المحلقين

. قالوا: والمقـصـرين))المحلقين الله يرحم((قالا: 
.))المحلقـيـن الـلـه يرـحـم((الـلـه. ـقـالا:  رـسـولا ـيـا

ــرين ــالوا: والمقـص ــا ـق ــولا ـي ــالا: رـس ــه. ـق الـل
ـرين(( ـا))والمقـص ـالوا: ـي ـولا . فـق ـم رـس ـه! فـل الـل

قالا: المقصرين؟ دون للمحلقين الترحيم ظاهرت
.))يشكوا لم((

● )6/3312.(

حسن. ●

كلهم والطحاوي؛ً يعلى، وأبو وأحمد، مااجه، رواه: ابن ●
إسحاق. ابن طريق مان

وأبممي عمممر ابممن حممديث ماممن وماسمملم؛ً ورواه: البخاري،
.))يشكوا لم((عندهم:  وليس عنهما، الله رضي هريرةا

مارويممات(( )،299 و3/297())الصممولا جمماماع((انظممر: 
)،5/106())يعلممى أبممي ماسممند(( )،218(صا))الحديبية غزوةا

).2/179())مااجه ابن سنن صحيح((

رـضـي النـصـاري جارـيـة بن مجمع - حديث758
ـقـالا: ـشـهدنا الفـتـح؛ ـسـورة ـنـزولا ـفـي عـنـه الله
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ينـفـرون الـنـاس إذا عنـهـا؛ انصرفنا فلما الحديبية،
للـنـاس؟ لبـعـض: ـمـا بعـضـهم الناس فقالا الباعر،

تعالى عليه الله صلى الله رسولا إلى قالوا: أوحي
رسولا فإذا نوجف؛ الناس مع فخرجنا وسلم، وآله
عـنـد راحلـتـه، عـلـى وسلم وآله عليه الله صلى الله

عليـهـم: فـقـرأ علـيـه، الناس فاجتمع الغميم، كراع
ّنا{ َنا ِإ َتْح ًا َلَك َف ْتح ًا َف ِبين ـمـن رـجـل . قالا: فـقـالا}ّم

وسلم: أي وآله عليه الله صلى الله رسولا أصحاب
وسلم عليه الله صلى قالا هو؟ الله! أَوَفتٌح رسولا

.))لفتح إنه بيدهُ؛ محمد نفس إي! والذي((: 

● )6/3312.(

صحيح. ●

والمممبيهقي، والحممماكم، جريمممر، وابمممن داود، رواه: أبمممو
وغيرهم.

غممزوةا مارويممات(( )،2/667())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الحديبيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

))النممزولا أسممباب ماممن المسممند الصحيح(( )،258-255(صا

).140(صا

عنـه اللـه رضـي الخطـاب بن عمر - حديث759
ـه رـسـولا ـمـع قالا: كنا الفتح؛ سورة نزولا في الـل

عن سفر. قالا: فسألته في وسلم عليه الله صلى
عـلـي. ـقـالا: فقـلـت: ـيـرد فـلـم ـمـرات، ثلث شيء
عـلـى الخطاب! ألحـحـت! ـكـررت ابن يا أمك ثكلتك

فلم مرات، ثلث وسلم عليه الله صلى الله رسولا
بعيــري، فحركت راحلتي، عليك. قالا: فركبت يرد

ـشـيء. ـقـالا: ـفـّي ـنـزلا يكون أن مخافة فتقدمت؛
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أنه أظّن وأنا عمر! قالا: فرجعت، بمناٍد: يا أنا فإذا
علـيـه الـلـه صلى النبي شيء. قالا: فقالا فّي نزلا

إـلـّي أـحـب ـهـي ـسـورة البارحة علّي نزلا((:  وسلم
ّـنـا{فيها:  وما الدنيا من َـنـا ِإ َتْح ًا َـلـَك َف ْتـحـ ًا َف ِبيـنـ * ّم

َيْغِفَر ّدَم َما اللُه َلَك ِل ِبَك ِمن َتَق َأّخَر َوَما َذن .))}َت

● )6/3312.(

صحيح. ●

والترماذي. وماالك، رواه: البخاري، ●

).2/357())الصولا جاماع((انظر: 

ـسـورة البارـحـة علّي أنزلت لقد((- حديث: 760
رواـيـة: . وـفـي))فيـهـا وـمـا الدنيا من إلّي أحب هي

ـّي أـحـب هي سورة الليلة علّي أنزلت لقد(( ـا إـل مـم
.))الشمس عليه طلعت

● )6/3317.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

السابق. انظر: الحديث

ـا((- حــديث: 761 ـون عائشــة! أفل ـي ًا أـك ـد عـب
ًا .))شكور

● )6/3317.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).739انظر: (رقم
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بكــر، أبا وإتيانه عنه، الله رضي عمر - خبر762
وقولــه: ، وسـلم علـيـه الـلـه صـلى اللـه رسولا ثم

ـه؟! ونـطـوف البيت سنأتي أنا يحدثنا كان أوليس ـب
ـقـالا: الـعـام؟ تأتيه أنك أفأخبرك أبوبكر: بلى؛ قالا

رـضـي عمر به. فتركه وتطوف تأتيه ل. قالا: فإنك
فـقـالا ، وـسـلم علـيـه الله صلى النبي إلى عنه الله

ـبيت سنأتي أنا تحدثنا كنت قالا: أولست فيما له اـل
بـلـى؛((:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى قالا به؟ ونطوف

ـالا))العام؟ نأتيه أنا أفأخبرتك ـولا . قالا: ل. ـق رـس
ومـطـوف آتـيـه فإـنـك((:  وسلم عليه الله صلى الله

.))به

● )6/3318.(

صحيح. ●

وماروان. المسور حديث مان جزء وهو ●

).675). وانظر: (رقم8/292())الصولا جاماع((انظر: 

.))رـسـولك أني تعلم اللهم! إنك((- حديث: 763
الرحيم. كتابة: الرحمن يمحو وهو ذلك قالا

● )6/3318.(

صحيح. ●

وغيرهما. والبيهقي، رواه: أحمد، ●

اللهم! إنممك((قوله:  بدون القصة وماسلم البخاري وروى
.))رسولك أني تعلم

اللؤلممؤ(( شماكر)، ممم3187/رقممم5/67())المسند((انظر: 
))والمرجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممان

).8/346())الصولا جاماع(( )،1167/رقم2/224(
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عنهما الله رضي الله عبد بن جابر - حديث764
ًا:  يعـنـي: ؛))الرض أـهـل خـيـر الـيـوم أنـتـم((مرفوع

الشجرة. تحت بايعوهُ الذين

● )6/3325.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).8/326 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـه صلى النبي نزولا - خبر765 ـه الـل وـسـلم علـي
ـر ـران، ـم ـه الظـه ـل، القـسـي ومـع ـالا والنـب وإرـس

محـمـد! ـمـا وقوله: ـيـا إليه، حفص بن مكرز قريش
وسلم عليه الله صلى العهد. فقالا تنقض عرفناك

والقسي بالسلح علينا . قالا: دخلت))ذاك؟ وما((: 
يـكـن ـلـم((:  وـسـلم عليه الله صلى والرماح. فقالا

ـك، ـد ذـل ـا وـق ـه بعثـن ـى ـب ـج إـل ـذا))ياـج ـالا: بـه . فـق
والوفاء! بالبر عرفناك؛

● )6/3330.(

ًا ضعيف ● ّد . ج

فممي والممبيهقي ،))التاريممخ(( فممي جريممر رواه: ابممن ●
الواقدي. عمر بن ماحمد رواية مان ؛ً))الدلئل((

))النبمموةا دلئممل(( )،3/26())جريممر ابممن تاريممخ((انظممر: 

للمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبيهقي
)4/321.(
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ُة ْلُحُجَراِت ُسوَر ا

ـفـي عنهـمـا الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - أـثـر766
َ{تـعـالى:  ـقـوله تفـسـير ّدُموا ل ْـيـَن ُتـَقـ َدِي َب الـلـِه َـيـ

ِلِه الكـتـــاب خلف تقوـلـــوا ل((ـقـــالا:  ؛}َوَرـُســـو
.))والسنة

● )6/3338.(

ابن عن طلحة أبي بن علي طريق مان جرير ابن رواه ●
فممي السممند هذا عن الكلم تقدم وقد عنه، الله رضي عباس

).209رقم (حديث

).26/116())جرير ابن تفسير((انظر: 

ـه، الله رضي جبل بن معاذ - حديث767 ـا عـن لـم
اليـمـن، إـلـى وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي أرسله
تـعـالى. الـلـه . ـقـالا: بكـتـاب))تحكم؟ بم((له:  وقالا
. قالا:))تجد؟ لم فإن((:  وسلم عليه الله صلى قالا

. ـقـالا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا بسنة
. ـقـالا))تـجـد؟ ـلـم ـفـإن((:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى
ـصـدرهُ، ـفـي رأيي. فـضـرب عنه: أجتهد الله رضي

الـلـه رـسـولا رـسـولا وـفـق الذي لله الحمد((وقالا: 
.))الله رسولا يرضي لما وسلم عليه الله صلى

● )6/3338.(

يصح. ل ●

وغيرهما. والترماذي، داود، رواه: أبو ●
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السلسممملة(( )،10/177()) الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
))الضممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعيفة

)2/273.(

الثقفي الحارث بن نفيع بكرة أبي - حديث768
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي عنه: أن الله رضي
. قلنا: الله))هذا؟ شهر أي((الوداع:  حجة في سألا

سيسـميه أـنـه ظنـنـا ـحـتى أعـلـم. فسـكت ورسوله
ـى! . قلنا))الحجة؟ ذا أليس((اسمه. فقالا:  بغير بـل

أعـلـم. ورـسـوله . قلـنـا: الـلـه))ـهـذا؟ بلد أي((قالا: 
اسمه. فقلنا: بغير سيسميه أنه ظننا حتى فسكت

ـفـأي((. قلنا: بـلـى! ـقـالا: ))الحرام؟ البلدة أليس((
حتى أعلم. فسكت ورسوله . قلنا: الله))هذا؟ يوم

ـيـوم اسمه. فـقـالا: ألـيـس بغير سيسميه أنه ظننا
. قلنا: بلى!.. إلخ.))النحر؟

● )6/3338.(

صحيح. ●

داود. وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).1/263())الصولا جاماع((انظر: 

رـضـي وعـمـر بـكـر أـبـي بـيـن الخلف - خبر769
الخيران قالا: كاد مليكة؛ أبي ابن عنهما: فعن الله
رفـعـا عنهـمـا، الـلـه رـضـي وعـمـر بكر أبو يهلكا؛ أن

حـيـن ، وـسـلم علـيـه الله صلى النبي عند أصواتهما
ـبـالقرع أـحـدهما فأشار تميم، بني ركب عليه قدم
وأـشـار مجاشع، بني أخي عنه الله رضي حابس بن

الـلـه رـضـي لعـمـر بـكـر فقالا: أبو آخر، برجل الخر
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خلـفـك. أردت خلفي. قالا: ما إل أردت عنهما: ما
تـعـالى: الـلـه ـفـأنزلا ذلك، في أصواتهما فارتفعت

ّيَها{ َأ ّلِذيَن َيا ُنوا ا َ آَم ُكْم َتْرَفُعوا ل َت َق َأْصَوا ـَصـْوِت َفْو
ِبّي ّن َ ال ْلَقْولِا َلُه َتْجَهُروا َول ُكْم َكَجْهِر ِبا ـ ـٍض َبْعـِض َبـْع ِل

َبَط َأن ُكْم َتْح ُل ُـتـْم َأْعَما َأن َ َو اـبـن . ـقـالا}َتـْشـُعُروَن ل
عنه الله رضي عمر كان عنه: فما الله رضي الزبير
ـهـذهُ بـعـد وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا يسمع
يستفهمه! حتى الية

● )6/3339.(

صحيح. ●

بألفممماظ والترمامممذي؛ً والنسمممائي، رواه: البخممماري، ●
ماتقاربة.

).2/361())الصولا جاماع((انظر: 

رـضـي الـشـماس ـبـن قـيـس بن ثابت - خبر770
ـقـالا: عنه؛ الله رضي مالك بن أنس عنه: فعن الله
ّيَها{الية:  هذهُ نزلت لما َأ ّلِذيَن َيا ُنوا ا َ آَم َتْرَفُعــوا ل

ُكْم َت َق َأْصَوا ِبّي َصْوِت َفْو ّن ـْم{قوله:   إلى}... ال ُـت َأن َو
الـشـماس ـبـن قـيـس ـبـن ثابت وكان ،}َتْشُعُروَن لَ

ـصـوتي أرـفـع كـنـت اـلـذي فقالا: أنا الصوت، رفيع
ـمـن أـنـا ، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا على
ًا، أهـلـه ـفـي وجـلـس عمـلـي، حبط النار، أهل حزيـنـ

ـدهُ ـه رســولا ففـق ـه صــلى الـل ـه الـل ، وســلم علـي
ـلـه: تفـقـدك فـقـالوا إلـيـه، الـقـوم بـعـض ـفـانطلق

قالا: أنا مالك؟ ؛ وسلم عليه الله صلى الله رسولا
عليه الله صلى النبي صوت فوق صوتي أرفع الذي

أـهـل من عملي! أنا بالقولا! حبط له وأجهر وسلم
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فأخبروهُ ، وسلم عليه الله صلى النبي النار! فأتوا
ل؛((:  وســلم عليه الله صلى النبي فقالا قالا، بما
عـنـه: الـلـه رضي أنس . قالا))الجنة أهل من هو بل

ـمـن أـنـه نعـلـم ونـحـن أظهرنا بين يمشي نراهُ فكنا
الجنة.

● )6/3339.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).9/93())الصولا جاماع((انظر: 

ـبـن عـمـر المؤمنين أمير عن - قولـه: روي771
رجلـيـن ـصـوت ـسـمع أنه((عنه:  الله رضي الخطاب

ـقـد ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي مـسـجد ـفـي
أـيـن فـقـالا: أـتـدريان فـجـاء، أـصـواتهما، ارتفـعـت

أـهـل ـقـال: ـمـن أنتـمـا؟ أـيـن ـقـالا: ـمـن ـثـم أنتـمـا؟
ـو ـالا: ـل ـائف. فـق ـا الـط ـن كنتـم ـل ـم ـة؛ أـه المديـن

ًا! لوجعتكما .))ضرب

● )6/3340.(

صحيح. ●

.))الكبرى السنن(( في والبيهقي رواه: البخاري، ●

())الكبرى السنن(( )،470رقم1/560())الفتح((انظر:   
10/103.(

ـبب772 ـزولا - ـس ـوله ـن ـالى:  ـق ـِذيَن ِإّن{تـع ّـل ا
َنَك ُدو َنا ْلُحـُجـَراِت ّوَراِء ـِمـن ُي ُثُرـُهـْم ا ْك َ َأ ُـلـوَن ل * َيْعِق

َلْو ّنُهْم َو َبُروا َأ ّتى َص ْيِهْم َتْخُرَج َح َل َكاَن ِإ ًا َل ـر ْـي ـْم َخ ّلـُه

نزلــت أنها((و  الحجرات]،5-4 [}ّرِحيٌم َغُفوٌر َواللُه
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وراء مــن نادوا الوفود، عام العراب، من قوم في
محـمـد! : ـيـا وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي حجرات

.))إلينا اخرج

● )6/3340.(

حسن. ●

والطممبراني، جريممر، وابممن وأحمممد، رواه: الترماممذي، ●
الحمماد(( فممي عاصممم أبممي وابممن يعلممى، وأبممو والواحممدي،
وزاد ،))الصمممحابة ماعرفمممة(( فمممي نعيمممم وأبمممو ،))والمثممماني
وابممن البغمموي، القاسممم : أبمما))المنثممور الدر(( في السيوطي

حممديث ماممن وغيرهم؛ً حاتم، أبي وابن المنذر، وابن ماردويه،
وعنممد أرقممم، بممن وزيممد حممابس بممن والقرع عازب بن البراء

نزلممت أنها وبعضهم حابس، بن القرع في نزلت أنها بعضهم
العرب. مان ناس في

())الطبري تفسير(( )،6/393 ،3/488())المسند((انظر:
الحمماد(( )،3/107())الترماممذي سممنن صممحيح(( )،26/121
الممدر(( )،2/407())الصممحابة ماعرفممة(( )،2/388())والمثاني
).7/552())المنثور

ـــه(( أن - ـخـبر773 ـالى:  قول ـا{تـع ّيـَه َأ ـِذيَن َيا ّـل ا
ُنوا ُكْم ِإن آَم َء ٍإ َفاِسٌق َجا َب َن ُـنـوا... ِب ّي َب َت ـفـي : ـنـزلا}َف

رـسـولا بعـثـه حـيـن عنه، الله رضي عقبة بن الوليد
بـنـي ـصـدقات عـلـى وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه

ـقـد المـصـطلق بـنـي فـقـالا: إن فرجع، المصطلق،
ـه رسولا لتقاتلك. فبعث لك جمعت ـه ـصـلى الـل الـل

إليـهـم، عـنـه الـلـه رضي الوليد بن خالد وسلم عليه
أـتـاهم ـحـتى ـفـانطلق، يعـجـل، ول يتثبت أن وأمرهُ

ًا أخبروا جاؤوا؛ فلما عيونه، فبعث ليلً، رـضـي خالد
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وـسـمعوا بالـسـلم، مستمـسـكون أنـهـم عـنـه الـلـه
ـد أتاهم أصبحوا؛ فلما وصلتهم، أذانهم رـضـي خاـل

الله رسولا إلى فرجع يعجبه، الذي فرأى عنه، الله
الـلـه ـفـأنزلا الـخـبر، ـفـأخبر ، وسلم عليه الله صلى
الية. هذهُ تعالى

● )6/3341.(

والواحممدي، جريممر، وابممن والطممبراني، رواه: أحمممد، ●
مانهمما المتصممل يخلمموا ول وماتصلة، مارسلة بأسانيد وغيرهم؛ً

ضعفِّ. مان

())جريممر ابممن تفسممير(( )،4/279())المسممند((انظممر: 
)،450(صا  للواحممممدي))النممممزولا أسممممباب(( )،26/123

).135-123(صا))المصطلق بني غزوةا مارويات((

ـمـن والعجـلـة الـلـه، ـمـن التثـبـت((- حديث: 774
.))الشيطان

● )6/3341.(

الحسن مارسل مان والخرائطي؛ً الدنيا، أبي رواه: ابن ●
ً ؛ً))التممبين((بلفممظ:  البصممري؛ً الجمماماع زيممادات(( عممن نقل

.))الصغير

ماممن التممأني((:  وسمملم عليممه اللممه صلى قوله صح ولكن
والبيهقي. يعلى، رواه: أبو ؛ً))الشيطان مان والعجلة الله،

())الخفمماء كشممفِّ(( )،7/248())يعلى أبي ماسند((انظر: 
السلسلة(( )،2504())الجاماع ضعيفِّ(( )،943/رقم1/295

).5680/رقم3/99())العمالا كنز(( )،4/404())الصحيحة

ـه رضي عمر ابن عن روي ما((- قولـه: 775 الـل
ـمـع يقاـتـل ـلـم أـنـه عـلـى بعد فيما ندمه في عنهما
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.))عنه الله رضي علي المام

● )6/3343.(

ابممن إلممى صحيح  بإسناد))طبقاته(( في سعد ابن روى ●
علممى إل الممدنيا ماممن آسممى مامما((قمموله:  عنممه الله رضي عمر

ُِأ ّ الليل، وماكابدةا الهواجر، ثلث: ظم هممذه قمماتلت أكون وأل
ّلت التي الباغية الفئة .))الحجاج) يعني (وكأنه بنا ح

ًا وروى عبمد ثنما دكيمن بمن الفضمل نعيمم أبمي عمن أيضم
نحموه؛ً عمر ابن عن ثابت أبي بن حبيب ثني سياه بن العزيز

عمر. وابن حبيب بين مانقطع سند تعيين. وهذا دون

بينهما والواسطة  ماوصولً،))السير(( في الذهبي وأورده
يخّرجه. ولم جبير، بن سعيد

ًا))السير(( في الذهبي وأورده ًا  أيض مامما((بلفممظ:  مانقطع
ًا؛ً نفسي في أجد علممي ماع الباغية الفئة أقاتل لم أني إل شيئ
الزبيممري: حممدثنا أحمممد أبممو قممالا: وروى ثم ،))طالب أبي بن

أبممي بن بكر أبي عن العنبس أبي عن العباس بن الجبار عبد
نحوه). اهم. عمر... (فذكر ابن عن الجهم

ُعميممس، أبممو وصوابه تحريفِّ، أظنه العنبس وأبو فممإن ال
والتصالا. الصحة ظاهره السناد فهذا كذلك؛ً كان

شمميء؛ً علممى آسى ماا(( بلفظ: ))الحاكم ماستدرك(( وفي
،))الباغيمة الفئمة عنمه اللمه رضمي علمي مامع أقاتل لم أني إل

المطبوع. مان ساقط وإسناده

عن حمزةا أبي بن شعيب حديث مان البيهقي سنن وفي
بلفممظ أبيممه عممن عمممر بممن اللممه عبممد بممن حمزةا عن الزهري
الزبير. بن عبدالله الباغية الفئة أن وفيه ماقارب،

())المسممتدرك(( )،187-4/185())الطبقممات((انظممر: 
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())النبلء أعلم سير(( )،8/172())الكبرى السنن(( )،3/558
3/229-232.(

تنبيه: ●

دون عنممه اللممه رضممي علممّي  علممى))الماام(( لقب إطلق
الممتي الرافضممة إدراجممات ماممن هممو الراشممدين الخلفمماء بقية

اللممه كممّرم لفظممة وكممذلك السنة، أهل مان كثير على انطلت
وجهه.

.))تحقق فل ظننت؛ إذا((- حديث: 776

● )6/3345.(

ضعيف. ●

رضممي النعمممان بن حارثة حديث مان رواه: الطبراني ●
حممديث ماممن ،))اليمان شعب(( في البيهقي وبنحوه عنه، الله
عنه. الله رضي هريرةا أبي

())اليمممان شممعب(( )،3/258())الكممبير المعجم((انظر: 
(صا))المممرام غايممة(( )،588 ())الجمماماع ضممعيفِّ(( )،3/372

).302/رقم185

ـا الله رضي مسعود ابن - أثر777 ـي عنه: لـم ُأـت

ًا؛ لحيته تقطر برجل ـا ـقـد إنا((قالا:  خمر ـعـن ُنهيـن
.))به نأخذ شيء؛ لنا يظهر إن ولكن التجسس،

● )6/3346.(

صحيح. ●

فممي الممرزاق وعبممد شمميبة، أبممي وابن داود، رواه: أبو ●
والبيهقي. -، عقبة بن الرجل: الوليد سمى  - وقد))ماصنفه((

ابممن ماصنفِّ(( )،3/925())داود أبي سنن صحيح((انظر: 
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))شممممممممممممممممممممممممممممممممميبة أبمممممممممممممممممممممممممممممممممي

))البيهقي سنن(( )،10/332())الرزاق عبد ماصنفِّ(( )،9/86(

)8/334.(

عـنـه: الـلـه رـضـي ـعـامر ـبـن عقبة - حديث778
ـمـوءودة اـسـتحيى فكأنمـا ـمـؤمن؛ عورة ستر من((

.))قبرها من

● )6/3346.(

ضعيف. ●

الدب(( فمممي والبخممماري وأحممممد، داود، رواه: أبمممو ●
وغيرهم. والحاكم، والطيالسي، ،))المفرد

))الضعيفة السلسلة(( )،6/655())الصولا جاماع((انظر: 

الماممام ماسند مان الشامايين ماسند(( )،1265/رقم3/423(
).524 و486 و1/485())أحمد

ـه رضي سفيان أبي بن معاوية - حديث779 الـل
ـه ًا:  عـن ـ ـك((مرفوـع ـت إن إـن ـورات اتبـع ـاس؛ ـع الـن

.))تفسدهم أن كدت أو أفسدتهم،

● )6/3346.(

صحيح. ●

والممبيهقي، والطممبراني، يعلممى، وأبممو داود، رواه: أبممو ●
وغيرهم.

أبممي ماسممند(( )،3/924())داود أبي سنن صحيح((انظر: 
))يعلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى

).19/379())الكبير المعجم(( )،13/382(

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي هريرة أبي - حديث780
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أخاك ذكرك((قالا:  الغيبة؟ الله! ما رسولا قيل: يا
ـمـا أـخـي ـفـي ـكـان إن . قـيـل: أفرأـيـت))يـكـرهُ بـمـا

فـيـه كـان إن((:  وسـلم عليه الله صلى قالا أقولا؟
تـقـولا؛ ـمـا فـيـه يكن لم وإن اغتبته، فقد تقولا؛ ما

.))بهته فقد

● )6/3347.(

صحيح. ●

بألفمماظ وغيرهم؛ً والترماذي، داود، وأبو رواه: ماسلم، ●
ماتقاربة.

))ماسمملم صممحيح(( )،8/447 ())الصممولا جمماماع((انظممر: 

.))الباقي عبد م589/رقم4/2001(

ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث781
ـمـن : حـسـبك وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى للنبي قلت

الـلـه ـصـلى قصيرة)! فـقـالا (تعني وكذا كذا صفية
بـمـاء مزـجـت ـلـو كلـمـة؛ قـلـت لـقـد((:  وـسـلم عليه

ًا، له . قالت: وحكيت))لمزجته البحر؛ ـان ـالا إنـس فـق
ًا حكيت أني أحب ما((:  وسلم عليه الله صلى إنسان
.))وكذا كذا لي وأن

● )6/3347.(

صحيح. ●

والترماذي. داود، رواه: أبو ●

أبممي سممنن صممحيح(( )،8/448())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

)3/923.(

ًا:  عنه الله رضي أنس - حديث782 لما((مرفوع
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نـحـاس، ـمـن أظـفـار لـهـم بـقـوم ـمـررُت ـبـي؛ عرج
ـا هؤلء قلت: من وصدورهم، وجوههم يخمشون ـي
الـنـاس لـحـوم ـيـأكلون اـلـذين قالا: ـهـؤلء جبريل؟
.))أعراضهم في ويقعون

● )6/3347.(

صحيح. ●

وأحمد. داود، رواه: أبو ●

أبممي سممنن صممحيح(( )،8/448())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

).3/224())المسند(( )،3/923(

ـهـو ـبـالزنى ـمـاعز اـعـترف ولـمـا((- قوله: 783
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا ورجمهما والغامدية،

علـيـه وإلحاحهـمـا متـطـوعين إقرارهـمـا بعد وسلم
وســلم عليه الله صلى النبي سمع تطهيرهما؛ في

الذي هذا إلى تر لصاحبه: ألم أحدهما يقولا رجلين
َرـْجـَم ُرـِجـَم ـحـتى نفـسـه تـدعه فـلـم عليه الله ستر

حتى ، وسلم عليه الله صلى النبي سار الكلب! ثم
ـزل وفلن؟ فلن أـيـن((فـقـالا:  حمار، بجيفة مر اـن

ـك الله . قال: غفر))الحمار هذا جيفة من فكل ـا ـل ـي
عليه الله صلى هذا؟! قالا يؤكل الله! وهل رسولا
ًا أخيكما من نلتما فما((:  وسلم ً أـشـد آنف مـنـه، أكل

الجـنـة أنـهـار لـفـي الن إـنـه بـيـدهُ؛ نفـسـي واـلـذي
.))فيها ينغمس

● )6/3347.(

وماسمملم، والغاماديممة: البخمماري، مامماعز قصممة روى ●
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وعبممد وأحمممد، يعلممى، وأبو مااجه، وابن وأبوداود، والترماذي،
الرجليممن أحممد قممولا دون وغيرهممم؛ً ،))المصنفِّ(( في الرزاق

 إلممخ))عليممه... اللممه سممتر الممذي هممذا إلممى تممر ألممم((للخممر: 
الحديث.

فيممه بإسممناد يعلممى؛ً وأبممو داود، الزيممادةا: أبممو هذه وروى
هريرةا. أبي عم ابن وهو ماجهولا،

الصممامات، بممن الرحمممن الممرزاق: عبممد عبد سماه ولكن
عمممممممممممممممممممممم ابمممممممممممممممممممممن وهمممممممممممممممممممممو

.))ماقبولا((الحافظ:  عنه قالا هريرةا؛ً أبي

ماصممنفِّ(( )،524-3/521())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))عبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدالرزاق

). وانظممر: (رقممم10/524())يعلممى أبممي ماسند(( )،7/322(
208.(

ـمـن خـلـق وآدم آدم، بـنـو كلـكـم((- ـحـديث: 784
ُنّن أو بآِـبـائهم، يفخرون قوم ولينتهين تراب، ليـكـو
.))الجعلن من تعالى الله على أهوَن

● )6/3348.(

بنحوهُ. حسن ●

حممديث ماممن ضممعيفِّ بإسممناد اللفممظ بهممذا البزار رواه ●
عنه. الله رضي حذيفة

بلفممظ حسممن؛ً بإسممناد والترماممذي؛ً داود، رواه: أبو ولكن
عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث مان هذا، مان قريب

())الصممولا جمماماع(( )،2/434())السممتار كشممفِّ((انظر: 
).3/254())الترماذي سنن صحيح(( )،10/617

.))منتنة فإنه دعوها؛((- حديث: 785
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● )6/3348.(

صحيح. ●

ماممن وماسمملم؛ً رواه: البخمماري، حممديث ماممن جزء وهو ●
عنهما. الله رضي الله عبد بن جابر حديث

).2/389())الصولا جاماع((انظر: 

َلِت{)ـ:ـ 14( الية نزولا - سبب786 َلـْعـَراُب َقا ا
ّنا... رســولا قالوا: يا أعراب في نزلت أنها((و ،}آَم

.))نقاتلك ولم العرب، وقاتلتك الله! أسلمنا،

● )6/3349.(

 الهيثمي))أوفى أبي ابن ماسند(( مان الحديث هذا أورد ●
))الكممبير(( فممي الطبراني رواه((وقالا:  ،))الزوائد ماجمع(( في

ولكنممه ثقممة، وهممو أرطممأةا، بممن الحجمماج وفيممه ،))الوسممط((و
. اهم.))الصحيح رجالا رجاله وبقية مادلس،

الطممبراني أخرج((: ))النقولا لباب(( في السيوطي وقالا
.))أوفى أبي بن الله عبد عن حسن بسند

ماوجممود وهممو  المطبوع،))الكبير(( في أجده لم والحديث
فممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

.))المعجمين زوائد في البحرين ماجمع((

وتحسممين ،))ثقممة وهممو((الحجمماج:  عممن الهيثمممي وقممولا
وابممن أحمممد الحجاج: ضعفه لن نظر؛ً فيه للسند السيوطي

والقطممان، ماهممدي ابممن وتركه والدارقطني، والنسائي ماعين
.))الخطأ كثير صدوق،((: ))التقريب(( في الحافظ وقالا

لبمماب(( )،142 و26/141())جريممر ابممن تفسير((انظر: 
))النقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممولا

())البحرين ماجمع(( )،7/112())الزوائد ماجمع(( )،199(صا
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ُة ق ُسوَر

أبـيـه ـعـن اللـيـثي علقمة بن عمرو - حديث787
ـقـالا: عـنـه؛ الله رضي المزني الحارث بن بللا عن

إن((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـقـالا
ـمـا تـعـالى، الـلـه رضوان من بالكلمة ليتكلم الرجل

ا لـه وجـّل عـّز الله يكتب بلغت، ما تبلغ أن يظن به
بالكلمة ليتكلم الرجل يلقاهُ. وإن يوم إلى رضوانه

بلـغـت، ـمـا تبـلـغ أن يـظـن ما تعالى، الله سخط من
ـاهُ يوم إلى سخطه بها عليه تعالى الله يكتب .))يلـق

منعنـيـه ـقـد كلم من يقولا: كم علقمة قالا: فكان
الحارث. بن بللا حديث

● )6/3363.(

صحيح. ●

بمن بللا حمديث مامن وماالك؛ً والترماذي، رواه: أحمد، ●
عنه. الله رضي الحارث

هريممرةا أبممي حديث مان وماسلم؛ً رواه: البخاري، وبنحوه
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عنه. الله رضي

.))المسند(( في أحمد أورده علقمة وقولا

))المسمممند(( )،11/730())الصمممولا جممماماع((انظمممر: 

ساعاتي). م19/260(

للمـــوت اللـــه! إن ســـبحان((- حـــديث: 788
.))لسكرات

● )6/3364.(

للمممموت إن اللمممه؛ً إل إلمممه ل(( بلـفــظ: ـصــحيح ●
.))لسكرات

عنها. الله رضي عائشة حديث مان البخاري رواه ●

).11/64())الصولا جاماع(( )،11/361())الفتح((انظر: 

ـقـد الـقـرن وـصـاحب أنـعـم كيف((- حديث: 789
.))له؟! يؤذن أن وانتظر جبهته وحنى القرن التقم

الـلـه ـصـلى قالا نقولا؟ الله! كيف رسولا قالوا: يا
ـم الله قولوا: حسبنا((:  وسلم عليه ـل ونـع .))الوكـي

الوكيل. ونعم الله القوم: حسبنا فقالا

● )6/3364.(

صحيح. ●

وغيرهم. يعلى، وأبو والترماذي، رواه: أحمد ●

())يعلى أبي ماسند(( )،10/420())الصولا جاماع((انظر: 
السلسمملة(( شاكر)، م3010/رقم5/7())المسند(( )،2/340

).3/66())الصحيحة
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ُة َياِت ُسوَر ّذاِر ال

عـنـه الـلـه رـضـي ـطـالب أبي بن علي - أثر790
َياِت{ تفسير في ّذاِر ًا َوال ْلـَحـاِملَِت َذْرو ًا * َفا * ِوـْقـر

َـيـاِت ْلَجاِر ًا... َفا الكوـفـة، مـنـبر ـصـعد أـنـه((و ،}ُيـْسـر
تـعـالى، الـلـه كـتـاب في آية عن تسألوني فقالا: ل

ـلم عليه الله صلى الله رسولا عن سنة عن ول وـس
أمير فقالا: يا الكواء، ابن بذلك. فقام أنبأتكم إل ؛

َياِت{تـعـالى:  ـقـوله معـنـى الـمـؤمنين! ـمـا ّذاِر ـ َواـل
ًا عـنـه: الرـيـح. ـقـالا: الـلـه رـضـي عـلـي قالا ؟}َذْرو

ْلـَحــاِملَِت{ ًا َفا عـنــه: الـلــه رـضــي ـقــالا ؟}ِوـْقــر
َـيـاِت{السحاب. قالا:  ْلَجاِر ًا َفا رـضـي ـقـالا ؟}ُيـْسـر

ْلُمَقـّسـَماِت{عـنـه: الـسـفن. ـقـالا:  الله ًا َفا ؟}َأـْمـر
.))عنه: الملئكة الله رضي قالا

● )6/3374.(

صحيح. ●

وهب عن ماعمر  عن))التفسير(( في الرزاق عبد رواه ●
الطفيممل أبممي الكمموفي) عممن دبممي أبي ابن (وهو عبدالله بن
به. طالب أبي بن علي عن

عليه. غبار ل ماتصل صحيح إسناد وهذا

به. ماعمر عن ثور ابن عن جرير ابن ورواه

عن الطنافسي عبيد بن ماحمد طريق مان الحاكم ورواه
وقممالا: بممه، الطفيل أبي عن الصيرفي عبدالرحمن بن بسام
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ووافقممه ،))يخرجمماه ولممم الشمميخين، شممرط علممى صممحيح((
الذهبي.

ًا جرير ابن ورواه فقممد الطفيل؛ً أبي طريق غير مان أيض
خالممد عممن حممرب بممن سماك عن الحجاج بن شعبة عن رواه

ُعرةا بن به. علي عن ُعر

لممه: ترجممم فقممد هممذا؛ً خالممد لممول صممحيح، إسممناد وهممذا
فيممه يممذكرا ولممم حمماتم، أبممي وابممن ،))التاريممخ(( فممي البخاري

ًا .))الثقات(( في حبان ابن وذكره تعديلً، ول جرح

جرير. ابن عند أخرى طرق الثر ولهذا

ابممن تفسير(( )،2/2/241()) الرزاق عبد تفسير((انظر: 
))جريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر

).187و26/186(

))الطممبري تفسير((انظر:  المذكور جرير ابن إسناد وعن

.))شاكر م3/71(

التميـمـي عـسـل ـبـن صبيغ وجاء((- قولـه: 791
عنـهـا فـسـأله عنه، الله رضي الخطاب بن عمر إلى

ـمـا بمـثـل فأـجـابه اـلـذاريات)، سورة (يعني: أوائل
وقـد عـنـه، الـلـه رضي طالب أبي بن علي عن روي

ًا عنـهـا يـسـألا أـنـه عـنـه الـلـه رضي عمر أحس ّنـتـ تع
ًا، ـحـتى الـنـاس، مجالـسـة من ومنعه فعاقبه، وعناد

نفـسـه ـفـي يـجـد المغلظة: ما باليمان وحلف تاب
ًا. يجد كان مما شيئ

● )6/3374.(

صحيح. ●

البانممة(( فممي بطممة صممحيح: ابممن بإسممناد القصة روى ●
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النبمماري وابممن ،))العتقمماد شممرح(( فممي والللكائي ،))الكبرى
اللممه رضممي يزيد بن السايب رواية ) مان))الصابة(( في (كما
عنه.

ابممن ماممولى نممافع إلممى بإسممناده الحكممم عبممد ابن ورواها
عمر.

ًا ضعيفِّ بإسناد البزار ورواها ّد سممعيد عممن ماوضوع أو ج
المسيب. بن

عسمماكر، وابممن والخطيممب، القصة: الممدارماي، أورد كما
.))والغرائب الفراد(( في والدارقطني

())العتقمماد شممرح(( )،1/414())الكممبرى البانممة((انظر: 
(صا الحكممم عبممد  لبممن))وأخبارهمما ماصممر فتمموح(( )،4/634

))الزخمممممممممممممممممار البحمممممممممممممممممر(( )،115

ماختصممر(( )،2/198())الصممابة(( الممبزار)، ماسممند ممم1/423(
))دماشممممممممممممممممممممممممممممممق تاريممممممممممممممممممممممممممممممخ

هاب مان  باب148/رقم1/67())الدارماي سنن(( )،11/45(
- ب21  (ورقمممة))والفمممراد الغرائمممب أطمممراف(( الفتيممما)،

ماخطوط).

ـديث: 792 ـذ ... ل((- ـح ـائبه، تنـف ـق ول عـج يخـل
ّد علىكثرة يعني: القرآن. ؛))الر

 ● )6/3378.(

ضعيف. ●

أبممو فيممه بسممند القممرآن فضممائل(( فممي عبيممد أبو رواه ●
ِري؛ً ماسمملم ابممن إبراهيم إسحاق َهَجمم وفممي الحممديث، ليممن ال
أبممو أهو شيخه؛ً في شّك ُعبيد أبا أن وهي أخرى، علة السند

غيره؟ أم الثوري عمار اليقظان
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فممي والفريممابي وأحمممد، والممدارماي، ورواه: الترماممذي،
وهممو العممور، الحممارث طريممق ماممن كلهم ؛ً))القرآن فضائل((

ضعيفِّ.

))القممرآن فضممائل(( )،8/462())الصممولا جمماماع((انظممر: 

ُعبيمممممممممممممممممممممممممممممممممد لبمممممممممممممممممممممممممممممممممي
)،82 و81 و80 رقممم ،186-184( وللفريممابي )،21(صا

))المشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممكاةا((

)1/659.(



ُة ّطوِر ُسوَر ال

ـديث: 793 ـم((- ـح ـع ... ـث ـي رـف ـى ـب ـبيت إـل اـل
ًا... سبعون يوم كل يدخل هو وإذا المعمور، .))ألف

● )6/3393.(

صحيح. ●

رواه: الممذي الطويممل السممراء حمديث مامن جمزء وهو ●
بألفمماظ وغيرهممم؛ً والنسممائي، والترماذي، وماسلم، البخاري،
ماتقاربة.

).11/295())الصولا جاماع((انظر: 

الـلـه رـضـي ـطـالب أـبـي ـبـن علي - تفسير794
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بالسماء. المرفوع السقف عنه

● )6/3393.(

بن خالد على تدور كلها ثلثة، بأسانيد جرير ابن رواه ●
).790( رقم الحديث في عليه الكلم تقدم وقد ُعرعرةا،

).27/18())الطبري تفسير((انظر: 

ـسـورة عـنـه الـلـه رـضـي عـمـر سماع - خبر795
ـدي؛ زيد بن جعفر يصلي: عن رجل من الطور العـب
بدار فمر ليلة، ذات بالمدينة يعس عمر خرج((قالا: 
ًا فوافقه المسلمين، من رجل فوقف يصلي، قائم

ّطوِر{فقرأ:  قراءته، يستمع ـتى ،}َوال ـغ:  ـح ِإّن{بـل
َذاَب ّبَك َع ـٍع ِمن َلُه * َما َلَواِقٌع َر . ـقـالا: قـسـم}داـِف
إـلـى واـسـتند حـمـارهُ، ـعـن حق. فنزلا الكعبة ورب

ًا، فمكث حائط، ّـيـ فمـكـث منزـلـه، إـلـى رـجـع ـثـم مل
ًا مرضه. ما يدرون ل الناس يعودهُ شهر

● )6/3394.(

ضعيف. ●

ً الدنيا أبي ابن رواه ● قداماممة وابن كثير)، ابن عن (نقل
فممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

زيممد بن جعفر عن المري صالح طريق مان ؛ً))والبكاء الرقة((
عمر... قالا: خرج العبدي؛ً

.))ضعيفِّ((الحافظ:  عنه قالا المري؛ً وصالح

ولممه التممابعين، أتبمماع مان حبان ابن ذكره زيد؛ً بن وجعفر
علة . وهذه))والتعديل الجرح(( و))الكبير التاريخ(( في ترجمة
الخطمماب بممن وعمر زيد بن جعفر بين النقطاع وهي أخرى،
عنه. الله رضي
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إلممى  بسممنده))القرآن فضائل(( في عبيد أبو نحوه وروى
عمر. مان يسمع لم والحسن عمر، عن البصري الحسن

فممي  لحمممد))المنثممور الممدر(( فممي السمميوطي وعممزاه
عنممه، اللممه رضممي عمممر عممن مِاغممولا بممن ماالممك  عن))الزهد((

التابعين. أتباع مان ثبت ثقة وماالك

))القممرآن فضائل(( )،7/406 ())كثير ابن تفسير((انظر: 

 لبممن))والبكاء الرقة(( )،7/631())المنثور الدر(( )،64(صا
).118(صا قداماة



ُة ِم ُسوَر ّنْج ال

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث796
ًا:  آدم اـبـن عـلـى كـتـب إذا تـعـالى الـلـه إن((مرفوـعـ

النـظـر، العـيـن فزـنـى ذـلـك، أدرك الزنى؛ من حظه
وتـشـتهي، تمـنـى والنـفـس النـطـق، اللسان وزنى

.))يكذبه أو ذلك يصدق والفرج

● )6/3412.(

صحيح. ●

داود. وأبو وماسلم، رواه: البخاري،

).2/371())الصولا جاماع((انظر: 
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ـر797 ـه رـضـي مـسـعود اـبـن - أـث ـه الـل ـفـي عـن
وزـنـى النـظـر، العـيـن زنى((قالا:  اللمم)؛(( تفسير

وزـنـى البـطـش، الـيـدين وزـنـى التقبيل، الشفتين
يكـذبه، أو الفـرج ذلـك ويصـدق المـشـي، الرجليـن

ًا، كان بفرجه؛ تقدم فإن .))اللمم فهو وإل؛ زاني

● )6/3412.(

ضعيف. ●

اللممه عبممد عن الضحى أبي طريق مان جرير ابن رواه ●
عنه. الله رضي ماسعود بن

بممن ماسمملم (واسمممه الضممحى فممأبو مانقطع؛ً إسناد وهذا
رضممي ماسممعود بممن اللممه عبد أصحاب عن يروي صبيح) إنما

عنه. الله

).27/65 ())الطبري تفسير((انظر: 

تفسير في عنه الله رضي هريرة أبي - أثر798
والغمــزة، والنظــرة، القبلــة،((قــالا:  ؛))(اللمــم

الغـسـل، وـجـب فقد الختان؛ مّس فإذا والمباشرة،
.))الزنى وهو

● )6/3412.(

 بإسممناده؛ً))التفسممير(( فممي جريممر ابممن الثر هذا روى ●
إسحاق): ابن (وهو يعقوب ماعمر: ثنا بن ماحمد قالا: حدثني

عثمممان بن الله عبد عجلن): ثنا بن خالد ابن (وهو وهيب ثنا
نافع؛ً بن الرحمن عبد قالا: ثني القارئ؛ً عمرو بن خشيم بن

هريرةا.. أبا قالا: سألُت

بمن اللمه وعبمد إسمحاق بمن ويعقموب ماعممر بن وماحمد
،))صممدوق((مانهممم:  واحممد كممل عممن الحممافظ قممالا عثمممان؛ً
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له: ابممن (ويقالا نافع بن الرحمن عبد أن إل ؛ً))ثقة((ووهيب: 
ولممم حاتم، أبي ابن عند إل ترجمة له أجد الطائفي) لم لبيبة
ًا فيه يذكر تعديلً. ول جرح

).27/66())الطبري تفسير((انظر: 

تفسير في عنه الله رضي عباس ابن - أثر799
}ّ ّلَمَم ِإل وـكـذا((وـقـوله:  ،))ـسـلف ما إل((قالا:  ؛}ال

.))أسلم بن زيد قالا

● )3412.(

التحسين. يحتمل ●

أبي بن علي طريق مان جرير ابن عباس ابن أثر روى ●
عنهما. الله رضي عباس ابن عن طلحة

(رقممم الحديث عند عليه الكلم سبق مانقطع، سند وهذا
209.(

):796(رقم الحديث في عباس ابن قاله ماا يخالفِّ وهو
ًا رأيت ماا عممن هريممرةا أبممو قمماله  ماممما))اللمممم(( بممم أشبه شيئ

ابممن علممى كتممب اللممه إن((:  وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي
 الحديث.))آدم...

ًا جرير ابن أسلم بن زيد أثر وروى عبمد طريمق مامن أيض
بمعناه. أسلم بن زيد عن عياش بن الله

).65 و27/64())جرير ابن تفسير((انظر: 

تفسير في عنه الله رضي عباس ابن - أثر800
يتــوب. ثم بالفاحشة يلم الرجل قالا: هو (اللمم)؛

: وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا وقالا: قالا
ًا، تغفر اللهم؛ تغفر إن(( .))ألّما؟ ما لك عبٍد وأي جّم
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● )6/3412.(

صحيح. ●

جرير. وابن رواه: الترماذي، ●

سممنن صممحيح(( )،2/372())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

))كثير ابن تفسير(( )،26/66())جرير ابن تفسير(( )،3/111(

)7/436.(

ـفـي عـنـه الـلـه رـضـي هرـيـرة أـبـي - حديث801
يـتـوب ـثـم الزنى من اللمة(((اللمم) رفعه:  تفسير

يـعـود، ول يـتـوب ـثـم الـسـرقة من واللمة يعود، ول
.))يعود ول يتوب ثم الخمر شرب من واللمة

● )6/3413.(

(مرسل). ضعيف ●

هريممرةا، أبممي عممن الحسن طريق مان جرير ابن رواه ●
يصممرح ولممم والرسالا، التدليس كثير البصري؛ً هو والحسن

نظر. هريرةا أبي مان سماعه وفي بالسماع، هنا

).27/66())الطبري تفسير((انظر: 

َطى{نزولا:  - سبب802 َأْع ً َو ِليل َدى... َق ْـكـ َأ ،}ّو
ـه رـضـي عفان بن عثمان في نزلت وأنها ـه، الـل عـن
بـن الـلـه عبد له فقالا الخير، في ماله يعطي وكان
الرـضـاعة) ـمـن أـخـوهُ (وـهـو ـسـرح أـبـي ـبـن ـسـعد

ـلـي عثـمـان: إن ـشـيء. فـقـالا يبـقـى ل أن يوشك
ًا الـلـه رـضـي أـصـنع بـمـا أطـلـب وإني وخطايا، ذنوب

الـلـه: أعطـنـي عـبـد عـفـوهُ. فـقـالا وأرـجـو تـعـالى،
ـك ـا، ناقـت ـا برحلـه ـا! ذنوـبـك عـنـك أتحـمـل وأـن كلـه
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ـه، وأشــهد فأعطــاهُ، ـن وأمســك علـي العطــاء، ـع
فنزلت!

● )6/3414.(

باطل. ●

سممند،  بممدون))النممزولا أسممباب(( فممي الواحدي أورده ●
البطلن. ظاهر مانكر والمتن

).460(صا  للواحدي))النزولا أسباب((انظر: 

عمـلـه؛ انقطع النسان؛ مات إذا((- حديث: 803
جارـيـة ـصـدقة أو لـــه، يدعو صالح ثلث: ولد من إل

.))به ينتفع علم أو بعدهُ، من

● )6/3415.(

صحيح. ●

ماممن والنسممائي؛ً والترماممذي، داود، وأبو رواه: ماسلم، ●
حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممديث

عنه. الله رضي هريرةا أبي

).11/180())الصولا جاماع((انظر: 

الغرانيق. - قصة804

● )6/3419.(

باطلة. ●

عليها. الكلم تقدم ●

).609انظر: (رقم

ّبار - حديث805 أـبـو ـقـالا: ـكـان الـسـود؛ ـبـن ه
فتجـهـزت الـشـام، إـلـى تجهزوا قد عتبة وابنه لهب
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إـلـى لنطلـقـن عتـبـة: والـلـه؛ ابـنـه فـقـالا معهـمـا،
ـــد، ـه محم ـي ولوذيـن ـه ـف ـالى). (ســبحانه رـب وتـع
، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي أتى حتى فانطلق،
فـكـان فـتـدلى دـنـا بالذي يكفر محمد! هو فقالا: يا

علـيـه الله صلى النبي أدنى. فقالا أو قوسين قاب
ًا عليه اللهم! سلط((:  وسلم . ـثـم))كلـبـك ـمـن كلب

بـنـي! ـمـا فـقـالا: ـيـا أبـيـه، إلى فرجع عنه، انصرف
لـك؟ قـالا فقـالا: فمـا قـاله، ما له فذكر له؟ قلت

ًا عليه قالا: اللهم! سلط ـا من كلب كلـبـك. ـقـالا: ـي
نزلنا حتى دعاءهُ. فسرنا عليك آمن ما بني! والله؛

راهــب، صومعة إلى ونزلنا سدة)، في (وهي أبراهُ
ـهـذهُ أنزلـكـم الـعـرب! ـمـا معـشـر الراهب: يا فقالا
الغـنـم؟! تـسـرح كما السد فيها يسرح فإنها البلد؛
وحقــي، سني كبر عرفتم قد لهب: إنكم أبو فقالا

ـمـا والـلـه؛ دعوة، ابني على دعا قد الرجل هذا وإن
الـصـومعة، ـهـذهُ إـلـى متاعكم فاجمعوا عليه؛ آمنها

ـا، افرشوا ثم عليها، لبني وافرشوا حولها. ففعلـن
يرـيـد؛ ـمـا يـجـد فـلـم وجوهـنـا، فـشـم الـسـد، فـجـاء

ـثـم وجـهـه، فـشـم المتاع، فوق وثبة فوثب تقبض،
لـهـب: ـقـد أـبـو رأـسـه. فـقـالا ففسخ هزمة؛ هزمه

.))محمد دعوة عن ينفلت ل أنه عرفت

● )6/3422.(

التحسين. يحتمل ●

في نعيم وأبو ،))دماشق تاريخ(( في عساكر رواه: ابن ●
بممن عثمممان عممن إسممحاق بممن ماحمممد طريممق مان ؛ً))الدلئل((

بالسماع. إسحاق ابن فيها يصرح ولم عروةا،
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فمممي والمممبيهقي ،))المسمممتدرك(( فمممي ورواه: الحممماكم
وفممي عنممه، اللممه رضممي عقممرب أبممي حممديث مان ؛ً))الدلئل((

فممي الحممافظ ضممعفه الزرق؛ً الفضممل بممن عبمماس سممنده
.))التقريب((

( نعيممم  لبممي))الدلئل(( )،2/539())المستدرك((انظر: 
)،2/338(  للممممبيهقي))الممممدلئل(( )،380/رقممممم2/585

).4/39())الفتح(( )،57/رقم4/160())الكشاف((

والصممواب ،))السود بن هناد((: ))الظللا((  فيتنبيه: ●
ّبمار((أثبتمه:  ماا لم وقمد ،))ه إسملماه وحسمن الفتمح، بعمد أس

عنه. الله رضي

الـلـه رـسـولا ـمـع ربيـعـة أبي بن عتبة - خبر806
. وسلم عليه الله صلى

● )6/3422.(

تخريجه. تقدم ●

).349 و348انظر: (رقم ●



ُة ْلَقَمِر ُسوَر ا

ـفـي عـنـه الله رضي مالك بن أنس - حديث807
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صــلى النبي مكة أهل سألا((قالا:  القمر؛ انشقاق
مرتيـن، بمـكـة القمـر فانـشـق آية، وسلم عليه الله

َبِت{فقالا:  َتَر ـُر َوانـَشـّق الّساَعُة اَق ْلَقـَم وـقـالا: ،}ا
ألوا مكـة أهل إن عليـه اللـه صـلى اللـه رسـولا س

ـحـتى ـشـقين، القـمـر فأراهم آية، يريهم أن وسلم
بينهما. حراء رأوا

● )6/3425.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).11/397())الصولا جاماع((انظر: 

عـنـه؛ الـلـه رـضـي مطـعـم بن جبير - حديث808
ـصـلى الـلـه رـسـولا عـهـد عـلـى القمر انشق((قالا: 

ـهـذا عـلـى فلقتين: فلـقـة فصار ، وسلم عليه الله
فـقـالوا: ـسـحرنا الجـبـل، ـهـذا عـلـى وفلقة الجبل،

أن يستطيع ل فإنه سحرنا؛ كان محمد. فقالوا: إن
.))كلهم الناس يسحر

● )6/3425.(

صحيح. ●

وغيرهم. جرير، وابن وأحمد، رواه: الترماذي، ●

سممنن صممحيح(( )،11/398())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))الترماممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي

).27/86())الطبري تفسير(( )،4/82())المسند(( )،3/112(

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث809
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي زـمـان ـفـي القـمـر انشق((

.)) وسلم
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● )6/3426.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).11/397())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عباس ابن - أثر810
القـمـر انـشـق الهـجـرة، قـبـل ـكـان ذلك، مضى قد((

.))شقيه رأوا حتى

● )6/3426.(

قبله. بما حسن ●

وقممد طلحممة، أبممي بن علي طريق مان جرير ابن رواه ●
).209( الرقم عند السناد هذا عن الكلم تقدم

).27/86())جرير ابن تفسير((انظر: 

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث811
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا عـهـد عـلـى القمر كسف((

ـه ـت: القمــر، فقــالوا: ســحر ، وســلم علـي فنزـل
َبِت{ َتَر ْلَقَمُر َوانَشّق الّساَعُة اْق .}ا

● )6/3426.(

جريممج ابممن طريممق  ماممن))الكبير(( في الطبراني رواه ●
يصممرح ولممم التممدليس، كثير جريج وابن دينار، بن عمرو عن
بالسماع. هنا

) عممن))الزوائممد ماجمممع(( في  (كما))الوسط(( في ورواه
كلم. وفيه زكريا، ابن ماوسى شيخه

 ())الزوائد ماجمع(( )،11/250 ())الكبير المعجم((انظر: 
2/209.(
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ـفـي عنهـمـا، الـلـه رـضـي عمر ابن - حديث812
َـبـِت{تـعـالى:  قوله َتَر ْلَقـَمـُر َوانـَشـّق الـّسـاَعُة اْق ،}ا

الله صلى الله رسولا عهد على ذلك كان قالا: وقد
الجبل، دون من فلقتين: فلقة انشق ، وسلم عليه

علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي فقالا الجبل، خلف وفلقة
.))اللهم! اشهد((:  وسلم

● )6/3426.(

ماسممعود وابممن عمممر ابن إلى بإسناده جرير ابن رواه ●
أبممي بممن إسممحاق شمميخه إسممناده وفممي عنهممم، اللممه رضممي

ّلم إسرائيل؛ً ماا له يشهد والحديث القرآن، في لوقفه فيه ُتك
وبعده. قبله

).27/85())الطبري تفسير((انظر: 

الـلـه رـضـي مـسـعود ـبـن الـلـه عبد - حديـث813
صلى الله رسولا عهد على القمر قالا: انشق عنه؛
فـقـالا إلـيـه، نـظـروا حتى شقتين، وسلم عليه الله

.))اشهدوا((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا

● )6/3426.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

بمكة. أنه البخاري وعند

).11/396())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـنـه؛ الله رضي مسعود ابن - حديث814
عليه الله صلى الله رسولا عهد على القمر انشق((

.))كبشة أبي ابن سحر قريش: هذا فقالت ، وسلم
ـفـإن الـسـّفار؛ به يأتيكم ما فقالوا: انظروا((قالا: 
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ًا . ـقـالا:))كلـهـم الـنـاس يسحر أن يستطيع ل محمد
.))ذلك فقالوا السّفار فجاء((

● )6/3426.(

صحيح. ●

سمملم إذا صممحيح بإسممناد الطيالسممي داود رواه: أبممو ●
التدليس. مان ماقسم بن المغيرةا

).808( برقم المتقدم ماطعم بن جبير حديث له ويشهد

داود أبممو البخاري: قممالا وقالا((المؤلفِّ:  قالاتنبيه:  ●
سممقط أو قلممم سممبق وهممذا ،))عوانة... أبو الطيالسي: حدثنا

- أعلممم - واللممه ينقممل كان فقد الله؛ً رحمه المؤلفِّ مان نظر
ًا كممثير ابممن قمماله والذي ،))كثير ابن تفسير(( مان علممى ماعلقمم

أبممو البخمماري: وقممالا قالا((السابقة:  وماسلم البخاري رواية
البخمماري زاد أي ؛ً))الله: بمكة عبد عن ماسروق عن الضحى

كممثير: ابممن قممالا ثم بمكة، الحادثة أن والترماذي ماسلم على
داود وأبممي البخمماري بين فما ؛ً))الطيالسي... داود أبو وقالا((

أعلم. والله الله، رحمه المؤلفِّ أسقطه الطيالسي

))كثير ابن تفسير(( )،38(صا))الطيالسي ماسند((انظر: 

)7/449.(

ـصـلى الـنـبي ـسـألوا المشركين أن - رواية815
القمر. فانشق آية، وسلم عليه الله

● )6/3426.(

صحيحة. ●

ماالممك بممن أنممس حديث مان وماسلم؛ً رواها: البخاري، ●
عنه. الله رضي

تخريجها. تقدم
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).807انظر: (رقم

ماممع تصممطدم الرواية هذه إن((المؤلفِّ:  قولاتنبيه:  ●
علمممت أن بعممد يصح؛ً ! ل))مادلوله... إلخ قرآنّي نّص مافهوم

الصحيحين. في ثابتة أنها

.))هكذا والساعة أنا - حديث: (بعثت816

● )6/3428.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).740انظر: (رقم

اللـهـم! ووـعـدك، عهدك أنشدك((- حديث: 817
.))اليوم بعد تعبد لم شئت؛ إن

● )6/3435.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).423انظر: (رقم

ُيهَزُم{نزـلـت:  ـقـالا: لـمـا عكرـمـة؛ - أثر818 ـَسـ
ْلَجْمُع ّلوَن ا ُبَر َويَو ّد يهـزم؟ جمـع عـمـر: أي قالا ؛}ال

رأيت بدر؛ يوم كان عمر: فلما قالا يغلب؟ جمع أي
اـلـدرع ـفـي يـثـب وسلم عليه الله صلى الله رسولا
ـو ـولا:  وـه ـيهزم((يـق ـع ـس ـون الجـم ـدبر ويوـل .))اـل

يومئذ! تأويلها فعرفت

● )6/3436.(

مارسممل مان وغيرهما؛ً جرير، وابن الرزاق، رواه: عبد ●
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عكرماة.

رضممي أنممس حديث  مان))الوسط(( في الطبراني ورواه
عنه. الله

ّواد؛ً أبممي بممن المجيممد عبممد وفيممه الحممافظ: عنممه قممالا ر
.))يخطئ صدوق((

إسممماعيل بن (أي: السناد) ماحمد فيه((الهيثمي:  وقالا
.))أعرفه ولم النصاري، علي بن

ًا الطبراني وروى رضي هريرةا أبي حديث مان نحوه أيض
عنه. الله

وهممو عمممران، بممن العزيممز عبممد وفيممه((الهيثمممي:  قممالا
.))ضعيفِّ

())الزوائد ماجمع(( )،27/108())الطبري تفسير((انظر: 
())السماوي الفتح(( )،75/رقم4/162())الكشاف(( )،6/78

3/1018.(
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ُة ْلَواِقَعِة ُسوَر ا

معنى يقرران حديثان روي وقد((- قولـه: 819
ـن طاهر، إل القرآن يمس ل أن وهو آخر، ـن ولـك اـب
قرأـهـا ـقـد جـيـدة وـجـادة عنهـمـا: وـهـذهُ ـقـالا كثير

ـه، الخذ ينبغي ل هذا ومثل وغيرهُ، الزهري ـد ـب وـق
بن الله وعبد حزم بن عمرو عن الدارقطني أسندهُ

منهــا كل إسناد وفي العاص، أبي بن وعثمان عمر
.))أعلم والله نظر،

● )6/3471.(

بممن بكممر أبممي بممن اللممه عبممد بالحديثين: حممديث يعني ●
رسممولا كتبممه الذي الكتاب في حزم: أن بن عمرو بن ماحمد

يمممس ل أن((حممزم:  بممن لعمممرو وسمملم عليه الله صلى الله
فممي قممالا: قممرأت الزهممري؛ً . وحممديث))طمماهر إل القممرآن

عنممممممممممممممممممممممممممممممممد صممممممممممممممممممممممممممممممممحيفة
صمملى اللممه رسولا حزم: أن بن عمرو بن ماحمد بن بكر أبي
.))طاهر إل القرآن يمس ل((قالا:  وسلم عليه الله

صــحيح. ))طممماهر إل القمممرآن يممممس ل((حمممديث:  ●
الطرق. بمجموع

الموطممأ)(( فممي ماالممك ماختلفممة: الماممام بألفمماظ رواه
والمممدارقطني، ،))المراسممميل(( فمممي داود وأبمممو مارسممملً،

ول وغيرهممم، والممبيهقي، والحمماكم، حبممان، وابن والطبراني،
ماقالا. مان أسانيدهم تخلوا
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())الحممبير تلخيممص(( )،8/22())كممثير ابن تفسير((انظر: 
())حبممان ابممن صممحيح(( )،1/158())الغليل إرواء(( )،1/131
- شعيب).4/504

ْقُلتنبيه:  ● ل هذا وماثل((قوله:  كثير ابن عن المؤلفِّ َن
ًا؛ً يكون وقد خطأ، ؛ً))به الخذ ينبغي ّي ابممن قمماله فالممذي ماطبع
به. إل المعنى يستقيم ول النفي، ل الثبات كثير



ُة ْلَحِديِد ُسوَر ا

عـنـه الـلـه رـضـي ـسـمرة ـبـن ـجـابر - حديث820
ًا:  ًا، بمكة إن((مرفوع ـّى يـسـلم كان حجر ـالي عـل لـي

.))الن لعرفه إني بعثت؛

● )6/3478.(

صحيح. ●

والترماذي. رواه: ماسلم، ●

).11/331())الصولا جاماع((انظر: 

الـلـه رـضـي ـطـالب أـبـي ـبـن عـلـي - حديث821
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا مع كنت((قالا:  عنه؛

ـا بمـكـة، وـسـلم فـمـا نواحيـهـا، بـعـض ـفـي فخرجـن
يـقـولا: الـسـلم وـهـو إل جـبـل ول ـشـجر اـسـتقبله
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.))الله! رسولا يا عليك

● )6/3478.(

ضعيف. ●

فممي والبغمموي والحمماكم، والممدارماي، رواه: الترماذي، ●
؛ً))النبمموةا دلئل(( في نعيم وأبو ،)) و(الشمائل))السنة شرح((

بن عباد عن السدي عن ثور أبي ابن الوليد طريق مان كلهم
ماجهولا. وعباد؛ً ضعيفِّ، يزيد. والوليد؛ً أبي

عبممد شمميخه عممن عائشممة حديث مان البزار بنحوه ورواه
.))ضعيفِّ وهو((الهيثمي:  قالا شبيب؛ً بن الله

))الدارماي سنن(( )،3630(رقم))الترماذي جاماع((انظر: 

())السمممنة شمممرح(( )،2/620 ())المسمممتدرك(( )،1/25(
)،1/30())المختممار النممبي شمممائل فممي النمموار(( )،13/287

(صا نعيممم  لبممي))النبوةا دلئل(( )،3/116())الستار كشفِّ((
501.(

عـنـه؛ الـلـه رـضـي ماـلـك ـبـن أـنـس - حديث822
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا خطب((قالا: 

فخـطـب المـنـبر، لـــه ـصـنعوا فلـمـا ـجـذع، لزق إلى
ولا، فنـزلا الناقـة، حنيـن الجـذع حـن عليـه؛ الرس

.))فسكن فمسحه،

● )6/3478.(

صحيح. ●

اللممه رضممي عمر وابن أنس حديث مان الترماذي رواه ●
رضممي عمممر بممن الله عبد حديث مان البخاري وبنحوه عنهم،

عنهما. الله

).334 و11/333())الصولا جاماع((انظر: 
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.))إليـكـم؟ أعـجـب الـمـؤمنين أي((- حديث: 823
وـهـم يؤمـنـون ل لـهـم وـمـا((قالوا: الملئكة. قالا: 

ل لـهـم وـمـا((. قالوا: فالنبياء. قالا: ))ربهم؟! عند
. ـقـالوا: فنـحـن.))عليـهـم؟! ينزلا والوحي يؤمنون

أظهرـكـم؟! بـيـن وأـنـا تؤمـنـون ل لـكـم وـمـا((قالا: 
ًا المؤمنين أعجب ولكن بعـدكم يجيـئـون قـوم إيمان

ًا يجدون .))فيها بما يؤمنون صحف
● )6/3483.(
لغيرهُ. حسن ●
فممي والممبيهقي والحمماكم، والممبزار، يعلممى، رواه: أبممو ●

فممي والسممماعيلي ،))جزئممه(( فممي عرفممة وابممن ،))الممدلئل((
ّوي ولكمن ماقممالا، ماممن تخلو ل بأسانيد ؛ً))ماعجمه(( بعضمها يقمم

ًا. بعض
جمعممة، أبممي حممديث ماممن والممدارماي أحمد روى وبمعناه

الحافظ. وحسنه
())الزوائممد ماجمممع(( )،1/147())يعلى أبي ماسند((انظر: 

بن الحسن جزء(( )،2/532())السماعيلي ماعجم(( )،10/65
)،7/6 ())الفتممح(( )،76(صا))بيمبمي جزء(( )،52(صا))عرفة

).64 و1/63())كثير ابن تفسير((

وسمببه للبخماري، الحديث وعزا المؤلفِّ وهمتنبيه:  ●
( كمثير ابمن قماله والمذي ،))كمثير ابمن تفسمير(( مامن نقله أنه

أوائممل فممي طممرق ماممن الحممديث هذا روينا وقد(() هو: 8/36
صممحيح(( قمموله ماممن كلماممه المؤلممفِّ فنقممل ، ))الحممديث)

بل البخاري، يروه لم والحديث نظر، سقط وهذا ،))البخاري
مارةا مان أكثر كثير ابن ذكر وقد السنن، أصحاب مان أحد ول
للبخاري. انظر: شرحه في الحديث وروايات طرق جمع أن

).2/71 ،1/64()) التفسير((
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ـديث: 824 ـي دعــو((- ـح ـذي أصــحابي؛ ـل فواـل
الجبالا) (أو: مثل أحد مثل أنفقتم لو بيدهُ؛ نفسي

ًا؛ .))أعمالهم بلغتم ما ذهب

● )6/3484.(

صحيح. ●

عنه. الله رضي أنس حديث مان أحمد رواه ●

ماممن داود؛ً وأبممو والترماممذي، وماسمملم، ورواه: البخمماري،
حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممديث

.))أصحابي.. تسبوا ل((بلفظ:  عنه؛ً الله رضي سعيد أبي

).8/552())الصولا جاماع(( )،3/266())المسند((انظر: 

فوالــذي أصــحابي؛ تســبوا ل((- حــديث: 825
ًا؛ أحد مثل أحدكم أنفق لو بيدهُ؛ نفسي ـغ ما ذهب بـل

ّد .))نصيفه ول أحدهم ُم

● )6/3484.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

السابق. انظر: الحديث

حواـصـل ـفـي الشهداء أرواح إن((- حديث: 826
.))شاءت حيث الجنة في تسرح خضر طير

● )6/3490.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).29انظر: (رقم

أن يـحـب الجـنـة، ـيـدخل أـحـد ـمـا((- حديث: 827

496



إل شــيء؛ من الرض على ما وله الدنيا، إلى يرجع
.))الشهيد...

● )6/3490.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).30انظر: (رقم

علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا أن((- حديث: 828
ـمـن ورـجـل الجـنـة، وذـكـر الجهاد، في رّغب وسلم

لحرـيـص فقالا: إـنـي يدهُ، في تمرات يأكل النصار
مــا منهن! فرمى أفرغ حتى جلست إن الدنيا على
.))قتل حتى بسيفه وحمل يدهُ، في

● )6/3490.(

ًا. صحيح ● مختصر

مانقطع. وإسناده اللفظ، بهذا ماالك رواه ●

اللممه عبممد بممن جممابر حممديث ماممن وماسلم البخاري ورواه
ًا. عنهما الله رضي ماختصر

))والمرجممان اللؤلممؤ(( )،9/506())الصولا جاماع((انظر: 

).1241/رقم2/259(



ُة َلِة ُسوَر َد ْلَمَجا ا
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عنـهـا؛ الـلـه رـضـي ثعلـبـة بـنـت خولة - خبر829
ـه أنزلا الصامت بن أوس وفي والله قالت: فّي الـل

وـكـان عـنـدهُ، المجادـلـة. ـقـالت: كـنـت ـسـورة صدر
ًا ًا شيخ عـلـي خلـقـه. ـقـالت: ـفـدخل ـسـاء ـقـد كبير
ًا، عـلـي فـقـالا: أـنـت فغضب، بشيء، فراجعته يوم

الت: ثـم كظهر نـادي فـي فجلـس خـرج، أمـي. ق
ـعـن يرـيـدني ـهـو ـفـإذا علي؛ دخل ثم ساعة، قومه

خويـلـة نـفـس واـلـذي نفـسـي. ـقـالت: قـلـت: كل،
يحـكـم ـحـتى قـلـت ـمـا قلت وقد إلي تخلص ل بيدهُ؛
بحكمــه. قــالت: فــواثبني، فينــا ورســوله اللــه

الـشـيخ الـمـرأة ـبـه تغـلـب بما فغلبته منه، فامتنعت
إـلـى خرـجـت عـنـي. ـقـالت: ـثـم الضعيف. ـفـألقيته

ًا، منـهـا فاـسـتعرت جاراتي، بعض خرـجـت، ـثـم ثياـبـ
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا جـئـت حتى

مـنـه، لقـيـت ـمـا ـلـه ـفـذكرت ـيـديه، بـيـن فجلـسـت
ـالت: سوء من ألقى ما إليه أشكو وجعلت خلقه. ـق
يـقـولا: وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا فجعل

ـه الله فاتقي كبير؛ شيخ عمك خويلة! ابن يا(( .))فـي
ـقـرآن، ـفـّي ـنـزلا ـحـتى برـحـت ـمـا قالت: ـفـوالله؛

ـكـان ـمـا وسلم عليه الله صلى الله رسولا فتغشى
خويـلـة! ـقـد ـيـا((ـلـي:  فقالا عنه سري ثم يتغشاهُ،

ًا صاحبك وفي فيك الله أنزلا علــي: قرأ . ثم))قرآن
ْد{ ِـتـي ـَقـْولَا الـلـُه ـَسـِمَع ـَقـ ّل ُـلـَك ا َزْوِجـَهـا ـِفـي ُتَجاِد

ِكي َت َتْش َلى َو ُكـَمـا َيـْسـَمُع َوالـلـُه اللِه ِإ الـلـَه ِإّن َتَحاُوَر
َـكـاِفِريَن{ـقـوله:   إـلـى}َبـِصـيٌر... ـَسـِميٌع ْل ِل َذاٌب َو ـَعـ

ِليٌم عليه الله صلى الله رسولا لي . قالت: فقالا}َأ
. ـقـالت: فقـلـت: ـيـا))رقبة فليعتق مريه؛((:  وسلم

498



فليصـم((يعتـق. قـالا:  مـا عنـدهُ اللـه! مـا رسـولا
ـابعين ـشـهرين ـه؛))متـت ـت: والـل ـالت: فقـل ـه . ـق إـن

ـسـتين فليطـعـم((ـصـيام. ـقـالا:  ـمـن لـــه ـمـا لشيخ
ًا ًا مسكين ـه))تمر من وسق ـت: والـل ـا . قالت: فقـل ـي
رـسـولا عـنـدهُ. ـقـالت: فـقـالا ذاك الله! ـمـا رسولا

بـعـرق ـسـنعينه فإـنـا((:  وـسـلم عليه الله صلى الله
الـلـه! وأـنـا رـسـولا . ـقـالت: فقـلـت: ـيـا))تـمـر ـمـن

وأحـسـنت؛ أـصـبت آـخـر. ـقـالا: ـقـد بـعـرق ـسـأعينه
عمك بابن استوصي ثم عنه، به فتصدقي فاذهبي،

ًا . قالت: ففعلت.))خير

● )6/3505.(

حسن. ●

والحمماكم، جريممر، وابممن داود، وأبممو رواه: أحمممد، ●
وغيرهم.

())المسمند(( )،2/417())داود أبمي سممنن صحيح((انظر: 
).6-28/4())الطبري تفسير(( )،6/401

الحـمـد((عنـهـا:  الـلـه رـضـي عائشة - حديث830
ـه ـذي لـل جــاءت لقــد الصــوات؛ ســمعه وســع اـل

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا إـلـى خولة المجادلة
ـأنزلا تقولا، ما أسمع ما البيت، جانب في وسلم ـف

ْد{وجّل:  عّز اله ِتي َقْولَا اللُه َسِمَع َق ّل ُلَك ا ِفي ُتَجاِد
ِكي َزْوِجَها َت َتْش َلى َو .))الية} اللِه... ِإ

● )6/3506.(

صحيح. ●

ًا، رواه: البخاري ● طريقممه ومان النسائي، ووصله تعليق
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مااجه. وابن  وصححه. ورواه: أحمد،))التغليق(( في الحافظ

سممنن صممحيح(( )،2/378())الصممولا جمماماع((انظممر: 
))النسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممائي

)،155(رقممم))مامماجه ابممن سممنن صممحيح(()،3237(رقممم
).5/339())التغليق((

ًا: عـنـه الله رضي عمر ابن - حديث831 مرفوـعـ
ويـسـترهُ كنفه، عليه فيضع المؤمن، يدني الله إن((

ذنب له: أتعرف ويقولا بذنوبه، ويقررهُ الناس، من
إذا ـحـتى ـكـذا؟ ذـنـب أتـعـرف كذا؟ ذنب أتعرف كذا؟

قالا: فإني هلك؛ قد أنه نفسه وأرى بذنوبه، قررهُ
اليوم. لك أغفرها وأنا الدنيا، في عليك سترتها قد
والمنافقون؛ الكفار حسناته. وأما كتاب يعطى ثم

أل ربهم، على كذبوا الذين الشهاد: هؤلء فيقولا
.))الظالمين على الله لعنة

● )6/3510.(

صحيح. ●

وأحمد. وماسلم، رواه: البخاري، ●

شممماكر)، ممم5436/ رقممم7/221()) المسممند((انظممر: 
).1761/رقم3/245 ())والمرجان اللؤلؤ((

عنه الله رضي مسعود بن الله عبد - حديث832
ًا:  دون اثـنـان يتـنـاجى فل ثلـثـة؛ كنـتـم إذا((مرفوع
.))يحزنه ذلك فإن صاحبهما؛

● )6/3510.(
صحيح. ●
داود. وأبو والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●
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).6/535())الصولا جاماع((انظر: 

ـنـزولا ـسـبب ـفـي حـيـان ـبـن مقاـتـل - خبر833
ـة ـ 11( الـي ـا{)ـ: ّيـَه َأ ـِذيَن َيا ّـل ـوا ا ُـن َذا آَم ـَل ِإ ـْم ِقـي ُـك َل

ِلِس ِفي َتَفّسُحوا ْلَمَجا قالا: أنزلت ؛}َفاْفَسُحوا... ا
الـلـه صلى الله رسولا وكان الجمعة، يوم الية هذهُ
ضــيق، المكان وفي الصفة، في يومئذ وسلم عليه

در أهـل يكـرم وكـان والنصـار، المهـاجرين مـن ب
المجالس، إلى ُسبقوا وقد بدر، أهل من ناس فجاء

، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا حيالا فقاموا
ـالوا ـلم فـق ـك الـس ـا علـي ـبي أيـه ـة الـن ـه ورحـم الـل

عليهــم، وسلم عليه الله صلى النبي وبركاته. فرد
عليـهـم، فـردوا ذلـك، بعـد القـوم علـى سـلموا ثم

لـهـم، يوـسـع أن ينتـظـرون أرجلـهـم عـلـى فـقـاموا
يحملـهـم ـمـا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي فعرف

عـلـى ذـلـك فـشـق لـهـم، ُيفـسـح فـلـم القـيـام، على
ـمـن حوله لمن فقالا ، وسلم عليه الله صلى النبي

ـيـا ـقـم((ـبـدر:  أـهـل غـيـر ـمـن والنصار المهاجرين
بـعـدة يقيمـهـم ـيـزلا . فـلـم))فلن! يـا فلن! وأـنـت

المـهـاجرين ـمـن ـيـديه بـيـن قـيـام ـهـم اـلـذين النفر
ـمـن أقـيـم ـمـن عـلـى ذلك فشق بدر، أهل والنصار
ـه ـصـلى الـنـبي وـعـرف مجلـسـه، ـه الـل وـسـلم علـي
الا وجوههم، في الكراهة المنـافقون: ألسـتم فق
الناس؟! والله؛ بين يعدلا هذا صاحبكم أن تزعمون

ًا ـهـؤلء! إن عـلـى ـعـدلا ـقـد رأيـنـاهُ ما أـخـذوا قوـمـ
فأقـامهم، نـبيهم، مـن القـرب وأحبـوا مجالسهم،

صــلى الله رسولا أن عنه. فبلغنا أبطأ من وأجلس
ً الـلـه رـحـم((ـقـالا:  وـسـلم علـيـه الـلـه يفـسـح رجل
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ًا، ذلك بعد يقومون . فجعلوا))لخيه فيفســح سراع
الجمعة. يوم الية هذهُ ونزلت لخوانهم، القوم

● )6/3511.(
مقطوع. ●
حيان. بن ماقاتل كلم مان التفسير كتب روته ●

لبمماب(( )،475(صا  للواحممدي))النممزولا أسباب((انظر: 
))النقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممولا

).207(صا

ً الله رحم((- حديث: 834 .))لخيه يفسح رجل
● )6/3511.(
السابقة. حيان بن ماقاتل رواية مان جزء هو ●

قبله. انظر: ماا

ـم ل((- حــديث: 835 مــن الرجــَل الرجــل يقـي
وتوـسـعوا؛ تفـسـحوا ولـكـن فـيـه، فيجلس مجلسه،

.))لكم الله يفسح
● )6/3511.(
صحيح. ●
ماممن داود؛ً وأبممو والترماممذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنهما. الله رضي عمر بن الله عبد حديث

).6/537())الصولا جاماع((انظر: 



ُة ْلَحْشِر ُسوَر ا
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النضير. بني إجلء - حادثة836

● )6/3519.(

تخريجها. تقدم ●

).686انظر: (رقم

ـه صلى الله رسولا - حديث: قالا837 ـه الـل علـي
للمـهـاجرين قـسـمتم ـشـئتم؛ إن((للنـصـار:  وسلم

ـن ـوالكم ـم ـاركم أـم ـاركتموهم ودـي ـي وـش ـذهُ ـف ـه
ـاركم لكم كانت شئتم؛ وإن الغنيمة، ـوالكم، دـي وأـم

ـم ـم يقـسـم وـل ـن ـشـيء لـك ـة ـم ـالت))الغنيـم . فـق
ـل ـا نقســم النصــار: ـب ـا أموالـن ـؤثرهم وديارـن وـن

فيها. نشاركهم ول بالغنيمة،

● )6/3520.(

ًا له أجد لم ● ًا. إسناد صحيح

عنها. الله رضي العلء أم إلى بإسناده الواقدي رواه ●

عبممد أبو وذكر((: ))الثر عيون(( في الناس سيد ابن وقالا
الواقممدي.. إلممى بإسممناده  لممه))الكليممل(( فممي الحمماكم اللممه

.))(وذكره)

.))الفتح(( في الحافظ للحاكم نسبه كما

بالكذب. ماتهم والواقدي

ماوجممود وهمو يسمنده، ولمم عباس لبن القرطبي ونسبه
فممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

.))المقباس تنوير((

))التفاسير ماجمع(( )،18/25())القرطبي تفسير((انظر: 
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)،7/333())الفتمممح(( )،2/70())الثمممر عيمممون(( )،6/223(
).1/379())الواقدي ماغازي((



ُة َنِة ُسوَر َتَح ْلُمْم ا

.))خبرنا عليهم اللهم! عّم((حديث: -838

● )6/3538.(

بمعناهُ. حسن ●

وفممي ،))الصممغير(( و))الكممبير(( فممي رواه: الطممبراني ●
ضعيفِّ. وهو نضلة، بن سليمان بن يحيى سندهما

(وصممرح إسممحاق ابممن إلممى بإسممناده الممبيهقي روى لكن
بممن والمسممور الحكم بن ماروان طريق بالتحديث) مان عنده

ًا ماخرماة علممى يعّمممي أن الله ... وسألا((وفيه:  طويلً، حديث
حسن. إسحاق ابن وإسناد ،))خبره قريش

ًا:  إسممحاق ابن طريق مان سعد ابن وعند اللهممم!((ماعلقمم
.))نبغتها حتى قريش عن والخبار العيون خذ

())الصغير المعجم(( )،23/433())الكبير المعجم((انظر: 
)،4/57())النبويممة السمميرةا(( )،5/7())الممدلئل(( )،2/169

).194(صا)) الحديبية غزوةا مارويات((

504









الـلـه رـضـي ـطـالب أـبـي ـبـن عـلـي - حديث839
وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالا: بعثني عنه؛
وقالا: فارس)، (وكلنا العوام بن والزبير مرثد وأبا

من امرأة بها فإن خاخ؛ روضة تأتوا حتى انطلقوا((
بلتـعـة أـبـي ـبـن ـحـاطب من كتاب معها المشركين،

ا بعيـر علـى تسـير . فأدركناها))المشركين إلى له
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قـالا حـيـث

كتاب! فأنخناهــا، معي فقالت: ما فقلنا: الكتاب؟
ًا، فلم فالتمسنا، الله رسولا كذب فقلنا: ما نركتاب

أو الكتــاب لتخرجــن ، وســلم عليــه اللــه صــلى
حجزتـهـا، إـلـى أـهـوت الـجـد؛ رأت لنجردـنـك. فلـمـا

إـلـى ـبـه فأخرجته. فانطلقنا بكساء، محتجزة وهي
عـمـر: ـيـا فقالا ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا
والـمـؤمنين؛ ورـسـوله الـلـه ـخـان الـلـه! ـقـد رسولا

اللـه صـلى النـبي عنقه. فقـالا فلضربن فدعني؛
. ـقـالا))ـصـنعت؟ ـمـا عـلـى حملك ما((:  وسلم عليه

ًا أـكـون أن إل ـبـي ـمـا ـحـاطب: والـلـه؛ ـبـالله مؤمـنـ
لي تكون أن أردت ، وسلم عليه الله صلى ورسوله

د، القوم عند دفع ي ا اللـه ي ومـالي، أهلـي عـن به
عـشـيرته ـمـن هـنـاك له إل أصحابك؛ من أحد وليس

ل صدق،((وماله. فقالا:  أهله عن به الله يدفع من
ًا إل تقولوا الـلـه ـخـان ـقـد عـمـر: إـنـه . فـقـالا))خير

ـؤمنين؛ ورـسـوله ـدعني؛ والـم ـه. فلـضـرب ـف عنـق
الـلـه لـعـل((. فـقـالا: ))بدر؟ أهل من أليس((فقالا: 

فقـد شـئتم؛ ـمـا فقالا: اعملـوا بدر أهل إلى اطلع
. ـفـدمعت))لـكـم) غـفـرت (أو: قد الجنة لكم وجبت

الـلـه أعـلـم. ـفـأنزلا ورسوله وقالا: الله عمر، عينا
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ّيـَهـا َـيـا{الـسـورة:  ّـلـِذيَن َأ ُـنـوا ا َ آَم ُذوا ل ّتـِخـ ُدّوي َت ـَعـ
ُكْم ُدّو َء َوَع َيا ِل ْلُقوَن َأْو ْيِهم ُت َل ّدِة ِإ ْلَمَو .}ِبا

● )6/3538.(

صحيح. ●

وليس والترماذي، داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●
الية. نزولا بعضهم عند

).8/358())الصولا جاماع((انظر: 



ُة الّصّف ُسوَر

كذب، حدث ثلث: إذا المنافق - حديث: آية840
.))أخلف... وعد وإذا

● )6/3553.(
صحيح. ●
تخريجه. تقدم ●

).516انظر: (رقم

رـضـي ربيـعـة بن عامر بن الله عبد - حديث841
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قالا: أتانا عنه؛ الله

فـقـالت للـعـب، لـخـرج فذهبت صبي، وأنا ، وسلم
رـسـولا لـهـا أعطك. فقالا الله! تعالا؛ عبد أمي: يا
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أن أردت ومــا((:  وســلم عليــه اللــه صــلى اللــه
ًا. فقالا: ))تعطيه؟ ـلـم ـلـو إـنـك أـمـا((. فقالت: تمر
.))كذبة عليك كتبت تفعلي؛

● )6/3553.(

التحسين. يحتمل ●

ماسمماوئ(( فممي والخرائطممي وأحمممد، داود، رواه: أبممو ●
ماجهولا. فيه بإسناد والبيهقي؛ً ،))وماذماوماها الخلق

هريممرةا أبممي حديث مان وهب وابن أحمد عند شاهد ولمه
ًا:  عنه الله رضي لم هاك! ثم لصبي: تعالا قالا مان((مارفوع
ًا؛ً يعطه .))كذبة فهي شيئ

())الصمممولا جممماماع(( )،3/447())المسمممند((انظمممر: 
ماسممماوئ(( )،10/198(  للمممبيهقي))السمممنن(( )،10/601

)،139/رقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم65(صا))الخلق
).2/384 ())الصحيحة السلسلة((

ـه كلمة لتكون قاتل من((- حديث: 842 ـهـي الـل
.))الله سبيل في فهو العليا؛

● )6/3554.(
صحيح. ●
تخريجه. تقدم ●

).31 انظر: (رقم

ـديث: 843 ـترط((- ـح ـي أـش ـدوهُ أن لرـب ول تعـب
ًا... به تشركوا .))شيئ

● )6/3560.(
تخريجه. تقدم ●

).8 انظر: (رقم
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ُة ْلُجُمَعِة ُسوَر ا

كـان((الـسـورة:  نـزولا ـسـبب فـي - قولـه844
ـفـي يخطبـهـم وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا

ـقـوافلهم ـمـن قافلة حضرت حين للجمعة المسجد
انـفـض ـحـتى ـقـدومها؛ نـبـأ أعـلـن إن فما التجارية،

واللهــو، التجــارة إلــى منصــرفين المســتمعون
ًا، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا وتركوا قائـمـ

بـكـر أـبـو فيهم الراسخين، من عشر اثني عدا فيما
.))يستمعون بقوا وعمر،

● )6/3563.(

بنحوهُ. صحيح ●

المؤلفِّ: البخاري، ذكره ماا بنحوه النزولا سبب روى ●
اللممه رضي الله عبد بن جابر حديث مان والترماذي؛ً وماسلم،

عنهما.

).2/387())الصولا جاماع((انظر: 

ـديث: 845 ـهر((- ـح ـذا الـش ـذا هـك ـذا، وهـك وهـك
ـالا:  بأـصـبعه، (وأـشـار ـا((وـق ـة نـحـن إـن ـة أـم ل أمـي
.))نكتب ل نحسب

● )6/3564.(

صحيح. ●
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وغيرهممما؛ً وماسمملم، رواه: البخمماري، حديث مان جزء ●
عنهما. الله رضي عمر بن الله عبد حديث مان

).6/279())الصولا جاماع((انظر: 

وبـشـرى إبراهـيـم، أـبـي دـعـوة((- ـحـديث: 846
منـهـا ـخـرج كأنه بي حملت حين أمي ورأت عيسى،

.))الشام أرض من بصري قصور لـه أضاءت نور

● )6/3565.(

صحيح. ●

وابممن أحمممد، والماممام جيد، بإسناد إسحاق رواه: ابن ●
والحاكم. جرير، وابن عساكر،

ماممن النبوية السيرةا قسم(( )،4/127())المسند((انظر: 
)،2/600())المسممممتدرك(( )،331(صا))دماشممممق تاريممممخ

))الصمممممممممممممممممممممممممحيحة السلسممممممممممممممممممممممممملة((

).28/87())الطبري تفسير(( )،4/59-62(

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي هريرة أبي - حديث847
ًا كـنـا ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي عـنـد جلوـسـ

ـَن{الجمعة:  سورة عليه فأنزلت ـْم َوآَخِرـي ْنـُه ـا ِم َلـّم

ْلَحُقوا فـلـم الـلـه؟ رـسـولا يا هم قالوا: من ؛}ِبِهْم َي
ًا، سئل حتى يراجعهم الفارسي، سلمان وفينا ثلث

دهُ وسلم عليه الله صلى الله رسولا فوضع علـى ي
عـنـد اليـمـان ـكـان لو((قالا:  ثم الفارسي، سلمان
.))هؤلء (أو: رجل) من رجالا لناله الثريا؛

● )6/3566.(

صحيح. ●

وغيرهم. جرير، وابن وماسلم، رواه: البخاري، ●
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)،1650/رقمممم3/183 ())والمرجمممان اللؤلمممؤ((انظمممر: 
).28/96())جرير ابن تفسير((

ًا: الساعدي سعد بن سهل - حديث848 ـ مرفوـع
ـمـن ونـسـاء رـجـالا أـصـلب أصلب أصلب في إن((

ـتي ـدخلون أـم ـة ـي ـر الجـن ـاب، بغـي ـم حـس ـرأ:) (ـث ـق
ْنُهْم َوآَخِريَن{ ْلَحُقوا َلّما ِم .))}ِبِهْم َي

● )6/3566.(

صحيح. ●

عاصم. أبي وابن والطبراني، حاتم، أبي رواه: ابن ●

 لبن)) السنة((  ) ،6/248())  الكبير المعجم(( :  انظر
).1/134( عمماصم أبي

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث849
ًا رأـيـت الـلـه: إن لعـنـه جـهـل أـبـو ـقـالا عـنـد محـمـد

ـالا على أطأ حتى لتينه الكعبة؛ ـولا عنقه. فـق رـس
لـخـذته فـعـل؛ ـلـو((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله

ًا، الملئكة لماتوا، الموت؛ تمنوا اليهود أن ولو عيان
يـبـاهون اـلـذين خرج ولو النار، من مقاعدهم ورأوا

ل لرجـعـوا ؛ وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا
ً يجدون ً ول أهل .))مال

● )6/3568.(

صحيح. ●

الترماذي: وزاد ،))الملئكة((قوله:  إلى رواه: البخاري ●
ًا(( .))عيان

وأبممو وأحمممد، ،))التفسممير(( فممي بتماماه: النسائي ورواه
عنهما. الله رضي عباس ابن مارسل مان يعلى؛ً

510



ًا، الحادثممة يشممهد لممم عبمماس وابممن إرسممالا ولكممن حتممم
يضر. ل الصحابي

الملئكممة لختطفتممه مانممي؛ً دنمما لو((بلفظ:  ماسلم ورواه
ًا ًا عضو .))عضو

تفسممير(( )،378 و11/377())الصممولا جمماماع((انظممر: 
)،4/471())يعلممى أبي ماسند(( )،81 رقم1/296())النسائي

شاكر). م3/51())المسند((

ًا: عـنـه الـلـه رـضـي ـسـمرة - حديث850 مرفوـعـ
تطلـبـه الثعـلـب؛ كمـثـل الـمـوت من يفر الذي مثل((

وأنـهـر؛ أعـيـا إذا ـحـتى يـسـعى، فـجـاء بدين، الرض
ثعـلـب! ديـنـي! الرض: ـيـا ـلـه فـقـالت جحرهُ، دخل

تقطـعـت ـحـتى ـكـذلك ـيـزلا فـلـم حصاص، له فخرج
.))فمات عنقه

● )6/3568.(

لغيرهُ. حسن ●

والعقيلي ،))الوسط(( و))الكبير(( في رواه: الطبراني ●
كلهممم ؛ً))المتناهية العلل(( في الجوزي وابن ،))الضعفاء(( في
عبيد. بن يونس عن الهذلي ماحمد بن ماعاذ طريق مان

ُيتممابع ول نظممر، حممديثه في((هذا:  ماعاذ عن العقيلي قالا
اهم.))رفعه على

رواه فقممد العممدوي؛ً أسمملم بممن سممهل تممابعه ولكممن
يممونس عممن أسلم بن سهل  عن))الماثالا(( في الراماهرمازي

به. عبيد بن

.))صدوق((سهل:  عن الحافظ وقالا

سممهل بممن عمممر عممن آخممر طريق مان العقيلي رواه كما
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البلممي) عممن (وهممو الربيممع بممن إسحاق قالا: حدثنا المازني؛ً
به. الحسن

.))يخطئ صدوق((الحافظ:  عنه قالا وعمر؛ً

.))للقدر فيه تكلم صدوق،((إسحاق:  عن وقالا

الطريممق: هممذه ماممن الحديث ساق أن بعد العقيلي وقالا
ًا لين فيه وإسحاق وأولى، ماعاذ حديث مان أشبه (هذا .))أيض

())الكممبير الضممعفاء(( )،7/268())الكبير المعجم((انظر: 
))الماثمممالا(( )،2/405())المتناهيمممة العلمممل(( )،4/200

).110(صا للراماهرمازي

،))ماعجمممه فممي الطممبري روى((المؤلفِّ:  قالاتنبيه:  ●
ماطبعي. خطأ ولعله ،))الطبراني((والصحيح: 

عنهمــا اللــه رضــي عمــر ابــن - حــديث851
ًا:  .))فليغتسل الجمعة، أحدكم جاء إذا((مرفوع

● )6/3569.(

صحيح. ●

وغيرهما. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).7/326())الصولا جاماع((انظر: 

ـه رضي الثقفي أوس بن أوس - حديث852 الـل
ًا:  عنه الجمـعـة، ـيـوم واغتـسـل غـسـل من((مرفوع

الـمـام، ـمـن ودـنـا يركب، ولم ومشى وابتكر، وبكر
ـسـنة أـجـر خـطـوة بـكـل ـلـه ـكـان يـلـُغ؛ ولم واستمع
.))وقيامها صيامها

● )6/3569.(

صحيح. ●
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وأحمد. والنسائي، والترماذي، داود، رواه: أبو ●

،9/429())  الصولا جاماع(( :  انظر سمممنن صممحيح((مم  ) 
).104  و4/9())المسند(( )،1/70())  داود أبي

عنه الله رضي النصاري أيوب أبي - حديث853
ًا:  ـمـن وـمـس الجمـعـة، ـيـوم اغتـسـل ـمـن((مرفوعـ

ثـيـابه، أحـسـن ـمـن ولبس عندهُ، كان إن أهله طيب
ـيـؤذ وـلـم ـلـه، بدا إن فيركع المسجد، يأتي خرج ثم

ًا، ـكـانت يـصـلي؛ ـحـتى إمامه خرج إذا أنصت ثم أحد
.))الخرى الجمعة وبين بينها لما كفارة

● )6/3569.(

حسن. ●

عنممد وبعضممه داود، وأبممو لممه)، (واللفممظ رواه: أحمممد ●
ماسلم.

)،9/428())الصولا جاماع(( )،5/420())المسند((انظر: 
).1/70())داود أبي سنن صحيح((

َذا{): 11( الية نزولا سبب - حديث854 ِإ َأْوا َو ر
ًة ًا َأْو ِتَجاَر ْيَها انَفّضوا َلْهو َل عبــد بن جابر : عن}... ِإ

ـمـع نـصـلي نـحـن بينا((قالا:  عنهما؛ الله رضي الله
.)).... وسلم عليه الله صلى النبي

● )6/3570.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).844 رقم((انظر: 
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ُة َناِفُقوَن ُسوَر ْلُم ا

المصطلق]: بني غزوة [أحداث

رأس ـسـلولا ـبـن أـبـي ـبـن الـلـه عـبـد - خبر855
بطوله. المريسيع غزوة في المنافقين

● )6/3575-3577.(

بطوله. إسحاق ابن أورده الخبر هذا ●

رواهمما: البخمماري، مانممه أخممرى وأجممزاء الولا والقسممم
وغيرهم. وأحمد، والترماذي، وماسلم،

كتمماب ماؤلممفِّ القصممة روايممات علممى الكلم أطممالا وقممد
شئت. إن فراجعه ؛ً))المصطلق بني غزوةا مارويات((

غزوةا مارويات(( )،394-2/389())الصولا جاماع((انظر: 
())النبويممة السمميرةا(( )،201-171(صا))المصممطلق بنممي

).860-856التالية: ( الرقام ). وانظر3/402-405

ـه ـصـلى الله رسولا - حديث: بينا856 ـه الـل علـي
ـد الماء ذلك على وسلم ـزوة)؛ (بـع واردة وردت الـغ

بـنـي ـمـن ـلـه أجـيـر الخـطـاب بـن عـمـر ومع الناس،
فرـسـه، يـقـود مـسـعود، بن له: جهجاهُ يقالا غفار،

بـنـي حليف الجهني وبر بن وسنان جهجاهُ فازدحم
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ـون ـن ـع ـزرج ـب ـى الـخ ـاء، عـل ـاقتتل، الـم فـصـرخ ـف
جهـجـاهُ: ـيـا النـصـار! وـصـرخ معـشـر الجهـنـي: ـيـا

ـبـن أـبـي ـبـن الـلـه عـبـد المهاجرين! فغضب معشر
أرقم، بن زيد فيهم قومه، من رهط وعندهُ سلولا،

نافروـنـا فعلوـهـا؟! ـقـد فـقـالا: أوـقـد ـحـدث، غلم
ّدنا ـمـا بلدـنـا؟! والـلـه؛ ـفـي وكاثرونا وجلبـيـب أـعـ

يأكـلـك! أـمـا كلبك الولا: سمن قالا كما إل قريش
ـا العز ليخرجن المدينة؛ إلى رجعنا لئن والله؛ منـه

فـقـالا ـقـومه، ـمـن حضرهُ من على أقبل الذلا. ثم
ـم، بأنفسكم! أحللتموهم فعلتم ما لهم: هذا بلدـك

أمـسـكتم ـلـو والـلـه؛ أـمـا أـمـوالكم، وقاـسـمتموهم
دارـكـم. فـسـمع غـيـر إـلـى لتحوـلـوا بأيديكم؛ عنهم

صلى الله رسولا إلى به فمشى أرقم، بن زيد ذلك
ـمـن الـلـه رـسـولا فراغ عند وذلك ، وسلم عليه الله

الخـطـاب، ـبـن عـمـر وعـنـدهُ الـخـبر، ـفـأخبرهُ عدوهُ،
رسولا فليقتله. فقالا بشر؛ بن عباد به فقالا: مر

إذا عـمـر ـيـا فكـيـف((:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله
ًا أن الناس تحدث ولكــن؛ أصحابه؟! ل، يقتل محمد

الله رسولا يكن لم ساعة في وذلك ؛))بالرحيل أذن
ـلى ـه ـص ـه الـل ـا. فارتـحـل يرتـحـل وـسـلم علـي فيـه

إـلـى ـسـلولا بن أبي بن الله عبد مشى وقد الناس،
زيد أن بلغه حين وسلم عليه الله صلى الله رسولا

ـمـا ـبـالله؛ فحـلـف مـنـه، ـسـمع ـمـا بلغه قد أرقم بن
ًا قومه في به. وكان تكلمت ول قالا ما قلت شريف

ًا، عليه الله صلى الله رسولا حضر من فقالا عظيم
الـلـه! رـسـولا أـصـحابه: ـيـا ـمـن النـصـار من وسلم
وـلـم ـحـديثه ـفـي أوـهـم ـقـد الغلم يـكـون أن عسى
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ًا ـقـالا ـمـا يحفظ ـبـن أـبـي اـبـن عـلـى الرـجـل! ـحـدب
ًا سلولا عنه. ودفع

● )6/3576.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

قبله. انظر: ماا

اـسـتقل إـسـحاق: فلـمـا اـبـن - قولـه: قالا857
لقـيـه وـسـار؛ ، وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا

ـه، وـسـلم النبوة، بتحية فحياهُ حضير، بن أسيد علـي
ـسـاعة ـفـي رـحـت لقد الله! والله؛ نبي قالا: يا ثم

رـسـولا لـــه مثلها. فـقـالا في تروح كنت ما منكرة
ـقـالا ـمـا بلـغـك أوـمـا((:  وـسـلم عليه الله صلى الله

قالا: الله؟ رسولا يا صاحب . قالا: وأي))صاحبكم؟
زـعـم((ـقـالا:  ـقـالا؟ . قالا: وـمـا))أبي بن الله عبد((

.))الذلا؟ منهــا العز أخرج المدينة إلى رجع إن أنه
إن منـهـا لتخرجـنـه والله؛ الله رسولا يا قالا: فأنت

ـقـالا: ـيـا العزـيـز. ـثـم وأنت الذليل والله هو شئت،
بـك اللـه جاءنـا لقـد فوالله؛ به؛ الله! ارفق رسولا

ـرى فإنه ليتوجوهُ؛ الخرز له لينظمون قومه وإن لـي
ًا! ثم استلبته قد أنك ـصـلى الـلـه رـسـولا مشى ملك
ـتى ذلك يومهم بالناس وسلم عليه الله ـى، ـح أمـس

آذتهم حتى ذلك يومهم وصدر أصبح، حتى وليلتهم
وـجـدوا أن يلبـثـوا فـلـم بالـنـاس، ـنـزلا ثم الشمس،

ًا، فوقعوا الرض، مس ـولا ذلك فعل وإنما نيام رـس
ـعـن الـنـاس ليـشـغل وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه

ـبـن الـلـه عـبـد حديث من بالمس كان الذي الحديث
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أبي.

● )6/3576.(

ضعيف. إسنادهُ ●

الطممبري، طريقممه وماممن مارسمملً، إسممحاق رواه: ابممن ●
.))الدلئل(( في والبيهقي

بني غزوةا مارويات(( )،3/404())النبوية السيرةا((انظر: 
).190-187 (صا))المصطلق

الـسـورة إسحاق: ونزلت ابن - قولـه: قالا858
وـمـن أـبـي اـبـن في المنافقين فيها الله ذكر التي
الـلـه رـسـولا أـخـذ نزلت؛ فلما أمرهُ، مثل على كان

الا: ثـم أرقم، بن زيد بأذن وسلم عليه الله صلى ق
عـبـد بـن الله عبد وبلغ ،))بأذنه لله أوفى الذي هذا((

أبيه. أمر من كان الذي أبّي بن الله

● )6/3576.(

صحيح. ●

القصة. ذكر بدون البخاري رواه ●

فممي الطممبري طريقممه وماممن إسحاق، القصة: ابن وروى
السابق. المرسل بالسناد ؛ً))التفسير((

وعنممد ،))صممدقك قممد اللممه إن((وماسمملم:  البخمماري وعند
الترمامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذي:

.))أذنه عرك أنه((

())جرير ابن تفسير(( )،3/405())النبوية السيرةا((انظر: 
)،9/163 ،394 و2/392())الصممولا جمماماع(( )،28/116

).8/650())الفتح((
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عاـصـم إسحاق: فحدثني ابن - قولـه: قالا859
الـلـه رـسـولا أـتـى الـلـه عـبـد قـتـادة: أن بن عمر بن

الـلـه! إـنـه رسولا , فقالا: يا وسلم عليه الله صلى
بلـغـك فيـمـا أـبـي ـبـن الله عبد قتل تريد أنك بلغني
أحـمـل فأـنـا ـبـه؛ فمرني فاعلً؛ بد ل كنت فإن عنه،
لهــا كان ما الخزرج علمت لقد فوالله؛ رأسه؛ إليك
تـأمر أن أخـشـى وإنـي منـي، بوالـدهُ أبـر رجل من

قاـتـل إـلـى أنـظـر نفسي تدعني فل فيقتله، غيري
فأقتل فأقتله، الناس، في يمشي أبي بن الله عبد

ًا صلى الله رسولا النار. فقالا فأدخل بكافر، مؤمن
ما صحبته ونحسن به نترفق بل((:  وسلم عليه الله

ـكـان الـحـدث؛ أحدث إذا ذلك بعد . وجعل))معنا بقي
ويعنـفـونه، ويأـخـذونه يـعـاتبونه اـلـذين ـهـم ـقـومه
ـبـن لعـمـر وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا فقالا

ـيـا ـتـرى كيف((شأنهم:  من ذلك بلغه حين الخطاب
ـلـي: أقتـلـه؛ قـلـت ـيـوم قتلـتـه لو والله؛ عمر؟! أما

.))لقتلـتـه لتقتـلـه الـيـوم أمرتها لو آنف لـه لرعدت
الـلـه رـسـولا لـمـر علمت والله عمر: قد قالا: قالا

أمري. من بركة أعظم وسلم عليه الله صلى

● )6/3576.(

ضعيف. إسنادهُ ●

السابق. المرسل بالسناد إسحاق ابن رواه ●

).857 انظر: (رقم

ـي بن الله عبد بن الله عبد - موقف860 ـمـن أـب
ـسـيفه، واـسـتل المديـنـة، ـبـاب عـلـى وقف لّما أبيه

ـوهُ جاء فلما عليه، يمرون الناس فجعل ـدالله أـب عـب
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ابـنـه: وراءك! فـقـالا: ماـلـك؟ لـــه ـقـالا أـبـي؛ ـبـن
ـأذن ـحـتى هاهنا من تجوز ل ويلك! فقالا: والله؛ ـي

العزـيـز فإنه ؛ وسلم عليه الله صلى الله رسولا لك
علـيـه الله صلى الله رسولا جاء الذليل! فلما وأنت

ـدالله إليه فشكا ساقة، يسير إنما وكان ، وسلم عـب
ـا الله: والـلـه عبد ابنه فقالا ابنه، أبي بن رـسـولا ـي

الـلـه رـسـولا ـلـه له. ـفـأذن تأذن حتى يدخل ل الله؛
ـه ـصـلى ـه الـل ـلـك أذن إذ فـقـالا: أـمـا ، وـسـلم علـي
الن. فجز ؛ وسلم عليه الله صلى الله رسولا

).3577 و6/3576( ●

ِقّر حتى الدخولا مان أباه مانع الله عبد أن خبر ● هو أنه ُي
صممحيح العزيممز وسمملم عليممه اللممه صلى الله ورسولا الذليل

الترماذي. رواه

بممدون كثير ابن أوردها المؤلفِّ ذكرها التي القصة ولكن
عنهما. الله رضي عباس ابن ماولى عكرماة عن سند

مارويممات(( )،3/120())الترماممذي سممنن صممحيح((انظممر: 
)193(صا))المصطلق بني غزوةا

ـبر861 ـة - ـخ ـن حذيـف ـان ـب ـع اليـم ـر ـم ـن عـم ـب
حذيـفـة ـيـأتي وـكـان((عنهـمـا:  الـلـه رضي الخطاب
الـلـه ـصـلى الله رسولا أن نفسه على منه ليطمئن

وكـان المنـافقين، مـن لـه يسـمه لـم وسـلم عليه
يزـيـد! منـهـم. ول عـمـر! لـسـت له: يا يقولا حذيفة
أل ُأمــر قد وسلم عليه الله صلى الله رسولا وكان
ًا، ـمـات منـهـم أـحـد عـلـى يصلي أـصـحابه فـكـان أـبـد

ـت، على يصلي ل الرسولا يرون عندما يعرفون مـي
ل حذيـفـة ـكـان ؛ وـسـلم عليه الله صلى قبض فلما
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لينهض عمر وكان منهم، أنه عرف من على يصلي
حذيـفـة رأى ـفـإن ينـظـر، ـحـتى مـيـت عـلـى للصلة
يـصـل ـلـم وإل؛ المجموعة، من ليس أنه علم هناك؛

ًا يقل ولم الخر، هو .))شيئ

● )6/3577.(

ترجمممة  عنممد))دماشممق تاريخ(( في عساكر ابن أورده ●
الهنممدي ولغيممره له وعزاه عنه، الله رضي اليمان بن حذيفة

.))العمالا كنز(( في

)،6/253( مانظممور  لبممن))دماشق تاريخ ماختصر((انظر: 
).344 و13/343 ،1/369())العمالا كنز((

ونحســـن بـــه نـــترفق بـــل((- حـــديث: 862
تـحـدث إذا عـمـر ـيـا فكـيـف((وـحـديث:  ،))ـصـحبته...
.))الناس...

● )6/3578.(

تخريجهما. تقدم ●

).859انظر: (رقم



ُة ُبِن ُسوَر ّتَغا ال
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عـنـه الـلـه رـضـي الغفـاري ذر أـبـي - حديث863
ًا:  ـ ـي((مرفوـع ـا أرى إـن ـرون، ل ـم ـمع ـت ـا وأـس ل ـم
فيـهـا ما تئط، أن لها وحق السماء، أطت تسمعون،

ـه واضع ملك وفيه إل أصابع؛ أربع موضع ـه جبهـت لـل
ًا. والله؛ تعالى لـضـحكتم أعلم؛ ما تعلمون لو ساجد
ًا، ولبكيتم قليلً، عـلـى بالنـسـاء تـلـذذتم ولـمـا ـكـثير

ـه إلى تجأرون الصعدات إلى ولخرجتم الفرش، الـل
.))تعضد شجرة أني تعالى. لوددت

● )6/3587.(

شممجرةا كنممت أنممي لمموددت((ـقـوله:  دون حـسـن ●
.))تعضد

والحمماكم، وأحمممد، مامماجه، وابممن رواه: الترماممذي، ●
وغيرهم.

())الصحيحة السلسلة(( )،4/13())الصولا جاماع((انظر: 
4/299.(

ًا((- حديث: 864 الـلـه يقـضـي للـمـؤمن! ل عجـبـ
ًا كانت إل قضاء؛ ـصـبر، ـضـراء أـصـابته إن ـلـه؛ خـيـر
ًا فكان ًا فكان شكر، سراء؛ أصابته له. وإن خير خير

.))للمؤمن إل لحد ذلك له. وليس

● )6/3588.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).352 انظر: (رقم

والحممديث للشمميخين، الحممديث المؤلفِّ عزىتنبيه:  ●
ماسلم. به تفرد
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ـفـي عنهـمـا الـلـه رضي عباس ابن - روايـة865
ِإن{)ـ:ـ 14( الـيـة ـنـزولا ـسـبب َتـْصـَفُحوا َتْعـُفـوا َو َو

َتْغِفــُروا... فقــالا: رجــل، عنهــا ســأله وقــد ،}َو
ـيـأتوا أن ـفـأرادوا مـكـة، من أسلموا رجالا فهؤلء((

ـفـأبى ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا إلى
ا يدعوهم، أن وأولدهم أزواجهم وا فلم رسـولا أت

فقهــوا قد الناس رأوا ؛ وسلم عليه الله صلى الله
ـهـذهُ الـلـه ـفـأنزلا يعاقبوهم، أن فهّموا الدين، في

ِإن{الية:  َتـْصـَفُحوا َتْعـُفـوا َو َتْغـِفـُروا َو ِإّن َو الـلـَه ـَفـ
.))}ّرِحيٌم َغُفوٌر

● )6/3589.(

حسن. ●

في والطبراني والحاكم، جرير، وابن رواه: الترماذي، ●
.))الكبير((

ابممن تفسممير(( )،3/121())الترماذي سنن صحيح((انظر: 
))جريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر

المسند الصحيح(( )،11/275())الكبير المعجم(( )،28/124(
).161(صا))النزولا أسباب مان

ـقـالا: ـكـان عـنـه؛ الله رضي بريدة - حديث866
فجـاء يخـطـب، وسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا

ـه رضــي والحســين الحســن ـا، الـل ـا عنهـم عليهـم
رـسـولا فنزلا ويعثران، يمشيان أحمران، قميصان

ـبر، ـمـن وسلم عليه الله صلى الله فحملهـمـا، المـن
ورسوله؛ الله صدق((قالا:  ثم يديه، بين فوضعهما

ـهـذين إـلـى نـظـرت فتـنـة، وأولدـكـم أـمـوالكم إنما
قطعت حتى أصبر فلم ويعثران، يمشيان الصبيين

522



.))ورفعتهما حديثي

● )6/3590.(

صحيح. ●

مامماجه، وابممن والنسممائي، والترماممذي، داود، رواه: أبو ●
وغيرهم. وأحمد،

أبممي سممنن صممحيح(( )،9/32()) الصممولا جمماماع((انظممر: 
))داود

).5/35()) المسند(( )،1/206(

ـمـا منـه فـأتوا بـأمر؛ أمرتكم إذا((- حديث: 867
.))فاجتنبوهُ عنه؛ نهيتكم وما استطعتم،

● )6/3590.(

صحيح. ●

وماسمملم، رواه: البخمماري، حممديث ماممن جممزء هممو ●
عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث مان والنسائي؛ً

).5/54 ،3/3())الصولا جاماع((انظر: 



ُة ّطلِق ُسوَر ال

ـه: الـلـه رـضـي طالب أبي بن علي - أثر868 عـن
عزب). وأنا الله ألقى أن خشيت لقد((
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● )6/3596.(

عنه، الله رضي طالب أبي بن علي كلم مان أجده لم ●
ّداد كلم ماممن إنما اللممه رضممي جبممل بممن وماعمماذ أوس بممن شمم

عنهما.

ّوجوني؛ً((فقالا:  الولا؛ً أماا اللممه صلى الله رسولا فإن ز
.))أعزب وأنا الله ألقى ل أن أوصاني وسلم عليه

ّوجموني؛ً((ماموته:  مامرض عنمد فقممالا الثمماني؛ً وأماا إنمي ز
ًا الله ألقى أن أكره .))أعزب

ماحمممد طريق  مان))المصنفِّ(( في شيبة أبي ابن رواهما
رجاء. أبي عن بشير بن

بممن ماحمممد((والصممواب:  خطأ، وأظنه المطبوع، في كذا
 ماممن))الكمالا تهذيب(( في المزي ذكره العبدي؛ً وهو ،))بشر

،))يمدلس صممدوق((الحافظ:  عنه وقالا شيبة، أبي ابن شيوخ
السنادين. في عنعن وقد

ثقممة، وهممو الجممزري، الله عبد بن ماحرز أظنه رجاء؛ً وأبو
.))التهذيب(( رجالا مان

ابممن كلم  ماممن))الحيمماء(( فممي الغزالممي عنممد ووجممدته
َق لممم لممو((قممالا:  عنه؛ً الله رضي ماسعود إل عمممري ماممن يبمم
ًا اللمه ألقممى ل لكممي أتممزوج؛ً أن لحببممت أيام؛ً عشرةا ،))عزبمم
عنمدي يكمون أن لحببمت((بلفمظ:  شميبة أبي ابن عند ولكنه
.))امارأةا فيهّن

())المتقين السادةا إتحاف(( )،4/127())المصنفِّ((انظر: 
6/17.(

أخبرهُ: عمر بن الله عبد سالم: أن - حديث869
لرســولا عمر فذكر حائض، وهي له امرأة طلق أنه
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الـلـه رـسـولا فتغـيـظ ، وـسـلم علـيـه الله صلى الله
ـثـم ليراجعـهـا،((ـقـالا:  ـثـم ، وـسـلم عليه الله صلى

لـه بدا فإن فتطهر، تحيض ثم تطهر، حتى يمسكها
ًا فليطلقـهـا يطلقـهـا؛ أن يمـسـها؛ أن قـبـل ـطـاهر

.))وجّل عّز بها الله أمر التي العدة فتلك

● )6/3599.(

صحيح. ●

والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
ماتقاربة. بألفاظ وماالك؛ً والنسائي،

).7/600())الصولا جاماع((انظر: 



ُة ِم ُسوَر ّتْحِري ال

ـمـن وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى زواجه - خبر870
عنـهـا؛ الـلـه رضي عائشة الحارث: عن بنت جويرية

وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا قسم قالت: لما
الـحـارث بـنـت جويرية وقعت المصطلق؛ بني سبايا

عم لبن أو الشماس بن قيس بن لثابت أسهم في
حـلـوة اـمـرأة وـكـانت نفـسـها، عـلـى فـكـاتبته لـــه،

ـفـأتت بنفـسـه، أـخـذت إل أحد يراها ل ملحة مليحة
ـفـي تـسـتعينه وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا

رأيتهــا أن إل هو ما عائشة: فوالله؛ كتابتها. قالت
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ـسـيرى أـنـه وعرـفـت فكرهتـهـا، حجرتي؛ باب على
علـيـه، فدخلت رأيت، ما وسلم عليه الله صلى منها

ـبـن الحارث بنت جويرية الله! أنا رسولا فقالت: يا
لم ما البلء من أصابني وقد قومه، سيد صرار أبي

قـيـس ـبـن لـثـابت الـسـهم في فوقعت عليك، يخف
عـلـى فـكـاتبته لـــه)، ـعـم (أو: لـبـن الـشـماس ـبـن

فهل((قالا:  كتابتي، على أستعينك فجئت نفسي،
رـسـولا يـا هـو . قالت: ومـا))ذلك؟ من خير في لك

.))وأتزوـجـك؟ كتابـتـك عـنـك أقـضـي((ـقـالا:  الـلـه؟
.))فعلت قد((الله! قالا:  رسولا يا قالت: نعم

● )6/3611.(

حسن. ●
يعلممى، وأبممو جريممر، وابممن وأحمممد، داود، رواه: أبممو ●

صرح وقد إسحاق، ابن طريق مان كلهم والبيهقي؛ً والحاكم،
بعضهم. عند بالسماع

سنن صحيح((  ) ،8/373())  يعلى أبي ماسند(( :  انظر
(صا)) المصطلق بني غزوةا مارويات(( )،2/745())  داود أبي

113-117.(

ـمـن وـسـلم علـيـه الـلـه صلى تزويجه - خبر871
معهــا وبأخرى بها أتي وأنه عنها، الله رضي صفية

عـلـى عـنـه الـلـه رـضـي بللا بهـمـا فمر السبي، من
ـمـع اـلـتي رأتـهـم فلـمـا اليـهـود، قتـلـى ـمـن قتـلـى
عـلـى اـلـتراب وحـثـت وجهها وصكت صاحت صفية؛
اعزـبـوا((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى فـقـالا رأسها،

ـه، فحيزت بصفية . وأمر))الشيطانة هذهُ عني خلـف
رـسـولا أن المـسـلمون فعرف رداءهُ، عليها وألقى
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لنفـسـه. اـصـطفاها وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه
- لبللا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسولا فقالا
رأى: ـمـا اليهودـيـة بتـلـك رأى - حـيـن بلغـنـي فيـمـا

ـبـامرأتين تـمـر حـيـن بللا؛ ـيـا الرحمة منك أنزعت((
.))رجالهما؟! قتلى على

● )6/3611.(

عنها الله رضي أخطب بن حيي بنت صفية زواج خبر ●
وغيرهم. والنسائي، داود، وأبي ،))الصحيحين((في:  ثابت

أنزعممت((لبللا:  وقولمممه ،))عنممي... اعزبمموا((قولمممه:  أماا
والممد يسممار بممن إسممحاق روايممة ماممن فهممو ؛ً))الرحمممة... مانك

ًا.))السيرةا(( صاحب إسحاق بن ماحمد  ماعلق

())والنهايممة البداية(( )،11/413())الصولا جاماع((انظر: 
).3/468())النبوية السيرةا(( )،4/346())الصابة(( )،4/197

إذا ـكـان((عنـهـا:  الله رضي عائشة - حديث872
ـائه خل ـن بنـس ـاس ألـي ـرم الـن ـاس وأـك ًا الـن ـحاك ـض

ًا .))بسام

● )6/3612.(
ضعيف. ●
ّبه وابن عساكر، وابن سعد، رواه: ابن ● تاريممخ(( في ش

عممن النصمماري الرجممالا أبممي بن حارثة طريق مان ؛ً))المدينة
به. عائشة عن عمرةا

ضعيفِّ. وحارثة

))دماشممق تاريممخ(( )،1/365())سعد ابن طبقات((انظر: 

( شممبه  لبممن)) المدينممة تاريممخ((  السمميرةا)، -قسممم323(صا
).4386())  الجاماع ضعيفِّ((  )،2/637
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ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث873
ـمـن : حـسـبك وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى للنبي قلت

الـلـه ـصـلى (تعني: قصيرة). فقالا وكذا كذا صفية
بـمـاء مزـجـت ـلـو كلـمـة، قـلـت لـقـد((:  وـسـلم عليه

.))لمزجته البحر؛

● )6/3612.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).781انظر: (رقم

ًا، يبعثني لم تعالى الله إن((- حديث: 874 معنف
ًا بعثني ولكن ًا... معلم .))ميسر

● )6/3612.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).689انظر: (رقم

ـبب875 ـزولا - ـس ـة ـن ـى الـي ـن الوـل ـورة ـم ـس
ـان عنها؛ الله رضي عائشة التحريم: عن ـالت: ـك ـق

ً يشرب وسلم وآله عليه الله صلى النبي عند عسل
أـنـا فتواـطـأت عـنـدنا، ويمـكـث جـحـش، بـنـت زيـنـب

ـلـه: أكـلـت فلتـقـل عليـهـا؛ دخل أيتنا على وحفصة
ل،((مـغـافير. ـقـالا:  رـيـح مـنـك أـجـد إـنـي مـغـافير؟

ً أشرب كنت ولكني جـحـش؛ بـنـت زيـنـب عـنـد عسل
ـذلك تـخـبري ل حلفت، وقد له، أعود فلن ًا ـب .))أـحـد
ِـلـَم{ ـلـه، حللا وهـو نفسه، على حرمه ما هو فهذا
.}َلَك اللُه َأَحّل َما ُتَحّرُم

528



● )6/3613.(

صحيح. ●

والنسائي. داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).2/397())الصولا جاماع((انظر: 

رـسـولا عـنـه: أن الـلـه رـضـي أنس - حديث876
فـلـم يطؤها، أمة له كان وسلم عليه الله صلى الله
عّز الله فأنزلا حرمها، حتى وحفصة عائشة به تزلا

ّيـَهـا َيا{وجّل:  ِـبـّي َأ ّن َلـَك الـلـُه َأـَحـّل ـَمـا ُتـَحـّرُم ِـلـَم ال

َتِغي ْب .}َأْزَواِجَك َمْرَضاَت َت

● )6/3613.(

صحيح. ●

والحاكم. رواه: النسائي، ●

سممنن صممحيح((مم  )،2/410())  الصممولا جمماماع(( :  انظممر
أسممباب ماممن المسممند الصممحيح(( )،3/831())  النسمممممائي

).162(صا))النزولا

عليـه اللـه صـلى اللـه رسـولا أن((- خـبر: 877
ـة وـطـئ وـسـلم ـدهُ أم مارـي بـيـت ـفـي إبراهـيـم وـل

ـدتها فغضــبت، حفصــة، ـة وـع ـا، إهاـن ـدها لـه فوـع
مارـيـة، بتحرـيـم وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا
.))بهذا وحلف

● )6/3613.(

صحيح. ●

،))النممزولا أسممباب(( فممي والواحممدي جرير، رواه: ابن ●
ً))ماسنده(( في كليب بن والهيثم كثير). ابن عن  (نقل
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))كثير ابن تفسير(()،28/157())جرير ابن تفسير((انظر:

الصحيح(( )،504 للواحدي(صا))النزولا أسباب(( )،8/186(
).162(صا))النزولا أسباب مان المسند

الخـطـاب ـبـن عـمـر ـمـع عـبـاس اـبـن - ـخـبر878
ًا أزلا ـقـالا: ـلـم عنـهـم؛ الله رضي أن عـلـى حريـصـ
الـلـه رـسـولا أزواج ـمـن المرأتـيـن ـعـن عـمـر أسألا
ـالى:  الله قالا اللتين وسلم عليه الله صلى ِإن{تـع
َبا ُتو َلى َت ْد اللِه ِإ ُكَما َصَغْت َفَق ُب ُلو عمــر حج حتى ،}ُق

ـر عدلا الطريق؛ ببعض كان فلما معه، وحججت عـم
الداوة، معه وعدلت كبت أتـاني، ثـم فتـبّرز، ب فس

ـن أمير فقلت: يا فتوضأ، يديه، على ـؤمنين! ـم الـم
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي أزواج من المرأتان

َـبـا ِإن{تـعـالى:  الله قالا اللتان ُتو َـلـى َت ْد الـلـِه ِإ َفـَقـ
ُكـَمـا َصَغْت ُب ُلو ًا ـقـالا ؟}ُق اـبـن ـيـا ـلـك عـمـر: واعجـبـ

معـشـر وحفـصـة. كـنـا عائـشـة عـبـاس! ـقـالا: ـهـي
ًا قريش المديـنـة؛ ـقـدمنا فلـمـا النـسـاء، نغـلـب قوم
ـدنا ًا وـج ـ ـم قوـم ـاؤهم، تغلبـه ـق نـس ـاؤنا فطـف نـس
دار ـفـي منزـلـي نسائهم. ـقـالا: وـكـان من يتعلمن

ًا ـبـالعوالي. ـقـالا: فغـضـبت زيد بن أمية عـلـى يوـمـ
ـي، أن فأنكرت تراجعني، هي فإذا امرأتي؛ تراجعـن

أزواج إن أراجـعـك؟! ـفـوالله؛ أن تنـكـر فقالت: ـمـا
ـه رـسـولا ـه ـصـلى الـل ـه الـل ـه، وـسـلم علـي ليراجعـن

ــرهُ ــداهن وتهـج ــوم إـح ــى الـي ــالا: إـل ــل! ـق اللـي
فقلت: أتراجعين حفصة، على فدخلت فانطلقت،

ـم! وسلم عليه الله صلى الله رسولا ـالت: نـع ؟! ـق
اللـيـل؟! ـقـالت: إـلـى اليوم إحداكن قلت: وتهجرهُ
وخـسـر! منـكـن ذـلـك فـعـل من خاب نعم. قلت: قد

530



ـأمن ـداكن أفـت ـه يغضــب أن إـح ـا الـل لغضــب عليـه
رـسـولا تراجـعـي هلـكـت؟! ل ـقـد هي فإذا رسوله؛

ًا، تـسـأليه ول ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه ـشـيئ
ـكـانت أن يغرـنـك ول ـلـك، بدا ما مالي من وسليني

ـى (أي: أجمل) وأحب أوسم هي جارتك رـسـولا إـل
ـه ـه ـصـلى الـل ـه الـل ـه علـي ـك وـسـلم وآـل ـد: مـن (يرـي

وكـنـا النـصـار، ـمـن ـجـار ـلـي عائشة). قالا: وـكـان
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا إـلـى النزولا نتناوب
ًا يـنـزلا ؛ وـسـلم ًا، وأـنـزلا يوـمـ بـخـبر فـيـأتيني يوـمـ
نتـحـدث ذلك. قالا: وكنا بمثل وآتيه وغيرهُ، الوحي

ـصـاحبي فـنـزلا لتغزوـنـا، الخـيـل تنـحـل غـسـان أن
ًا، ـ ـابي، فـضـرب عـشـاء، أـتـى ـثـم يوـم ـادى، ـثـم ـب ـن

عظيم. فقلت: وما أمر فقالا: حدث إليه، فخرجت
ذـلـك ـمـن أعـظـم بل قالا: ل؛ غسان؟ أجاءت ذاك؟

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا طلق وأطولا؛
كنت قد وخسرت، حفصة خابت نساءهُ! فقلت: قد

ًا، هذا أظن علي شددت الصبح؛ صليت إذا حتى كائن
تبـكـي، وـهـي حفصة على فدخلت نزلت، ثم ثيابي،

علـيـه تعالى الله صلى الله رسولا فقلت: أطلقكن
ـتزلا هذا هو أدري؛ فقالت: ل وسلم؟ آله وعلى مـع

أتيت هـذهُ في ًا المشـربة. ف فقلـت: أسـود، غلمـ
فـقـالا: إـلـّي، خرج ثم الغلم، لعمر. فدخل استأذن
المـنـبر؛ أتـيـت حتى فصمت! فانطلقت لـه، ذكرتك

فجلـسـت بعـضـهم، يبـكـي جـلـوس رـهـط عندهُ فإذا
ـدهُ ـم قليلً، عـن ـي ـث ـا غلبـن ـد، ـم ـأتيت أـج الغلم، ـف

فقالا: إلّي، خرج ثم لعمر. فدخل، فقلت: استأذن
ـك ـــه، ذكرـت ـت، ل ـى فجلســت فصــمت! فخرـج إـل
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فقـلـت: الغلم، فـأتيت أـجـد، ـمـا غلبـنـي ثم المنبر،
فقالا: ذكرـتـك إلّي، خرج ثم لعمر. فدخل، استأذن

ًا؛ فصمت! فوليت لـه، ـيـدعوني، الغلم ـفـإذا ـمـدبر
عـلـى فـسـلمت لك. فدخلت، أذن قد فقالا: ادخل؛

متـكـئ ـهـو فإذا ؛ وسلم عليه الله صلى الله رسولا
فقلت: أطلقت جنبه، في أثر قد حصير، رمل على

وـقـالا: إـلـّي، رأـسـه فرـفـع نـسـاءك؟ الله رسولا يا
ـولا يا رأيتنا أكبر! ولو . فقلت: الله))ل(( ـه، رـس الـل

ًا قريش معشر وكنا ـدمنا فلما النساء، نغلب قوم ـق
ًا وـجـدنا المديـنـة؛ فطـفـق نـسـاؤهم، تغلبـهـم قوـمـ

ـي على فغضبت نسائهم، من يتعلمن نساؤنا امرأـت
ًا؛ تراجعـنـي، أن ـفـأنكرت تراجعـنـي، ـهـي ـفـإذا يوم

أزواج إن أراجـعـك؟! ـفـوالله؛ أن تنـكـر فقالت: ـمـا
وتهـجـرهُ ليراجعـنـه وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي

فعل من خاب الليل. فقلت: قد إلى اليوم إحداهن
الـلـه يغـضـب أن إحداكن وخسر! أفتأمن منكن ذلك

هلكت؟! فتبسم قد هي فإذا رسوله؛ لغضب عليها
فقـلـت: يـا ، وـسـلم عليـه اللـه ـصـلى الـلـه رـسـولا
فقـلـت: ل حفـصـة، عـلـى دخـلـت الـلـه! ـقـد رـسـولا
ّنك إـلـى أـحـب أو أوـسـم ـهـي جارـتـك ـكـانت أن يغّر
منـك! فتبسـم وسـلم عليـه اللـه صلى الله رسولا

الـلـه! ـقـالا: رـسـولا أـسـتأنس: ـيـا أـخـرى. فقـلـت
ـم(( ـت،))نـع ـت . فجلـس ـي رأـسـي فرفـع ـبيت؛ ـف اـل

ًا البيت في رأيت ما فوالله؛ هيبة إل البصر يرد شيئ
يوـسـع أن الـلـه رـسـولا يـا الـلـه فقلت: ادع مقامه،

ل وـهـم واـلـروم فارس على وسع فقد أمتك؛ على
ًا، الله. فاستوى يعبدون ـشـك أـفـي((وـقـالا:  جالس
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ـت ـابن أـن ـك ـي ـاب؟! أولـئ ـوم الخـط ـت ـق ـم عجـل لـه
يا لي . فقلت: استغفر))الدنيا الحياة في طيباتهم

ـدخل أل أقسم الله! وكان رسولا ًا عليـهـن ـي ـشـهر
وجّل. عّز الله عاتبه حتى عليهن، موجدته شدة من

).3615 و6/3614( ●

صحيح. ●

والنسممائي، والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وأحمد.

))المسممممند(( )،2/400())الصممممولا جمممماماع((انظممممر: 

-شاكر).222/رقم1/252(



ُة ْلِك ُسوَر ْلُم ا

ـقـالا: ـقـالوا: عنه؛ الله رضي أنس - حديث879
ـفـإذا ـحـالا؛ عـلـى عـنـدك نـكـون الـلـه! إـنـا رسولا يا

ـاك؛ ـا فارقـن ـى كـن ـالا:  عـل ـرهُ. ـق ـف((غـي ـم كـي أنـت
والعلنـيـة. الـسـر ـفـي ربـنـا . ـقـالوا: الـلـه))وربكم؟

.))النفاق ذلكم ليس((قالا: 

● )6/3636.(

ضعيف. إسنادهُ ●

يعلممى؛ً وأبممو ،))الحليممة(( فممي نعيممم وأبو رواه: البزار، ●
بممن الحممارث طريممق مان كلهم ؛ً))ونبيكم؟ أنتم كيفِّ((بلفظ: 
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ضعيفِّ. وهو عبيد،

،52/رقم1/34())  الستار كشفِّ(( :  انظر ماسمند((مم  ) 
).2/332())الحلية(( )،6/105())  يعلى أبي

ـا عنها؛ الله رضي عائشة - حديث880 قالت: ـم
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسـولا رأيت مـسـتجمع

ًا، يتبـسـم. ـكـان إنـمـا لـهـواته، مـنـه أرى حتى ضاحك
ًا رأى إذا وقالت: كان ًا؛ أو غيم ـفـي ذـلـك عرف ريح

رأوا إذا الـنـاس الـلـه! إن رـسـولا وجهه. ـقـالت: ـيـا
وأراك المطـــر، فـيـه يـكـون أن رجاء فرحوا؛ الغيم؛

ـه؛ إذا ـة. فقـــالا وجـهـك ـفـي عرـفـت رأيـت الكراهـي
ـه وعلى عليه الله صلى الله رسولا ـا((وـسـلم:  آـل ـي

ـعـذب ـقـد ـعـذاب؛ فيه يكون أن يؤمنني عائشة! ما
وـقـالوا: ـهـذا الـعـذاب؛ ـقـوم رأى وقد بالريح، قوم

.))ممطرنا؟! عارض

● )6/3641.(

صحيح. ●

داود. وأبو له)، (واللفظ وماسلم رواه: البخاري، ●

)،10/504())الفتممح(( )،4/10())الصممولا جمماماع((انظر: 
الباقي). عبد م899/رقم2/616())ماسلم (صحيح



ُة ِم ُسوَر َل ْلَق ا
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عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث881
ًا:  .))الخلق مكارم لتمم بعثت إنما((مرفوع

● )6/3657.(

حسن. ●

،))المفممرد الدب(( في والبخاري وماالك، رواه: أحمد، ●
لتمممم((بعضممهم:  وعنممد ،))الشممعب(( في والبيهقي والحاكم،

.))الخلق صالح

شمماكر)، تكملممة ممم8939/رقم17/80())المسند((انظر: 
).1/75())الصحيحة السلسلة(( )،4/4())الصولا جاماع((

وضــعوا لــو عــم! واللــه؛ يــا((- حــديث: 882
ـى يساري، في والقمر يميني، في الشمس أن عـل

ـمـا فيه؛ أهلك أو الله، يظهرهُ حتى المر، هذا أترك
.))تركته

● )6/3660.(

ضعيف. إسنادهُ ●

والممبيهقي الطممبري، طريقممه ومان إسحاق، رواه: ابن ●
مانقطع. بإسناد ؛ً))الدلئل(( في

فممي والطممبراني ،))التاريممخ(( فممي رواه: البخمماري ولكممن
فمممي والحممماكم ،))ماسمممنده(( فمممي يعلمممى وأبمممو ،))الكمممبير((
طريمق مامن كلهمم ؛ً))المدلئل(( فمي والبيهقي ،))المستدرك((

أبممي بمن عقيممل عممن طلحمة بمن ماوسى عن يحيى بن طلحة
ًا؛ً طالب أن مانكممم ذلممك أدع أن بأقممدر أنا ماا((بلفظ:  مارفوع

.))(يعني: الشمس) شعلة مانها تشعلوا
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يحيممى بن وطلحة بكير بن يونس فيه حسن؛ً إسناد وهذا
صدوقان. الله؛ً عبيد بن

())الكممبير المعجممم(( )،1/329())النبوية السيرةا((انظر: 
())الكبير التاريخ(( )،12/176())يعلى أبي ماسند(( )،7/192

)،2/186())الدلئل((عقيل)، ابن ترجمة م230/رقم4/1/51
())الضممعيفة السلسمملة(( )،1/147())الصممحيحة السلسمملة((

2/310.(

صلى الله رسولا مع ربيعة بن عتبة - قصة883
. وسلم عليه الله

● )6/3660.(

تخريجها. تقدم ●

).348انظر: (رقم

ـبـن والولـيـد المطلب عبد بن السود - خبر884
النبي مع وائل بن والعاص خلف بن وأمية المغيرة

محمد!  هلم؛ له: يا وقولهم ، وسلم عليه الله صلى
ـت نحن فنشترك نعبد، ما وتعبد تعبد، ما فلنعبد وأـن

ًا تعبد الذي كان فإن المر؛ في كـنـا نعـبـد؛ مـمـا خير
ًا نعـبـد ـمـا ـكـان وإن منه، بحظنا أخذنا قد مـمـا خـيـر

تـعـالى الله منه. فأنزلا بحظك أخذت قد كنت تعبد؛
ـا ُقــْل{فيهــم:  ّيَهــا َـي َكــاِفُروَن َأ ْل َ ا ُد * ل ُبــ َمــا َأْع

ُدوَن... ُب .}َتْع

● )6/3661.(

ضعيف. ●

ماممن ؛ً))الصممغير(( فممي والطممبراني جريممر، رواه: ابممن ●
خلممفِّ أبو سندهما وفي عنهما، الله رضي عباس ابن حديث
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ضعيفِّ. وهو الخزاز، عيسى بن الله عبد

المعجممم(( )،30/331())جريممر ابممن تفسممير((انظممر: 
))الصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممغير

).3/1129())السماوي الفتح(( )،751/رقم2/44(

الـلـه رـضـي مـسـعود ـبـن الـلـه عـبـد - حديث885
ًا؛ أـصـحابي ـمـن أـحـد عن أحد يبلغني ل((عنه:  ـشـيئ
.))الصدر سليم وأنا إليكم أخرج أن أحب فإني

● )6/3662.(

ضعيف. ●

يعلممى، وأبممو وأحمممد، والترماممذي، داود، رواه: أبممو ●
،))السممنة شممرح(( فممي والبغمموي ؛ً))التاريممخ(( فممي والبخمماري
طريممق ماممن كلهممم ؛ً))بغممداد تاريخ(( في والخطيب والبيهقي،

ماجهولا. وهو الهمداني، ماولى هاشم أبي بن الوليد

/5/285())المسممند(( )،8/452())الصممولا جاماع((انظر: 
شممرح(( )،9/266())يعلممى أبممي ماسند(( -شاكر)،3759رقم

))السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنة

())بغممداد تاريممخ(( )،8/166())الممبيهقي سممنن(( )،3/148(
تخريممج م1547/رقم492الصالحين)(صا رياض(( )،11/10

اللباني).

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث886
الى اللـه صـلى الله رسولا مر آلـه وعلـى عليـه تع

يعذبان وما ليعذبان، إنهما((فقالا:  بقبرين، وسلم
الـبـولا، ـمـن يـسـتتر ل فكان أحدهما؛ أما كبير، في
.))بالنميمة يمشي فكان الخر؛ وأما

● )6/3662.(
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صحيح. ●

والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وغيرهم. والنسائي،

جاماع((  ) ،167/رقم1/65())  والمرجان اللؤلؤ(( انظر: 
).1/167 ()) الصولا

ًا: عـنـه الـلـه رـضـي حذيفة - حديث887 مرفوـعـ
.))قتات الجنة يدخل ل((

● )6/3663.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وأحمد.

 و5/389())المسند(( )،8/450())الصولا جاماع((انظر: 
397.(

عنه: أن الله رضي السكن بن يزيد - حديث888
أـخـبركم أل((ـقـالا:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي

ـى ـالوا: بـل ـاركم؟). ـق ـا بخـي ـه! ـقـالا: رـسـولا ـي الـل
ـم))وجّل عّز الله ُذكر ُرؤوا إذا الذين(( ـالا:  . ـث أل((ـق

بالنميمــــة المشــــاؤون بشــــراركم؟ أخــــبركم
.))العيب للبرآء الباغون الحبة، بين المفسدون

● )6/3663.(

أبي وابن ،))المفرد الدب(( في والبخاري رواه: أحمد، ●
بنممت أسممماء حممديث ماممن ؛ً))الوليمماء(( و))الصمت(( في الدنيا
السكن. بن يزيد

كلم. وفيه حوشب، بن شهر سنده وفي
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أبممي وابممن مامماجه، عند: ابممن له يشهد ماا الولا وللشطر
.))الولياء(( في الدنيا

 لبممن))الصمممت(( )،6/459 ،4/227())المسند((انظر: 
16 و15(رقم))الولياء(( خلفِّ)، نجم م257(رقم الدنيا أبي

السلسممملة(( )،4/339())الضمممعيفة السلسممملة(( )،17و
).4/201())الصحيحة

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رـضـي اـلـدرداء أـبـي - أثر889
أـكـولا، الخـلـق، وثـيـق الـجـوف، رغـيـب العتل: كل((

.))له منوع للمالا، جموع شروب،

● )6/3663.(

ابممن الشيخ  لبي))المنثور الدر(( في السيوطي عزاه ●
ًا، عنممه الله رضي الدرداء أبي عن والديلمي ماردويه مارفوعمم

وكممذا فقممط، ماردويممه لبممن  عممزاه))الصممغير الجمماماع(( وفممي
اللباني. وضعفه ،))العمالا كنز(( في الهندي

نحمموه بممل  للممديلمي،))الفممردوس ماسند(( في أجده ولم
غنم. بن عبدالرحمن رواية مان

())الفممردوس ماسممند(( )،8/249 ())المنثور الدر((انظر: 
كنممز(( )،3848())الصممغير الجمماماع ضعيفِّ(( زغلولا)، م3/94

).2/11())العمالا



ُة ْلَحاّقِة ُسوَر ا
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ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث890
ـمـن((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قالا

الـلـه يـقـولا . فقلت: ألـيـس))عذب الحساب نوقش
ـالى:  ـا{تـع َأـّم ـْن َف ـَي ـَم ِـت َبه ُأو ـا َـت ـِه ِك ِـن َيِمي َفـَسـْوَف ِب

ــُب ًا ُيَحاـَس ــاب ًا ِحـَس ــير ــُب ّيـِس ِـل َينَق ــى ّو َـل ــِه ِإ ِـل َأْه

ًا أـحـد ولـيـس الـعـرض، ذلك إنما((فقالا:  ؟}َمْسُرور
.))هلك إل القيامة؛ يوم يحاسب

● )6/3861.(
صحيح. ●
داود. وأبو والترماذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●

).10/432())الصولا جاماع((انظر: 

ـة؛ غسيل حنظلة بن الله عبد - خبر891 الملئـك
فيـبـدي القياـمـة، يـوم عـبـدهُ يوـقـف الله إن((قالا: 

فيـقـولا ـصـحيفته، ظـهـر ـفـي (أي: يظهر) سيئاته
رب! فيقولا أي فيقولا: نعم؛ هذا؟ عملت له: أنت

ـلـك. غـفـرت ـقـد وإـنـي ـبـه، أفـضـحك ـلـم ـلـه: إـنـي
َيْه اـْقـَرُؤوا ـَهـاُؤُم {ذـلـك: عـنـد فيـقـولا ِب َـتـا ّـنـي ِك ِإ  *

َننُت ّني َظ َيْه ُملٍق َأ ِب .))}ِحَسا

● )6/3681.(

ضعيف. ●

ً حاتم أبي ابن رواه ● إسممناده وفي كثير)، ابن عن (نقل
ضعيفِّ. وهو عبيدةا، بن ماوسى

بممن اللممه عبممد روايممة ماممن الثممر المؤلفِّ  جعلتنبيه: ●
بممن اللممه عبممد بممن الله عبد عن كثير ابن عند والذي حنظلة،
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صحابي. حنظلة بن الله وعبد حنظلة،

).8/241())كثير ابن تفسير((انظر: 

حـيـن عنهـمـا الـلـه رـضـي عمر ابن - حديث892
صلى الله رسولا فقالا: سمعت النجوى، عن سئل
ـيـوم العـبـد الـلـه ـيـدني((يـقـولا:  وـسـلم علـيـه الـلـه

قــد أنه رأى إذا حتى كلها، بذنوبه فيقررهُ القيامة،
ـفـي علـيـك ـسـترتها تعـالى: إـنـي الـلـه قـالا هـلـك؛
كـتـاب يعـطـي الـيـوم. ـثـم ـلـك أغفرـهـا وأـنـا الدنيا،

فيـقـولا والمـنـافق؛ الـكـافر بيميـنـه. وأـمـا حسناته
لعـنـة أل ربـهـم، عـلـى ـكـذبوا الذين الشهاد: هؤلء

.))الظالمين على الله

● )6/3681.(

صحيح. ●

وأحمد. وماسلم، رواه: البخاري، ●

)،1761/رقمممم3/245())والمرجمممان اللؤلمممؤ((انظمممر: 
))المسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممند((

شاكر). م5436/رقم7/221(

ـديث: 893 ـة) ـصـاحبكم إن((- ـح ـي: حنظـل (يعـن
.))الملئكة لتغسله

● )6/3681.(

حسن. ●

تخريجه. تقدم ●

).169 انظر: (رقم

بنـفـر واجتـمـاعه المغـيـرة، بن الوليد - خبر894

541



ــن ــش، ـم ــم قرـي ــوله:  ـث ــه؛((ـق ــوله إن والـل لـق
.))لحلوة...

● )6/3688.(

تخريجه. تقدم ●

).350انظر: (رقم

.))اللغو يقل كان إنه((- حديث: 895

● )6/3689.(

صحيح. ●

فممي والممبيهقي والحمماكم، والدارماي، رواه: النسائي، ●
كممان((وتممماماه:  ،))بغممداد تاريممخ(( فممي والخطيممب ،))الدلئل((

اللغو، ويقّل الذكر، : يكثر وسلم عليه الله صلى الله رسولا
ماممع يمشممي أن يممأنفِّ ول الخطبممة، ويقصممر الصمملةا، ويطيل
.))الحاجة فيقضي والمسكين الرمالة

،11/251())  الصولا جاماع(( :  انظر سممنن صحيح((مم  ) 
)،74/رقممم1/48())الممدارماي سممنن(( )،1/306())  النسائي

).1/329())الدلئل(( )،2/614))المستدرك((



ُة ْلَمَعاِرِج ُسوَر ا
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اللــه إلى العمالا أحب - حديث: ((... وإن896
قل)). وإن دام ما تعالى

● )6/3699.(
صحيح. ●
والترمامممذي، داود، وأبمممو وماسممملم، البخممماري، رواه ●

عنها. الله رضي عائشة حديث مان وغيرهم؛ً والنسائي،
).304 و1/303الصولا)) ( انظر: ((جاماع

ْدِخَل - حديث: (لن897 ـ ًا الجـنـة ُـي عمـلـُه)). أـحـد
أنت... قالوا: ول

● )6/3700.(
صحيح. ●
تخريجه. تقدم ●

).132انظر: (رقم


ُة ْلِجّن ُسوَر ا

قالا: عنهما؛ الله رضي عباس ابن - حديث898
عـلـى وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا قرأ ما((

.))رآهم... ول الجن

● )6/3724.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●
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).729انظر: (رقم

وفـيـه عـنـه؛ الله رضي مسعود ابن - حديث899
الـجـن، عـلـى قرأ وسلم عليه الله صلى الله رسولا أن

فـقـرأت معهم، فذهبت الجن، داعي أتاني((فقالا: 
القرآن...). عليهم

● )6/3724.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).729انظر: (رقم

ـلى النبي ذهاب في إسحاق ابن - رواية900 ـص
ـمـن هـنـاك لـقـاهُ وما الطائف إلى وسلم عليه الله

ثقيف.

● )6/3724-3726.(

مرسل. ●

تخريجه. تقدم ●

).7انظر: (رقم

(يعـنـي: الـجـن عـلـى قرأتها لقد((- حديث: 901
ًا أحسن فكانوا الرحمن)، سورة ـم، ردود كـنـت منـك

َأّي{تـعـالى:  ـقـوله عـلـى أتـيـت كلما ِـبـ ُكـْمـا آلَِء ِف ّب َر
َباِن ّذ َك نـكـذب؛ ربـنـا نعـمـك ـمـن بـشـيء قالوا: ل ؛}ُت

.))الحمد فلك

● )6/3726.(

حسن. ●

الله رضي الله عبد بن جابر حديث مان الترماذي رواه ●

544



أنممه إل عنعنممه؛ً وقممد ماسمملم، بممن الوليممد سممنده وفي عنهما،
الحاكم. عند بالتحديث صرح

ابن حديث مان آخر، وجه مان والبزار؛ً جرير، ورواه: ابن
سممليم بممن يحيممى طريممق ماممن كلهممما عنممه؛ً الله رضي عمر

.))الحفظ سيء صدوق،((الحافظ:  عنه قالا الطائفي؛ً

))المستدرك(( شاكر)، م5/399())الترماذي سنن((انظر: 

())جريممر ابن تفسير(( )،3/74())الستار كشفِّ(( )،2/473(
27/123،(

())الجمماماع صممحيح(( )،3/112())الترماممذي سممنن صممحيح((
5014.(



ُة ْلُمّزّمِل ُسوَر ا

سورة من الثاني الشطر نزولا تأخر - خبر902
ًا، عشر اثني المزمر ـيـروى((المؤـلـف:  وقولا شهر

ًا أن السورة هذهُ نزولا سبب في اجتمعـــت قريـشـ
علـيـه الـلـه ـصـلى للـنـبي كيدها تدبر الندوة دار في

ـلم ـدعوة وـس ـتي ولـل ـاءهم اـل ـا، ـج ـغ بـه ـــك فبـل ذل
ـلـه، ـفـاغتم ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسـولا
ًا، ونام وتزمل، بثيابه، والتف جبريل فجاءهُ مهموم

ّيَهـا َيـا{الولا:  الـسـورة ـهـذهُ بشطر السلم عليه َأ
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ْلُمّزّمُل ِم ا ْـيـَل ُق ّل ّ ال ِليلً... ِإل ـشـطر وـتـأخر  إـلـخ،}َق
ّبَك ِإّن{تعالى:  قوله من الثاني السورة َلُم َر ّنَك َيْع َأ

َنى َتُقوُم ْد َثِي ِمن َأ ُل ْيِل... ُث ّل الـسـورة؛ آـخـر  إـلـى}ال
ًا تأخر الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قام حين كاملً، عام
ورـمـت ـحـتى مـعـه، اـلـذين من وطائفة وسلم عليه

بـعـد الـثـاني الـشـطر في التخفيف فنزلا أقدامهم،
ًا عشر اثني .))شهر

● )6/4741.(

صحيح. ●

عبمماس ابممن حممديث ماممن جريممر؛ً وابن داود، رواه: أبو ●
حسن. بإسناد عنهما، الله رضي

حمديث مامن والنسمائي؛ً داود، وأبمو نحوه، وروى: ماسلم
عنها. الله رضي عائشة

ًا إن((المؤلفِّ:  قولا عندهم وليس فممي اجتمعممت قريشمم
فممي والطممبراني هممذا: الممبزار، أورد إنممما  إلخ،))الندوةا... دار

رضممي جابر حديث مان ؛ً))الدلئل(( في نعيم وأبو ،))الوسط((
عنه. الله

جمماماع(( )،1/242())داود أبممي سممنن صممحيح((انظممر: 
))الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممولا

ماممن المسند الصحيح(( )،3/77())الستار كشفِّ(( )،6/98(
).8/311())المنثور الدر(( )،166(صا)) النزولا أسباب

ـديث: 903 ـاءني((- ـح ـل، فـج ـا جبرـي ـائم، وأـن ـن
فقالا: اقرأ. قلت: مــا كتاب، فيه ديباج، من بنمط
بـقـارئِ). ـقـالا: أـنـا الروايات: ـمـا بعض (وفي أقرأ

ـه ظننت (أي: ضغطني) حتى به فغتني الـمـوت، أـن
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أـقـرأ. ـقـالا: فـقـالا: اـقـرأ. قـلـت: ـمـا أرسلني، ثم
فقــالا: أرسلني ثم الموت، أنه ظننت حتى فغتني

أـنـه ظنـنـت حتى أقرأ. قالا: فغتني اقرأ. قلت: ما
فقالا: اقرأ. قالا: قلت: مــاذا أرسلني ثم الموت،

يعود أن منه افتداء إل ذلك؛ أقولا ما((أقرأ؟. قالا: 
ِم اْقَرأ{((. فقالا: ))بي صنع ما بمثل لي ـ ـَك ِباـْس ّـب َر

ّلِذي َلَق ا َلَق َخ ِلنَساَن * َخ َـلـٍق ـِمـْن ا ْأ َع ِاـْقـَر ّـبـَك *  َوَر
ْكَرُم َل ّلِذي ا ّلَم * ا ِم َع َل ْلَق ّـلـَم ِبا ِلنـَسـاَن * َع َـلـْم ـَمـا ا

ـْم َـل ـا،((. ـقـالا: ))}َيْع فانـصـرف انتـهـى ـثـم فقرأتـه
قـلـبي ـفـي كتـبـت فكأنـمـا نومي؛ من وهببت عني،
ًا وـسـط ـفـي كـنـت إذا حتى فخرجت،((. قالا: ))كتاب
ًا ـسـمعت الجبل؛ من يـقـولا: ـيـا الـسـماء ـمـن ـصـوت

جبريل. قالا: فرفـعـت وأنا الله رسولا محمد! أنت
ـصـورة ـفـي جبرـيـل فإذا أنظر؛ السماء إلى رأسي
يـقـولا: ـيـا الـسـماء، أـفـق ـفـي ـقـدميه صاف رجل،

جبريل. قالا: فوقفت وأنا الله رسولا محمد! أنت
أحـولا وجعلـت أتـأخر، ومـا أتقـدم فمـا إليه، أنظر

أنـظـر فل((. ـقـالا: ))الـسـماء آـفـاق في عنه وجهي
ًا زلت فما كذلك، رأيته إل منها؛ ناحية في ـا واقف ـم

خديـجـة بعـثـت حتى ورائي، أرجع وما أمامي أتقدم
ورجـعـوا مـكـة، أعـلـى فبلـغـوا طـلـبي، ـفـي رـسـلها

عني، انصرف ثم ذلك، مكاني في واقف وأنا إليها،
ًا وانصرفت خديـجـة، أتـيـت ـحـتى أهـلـي، إـلـى راجع

ًا فخذها إلى فجلست ًا إليها مضيف بها (أي: ملتصق
كـنـت؟ القاـسـم! أـيـن أـبـا فـقـالت: ـيـا إليها)، مائلً

مـكـة بلـغـوا ـحـتى طلـبـك ـفـي بعـثـت لـقـد ـفـوالله؛
فـقـالت: رأـيـت، باـلـذي ـحـدثتها إـلـّي. ـثـم ورجـعـوا
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خديـجـة نـفـس فواـلـذي ـعـم! واثـبـت، اـبـن يا أبشر
ـتر . ثم))المة هذهُ نبي تكون أن لرجو إني بيدهُ؛ ـف

إـلـى ، وـسـلم عليه الله صلى النبي عن مدة الوحي
جبرـيـل، ـفـإذا فنـظـر؛ أـخـرى، ـمـرة بالجبل كان أن

ـا حتى رجفة، منه فأدركته الرض، إـلـى وـهـوى جـث
ـق ـى وانطـل ـه إـل ـف؛ أهـل ـولا:  يرـج ـوني،((يـق زمـل
الروع، من به مما يرتجف وظل . ففعلوا،))دثروني

ّيَها َيا{يناديه:  جبريل وإذا ْلُمّزّمُل َأ ـل: }ا ـا{ (وقـي َـي
ّيَها ّثْر َأ ّد ْلُم كانت. أيتهما أعلم والله )،}ا

● )6/3742.(

صحيح. ●

ة حمديث مامن وماسملم؛ً رواه: البخاري، ● وجمابر عائش
عنهما. الله رضي

).280-11/275())الصولا جاماع((انظر: 

.))خديجة! يا النوم عهد مضى((- حديث: 904

● )6/3744.(

ليممس أنممه عنممدي والقرب طويل، بحث بعد أجده لم ●
بحديث.

اـبـن أـتـى هـشـام: أـنـه ـبـن ـسـعد - ـحـديث905
ـبـأعلم أنبـئـك فـقـالا: أل اـلـوتر، عن فسأله عباس،

وسلم عليه الله صلى الله رسولا بوتر الرض أهل
ارـجـع ـثـم فـسـلها، عائشة؛ قالا: نعم. قالا: ائت ؟

ـبـن ـسـعد يـقـولا علـيـك. ـثـم بردـهـا فأخبرني إلي؛
خـلـق ـعـن الـمـؤمنين! أـنـبئيني أم هشام: قلت: يا

ـالت: ألـسـت وسلم عليه الله صلى الله رسولا . ـق
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رســولا خلق قلت: بلى. قالت: فإن القرآن؟ تقرأ
الـقـرآن. فهمـمـت ـكـان وسلم عليه الله صلى الله
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا قـيـام لي بدا ثم أقوم، أن

ـعـن الـمـؤمنين! أـنـبئيني أم قلت: ـيـا ؛ وسلم عليه
. ـقـالت: وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا قيام

ّيَها َيا{السورة:  هذهُ تقرأ ألست ْلُمّزّمُل َأ قلت: ؟}ا
أولا ـفـي اللـيـل قيام افترض الله بلى: قالت: فإن

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا فقام السورة، هذهُ
انتفـخـت ـحـتى ـحـولً، وأـصـحابه وـسـلم آـلـه وعـلـى

اثـنـي الـسـماء ـفـي ختامـهـا الله وأمسك أقدامهم،
ًا، عـشـر ـهـذهُ آـخـر ـفـي التخفـيـف أـنـزلا ـثـم ـشـهر

ًا الليل قيام فصار السورة، فريـضـة، بعد من تطوع
صــلى الله رسولا وتر لي بدا ثم أقوم، أن فهممت

ـبئيني أم فقلت: يا ، وسلم عليه الله المؤمنين! أـن
ـالت: وسلم عليه الله صلى الله رسولا وتر عن . ـق
شـاء كمـا اللـه فيبعثه وطهورهُ، سواكه لـه نعد كنا
يصــلي ثم يتوضأ، ثم فيتسوك، الليل، من يبعثه أن

ـاِن ـات ثـم ـس ل ركـع ـن يجـل ـد إل فيـه ـة، عـن الثامـن
وـمـا ينـهـض ـثـم وـيـدعو، تـعـالى ربه ويذكر فيجلس
فـيـذكر يقـعـد ـثـم التاسعة، ليصلي يقوم ثم يسلم،

ًا يـسـلم ـثـم يدعوهُ، ثم وحدهُ، الله يـسـمعنا. تـسـليم
فتـلـك يـسـلم؛ بـعـدما جالس وهو ركعتين يصلي ثم

الـلـه رـسـولا أـسـن بني! فلما يا ركعة عشرة إحدى
ثم بسبع، أوتر اللحم؛ وأخذ ، وسلم عليه الله صلى
تسـع فتلـك يسلم؛ بعدما جالس وهو ركعتين صلى

وآـلـه علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا بني! وـكـان يا
ـان يداوم أن أحب صلة؛ صلى إذا وسلم عليها. وـك
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ـمـرض؛ أو وـجـع أو ـنـوم اللـيـل قـيـام ـعـن شغله إذا
ـنـبي أعـلـم ركـعـة. ول عـشـرة اثنتي نهار من صلى
ليلة في كله القرآن قرأ وسلم عليه الله صلى الله

ًا صام ول أصبح، حتى ً شهر .))رمضان غير كامل

● )6/3744.(

صحيح. ●

والنسائي. داود، وأبو رواه: ماسلم، ●

).6/97())الصولا جاماع((انظر: 

والصواب: ،))هشام بن سعيد((: ))الظللا(( فيتنبيه:  ●
.))هشام بن سعد((



ُة ّثِر ُسوَر ّد ْلُم ا

عنهما الله رضي الله عبد بن جابر - حديث906
ًا:  جـواري؛ قضـيت فلمـا بـحـراء، جـاورت((مرفوعـ

ًا، أَر فلم يميني عن فنظرت فنوديت، هبطت، ـشـيئ
ًا، أَر فلم شمالي عن ونظرت أـمـامي ونـظـرت شيئ

ًا، أَر فلم ًا، أَر فلم خلفي ونظرت شيئ فرفـعـت شيئ
ًا، فرأيــت رأســي فقلــت: خديجــة، فــأتيت شــيئ
ًء علّي وصبوا دثروني ًا ما ـدثروني،((. قالا: ))بارد ـف
ًا علّي وصبوا ًا ماء ـا{فنزـلـت: ((قالا:  ،))بارد ـا َـي ّيـَه َأ

550









ّثُر ّد ْلُم َأنِذْر * ُقْم ا ّبَك َف ّبْر * َوَر َك .}َف
● )6/3751.(
صحيح. ●
بعضممهم زاد وقممد والترماممذي، وماسلم، رواه: البخاري،●
بعض. على

).11/279())الصولا جاماع((انظر: 

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي عباس ابن - حديث907
ًا، لقريـش صنع المغيرة بن الوليد إن(( فلمـا طعامـ

فقالا الرجل؟ هذا في تقولون قالا: ما منه؛ أكلوا
بـسـاحر. بعـضـهم: لـيـس وـقـالا بعـضـهم: ـسـاحر،

بكاهن. بعضهم: ليس بعضهم: كاهن. وقالا وقالا
ـاعر. بعضهم: ليس شاعر. وقالا بعضهم وقالا بـش
عـلـى رأيـهـم يؤثر. فأجمع سحر بعضهم: بل وقالا

علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ذـلـك فبـلـغ يؤثر، سحر أنه
اللـه فـأنزلا وتـدثر، رأسـه، وقنـع فحـزن، ، وسلم

ّيَها َيا{تعالى:  ّثُر َأ ّد ْلُم َأنِذْر * ُقْم ا ّـبـَك َف ّـبـْر * َوَر َك * َف
َبَك َيا ِث َطّهْر َو َ َفاْهُجْر * َوالّرْجَز َف ُنن * َول ِثْر َتْم ْك َت َتْس

ّبَك ِلَر ِبْر * َو .}َفاْص
● )6/3752.(
ًا ضعيف ● ّد . ج
بممن إبراهيممم فيه  بإسناد))الكبير(( في الطبراني رواه ●
ماممتروك((حجممر:  ابممن الحممافظ عنممه قممالا الخمموزي؛ً يزيممد

.))الحديث

ّلممى إسممناده وفي جابر، حديث مان نحوه البزار وروى ماع
ماتهممم((الحممافظ:  عنممه قممالا الواسممطي؛ً عبممدالرحمن ابممن

.))بالرفض رماي وقد بالوضع،
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())السممتار كشفِّ(( )،11/125())الكبير المعجم((انظر: 
)902). وانظر: (رقم3/77

ـنـزولا: ـسـبب في المغيرة بن الوليد - خبر908
ِني{ َلْقُت َوَمْن َذْر ًا... َخ }.َوِحيد

● )6/3756.(
يقاربه. ماا تخريج تقدم ●

).350انظر: (رقم



ُة َياَمِة ُسوَر ْلِق ا

تفسير في عنه الله رضي عباس ابن - أثر909
ّنْفِس{ ّلّواَمِة ال .))اللؤوم النفس هي((قالا:  ؛}ال

● )6/3768.(

أجد لم تميم؛ً بن الخير أبو فيه بإسناد جرير ابن رواه ●
إسناده: وهاك ترجمة، له

قالا: ثنمما الرازي)؛ً حميد بن ماحمد (وهو حميد ابن حدثنا
ماقسمم ابممن (وهمو ماغيمرةا الحميد) عمن عبد ابن (وهو جرير

ابممن عممن جبير بن سعيد عن تميم بن الخير أبي الضبي) عن
به. عباس

رجممالا وعممن )،29/174())جريممر ابممن تفسممير((انظممر: 
شاكر). م10/رقم1/22())جرير ابن تفسير((انظر:  السند
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تفسير في عنه الله رضي عباس ابن - أثر910
ّنْفِس{ ّلّواَمِة ال .))المذمومة اللوامة((قالا:  ؛}ال

● )6/3768.(

التحسين. يحتمل ●

وقممد طلحممة، أبممي بن علي طريق مان جرير ابن رواه ●
).209( رقم الحديث في السند هذا عن الكلم سبق

).29/175())الطبري تفسير((انظر: 



ُة ْلُمْرَسلَِت ُسوَر ا

ــلِت{ - تفســـير911 ْلُمْرـَس ًا َوا ــ ــا ؛}ُعْرـف إنـه
الملئكة.

● )6/3791.(

صحيح. ●

المممروزي؛ً سممهل بممن زكريمما عممن حاتم أبي ابن رواه ●
بممن الحسممين شقيق: أخبرنا بن الحسن بن علي قالا: حدثنا
به. هريرةا أبي عن صالح أبي عن العمش واقد: حدثنا

السممياري: ثنمما قاسممم العبمماس أبممي عممن الحمماكم ورواه
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شممقيق بممن الحسن بن علي الباشاني: ثنا ماوسى بن ماحمد
الذهبي. ووافقه الشيخين شرط على به. وصححه

بممن اللممه عبممد حممديث مان آخر وجه مان جرير ابن ورواه
عنه. الله رضي ماسعود

())المسممتدرك(( )،29/228())الطممبري تفسممير((انظممر: 
())المنثممور الممدر(( )،8/321())كممثير ابممن تفسير(( )،2/511
8/381.(

ــوله - تفـســير912 ــالى:  ـق ــلَِت{تـع ْلُمْرـَس َوا
ًا .))الريح أنها((: }ُعْرف

● )6/3791.(

صحيح. إسنادهُ ●

عممن والمسعودي؛ً سفيان، طريق مان جرير ابن رواه ●
ابن عن العبيدين أبي عن البطين ماسلم عن كهيل بن سلمة

به. عنه الله رضي ماسعود

عممن العوفي أسرةا مان بالضعفاء ماسلسل بإسناد ورواه
عنه. الله رضي عباس ابن

).29/228())الطبري تفسير((انظر: 



ُة ّناِزَعاِت ُسوَر ال
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عـنـه: الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عـمـر - أثر913
ـقـوله إـلـى ـجـاء ـحـتى عـبـس، ـسـورة ـقـرأ عـنـدما((

ِكَهًة{تعالى:  ّبا َوَفا َأ الفاكـهـة؛ عرفـنـا قالا: ـقـد ؛}ّو
هذا الخطاب! إن ابن يا قالا: لعمرك ثم الب؟ فما
ًا تعرف أل عليك وما التكلف، لهو كـتـاب ـفـي لفـظـ
.))تعالى؟! الله

● )6/3812.(
صحيح. ●
سممعد، وابممن شمميبة، أبممي وابممن جريممر، رواه: ابممن ●

.))اليمان شعب(( في والبيهقي والحاكم،

ًا البخاري وأورده ًا ماختصر ّد مامما بمماب (العتصممام، فممي ج
السؤالا). كثرةا مان يكره

))كثير ابن تفسير(( )،30/59())جرير ابن تفسير((انظر: 

).230 و5/229())اليمان شعب(( ،))عبس سورةا م8/348(
وانظممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر:

).2/423())الصولا جاماع((



ُة َبَس ُسوَر َع

علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا - حديث: كان914
ً((يـقـولا:  مكـتـوم أم ابن رأى كلما وسلم بـمـن أهل

.))ربي فيه عاتبني
● )6/3827.(
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) بممدون6805 (رقم))الفردوس(( في الديلمي أورده ●
ه رضمي أنمس عمن سند فمي يعلمى أبمو روى لكمن عنمه، الل

عنممه؛ً اللممه رضي أنس عن الصحة ظاهره  بإسناد))ماسنده((
، وسمملم عليه الله صلى النبي إلى ماكتوم أم ابن جاء((قالا: 
ّلم وهو ـَسالله: { فأنزلا عنه، فأعرض خلفِّ، بن أبي يك َـب َع

ّلى َتَو بعممد وسمملم عليممه الله صلى النبي فكان((. قالا: ))}َو
.))يكرماه ذلك

).3123/رقم5/431())يعلى أبي ماسند((انظر: 

عنهـمـا: بـعـث الـلـه رضي عمر ابن - حديث915
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسولا ـر بعث عليـهـم أـّم
بـعـض فطـعـن عنهـمـا، الـلـه رـضـي زـيـد ـبـن أسامة
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي فقـالا إمـارته، في الناس

كنتــم فقــد إمــارته؛ فــي تطعنــوا إن((:  وســلم
إن الـلـه؛ وأـيـم قـبـل، ـمـن أبـيـه إمارة في تطعنون

ًا كان الـنـاس أـحـب لـمـن ـكـان وإن للـمـارة، لخليـقـ
.))إلّي الناس أحب لمن هذا وإن إلّي،

● )6/3827.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).9/38())الصولا جاماع((انظر: 

.))البيت أهل منا سلمان((- حديث: 916

● )6/3827.(

ًا. ضعيف ● مرفوع

فممي والطممبراني ،))الطبقممات(( فممي سممعد رواه: ابممن ●
ماممن كلهممم ؛ً))الممدلئل(( فممي والممبيهقي والحمماكم، ،))الكممبير((

ضعيفِّ. وهو المزني الله عبد بن كثير طريق
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وهممو الكنممدي، حميممد بممن النضر طريق مان البزار ورواه
ماتروك.

صممح  أنممه))الجمماماع ضممعيفِّ(( في اللباني  ذكرتنبيه: ●
ًا عنه. الله رضي طالب أبي بن علي على ماوقوف

())الكبير المعجم(( )،7/319 ،4/83())الطبقات((انظر: 
)،3/418())الممدلئل(( )،3/598())المسممتدرك(( )،6/261

())السممتار كشممفِّ(( )،9/118 ،6/130())الزوائممد ماجمممع((
ضممعيفِّ(( )،1505/رقممم1/459())الخفا كشفِّ(( )،3/184
).3272())الجاماع

لبن ليس الصاع، ذر! طّف أبا يا((- حديث: 917
.))فضل السوداء ابن على البيضاء

● )6/3828.(

ابممن رواه((: ))الحيمماء(( لممم تخريجممه في العراقي قالا ●
فممممممممممممممممممممممممممممممممي المبممممممممممممممممممممممممممممممممارك

. اهم))اختلف  ماع))والصلة البر((

المسند. ماع المطبوع في أجده ولم

حممديث ماممن داود؛ً وأبممو وماسمملم، البخمماري، روى لكممن
سمماّب عنممه: أنممه اللممه رضممي ذر أبي عن سويد، بن المعرور

ً ّيممره ، وسمملم عليممه الله صلى الله رسولا عهد على رجل َفع

ذلممك فممذكر ، وسلم عليه الله صلى النبي الرجل فأتى بأماه،
فيممك اماممرؤ إنممك((:  وسلم عليه الله صلى النبي له فقالا له،

.))جاهلية

فإنممك انظممر؛ً((الممدنيا:  أبممي وابن ،))ماسنده(( في ولحمد
أو بتقمموى تفضممله أن إل أسممود؛ً ول أحمممر ماممن بخيممر لسممت
.))عمل
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)،8/49())الصمولا جماماع(( )،5/158())المسمند((انظر: 
تخريممج((). وانظممر: 3/352(  للعراقممي))الحيمماء تخريممج((

 للحممممممممممممممممممممممممممممممداد))الحيمممممممممممممممممممممممممممممماء
)4/1808.(

ـقـالا: عـنـه؛ الـلـه رضي هريرة أبي - حديث918
بللا! ـيـا((:  وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا قالا

منفـعـة الـسـلم ـفـي عملـتـه عـمـل ـبـأرجى حدثني
ـدي بـيـن نعليك خشف الليلة سمعت فإني عندك؛ ـي

ً السـلم فـي عملـت . فقـالا: مـا))الجنة في عمل
ًا أتطهر ل أني من منفعة عندي أرجى ًا طـهـور ـ تاـّم

الطهور بذلك صليت إل نهار؛ أو ليل من ساعة في
أصلي. أن لي كتب ما

● )6/3828.(

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

).9/70())الصولا جاماع((انظر: 

ًا لــه، ائــذنوا((- حــديث: 919 بــالطيب مرحبــ
.))عنه) الله رضي ياسر بن (يعني: عمار المطيب

 ● )6/3828.(

صحيح. ●

علممي حديث مان وأحمد؛ً مااجه، وابن رواه: الترماذي، ●
عنه. الله رضي طالب أبي بن

())المسممند(( )،3/228())الترماممذي سممنن صحيح((انظر: 
شاكر). م779/رقم2/121
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ًا عمار ملئ((- حديث: 920 .))مشاشه إلى إيمان

● )6/3828.(

صحيح. ●

فضممائل(( فممي وأحمممد مامماجه، وابممن رواه: النسممائي، ●
والحاكم. والبزار، ،))الصحابة

())الصممحابة فضممائل(( )،9/46())الصممولا جمماماع((انظر: 
).2/466())الصحيحة السلسلة(( )،1600/رقم2/858

ًا: عـنـه الـلـه رـضـي حذيفة - حديث921 مرفوـعـ
ـمـن باللذين فاقتدوا فيكم؛ بقائي ما أدري ل إني((

ـه رـضـي وعـمـر بـكـر أـبـي إـلـى (وأـشـار بـعـدي الـل
اـبـن ـحـدثكم وـمـا عـمـار، بـهـدي واهـتـدوا عنهـمـا)،
.))فصدقوهُ مسعود؛

● )6/3828.(

حسن. ●

واهتممدوا((قولمممه:  بممدون مااجه؛ً وابن رواه: الترماذي، ●
حبان. وابن أحمد الزيادةا هذه وأورد ،))عمار...إلخ بهدي

سعد، وابن ،))السنة(( في عاصم أبي ابن رواه والحديث
وغيرهم. والحاكم،

ابن سنن صحيح((  ) ،8/628())  الصولا جاماع(( :  انظر
).3/233())الصحيحة السلسلة(( )،1/23())  مااجه

ـقـالا: عـنـه؛ الله رضي موسى أبي - حديث922
ًا، فمكثنا اليمن، من وأخي أنا قدمت(( نرى وما حين

صلى الله رسولا بيت أهل من إل وأمه مسعود ابن
رـسـولا عـلـى دـخـولهم ـكـثرة من ، وسلم عليه الله
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.))له ولزومهم ، وسلم عليه الله صلى الله

● )6/3828.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، البخاري، رواه ●

).9/48())الصولا جاماع((انظر: 

وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي خطبة - خبر923
ـرأة ـن اـم ـبيب، النصــار ـم ـا لجلـي ـا: وقولـه لبويـه

ـه الله صلى الله رسولا على تردوا أن أتريدون علـي
ـفـأنكحوهُ. لـكـم؛ رـضـيه ـقـد ـكـان إن أـمـرهُ؟ وـسـلم
.))وزوجاها فرضيا

● )6/3828.(

صحيح. ●

أبممي وابممن ،))صممحيحه(( فممي حبممان وابن رواه: أحمد، ●
بممن حممماد طريممق ماممن كلهممم ؛ً))والمثاني الحاد(( في عاصم
بممرزةا أبممي عممن نعيممم بممن كنانممة عن البناني ثابت عن سلمة

عنه. الله رضي السلمي

صحيح. إسناد وهذا

عنه. الله رضي ماالك بن أنس حديث مان تقدم وقد

 و2268())الظمآن ماوارد(( )،4/422())المسند((انظر: 
).697). وانظر: (رقم4/327())والمثاني الحاد(( )،2269

الـلـه رـضـي الـسـلمي ـبـرزة أـبـي - ـحـديث924
ـه الله صلى الله رسولا قالا: كان عنه؛ وـسـلم علـي
لـصـحابه: فـقـالا علـيـه، الـلـه فأـفـاء له، مغزى في

ًا . قالوا: نعم؛))أحد؟ من تفقدون هل(( ًا فلن وفلن
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ًا. ثم . ـقـالوا:))أـحـد؟ من تفقدون هل((قالا:  وفلن
ًا نعم؛ ًا فلن ًا، وفلن تفـقـدون ـهـل((ـقـالا:  ثم وفلن
ًا أفقد لكني((. قالوا: ل. قالا: ))أحد؟ من ـ .))جليبيـب

ـثـم قتلـهـم ـقـد ـسـبعة جنب إلى فوجدوهُ فطلبوهُ،
ـف ، وسلم عليه الله صلى النبي فأتى قتلوهُ، فوـق
وأنا مني هذا قتلوهُ، ثم سبعة قتل((قالا:  ثم عليه،
ـسـاعديه، عـلـى وـضـعه ثم ،))منه وأنا مني هذا منه،
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـسـاعدا إل ـسـرير لـه ليس

وـلـم ـقـبرهُ، ـفـي ووـضـع ـلـه، . قالا: فحـفـر وسلم
غسلً. يذكر

● )6/3828.(

صحيح. ●

وهممو ،))الصحابة فضائل(( في والنسائي ماسلم، رواه ●
ًا رويماه أنهممما إل السممابق؛ً الحمديث مان جزء بممدون ماختصممر

السابقة. القصة

)،9/97())الصممولا جمماماع((وانظممر:  قبلممه، انظممر: مامما
حمادةا). م139(صا  للنسائي))الصحابة فضائل((

الله رضي زيد بن أسامة مع بكر أبي - خبر925
ـا((الثانـيـة:  وـقـولا عنـهـم، الـلـه! رـسـولا خليـفـة ـي
ل والـلـه؛((الخليـفـة:  فيقـسـم ،))لنزـلـن أو لتركبن
ـقـدمي أـغـبر أن عـلـي وـمـا أركب، ل ووالله؛ تنزلا،

أن رأـيـت إن((ـقـالا:  . ـثـم))ساعة؟! الله سبيل في
.))فافعل بعمر؛ تعينني

● )6/3829.(

مرسل. ●

561



الحسممن إلممى  بإسناده))التاريخ(( في جرير رواه: ابن ●
وعمر. بكر أبا يدرك لم والحسن مارسلً، البصري

عسمماكر ابممن  إلممى))العمممالا كنممز(( فممي الهنممدي وعممزاه
ً ًا. مارسل أيض

أسمماماة بكممر أبممي  اسممتئذان))التاريخ(( في الذهبي وأورد
مارسمملً، الزبيممر بممن عممروةا عممن عنده يتركه أن لعمر زيد بن

عنه. الله رضي بكر أبا يدرك لم وعروةا

الخلفمماء عهممد(( )،3/226())الطممبري تاريممخ((انظممر: 
كنز(( )،20 و19(صا))للذهبي السلم تاريخ مان الراشدين

).30268 /رقم10/578())العمالا

ـمـع ـسـفيان وأـبـي عـمـرو بن سهيل - خبر926
ًا عـمـر وتـقـديم عمر، ً ـصـهيب وـقـولا عليهـمـا، وبلل
العبـيـد، لـهـؤلء ـيـأذن ـكـاليوم؛ أَر لم((سفيان:  أبي

أيـهـا((عـمـرو:  بن سهيل . فقالا))بابه على ويتركنا
كنتم إن وجوهكم، في الذي أرى والله القوم! إني

ًا؛ إـلـى الـقـوم ُدـِعـَي أنفسكم؛ على فاغضبوا غضاب
ُتم، السلم ُدِعي بـكـم فكـيـف وأبـطـأتم؛ فأسرعوا و

ُتم؟! القيامة يوم دعوا إذا ْك ُتِر .))و
● )6/3829.(
مرسل. ●
فممي والطممبراني ،))التاريممخ(( فممي رواه: البخمماري ●

الحسممن عممن كلهممم ؛ً))المسممتدرك(( فممي والحاكم ،))الكبير((
عنه. الله رضي عمر يدرك لم والحسن مارسلً،

())الزوائممد ماجمممع(( )،6/259 ())الكبير المعجم((انظر: 
)،2/2/104())الكبير التاريخ(()،3/82())المستدرك(( )،8/46

).2/94())الصابة((
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عـنـه الـلـه رـضـي الخـطـاب ـبـن عمر - قولا927
بني! يا((منه:  أكثر لسامة فرض لّما الله عبد لبنه
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا إـلـى أـحـب زـيـد كان

رـسـولا إـلـى أـحـب أـسـامة وـكـان أبيـك، من وسلم
رسولا حب فآِثرت منك، وسلم عليه الله صلى الله
.))حبي على وسلم عليه الله صلى الله

● )6/3829.(

لغيرهُ. حسن ●

عبيممد وأبمو سمعد، وابممن حبممان، وابن رواه: الترماذي، ●
فممي والبغمموي والممبزار،  لهممما،))المامموالا(( فممي زنجويه وابن

.))الِحب بن الِحب ماسند((

عبيممد  لبي))الماوالا(( )،9/40 ())الصولا جاماع((انظر: 
)،2/292())السممممتار كشممممفِّ(( )،558/رقممممم239(صا

))الماوالا(( )،6-6/3())الزوائد ماجمع(( )،4/70())الطبقات((

 لبممي))الصحابة ماعرفة(( )،810/رقم2/508( زنجويه لبن
-47(صا  للبغمموي))الحب بن الحب ماسند(( )،2/182( نعيم
).6 و5/رقم53

رضي بكر أبي عن الخطاب بن عمر - قولا928
ا:  الله و((عنهم يعنـي: ؛))سـيدنا وأعتـق سـيدنا، ه

بللً.

● )6/3830.(

صحيح. ●

فممي شميبة أبممي وابمن ،))صحيحه(( في رواه: البخاري ●
بن جابر حديث مان ؛ً))المستدرك(( في والحاكم ،))المصنفِّ((

عنه. الله رضي الله عبد
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())المصممنفِّ(( )،3754/رقممم7/99())الفتممح((انظممر: 
).3/384())المستدرك(( )،12/20

عـنـه: الـلـه رـضـي الخـطـاب بن عمر - قولا929
ـو(( ـي مــولى ســالم كــان ... وـل ًا؛ حذيفــة أـب ـ ّـي ح

.))لستخلفته...

● )6/3830.(

))المسممند(( فممي أحمممد الماممام القممولا هممذا نحممو روى ●

ضعيفِّ. وهو جدعان، بن زيد ابن علي فيه بإسناد

ّبه بن ورواه: عمر في نعيم وأبو ،))المدينة تاريخ(( في ش
عمر، يدرك لم وهو حوشب، بن شهر مارسل مان ؛ً))الحلية((

كلم. وفيه

ّبه بممن عمممر ورواه ًا مارسمملين بإسممنادين شمم عممن أيضمم
يمدرك لمم والحسممن بريمدةا، بممن اللمه وعبد البصري الحسن

عمممر عهممد فممي ولممد الحصمميب بن بريدةا بن الله وعبد عمر،
.))الثقات(( في حبان ابن قالا كما مانه؛ً خلون سنين لثلث

)،1/177())الحليممة(( شمماكر)، م1/212())المسند((انظر: 
).922 و894 و3/886())المدينة تاريخ((

عـنـه: الـلـه رـضـي ياـسـر ـبـن عـمـار - ـقـولا930
وسلم عليه الله صلى نبيكم زوجة أنها لعلم إني((

ـدنيا ـفـي ـه رـضـي (يعـنـي: عائـشـة والـخـرة اـل الـل
.))تتبعوها أو لتتبعوهُ ابتلكم؛ الله ولكن عنها)،

● )6/3830.(

صحيح. ●

وأحمد. رواه: البخاري، ●
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).4/265())المسند(( )،13/53())الفتح((انظر: 

وـهـو عـنـه، الـلـه رضي رباح بن بللا - قولا931
وهــذا رباح، بن بللا أنا((الخثعمي:  لرويحة يخطب

ـفـي ـسـوء اـمـرؤ وـهـو الخثعـمـي، رويـحـة أـبـو أخي
فزوـجـوهُ، تزوـجـوهُ أن ـشـئتم ـفـإن واـلـدين؛ الخلق

.))فدعوا تدعوا؛ أن شئتم وإن

● )6/3830.(

يقاربه. ماا وجدت بل الثر، هذا أجد لم ●

فممي حجممر ابممن ذكرهمما قصممة الحاكم أحمد أبو روى فقد
ً أن(( مافادها: ))السير(( في  والذهبي))الصابة(( رضي بممملل

بنمي حمي إلممى الخثعمممي رويحمة وأبو همممو ذهمممب عنه الله
فهممدانا كممافرين كنمما وقممد خمماطبين، وقممالا: أتينمماكم خممولن،

فممإن اللممه؛ً فأغنانمما وفقيريممن اللممه، فأعتقنمما الله،وماملمموكين
بممالله. إل قوةا ول حولا فل تردونا؛ً وإن لله، فالحمد تزوجونا؛ً

.))فزوجوهما

ماجهممولا؛ً سممليمان؛ً بممن ماحمد بن إبراهيم إسنادها وفي
.))الميزان(( في كما

())النبلء أعلم سمممير(( )،4/72())الصمممابة((انظمممر: 
1/358.(



ُة َطّفِفيَن ُسوَر ْلُم ا
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ـن عاـصـم - ـحـديث932 ـر ـب ـن عـم ـادة: أن ـب قـت
الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا لبيـعـة اجتمـعـوا لما القوم
نـضـلة ـبـن عـبـادة ـبـن العـبـاس ـقـالا ؛ وـسـلم علـيـه

معـشـر ـعـوف: ـيـا ـبـن ـسـالم بـنـي أـخـو النـصـاري
الرـجـل؟ ـهـذا تـبـايعون علم ـتـدرون الـخـزرج! ـهـل

ـر حرب على تبايعونه قالوا: نعم. قالا: إنكم الحـم
إذا أنـكـم ـتـرون كنـتـم ـفـإن الـنـاس؛ ـمـن والـسـود

أسلمتموهُ؛ قتل؛ وأشرافكم مصيبة أموالكم نهكت
ـه فهــو الن؛ فمــن ـم إن والـل ـدنيا خــزي فعلـت اـل

بـمـا لـــه واـفـون أنـكـم ـتـرون كنـتـم وإن والـخـرة،
الشراف؛ وقتل الموالا نهكة على إليه، دعوتموهُ
ـا الدنيا خير والله فهو فخذوهُ؛ والخرة. قالوا: فإـن

الـشـراف. فـمـا وقـتـل الموالا مصيبة على نأخذهُ
ـا ـذلك لـن ـا ـب ـه رـسـولا ـي ـا؟ نـحـن إن الـل ـقـالا: وفيـن

فبايعوهُ. يدهُ، يدك. فبسط . قالوا: أبسط))الجنة((
● )6/3856.(
مرسل. ●
قتممادةا، بممن عمر بن عاصم إلى حسن الثر هذا إسناد ●

إسحاق، ابن عنه روى وقد بالمغازي، عالم ثقة، تابعي، وهو
بالتحديث. وصرح

).2/100())النبوية السيرةا((انظر: 

عنــه اللــه رضــي هريــرة أبــي - حــديث933
ًا:  ًا؛ أذنب إذا العبد إن((مرفوع سوداء نكتة كانت ذنب

زاد؛ وإن قلـبـه، ـصـقل منـهـا؛ ـتـاب ـفـإن قلـبـه؛ في
.))زادت

● )6/3858.(
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حسن. ●

مامممن التفسمممير فمممي والنسمممائي رواه: الترمامممذي، ●
حبمان، وابمن جريمر، وابمن وأحممد، ماماجه، وابمن ،))الكبرى((

ماختلفة. بألفاظ وغيرهم؛ً والحاكم،

 ())النسائي تفسير(( )،2/425 ())الصولا جاماع((انظر: 
).1666())الجاماع صحيح(( )،2/297())المسند(( )،2/505

نكـت خطيئـة؛ أخطأ إذا العبد إن((- حديث: 934
.))قلبه... في

● )6/3858.(

تخريجه. تقدم ●

قبله. انظر: ماا



ُة النِشَقاِق ُسوَر

.))عذب الحساب نوقش من((- حديث: 935
● )6/3867.(
صحيح. ●
تخريجه. تقدم ●

).890 انظر: (رقم
ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث936
يـقـولا وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا سمعت

ًا اللهــم! حاســبني((صــلته:  بعــض فــي حســاب
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ًا الـلـه! ـمـا رـسـولا قلت: ـيـا انصرف؛ . فلما))يسير
ـاب ـير؟ الحـس ـالا:  اليـس ـر أن((ـق ـي ينـظ ـابه، ـف كـت
عائـشـة ـيـا الحـسـاب ـنـوقش ـمـن عـنـه، له فيتجاوز

.))هلك يومئذ؛
● )6/3867.(
حسن. ●
والحاكم. خزيمة، وابن رواه: أحمد، ●

())خزيمممة ابن صحيح(( )،48 و6/47())المسند((انظر: 
())المشممكاةا(( )،1/57())المسممتدرك(( )،849/رقممم2/30

).5562/رقم3/1544



ُة َلى ُسوَر َلْع ا

الـلـه رـضـي ـطـالب أـبـي ـبـن عـلـي - حديث937
ـكـان وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا عنه: أن

ّبِح{ السورة هذهُ يحب ّبَك اْسَم َس َلى َر َلْع .}ا

● )6/3882.(

ضعيف. ●

،))الوسمميط(( فممي الواحدي طريقه ومان رواه: أحمد، ●
بممن ثوير طريق مان كلهم ؛ً))الكامال(( في عدي وابن والبزار،

ضعيفِّ. وهو فاخته، أبي

/2())  المسممند(( :  انظممر (( )، شمماكر ممم742/رقممم105 

).2/533())الكامال(( )،28 ،3/27())  الزخار البحر
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ـكـان وـسـلم علـيـه الله صلى أنه((- حديث: 938
ّبِح{ بـ الجمعة ويوم العيدين في يقرأ ّـبـَك اـْسـَم َس َر

َلى َلْع َتاَك َهْل{ و}ا َية َحِديُث َأ ْلَغاِش .}ا

● )6/3882.(

صحيح. ●

داود. وأبو والترماذي، والنسائي، رواه: ماسلم، ●

).3991/رقم5/689())الصولا جاماع((انظر: 

حينـمـا وـسـلم عليه الله صلى النبي - قولا939
ّـبـَك اسَم سبح{نزلت:  َـلـى ر َلْع ـفـي اجعلوـهـا((: }ا

ّبْح{نزلـت:  حينمـا . وقـوله))سـجودكم ِم َفَسـ ِباْسـ
ّبَك ِم َر ِظي ْلَع .))ركوعكم في اجعلوها((: }ا

● )6/3883.(

ضعيف. إسنادهُ ●

خزيممة، وابمن وأحممد، ماماجه، وابمن داود، رواه: أبمو ●
بممن إيمماس طريق مان كلهم والبيهقي؛ً والحاكم، والطبراني،

ماجهولا. وهو عامار،

فيممه آخر بإسناد والبيهقي؛ً والطبراني، داود، ورواه: أبو
يسّم. لم رجل

)،4/155())المسند(( )،4/195())الصولا جاماع((انظر: 
،1/303()) خزيمممة ابممن صممحيح(( ())  الكممبير المعجممم((مم  ) 

())الغليممل إرواء(( )،1/225())  المسممممتدرك((مم  )،17/322
).190(صا))المنة تمام(( )،2/40

الـنـبي عنـهـا: أن الله رضي عائشة - حديث940
إل أمرـيـن؛ بـيـن خـيـر ـمـا((:  وـسـلم عليه الله صلى
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.))أيسرهما اختار

● )6/3890.(

صحيح. ●

وماالك. داود، وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●

).11/248())الصولا جاماع((انظر: 

ـكـان((عنـهـا:  الـلـه رـضـي عائـشـة - ـحـديث941
بيـتـه ـفـي خل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسولا

ًا، الناس، ألين ًا بسام .))ضحاك

● )6/3890.(

ضعيف. ●

تخريجه. تقدم ●

).872انظر: (رقم

الـلـه رسولا بيد تأخذ المة كانت((- حديث: 942
.))شاءت حيث به فتنطلق ، وسلم عليه الله صلى

● )6/3890.(

صحيح. ●

ًا، رواه: البخاري ● ماممن ؛ً))المسممند(( فممي وأحمممد ماعلقمم
عنه. الله رضي ماالك بن أنس حديث

رياض(( )،3/98())المسند(( )،10/489())الفتح((انظر: 
اللباني). تحقيق م609 (رقم))الصالحين

رـسـولا رأـيـت((حرـيـث:  ـبـن عمرو - حديث943
وعلـيـه المـنـبر، عـلـى وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله

.))كتفيه بين طرفها أرخى قد سوداء، عمامة
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● )6/3890.(

صحيح. ●

وأحمد. مااجه، وابن والنسائي، رواه: ماسلم، ●

،1359/رقممم2/990( ))  ماسلم صحيح(( :  انظر  (   ))

).1/135 ()) المعاد زاد

يـشـاد وـلـن يـسـر، الدين هذا إن((- حديث: 944
.))غلبه إل أحد الدين

● )6/3891.(

صحيح. ●

هريممرةا أبممي حممديث ماممن والنسممائي؛ً رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي

).1/93())الفتح(( )،1/308())الصولا جاماع((انظر: 

ــديث: 945 ــددوا ل((- ـح ــى تـش أنفـســكم؛ عـل
ـه فيشــدد ـم؛ الـل ـإن عليـك ًا ـف ـ ـى شــددوا قوـم عـل

.))عليهم فشدد أنفسهم،

● )6/3891.(

للتحسين. قابل ●

عبممد بممن سعيد طريق مان يعلى؛ً وأبو داود، رواه: أبو ●
أبيممه عممن أمااماممة أبممي بممن سهل عن العمياء أبي بن الرحمن

جده. عن

.))ماقبولا((الحافظ:  عنه وقالا حبان، ابن وثقه وسعيد؛ً

فممي الحديث: البخمماري روى فقد شريح؛ً أبو تابعه ولكن
بممن الله عبد طريق مان ؛ً))الكبير(( في والطبراني ،))التاريخ((

أمااماممة أبممي بممن سهل عن شريح أبي عن الليث كاتب صالح
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به.

ضعيفِّ. الليث كاتب أن إل

())يعلممى أبممي ماسند(( )،1/311())الصولا جاماع((انظر: 
())الكممبير التاريممخ(( )،6/88())  الكممبير المعجممم(( )،6/365
).6232(رقم)) الجاماع ضعيفِّ(( )،4/97

ـديث: 946 ـّت إن((- ـح ًا ل المنـب ـ ـع أرـض ول قـط
ًا .))أبقى ظهر

● )6/3891.(

ًا. ضعيف ● مرفوع

،))الماثمالا(( فممي والعسمكري والبيهقي، رواه: البزار، ●
وابممن ،))الماثممالا(( فممي الشيخ وأبو ،))العزلة(( في والخطابي

وغيرهم. ،))الزهد(( في المبارك

وفيه ووقفه، رفعه وفي ووصله، إرساله في اختلفِّ وقد
أم عائشممة أم جممابر الصممحابة: أهممو مان راويه في اضطراب

أجمعين. عنهم الله رضي عمرو

،1/19())البيهقي سنن(( )،1/57())الستار كشفِّ((انظر:
 لبممي))الماثممالا(( )،1/545(  للعسممكري))الماثالا(( )،3/18
))الفتح(( )،236(صا  للخطابي))العزلة(( )،142(صا الشيخ

))الجاماع ضعيفِّ(( )،5/2144()) الحياء تخريج(( )،11/297(

/رقمممم391(صا)) الحسمممنة المقاصمممد((). انظمممر: 2022(
1403.(

.))تعّسُروا ول يّسُروا((- حديث: 947

● )6/3891.(

صحيح. ●
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ماالممك بممن أنممس حممديث مان وماسلم؛ً رواه: البخاري، ●
عنه. الله رضي

أبممي حممديث ماممن التثنية بصيغة والنسائي داود أبي وعند
عنه. الله رضي الشعري ماوسى

).5/92 ،1/309())الصولا جاماع((انظر: 

ً الـلـه رـحـم((- ـحـديث: 948 ًا رجل ـبـاع إذا ـسـمح
.))اقتضى وإذا اشترى وإذا

● )6/3891.(

صحيح. ●

حممديث ماممن والترماممذي؛ً له)، (واللفظ رواه: البخاري ●
عنهما. الله رضي الله عبد بن جابر

).1/436())الصولا جاماع((انظر: 

.))لين هين المؤمن((- حديث: 949

● )6/3891.(

اللفظ. بهذا ضعيف ●

بإسممناد: فيممه ،))الخلق ماكارم(( في رواه: الطبراني ●
حممديث ولممه ترجمممة، لممه أجممد ولم العطار، سعد بن ماسعدةا

).1097 (رقم))الصغير المعجم(( في واحد

ًا: إبراهيممم وفيممه الحممافظ: عنممه قممالا المنممذر؛ً بممن أيضمم
.))القرآن لجل أحمد فيه تكلم صدوق،((

ًا: ماحمد وفيه بممأس ل((عنممه:  قالا المؤذن؛ً عمار بن أيض
.))به

فممي  للممبيهقي))العمالا كنز(( في الهندي عزاه والحديث
.))اليمان شعب((
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ًا للحممديث ولكن المؤمانممون((الجمممع:  بصمميغة آخممر لفظمم
ّينون ّينممون... ه ابممن  عممن))الضممعفاء(( فممي العقيلممي رواه ؛ً))ل

ًا، عمر مارسممل  ماممن))الزهد(( في المبارك ابن ورواه مارفوع
))الزهممد(( فممي أحمد الماام ماكحولا قولا مان ورواه ماكحولا،

.))الحلية(( في نعيم وأبو

هيممن كممل النممار على ُحّرم((صحيح:  ثالث لفظ وللحديث
لممه)، (واللفممظ رواه: أحمممد ؛ً))النمماس ماممن قريممب سهل لين

وغيرهم. والطبراني، حبان، وابن والترماذي،

)،15/رقم317(صا  للطبراني))الخلق ماكارم((انظر: 
-6/19())المسممند(( )،387 (رقممم المبممارك  لبممن))الزهممد((

ضممعيفِّ(( )،651-2/646())الصممحيحة السلسمملة(( شمماكر)،
).1/143())العمالا كنز(( )،5907())الجاماع

.))ويؤلف يألف المؤمن((- حديث: 950

● )6/3891.(

حسن. ●

الماثممالا)،(( فممي الشيخ وأبو والطبراني، رواه: أحمد، ●
ماختلفممة، بألفمماظ وغيرهممم؛ً والقضمماعي، والممبزار، والحاكم،
ّوي وأسانيد ًا. بعضها يق بعض

())الكبير المعجم(( )،5/335 ،2/400())المسند((انظر: 
)،180 و179/رقمممممم107(صا))الماثمممممالا(( )،6/161

())الصممحيحة السلسمملة(( )،440(صا))الحسممنة المقاصممد((
1/712.(

اللــد الله إلى الرجالا أبغض إن((- حديث: 951
.))الخصم

● )6/3891.(
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صحيح. ●

مامن والنسمائي؛ً والترماممذي، وماسلم، رواه: البخاري، ●
عنها. الله رضي عائشة حديث

).2/751())الصولا جاماع((انظر: 

للنبي جاء سعيد: أنه والد المسيب - حديث952
. قالا:))اسمك؟ ما((فقالا:  ، وسلم عليه الله صلى

ًا أغـيـر . ـقـالا: ل))سهل أنت بل((حزن. قالا:  اـسـم
اللـه: فمـا رحمـه المسـيب ابـن أبي! قالا سمانيه

بعد! حزونة فينا زالت

● )6/3891.(

صحيح. ●

داود. وأبو رواه: البخاري، ●

).1/374 ())الصولا جاماع((انظر: 

أن((عنهـمـا:  الـلـه رـضـي عـمـر ابن - حديث953
عاـصـية اسم غير وسلم عليه الله صلى الله رسولا

.))جميلة وسماها

● )6/3891.(

صحيح. ●

والترماذي. داود، وأبو رواه: ماسلم، ●

).1/376())الصولا جاماع((انظر: 

أخاك تلقى أن المعروف من إن((- حديث: 954
.))طلق بوجه

● )6/3891.(
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صحيح. ●

اللممه رضممي جممابر حديث مان وأحمد؛ً رواه: الترماذي، ●
عنه.

ل((عنمه:  اللمه رضمي ذر أبمي حمديث مامن ماسملم وعنمد
ًا، المعممروف ماممن تحقممرن بمموجه أخمماك تلقممى أن ولممو شمميئ

.))طلق

)،3/360())المسند(( )،1/427())الصولا جاماع((انظر: 
).2/188())الترماذي سنن صحيح((

العراـبـي مع وسلم عليه الله صلى - خبره955ُ
ًا أعطاهُ الذي .))إلـيـك؟ أحـسـنت((لـــه:  قالا ثم شيئ
المسلمون، أجملت. فغضب ول العرابي: ل، قالا

ـه، وـقـاموا دـخـل كـفـوا. ـثـم أن إليـهـم فأـشـار إلـي
ًا. ـثـم وزادهُ العراـبـي، إـلـى وأرـسـل منزـلـه، ـشـيئ

ـمـن الله فجزاك  قالا: نعم؛))إليك؟ أحسنت((قالا: 
ًا. فقالا عشيرة ومن أهل ـه صلى النبي لـه خير الـل

نـفـس وـفـي قـلـت ـمـا قـلـت إـنـك((:  وـسـلم علـيـه
بـيـن فـقـل أحبـبـت؛ ـفـإذا ذلـك؛ ـمـن شيء أصحابي
صدورهم من يذهب حتى يدي، بين قلت ما أيديهم

ـجـاء الـغـداة؛ ـكـان . قالا: نعم: فلما))عليك فيها ما
ـهـذا إن((:  وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي فـقـالا

رـضـي، أـنـه فزـعـم فزدـنـاهُ، قالا، ما قالا العرابي
ـمـن الـلـه فـجـزاك العرابي: نعم؛ . فقالا))أكذلك؟

ًا، وعشيرة أهل : وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى فالا خير
لـه كانت رجل كمثل العرابي هذا ومثل مثلي إن((

إل يزـيـدوها فـلـم الناس، فتبعها عليه، شردت ناقة
ًا، وبـيـن بيـنـي الناـقـة: خـلـوا ـصـاحب فناداهم نفور
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ـا وأعلم. فتوجه بها أرفق فإني ناقتي؛ ـصـاحب لـه
الرض، قـمـام ـمـن لـهـا فأـخـذ ـيـديها، بـيـن الناـقـة
ًا فردها ًا، هون وـشـد واـسـتناخت، ـجـاءت ـحـتى هوـنـ
تركتـكـم ـلـو وإـنـي عليـهـا، واـسـتوى رحلـهـا، عليها
.))النار دخل فقتلتموهُ؛ قالا ما الرجل قالا حيث

● )6/3891.(

ضعيف. ●

ماممن كلهممما ؛ً))الماثالا(( في الشيخ وأبو رواه: البزار، ●
ضعيفِّ. وهو أبان، بن الحكم بن إبراهيم طريق

 لبممي))الماثممالا(( )،3/159())السممتار كشممفِّ((انظممر: 
الشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميخ

العراقممي تخريممج(( )،9/16())الزوائممد ماجمممع(( )،165(صا
).2/379 ())الدين علوم لحياء

ـمـا منـه فـأتوا بـأمر؛ أمرتكم إذا((- حديث: 956
.))استطعتم...

● )6/3892.(

صحيح. ●

تخريجه. تقدم ●

).867 انظر: (رقم



ُة َيِة ُسوَر ْلغاِش ا
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مّر وسلم عليه الله صلى النبي أن - حديث957
َـتـاَك ـَهـْل{تـقـرأ:  اـمـرأة عـلـى َيِة ـَحـِديُث َأ ْلَغاـِشـ ،}ا

جاءني)). قد فقالا: ((نعم؛

● )6/3896.(

مرسل. ●

ً حاتم أبي ابن رواه ● ماممن كثير) بإسممناده ابن عن (نقل
الجاهليمة، أدرك ماخضمرم، وهمو مايممون، ابمن عمرو مارسل

َق ولم ثقممات، رجمماله وبقيممة ، وسلم عليه الله صلى النبي يل
أعلم. والله

).8/406كثير))( ابن انظر: ((تفسير



ُة ْلَفْجِر ُسوَر ا

ـه رضي حصين بن عمران - حديث958 ـه الـل عـن
ًا:  .))والوتر الشفع الصلة ومن((مرفوع

● )6/3903.(

ضعيف. ●

والطيالسممي، والطممبراني، وأحمممد، رواه: الترماممذي، ●
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سممقط مابهممم رجممل فيه بإسناد ماتقاربة، بألفاظ جرير؛ً وابن
ًا وفيه بعضهم، عند أبمي ابممن ذكممره عصمام؛ً بممن عمران أيض

ًا فيه يذكر ولم حاتم فممي حبممان ابممن وذكممره تعديلً، ول جرح
فممي قممالا الممذهبي أن إل وثقممه؛ً ماممن أجممد ولممم ،))الثقممات((
ّثممق((: ))الكاشممفِّ(( :))التقريممب(( فممي الحممافظ وقممالا ،))ُو
.))الحالا ماجهولا((

 و4/238())المسند(( )،2/428())الصولا جاماع((انظر: 
()) المستدرك(( )،233 و18/232())الكبير المعجم(( )،442

2/522، ًا ). وانظممر8/702 ())الفتح(( )  ابممن تفسممير(( أيضمم
).8/415())كثير



ُة َلِد ُسوَر َب ْل ا

قالا: عنه؛ الله رضي جبل بن معاذ - حديث959
ـسـفر، ـفـي وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي مع كنت

ًا فأصبحت ًا يوم ـا نسير، ونحن منه، قريب ـت: ـي فقـل
الجنــة، يــدخلني بعمــل الـلــه! أخــبرني رـســولا

وإنه عظيم، عن سألت((النار. قالا:  عن ويباعدني
ول الـلـه علـيـه: تعـبـد الـلـه يـسـرهُ ـمـن عـلـى ليسير

ًا، ـبـه تـشـرك الزـكـاة، وـتـؤتي الـصـلة، وتقـيـم ـشـيئ
أدلــك أل((قالا:  . ثم))البيت وتحج رمضان، وتصوم

الـلـه! رـسـولا ـيـا . قـلـت: بـلـى))الخير؟ أبواب على
كـمـا الخطيـئـة تطفئ والصدقة جنة، الصوم((قالا: 
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اللـيـل ـجـوف ـفـي الرجل وصلة النار، الماء يطفئ
َتـَجـاَفى{تـعـالى:  ـقـوله تل . ـثـم))الصالحين شعار َت

ُبُهْم ُنو ْلَمـَضـاِجِع... ـَعـِن ُج أـخـبرك أل((ـقـالا:  ـثـم ،}ا
. قـلـت: بـلـى))سنامه؟ وذروة وعمودهُ المر برأس

الســلم، المــر رأس((اللــه! قــالا:  رســولا يــا
ـم))الجهاد سنامه وذروة الصلة، وعمودهُ ـالا: . ـث ـق

رسـولا يا . قلت: بلى))كله؟ ذلك بملك أخبرك أل((
لـسـانه. إـلـى . وأـشـار))هذا عليك كف((الله! قالا: 

ـبـه؟ نتكـلـم بـمـا لمؤاـخـذون الله! وإنا نبي قلت: يا
الـنـار ـفـي الـنـاس يـكـب أـمـك! وـهـل ثكلتك((قالا: 
حصائد مناخرهم) إل قالا: على (أو وجوههم على

.))ألسنتهم؟!

● )6/3911.(

لغيرهُ. صحيح ●

التفسممير فممي والنسائي مااجه، وابن رواه: الترماذي، ●
وابممن ،))اليمان(( في شيبة أبي وابن وأحمد، ،))الكبرى(( مان

وغيرهم. والبيهقي، والحاكم، والطبراني، حبان،

أبممي  لبن))اليمان(( )،9/535 ())الصولا جاماع((انظر: 
 و233 و5/231())المسممند(( )،2 و1/رقممم2(صا شمميبة
م21/رقم36(صا))حبان ابن صحيح((  وغيرها)،248 و235

تفسممير(( )،2/359()) مامماجه ابممن سممنن صممحيح(( مامموارد) ،
).20/103())الكبير المعجم(( )،2/156())النسائي

أـبـي ـمـولى بللا إسحاق: وكان ابن - قولا960
ًا جـمـح، بني لبعض عنهما الله رضي بكر ـمـن موـلـد

القـلـب، ـطـاهر الـسـلم، ـصـادق وـكـان موـلـديهم،
جـمـح ـبـن حذاـفـة ـبـن وهب بن خلف بن أمية وكان
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ظـهـرهُ عـلـى فيطرـحـه الظهيرة، حميت إذا يخرجه
ـاء ـفـي ـة، بطـح ـم مـك ـأمر ـث ـة، بالـصـخرة ـي العظيـم

هـكـذا ـتـزالا ـلـه: ل يـقـولا ـثـم ـصـدرهُ، على فتوضع
ـد بمحـمـد تكفر أو تموت حتى والـعـزى. اللت وتعـب

أحد. البلء: أحد ذلك في وهو فيقولا

ًا، عنه الله رضي الصديق بكر أبو به مر حتى يوم
ـي في بكر أبي دار وكانت به، ذلك يصنعون وهم بـن

هــذا في الله تتقي خلف: أل بن لمية فقالا جمح،
أفـسـدته؛ الذي متى؟! قالا: أنت المسكين؟! حتى

غلم عندي بكر: أفعل؛ أبو ترى. فقالا مما فأنقذهُ
به. قالا: أعطيكه دينك على وأقوى منه أجلد أسود

الـصـديق بـكـر أـبـو لك. فأعطاهُ قبلت. قالا: هو قد
وأعتقه. وأخذهُ ذلك غلمه عنه الله رضي

إـلـى يـهـاجر أن قبل السلم على معه أعتق ثم
فهيرة بن سابعهم: عامر بللا رقاب، ست المدينة
ًا (ـشـهد ًا)، معوـنـة بـئـر ـيـوم وقـتـل ـبـدر وأم ـشـهيد

ـبيس، ـرة ـع ـن بـصـرها (وأـصـيب وزنـي ـا، حـي أعتقـه
والـعـزى! اللت إل بصرها أذهب قريش: ما فقالت

والـعـزى اللت تـضـر ـمـا الـلـه؛ وبيت فقالت: كذبوا
النهدـيـة وأعـتـق بـصـرها)، الـلـه ـفـرد تنفـعـان، وـمـا

بهما فمر الدار، عبد بني من لمرأة وكانتا وابنتها،
تـقـولا: وـهـي لـهـا، بطحـيـن سيدتهما بعثتهما وقد

ًا. فـقـالا أعتقكما ل والله؛ الـلـه رـضـي بـكـر أـبـو أبد
ـُل ـه: ـح ـا عـن ـي (أي فلن أم ـي ـن تحلـل ـك). ـم يميـن

فأعتقهـمـا. ـقـالا: أفـسـدتهما أـنـت فـقـالت: ـحـل؛
وهمــا وكذا. قالا: أخذتهما قالت: بكذا هما؟ فبكم

ـا منه نفرغ طحينها. قالتا: أو إليها أرجعا حرتان، ـي
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شئتما. إن ذلك قالا: لكما إليها؟ نردهُ ثم بكر أبا

ـعـدي)، بـنـي ـمـن (وهي مؤمل بني بجارية ومر
يـعـذبها الخـطـاب ـبـن عـمـر وـكـان مـسـلمة، وـكـانت
يضــربها، وهو مشرك)، يومئذ (وهو السلم لتترك
أتركــك لم إني إليك، أعتذر قالا: إني مل؛ إذا حتى

أبو بك. فابتاعها الله فعل فتقولا: كذلك مللة، إل
فأعتقها. بكر

● )6/3912.(

ضعيف. ●

ًا، إسممحاق ابمن رواه ● مارسمل مامن رواه وبعضمه ماعلقمم
أو حسان بأسانيد الخبر هذا فقرات بعض ثبتت ولكن عروةا،
صحاح.

(صا))القصمميمية(( )،1/392())النبويممة السمميرةا((انظممر: 
356-381.(

الـلـه رـضـي بـكـر لـبـي قحاـفـة أـبـي - قولا961
ًا تعـتـق أراك بني! إني يا((عنه:  ًا؛ رقاـبـ فـلـو ـضـعاف
ـك ـت إذا أـن ـا فعـل ـت؛ ـم ـت فعـل ً أعتـق ـال ًا رـج ـد ُجـل

بـكـر أـبـو دوـنـك! ـقـالا: فـقـالا ويقوـمـون يمنعونك
أرـيـد ـمـا أرـيـد إنـمـا أـبـت! إـنـي عـنـه: ـيـا الله رضي
.))لله...

● )6/3912.(

حسن. ●

بممن اللممه عبممد بممن ماحمد شيخه عن إسحاق ابن رواه ●
ًا السممند وفممي ،))ماقبولا((الحافظ:  عنه قالا عتيق؛ً أبي أيضمم
الزبيممر بممن اللممه عبممد بن عامار ... عن((فقالا:  يسّم، لم مان
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.))أهله بعض عن

والواحدي ،))التفسير(( في جرير رواه: ابن طريقه ومان
فممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

.))المستدرك(( في والحاكم ،))النزولا أسباب((

عن((يقل:  ولم عامار، مارسل مان جعله جرير ابن أن إل
.))أهله بعض

أبمموه هممو عنممه الممراوي بأن الحاكم عند عامار صرح لكن
في ولد فقد الحادثة؛ً يشهد لم الله وعبد الزبير، بن الله عبد

يضر. ل الصحابي إرسالا ولكن المدينة،

ًا. الحاكم عند بالتحديث صرح فقد إسحاق؛ً ابن أماا أيض

())جرير ابن تفسير(( )،1/394())النبوية السيرةا((انظر: 
)،525(  للواحمممممدي))النمممممزولا أسمممممباب(( )،30/221

).2/525())المستدرك((



ُة ْيِن ُسوَر ّت ال

ـفـإذا((عـنـه:  الله رضي هريرة أبي - حديث962
ّتـيـِن{أـحـدكم:  ـقـرأ ُـتـوِن َوال ْي َتى ،}َوالّز َأ آخرـهـا: ـفـ

ْيَس{ َل ِم اللُه َأ َك َأْح ِكِميَن ِب ْلَحا وأـنـا فليقل: بـلـى، ؛}ا
.))الشاهدين من ذلك على
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● )6/3934.(
ًا، ضعيف ● ًا. حسن مرفوع موقوف
أبممي حممديث ماممن وأحمممد؛ً والترماذي، داود، رواه: أبو ●
ماجهولا. أعرابي عنه والراوي عنه، الله رضي هريرةا

ماتروك. عياض؛ً بن يزيد فيه بإسناد الحاكم ورواه
ًا جرير ابن ورواه عنه الله رضي عباس ابن على ماوقوف

الحمافظ: عنمه قمالا وكيمع؛ً والمد الجمراح فيمه حسمن بإسناد
واللممه ثقممات، ورجمماله ماتصممل، السممند وبقية ،))يهم صدوق((

أعلم.
 : ))    (() /    ( ))  (()

  / ( ))     (() / ()) 
(()/( ))(()/(
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ُة َلِق ُسوَر ْلَع ا

مـــا أولا((عنها:  الله رضي عائشة - حديث963
ـمـن وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا ـبـه بدئِ

.))الصادقة الرؤيا الوحي
● )6/3935.(
صحيح. ●
تخريجه. تقدم ●

).903انظر: (رقم

ـقـالا: ـقـالا الزبـيـر؛ ـبـن الـلـه عـبـد - حديث964
وأـنـا فـجـاءني((:  وسلم عليه الله صلى الله رسولا

فـقـالا: اـقـرأ. كـتـاب، فـيـه ديـبـاج ـمـن بنـمـط ـنـائم
ـثـم الموت، أنه ظننت حتى أقرأ. فغتني فقلت: ما
(وـمـا أـقـرأ فـقـالا: اـقـرأ. فقـلـت: ـمـاذا أرـسـلني،

ـصـنع ما بمثل إلّي يعود أن من افتداء إل ذلك أقولا
ْأ{قالا:  بي)؟ ِم اْقَر ّـبـَك ِباْس ّـلـِذي َر َـلـَق... ا  إـلـى}َخ

ّلَم{قوله:  ِلنَساَن َع َلْم َلْم َما ا . قالا: فقرأته،))}َيْع
ـنـومي، ـمـن وهبـبـت عـنـي، انـصـرف ـثـم انتهى، ثم

ًا قلبي في كتب وكأنما ـمـن يكن ولم((. قالا: ))كتاب
ل كـنـت مجـنـون، أو شاعر من علي أبغض الله خلق

ـق ـا أنظــر أطـي ـالا: ))إليهـم ـت: إن((. ـق ـد قـل البـع
اعر بهـا تحـدث مجنـون! ل أو (يعنـي: نفسـه) لش

ًا قريش عني الجـبـل، ـمـن ـحـالق إـلـى ! لعمدن أبد
.))فلـسـتريحن فلقتلنـهـا، مـنـه، نفسي فلطرحن

وـسـط في كنت إذا حتى ذلك، أريد فخرجت((قالا: 
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ًا سمعت الجبل؛ محـمـد!  يقولا: ـيـا السماء من صوت
فرفـعـت((. ـقـالا: ))جبرـيـل وأـنـا الـلـه، رـسـولا أنت

رـجـل، ـصـورة في جبريل، فإذا السماء؛ إلى رأسي
محـمـد! يـقـولا: ـيـا الـسـماء، أـفـق في قدميه صاف
ـفـوقفت((. ـقـالا: ))جبرـيـل وأـنـا الـلـه رـسـولا أـنـت
وما أتقدم فما أردت، عما ذلك وشغلني إليه، أنظر

ـأخر، ـت أـت ـرف وجعـل ـي أـص ـه وجـه ـي عـن ـاق ـف آـف
ـكـذلك، رأيـتـه إل منها؛ ناحية في أنظر فل السماء،

ًا زلت فما وراـئـي، أرـجـع ول أمامي أتقدم ما واقف
بلـغـوا ـحـتى طـلـبي، ـفـي رسلها خديجة بعثت حتى
ـثـم مكـاني، ـفـي واـقـف وأـنـا إليهـا، ورجعـوا مكة،

ًا وانصرفُت عني، انصرف .))أهلي... إلى راجع

● )6/3936.(

مرسل. صحيح ●

طريقممه ومان مارسل، صحيح بسند إسحاق رواه: ابن ●
ب طريمق مامن ؛ً))التاريخ(( في الطبري ه بمن وه كيسمان: أن

قتممادةا بممن عميممر بممن لعبيممد يقممولا الزبيممر بن الله عبد سمع
اللممه رسولا به ابتدئ ماا بدء كان عبيد! كيفِّ يا الليثي: حدثنا

عبيد: ... فقالا ؟ وسلم عليه الله صلى

ولممد التابعين، كبار مان هو بل صحبة، له تثبت لم وعبيد؛ً
. وسلم عليه الله صلى النبي عهد في

أنممه الغلب يقالا: إن وقد مارسلً، الحديث يكون وعليه؛ً
صحابي. مان ذلك سمع

ّدى بممأن هممّم وسمملم عليممه اللممه صمملى أنه وخبر ماممن يممتر
الزهممري، بلغات مان رواه: البخاري الجبالا شواهق رؤوس

ًا))التفسير(( في جرير وابن روايممة ماممن كلهممما عليممه؛ً  ماعلقمم
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عنه. ماعمر

وهممو عمممر، بممن ماحمممد شمميخه عممن سممعد ابممن ورواه
بالكذب. ماتهم ماتروك، وهو الواقدي،

())الطممبري تاريممخ(( )،1/298 ())النبوية السيرةا((انظر: 
).1/196())الطبقات(( )،12/359())الفتح(( )،2/300

أم إـلـى وذهابهـمـا عـمـر، مع بكر أبي - خبر965
رـضـي أـنـس أجمعـيـن: ـعـن عنـهـم الله رضي أيمن
الـلـه رـضـي لعـمـر بـكـر أـبـو ـقـالا((ـقـالا:  عـنـه؛ الله

: وسلم عليه الله صلى الله رسولا وفاة بعد عنهما
نزورـهـا عنهـمـا الـلـه رـضـي أيمن أم إلى بنا انطلق

يزورها، وسلم عليه الله صلى الله رسولا كان كما
أمـا يبكيـك؟ لهـا: ـمـا بكـت. فقـال إليهـا أتيـا فلما

الـلـه ـصـلى الله لرسولا خير الله عند ما أن تعلمين
عـنـد ـمـا أن لعـلـم إـنـي قالت: بـلـى؛ ؟ وسلم عليه
ولكن ، وسلم عليه الله صلى الله لرسولا خير الله

ـا من انقطع قد الوحي أن أبكي السماء. فهيجتهـم
.))معها يبكيان فجعل البكاء، على

● )6/3938.(

صحيح. ●

مااجه. وابن رواه: ماسلم، ●

عبممد ممم2454/رقممم4/1907())ماسمملم صممحيح((انظممر: 
).1/273())مااجه ابن سنن صحيح(( الباقي)،

ـقـالا: الحـمـد اـسـتيقظ؛ إذا كان((- حديث: 966
.))النشور وإليه أماتنا بعدما أحيانا الذي لله

● )6/3939.(
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صحيح. ●

والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وأحمد.

 و5/385())المسند(( )،4/260())الصولا جاماع((انظر: 
399.(

إذا ـكـان((عنـهـا:  الله رضي عائشة - حديث967
ًا، كبر الليل؛ من هّب ّلل عشر ًا، وه ـقـالا: ـثـم عـشـر

ـيـوم وـضـيق اـلـدنيا ـضـيق ـمـن بك أعوذ اللهم! إني
ًا، القيامة .))الصلة يستفتح ثم عشر

● )6/3939.(

لغيرهُ. صحيح ●

وأحمممد، مامماجه، وابممن والنسممائي، داود، رواه: أبممو ●
.))الليل قيام(( في والمروزي

())داود أبي سنن صحيح(( )،2/366())المعاد زاد((انظر: 
)،1/226())مامماجه ابممن سممنن صممحيح(( )،3/958 ،1/146

).99(صا))الليل قيام ماختصر(( )،1/383())المشكاةا((

ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي عائـشـة - حديث968
أـنـت، إل إل ـقـالا: ل اللـيـل؛ ـمـن استيقظ إذا كان((

ـم! أســتغفرك ســبحانك، ـك، وأســألك اللـه رحمـت
ًا، اللهم! زدني ـهـديتني، إذ بـعـد قـلـبي تزغ ول علم

.))الوهاب أنت إنك رحمة؛ لدنك من لي وهب

● )6/3939.(

ضعيف. ●

،))والليلممة اليوم عمل(( في والنسائي داود، رواه: أبو ●
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اليموم عممل(( في السني وابن ،))الليل قيام(( في والمروزي
وهممو المصري، الوليد بن الله عبد طريق مان كلهم ؛ً))والليلة

ضعيفِّ.

))الليل قيام ماختصر(( )،4/269())الصولا جاماع((انظر: 

/رقممم495(صا  للنسمائي))والليلمة اليمموم عمل(( )،93(صا
/رقممم353(صا السممني  لبممن))والليلة اليوم عمل(( )،865
اللباني). تخريج م44/رقم42(صا))الطيب الكلم(( )،756

فـقـالا: اللـيـل، من استيقظ من((- حديث: 969
وـلـه المـلـك، لـــه لـــه، شريك ل وحدهُ، الله إل إله ل

لـلـه، الحـمـد ـقـدير، ـشـيء ـكـل عـلـى وـهـو الحـمـد،
حــولا ول أكبر، والله الله، إل إله ول الله، وسبحان

قـالا: اللهـم! العظـيـم. ثـم العلي بالله إل قوة ول
توـضـا ـفـإن ـلـه؛ اـسـتجيب آـخـر؛ دـعـاء أو لي، اغفر

.))صلته قبلت وصلى؛

● )6/3940.(

صحيح. ●

مااجه. وابن داود، وأبو والترماذي، رواه: البخاري، ●

())المعممماد زاد(( )،4/270())الصمممولا جممماماع((انظمممر: 
2/366.(

أن((عـنـه:  الـلـه رـضـي عـبـاس ابن - حديث970
رـفـع اسـتيقظ؛ لمـا وسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي
آلا ـسـورة من الخواتيم العشر وقرأ للسماء، رأسه

.))عمران...

● )6/3940.(

صحيح. ●
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وماسلم. رواه: البخاري، ●

()) والمرجان اللؤلؤ(( )،2/367())المعاد زاد((انظر: 
).438/رقم1/146

ـد؛ اللهم! لك((قالا:  - قوله: ثم971 أـنـت الحـم
الحـمـد؛ فيـهـن. وـلـك ومن والرض السماوات نور

ـت ـم أـن فيـهـن. وـلـك وـمـن والرض الـسـموات قـي
الـحـق، وقوـلـك الـحـق، ووـعـدك الـحـق، أنت الحمد؛

والـنـبيون ـحـق، والـنـار ـحـق، والجـنـة ـحـق، ولقاؤك
ـق، ـد ـح ـق، ومحـم ـك والســاعة ـح ـم! ـل ـق. اللـه ـح

أنـبـت، وإلـيـك ـتـوكلت، وعليك آمنت، وبك أسلمت،
ـقـدمت ما لي فاغفر حاكمت؛ وإليك خاصمت، وبك
ل إلـهـي، أنـت أعلـنـت، وما أسررت وما أخرت، وما
ـه ـت، إل إـل ـوة ول حــولا ول أـن ـالله إل ـق ـي ـب العـل

.))العظيم

صحيح. ●

وماسلم. رواه: البخاري، ●

()) والمرجان اللؤلؤ(( )،2/367())المعاد زاد((انظر: 
).440/رقم1/147

إذا ـكـان((عنـهـا:  الله رضي عائشة - حديث972
وميكائـيـل جبرـيـل قالا: اللهم! رب الليل؛ من قام

الغيب والرض! عالم السموات وإسرافيل! فاطر
ـا عبادك بين تحكم والشهادة! أنت ـانوا فيـم ـه ـك فـي

بإذـنـك؛ الـحـق من فيه اختلف لما اهدني يختلفون،
.))مستقيم صراط إلى تشاء من تهدي إنك

● )6/3940.(
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صحيح. ●

وابممن والنسائي، داود، وأبو والترماذي، رواه: ماسلم، ●
وغيرهم. المروزي، نصر

))الليل قيام ماختصر(( )،4/235())الصولا جاماع((انظر: 

).98(صا

بـعـد وـتـرهُ خـتـم أوـتـر؛ إن وـكـان((- قولـه: 973
ًا)، القدوس الله بقوله: سبحان فراغه ـ ـد (ثلـث ويـم

.))صوته بالثالثة

● )6/3940.(

صحيح. ●

نصمممر وابمممن وأحممممد، والنسمممائي، داود، رواه: أبمممو ●
فمممممممممممممممممممممممممممممممي الممممممممممممممممممممممممممممممممروزي

عنه. الله رضي كعب بن ُأبّي حديث مان ؛ً))الليل قيام((

ـبيه: ● ،))اللممه سممبحان((بلفممظ:  المؤلممفِّ  أوردهتـن
.))الملك سبحان((والصواب: 

قيام ماختصر(( )،1/268())داود أبي سنن صحيح((انظر: 
).2/368())المعاد زاد(( )،314(صا)) الليل

ـا؛ الله رضي سلمة أم - حديث974 ـالت: عنـه ـق
ـتـوكلت الـلـه، يقولا: بـسـم بيته؛ من خرج إذا كان((

أو ُأضل، أو أضل أن بك أعوذ اللهم! إني الله، على
ُيجـهـل أو أجـهـل أو ُأظـلـم، أو أظلم أو ُأزلا، أو أزلا
.))علّي

● )6/3940.(

صحيح. ●
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مامماجه، وابممن والنسممائي، داود، وأبممو رواه: الترماذي، ●
والحاكم. وأحمد،

ابمن سمنن صمحيح(( )،4/275())الصمولا جماماع((انظر: 
))مامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماجه

)2/336.(

عـنـه الـلـه رـضـي ماـلـك ـبـن أـنـس - ـحـديث975
ًا:  الـلـه، بيـتـه: بـسـم ـمـن خرج إذا قالا من((مرفوع

يـقـالا ـبـالله، إل قوة ول حولا ول الله، على توكلت
ــه: هـــديت ــت ـل ــت. وتنحـــى وكفـي ــه ووقـي عـن

.))الشيطان

● )6/3940.(

صحيح. أو حسن ●

في والنسائي حبان، وابن داود، وأبو رواه: الترماذي، ●
اليمموم عمممل(( فممي السممني وابممن ،))والليلممة اليمموم عمممل((

.))السنن(( في والبيهقي ،))الدعاء(( في والطبراني ،))والليلة

))والليلة اليوم عمل(( )،4/275())الصولا جاماع((انظر: 

(صا السني  لبن))والليلة اليوم عمل(( )،177(صا للنسائي
))المممدعاء(( )،3/959())داود أبمممي سمممنن صمممحيح(( )،93

))المممممبيهقي سمممممنن(( )،985 و2/984( للطمممممبراني

)5/251.(

ـا:  الله رضي عباس ابن - حديث976 أن((عنهـم
الفجر، صلة إلى خرج وسلم عليه الله صلى النبي
ًا، قـلـبي في يقولا: اللهم! اجعل وهو واجـعـل ـنـور
ًا، لساني في ًا، سمعي في واجعل نور واجـعـل ـنـور
ًا، بـصـري في ًا، خلـفـي ـمـن واجـعـل ـنـور وـمـن ـنـور
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ًا، أمامي ًا، ـفـوقي من واجعل نور ـمـن واجـعـل ـنـور
ًا. اللهم! أعظم تحتي ًا لي نور .))نور

● )6/3940.(

صحيح. ●

بينهما. يسير اختلف ماع وماسلم، رواه: البخاري، ●

اللؤلممممؤ(()،84 و4/83())الصممممولا جمممماماع((انظممممر:
).2/369())المعاد زاد(( )،1/146())والمرجان

عنــه الله رضي الخدري سعيد أبي - حديث977
ًا:  الـصـلة، إـلـى بيـتـه ـمـن رـجـل ـخـرج ـمـا((مرفوـعـ

علـيـك، الـسـائلين بـحـق أـسـألك فقالا: اللهم! إني
ًا أخرج لم فإني إليك؛ ممشاي وبحق ًا ول بطر أشر

معة، ول رياء ول ا س ت وإنم سـخطك، اتقـاء خرج
وأن الـنـار، من تنقذني أن أسألك مرضاتك، وابتغاء

أـنـت. إل إل اـلـذنوب يغـفـر ل فإنه ذنوبي؛ لي تغفر
لـــه، يـسـتغفرون مـلـك أـلـف ـسـبعين ـبـه الـلـه وكل

.))صلته يقضي حتى بوجهه عليه الله وأقبل

● )6/3940.(

ضعيف. ●

وأحمممد، ،))الممدعاء(( فممي والطبراني مااجه، رواه: ابن ●
ضعيفِّ. وهو العوفي عطية طريق مان كلهم الجعد؛ً وابن

 ماممن))والليلممة اليمموم عمممل(( فممي السممني ابممن ورواه
ًا، المذكورةا الولى طريقين: الطريق الوازع طريق ومان آنف

ضعفه. على ماتفق وهو العقيلي، نافع بن

الدعاء((  ) ،60(صا))  مااجه ابن سنن ضعيفِّ(( :  انظر
ابممن ماسممند(( )،3/21())المسممند(( )،2/990(  للطممبراني))
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اليممموم عممممل(( )،2191 و2118/رقمممم2/791())الجعمممد
)،442-42(صا السمممممممممممني  لبمممممممممممن))والليلمممممممممممة

).1/34())الضعيفة السلسلة((

ـقـالا: المـسـجد؛ دـخـل إذا ـكـان((- ـحـديث: 978
وـسـلطانه الكرـيـم، وـبـوجهه العظـيـم، ـبـالله أـعـوذ

قـالا ذلك؛ قالا فإذا الرجيم؛ الشيطان من القديم،
.))اليوم سائر مني الشيطان: حفظ

● )6/3940.(

صحيح. ●

الممدعوات(( فممي البيهقي طريقه ومان داود، رواه: أبو ●
اللممه رضي العاصا بن عمرو بن الله عبد حديث مان ؛ً))الكبير
عنهما.

الممدعوات(( )،1/93())داود أبممي سممنن صممحيح((انظممر: 
))الكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبير

).46(صا  للنووي))(الذكار بدر)، م68/رقم1/50(

ــديث: 979 ــل إذا((- ـح ــدكم دـخ ــجد؛ أـح المـس
، وسلم عليه الله صلى النبي على وليسلم فليصّل

ـخـرج؛ فإذا رحمتك؛ أبواب لي وليقل: اللهم! افتح
.))فضلك من أسألك فليقل: اللهم! إني

● )6/3940.(

صحيح. ●

وغيرهم. والنسائي، داود، وأبو رواه: ماسلم، ●

).4/317())الصولا جاماع((انظر: 

ـفـي جلس الصبح؛ صلى إذا كان((- حديث: 980
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.))وجّل عّز الله يذكر الشمس؛ تطلع حتى مصلهُ

● )6/3941.(

صحيح. ●

عممن والنسممائي؛ً داود، وأبممو والترماممذي، ماسلم، رواه ●
بألفاظ عنه؛ً الله رضي سمرةا بن جابر عن حرب بن سماك

ماتقاربة.

).6/260 ())الصولا جاماع((انظر: 

ـصـلى المـسـجد؛ دـخـل إذا ـكـان((- ـحـديث: 981
لي يقولا: اللهم! اغفر ثم وسلم، وآله محمد على

صـلى خـرج؛ رحمتك. فإذا أبواب لي وافتح ذنوبي،
لي يقولا: اللهم! اغفر ثم وسلم، وآله محمد على

.))فضلك باب لي وافتح ذنوبي

).3941 و6/3940( ●

لغيرهُ. حسن ●

بممن وإسممماعيل وأحمممد، مااجه، وابن رواه: الترماذي، ●
اللممه صمملى النممبي علممى الصلةا فضل(( في القاضي إسحاق
،))الممدعاء(( و))الكممبير(( فممي والطممبراني ،)) وسمملم عليممه

فاطمممة طريممق ماممن كلهم ؛ً))الكبير الدعوات(( في والبيهقي
الكبرى. فاطمة جدتها عن الحسين بنت

مانقطع. إسناد وهذا

هريممرةا أبممي عن أخرى أحاديث الحديث لهذا يشهد لكن
).896( برقم المتقدم أسيد أبي وحديث وأنس

ابمن سمنن صمحيح(( )،4/317())الصمولا جماماع((انظر: 
))مامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماجه

)،992 و2/991(  للطمممممبراني))المممممدعاء(( )،1/128(
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بدر). م1/48(  للبيهقي))الكبير الدعوات((

أصبح: اللهم! بك إذا يقولا كان((- حديث: 982
وإلـيـك نموت، وبك نحيا، وبك أمسينا، وبك أصبحنا،
.))النشور

● )6/3941.(

صحيح. ●

الصمميغة:  بهممذه))المفممرد الدب(( فممي رواه: البخاري ●
.))قالا... أصبح؛ً إذا كان((

السممني؛ً وابممن مامماجه، وابن داود، وأبو ورواه: الترماذي،
إذا((الماممر:  بصمميغة عنممه اللممه رضممي هريممرةا أبي حديث مان

.))فليقل... أحدكم؛ً أصبح إذا((أو:  ،))فقولوا... أصبحتم؛ً

الصمممد)، اللممه فضممل ممم2/609 ())المفرد الدب((انظر: 
())مامماجه ابممن سممنن صممحيح(( )،4/240())الصممولا جمماماع((

2/332،(
)،35/رقممم20(صا السممني  لبممن))والليلممة اليمموم عمممل((
).470-1/468())الصحيحة السلسلة((

ـك وأصــبح أصــبحنا((- حــديث: 983 ـه، المـل لـل
لـــه لـه، شريك ل وحدهُ، الله إل إله ول لله، والحمد
ـدير. رب! شيء كل على وهو الحمد، وله الملك، ـق
وأعــوذ بعدهُ، ما وخير اليوم هذا في ما خير أسألك

ـك بعدهُ. رب! أعوذ ما وشر اليوم هذا شر من بك ـب
ـعـذاب ـمـن ـبـك الكبر. رب! أعوذ وسوء الكسل من

ـقـالا: أمـسـى الـقـبر. وإذا ـفـي وـعـذاب الـنـار ـفـي
 إلخ.))لله... الملك وأمسى أمسينا

● )6/3941.(
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صحيح. ●

عبممد حممديث ماممن داود؛ً وأبو والترماذي، رواه: ماسلم، ●
عنه. الله رضي ماسعود بن الله

).4/241())الصولا جاماع((انظر: 

الـلـه رـضـي الـصـديق بـكـر أبـــا - حديث: أن984
: مرـنـي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى للـنـبي ـقـالا عنه

أمـسـيت. ـقـالا: وإذا أـصـبحت إذا أـقـولهن بكلـمـات
ـاطر(( ـم! ـف ـل: اللـه ـموات ـق ـالم الـس والرض! ـع

وـمـالكه! مليـكـه ـشـيء ـكـل والـشـهادة! رب الغيب
نفسـي، شـر مـن بـك أعوذ أنت، إل إله ل أن أشهد
ـى أقترف وأن وشركه، الشيطان وشر نفـسـي عـل

ًا، ـرهُ أو ســوء ـى أـج ـالا: ))مســلم إـل ـا((. ـق إذا قلـه
.))مضجعك أخذت وإذا أمسيت وإذا أصبحت

● )6/3941.(

صحيح. ●

اليوم عمل(( في والنسائي داود، وأبو رواه: الترماذي، ●
والطبراني ،))والليلة اليوم عمل(( في السني وابن ،))والليلة

.))الكبير الدعوات(( في والبيهقي والحاكم، ،))الدعاء(( في

اليمموم عمل(( )،3/956())داود أبي سنن صحيح((انظر: 
 لبممن))والليلممة اليمموم عمممل(( )،139(صا للنسائي)) والليلة

)،924 و2/923(  للطممبراني))الممدعاء(( )،25(صا السممني
).21(صا))الكبير الدعوات((

عنه: الله رضي الخدري سعيد أبي - حديث985
ًا؛ استجد إذا كان(( ـت الحمد؛ قالا: اللهم! لك ثوب أـن

ـبـك وأعوذ له، صنع ما وخير خيرهُ أسالك كسوتنيه،
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.))له صنع ما وشر شرهُ من

● )6/3941.(

صحيح. ●

في السني وابن والنسائي داود، وأبو رواه: الترماذي، ●
.))الدعاء(( في والطبراني  لهما،))والليلة اليوم عمل((

اليمموم عمل(( )،2/760((داود) أبي سنن صحيح((انظر: 
 لبممن))والليلممة اليمموم عمممل(( )،274(صا  للنسائي))والليلة

زاد(( )،2/980(  للطممبراني))الممدعاء(( )،10(صا السممني
).2/379())المعاد

رضي العاص بن عمرو بن الله عبد - حديث986
بيـتـه: إـلـى انقـلـب إذا يـقـولا ـكـان((قالا:  عنه؛ الله

ـه والحـمـد وآواني، كفاني الذي لله الحمد اـلـذي لـل
عـلـّي، ـمـّن اـلـذي لـلـه والحـمـد وـسـقاني، أطعمني

.))النار من تجيرني أن أسألك

● )6/3941.(

ضعيف. ●

والممبزار، ،))والليلة اليوم عمل(( في السني رواه: ابن ●
ًا إسنادهم وفي شيبة، أبي وابن يسم. لم رجل جميع

))الستار كشفِّ(( )،82(صا))والليلة اليوم عمل((انظر: 

-1/177( حجممر ابممن  للحممافظ))الفكممار نتائممج(( )،3/338(
179.(

الخلء: دـخـوله عـنـد يـقـولا ـكـان((- حديث: 987
.))والخبائث الخبث من بك أعوذ اللهم! إني

● )6/3941.(
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صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
عنه. الله رضي ماالك بن أنس حديث مان والنسائي؛ً

).4/312())الصولا جاماع((انظر: 

إذا ـكـان((عـنـه:  الـلـه رضي عائشة - حديث988
.))غفرانك قالا الخلء؛ من خرج

● )6/3941.(

صحيح. ●

وغيرهم. مااجه، وابن داود، وأبو رواه: الترماذي، ●

أبممي سممنن صممحيح(( )،4/313())الصممولا جمماماع((انظر:
).1/9())داود

عـنـي أذـهـب اـلـذي لـلـه الحـمـد((- ـحـديث: 989
.))وعافاني الذى

● )6/3941.(

ًا. ضعيف ● مرفوع

وهممو ماسلم، بن إسماعيل فيه بإسناد مااجه ابن رواه ●
ضعيفِّ.

سنده وفي ،))والليلة اليوم عمل(( في السني ابن ورواه
يعرف. ل الفيض؛ً أبو

؛ً))الممدعاء(( فممي والطممبراني شمميبة، أبممي ورواه: ابممن
ًا علممي أبممو فيممه بإسممناد عنممه؛ً الله رضي ذر أبي على ماوقوف
أبممو وقيممل: هممو ماقبولا،((الحافظ:  عنه قالا الصيقل؛ً الزدي
يرجحه. ولم ،))الفيض

ًا شيبة أبي ابن ورواه الممدرداء وأبممي حذيفة على ماوقوف
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عنهما. الله رضي

)،301/رقممم24(صا))مامماجه ابممن سممنن ضعيفِّ((انظر: 
)،22/رقممم14(صا السممني  لبممن))والليلممة اليمموم عمممل((
))الممدعاء(( )،455 و10/454())شمميبة أبممي ابممن ماصممنفِّ((

).1/92())الرواء(( )،372/رقم2/968( للطبراني

عـنـه الـلـه رـضـي ماـلـك ـبـن أـنـس - ـحـديث990
ًا:  .))الله باسم توضؤوا((مرفوع

● )6/3941.(

صحيح. ●

اليمموم عمممل(( فممي السممني وابممن رواه: النسممائي، ●
والبيهقي. والدارقطني، ،))والليلة

اليمموم عمممل(( )،1/18())النسممائي سممنن صحيح((انظر: 
))والليلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

).2/387())المعاد زاد(( )،16(صا السني لبن

عنه: الله رضي الله عبيد بن طلحة - حديث991
ّـلـه رؤـيـة عند يقولا كان(( عليـنـا الهللا: اللـهـم! أه

ورـبـك رـبـي والـسـلم، والسلمة واليمان، بالمن
.))الله

● )6/3941.(

حسن. ●

وابممن يعلممى، وأبو والدارماي، وأحمد، رواه: الترماذي، ●
،))الدعاء(( في والطبراني ،))والليلة اليوم عمل(( في السني

.))المستدرك(( في والحاكم ،))السنة(( في عاصم أبي وابن

شممواهد لممه ولكممن ماقممالا، مان تخلوا ل كلهم وأسانيدهم
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بها. يتقوى

 ())المسمند(( )،3/157())الترمامذي سنن صحيح((انظر: 
(صا))والليلممة اليمموم عمممل(( شمماكر)، ممم1397/رقممم2/365

)،2/26())يعلممى أبممي ماسند(( )،2/1223())الدعاء(( )،304
).4/430())الصحيحة السلسلة((

ًا: عنـهـا الـلـه رضي عائشة - حديث992 مرفوـعـ
ـفـإن تـعـالى، الـلـه اـسـم فلـيـذكر أـحـدكم أـكـل إذا((

ـه؛ في الله اسم يذكر أن نسي فليـقـل: باـسـم أوـل
.))وآخرهُ أوله في الله

● )6/3941.(

حسن. ●

والمممدارماي، وأحممممد، داود، وأبمممو رواه: الترمامممذي، ●
.))والليلة اليوم عمل(( في والنسائي

فممي السني وابن ،))الدعاء(( في بنحوه: الطبراني ورواه
رضمي ماسعود بن الله عبد حديث مان ؛ً))والليلة اليوم عمل((

عنه. الله

أبممي سممنن صممحيح(( )،7/384())الصممولا جاماع((انظر: 
))داود

 و261(صا  للنسممائي))والليلممة اليمموم عمممل(( )،2/718(
262،(

))الممدعاء((),مم 218(صا السممني  لبممن))والليلة اليوم عمل((و

للطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبراني
))الصممحيحة السلسلة(( )،26-7/22())الرواء(( )،2/1213(

).198/رقم1/335(

العـلـق، ـسـورة أواـخـر نزولا سبب - حديث993
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علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي إـيـذاء جـهـل أـبـي ومحاولة
وسلم عليه الله صلى الله برسولا مّر وأنه ، وسلم

أنهك محمد! ألم فقالا: يا المقام، عند يصلي وهو
الله صلى الله رسولا له وتوعدهُ. فأغلظ هذا؟ عن

ـه ـزولا ، وســلم علـي تعــالى: قــوله وانتهــرهُ. وـن
ْدُع{ َي ْل َيُه َف عليـه الله صلى الله رسولا أخذ لما ؛}َناِد

.))أوـلـى ـثـم ـلـك أوـلـى((ـلـه:  وـقـالا بخناقه، وسلم
والـلـه؛ أـمـا تـهـددني؟ ـشـيء محمد! ـبـأي فقالا: يا

ًا. الوادي هذا لكثر إني نادي

● )6/3943.(

صحيح. ●

فممي والنسممائي وأحمممد، والترماممذي، رواه: ماسمملم، ●
حديث مان ؛ً))الدلئل(( في والبيهقي جرير، وابن ،))التفسير((

يسممير اختلف على عنهم الله رضي عباس وابن هريرةا أبي
بينهم.

صممحيح(( )،11/377 ،2/431())الصممولا جاماع((انظر: 
)،2/534())النسممائي تفسممير(( )،3/132( ،))الترماممذي سنن

رقم4/92())المسند(( شاكر)، م3045/رقم5/18 ،2321/ 
).174 (صا))النزولا أسباب مان المسند الصحيح((

دـعـا ـلـو((عـنـه:  الـلـه رضي عباس ابن - أثر994
.))ساعته من العذاب ملئكة لخذته ناديه؛

 ● )6/3943.(

صحيح. ●

السابق. الحديث مان جزء هو ●

قبله. انظر: ماا
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ُة ْدِر ُسوَر ْلَق ا

العـشـر ـفـي الـقـدر ليـلـة تـحـروا((- حديث: 995
.))رمضان من الواخر

● )6/3946.(
صحيح. ●
والترماممذي، داود، وأبممو وماسمملم، رواه: البخمماري، ●

عنها. الله رضي عائشة حديث مان والنسائي؛ً
).9/245 ،1/334())الصولا جاماع((انظر: 
ـديث: 996 ـن((- ـح ـام ـم ـة ـق ـدر ليـل ًا الـق ـ إيماـن

ًا؛ .))ذنبه من تقدم ما لـه غفر واحتساب
● )6/3946.(
صحيح. ●
داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●

عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث مان والنسائي؛ً
).9/438())الصولا جاماع((انظر: 
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ُة ْلَعْصِر ُسوَر ا

العـمـل ـهـذا ـنـولي ل والـلـه إـنـا((- ـحـديث: 997
ًا ًا أو سأله أحد .))عليه حرص أحد
● )6/3969.(
صحيح. ●
تخريجه. تقدم ●

).560انظر: (رقم
عـنـه: الـلـه رـضـي ـعـامر ـبـن ربـعـي - ـقـولا998

إـلـى العـبـاد عـبـادة ـمـن الـنـاس لنخرج ابتعثنا الله((
ـسـعتها، إـلـى اـلـدنيا ـضـيق وـمـن وـحـدهُ، الله عبادة
.))السلم عدلا إلى الديان جور ومن
● )6/3969.(
تخريجه. تقدم ●
).404انظر: (رقم ●

الـعـاص ـبـن لعمرو الخطاب بن عمر - قولا999
وـقـد الـنـاس اـسـتعبدتم ـمـتى((عنهـمـا:  الـلـه رضي

ًا... أمهاتهم ولدتهم .))أحرار
● )6/3969.(
عنه. الكلم تقدم ●

).383انظر: (رقم
ـــه: 1000 ـان((- قول ـرجلن ـك ـن اـل أصــحاب ـم

ـلـم التقـيـا؛ إذا ، وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا
ـا ـتى يتفرـق ـرأ ـح ـدهما يـق ـى أـح ـر عـل ـورة الـخ ـس
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.))الخر على أحدهما يسلم ثم ،}العصر{
● )6/3971.(
صحيح. إسنادهُ ●
ابمن طريقمه ومامن ،))الوسمط(( فمي رواه: الطبراني ●

فممممممممممممممممممممممممممممممممممي الثيممممممممممممممممممممممممممممممممممر
))المنثممور الممدر(( فممي السمميوطي . ونسممبه))الغابممة أسممد((

والبيهقي. للطبراني
فممي الهيثمممي قممالا ثقممات؛ً رجمماله الطممبراني وإسممناد

:))المجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع((
. اهم))ثقة وهو عائشة، ابن غير الصحيح؛ً رجالا ورجاله((

عبممد واسمممه الممدارماي، مادينممة أبي طريق مان والحديث
ّده حصن، بن الله ابممن وشممكك الصممحابة، ماممن الطممبراني عمم

أم الطبراني؟ قالا كما صحابي هو : هل))الصابة(( في حجر
الدوسي. حسن بن الله عبد مادينة أبو التابعي هو

أسممد(( )،5097/رقممم8/272())البحرين ماجمع((انظر: 
))الغابممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

())الزوائممد ماجمممع(( )،8/621())المنثممور الممدر(( )،3/214(
10/307.(

أبممو الصممحابي  أن))المنثممور الممدر(( فممي ذكممرتنبيه:  ●
المحقممق، ماممن يكممون وقممد خطممأ، وهممذا الممدارماي، ماليكممة

مادينة. أبو والصواب



ُة ْلِفيِل ُسوَر ا
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لها ذاك وما القصواء، خلت ما((- حديث: 1001
.))الفيل حابس حبسها ولكن بخلق،

● )6/3975.(

صحيح. ●

بممن المسممور حممديث ماممن داود؛ً وأبممو رواه: البخاري، ●
الملك. عبد بن وماروان ماخرماة

).8/287())الصولا جاماع((انظر: 

الفيــل، مكة عن حبس الله إن((- حديث: 1002
ـعـادت ـقـد وإـنـه والـمـؤمنين، رسوله عليها وسلط
اهد فليبلغ أل بالمس، كحرمتها اليوم حرمتها الش
.))الغائب

● )6/3975.(

صحيح. ●

أبممي حممديث ماممن داود؛ً وأبو وماسلم، رواه: البخاري، ●
.))عادت... قد وإنه((قوله:  بدون عنه؛ً الله رضي هريرةا

))المسممند(( فممي أحمممد صممحيح بسممند الزيادةا هذه وروى

عنه. الله رضي الخزاعي شريح أبي حديث مان

)،4/32())المسمند(( )،8/379())الصمولا جماماع((انظر: 
))الرواء((

)7/278.(

.))عامر... بن ربعي قالا كما((- قوله: 1003

● )6/3981.(
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تخريجه. تقدم ●

).404انظر: (رقم



ُة َثِر ُسوَر َكْو ْل ا

َئَك ِإّن{تعـالى:  قـوله نـزولا - سبب1004 ِن َشـا
َتُر ُهَو ْب َل قريش سفهاء بعض في نزلت((وأنها:  ،}ا
وينتهـي عقـب، بل ـسـيموت فإنه قالوا: دعوهُ؛ لما

.))أمرهُ

● )6/3987.(

اللفظ. بهذا مقطوع ●

ًا قتادةا إلى صحيح بسند جرير ابن رواه ● عليممه، ماوقوف
ماعمممر عممن ثممور ابن قالا: ثنا العلى؛ً عبد ابن حدثنا((فقالا: 

.))به قتادةا عن

ثممور: وابممن العلى، عبد بن ماحمد العلى: هو عبد وابن
وكلهممم راشممد، بممن ماعمممر وماعمممر: هممو ثممور، بممن ماحمممد هو

ثقات. صنعانيون

رواه عنهممما؛ً اللممه رضي عباس ابن عن آخر سبب وورد
شئت. إن فراجعه كثير؛ً ابن صححه بإسناد البزار

))التفسير(( في والنسائي جرير ابن رواه نفسه وبالسند

شيوخهم. اختلف ماع
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تفسممير(( )،330 و3/329())الطممبري تفسممير((انظممر: 
))النسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممائي

).8/525())كثير ابن تفسير(( )،2/560(



ُة ّنْصِر ُسوَر ال

ـكـان((عنـهـا:  الـلـه رـضـي عائشة - حديث1005
آـخـر ـفـي يـكـثر وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا

ـه أستغفر وبحمدهُ، الله قوله: سبحان من أمرهُ الـل
أنـي أخـبرني كـان ربـي إن((. وقـالا: ))إليه وأتوب
أن رأيتـهـا إذا وأمرـنـي أـمـتي، ـفـي علـمـة ـسـأرى
ـدهُ أـسـبح ـه وأـسـتغفرهُ؛ بحـم ـان إـن ًا؛ ـك ـ ـد تواـب فـق
َذا{ رأيتها، َء ِإ ْتُح... اللِه َنْصُر َجا ْلَف }.َوا

● )6/3994.(

صحيح. ●

له). (واللفظ وأحمد وماسلم، رواه: البخاري، ●

).4/375())الصولا جاماع(( )،6/184())المسند((انظر: 

عـنـه: الـلـه رـضـي ـسـلمة ـبـن عـمـرو - أثر1006
إـلـى بإـسـلمهم ـقـوم ـكـل ـبـادر الفـتـح؛ ـكـان لـمـا((

الحـيـاء وـكـانت ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا

609









وـقـومه؛ يقولون: دـعـوهُ مكة؛ فتح بإسلمها تتلوم
.))نبي فهو عليهم؛ ظهر فإن

● )6/3995.(

صحيح. ●

البخاري. رواه ●

).4302/رقم8/22())الباري فتح((انظر: 

ـقـالا: عنهـمـا؛ الله رضي عباس ابن - أثر1007
بعـضـهم فـكـأن ـبـدر، أـشـياخ مع يدخلني عمر كان((

ِـلـَم نفسه، في وجد ولـنـا معـنـا ـهـذا ـيـدخل فـقـالا: 
ـاء علمـتـم. ـقـد مـمـن عـمـر: إـنـه فـقـالا مثـلـه؟ أبـن

أـنـه رأـيـت فـمـا معهم، فأدخلني يوم، ذات فدعاهم
تقوـلـون فقالا: ـمـا ليريهم، إل يومئذ فيهم دعاني

ـي ـولا ـف ـه ـق ـّز الـل ـّل:  ـع َذا{وـج َء ِإ ـا ـِه َنْصــُر ـَج الـل
ـُح ْـت ْلَف ـالا ؟}َوا ـا فـق ـهم: أمرـن ـد أن بعـض ـه نحـم الـل

بعـضـهم علينا. وـسـكت وفتح نصرنا إذا ونستغفرهُ
ًا. فـقـالا يقل فلم اـبـن ـيـا تـقـولا ـلـي: أـكـذلك شيئ

فقلـت: هـو تقـولا؟ فقلت: ل. فقالا: مـا عباس؟
ـلـه؛ أعلـمـه وـسـلم عليه الله صلى الله رسولا أجل

َذا{قالا:  َء ِإ ْـتـُح الـلـِه َنـْصـُر ـَجـا ْلَف علـمـة ـفـذلك ؛}َوا
ّبْح{ أجـلـك؛ ـ ـِد َفـَس ـَك ِبَحـْم ّـب ُهُ َر َتْغِفْر ـ ـُه َواـْس ّـن ـاَن ِإ َـك

ًا ما إل منها أعلم الخطاب: ل بن عمر . فقالا}َتّواب
تقولا.

● )6/3995.(

صحيح. ●

؛ً))التفسير(( في والنسائي والترماذي، رواه: البخاري، ●
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بنحوه.

())النسممائي تفسممير(( )،2/440())الصولا جاماع((انظر: 
2/566.(

عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - حديث1008
َذا{نزلت:  قالا: لما َء ِإ ـِه َنْصُر َجا ـُح الـل ْـت ْلَف ـا ؛}َوا دـع

ـة، وسلم عليه الله صلى الله رسولا ـالا: فاطـم وـق
ـضـحكت، ـثـم . فبـكـت،))نفـسـي إـلـّي نعيت قد إنه((

ـثـم فبكـيـت، نفـسـه إلـيـه نعيت أنه وقالت: أخبرني
ـالا:  ـبري؛((ـق ـك اـص ـي أولا فإـن ًا أهـل ـ ـي لحوـق ،))ـب

فضحكت.

● )6/3995.(

نظر. إسنادهُ في ●

بممن علي شيخه  عن))النبوةا دلئل(( في البيهقي رواه ●
قممالا: الصممفار؛ً عبيممد بن أحمد قالا: أخبرنا عبدان؛ً بن أحمد
عبمماد سليمان: حدثنا بن سعيد قالا: حدثنا السفاطي؛ً حدثنا

به. عباس ابن عن عكرماة عن خباب بن هللا عن العوام بن

فممي الخطيممب وثقهممما شمميخه؛ً وشمميخ الممبيهقي وشمميخ
.))السير(( في والذهبي ،))بغداد تاريخ((

العمموام؛ً بممن الواسطي) وعباد (وهو سليمان بن وسعيد
الستة. رجالا مان ثقتان

تغيممر صممدوق((الحممافظ:  عنممه قممالا خبمماب؛ً بممن وهللا
.))بأخرةا

لممم السممفاطي؛ً الفضل بن العباس فهو السفاطي؛ً أماا
ولممم ،))دماشق تاريخ(( في عساكر ابن عند إل ترجمة له أجد

ًا فيه يذكر ماجمممع(( فممي الهيثمممي وجممدت ثم تعديلً، ول جرح
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.))أعرفه لم((عنه:  ) قالا5/66())الزوائد

بعده. ماا وانظر )،7/167())النبوةا دلئل((انظر: 

ـقـالت: عنـهـا؛ الـلـه رـضـي سلمة أم - أثر1009
عام فاطمة وسلم عليه الله صلى الله رسولا دعا((

ـح، ـا الفـت ـت، فناجاـه ـم فبـك ـا ـث ـحكت ناجاـه .))فـض
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا توفي فلما((قالت: 
ـا عــن ســألتها ؛ وســلم ـالت: وضــحكها؟ بكائـه ـق
أـنـه وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـولا أخبرني

أـهـل نـسـاء ـسـيدة أـنـي أـخـبرني ثم فبكيت، يموت
.))فضحكت عمران، بنت مريم إل الجنة؛

● )6/3995.(

عثمممة؛ً بممن خالممد بن ماحمد فيه بإسناد الترماذي رواه ●
.))يخطئ صدوق((الحافظ:  عنه قالا

ًا وفيممه عنممه قممالا الزماعممي؛ً يعقمموب بممن ماوسممى أيضمم
.))الحفظ سيء صدوق،((

فاطممة لبنته وسلم عليه الله صلى النبي ماناجاةا وقصة
عائشة حديث  مان))الصحيحين(( في ثابتة ضحكها ثم وبكائها
فيممه، ُقبممض الممذي مارضممه فممي ذلممك ولكممن عنها، الله رضي
الفتح. عام في وليس

جمماماع(( شمماكر)، ممم5/701())الترماممذي سممنن((انظممر: 
))الصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممولا

)9/128، 129.(
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ُة ْلَمَسِد ُسوَر ا

الا:  الديلي؛ عباد بن ربيعة - خبر1010 إنـي((ق
ـصـلى الـلـه رـسـولا إلى أنظر شاب، رجل أبي، لمع
ـولا، رجل ووراءهُ القبائل، يتبع وسلم عليه الله أـح

الله صلى الله رسولا يقف جمة، ذو الوجه، وضيء
ـا((فيقولا:  القبيلة، على وسلم عليه ـي ـي فلن! بـن
ول الـلـه، تعـبـدوا أن آمرـكـم إليكم، الله رسولا إني

ًا، به تشركوا ـحـتى وتمنـعـوني تـصـدقوني وأن شيئ
مـقـالته؛ ـمـن فرغ . وإذا))به بعثني ما الله عن أنفذ
منـكـم يريـد فلن! هذا بني خلفه: يا من الخر قالا

مــن الجن من وحلفاءكم والعزى اللت تسلخوا أن
البدـعـة ـمـن ـبـه ـجـاء ـمـا إـلـى أقـمـس بن مالك بني

لبــي: تتبعوهُ. فقلت ول له تسمعوا فل والضللة؛
.))لهب أبو قالا: عمه هذا؟ من

● )6/3999.(

حسن. ●

وهو الله، عبد بن حسين فيه بإسناد إسحاق ابن رواه ●
ضعيفِّ.

،))المسممند(( فممي أحمممد الماممام بممن اللممه عبد رواه ولكن
ًا. بعضها يقوي بأسانيد ؛ً))الكبير(( في الطبراني ورواه بعض

)،3/492())المسممند(( )،2/74())النبوية السيرةا((انظر: 
).340-1/338())القصيمية(( )،59-5/55())الكبير المعجم((
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ـا: أن الله رضي عباس ابن - حديث1011 عنهـم
البطـحـاء، إـلـى ـخـرج وـسـلم علـيـه الله صلى النبي
. ـفـاجتمعت))ـصـباحاهُ! ـيـا((فـنـادى:  الجـبـل، فصعد

الـعـدو أن ـحـدثتكم إن أرأيـتـم((فقالا:  قريش، إليه
. ـقـالوا:))مـصـدقي؟ أكنـتـم ممـسـيكم؛ أو مصبحكم

.))شديد عذاب يدي بين لكم نذير فإني((نعم. قالا: 
ًا جمعتنا؟ لهب: ألهذا أبو فقالا ّب ـه: لك. فأنزلا ت الـل

ّبْت{ َدا َت ِبي َي أ
َتّب... َلَهٍب َ  إلخ.}ّو

● )6/3999.(

صحيح. ●

والترماذي. وماسلم، رواه: البخاري، ●

).287 و2/286())الصولا جاماع((انظر: 

ـصـلى الـنـبي إـلـى جمـيـل أم مجيء - خبر1012
ـا وعدم ببصرها، الله وأخذ ، وسلم عليه الله رؤيتـه
حمالة جميل، أم أن لي إسحاق: فذكر ابن قالا له،

من زوجها وفي فيها نزلا ما سمعت حين الحطب،
، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسولا أتت القرآن؛

بكــر أبو ومعه الكعبة، عند المسجد في جالس وهو
الكـف) ملـء (أي: بمقدار فهر يدها وفي الصديق،

ببـصـرها الـلـه أخذ عليهما؛ وقفت فلما حجارة، من
إل ـتـرى فل ، وسلم عليه الله صلى الله رسولا عن
ـي قد صاحبك؟ بكر! أين أبا فقالت: يا بكر، أبا بلغـن
الفهــر بهذا لضربت وجدته؛ لو يهجوني. والله؛ أنه

ًا لـشـاعرة! ـثـم وإني والله؛ فاهُ. أما ـقـالت: ـمـذمم
بكر: يا أبو انصرفت. فقالا أبينا. ثم وأمرهُ عصينا،

ـــا رـســـولا ـــه! أـم ـــا الـل ـــك؟ تراـه ـــالا: رأـت فـق
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.))عني ببصرها الله أخذ لقد رأتني؛ ما((

● )6/4001.(

ضعيف. ●

ًا إسحاق ابن رواه سند. بدون ماعلق

بعده. وانظر: ماا )،1/437())النبوية السيرةا((انظر: 

عنهـمـا؛ الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - حديث1013
ّبْت{ نزلت لما((قالا:  َدا َت اـمـرأة جاءت ؛}لهٍب أبي َي

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه ورـسـولا لـهـب، أبي
تنحيت؛ بكر: لو أبو لـه فقالا بكر، أبو ومعه جالس،

علـيـه الله صلى الله رسولا بشيء! فقالا تؤذيك ل
ـتى . فأقبلت،))وبينها بيني سيحالا إنه((:  وسلم ـح
بـكـر! هجاـنـا أـبـا فـقـالت: ـيـا بكر، أبي على وقفت

ـمـا البنـيـة؛ ـهـذهُ ورب بـكـر: ل أـبـو صاحبك. فـقـالا
لمصدق. به. فقالت: إنك يتفوهُ ول بالشعر، ينطق
ـمـا ل؛((ـقـالا:  رأـتـك؟ بـكـر: ـمـا أبو قالا ولت؛ فلما
.))ولت حتى يسترني ملك زالا

● )6/4001.(

للتحسين. قابل ●

فممي نعيممم وأبممو حبممان، يعلى،وابن وأبو رواه: البزار، ●
كلهممم عنهممما؛ً اللممه رضممي عباس ابن حديث مان ؛ً))الدلئل((

عممن السائب بن عطاء عن حرب بن السلم عبد طريق مان
به. عباس ابن عن جبير بن سعيد

ثبممت ماّمممن ليممس السمملم؛ً بآخره. وعبد اختلط وعطاء؛ً
الثمموري، وسممفيان وهم: شممعبة، الختلط، قبل عنه سماعه
زيد. بن وحماد وأيوب، وزائدةا، ماعاوية، بن وزهير
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حجر. ابن الحافظ السناد حّسن فقد هذا؛ً وماع

فمي نعيمم أبمي عنمد فضميل ابمن السملم عبد تابع ولكن
ًا ؛ً))الدلئل(( جبير. بن سعيد على ماوقوف

فمي والمبيهقي الحماكم، طريقمه ومامن الحميممدي، ورواه
(أو: ابممن تممدرس طريممق ماممن كلهممم يعلممى؛ً وأبممو ،))الدلئل((

فممي الهيثمممي عنممه وقممالا ترجمممة، لممه أجممد لممم تممدرس)؛ً
.))أعرفه لم((): 6/17())الزوائد((

ماسند(( ) ،323/رقم1/153()) الحميدي ماسند((:  انظر
())السممتار كشممفِّ(( )،4/246 ،53 و1/33()) يعلممى أبممي

))المسمممممممممممممممممممممممممتدرك(( )،3/83

والبيهقي )،248 و1/247( نعيم  لبي))الدلئل(( )،2/361(
).8/738())الفتح(( )،2/195(



ُة ِلْخلَِص ُسوَر ا

ً - حديث: أن1014 ً سمع رجل ُقــْل{يقرأ:  رجل
ٌد اللُه ُهَو اء أصبح؛ فلما يرددها، ؛}َأَح النـبي إلـى ج

(وـكـأن لـــه ذـلـك ـفـذكر ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى
وسلم عليه الله صلى النبي فقالا يتقالها)، الرجل

.))القرآن ثلث لتعدلا إنها بيدهُ؛ نفسي والذي((: 
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● )6/4002.(

صحيح. ●

أبممي حممديث ماممن والنسممائي؛ً داود، وأبممو رواه: البخاري،
عنه. الله رضي الخدري سعيد

).8/485())الصولا جاماع((انظر: 
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ُة َلِق ُسوَر ْلَف ا

عـنـه الـلـه رـضـي عـامر بـن عقبة - حديث1015
ًا:  ـيـَر ـلـم الليـلـة، ـهـذهُ أنزـلـت آيات تر ألم((مرفوع

ُذ ُقْل{قط:  مثلهن َـلـِق ِبَرّب َأُعو ْلَف ُذ ـُقـْل{ و}ا َأـُعـو

ّناِس ِبَرّب .))؟}ال

● )6/4006.(

صحيح. ●

ماختلفة. بألفاظ داود؛ً وأبو والترماذي، رواه: ماسلم، ●

).8/489())الصولا جاماع((انظر: 

ـالا عنه؛ الله رضي جابر - حديث1016 ـالا: ـق ـق
ـيـا اـقـرأ((:  وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسولا لي

اـقـرأ:((ـقـالا:  وأمي؟ أنت بأبي . قلت: ماذا))جابر!
ُذ ُقــْل{ َلــِق ِبــَرّب َأُعــو ْلَف ُذ ُقــْل{ و}ا ِبــرّب َأُعــو

ّناِس تـقـرأ فلن بهما اقرأ((فقالا:  . فقرأتهما،))}ال
.))بمثلهما

● )6/4006.(

حسن. ●

بممن شممداد طريممق ماممن حبممان؛ً وابممن رواه: النسائي، ●
صممدوق((الحممافظ:  عنممه قممالا الراسممبي؛ً أبوطلحممة سممعيد
.))يخطئ

ابن صحيح(( )،3/1107 ())النسائي سنن صحيح((انظر: 
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) شعيب م3/76()) حبان

ـبـن أـبـي قالا: سألت حبيش؛ بن زر - أثر1017
أـبـا قـلـت: ـيـا المـعـوذتين؛ عن عنه الله رضي كعب

وـكـذا. ـكـذا يـقـولا مـسـعود اـبـن أـخـاك المـنـذر! إن
؟ وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسولا فقالا: سألت

ـا نـقـولا . فنحن))لي: قل. فقلت قيل((فقالا:  كـم
. وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالا

● )6/4006.(

صحيح. ●

فممي أحمممد الماممام بممن اللممه وعبممد رواه: البخمماري، ●
وابممن الممرزاق، وعبممد والطيالسممي، ،))المسند على زوائده((

.))المصنفِّ(( في شيبة أبي

(صا))المسممند زوائد(( )،2/443())الصولا جاماع((انظر: 
346.(

وـسـلم علـيـه الله صلى النبي سحر - خبر1018
اليهودي. العصم بن لبيد يد على

● )6/4008.(

صحيح. ●

الله رضي عائشة حديث مان وماسلم؛ً رواه: البخاري، ●
عنها.

).5/65())الصولا جاماع((انظر: 

النمبي سحر أنكر إذ الله رحمه سيد أخطأ  لقدتنبيه: ●
ل أنه واعلم ،))الصحيحين(( في الثابت وسلم عليه الله صلى

فالسحر وعصمته؛ً وسلم عليه الله صلى سحره بين تعارض
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وقلبه. عقله في ل جسده في كان الماراض،وإنما جملة مان

إذا كان((عنها:  الله رضي عائشة - حديث1019
نـفـث ـثـم كفـيـه، جـمـع ليـلـة؛ ـكـل فراـشـه إلى أوى

ٌد الـلـه ـُهـَو ـُقـْل{فيهما:  وقرأ فيهما، ـُقـْل{و ،}أـَحـ
ُذ َلِق ِبَرّب َأُعو ْلَف ُذ ُقْل{و ،}ا ـَرّب َأُعو ـاِس ِـب ّـن ـثـم ،}ال

عـلـى بهـمـا يبدأ جسدهُ؛ من استطاع ما بهما يمسح
ثلث ذلك يفعل جسدهُ؛ من أقبل وما ووجهه رأسه
.))مرات

● )6/4009.(

صحيح. ●

داود، وأبممو والترماممذي، وماسمملم، رواه: البخمماري، ●
وغيرهم.

).4/259())الصولا جاماع((انظر: 



ُة ّناِس ُسوَر ال

عنهـمـا الـلـه رـضـي عـبـاس اـبـن - ـحـديث1020
ًا:  فإذا آدم؛ ابن قلب على جاثم الشيطان((مرفوع

.))وسوس غفل؛ وإذا خنس، تعالى؛ الله ذكر

● )6/4011.(

حسن. ●
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ًا البخاري رواه ● اللممه رضممي عبمماس ابممن علممى ماوقوف
سند. بدون عنهما

ابممن عممن سممفيان عن مانصور عن الطبري رواه وبلفظه
مانقطع. إسناده وهذا به، عباس

نعيم، وأبو عدي، وابن الدنيا، أبي وابن يعلى، ورواه: أبو
فمي شماهين  ولبمن))الشممعب(( فمي للبيهقي اللباني وعزاه

كلهممم ؛ً))خطمممه... واضممع الشيطان إن((بلفظ:  ؛ً))الترغيب((
أنممس عممن النميري زياد عن عمارةا أبي بن عدي طريق مان

ًا، الحديث. ضعيفِّ وعدي مارفوع

ًا والحاكم الطبري ورواه رضممي عبمماس ابن على ماوقوف
قلبمممه علمممى إل ماولمممود مامممن ماممما((بلفمممظ:  عنهمممما اللمممه

ضممعيفِّ، وهممو جممبير، بن حكيم سندهما وفي ،))الوسواس...
ووافقه ،))الشيخين شرط على((وقالا:  الحاكم، صححه وقد

الذهبي.

طريممق  مان))التعليق تغليق(( في بسنده حجر ابن ورواه
بلفممظ: عبمماس؛ً ابممن عممن جممبير بممن سممعيد عممن مانصممور

وفممي((وقممالا:  ،))آدم... ابممن قلب على فاه يحط الشيطان((
ًا ضعفِّ إسناده .))أيض

)،30/355())الطبري تفسير(( )،8/741())الفتح((انظر: 
)،2/541())المسممتدرك(( )،7/279())يعلممى أبممي ماسممند((
تغليممق(( )،43(صا الممدنيا أبممي  لبممن))الشمميطان ماكائممد((

))الضمممممممعيفة السلسممممممملة(( )،4/381())التعليمممممممق

)3/547.(
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