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اليإماناليإمان  كتابكتاب
تصنيف

شيبة أبي بن محمد بن عبدالله بكر أبي الحافظ

الرحيم الرحمن الله بسم
وسلم وآله محمد على الله صلى

يوسممف بممن أحمممد بن حسن علي أبو الورع الزاهد المإام أخبرنا 
راءة  الصوفي)1(الوأقي ه ق ا علي مع وأأن ي أس وم ف اء ي ادس الربع س
المإممام له: أخبركم قيل وأستمائة وأعشرين ثلثا سنة الوأل ربيع عشر

ًة الرحممبي مإحمممد بممن علي بن مإحمد الله عبيد أبو الصالح عليممه قممراء
وأسممبعين خمممس سممنة رجممب مإممن الثممامإن فممي وأذلممك تسمممع وأأنممت

ُفسطاط بم وأخمسمائة أخممبركم لممه قيممل وأقال: نعممم، به مإصر) فأقر (
بممم المممدني البزاز علي بن قاسم بن يحيي بن مإرشد صادق أبو الشيخ

ُفسطاط) في فممأقر وأخمسمممائة عشرة خمس سنة الخر ربيع شهر (
بممن أحمممد بممن علممي بممن مإحمد بن علي القاسم أبو أنا وأقال: نعم، به،

ى ي عيس وي الفارس َفَس راءة) 2( ال ه ق وم علي ة ي ي الجمع ع ف التاس
مإحمممد أبممو أنمما وأأربعمائممة وأأربعيممن إحممدى سممنة مإممن شوال مإن عشر

بن أحمد بن مإحمد العلء أبو عليه قراءة العسكري رشيق بن الحسن
ليممال لسممبع السبت يوم في وأذلك عليه قراءة الكوفي الوكيعي جعفر
مإحمممد بممن الله عبد بكر أبو وأمإائتين وأتسعين سبع سنة صفر مإن بقين

قال: الكوفي شيبة أبي بن

 النساب. كتب مإن شيء في النسبة هذه أر )  لم1(1
فارس بلد في ( فسا) مإدينة إلى )  نسبة2(2
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اليإمان في ذكر ما
النزال بن عروأة سمعت قال الحكم عن شعبة عن غندر - حدثنا1
قال: جبل بن مإعاذ عن يحدثا

فلممما تبمموك، غممزوأة مإممن وأسلم عليه الله صلى الله رسول مإع " أقبلنا
ًا2/1 رأيته قممال الجنممة يدخلني بعمل أخبرني الله رسول يا قلت  خالي

ن سألت  لقد)3( َبْخ م، ع و عظي ير وأه ى يس ن عل ره مإ ه يس م الل تقي
بممه تشممرك ل اللممه وأتلقى المفروأضة، الزكاة وأتؤدي المكتوبة، الصلة
ًا، رأس وأأمإما ؟ سمنامإه وأذروأة وأعمموده المإر رأس على أدلك أوأل شيئ
ذروأة وأأمإمما فالصمملة، عمموده وأأمإمما سملم، أسملم مإممن فالسلم، المإر

.)4(الله" سبيل في فالجهاد سنامإه
ابن مإيمون عن الحكم عن العمش عن حميد بن عبيدة - حدثنا2

قال:  مإعاذ عن شبيب أبي
" ثمم تبموك غمزوأة فمي وأسلم عليه الله صلى الله رسول مإع " خرجنا

نحوه. ذكر
بنممي مإممن رجممل عممن ربعممي عن مإنصور عن الحوص أبو - حدثنا3
لن وأسلم: " أربع عليه الله صلى الله رسول قال: قال علي عن أسد
وأأنممي وأحممده، اللممه إل إلممه بهممن: ل يؤمإن حتى اليمان طعم رجل يجد

الممموت، بعممد مإممن مإبعمموثا ثممم مإيممت وأبممأنه بممالحق، بعثني الله رسول
)5(".  كله بالقدر وأيؤمإن

أبي بن سالم عن السائب بن عطاء عن فضيل ابن حدثنا- 4
ه الله  صلى)6(النبي إلى أعرابي قال: " جاء عباس ابن عن الجعد علي
! فقال: وأعليممك، المطلب عبد بني غلم يا عليك فقال: السلم وأسلم

ال )  كلمة3(3 د تق دح عن ى الم يء وأالرض رر بالش ي وأتك ة. وأه ة للمبالغ ى مإبني عل
 شددت. وأربما بخ فقلت: بخ وأنونت جرت وأصلت فان السكون،

ات وأرجاله بعده، التي بالطريق صحيح ) حديث4(4 ال ثق روأة غيمر الشميخين رج ن ع ب
عممن وأائممل أبممي طريممق مإممن الترمإذي )فقط. وأأخرجه1/158(  حبان ابن وأثقه النزال،

 ". صحيح حسن وأقال: " حديث مإعاذ
ل غير ثقات، ) رجاله5(5 إنه السمدي الرج م ف د يسمم، ل ن أخرجمه وأق ان اب ي حب " ف

فأسممقط علممي، عن ربعي عن مإنصور عن سفيان طريق ) مإن - مإوارد23" (  صحيحه
شمرط علمى وأصمححه الحاكم وأكذا الخر، وأرجح الوجهين على الترمإذي وأروأاه الرجل،

 الذهبي. وأوأافقه الشيخين،
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قممومإي رسممول وأأنمما بكر، بن سعد بني مإن أخوالك مإن رجل قال: إني
وأمإناشممدك إيمماك،  مإسممألتي)7( فمشمميد سممائلك وأأنمما وأوأافممدهم، إليممك

قممال: مإممن سممعد، بنممي أخمما يمما عليممك خذ قال إياك، مإناشدتي فمشيد
قال: اللممه، ؟ بعدك مإن خالق هو وأمإن قبلك مإن خالق هو وأمإن خلقك

السممموات خلممق قممال: مإممن نعممم، قممال ؟ أرسمملك أهممو بالله فنشدتك
قممال: اللممه قممال ؟ الممرزق بينهممما وأأجممرى السممبع وأالرضممين السممبع

صلوات خمس وأالليلة اليوم في نصلي أن أرسلك أهو بالله فأنشدتك
فممي وأجممدنا قال: فأنا قال: نعم، ؟ أمإرك أهو بالله فنشدتك لمواقيتها،

صلوات خمس وأالليلة اليوم في نصلي أن رسلك وأأمإرتنا  كتابك،2/2
فممي وأجدنا قال: فأنا قال: نعم، ؟ أمإرك أهو بالله فناشدتك لمواقيتها،

ك ا كتاب لك وأأمإرتن ذ أن رس ن نأخ ي مإ ا)8( حواش رده  أمإوالن ى فن عل
قممال: أمإمما قممال: ثممم قممال: نعممم، ؟ أمإممرك أهو بالله فنشدتك فقرائنا،

قممال: أمإمما قممال: ثممم فيها، لي إرب وأل عنها، بسائلك فلست الخامإسة
رجممع، ثممم قممومإي، مإممن أطمماعني وأمإممن بها لعملن بالحق بعثك وأالذي

وأقممال: نواجممذه، بممدت حتى وأسلم عليه الله صلى الله رسول فضحك
)9(الجنة" ليدخلن صدق لئن بيده نفسي وأالذي

عممن ثممابت عممن المغيممرة بممن سممليمان سوارنا بن شبابة - حدثنا5
وأسمملم عليممه الله صلى الله رسول نسأل أن ُنهينا قد قال: " كنا أنس
العاقممل الباديممة أهممل مإممن الرجممل يجيممء أن يعجبنمما وأكممان شيء، عن

أتى مإحمد يا فقال البادية، أهل مإن رجل فجاءه نسمع، وأنحن فيسأله
قممال: فمممن فقممال: صممدق، أرسلك، الله أن تزعم أنك فزعم رسولك

قممال: قممال: اللممه، ؟ الرض خلق قال: فمن قال: الله، السماء؟ خلق
وأخلق السماء خلق قال: فبالذي قال: الله، ؟ الجبال هذه نصب فمن

أن رسممولك زعم قال قال: نعم، ؟ أرسلك آلله الجبال، وأنصب الرض
خلممق فبالممذي قممال قممال: صممدق، سممبيل، إليه استطاع مإن الحج علينا

قمال: نعمم: ؟ بهممذا أمإمرك آللمه الجبمال وأنصممب الرض وأخلق السماء
ير الناسخ " كأن " النبي لفظ " وأفوقها الله " رسول ) الصل6(6 ذلك يش ى ب ا إل أنه

 )12/8/2" ( " المصنف لنسخة لموافقتها فآثرناها نسخة،
 ذكره وأرفع أشاعه إذا وأأشاد ": يقال: أشاده، " النهاية في مإذيع، )  أي7(7
ن المخاض كابن البل صغار، )   هي8( ون، وأاب دها اللب ية وأاح ية )، (حاش ل وأحاش ك

 أمإوالهم. نهاية كرائم الخر: اتق كالحديث وأهو وأطرفه، جانبه شيء
" فممي شمماهد وألممه وأ البخمماري، رجممال ثقممات كلهممم رجمماله صممحيح، )  حممديث9(9

     بعده التي وأهو أنس، حديث " مإن الصحيحين
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قممال: قال: صممدق، سنتنا، في شهر صوم علينا أن رسولك قال: زعم
؟ بهممذا أمإممرك آللممه الجبممال وأنصب الرض وأخلق السماء خلق فبالذي

سممبيل، إليممه استطاع مإن الحج علينا أن رسولك قال: زعم قال: نعم،
وأنصممب3/1 الرض وأخلممق السممماء خلممق قممال: فبالممذي قال: صممدق،

أزيممد ل بممالحق بعثممك قال: نعم،فقال: وأالممذي بهذا، أمإرك آلله الجبال
ًا عليه ًا مإنممه أنقص وأل شيئ عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال شمميئ

)10(الجنة" دخل صدق وأسلم: إن

نمما أنس بن قتادة نا مإسعدة بن علي عن الُحباب بن زيد - حدثنا6
علنيممة وأسمملم:" السمملم عليممه الله صلى الله رسول قال: قال مإالك

التقمموى هنمما همما صدره: التقوى إلى بيده يشير ثم القلب في وأاليمان
 )11( هاهنا
رسول قال: قال أنس عن هلل أبو نا القدام بن مإصعب - حدثنا7

)12( له أمإانة ل لمن إيمان وأسلم: " ل عليه الله صلى الله

هنممد بممن عمممروأ بممن اللممه عبممد عممن عمموف نمما أسامإة أبو - حدثنا8
َظة يبدأ عنه: " اليمان الله رضي علي قال: قال الجملي بيضاء)13( ُلم

ًا ازدادت اليمان، ازداد كلما القلب في كلممه، القلممب يممبيض حتى بياض
ازدادت النفمماق ازداد فكلممما القلممب في سوداء لمظة يبدأ النفاق وأإن
مإممؤمإن قلب عن شققتم لو بيده نفسي وأالذي كله، القلب يسود حتى

أسممود وأجممدتموه مإنافق قلب عن شققتم وألو القلب، أبيض وأجدتموه
"  القلب

بن طارق عن مإيسرة بن سليمان عن العمش نا وأكيع - حدثنا9 
قلبه في فينكت الذنب ليذنب الرجل الله: " إن عبد قال: قال شهاب

عمن أخممرى طممرق مإممن أخرجمماه وأقممد الشيخين، شرط على صحيح )  إسناده10(1
 المغيرة بن سليمان

ن علي أجل مإن السند ) ضعيف11(1 عدة ب و ، مإس يء فه ظ، س ال الحف د وأق عب
مإحفوظ.   غير ): " حديث ) بتحقيقي10 " ( رقم " أحكامإه في الشبيلي الحق

وألممه بممه، هلل أبي عن أخرى طرق مإن أحمد أخرجه حسن، وأإسناده صحيح، ) حديث12(
وأفممي عنممه ثالثممة ) طريممق47( حبان ابن وأعند أنس، عن ثانية ) طريق3/251( عنده
عهدله"  ل لمن دين " ل زيادة كلها

عبيممد " لبممي اليمممان "كتمماب فممي وأقع البياض: وأكذا مإن النكتة مإثل بالضم ) اللمظة13(
السناد مإنقطع الثر هذا إن ! ثم ": " نقطة "المصنف في وأوأقع )،35 التعليق ( رقم

".  " الخلصة " التقريب" وأ في كما وأعلي الله عبد بين
1

1
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لممون قلبممه لون يصير حتى أخرى فتنكت الذنب يذنب ثم سوداء، نكتة
.)14(الربداء الشاة

قممال: " مإمما أبيممه عممن هشممام قال قال سفيان عن وأكيع - حدثا10
إيمانه"  نقص إل قط عبد أمإانة نقصت
قممال: عميممر بممن عبيد عن عمروأ عن عيينه بن سفيان  - حدثنا11

.)15( “هيوب  " اليمان3/2
- حدثنا ابن عيينه عن عمروأ عن نممافع بممن جممبير: أن رسممول12

الله صلى الله عليه وأسلم بعث بشر بن ُسَحيم الغفاري يمموم النحممر
،)16ينادي في مإنى: إنه ل يدخل الجنة إل نفس مإؤمإنة”(

- حدثنا وأكيع نا هشام بن عروأة عممن أبيممه قممال: " ل يغرنكممم13
صلة أمإرئ وأل صيامإه، مإن شاء صام، وأمإن شاء صلى، ل دين لمممن

ل أمإانة له ". 
- حدثنا عفان نا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عممن14

 أنه قال: " اليمان يزيد)17(أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خماشة 
وأينقص، فقيل فما زيادته، وأمإا نقصانه ؟ قال إذا ذكرنا ربنا وأخشيناه

فذلك زيادتة، وأإذا غفلنا وأنسينا وأضيعنا فذلك نقصانه ".
- حدثنا ابن تمير عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابممن15

عمر أنه كان يقول: " اللهممم ل تنمزع مإنمي اليمممان كمما أعطيتنيممه "
)18(.

- حدثنا يزيد بن هاروأن عن العوام عن علي بممن مإممدرك عممن16
ُه  ِز ان ن ال: " اليم رة ق ارقه)19(أبي زرعة عن أبي هري ا ف ن زن  فم
اليمان، فمن لم نفسه وأراجع راجعه اليمان " 

": " القامإوس ". وأفي وأالغبرة السواد بين لون الربدة ": " وأقيل " النهاية ) في14(1
أقرب هنا الوأل " وأالمعنى بحمرة المنقطة السوداء المعز وأمإن المنكرة، " وأالربداء

 السناد صحيح مإسعود ابن عن الثر وأهذا وأالغبرة السواد بين اللون ذات الشاة أي
يهابون لنهم اليمان أهل يهابون فالناس مإفعول، بمعنى فعول أهله، يهاب )  أي15(1

الممذنوب يهمماب المممؤمإن أن أي فاعممل، بمعنى فعول، وأقيل: هو وأيخافونه، تعالى الله
نهاية فيتقيها،

   وأغيره مإسعود ابن عن الشيخان وأصله صحيح، ) حديث16(1
روأايممة لممه وأليممس الشممجرة، أصحاب مإن صحابي الميم، وأتخفيف المعجمة )  بضم17(1

  ترجمة له أجد عمير. لم بن يزيد وأاسمه ابنه لكن
  بعده الذي وأمإثله السناد، صحيح مإوقوف ) هذا18(1
 المعاصي. عن بعيدا ) أي19(1

5

http://www.dorar.net/


الَّسِنَّيِة َمْوِقُع  الَّسِنَّيِة الُّدَرِر الُّدَرِر

www.dorar.netwww.dorar.net

- حدثنا حفص بن غياثا عن مإحمد بن عمروأ عن أبممي سمملمة17
عن أبي هريرة قمال: قمال رسمول اللمه صملى اللمه عليمه وأسملم: "

ُلقا "  .)20(أكمل المؤمإنين إيمانا أحسنهم ُخ
- حدثنا مإحمد بن بشر نا مإحمد بن عمروأ عن أبي سلمة عن18

أبي هريرة قال: قممال رسممول اللممه صمملى اللممه عليممه وأسمملم: أكمممل
المؤمإنين إيمانا أحسنهم خلقا ".

- حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلبة عن عائشة قالت: قال19
رسول الله صلى الله عليه وأسلم: أكمل المممؤمإنين إيمانمما أحسممنهم

خلقا "
- حدثنا أبو عبد الرحمن المقريء عن سممعيد بممن أبممي أيمموب20

عن ابن عجلن عن القعقاع عن أبممي صممالح عممن أبممي هريممرة قممال:
قال رسممول اللممه صمملى اللممه عليممه وأسمملم: أكمممل المممؤمإنين إيمانمما

أحسنهم خلقا ".
- حدثنا أبو أسامإة عن جرير بن حممازم عممن يعلممى بممن حكيممم21

قال أكبر ظني أنه (قال ) عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عمممر: "
).21(إن الحياء وأاليمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الخر "

- حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة عممن إبراهيممم عممن علقمممة22
قال: " قال رجل عند عبد اللمه: إنمي مإمؤمإن ! قمال: قمل: إنمي فمي

.)22(الجنة ! وألكنا نؤمإن بالله وأمإلئكته وأكتبه وأرسله " 
[ جماء ] رجمل - حدثنا وأكيع عن العمش عن أبي وأائمل قمال23

إلى عبد الله فقال: " إني لقيت ركبا فقلت: مإن أنتم ؟ قممالوا: نحممن
المؤمإنين ! قال: فقال: ( أل قالوا ) نحن مإن أهل الجنة !؟"

- حدثنا جرير عن مإنصممور عممن إبراهيممم عممن علقمممة قممال: "24
قيل له: أمإؤمإن أنت ؟ قال: أرجو ".

وألمه حبان، وأابن الترمإذي وأصححه بعده الذي وأكذا حسن، وأإسناده صحيح ) حديث20(2
هذا. مإن أحسن وأإسناده عائشة، حديث بعد تأتي هريرة، أبي عن أخرى طريق

السناد. صحيح مإوقوف )  حديث21(2
بعممده الممذي إسممناد وأكممذا الكمموفي، كهيل ابن هو وأسلمة السناد، صحيح ) مإوقوف22(2

أيضا. صحيح
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حدثنا جرير عن مإغيممرة عممن سممماك بممن سمملمة عممن عبممد-25
اء)23(الرحمن ابن عصمة  ون إن ش م المؤمإن  أن عائشة قالت: " أنت

الله ".
عن- 26 السائب  بن  عطاء  عن  مإسعر  عن  أسامإة  أبو  حدثنا 

َكن أبي عبد الرحمن قال: " إذا سئل أحدكم أمإممؤمإن أنممت ؟ فل يُشمم
."

- حدثنا وأكيع عن مإسعر عن زياد بن علقة عن عبيد الله بممن27
َيشك في إيمانه ".  يزيد قال: " إذا سئل أحدكم أمإؤمإن أنت ؟ فل 

- حدثنا وأكيع عن مإسعر عن مإوسى بن أبي كممثير عممن رجممل28
لم يسمه عن أبيه قال سمعت ابن مإسعود يقول: " أنا مإؤمإن ". 

- حدثنا ابن مإهدى عن سفيان عن مإعمر عن ابن طاوأس عن29
أبيه، وأعن مإحمد عن إبراهيم. " أنهما كانا إذا سممئل قممال: آمإنمما بممالله

وأمإلئكته وأكتبه وأرسله ". 
- حدثنا أبو مإعاوأية عن الشمميباني قممال: لقيممت عبممد اللممه بممن30

ًا مإممن أهممل الصمملح يعيبممون علممي ( أن ) مإغفل قال: فقلت إن أناسمم
أقممول أنمما مإممؤمإن ! قممال فقممال عبممد اللممه بممن مإغفممل: " لقممد خبممت

وأخسرت إن لم تكن مإؤمإنا ".
 - حدثنا وأكيع عن عمر بن مإنبه عن سوار بممن شممبيب31 4/2

قال: " جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن هاهنا قومإا يشممهدوأن علممي
.)24(َبالكفر !قال. فقال: أل تقول: ل إله إل الله فتكذبهم " 

- حدثنا أبو مإعاوأية عن الشيباني عن ابن علقة عن عبد اللممه32
ابن يزيممد النصمماري قممال: " تسمممموا باسمممكم الممذي سمممماكم اللممه

.)25(بالحنيفية، وأالسلم وأاليمان 

ماك ) وأترجمة12/185/2" ( " المصنف مإن وأالتصويب "، " عقبة ) الصل23(2 ن س ب
ترجمة. هذا عصمة لبن أجد " التهذيب" وألم في سلمة

م ثقتان شبيب بن وأسوار مإنبه بن وأعمر السناد، صحيح )  مإوقوف24(2 ا ترج ن لهم اب
).2/1/270وأ3/135( حاتم أبي

ه مإوقوفا. وأعبد السناد )  صحيح25(2 ن الل د ب اري يزي و النص ي ه وفي الخطم الك
صغير. صحابي
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-حدثنا عبد الله بن إدريممس عممن العممممش عممن شممقيق عممن33
ْبرة قال: خطبنا مإعاذ بن جبل فقال: " أنتم المؤمإمنون سملمة ابن س

)26(وأأنتمم أهل الجنة ". 

- حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: " كتب إلينمما34
ُعممَرى الممدين وأقمموائم السمملم، عمر بن عبممد العزيممز: أمإمما بعممد فممان 

اليمان بالله، وأإقام الصلة، وأإيتاء الزكاة، فصلوا الصلة لوقتها ".
- حدثنا مإحمد نا بشر بن سعيد عن قتادة عممن أنممس أن نممبي35

ه إل الله صلى الله عليه وأسلم قال: " يخرج مإن النار مإن قمال ل إل
الله، وأكان في قلبه مإن الخير مإا يزن شعيرة، ثممم قممال: يخممرج مإممن
النار مإن قال ل إله إل الله وأكان في قلبه مإن الخير مإا يزن برة. ثم
قال: يخرج مإن النار مإن قال ل إله إل الله وأكان فممي قلبممه مإمما يممزن

)27(ذرة".

- حدثنا يزيد بن هاروأن أنا ابممن أبممي ذئممب عممن الزهممري عممن36
عد  ه)28(عامإر ابن س لى الل ه ص ول الل وا رس را أت ه" أن نف ن أبي  ع

عليممه وأسمملم فسممألوه، فأعطمماهم، إل رجل مإنهممم، فقممال سممعد: يمما
رسول الله أعطيتهممم وأتركممت فلنمما وأاللممه إنممي لراه مإؤمإنمما، فقممال

لما ؟  لم: أوأ مإس ه وأس ه علي لى الل ه ص ول الل عد:)مم 29(رس ال س فق
وأالله إني لراه مإؤمإنا، فقال رسول الله صلى اللممه عليممه وأسمملم: أوأ
مإسلما ؟ فقال ذلك ثلثا، وأقال رسول الله صلى اللممه عليممه وأسمملم

ذلك ثلثا.
 - حدثنا أبو مإعاوأية عممن عاصممم عممن أبممي عثمممان عممن37 1/5

سلمان قال: " يقال له سممل تعطممه، يعنممي النممبي صمملى اللممه عليممه
وأسلم وأاشممفع تشممفع، وأادع تجممب، قممال فيرفممع رأسممه فيقممول: رب
أمإتي أمإتي مإرتين أوأ ثلثا، قال سلمان فيشفع في كل مإن كان فممي

ن سلمة جهالة، سنده ) في26(2 بره، ب ن أوأرده س ي اب اتم أب ة3/1/962( ح ) بروأاي
)1/73" ( " الثقات في حبان ابن أوأرده وأكذا عنه، فقط شقيق

طرق " مإن " الصحيحين في أخرجاه وأقد الشيخين، شرط على صحيح )  إسناد27(2
قتممادة وأصممرح بممه، قتممادة عمن الدسممتوائي وأهشممام عروأبممة أبمي ابممن وأهممو سعيد عن

 عنه الروأايات بعض في بالتحديث
أخرجمماه فقممد "، " " وأالصممحيحين " المصنف مإن " وأالتصويب " سعيد )  الصل28(2

. الوجه هذا مإن
خممبرة حاله يختبر لم مإن على المسلم إطلق لن مإسلما، بل مإؤمإنا، تقل ل ) أي29(2

"  " الفتح في كما المؤمإن إطلق مإن أوألى باطنة
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قلبه مإثقال حبة حنطة مإن إيمان أوأ قال مإثقال شعيرة مإن إيمان أوأ
قال مإثقال حبة خممردل مإممن إيمممان. فقممال سمملمان: فممذلكم المقممام

)30(المحمود ". 

- حدثنا يزيد بن هاروأن أنا مإحمد بن عمممروأ عممن أبممي سمملمة38
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللمه صملى اللمه عليممه وأسملم: " ل
يزني الزاني وأهو مإؤمإن، وأل يشرب الخمر حين يشرب وأهو مإممؤمإن،

.)31(وأل ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وأهو مإؤمإن " 
- حدثنا يزيد بن هاروأن أنا مإحمد بن إسممحاق عممن يحيممي بممن39

عباد ابن عبد الله بممن الزبيممر عممن أبيممه عممن عائشممة قممالت سمممعت
رسول الله صلى اللممه عليممه وأسمملم يقممول: " ل يزنممي الزانممي حيممن
يزني وأهومإؤمإن، وأل يسرق حين يسرق وأهو مإؤمإن، وأليشرب يعني

).32(الخمر حين يشربها وأهو مإؤمإن، فإياكم إياكم " 

ُعلية عن الليث عن مإممدرك عممن ابممن أبممي أوأفممي40 - حدثنا ابن 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم " ل يزني الزانممي حيممن
يزني وأهو مإؤمإن، وأل يسرق السارق حيممن يسممرق وأهممو مإممؤمإن، وأل
يشرب الخمر حين يشربها وأهو مإؤمإن، وأل ينتهمب نهبمة ذات شمرف

)33(يرفع المسلمون إليها رؤوأسهم وأهو مإؤمإن ". 

- حدثنا الحسن بن مإوسى نا شعبة عممن فممراس عممن مإممدرك41
عن ابن أبي أوأفي عن النبي صلى الله عليه وأسلم نحوه.

- حدثنا مإحمد بن بشر نا مإحمد بن عمروأ عن أبي سلمة عن42
"5/2أبي هريرة قممال: قممال رسممول اللممه صمملى اللممه عليممه وأسمملم: 

. الرأي قبل مإن يقال ل لنه المرفوع، حكم في مإوقوف وأهو صحيح، ) إسناد30(3
عن أخرى طرق مإن وأغيرهما الصحيحين في وأهو جيد، وأإسناده صحيح، ) حديث31(3

.  هريرة أبي
" ( " المجمممع في الهيثمي إسحاق ابن عنعنة لول ثقات، رجاله صحيح، )  حديث32(3

إل ثقممات، " وأرجاله " الوأسط في وأالطبراني ببعضه، وأالبزار أحمد ): " روأاه1/100
مإسمملم صحيح في ": قلت: وأهو الصحيح رجال البزار وأرجال مإدلس، إسحاق ابن أن
عنه. الطرق بعض في هريرة أبي " عن إياكم " فإياكم الزيادة ) بهذه1/55" (

القرشمممي عممممارة ابممن وأهممو مإممدرك على مإدارهما بعده، بالذي حسن ) إسمناده33(3
" الثقات في حمبان ابن وأأوأرده عنه، جماعة ) بروأاية4/1/327( حاتم أبي ترجمةابن

)  "1/230 (
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 مإن الجفاء وأالجفاء)34(الحياء مإن اليمان وأاليمان في الجنة وأالبذاء 
في النار ".

- حدثنا حسين بن علي عن زائممدة عممن هشممام عممن الحسممن43
عن جابر بن عبد الله أنممه قممال: " قيممل يمما رسممول اللممه أي اليمممان
أفضل ؟ قال الصبر وأالسماحة، قيل فممأي المممؤمإنين أكمممل إيمانمما ؟

ُلقا "  .)35(قال أحسنهم ُخ
- حدثنا وأكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قممال: قممال44

" بين العبد وأالكفر ترك الصلة ". وأسلم عليه الله صلىرسول الله 
- حدثنا عبيدة عن العمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد45

.)36(الله عن النبي صلى الله عليه وأسلم بنحوه
- حدثنا يحيي بن وأاضح عن حسين بن وأاقد قال سمعت ابن46

ُبريدة يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صمملى اللممه عليممه
وأسلم يقول: "العهد الذي بيننا وأبينهم ترك الصلة، فمن تركهما فقمد

.)37(كفر 
- حدثنا شريك عن عاصم عن ُزر عن عبممد اللممه قممال: " مإممن47

.)1(لم يصل فل دين له " 
- حدثنا يزيد بن هاروأن عن هشام الدستوائي عن يحيي عممن48

أبي قلبة عن أبي المليح عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وأسلم
.)2(قال: " مإن ترك العصر فقد حبط عمله " 

" " البممذاذة الصممل فممي وأوأقممع القممول، فممي الفحممش وأالمممد، مإعجمممة )  بممذال34(3
بسممند روأاه ) وأقممد2/501" ( " المسممند ) وأ12/186/1" ( " المصنف مإن وأالتصحيح
الترمإذي.  وأصححه حسن، وأهو المصنف

مإممن شاهد له لكن البصري وأهو الحسن عنعنة لول ثقات، رجاله صحيح، ) حديث35(3
( الصامإت بن عبادة حديث مإن ) وأآخر4/385( " المسند في عبسة بن عمروأ حديث

5/318/319.(
مإمن صممحيحه فمي أخرجهمما وأقممد مإسملم، شممرط على قبله وأالذي السناد ) هذا36(3

عنده. بالتحديث هذا وأصرح الزبير، وأأبي العمش عن أخرى طرق
ان وأابمن الترمإمذي وأصمححه مإسملم، شمرط علمى صحيح ) بإسناده37(3 وأالحماكم حب

 وأالذهبي
حفظه. لسوء ضعيف وأهو القاضي، الله عبد ابن هو )  شريك38(1
 البخاري أخرجه وأقد الشيخين، شرط على صحيح ) بإسناد39(2
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- حدثنا عيسى وأوأكيع عن الوأزاعي عن يحيى بممن أبممي كممثير49
عن أبي قلبة عن أبي المهاجر عن بريدة عن النبي صلى الله عليممه

 )3(وأسلم مإثل حديث يزيد عن هشام الدستوائي. 
ُهَشيم أنا عباد بن مإيسممرة المنقممري عممن أبممي قلبممة50 - حدثنا 

وأالحسن أنهما كانا جالسين فقال أبو قلبة: قال أبو الممدرداء: " مإممن
ترك العصر حتى تفوته مإن غير عذر فقد حبممط عملممه ".قممال وأقممال

: مإن ترك صلة6/1الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم 
).4(مإكتوبة حتى تفوته مإن غير عذر فقد حبط عمله ". 

- حدثنا هوذة بن خليفة نا عوف عن قسامإة بن زهير قممال: "51
) 5(ل إيمان لمن ل أمإانة له، وأل دين لمن ل عهد له".

- حدثنا أبو مإعاوأية عن العمش عن مإجاهد قال: " إن أفضل52
العبادة الرأي الحسن ".

- حدثنا أبو مإعاوأية عن يوسف بن مإيمون قال: قلت لعطمماء:53
" إن قبلنا قومإا نعدهم مإممن أهممل الصمملح، إن قلنمما: نحممن مإؤمإنممون،
عابوا ذلك علينمما، قممال: فقممال عطمماء: نحممن المسمملمون المؤمإنممون،
وأكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وأسمملم يقولممون "

)6(.
- حدثنا أبو مإعاوأية عن العمش عن عمروأ بن مإرة عممن أبممي54

َفح ب)7(البختري عن حذيفة قال: " القلوب أربعة قلب مُإْص  فذلك قل

حبممان ) وأابن964( مإاجه وأابن وأحده، وأكيع )عن5/361( أحمد )  قلت: وأأخرجه40(3
"  " الفتح في كما الوأل وأالمحفوظ نحوه، به الوأزاعي عن أخرى طرق ) مإن256(

" فممي وأجمماء مإوقوف الدرداء، أبي وأعن مإرسل، وألكنه مإرفوع، الحسن عن ) هو41(4
" هنمما مإمما بخلف المنقممري راشد بن عباد فيه وأوأقع مإرفوعا، ) عنه6/442المسند" (

عندي، الرجح وأهو )،12/186/2( المصنف في هو " وأكذا المنقري مإيسرة بن عباد
ضممعيف، فكلهممما ذاك أوأ هممذا كممان وأسواء مإنقري، أنه ذكر أحدا أر لم راشد ابن لن

مإممن يسمممع لممم قلبة أبا إن ثم أحمد، قال كما مإيسرة ابن مإن حديثا أثبت راشد وأابن
بإسناد أحمد ": " روأاه " الترغيب في المنذري " فقول " الفتح في كما الدرداء، أبي

. فيه مإا يخفى " ل صحيح
) 7( رقم أنس، حديث مإن مإرفوعا مإضى وأقد مإقطوع، وأهو صحيح، )  إسناد42(5
ناده43(6 عيف، ) إس ف ض ن يوس ون ب و مإيم وفي وأه باغ، الك ال الص افظ: " ق الح

"  ضعيف
ان، النفاق فيه اجتمع ) أي44(7 فح وأاليم ذي المص ه ال ان، ل ي وأجه ل يلق ر أه الكف

وأناحيته.  وأجهه شيء كل وأصفح بوجه، اليمان وأأهل بوجه،
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ق  ه)8(المنافق وأقلب أعل أن في رد ك ب أج افر، وأقل ب الك ذاك قل  ف
سراج يزهر، فذاك قلب المؤمإن، وأقلممب فيممه نفمماق وأإيمممان، فمثلممه
مإثل قرحة يمدها قيح وأدم، وأمإثله مإثممل شممجرة يسممقيها مإمماء خممبيث

) 9(وأطيب، فأيما غلب عليها غلب ". 

أنممس عممن سممفيان أبممي عممن العمممش عن مإعاوأية أبو - حدثنا55
مإقلممب يقممول: يمما أن يكممثر وأسمملم عليممه اللممه صلى النبي قال: " كان

جئممت وأبما بك آمإنا الله رسول قالوا: يا دينك، على قلبي ثبت القلوب
أصممابع مإممن إصممبعين بيممن القلمموب إن نعم، قال ؟ علينا تخاف فهل به

)10(".  يقلبها الله

بممن شممهر نمما الحريممر صاحب كعب أبو نا مإعاذ بن مإعاذ - حدثنا56
اللممه رسول دعاء كان مإا المؤمإنين أم سلمة: يا قلت:لم قال حوشب

دعائه أكثر  " كان6/2فقالت:  ؟ عندك كان إذا وأسلم عليه الله صلى
أكممثر مإمما اللممه رسممول قلت: يمما دينك على قلبي ثبت القلوب مإقلب يا

ليممس سمملمة أم قال: يا دينك على قلبي ثبت القلوب مإقلب يا دعاءك
شمماء وأمإا أقام شاء مإا الله، أصابع مإن إصبعين بين وأقلبه إل آدمإي مإن

"  أزاغ
عن زيد بن علي عن يحيى بن همام أنا هاروأن بن يزيد - حدثنا57

وأسمملم عليه الله صلى الله رسول قالت: " كان عائشة عن مإحمد أم
إنممك اللممه رسول يا قلت دينك على قلبي ثبت القلوب مإقلب يقول: يا

بيممن آدم ابن قلب أن علمت مإا أوأ عائشة قال: يا ؟ الدعاء بهذا لتدعو
إلممى يقلبممه أن شمماء وأإن قلبه، هدى إلى يقلبه أن شاء إذا الله إصبعي
".  قلبه ضللة

ابممن قال: سمعت عتيبة بن الحكم عن شعبة عن غندر - حدثنا58
ى أبي دثا ليل ان)11( يح ه ك لم: " أن ه وأس ه علي لى الل بي ص ن الن  ع

". دينك على قلبي ثبت القلوب مإقلب يايدعو بهذا الدعاء: 
وأسماعه.  الحق قبول عن غشاء عليه ) أي45(8
عمممروأ فقممال: عممن سليم أبي ابن وأهو ليث خالفه وأقد صحيح، مإوقوف )  حديث46(9

وأسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال سعيد أبي عن البختري أبي عن مإرة بن
الثقات. خالف إذا سيما ل ضعيف، وأليث فذكره،

طريممق ) مإن3/257( أحمد وأأخرجه مإسلم، شرط على صحيح إسناد هذا ) قلت47(10
حسممن " حديث وأقال به مإعاوأية أبي ) عن02/20( وأالترمإذي به، العمش عن أخرى
يشاء".  آخره: " كيف في " وأزاد

)12/187/1(  المصنف في له وأجود ل بياض، الصل في ) هنا48(11
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مإهانممة بممن وأائممل عممن زر عممن العمش عن مإعاوأية أبو - حدثنا59
للرجممال أغلب وأالرأي الدين ناقص مإن رأيت الله: " مإا عبد قال: قال

وأمإمما الرحمممن عبممد أبمما قممالوا: يمما النسمماء، مإن أمإرهم على المإر ذوأي
نقصممان قممالوا: فممما حيضممها، أيممام الصمملة تركهمما قممال ؟ دينها نقصان
وأاحد".  رجل بشهادة إل امإرأتين شهادة تجوز قال: ل ؟ عقلها

قممال: " مإغيممرة عممن عيمماش بن الحسن عن أسامإة أبو - حدثنا60
قممال: الجممواب ؟ أنممت أمإممؤمإن للرجل يقول الرجل عن إبراهيم سئل
".  شككت أني يسرني وأمإا بدعة، فيه

أبممي عممن عطمماء عممن الشممهيد بن حبيب عن أسامإة أبو - حدثنا61
" ل يزني الزاني حين يزني وأهو مإؤمإن، وأل يسرق وأهمموقال:  هريرة

.)12(. 7/1مإؤمإن، وأل يشرب الخمر وأهو مإؤمإن " 
- حدثنا أبو خالد الحمر عن العمش عممن عمممارة بممن عميممر62

عن أبي عمار عن حذيفة قال: " وأالله إن الرجل ليصبح بصمميرا، ثممم
) 13(يمسي مإا ينظر بشفر ". 

- حدثنا ابن إدريس عممن مإحمممد بممن إسممحاق عممن سممعيد بممن63
يسار قال: " بلغ عمر أن رجل بالشام يزعم أنه مإؤمإن، قممال فكتممب
عمر أن اجلبوه علي، فقدم على عمر فقال: أنت الممذي تزعممم أنممك

عليممه اللمه صملىمإؤمإن ؟ فقال: هل كمان النماس علممى عهمد النممبي 
إل على ثلثة مإنازل: مإؤمإن، وأكافر، وأمإنافق ؟ وأمإمما أنمما بكممافر وأسلم

وأل مإنافق، قال: فقال عمر: أبسط يدك. قممال ابممن إدريممس: رضممى
)14(بما قال ". 

بممن سممعد عممن يزيممد عن سعد بن ليث سوار بن شبابة - حدثنا64
يدي بين قال:" تكون وأسلم عليه الله صلى النبي عن أنس عن سنان

وأيمسممى مإؤمإنمما، فيها الرجل يصبح المظلم، الليل كقطع فتن الساعة
)15("  مإؤمإنا وأيمسي كافرا، وأيصبح كافرا،

مإرفوعمما، هريممرة أبممي عممن أخرى طريق مإن مإضى وأقد مإوقوف، صحيح ) إسناد49(12
).38( برقم

هممذا الشممعر. وأإسممناد عليه ينبت الذي العين جفن حرف يفتح وأقد الشين ) بضم50(13
الدهيى.  حميد بن عريب اسمه عمار وأأبو صحيح، الثر

عنعنه.  وأقد مإدلس، وأثقة السيرة، صاحب يسار ابن هو إسحاق ابن )  مإحمد51(14
ي حديث مإن وأيأتي حسن، وأإسناده صحيح، ) حديث52(15 ى أب عري مإوس ى الش رض

)83( رقم عنه الله
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- حدثنا عيسى بن يونس عن الوأزاعممي عممن يحيممي بممن أبممي65
عمروأ السيباني قال: قممال حذيفممة: " إنممي لعلممم أهممل دينيممن، أهممل

ل،) 16 (ذينك الدينين ان كلم وأل عم ون اليم ن يقول ل دي في النار أه
وأإن قتل، وأإن زنا، وأأهل ديممن يقولممون: ( كممان ) أوألونمما _ أراه ذكممر

ا)17(كلمة سقطت عني _ لتأمإرنا   بخمس صلوات كل يوم. وأإنما هم
صلتان صلة العشا وأصلة الفجر !".

- حدثنا أبو خالد الحمممر عممن ابممن عجلن عممن عبممد اللمه بممن67
اللممه صمملىدينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله 

 " اليمممان سممتون أوأ سممبعون أوأ أحممد العممددين، أعله: وأسمملم عليممه
شهادة أن ل إله إل الله، وأأدناها إمإاطة الذى عن الطريممق، وأالحيمماء

 7/2. )18(شعبة مإن اليمان 
- حدثنا أبن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه: قال قممال:68

 )19(رسول الله صلى الله عليه وأسلم: " الحياء مإن اليمان"
العرنممي حبممة عن كهيل بن سلمة عن العمش نا وأكيع - حدثنا69

المؤمإنممون، فقممال: هممؤلء العممدوأ، صمماففنا وأقد سلمان مإع قال: " كنا
بممدعوة المنممافقين الله فينصر المشركون، وأهؤلء المنافقون، وأهؤلء

.)57(  ". المنافقين بقوة المؤمإنين الله وأيؤيد المؤمإنين،
- حدثنا عبدة بن سليمان عن العمش عن أبممي إسممحق أبممي70

قرة قال: قال: سلمان لرجل: "لو قطعت أعضاء مإا بلغممت اليمممان
" أوأ كما قال. 

ل 71 ن مإعق و)58( - حدثنا حماد ب ال: " ل ر ق ن بك الب ع ن غ  ع
سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا: تشهد أنممه مإممؤمإن مإسممتكمل

ذلممك القوسين. وأاستدركت بين التي الزيادة مإنه " وأسقطت " الدينان )  الصل53(16
" مإممن "وأالتصويب ذلك الصل " وأفي " ذاك وأفيه )،187/2/مم 12" ( " المصنف مإن

عمممروأ أبممي بن الحافظ: " يحى قال مإنقطع، وأالثر )،21(  رقم عبيد " لبي اليمان
"  مإرسلة الصحابة عن روأايته

ا54(17 ل: لولون ر أراه )  الص ة ذك ن كلم ا حي ححناه يأمإروأن ن " فص نف مإ " " المص
لله. وأالحمد المعنى فاستقام

هيل طريق مإن مإسلم أخرجه وأقد جيد، وأإسناد صحيح ) حديث55(18 ن س د ع ه عب الل
ل قممول فأفضمملها شممعبة وأسممتون بضع أوأ وأسبعون، بضع بلفظ: " اليمان به دينار بن
مإنه.  الخيرة الجملة وأعنده مإختصرا البخاري وأأخرجه الله.... " الحديث، إل إله

أخرجاه. وأقد الشيخين، شرط على صحيح ) إسناده56(19
دوأق وأهو العرني غير الشيخين رجال ثقات وأرجاله جيد، )  إسناده57(5 ه ص أغلط، ل

"  " التقريب في كما التشيع في غاليا وأكان
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اليمان برىء مإن النفاق؟ لم أشهد، ؟ وألو شهدت لشهدت أنممه فممي
الجنة، وألو سئلت عن شر أوأ أخبث _ الشك مإن أبممي العلء _ رجممل
فقالوا: تشهد أنه مإنافق مإستكمل النفاق برىممء مإممن اليمممان ؟ لممم

أشهد، وألو شهدت لشهدت أنه في النار ". 
- حدثنا عبد الله بن نمير نا فضيل بن غممزوأان نمما عثمممان بممن72

)59(أبي صفية النصاري  انه عباس بن الله عبد  قال: قال  دعو لغلم ي
مإنممه اللممه نممزع إل يزنممي عبد مإن مإا ؟ أزوأجك يقول: " أل غلمإا، غلمإا

)60(  نور

- حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن هشام عن73
أبيه عن عائشة عن النبي صمملى اللممه عليممه وأسمملم قممال: " ل يزنممي

" اليمان). 61" (الزاني وأهو مإؤمإن، وأل يسرق حين يسرق وأهو مإؤمإن 
قلبممة أبممي عممن ثعلبممة عممن الشمميباني عممن مإعاوأيممة أبو - حدثنا73
بالله فقال: " أنشدك مإسعود بن الله عبد سأل الذي الرسول حدثني
وأسمملم عليممه اللمه صملى اللممه رسممول عهد على كانوا الناس أن أتعلم
وأكممافر العلنيممة، مإممؤمإن السممريرة، مإممؤمإن أصممناف، ثلثممة علممى8/1

قممال: فقممال: ؟ السريرة كافر العلنية وأمإؤمإن العلنية، كافر السريرة
قال: فقممال ؟ كنت أيهم مإن بالله قال: فأنشدك نعم، الله: اللهم عبد

أبممو مإممؤمإن. قممال أنمما العلنيممة، مإممؤمإن السممريرة، مإممؤمإن كنممت اللهممم
حاق ت)62( إس د  فلقي ه عب ن الل ل ب ت: إن مإغف ا فقل ن أناس ل مإ أه
بممن اللممه عبممد قممال: فقممال مإممؤمإن، أنمما أقممول أن علي يعيبون الصلح

". مإؤمإنا تكن لم إن وأخسرت خبت مإغفل: لقد

وأقممال يكنممه، وألممم حمماتم أبي ابن ترجمه فقد مإعقل، بن حماد كنية أنها )  الظاهر58(5
صممدوأق وأهممو القطممان، سليمان أبو خطاف ابن هو وأغالب به، بأس زرعة: ل أبي عن

ثقة.   تابعي الله عبد أبو المزني الله عبد ابن هو وأبكر
م لكنه هذا، صفية أبي بن عثمان أعرف )  لم59( 5 رد ل ه، يتف د ب نف روأاه فق المص

حسن. ) بسند94( يأتي فيما
ي زيادة ألى] أنه (خ) إشارة حرف " وأفوقها " بعد ) الصل60(6 خة ف حيح نس وأالتص

).94( برقم يأتي مإما
).38 ( رقم مإثله هريرة أبي عن وأتقدم مإسلم، شرط على صحيح )   إسناده61(6
الكموفي سممليمان أبمي بمن سممليمان وأاسمه السند، في المذكور الشيباني )  هو62(6

ابن إلى وأأمإا ) صحيح، مإعروأف صحابي ( وأهو مإغفل ابن إلى فإسناده حجة، ثقة وأهو
الحممماني يزيممد ابن أنه الظاهر وأثعلبة، سأله، الذي الرسول لجهالة فضعيف مإسعود،
سممعيد، بممن يحيى مإسعود ابن عن الثر هذا أنكر وأقد تشيع، فيه صدوأق وأهو الكوفي،

) مإنه. 42( رقم التعليق " فانظر " اليمان كتابه في عبيد أبو ذكره كما
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إبراهيم عن الشيباني مإسلم بن مإوسى عن مإعاوأية أبو - حدثنا74
ول أن أحدهم على : " وأمإا)63( قال التيمي ا يق ؤمإن أن والله مإ إن ؟! ف

عليممه دخممل لممما كاذبمما كان وألئن صدقه، على الله يعذبه ل صادقا كان
". الكذب مإن أشد الكفر مإن

قممال: علقمممة عن إبراهيم عن العمش عن مإعاوأية أبو - حدثنا75
"  قال: أرجو ؟ أنت  أمإؤمإن)64( له " قيل

حوشممب بممن شهر عن هند أبي بن داوأد عن مإعاوأية أبو - حدثنا76
فقممام بالشممام الطمماعون قال: " وأقممع الزبيدى عميرة بن الحارثا عن

وأدعمموة بكممم، رحمممة الطمماعون هذا فقال: إن فخطبهم، بحمص مإعاذ
اقسممم اللهممم قبلكممم، الصممالحين وأمإوت وأسلم، عليه الله صلى نبيكم

فقممال: إن آت أتاه المنبر عن نزل فلما مإنه، الوأفى نصيبهم مإعاذ لل
ثممم راجعممون، إليممه وأإنا لله فقال: إنا أصيب، قد مإعاذ بن الرحمن عبد

  أبة قال: يا مإقبل الرحمن عبد رآه فلما نحوه انطلق    
              )  /   (  …    
        ) /  : (      
          /        

  :           :  
        :       
             

          :     :
             
             

   :         :   
  :              

    : .          
             !  :
  :     :     

صحيح، إليه وأالسند عابد، ثقة تابعي وأهو التيمي شريك بن يزيد بن إبراهيم ) هو63(6
الصغير. بموسى المعروأف هو الشيباني مإسلم بن وأمإوسى

". " قال )   الصل64(6
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    :         :   : :
            !   
           

              :
     :   :      

      ")65.(9/1
عن زمإيل أبو نا عمار بن عكرمإة نا المقدام بن مإصعب - حدثنا77

الله رسول ذر:" سألت أبو قال: قال أبيه عن الزمإاني مإرئد بن مإالك
بممالله، اليمان قال ؟ النار مإن العبد ينجي وأسلم: مإاذا عليه الله صلى

ا ت: ي ال: قل بي ق ه ن ع إن الل ان مإ خ عمل، اليم ال: ترض ا)66( ق  مإم
". الله رزقه مإما يرضخ أوأ الله، رزقك

" مإحمد أم عن زيد بن علي عن زيد بن حماد عفان: نا - حدثنا78
قممال: ؟ أجمممل أوأ فقممالت: أفسممر ؟ اليمممان لعائشة: مإا قال رجل أن

).67( " مإؤمإن فهو سيئته وأسائته حسنته، سرته فقالت: مإن أجملي،

إبراهيممم عممن العمممش عن إسرائل نا سابق بن مإحمد - حدثنا79
وأسمملم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال الله عبد عن علقمة عن

.)68("  بالبذي وأل بالفاحش وأل باللعان وأل بالطعان المؤمإن " ليس
بممن مإالممك عممن مإنصور عن سفيان عن سعيد بن يحيي - حدثنا80
يطبممع قال: " المممؤمإن الله عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن الحارثا

.)69(".  وأالكممذب الخيانة إل كلها الخلل على

ضعيف فإنه حوشب بن شهر أجل مإن ضعيف، مإسعود ابن إلى الثر هذا ) إسناد65(6
أوأهامإه. لكثرة

ناده الحديث القليله. وأهذا العطية وأالرضخ تعطي، )  أي66(6 عيف، إس ه ض د في مإرث
" . جهالة الذهبي: " فيه قال الزمإاني

لكثرة فانه حوشب بن شهر أحل مإن ضعيف، مإسعود ابن إلى الثر هذا إسناد         6
أوأهامإه.

مإحمممد " وأأم " ضممعيف الحممافظ قممال جدعان، ابن هو زيد بن علي ضعيف، )  إسناده67(
" مإممن عنهمما اللممه رضممي عائشممة قممول تعرف. لكن وأل جدعان بن زيد أبيه زوأجة هى

 وأالحاكم أحمد عمر. روأاه حديث مإن مإرفوعا صح قد حسنته... " إلخ سرته
كلمإممه في الفحش ذوأ فانه مإنه أعم ) قبله كلمإه. وأ( الفاحش في الفاحش ) أي68(6

" وأالفعال القوال  مإن فاحشة فهي قبيحة خصلة النهاية: " وأكل في وأفعاله. قال
سلسمملة فممي بينتممه كما ضعفه مإن بتضعيف عبرة وأل السناد، صحيح وأالحديث        

) 314( " رقم الصحيحة الحاديث
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عممن كهيممل بممن سمملمة عن سفيان عن سعيد بن يحيي - حدثنا81
إل كممملها الخلل على يطبع قال: " المؤمإن سعد عن سعد بن مإصعب
" وأالكذب الخيانة
قممال: قممال أمإامإة أبي عن حدثت قال العمش نا وأكيع - حدثنا82
ُيطوى عليه الله صلى الله رسول شممميء كممل على المؤمإن وأسلم: " 

.)70(".  وأالكذب الخيانة إل
عممن الحسممن عن هشام عن زائدة عن علي بن حسين - حدثنا83

آخممر فممي قممال: " يكممون وأسلم عليه الله صلى النبي عن مإوسى أبي
كممافرا، وأيمسي مإؤمإنا الرجل يصبح المظلم، الليل كقطع فتن الزمإان

).71(كافرا". وأيصبح مإؤمإنا وأيمسي

بن          - 84 يحيي بن عثمان أبي عن الحجاج عن علية ابن حدثنا
الحكم             بن مإعاوأية عن عطاء عن مإيمونة أبي بن هلل عن كثير، أبي

»  : قال  أحد         السلمي قبل في لي غنما ترعى جارية لي كانت
مإن       ) 73( فأطلعتها  ).72(وأالجوانية  بشاة ذهب قد ذئب وأإذا يوم ذات

          : صككتها  لكني يأسفون كما آسف آدم، بني مإن رجل وأأنا قال غنمها،
ذلك          )74(صكة، فعظم وأسلم عليه الله صلي الله رسول إلى فأتيت

أين              لها فقال بها، ائتني قال ؟ أعتقها أل الله رسول يا فقلت، علي،

يخين رجال ثقات وأرجاله صحيح، مإوقوف ) إسناده69(6 ر الش ك غي ن مإال ارثا ب الح
شممرط علممى صممحيح بعممده سممعد أثممر إسممناد ثقممة. وأكممذلك وأهممو الرقي السلمي وأهو

مإرفوعمما. بممه سممعد بممن مإصعب عن فروأاه السبيعي إسحق أبو خالفه وأقد الشيخين،
وأاختلمط مإممدلس، اسممحق ) وأأبممو48/2" ( ق الشمهاب " مإسند في القضاعي أخرجه

يعلممي وأأبممو الممبزار ): " روأاه1/92" ( الزوأائممد " مإجمممع فممي الهيثمممي بممآخره. وأقممال
) وأقممال: " وأذكممره4/28" ( " الممترغيب فممي ". وأنحمموه الصممحيح رجممال وأرجمماله

".  بالصواب أشبه وأقال: الموقوف وأمإوقوفا، العلل" مإرفوعا في الدارقطني
)5/252( أحمممد روأاه بممه. وأكممذلك العمممش حممدثا مإن لجهالة ضعيف )  إسناده70(7

 به العمش ) عن10/2" السنة" (ق في عاصم أبي ابن وأروأاه المصنف، بإسناد
ديث71(7 حيح، ) ح اله ص م رج ال كله حيح، رج ه الص ان وأل ران طريق ن آخ ي ع أب

شماهد )وألمه4/408" المسمند" ( فمي ) وأالخر4259( داوأد أبي عند أحدهما مإوسى،
( الكتمماب فممي تقممدم أنس حديث مإن وأآخر وأأحمد، مإسلم عند هريرة أبي حديث مإن
64(

  المنورة المدينة شمال مإوضعان وأهما جهتهما ) أي72(7
 أعجلتها. ) أي73(7
  مإبسوطة بيدي وأجهها ضربت )  أي74( 7
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؟  السماء،:   ) 75(الله في :   )76(قالت رسول:     أنت قالت ؟ أنا مإن قال
.«    : مإؤمإنة  فإنها فأعتقها قال ).77(الله،

عن          - 85 المنهال عن ليلي أبي ابن عن هاشم بن علي حدثنا
   »  : أتى         رجل أن يرفعه الحكم وأعن عباس، ابن عن جبير ابن سعيد

      : وأعندي      مإؤمإنة، رقبة أمإي على إن فقال وأسلم عليه الله صلي النبي
الله             إل إله ل أن أتشهدين قال، بها ائت قال أعجمية، سوداء رقبة

 «  :   : فأعتقها     قال نعم، قالت ؟ الله رسول ).78(وأأني

بن         - 86 سعيد عن الزهري عن مإعمر عن العلى عبد حدثنا
قال     هريرة أبي عن عليه     : المسيب الله صلي الله رسول قال

          » يزال:  وأل تميله، الريح تزال ل الزرع، مإثل المؤمإن مإثل وأسلم
حتى           تهتزه ل الرز شجر مإثل الكافر وأمإثل بلء يصيبه المؤمإن

).79(تستحصد 

ابن          - 87 حدثني إبراهيم بن سعد عن زكريا نا نمير ابن حدثنا
      : عليه       الله صلي الله رسول قال قال كعب أبيه عن مإالك ابن كعب

مإة : «     الخا ثل كم مؤمإن ال ثل مإ سلم يح    )80( وأ الر ها تفيئ لزرع ا مإن
الكافر           وأمإثل تهيج، حتى أخرى لها وأتعد مإرة تصرعها الريح تفيئها

ؤال هذا مإثل توجيه جواز ) فيه75(7 ى الس بيل عل ار س ا الختب ن خلف ثير لظ ن ك مإ
 الحديث.  هذا مإن إذا فليتعلموه الجواب، لجهلوا إليهم وأجهته وألو الناس،

ل جذوأع في { وألصلبنكم تعالى .. كقوله السماء على ) أي76(7 ى النخ ى }. يعن عل
أن مإممن أكممثر خلقممه على وأتبارك تبارك علوه على الدالة وأالحاديث وأاليات الجذوأع،
قبلممه وأمإممن مإطبمموع، " وأهو الغفار للعلي " العلو كتابه الذهبى ألف ذلك وأفي تحصر،
قمموله مإثممل مإممن مإسممتفاد الجاريممة جممواب إن مإخطوط. ثممم وأكتابه قدامإة، ابن الشيخ
 الرض...} الية بكم يخسف أن السماء في مإن { أأمإنتم تعالى

المصممنف طريق مإن مإسلم أخرجه وأقد الشيخين، شرط على صحيح )   إسناده77(7
كممثير، أبي ابن عن أخرى طرق وأمإن ) بإسناده،5/447/448( أحمد وأغيره. وأأخرجه

 بعضها. في بالتحديث هذا صرح
مه ليلى أبي ابن أجل مإن ضعيف )  إسناده78(7 د وأاس ن مإحم د ب ن، عب و الرحم وأه

الحفظ. سييء لكنه فاضل، فقيه
طريممق ) مإن8/136(  مإسلم أخرجه وأقد الشيخين، شرط على صحيح ) إسناده79(7

 وأصححه به، مإعمر أخبرنا الرزاق عبد طريق ) مإن2/141( الترمإذي وأروأاه المصنف،
تميلها. ) أي الزرع. ( تفيئها مإن اللينة القصبة ) هي80(8
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المجذبة   الرزة يكون       )81( كمثل حتى شييء يفيئها ل أصلها، على
وأاحدة   مإرة  .انجعافها

عن          - 88  سعيد بن يحيي عن حدير بن عمران عن وأكيع حدثنا
هريرة      أبي عن نهيك بن «     بشير كمثل:  الضعيف المؤمإن مإثل قال

  :  : أبا         يا قلت قال أخري، مإرة وأتقيمها الريح، تميلها الزرع، مإن الخامإة
:       )82(الشعثاء  حين    كل أكلها تؤتي النخلة مإثل قال ؟ القوي فالمؤمإن

تقلبها      وأل ذلك، ظلها الريح ».  )83(في
عبد           - 89 عن أبيه عن عطاء بن يعلي عن شعبة عن غندر حدثنا

مروأ   ع بن ا له با: «       )84( ال طي كل تأ لة، النخ ثل مإ مؤمإن ال ثل مإ قال
. طيبا   وأتضع

بردة           - 90 أبي عن الله عبد بن بريد عن إدريس ابن 8(أخبرنا

5(»  :        : وأسلم    عليه الله صلي الله رسول قال قال مإوسى أبي عن
بعضا      ».  بعضه يشد كالبنيان للمؤمإن المؤمإن

عن         - 91  عمار أبي عن العمش عن سفيان عن وأكيع حدثنا
 » :        : إن    وأسلم عليه الله صلي الله رسول قال قال شرحبيل ابن عمروأ

مإشاشه     ». إلى إيمانا مإليء ًا )87( عمار

على صحيح إسناده . وأالحديث انقلعها المنتصبة. ( انجعافها) أي  الثابتة   "  أي )81(
طريممق مإمن وأالبخمماري وأهو المصنف، طريق مإن مإسلم أخرجه وأقد الشيخين، شرط

ي عبد كعب ابن وأسمى به ابراهيم بن سعد عن سفيان عبمد لمسملم روأايمة الله. وأف
زكريا على البخاري الرحمن. وأعلقه

)

" المصنف" في ترد نهيك. وألم بن بشير كنية ) هذه82(8
صحيح.  وأإسناده مإوقوف، ". وأالحديث ": " نيملها المصنف الصل. وأفي ) كذا83(
وأالحممديث الرجممال " وأكتممب المصممنف مإممن " وأالتصممويب عمممر " ابممن )  الصممل84(

عممن أخممرى طريممق وألممه مإرفوعا، به شعبة عن الضعفاء مإن ثلثة روأاه لكن مإوقوف،
)   350( " رقم الصحيحة " الحاديث في كلها خرجتها وأقد مإرفوعا، به عمروأ ابن

" وأالتصويب مإوسى أبي عن أبيه عن بردة أبي بن الله عبد بن بريد عن )  الصل85(
طريقه مإن أخرجه ) وأقد8/20" ( مإسلم " صحيح ) وأ184/1/ 12" ( " المصنف مإن

أيضا.  البخاري غيره. وأأخرجه طريق وأمإن
وأإسممناده صممحيح، وأالركبتين. وأالحديث وأالكتفين كالمرفقين العظام رؤس )  هي87(

عريممب هممو عمممار وأأبممو الهمداني، مإيسرة أبو هو شرحبيل بن وأعمروأ صحيح، مإرسل
وأصله " وأغيره. وأقد " المصنف مإن " فصححناه عثمان " أبي الصل وأكان حميد، بن

ن طريق ) مإن392/م 2( الحاكم ن مإهمدي اب ن بمه سمفيان ع ال: " ع ن رجمل فق مإ
ابممن " يعنممي اللممه " عبممد له روأاية في " وأسماه وأسلم عليه الله صلي النبي أصحاب

لممم عممار أبا فإن نظر ! وأفيه الذهبي وأوأافقه الشيخين شرط على مإسعود. وأصححه
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إسحاق        - 92  أبي عن العمش عن علي بن عثام أخبرنا
       : فدخل     السلم، عليه علي عند جلوسا كنا قال هانيء ابن هانيء عن

        : الله  صلي الله رسول سمعت المطيب، بالطيب مإرحبا فقال عمار
 "       » : مإشاشه   إلى إيمانا مإلي ًا عمار إن يقول وأسلم  10/2عليه

 93 - : سمعت         قال زكريا نا سليمان بن جعفر نا عفان حدثنا
         » : مإا  اليمان إنما بالتمني، وأل بالتحلي ليس اليمان إن يقول الحسن

العمل     ». وأصدقه القلب في )88(وأقر

المهاجر        - 94  ابن إبراهيم عن سفيان عن مإسهر ابن أخبرنا
    »  : الباءة        مإنكم أراد مإن لغلمانه قال أنه عباس ابن عن مإجاهد عن

شاء             فإن اليمان،، نور مإنه الله نزع إل زان مإنكم يزني ل زوأجناه،
« مإنعه      يمنعه أن شاء وأإن )89(رده،

عن         - 95  طاوأس ابن عن مإعمر عن سفيان عن قبيصة أخبرنا
!         » : مإؤمإنا  الحجاج يسمون العراق أهل مإن لخواننا عجبا قال 9( أبيه

0(

 96 -  » : كان        أنه إبراهيم عن مإنصور عن سفيان عن وأكيع حدثنا
 /  ) (      ) : هود    الظالمين على الله لعنة أل قال الحجاج ذكر  )18إذا

الجلح      - 97  عن عياش بن بكر أبو : « حدثنا قال   الشعبي عن
بالطاغوت     مإؤمإن أنه . )91(أشهد   . الحجاج  يعنى بالله كافر

98 » : كفي -          قال إبراهيم عن مإنصور عن سفيان عن وأكيع حدثنا
الله       ". لحاه الحجاج أمإر في يشك بمن

99 -   : قلنا         قال عاصم عن سفيان عن آدم بن يحيي أخبرنا
    » :     : الله،   بطاعة عمل التقوى فقال التقوى، لنا صف حبيب بن لطلق

فقط.   صحيح فهو يخرجاه،
ن همو زكريما فإن عنه، يصح وأل البصري، الحسن على مإوقوف )  هذا88( ( حكيمم اب

عممن الحسممن عممن الهالكين مإن غيره روأاه وأقد الذهبي، قال كما هالك وأهو الحبطي،
" وأالموضمموعة الضممعيفة الحمماديث " سلسمملة فممي عليممه تكلمت مإرفوعا. وأقد أنس
 )1098( برقم

المهاجر بن إبراهيم غير الشيخين، رجال ثقات رجاله مإوقوف، حسن ) إسناده89( (
" فممي كممما الحفممظ، ليممن صممدوأق وأهو وأحده، مإسلم رجال فمن الكوفي البجلي وأهو

آخر.     ) بسند72( الكتاب في مإضى التقريب". وأقد
 السناد صحيحة كلها بعده وأالثلثة الثر ) هذا90(
   الشيطان ) هو91(

21

http://www.dorar.net/


الَّسِنَّيِة َمْوِقُع  الَّسِنَّيِة الُّدَرِر الُّدَرِر

www.dorar.netwww.dorar.net

رحمة  الله،        )92(الله،  رجاء مإعصية ترك وأالتقوى الله، مإن نور على
الله      مإن نور علي الله، .مإخافة

بن           - 100 الله عبد عن بشير أبي بن الملك عبد عن وأكيع أخبرنا
:       )93( مإساوأر يه    عل له ال صلي له ال رسول قال قال عباس بن ا عن

جانبه: «           ». إلى طاوأ وأجاره شبعان بات مإن بمؤمإن هو مإا وأسلم
عبد          - 101 عن خيثمة عن العمش عن عياض بن فضيل أخبرنا

: «      1 /11الله  وأيصلون    يجتمعون زمإان، الناس على يأتي قال عمروأ بن
.« مإؤمإن     فيهم وأليس المساجد، )94( في

يعلي    - 102 بن يحيي طلق     )95(حدثنا عن مإنصور عن التيمي
      »  : طعم       وأجد فيه كن مإن ثلثا قال مإالك بن أنس عن حبيب بن

         : مإما  إليه أحب وأرسوله وأتعالى تبارك الله يكون أن وأحلوأته اليمان
المشرك         »   وأذكر الله في يبغض وأأن الله، في يحب وأأن .سواهما،

بن           - 103 المسور عن أبيه عن عروأة بن هشام نمير ابن حدثنا
         » : ُطعن   حين عنه الله رضي عمر على دخل أنهما عباس وأابن مإخرمإة

فقال:   الصلة، الصلة«        ».: فقال أضاع السلم في لحد لحظ إنه
يثعب   وأجرحه عنه    ». )96(فصلى الله رضي دمإا،

عن          - 104  إبراهيم عن سماك عن أبيه عن فضيل أبو حدثنا
«     » : إيمانا     نزداد بنا امإشوا لصحابه يقول كان أنه )97(علقمة

طلق إلى السند صحيح الثر ".وأهذا " المصنف مإن " وأرجاء" وأالتصويب ) الصل92(
  عابد تابعي وأهو حبيب بن

د " المصنف " وأفي سوار " ابن )  الصل93( ه ": عب ور الل ويب مإس ن " ! وأالتص مإ
" سلسمملة فممي سممقتها وأقممد بشممواهده، صممحيح وأالحممديث " وأغيممره، المفممرد الدب

).    148" ( الصحيحة الحاديث
ن4/442( الحماكم وأأخرجمه الشميخين، شمرط على صحيح مإوقوف ) إسناده94( ) مإ

 الذهبي.   وأوأافقه ذكرنا، كما وأصححه به، العمش عن سفيان طريق
مإن ثقة وأهو الرجال، " وأكتب المصنف مإن " وأالتصويب العلء " ابن )   الصل95( (

وأسمملم عليممه اللممه صمملي النبي إلى مإرفوعا جاء فوقه. وأقد مإن وأكذلك مإسلم، رجال
أحب وأرسوله الله كان اليمان: مإن حلوأة وأجد فيه كن مإن وألفظه: " ثلثا مإنه، بأتم
أن بعد الكفر في يعود أن يكره لله،وأأن إل يحبه ل المرء يحب وأأن سواهما، مإما إليه

الشيخان.   ". روأاه النار في يقذف أن يكره كما مإنه الله أنقذه
الشمميخين، شممرط علممى السناد صحيح يجري. وأالثر أي المهملة العين )  بفتح96( (

ابممن فيممه يممذكر لم أنه إل به هشام ) عن1/39/51" الموطأ" ( في مإالك أخرجه وأقد
  عباس
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السود         - 105  عن شداد بن جامإع عن العمش نا وأكيع حدثنا
: قال    المحاربي هلل «     بن  : يعني  ساعة، نؤمإن بنا اجلسوا مإعاذ قال

تعالى   الله .نذكر
عمران        - 106 عن مإيمون بن مإهدي عن أسامإة أبو أخبرنا

  »  : إني          اللهم يقول الدرداء أبو كان قال قرة بن مإعاوأية عن القصير
عا     ناف ما وأعل ما، دائ نا إيما سألك هديا ، أ ية ».  )98(وأ مإعاوأ قال ما :قي

وأمإن             ينفع، ل علما العلم وأمإن بدائم، ليس إيمانا اليمان مإن أن فنري
بقيم    ليس هديا  الهدي

عن         - 107 شداد بن جامإع عن العمش عن أسامإة أبو حدثنا
11/2:       »  : إخوانه     مإن للرجل يقول مإعاذ كان قال هلل بن السود

. وأيحمدانه        الله فيذكران فيجلسان ساعة، فلنؤمإن بنا )99( اجلس

طلحة       - 108 بن مإحمد عن أسامإة أبو عن   )100(أخبرنا زبيد عن
 :          » : قم  فيقول أصحابه مإن الرجلين بيد يأخذ ربما عمر كان فقال ذر

إيمانا   نزداد   ".بنا
عن     - 109 العمش نا وأكيع مإيسرة   )101(حدثنا بن سليمان

» : قال           سلمان عن الحمسي شهاب بن طارق عن شبل بن وأالمغيرة
خير           بأربع يضرب فمن الغنيمة سهام كمثل الخمس الصلوات مإثل إن

مإمن           فيها خير بثلثة، فيها يضرب وأمإن بثلثة، فيها يضرب مإمن
فيها          يضرب مإمن خير بسهمين فيها يضرب وأمإن بسهمين، يضرب

له             ». سهم ل كمن السلم في سهم له مإن الله جعل وأمإا وأاحد،

مإممن عابممد فقيممه ثبت ثقة الكوفي النخعي قيس ابن هو وأعلقمة حسن، )  إسناده97(
شممرط علممى صممحيح  وأإسممناده بعممده، الذي مإعاذ أثر له وأيشهد مإسعود، ابن أصحاب

  الشيخين
صممحيح الثممر وأالطريقة. وأهممذا وأالهيئة السيرة الدال وأسكون الهاء بفتح )  الهدي98(

 السناد
أبممو حديث. وأأخرجممه قبل نحوه تقدم وأقد الشيخين، شرط على صحيح )  إسناده99(

جامإع.  عن سفيان ) عن20( رقم أيضا عبيد
ة وأهو الكوفي اليامإي مإصرف ابن )  هو100( ن ثق ال مإ يخين رج ذلك الش ائر وأك س

عمر.  يدرك لم المرهبي الله عبد ابن وأهو ذرا أن غير الروأاة،
هذا وأسليمان الرجال، " وأكتب المصنف مإن " وأسليمان: وأالتصويب )  الصل101( (

سلمان.  إلى صحيح فالسند مإسلم، رجال ثقات الرجال وأبقية ثقة،
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ليث     - 110 عن فضيل بن عن     )102(أخبرنا مإرة بن عمروأ عن
   :        : السلم  عرى أوأثق وأسلم عليه الله صلي الله رسول قال قال البراء

الله      في وأالبغض الله في  ".الحب
مإجاهد          - 111 عن زبيد عن مإغول بن مإالك عن نمير ابن حدثنا

 ." الله: "          في وأالبغض الله في الحب اليمان عرى أوأثق قال
ابن           - 112 زرارة عن هند أبي بن داوأد أنا هاروأن بن يزيد حدثنا

       "  : القيامإة     يوم العبد به يحاسب مإا أوأل قال الداري تميم عن أوأفي
      : ؟      تطوع مإن له هل انظروأا قيل وأإل أتمها فإن المكتوبة، الصلة
له  (   )        يكن وألم الفريضة تكمل لم فان تطوعه مإن الفريضة فأكملت

أخذ   النار     ". )103(تطوع في به فقذف 1 /12بطرفيه
حديث         - 113 بمثل تميم عن زرارة عن داوأد أنا هشيم أخبرنا

 ." النار     "       في به فيقذف بطرفيه يؤخذ يذكر لم أنه إل يزيد
صالح         - 114 مإحمد عن مإعشر أبو أنا هاروأن بن يزيد حدثنا

          " بن:  عوف لقي وأسلم عليه الله صلى الله رسول أن النصاري
          : مإؤمإنا  أصبحت قال ؟ مإالك بن عوف يا أصبحت كيف فقال مإالك،

    : حقيقة،        قول لكل إن وأسلم عليه الله صلى الله رسول فقال حقا،
       : الدنيا،     عن نفسي أطلقت الله رسول يا قال ؟ ذلك حقيقة فما

ربي،         عرش إلى أنظر وأكأني هواجري، وأأظمأت ليلي، فأسهرت
أهل:           إلى أنظر وأكأني فيها، يتزاوأروأن الجنة أهل إلى أنظر كأني وأ

ها    في ضاغون يت نار : )104(ال وأسلم       يه عل له ال صلى له ال سول ر قال ف
 ." فالزم    لقنت أوأ عرفت،

عنه أخرى طريق ) مإن4/286( أحمد ضعيف. وأروأاه وأهو سليم أبي ابن )  هو102( (
بعممده الممذي الممبراء. وأإسممناد  عممن مإقممرن بن سويد بن مإعاوأية عن مإرة بن عمروأ عن

)134( الحديث عند بيانه يأتي كما مإسعود ابن عن مإرفوعا جاء وأقد صحيح، مإوقوف
ذف )   الصل103( حيح، "، " أح ن وأالتص نف مإ ن " المص وله " وأمإ ي ق ديث ف الح

بممن حممماد روأاه وأقممد مإوقوفمما، صممحيح مإنهممما كل يؤخذ...". وأإسناد يذكر التي: " لم
القيامإممة يوم العبد به يحاسب مإا بلفظه: " أوأل مإرفوعا هندبة أبي بن داوأد عن سلمة

للملئكة: انظممروأا قال أكملها، يكن لم وأإن كامإلة،   له كتبت أكملها كان فإن الصلة،
تؤخممذ ثمم الزكماة، ثممم فريضمة، مإمن ضيع مإا بها فأكملوا تطوع مإن لعبدي تجدوأن هل

صحيح. ) بسند34/10) وأأحمد(1426( مإاجه ابن " أخرجه ذلك حسب على العمال
صممالح بممن مإحمممد فممان مإرسممل، ضممعيف وأيبكممون. وأالحممديث يصمميحون )  أي104(

" فمي كممما   يخطيمء صممدوأق وأهممو التممابعين أتبمماع مإممن المممدني التمممار هو النصاري
 ضعيف وأهو الرحمن عبد بن نحيح اسمه مإعشر  " وأأبو التقريب
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115 - : قال          قال زبيد عن مإغول بن مإالك نا نمير ابن حدثنا
:       " : مإالك      بن حارثا يا أصبحت كيف وأسلم عليه الله صلى الله رسول

  :      : قد    أصبحت قال حقيقة، حق لكل إن قال مإؤمإنا، أصبحت قال
وألكأنما         نهاري، وأأظمأت ليلي، فأسهرت الدنيا، عن نفسي عزفت

الجنة            أهل إلى أنظر وألكأني للحساب، أبرز قد ربي عرش إلى أنظر
  :   : نور        عبد له فقال قال النار، أهل عواء أسمع وألكأني الجنة، يتزاوأروأن

" فالزم       عرفت أوأ قلبه، في اليمان )105(الله

أسامإة  - 116 أبو ابن     حدثنا مإسلم نن مإوسى : عن قال  سابط
 : تعالوا"            فيقول أصحابه مإن النفر بيد يأخذ روأاحة بن الله عبد كان

الله          نذكر تعالوا إيمانا، وألتزدادوأا الله فلنذكر تعالوا ساعة، فلنؤمإن
بمغفرته    " 12/2بطاعته "  يذكرنا )106( -لعله

صادق          - 117 أبي عن حوشب بن العوام نا هاروأن بن يزيد حدثنا
 :     " : أثافي      ثلثا لليمان إن قال عنه الله رضى علي اليمان، )107(عن

صلى،          آمإن فمن اليمان، في إل صلة تقبل وأالجماعة،فل وأالصلة،
السلم           ربقة خلع شمبر، قيد الجماعة فارق وأمإن جامإع، صلى وأمإن

عنقه  ".  مإن
حسان         - 118 عن مإطرف بن مإحمد أنا هاروأن بن يزيد بن حدثنا

" :        : وأسلم     عليه الله صلى الله رسول قال قال أمإامإة أبي عن عطية
وأالعي   اليمان   ".  )108(الحياء مإن شعبتان

ل، )  كذا105( ي الص نف وأف د188/1" ( " المص ور ): " عب ان ن ي اليم ه ف إذا قلب
ن زبيدا فان مإعضل، ". وأالحديث فالزم عرفت تلمق لمم المتى   السادسمة الطبقمة مإ

بممن الحممارثا عممن مإوصممول روأى " وأقد " التقريب في الحافظ عند الصحابة مإن أحدا
ضمعيف. وألمه بسممند وأغيرهممم نعيممم وأأبمو   وأالطبراني حميد بن عبد روأاه نفسه مإالك
فيها.  الكلم لتحقيق الن مإجال ل مإوصول، وأبعضها مإرسلة أخرى طرق

ن يمدرك لمم الرحمن عبد وأاسمه سابط ابن لن ضعيف )    إسناده106(- روأاحمة، اب
مإؤتة. غزوأة في شهيدا وأسلم عليه الله صلي عهده في مإات هذا فإن

ة، جمع )  هي107( د أثفي ف وأق اء تحف ي الي ع، ف ي الجم ارة وأه تي الحج ب ال تنص
".   عليها. " نهاية القدر وأتجعل

رزا اللسان سكون هنا العين. وأالمراد )  بكسر108( ن تح وع ع ي الوق ان، ف ل البهت
صممحيح المنمماوأي. وأالحممديث قال كما لخلل اللسان عي وأل  العمل وألعي القلب عي

اروأن بمن يزيمد عمن أخمرى طريمق مإن الترمإذي أخرجه وأقد السناد، وأقمال: " بمه، ه
مإحمممد قمموله بعممد الصممل في "  ( تنبيه): كان الكلم قلة وأالعي  غريب حسن حديث

" " المصممنف" وأ" الترمإممذي فممي ليممس لنممه " فحممذفته همماروأن " عممن مإطممرف بممن
وأغيرهما. 
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عن         - 119 مإحارب عن السائب بن عطاء عن فضيل ابن حدثنا
   :         " : عبد   أبا يا فقلنا عمر بن الله عبد فأتينا المدينة وأردنا قال بريدة ابن

: فقال            قدر، ل أن يزعمون قومإا فنلقي الرض في نمعن إنا الرحمن
    : للقبلة،       يصلي مإمن نعم فقال ؟ للقبلة يصلي مإمن المسلمين مإن

أوألئك:             لقيت إذا قال ثم سألته، أكن لم أني وأددت حتى فغضب قال
: قال             ثم براء، مإنه وأأنهم برىء، مإنهم عمر بن الله عبد أن فأخبرهم

 : أجل           فقال وأسلم عليه الله صلى الله رسول عن حدثتك شئت إن
جيد:            رجل فأتى وأسلم، عليه الله صلى الله رسول عند كنا قال

      : ؟      السلم مإا الله رسول يا فقال الوجه، حسن الريح، طيب الثياب،
    : الزكاة،        وأتؤتي الصلة، تقيم وأسلم عليه الله صلى الله رسول قال

  : ثم        صدقت، قال الجنابة، مإن وأتغتسل البيت، وأتحج رمإضان، وأتصوم
عليه:            الله صلى الله رسول فقال اليمان؟ مإا الله رسول يا قال

وأبالقدر:         وأالنبيين، وأالكتاب وأالملئكة، الخر، وأاليوم بالله تؤمإن وأسلم
رسول          فقال انصرف، ثم صدقت، قال وأمإره، وأحلوه وأشره، خيره

   :    : نا     بأجمع نا فقم قال بالرجل، علي وأسلم يه عل له ال صلى له )109(ال

عليه    نقدر فلم : ، فطلبناه، هذا      وأسلم عليه الله صلى النبي فقال
دينكم       ".  أمإر يعلمكم جاءكم السلم عليه جبريل

أبي         - 120 عن إسحاق أبي عن سفيان عن مإهدى ابن حدثنا
: "    )110(ليلى شطر        الطهور إن علي نا قال عدي بن حجر عن الكندي

اليمان ".
عن          - 121 كثير أبي بن يحيي نا العطار أبان نا عفان زيد حدثنا

عليه            الله صلى الله رسول أن الشعري مإلك أبي عن سلم أبي
 ."    " : اليمان   نصف الطهور يقول كان وأسلم

ويب " جماعتنا )  الصل109( ن " وأالتص ديث "، " المصمنف مإ حيح وأالح اله ص وأرج
بممن يحيممى عممن بريدة  عن أخرى طرق ) مإن1/28" ( مإسلم " صحيح في لكنه ثقات
عممن أخممرى طرق مإن ذكرها جاء قد الجنابة. نعم ذكر فيه عمر. وأليس ابن عن يعمر
فمي قطنممى )  وأالممدار - مإمموارد16( حبممان ابمن وأعنه خزيمة، ابن عند مإعمر بن يحيى

أبممي حممديث مإممن الشمميخين عنممد " وأهو صحيح ثابت ) وأقال: " إسناد282" ( "سمننه
نحوه.  هريرة

الرجممال. وأالسممند " وأكتممب المصممنف مإممن ليلى" وأالتصويب أبي " ابن )  الصل110(
وأغيممره مإسلم   أخرجه مإرفوعا صحيح الحديث عنه. لكن الله رضي علي إلى ضعيف

 بعده الكتاب في التي وأهو الشعري مإالك أبي حديث مإن
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122 -"  : قال         عكرمإة عن حسان عن الوأزاعي نا وأكيع حدثنا
اليمان   "  شطر الوضوء

ليلى           - 123 أبي ابن عن إسحاق أبي عن سفيان أنا وأكيع 1(أخبرنا

للحجر،    )11 غلم عن الغائط        الكندي مإن خرج له ابنا رأى حجرا أن
"  :        : يقول:   عليا سمعت الكوة، مإن الصحيفة ناوألني غلم يا فقال

 ." اليمان   نصف الطهور
الحواري       - 124 زكريا أنا بشر بن مإحمد الله   )112(حدثنا عبد أن

       "  : ل   وأالزكاة، الصلة وأقوائمه الدين عرى إن قال عمروأ يفرق ابن
الصدقة          العمال أصلح مإن وأإن رمإضان، وأصوم البيت، وأحج بينهما،

 . فانطلق    قام ثم وأالجهاد،
125 -  : رسول        قال قال الحسن عن يونس عن علية ابن أخبرنا

"       " . خلقا     أحسنهم إيمانا المؤمإنين أكمل إن وأسلم عليه الله صلى الله
)113( 

مإعقل         - 126 عن إسماعيل أبي بن مإحمد نا نمير ابن حدثنا
  :    (   )     : أمإير  يا فقال الرحبة، في وأهو رجل عليا أتى قال الخثعمي

    "  : فهو         يصل لم مإن فقال ؟ تصلي ل المرأة في ترى مإا المؤمإنين
 )114(كافر ". 
صالح       - 127 2 /13 أبي عن العمش عن مإعاوأية أبو أخبرنا

    "  : وأآتى        الصلة، أقام مإن قال كعب عن ضمرة ابن الله عبد عن
اليمان    ".  توسط فقد الزكوات،

عن          - 128 صالح أبي عن العمش عن الله عبيد بن مإحمد حدثنا
     "  : الزكاة،       وأآتى الصلة، أقام مإن قال كعب عن ضمرة بن الله عبد

ا وأقع وأكذلك الصل، في )   كذا111( ي هن نف ف ا " المص ع " خلف ابق، للموض الس
النصمماري ليلممى أبممي ابن الرحمن وأعبد الكندي، ليلى أبي ابن الروأاة في أعرف وألم

عنممه راوأيا عدي بن حجر ترجمة في حاتم أبي بن يذكر وألم كنديا، ليس الثقة الكوفي
 أعلم الكندي. فالله ليلى أبي غير

الطبقة.   هذه في هو مإن النسبة هذه في السمعاني يذكر وألم أعرفه، )  لم112(
أبممي حممديث مإممن مإوصممول مإضممى وأقد صحيح، مإرسل وأإسناده صحيح، )  حديث113(

  20-17( وأعائشة هريرة
 ". الحافظ: " مإجهول قال هذا، مإعقل وأعلته علي، عن يصح ل )  هذا114(
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لله،          وأأبغض لله، أحب وأمإن اليمان، توسط فقد مإحمد، وأأطاع
اليمان       ".  استكمل فقد لله، وأمإنع لله،  )115(وأأعطى

إسماعيل - 129 عبيد        حدثنا بن الله عبيد عن عياش )116(بن

      " :     : في  تقول كيف وأهب أبا يا فقال مإكحول بيدي أخذه قال الكلعي
يقبضته           فشد عاص، مإؤمإن فقلت ؟ مإتعمدا مإكتوبة صلة ترك رجل

         : مإن    نفسك، في اليمان شأن ليعظم وأهب أبا يا قال ثم يدي، على
مإنه            برئت وأمإن الله، ذمإة مإنه برئت فقد مإتعمدا مإكتوبة صلة ترك

كفر    ".  فقد الله ذمإة
قيس        - 130 بن عمروأ عن الحمر خالد أبو أبي  )117(حدثنا عن

    "  :      : بمنزلة  اليمان مإن الصبر عليه الله رحمة علي قال قال إسحاق
اليمان        ".  ذهب الصبر ذهب فإذا الجسد، مإن الرأس

إسحق       - 131 أبي عن سفيان عن وأكيع صلة  )118(حدثنا عن
:      "  : اليمان      جمع جمعهن مإن ثلثا قال عنه الله رضى عمار عن

للعالم         ".  السلم وأبذل القتار، مإن وأالنفاق نفسك، مإن النصاف
عن         - 132 صلة عن إسحق أبي عن سفيان عن وأكيع حدثنا

 ."    : لهم: "   (     )  عهد ل فقال لهم إيمان ل إنهم قوله في عمار
: "  حدثنا- 133   : ل      يقول كان قال إبراهيم عن مإنصور عن جرير

النار   إيمان         ". )119(يدخل مإن خردل مإن حبة مإثقال قلبه في إنسان

ضممرة ابمن غيمر الشميخين رجال ثقات رجاله حسن، إسناده قبله وأالذي )  هذا115(
للممه... " أحب "  مإن الثقات. وأقوله مإن جماعة عنه وأروأى حبان وأابن العجلي فوثقه

 ).375" ( " الصحيحة في خرجته وأقد وأالترمإذي داوأد أبي عند مإرفوعا صح
هممذا الرجال. وأإسممناده " وأكتب " المصنف مإن " وأالتصويب الله " عبد ) الصل116(

عممن مإكحممول عم العزيز عبد بن سعيد طريق مإن مإرفوعا بعضه وأجاء الصحيح،  الثر
فممانه مإتعمممدا، الصلة تتركي قال: " ل وأسلم عليه الله صلى الله رسول أن أيمن أم

)6/421( أحمممد ". أخرجه وأرسوله الله ذمإة مإنه برئت فقد مإتعمدا، الصلة ترك مإن
" الممترغيب في المنذري قال كما أيمن أم مإن يسمع لم مإكحول إن إل ثقات، وأرجاله

فممي مإضمميا وأقممد الحصيب، بن وأبريدة الله، عبد بن جابر عن الباب ). وأفي1/197" (
 ).47-44( الكتاب

وأهممو إسممحاق أبما أن غير الروأاة، سائر وأهوثقة. وأكذلك الكوفي الملئي )  هو117( (
مإدلس.   هو ثم عنه الله رضي علي مإن يسمع وألم اختلط كان السبيعي

على تعليقنا في الحديث تخريج وأراجع آنفا ترجمته عرفت وأقد السبيعى )  هو118( (
بتحقيقنا.   طبع ) وأقد142( التعليق رقم تيمية " لبن الطيب " الكلم

ر ل التي البدية النار )  يعنى119( ( ر تفنى. انظ ي الث ديث139( الت ).33( ) وأالح
النخعي.    يزيد ابن وأهو صحيح، إبراهيم إلى وأالسند
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البكري         - 134 حزن بن الصعق عن الحباب بن زيد )120(حدثنا

      :: الله،:      في الحب اليمان عرى أوأثق وأسلم عليه الله صلى قال قال
الله   ".  في 1 /14وأالبغض

بن         - 135 عيسى حدثني حازم بن جرير عن أسامإة أبو حدثنا
عدي      بن عدي حدثني صم بد      )121(عا ع بن ا مر ع لي إ تب ك قال

         " فمن:  وأسنن، وأحدوأد وأشرائع فرائض، اليمان فإن بعد أمإا العزيز
اليمان،         يستكمل لم يستكملها لم وأمإن اليمان، استكمل استكملها

أنا              فما ذلك قبل مإت أنا وأإن بها، تعملوا حتى لكم فسأبينها أعش فإن
بحريص   ".  صحبتكم على

أسلم           - 136 بن زيد عن سعد بن هشام نا دكين بن الفضل حدثنا
)122(     : السلم،: "        دعوة في دخول أربع مإن الدين هذا لهل بد ل قال

وأبالجنة         وأآخرهم، أوألهم وأبالمرسلين بالله وأتصديق اليمان مإن وألبد
به           تصدق عمل، تعمل أن مإن وألبد الموت، بعد وأبالبعث وأبالنار،

قرأ           ثم عملك، به تحسن علما تعلم أن وألبد لم   إيمانك، لغفار وأإني
اهتدى       ثم صالحا وأعمل وأآمإن ) ". 82طه (  /تاب

شقيق          - 137 بن الله عبد عن الجريري عن العلى عبد 12(حدثنا

3(           " فقد:  الصلة، غير كفر رجل تركه لعمل يقولون كانوا مإا قال
 ."   : كفر  تركها يقولون كانوا

ن الطمبراني وأصله وأقد مإعضل، فالحديث ثقة، وأهو التابعين أتباع مإن )  هو120( ( مإ
ابممن سممويد عممن الهمداني  إسحق أبي عن الجعدي عقيل عن الصعق عن الوجه هذا

الممذهبي. لكممن وأرده الحمماكم بممه. وأصممححه مإرفوعمما مإسممعود بممن اللممه عبد عن غفلة
ل حسممن، وأهممو مإرفوعا مإسعود ابن عن آخر "  بإسناد " الكبير في الطبراني أخرجه
 ).110( رقم البراء حديث مإن شاهد له مإضى وأقد سيما

  صحيح إليه الموصل. وأالسند على العزيز عبد بن لعمر  عمل فقيه ثقة )  هو121(
صحيح.   إليه وأالسند عالم، ثقة وأهو عمر، مإولى العدوأي الله عبد أبو )  هو122(
ن عبد أبو ) هو123( ي الرحم ابعي العقيل ة، ت ة ثق ال وأبقي ناد رج ات الس ال ثق رج

سممنين. ثلثا مإمموته قبممل اختلممط كان إياس بن سعد وأاسمه الجريري لكن الشيخين،
إل المموجه هذا مإن الحاكم وأروأاه النووأي، إسناده وأصحح الترمإذي أخرجه طريقه وأمإن

الممذهبي: "إسممناده ! وأقممال شممرطهما علممى " وأصححه هريرة أبي فيه: " عن زاد أنه
"    صالح
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138 -   : شقيقا        سمعت قال مإغيرة عن عياش بن بكر أبو 1(حدثنا

24(     :     "  : مإؤمإن  أنه شهد مإن يقول مإسعود بن سمعت رجل وأسأله
 ."  : نعم      قال ؟ الجنة في أنه فليشهد

139 -:    " : وأائل        لبي قيل قال عاصم عن عياش بن بكر أبو حدثنا
إن            وأالله لعمرك قال النار، يدخلون ل المؤمإنين إن يزعمون ناسا إن

شوها  : "    )125(ح قول  ".    ندنا ع مان الي كر ب بو أ قال مؤمإنين ال ير غ
." وأينقص   وأيزيد وأعمل،

               
رب                     لله والحمد الكتاب، آخر

. وسلم       وآله محمد على الله وصلى العالمين،

 

وأكذا صحيح، إليه وأالسند التابعين سادة أحد السدي وأائل أبو سلمة ابن )  هو124( (
)  11-10 (رقم "، " اليمان في أيضا  عبيد أبو روأاه قبله بعده. وأالذي الذي السناد

).  133( برقم المتقدم الثر لتفنى. انظر التى البدية النار ) يعنى125(
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