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المؤلف  مإقـــدمإة

لولي تذكرة النهار، على الليل مإكور الغفار، العزيز القهار، الواحد لله الحمد
مإن خلقه مإن أيقظ الذى والعتبار، اللباب لذوى وتبصرة والبصار، القلوب

ومإلزمإة الفكار، وإدامإه بمراقبته وشغلهم الدار، هذه في فزهدهم اصطفاه
والحذر القرار، لدار والتأهب طاعته، في للدأب ووفقهم والدكار، التعاظ

الحوال تغاير مإع ذلك على والمحافظة البوار، دار ويوجب يسخطه مإما
. والطوار

. وأنماه وأشمله وأزكاه حمٍد أبلغ أحمده

ًا أن وأشهد الرحيم، الرؤف الكريم، البر الله إل إله ل أن وأشهد عبده مإحمد
دين إلى والداعى مإستقيم، صراط إلى الهادى وخليله، وحبيبة ورسوله،

وسائر كل، وآل النبين، سائر وعلى عليه، وسلمإه الله . صلواتقويم
. الصالحين

أريد مإا ليعبدون إل والنس الجن خلقت : {ومإاتعالى الله قال : فقدبعد أمإا
بأنهم تصريح ] وهذا56،75: } [الذارياتيطعمون أن أريد ومإا رزق مإن مإنهم
الدنيا حظوظ عن والعراض له خلقوا بما العتناء عليهم فحق للعبادة، خلقوا

ومإشروع حبور، مإنزل ل عبور ومإركب إخلٍد، مإحل ل نفاٍد دار فإنها بالزهادة،
النار وأعقل العباد، هم أهلها مإن اليقاظ كان . فلهذادوام مإوطن ل انفصام

ٍء الدنيا الحياة مإثل : {إنماتعالى الله . قالالزهاد هم فيها مإن أنزلناه كما
الرض أخذت إذا حتى والنعام الناس يأكل مإما الرض نبات به فاختلط السماء
ً أمإرنا أتاها عليها قادرون أنهم أهلها وظن وازينت زخرفها ًا أو ليل نهار

ًا فجعلناها }يتفكرون لقوم اليات نفصل كذلك بالمإس تغن لم كأن حصيد
: القائل أحسن ولقد كثيرة المعنى هذا ] في24: [ يونس

ًدا لله إن الفتنـا وخافوا الدنيا طلقوا   **   ُفطـــنا عبا
وطنـــا لحي ليست أنها   **   علموا فلما فيها نظروا

سفنـا فيها العمال صالح  **    واتخـذوا ُلجة جعلوها

المكلف على فحق قدمإته، مإا له خلقنا ومإا وحالنا وصفته، مإا حالها كان فإذا
ويتأهب والبصار، النهى أولى مإسلك ويسلك الخيار، مإذهب بنفسه يذهب أن
مإا وأشد ذلك، في له طريق . أصوبعليه نبهت بما ويهتم إليه، أشرت لما

ًا عن صح بما : التأدبالمسالك مإن يسلكه وقد والخرين، الولين سيد نبين
عن صح ] وقد2:} [ المائدةوالتقوى البر على :{ وتعاونواتعالى الله قال

العبد كان مإا العبد عون في : "واللهقال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول



ينقص ل تبعه مإن أجور مإثل فله خير على دل :"مإنقال " وأنهأخيه عون في
ًا أجورهم مإن ذلك الله يهدى لن : "فواللهعنه الله رضي لعلى قال " وأنهشيئ
ً بك ًا رجل ". النعم حمر مإن لك خير واحد

ًا أجمع أن فرأيت ً الصحيحة، الحاديث مإن مإختصر يكون مإا على مإشتمل
ًا ً الخرة، إلى لصاحبه طريق ًا والظاهرة، الباطنة لدابه ومإحصل للترغيب جامإع

ورياضات الزهد، أحاديث : مإنالسالكين آداب أنواع وسائر والترهيب
الجوارح وصيانة وعلجها، القلوب وطهارات الخلق، وتهذيب النفوس،

. العارفين مإقاصد مإن ذلك وغير اعوجاجها، وإزالة

ًا إل أذكر ل أن فيه وألتزم ًا حديث ًا الواضحات، مإن صحيح الكتب إلى مإضاف
كريمات، بآيات العزيز القرآن مإن البواب وأصدر المشهورات، الصحيحة

. وإذاالتنبيهات مإن بنفائس خفى مإعنى شرح أو ضبط إلى يحتاج مإا وأوشح
. ومإسلم البخاري : رواهفمعناه عليه، : مإتفقحديث آخر في قلت

ًا يكون أن الكتاب هذا تم إن وأرجو ًا الخيرات، إلى به للمعتنى سائق له حاجز
ًا سائل . وأناوالمهلكات القبائح أنواع عن لي، يدعو أن مإنه بشئ انتفع أخ

الكريم الله وعلى أجمعين، والمسلمين أحبابنا، وسائر ومإشايخى، ولوالدى،
ول حول ول الوكيل، ونعم الله وحسبى واستنادى، تفويضى وإليه اعتمادى،

. الحكيم العزيز بالله إل قوة



الرحيم الرحمن الله بسم

ِلخلِص باب ّية وإحضار ا الن
ّية البارزة والحوال والقوال العمال جميع في والخف

ّلهَّ َقاََل َوَماَ تعاَلى ال ّ ُأِمُروا :  {  ُدوا ِإلِ ُب ْع َي ّلهََّ ِل ِلِصيَن ال ّديَِّن َلهَُّ ُمْخ َء ال َفاَ َن ُح
ِقيُموُا ُيِّ َة َو ُتوُا الّصلَّ ْؤ ُيِّ َة َو َكاَ ِلَك الّز َذ ِة ِديُِّن َو ّيَم َق ْل   .} ا

َقاََل َلْن تعاَلى و َناََل :  {  ّلهََّ َيِّ َهاَ ال َهاَ َولِ ُلُحوُُم ُؤ ِكْن ِدَماَ َل ُلهَُّ َو َناَ َوُىَ َيِّ ّتْق ال
ُكْم ْن  .} ِم

َقاََل ُقْل تعاَلى و ُفوُا ِإْن :  {  ُكْم ِفيِ َماَ ُتْخ ِر ُدو ْو ُص ُه َأ ُدو ْب َلْمهَُّ ُت ْع ّلهَُّ َيِّ  .}  ال

َعْن -1 ِر و ِنيَن َأمي ْؤِم ْلُم ْفٍص أبيِ ا ّطاَِب بِن ُعمَر ح ْلَخ ْيل ْبن ا َف ْبد ْبِن ُن َع
ُعّزىَ ْل ِد ْبن ريِّاَح بن ا ِهَّ عب ّل ّي ْبِن رزاح ْبِن ُقْرِط ْبن ال ِد ْعِب ْبن َع ّي ْبن َك َؤ ُل

ُقَرِشيِّ غاَلٍب بن ّي ال ْعُت قاَل ، عنهَّ اللهَّ . رضيِ العدو اللهَّ رُسوَُل : سم
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ّنماَ  يِّ َلعماَُل « إ ّياَت ا ّن ّنَماَ ، باَل ِإ ُكّل و امرٍئ ِل

َوُىَ َماَ َنْت فمْن ، َن ُتهَُّ كاَ َلى هْجَر ِهَّ اللهَّ ِإ ِل ُتهَّ وَرُسوُ ِهَّ اللهَّ إلى فهجر ِل ورُسوُ
ْنت ومْن ، َاَ ُتهَّ ك َياَ هْجَر ْن ُد ُبهاَ ل ٍة َأو ، ُيِّصي َأ ْنكُحهاَ امَر ُتهَُّ َيِّ ْهْجَر َهاََجر ماَ إلى ف

ِهَّ ْي ٌق» إل َف ّت ُه على  م ِتهَّ. روا ُبوُ ِإماَماَ صّح َأ ِثين:  ّد ِد الُمَح ْب ُد اللهَّ َع بُن ُمَحّم
ْبراهيَم ْبن ِإْسَماَعيل ْلُمغُيرة ْبن ِإ َبهَّْ ْبن ا ِفيِّ بْردْز ْع ْلُج ّي،  ا ِر ُبَخاَ ْل ُبوُ ا َأ َو
ِنى ْي ْلَحّجاَِج ْبن ُمْسلُم الُحَس ٍم بن ا ّي ُمسل ْير ُقَش ّي  ال ُبوُر ْيَساَ ّن اللهَّ َرَضيَِ ال

ُهَماَ ْن ِهماَ فيِ َع ْيِِّن َصحيحي َذ ّل ُتِب َأَصّح هماَ ال ُك ْل َفة ا ّن ْلُمَص . ا

َعْن- 2 ِنيَن ُأّم َو ْؤِم ْلُم ِد ُأّم ا ْب ِهَّ َع ّل قاَلت: قاَل عنهاَ اللهَّ َرضيَِ َعاَئَشَة ال
ّلى اللهَّ رسوُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ْغُُزووَس َيِّ ْيٌش  « َبَة َج ْع َك ْل َذا ا ِإ ُنوُا َف َء َكاَ ْيدا بب

َلْرِض ِمَن ِهم ُيِّْخَسُف ا ِل ّو َأ ِهْم ب ِر َلْت َوآَِخ َقاَ ْلُت ».  ُق ِهَّ َرُسوَُل َيِّاَ :  ّل ْيَف ، ال َك
ِهم ُيِّْخَسُف ِل ّو َأ ِهْم َب ِر ِهْم َوآَِخ ِفي ُهْم َو ُق َوُا ْيَس َوَمْن َأْس ُهْم َل : َقاََل ،؟ ِمن

ُيِّْخَسُف ِهم « ِل ّو َأ ِهْم ِب ِر ُثوُن ُثّم ، َوآَِخ َع ْب َلى ُيِّ ِهْم َع ِت ّياَ ٌق» ِن َف ّت ِهَّ  ُم ْي َل : هذا َع
ْفُظ ّي َل ِر ُبَخاَ ْل . ا

َعْن- 3 ِئَشة و َهاَ اللهَّ َرِضيَِ َعاَ ْن َلت ع ِبيِّ قاََل َقاَ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : وَس
َة «لِ َد ِهْجَر ْع ْتِح، َب َف ْل ٌد َولكْن ا َهاَ ّيٌة ِج ِن َذا ، َو ِإ ُتْم َو ِر ْنف ُت ِفُروا» اْس ْن ٌقفاَ َف ّت  ُم

ِهَّ ْي َل . َع



ُه َناَ ْع َة : لِ َوَم ّكَة ِمْن ِهْجَر َهاَ َم ّن ل
ٍم َداَر َصاََرْت َ . ِإْسلَّ

َعْن- 4 ِد أبيِ و ْب ِهَّ َع ّل ِر ال ِب ِد ْبِن جاَ ْب ِهَّ َع ّل ّي ال ِر ْنَصاَ َل ُهَماَ اللهَّ رِضيَِ ا ْن َقاََل ع
ّناَ ُك ِبيِّ َمعَ : ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل َغَزاة فيِ وَس ِإّن: َف ِة  « َن ِديِّ ْلَم ِباَ

ً ِرَجاَلِ ُتْم َماَ َل ًا ِسْر َ ، َمِسير ُتْم َولِ ْع َط ًاَ َق ِديِّ ّ َوا ُنوُا ِإلِ ُكم كاَ ُهُم َمع َبَس َح
ِفيِ َو ْلَمَرُض»  ِة ا َيِّ ّ روا ِإلِ ُكْم : « ُكوُ ِر» فيِ َشر َلْج ُها ِلٌم  َروا . ُمْس

ُه ّي وروا ِر ُبَخاَ َنٍس َعْن  ال ّلهَُّ َرِضيَِ َأ ْنهَُّ ال َناَ َقاََل َع ْع ِة ِمْن :َرَج َو ُبوَُك َغْز َعَ َت َم
ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل: وَس ِإّنَف ًاَ  « َوُاَم ْق َناَ َأ َف ْل ِة خ ِديِّن َناَ َماَ باَلم ْك َل َس
ًاَ ْعب َ ِش ًاَ َولِ ِديِّ ّ َوا ُهْم ِإلِ َناَ َو َع ُهْم ، َم َبَس ْذُر» َح ُع ْل .ا

َعْن- 5 َد أبيِ َو ِزيِّ ْعِن َيِّ َد ْبن َم ِزيِّ َلْخنِس ْبِن َيِّ ْنهْم، اللهَّ رضيِ ا َوُ َع ُه ُه َو ُبوُ َأ َو
ُه ّد ّيوَُن، َوَج ِب َكاََن َصَحاَ ُد أبيِ َقاَل:  ِزيِّ ِنيَر َأْخَرَج َيِّ َناَ ُق َد ّد َهاَ َيِّتَص َهاَ ِب َع َوَُض َف

َد ْن ِد فيِ َرُجٍل ِع ْلَمْسِج ْئُت ا َهاَ َفِج ُت ْذ َأَخ ُتهَُّ َف ْي أت
َ َهاَ َف َقاََل ِب َف ِهَّ .  ّل َوال ّيِّاََك َماَ :  ِإ

ْدُت ُتهَُّ ، َأَر َلى َفَخاَصْم ِهَّ رسوُل ِإ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل: وَس َلَكَف َماَ  «
ْيَِّت ُد َيِّاَ نوُ ِزيِّ َلَك ، َيِّ ْذَت َماَ َو ْعُن َيِّاَ َأخ ّي  رواه» َم .  البخاَر

َعْن- 6 َق أبيِ َو ِد ِإْسَحاَ ْع ّقاٍَص أبيِ ْبِن س ْيِب بن َماَلك َو َه ِد ْبِن ُأ ْب َناَِف َع َم
َة ْبِن َة ْبِن ِكلَِّب ْبِن ُزهر ْعِب ْبِن ُمّر ّىَ بِن ك ُقرِشيِّ ُلؤ ْل ّي ا ِر َه ّلهَُّ رِضيِ الّز ال

ْنهَُّ، ِد َع َعشرة َأح ْل ِد ا ْلَمْشهوُ ّنة َلهْم ا ْلَج ّلهَُّ رِضيِ ، ِباَ ُهم ال ْن ِنيِقاَل: َع َء  « َجاَ
ّلى اللهَّ رسوُُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِنيِ وَس ُد ُعوُ َوُداِع َحّجة َعاََم َيِّ ْل َوجعٍَ ِمْن ا
ّد ْلُت ِبيِ اْشت ُق ِهَّ رُسوُل : يِّاَ َف ّل ّنيِ ال ْد ِإ َغ َق ْلوُجعَِ ِمن ِبيِ بل َناَ ، َترىَ َماَ ا َأ َو

َ َماٍَل ُذو ِنيِ َولِ ُث ّ َيِّر ْبنٌة ِإلِ ّدق ، ِليِ ا َأتَص َثْى َأف ُل ُث ِليِ؟ ب ْلُت ، َقاََل: لِ ماَ : ُق
ُطر ُوَُل فاَلّش ْلُت : لِ، فقاََل ؟ اللهَّ َيِّاَرس ُلُث ُق ّث ّلهَّ؟ رسوُل يِّاَ فاَل قاَل: ال

ّثلُث ُلُث ال ّث ِثيٌر وال ْو  ك ِبيٌر َأ ّنَك     َك َء َورثتك َتذَر ِإْن ِإ ِنياَ ْيٌر أغ َأْن ِمن َخ

ُهْم َلًة تذر ُفوَُن عاَ ّف ّناَس َيِّتك ّنَك ، ال ِإ َفقًة ُتنِفق َلْن َو ِغُيِ َن ْبت َهاَ ت ّ اللهَّ وْجهََّ ِب ِإلِ
َهاَ ُأجْرَت ْي َل ّتى َع َأتَك فيِ َتْجعُل ماَ َح َيِّاََقاَل: اْمَر ْلت:  َفق ّلَف اللهَّ َرُسوَُل   ُأَخ

َد ْع ِبيِ؟ َب ّنك َأْصَحاَ ِإ ّلَف لن َقاَل:  ْعَمل ُتَخ ً فت ِغُيِ َعَملَّ ْبت ِهَّ َت ّ اللهَّ َوْجهََّ ِب إلِ
ْدَت ِهَّ اْزد ِرفعًة َدرجًة ِب ّلك و َع ّلف َأْن ول َتى ُتخ َعَ َح ْنتف َقوُاٌم بَك يِّ ُيَِّضّر َأ بك َو

ُهّم ّل ُهم، ِلْصحاَبيِ َأْمِض آَخُروَن. ال َت َ هْجر ُهْم َولِ ّد َلى تُر ِبهم، َع َقاَ ْع َلكن َأ
ْلباَئُس ُد ا ْع َلَة ْبُن س ْوُ ّلى اللهَّ رسوُُل َلهَُّ « يِّْرثى خـ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم» َع وَس

ّكَة َماََت َأن ٌق» بم . عليهَّ  متف



َعْن- 7 ْيِّرة أبيِ َو ِد ُهر ْب ٍر ْبِن الّرْحمن َع ْنهَُّ اللهَّ رضيِ صْخ : قاََل قاَل َع
ّلى اللهَّ َرُسوُُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ِإّنوَس ُظُر لِ اللهَّ  « ْن ْكم ِإلى َيِّ َولِ ، َأْجساَِم

ُكْم ِإلى ِر َوُ ِكْن ، ُص َل ُظُر َو ْن َلى َيِّ ُكْم ِإ ِب ُلوُ ُكْم ُق ِل َأعماَ . مسلم  رواه» َو

َعْن- 8 ِد ُموَُسى أبيِ و ْب ِهَّ ع ّل ْيٍس ْبِن ال ّي َق ِر َلشع قاََل: عنهَّ اللهَّ رِضيِ ا
ِئَل ّلى اللهَّ رسوُل ُس ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِتُل الّرُجِل َعِن وَس َعًة ُيِّقاَ ، َشَجاَ

ِتُل ُيِّقاَ ّيًة و ِتُل َحِم ًء ويِّقاَ ّي ، ِريِّاَ ِلك َأ ِبيِل فيِ ذ ِهَّ؟ َس ّل َقاََل ال اللهَّ رسوُل َف
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َتَل : « َمْن وَس ُكوُن قاَ َت ِلمُة ِل ِهَّ ك ّل َياَ ِهيِ ال ْل ُع ْل َوُ ا ُه فيِ ف
ِبيِل ِهَّ َس ّل ٌق» ال َف ّت   عليهَّ  ُم

ْكَرة أبيِ وعن- 9 ْيعَِ َب ِرِث ْبِن ُنف ْلحاَ ّثقِفيِ ا ِبيِّ َأّن عنهَّ اللهَّ َرِضيِ ال ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا وَس ِإ َقى قاَل: « ْلت ِلَماَِن ا ْلُمْس ِهَماَ ا ْي ْيف ِتُل بس ْلقاَ فاَ

ُتوُُل ْق ِر» فيِ والم ّناَ ْلُتال ُق َيِّاَ   ِهَّ َرُسوُل :  ّل َذا ، ال ِتُل َه َقاَ ْل ُتوُِل َباَُل فَماَ ا ْلمْق ا
ّنهَُّ ؟ ِإ ًاَ َكاََن َقاَل: « ِريِّص َلى َح ْتِل َع ِهَّ» َق ِب ٌقَصاَِح . عليهَّ  متف

َعْن- 10 َة أبيِ َو ْيَِّر ّلى اللهَّ رسوُل قاَل: قاَل عنهَّ اللهَّ َرِضيَِ ُهَر اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُة: وَس َ ٍة فيِ الّرُجِل  «َصلَّ ُد جماَع َلى تزيِّ ِهَّ َع ِت َ ِهَّ فيِ َصلَّ ِق ُسوُ
ِهَّ ِت ْي َب ًاَ َو ِلَك ، َدَرَجًة وِعْشريَِّن بْضع ُهْم َأّن وذ َد َأ ِإذا َأَح َوُّض َأْحَسَن َت ُوُُضوَُء َف ْل ا

َتى ُثّم ، ْلَمْسِجد َأ ُد لِ ا ِريِّ ّ ُيِّ َة ِإلِ َ ُه لِ ، الّصلَّ َهُز ْن ّ َيِّ ُة ِإلِ َ َيِّخُط َلْم ، الّصلَّ
ًة َوُ ّ ُخط َعَ ِإلِ ِف ْنهَُّ َوُحّط ، َدرجٌة ِبهاَ َلهَُّ ُر َهاَ َع َئٌة ِب ّتى َخطي ْدخَل ح َد َيِّ ْلَمْسِج ، ا

َذا ِإ َد دخل َف ْلَمْسِج ِة فيِ كاََن ا َ َنِت َماَ الّصلَّ ُة َكاَ ِبُسهَُّ التيِ ِهيَِ الّصلَّ ، تح
َكُة ِئ ْلَملَّ ّلوَُن َوا َلى ُيَِّص ُكْم َع ِهَّ فيِ دام ماَ َأَحد ِلس ّلذي َمْج ّلى ا ِهَّ َص ، ِفي

ُلوَُن ُقوُ ُهّم يِّ ّل ُهّم ، اْرَحْمهَُّ : ال ّل ِفْر ال ْغ ُهّم ، َلهَُّ ا ّل ِهَّ ُتْب ال ْي َل َلْم ، َع ِذ ماَ ْؤ ِهَّ ُيِّ ، ِفي
ِدْث َلْم َماَ ِهَّ ُيِّْح ٌق» ِفي َذا عليهَّ  متف َه ْفُظ ،و ٍم َل ُلهَُّ ُمْسل ْوُ َق َو ّلى .  اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ُه: وَس َهُز ْن َوُ»  «يِّ ُه ِء ِبفتِح   ْلياَ ِء ا ْلهاَ َأي َوباَلّزاي َوا ِرُجهَُّ :  ُيِّْخ
ِهُضهَُّ ْن ُيِّ . و

َعْن- 11 ّباَِس أبيِ َو َع ْل ِد ا ْب ِهَّ َع ّل ّباَِس ْبِن ال ِد ْبِن ع ْب ِّطلب َع ْلُم اللهَّ َرِضيِ ا
ّلى اللهَّ رسوُل َعْن عنهماَ، ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ َعْن َيِّْروىَ ِفيماَ ،  وَس ّب ، ر
َباََرَك َلى َت َعاَ َت ِإّن: َقاََل َو َتَب اللهَّ  « ْلحسناَِت ك ّيئاَِت ا ّيَن ُثّم والّس : ذلك َب
ٍة هّم فَمْن َهاَ َفلْم ِبَحَسن ْل ْعَم َهاَ يِّ َب ّلهَُّ كت ُه ال َد ْن َباََرَك ِع َلى َت َعاَ َت ُه َو َد ْن حسنًة ِع

ِإْن كاَِملًة َهاَ هّم َو َهاَ ب َل َعِم َهاَ َف َب َت ّلهَُّ َك َناٍَت َعْشر ال َلى َحَس ِة ِإ ِئ ِعَماَ ْب ْعٍف َس ِض



َلى َعاٍَف ِإ ٍة َأْض ِإْن ، كثير ِة َهّم َو َئ ّي َلْم ِبس َهاَ َف ْل ْعَم َهاَ َيِّ َب َت ّلهَُّ َك ُه ال َد ْن َنًة ِع َحَس
َلًة ِإْن ، كاَِم َهاَ ِبهاَ َهّم َو َعِمل َهاَ ف َب َت ّلهَُّ َك َئًة ال ّي ًة» َس َد ٌقَواِح . عليهَّ  متف

ْبد أبيِ وعن- 12 ِد الّرْحَمن َع ْب ِهَّ َع ّل ّطاَِب، ْبِن ُعَمَر ْبِن ال ْلخ اللهَّ رضيِ ا
ْعُت عنهماَ ّلى اللهَّ رسوُل قاَل: َسِم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل: وَس َقَيِّ َل َط ْن  «ا
َثُة َ ُكْم َكاََن ِمّمْن نفر َثلَّ َل ْب ّتى َق ُهُم َح َوا ِبيُت آَ ْلم َلى ا ٍر ِإ ُه، َغاَ ُلوُ َدَخ َف

َدَرْت ْنَح ٌة فاَ ْلجبِل ِمَن َصْخر ّدْت ا ِهْم َفَس ْي َل َغُاََر، َع ْل ُلوُا ا َقاَ ّنهَُّ َف ِإ ُكْم لِ :  ْنِجي ُيِّ
ِة ِمْن ّ الّصْخَر ُعوُا َأْن ِإلِ ْد ُكْم بصاَلح تعاَلى اللهَّ َت ْعَماَل . َأ

ُهْم رجٌل قاَل ُهّم ِمن ّل َبوُاِن ِليِ َكاََن : ال ْيَخاَِن َأ ِبيراِن َش ْنُت ، َك ُك َ و ُق لِ ِب َأغ

َهماَ ْبل ً ق ْهلَّ ً َولِ َأ َأىَ ماَلِ َلُب بيِ فن ِر َط ًاَ الّشج ْوُم ِرْح َفلْم َيِّ ْيهَماَ ُأ َل ّتى َع َح
ْبت َناََماَ ُهَماَ َفَحل َقهَماَ َل ُبوُ ُهَماَ غ ُت ْد َوَُج ْيِن َف ِئم ْهت ، َناَ ِر َك َظهَماَ َأْن َف َأْن ُأوق َو

َق ِب ْغ ُهَماَ َأ َل ْب ً َق ْهلَّ ْو َأ ْثُت َماَلًِ، َأ ِب َل َدُح     َف َق ْل َلى َوا ِدىَ َع ِظُر    َيِّ َت ْن َأ

ُهماَ َظ َقاَ ِتي ّتى اْس َق َح َفْجُر َبَر ْل َيُة ا ْب ْوَُن َوالّص َغ َتضاَ َد َيِّ ْن َدمى ِع َق
َظاَ     ْيق َت َباَ َفاَْس ُهَماَ َفَشر َق ُبوُ ُهّم َغ ّل ْنُت ِإْن . ال ْلُت ُك َع ِلَك َف َء َذ َغُاَ ِت ْب ِهَك ا َوْج

َفّرْج ّناَ َف ِهَّ َنْحُن َماَ َع ِه ِمْن ِفي ِذ َفَرَجْت ، الّصْخَرة َه ْن ًاَ فاَ ْيئ ُعوَُن لِ َش َتطي َيِّْس
ْلُخُروَج ْنهَُّ ا . ِم

ُهّم الخر قاَل ّل ّنهَُّ : ال َنُة ِليَِ َكاَنْت ِإ ْب ّناَِس َأَحّب كاَنْت عّم ا َليِّ ال » وفيِ ِإ
ْنُت روايِّة ُك َهاَ : «  ّب َأشد ُأِح ِء الّرَجاَُل ُيِّحّب َماَ َك ّنَساَ َهاَ ، ال ُت ْد َأَر َلى َف َهاَ َع ْفس َن

َعْت َن َت ّنى َفاَْم ّتى ِم َلّمْت َح َهاَ َأ َنٌة ِب ِنيَن ِمَن َس ِنى الّس ْت َء ِهاَ َفَجاَ ُت ْي َط ْع َأ َف
َئَة ِعْشريَِّن ٍر َوِماَ َناَ َلى ِديِّ ّلَى َأْن َع ِنى ُتَخ ْي ْيَن َب َب َهاَ َو ْفِس َلت َن َع َف ّتى ، ف َذا َح ِإ

َدْرُت َهاَ َق ْي َل َلّماَ روايِّة » وفيِ َع َف ْدُت : «  َع ْيَن َق َهاَ َب ْي ّتِق َقاَلْت ، ِرْجل اللهَّ : ا
ُفّض ولِ َتَم َت ْلخاَ ّ ا ِهَّ ِإلِ ّق ْفُت ، ِبَح ْنَصَر َهاَ فاَ ْن ِهَى َع ّناَِس َأَحّب َو ِإليِّ ال

ْكُت َهَب َوتر ّذ ّلذي ال َهاَ ا ُت َطي ْع ُهّم ، َأ ّل ْنُت ِإْن ال ْعلُت ُك ِلَك َف َغُاََء َذ ِت ْب ِهَك ا َوْج
ْفُرْج ّناَ فاَ ِهَّ َنْحُن َماَ َع َفَرَجِت ، ِفي ُة فاَن ْيَر الّصْخَر ُهْم َغ ّن أ

ُعوَُن لِ َ ِطي َت َيِّْس
ْلُخُروَج َهاَ ا ْن . ِم

َقاََل ِلُث و ّثاَ ُهّم ال ّل ّنيِ : ال ْأَجْرُت ِإ َت َء اْس ُتهْم ُأجَرا ْي َط ْع َأ ُهْم َو ْيَر َأْجَر َرُجٍل َغ
ٍد ّلذي َتَرَك َواِح فجاَئنى الموُال منهَّ كثرت حتى أجره فثّمرت وذهب ّلهَّ ا
ّد اللهَّ عبد يِّاَ فقاَل حين بعد َليِّ َأ ِري ِإ ْلُت ، َأْج ُكّل َفُق ِرَك مْن َتَرىَ َماَ :  َأْج

ِبِل : ِمَن ِل ِر ا َق َب ْل َنم َوا َغُ ْل ِقيق َوا َد فقاَل: يِّاَ َوالّر ْب ِهَّ َع ّل ْي لِ ال ْهز ، بيِ َتْست
ْلُت ُق َ َف ُي : لِ ْهز َت ُه بك، َأْس َذ َأَخ ّلهَُّ َف َقهَُّ ُك َلْم فاَْستاَ ْتُرْك َف ْنهَّ َيِّ ًاَ ِم ْيئ ُهّم ، َش ّل ال



ْنُت ِإْن ْلُت ُك َع ِلَك َف َء َذ َغُاَ ْبت ِهَك ا ْفُرْج َوْج ّناَ فاَ ِهَّ َنْحُن َماَ َع َفَرَجِت ، ِفي ْن َفاَ
ُة ٌق» َيِّْمُشوَُن فخَرُجوُا الّصْخَر عليهَّ.  متف



التوبة باب- 2

العبد بين المعصية كاَنت ذنب. فإن كل ِمْن واجبة العلماَء: التوُبة قاَل
ّلهَّ وبين يِّقلعَ أن شروط: أحدهاَ ثلَّثة فلهاَ آَدميِ بحق تتعلق لِ تعاَلى ال
َلى يِّندم أن والثاَنيِ المعصية، َعْن يِّعوُد لِ أن يِّعزم أن والثاَلث فعلهاَ، َع
تتعلق المعصية كاَنت توُبتهَّ. وإن تصح لم الثلَّثة أحد فقد فإن أبدا؛ إليهاَ

صاَحبهاَ. فأن حق ِمْن يِّبرأ وأن الثلَّثة أربعة: هذه فشروطهاَ بآدميِ
ْنهَّ مكنهَّ ونحوُه قذف حد كاَن وإن إليهَّ، رده نحوُه أو ماَلِ كاَنت طلب أو ِم

ْنهاَ. ويِّجب استحلهَّ غيبة كاَنت وإن عفوُه، الذنوُب، جميعَ ِمْن يِّتوُب أن ِم
وبقى الذنب ذلك ِمْن الحق أهل عند توُبتهَّ صحت بعضهاَ ِمْن تاَب فإن
َلى المة وإجماَع والسنة الكتاَب دلِئل تظاَهرت الباَقيِ. وقد عليهَّ َع

.التوُبة وجوُب

ّلهَّ قاَل َلى تعاَلى:  { وتوُبوُا ال ّلهَّ ِإ تفلحوُن لعلكم المؤمنوُن أيِّهاَ جميعاَ ال
{. 

 .}  إليهَّ توُبوُا ثم ربكم تعاَلى:  { استغُفروا وقاَل

َلى توُبوُا آَمنوُا الذيِّن أيِّهاَ تعاَلى:  { يِّاَ وقاَل ّلهَّ ِإ  .}  نصوُحاَ توُبة ال

َعْن- 13 َة أبيِ و ْيَِّر ّلى اللهَّ رسوُل : سِمعُت قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ ُهَر َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ّلهَّ: َيِّ ّنيِ  « وال ْغُفُر ِإ َت ُتوُُب ، اللهَّ َلْس َأ ْيهَّ َو فيِ ، ِإل

ِم ْوُ َي ِعين ِمْن َأكثر ، ال ْب ًة َس . البخاَري  رواه» مّر

َغّر وعن- 14 َل ِنيِّ َيِّساَر ْبن ا اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ الُمز
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّيِّهاَ  « يِّاَ: وَس ّناَس َأ ُبوُا ال ِهَّ ِإلى ُتوُ ّل ُه ال ْغُفُرو ِإنيِ واْست ف
ِم فيِ َأتوُُب ْوُ َي . مسلم  رواه» َمّرة ماَئة ال

َة أبيِ وعْن- 15 َنس َحْمَز ِلٍك بن َأ ّي َماَ ِر ْنَصاَ َل ِم ا ِد ّلى اللهَّ رسوُل َخاَ َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّلى اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ ، وَس ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ّلهَُّ: وَس ْفرُح  ل ِة َأ ْتوُب ِه ب ِد ْب ُكْم ِمْن َع ِد َلى سقَط َأَح ِه َع ِر ِعي ّلهَُّ وقد ب َأض

ٍة َأرٍض فيِ ٌق َفلَّ . عليهَّ متف

ٍم روايِّة وفيِ ّلهَُّ: لُمْسل ّد  « ل ًاَ َأش ِة فرح ْوُب َت ِه ِب ِد ْب ُتوُُب ِحين َع ِهَّ يِّ ْلي ِمْن ِإ
ُكْم ِد َلى كاَن َأَح ِهَّ َع ِت َل َأْرٍض راِح ٍة ِب ْنفلتْت ، فلَّ ْنهَُّ فاَ ْيهاَ ِم َل طعاَُمهَُّ وع



ُبهَُّ ِيَِّس وشَرا أ
َ َهاَ ف ْن َتى ، ِم َأ ًة ف َعَ َشَجر َطَج َهاَ فيِ فاَْض ّل ِيَِّس وقد ، ِظ أ

ِمْن َ
ِهَّ ِت ْينماَ ، َراِحل َب َوُ َف ِلَك ه َذ ْذ َك َوُ ِإ ِئمة ِبهاَ ُه ُه َقاَ َد ْن َأخذ ، ِع َهاَ َف َقاََل ُثّم ِبخطاَِم

ِة ِمْن ّد َفرِح ِش ُهّم ال ّل ِدي َأنت : ال ْب َأناَ ع ّبَك، و َأ ر َط ِة ِمْن َأْخ ّد  .» الفرح ِش

ِد ُموُسى أبيِ وعن- 16 ْب ِهَّ َع ّل ْيٍس بِن ال ّي َق ِر َع َلْش ، عنهَّ اللهَّ رِضيِ ، ا
ِبيِّ عن ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإنقاَل: وَس ْبُسُط تعاَلى اللهَّ  «  ُه يِّ ْيِل يِّد ّل ِباَل

ُتوُب ُء لي ِر ُمسيِ َهاَ ّن ْبُسُط ال ُه َويِّ ِر َيِّد َهاَ ّن ُتوَُب باَل َي ُء ل ْيِل ُمِسيِ ّل ّتى ال َعَ ح ُل ْط َت
ِبهاَ ِمن الّشْمُس ِر ْغُ . مسلم  رواه» م

َعْن- 17 َة أبيِ و ْيِّر ّلى اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ ُهر اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْبَل تاَب  « َمْن: وَس َعَ َأْن َق ُل َهاَ ِمْن الّشْمُس تط ِب ِر ْغُ اللهَّ َتاََب م
ْيهَّ َل . مسلم  رواه» ع

َعْن- 18 ِد أبيِ و ْب ِد الّرْحمن َع ْب ِهَّ َع ّل ّطاَب بن ُعمَر بن ال اللهَّ رضيِ الخ
ّنبيِّ عن عنهماَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّنقاَل: وَس َبُل وَجّل عّز اللهَّ  « ْق يِّ
ْوُبة ِد ت ْب َلم الع ِر» َماَ . حسٌن وقاَل: حديِّث الترمذي  رواهُيِّغُْرغ

َعْن- 19 ْبيٍش ْبِن ِزّر و ْيُت: َقاَل ُح َأت ْفوُاَن   ْنهَُّ اللهَّ رِضيِ عّساٍَل ْبِن ص ع
ُلهَُّ َأ ْلَمْسِح عن َأْس َلى ا ْيِن َع ّف ْلُخ َء : َماَ فقاَل ا ْلُت ؟ ِزّر َيِّاَ ِبَك َجاَ ُق ُء ف َغُاَ ْبت : ا
ِم ْل ِع ْل ِإّن ، ا َقاَل:  َكَة ف ِئ ْلملَّ ُعَ ا ِتهاَ َتَض ِنح ِلِب َأْج َطاَ ِم ِل ْل ِع ْل ُلُب بَماَ ِرضاَء ا ، َيِّط
ْلُت ّنهَّ َفق ِإ ْد :  ِري فيِ َحّك ق ْد ْلمْسُح ص َلى ا ْيِن َع ّف ْلُخ َد ا ْع ِئِط َب َغُاَ ْل ْوُِل ا ْلب ، وا
ْنَت ُك ًا و ِبيِّ َأْصحاَب ِمْن اْمَرء ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْئت ، وَس ُلَك َفج َأ : َأْس

َتهَُّ َهْل ْع ْذكُر سِم ِلَك فيِ يِّ ًاَ َذ ْيئ َعْم قاَل ؟ ش ْأُمرناَ كاََن : ن ًا ُكناَ إذا يِّ سفر
ْو     ِفريِّن أ َع لِ َأن     ُمساَ ْنز َفناَ ن ٍم ثلَّثة خفاَ ّيِّاَ ِليهّن َأ َياَ َل ّ و ٍة ِمْن ِإلِ َناَب ، ج

ِكْن ْبوٍُل غاَئٍط ِمْن ل ٍم و ْنوُ ْلُت و ُق َهل . ف ُكر سِمعتهَُّ :  ْلهوُىَ فيِ يِّذ ًاَ ا ْيئ ؟ ش
ّناَ : نعْم قاَل ّلى اللهَّ رسوُل َمعَ ُك ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍر فيِ وَس ْيناَ ، سف فب
ُه نحُن ْند ُه ِإذ ِع َدا ْعرابيِ ناَ ْوٍُت َأ ّي لهَّ بص ُد : يِّاَ جهوُر َأَجاَبهَُّ ، ُمحّم رسوُُل ف
ّلى اللهَّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِتهَّ ِمْن نْحوُا وَس ْوُ ُؤْم»: َص ْلُت «هاَ ُق ْيَِّحَك لهَُّ  ف َو  :

ْغُضْض ِتَك ِمْن ا ْوُ ّنك َص ِإ ْند ف ّنبيِّ ِع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد وَس ِهيت وق َعْن ُن
ّلهَّ فقاَل ، هذا َقاََل َأغُضُض لِ : وال ِبيِّ :  ْعرا َل ُء ا ْلَمْر َقوُم ُيِِّحّب : ا ْل َلّماَ ا و

ْلحق ِهْم؟ يِّ ِبيِّ قاَل ِب ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُء: وَس ْلمْر ْوَُم َأَحّب مْن معَ  «ا َيِّ
ِة ْلِقياَم َناَ َزاَل  فماَ» ا ُث ّد ّتى ُيِّح ًاَ ذكر ح ْغُرب من باَب ْلَم ُة ا ْو عْرِضهَّ َمسير أ

ِكُب يِِّسير ِهَّ فيِ الّرا ِعيَن عْرِض َب ْو َأْر ِعيَن َأ ْب ًاَ. َس َقاََلَعاَم ْفياَُن   ُد ُس َأح



ِة َوا ِقبل. الّر ِم   َقهَُّ الّشاَ ّلهَُّ خل ْوُم تعاَلى ال َلْرَض السموُات خلق يِّ وا
ًاَ ْفتوُح ّتوُبة م ُق لِ ِلل ّتى ُيِّغُل َعَ ح ُل ْنهَُّ الّشْمُس َتط ّتْرمذي  رواه» ِم وغيره ال

. صحيح حسن : حديِّث وقاَل

ٍد أبيِ وعْن- 20 ِعي ْعد س ّي ِسناٍَن ْبِن ماَلك ْبِن َس ِر ْد ْلُخ َأن عنهَّ اللهَّ رضيِ ا

ِبيِّ ّلى اللهَّ َن ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكْم َكاََن ِفيمْن  « كاَن: َقاَل وَس ْبل قتل َرُجٌل َق
ِتْسعين ِتْسعًة ًاَ و ْفس َأل ، ن َلم عن فس ْهِل َأع َلْرِض َأ ُدّل ا ِهٍب على ف ، را
ُه َتاَ َأ ّنهَُّ فقاَل َف ِإ َتل :  ِعيَن ِتسعًة َق ًاَ وتس ْفس ٍة ِمْن َلهَُّ َفهْل ، َن َب ْوُ : فقاَل ؟ ت

َلهَُّ لِ ِهَّ فكّمَل فقت ُدّل ، الرِض أهِل أعلم عن سأَل ثّم ِماَئًة ِب رجٍل على ف
ٍم ٍة ِمْن َلهَُّ فهْل نفٍس ماَئَة َقتل فقاَل: إنهََّ عاَل ْوُب َعْم ؟ َت َن ومْن فقاََل: 
َنهَُّ يُِّحوُُل ْي ْيَن ب ْوُبة وب ْق ؟ الت ِل َط ْن َلى ا ِإّن ، وكذا كذا َأْرِض ِإ ًاَ بهاَ ف َناَس ُأ

ُدوَن ُب ْع ِد تعاَلى اللهَّ يِّ ُب ْع ُهْم اللهَّ فاَ ْع ْعَ ولِ ، َم َهاَ َأْرِضَك ِإلى َتْرج ّن ِإ َأْرُض ف

ٍء َلق ، ُسوُ َط ّتى فاَن ُق َنَصف ِإذا ح ّطريِّ ُه ال َتاَ ْوُُت َأ ْلم َتصمْت ا ِهَّ فاَخ في
َكُة ِة َملَّئ َعذاِب وملَّكُة الّرْحَم ْل َء الّرْحَمَة ملَّئكُة . فقاَلْت ا ًاَ : جاَ ِئب ْقبلَّ تاَ ُم
ِهَّ ِب ْل ِهَّ ِإلى ِبق ّل َلْت ، تعاَلى ال َكُة وقاَ ْلعذاِب ملَّئ ّنهَُّ ا ِإ ْعَمْل لْم :  ًا َيِّ ْير ، قّط خ

ُهْم َتاَ َأ ِة فيِ َملٌك ف ُه آَدميِ ُصوَُر ُهْم فجعلوُ ْين ًاَ َأي ب ماَ قيسوُا فقاَل    حكم
ْين َلْرَضين َب َلى ا ِإ ّيِّتهماَ ف ْدنى َكاَن َأ ْهوُ َأ ُدوه فقاَُسوُا َلهَُّ، ف َوَُج ْدنى ف َلى َأ ِإ

َلْرِض َد التيِ ا َبْضتهَُّ َأَرا َكُة َفق ِة َملَّئ ٌق» الّرحم عليهَّ.  متف

ٍة وفيِ َكاَن: الصحيح فيِ روايِّ َلى  « ف ِة ِإ َيِّ ْلقْر ِة ا ْقرَب الّصاَلَح ٍر َأ ْب ، ِبِش
ِعل ِلهاَ ِمْن فُج ْه ْوَحى: الصحيح فيِ ِروايِّة  وفيِ» َأ َأ ّلهَُّ  « ف َلى ال َلى تعاَ ِإ

ِه ِذ ِدىَ، َأن َه َع َباَ ِإلى َت ِه و ِذ ِبيِ َأن َه َقاَل َتقّر ِقيُسوُا و ْينهَماَ َماَ :  ُدوه ، ب َوُج َف
َلى ِه ِإ ِذ َقَرَب َه ٍر َأ ْب َفَر ِبِش ُغُ ٍة وفيِ  . » َلهَُّ َف َأىَ: روايِّ ِه  « فن ِر ْد َهاَ ِبَص » َنْحوُ

.

َعْن- 21 ِد و ْب ِهَّ ع ّل ْعِب بِن ال َد وكاََن ، َماَلٍك بِن َك ِئ ْعٍب قاَ عنهَّ اللهَّ رِضيَِ ك
ِهَّ ِمْن ِني ْعُت: قاَل َعِميَِ، ِحيَن َب ْعَب  َسِم ّدُث عنهَّ اللهَّ رِضيِ َماَلٍك بن ك ُيَِّح

ِهَّ ِث ِيِّ ِد ّلف ِحين ِبح ّلى اللهَّ رسوُل َعْن تَخ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة فيِ ، وَس غزو
ُبوَُك َقاَل ت ْعٌب .  ّلْف : لْم ك ّلى اللهَّ رسوُِل َعْن َأتخ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس
ٍة فيِ َو ّ َغَزاهاَ َغْز ِة فيِ ِإلِ َو ُبوَُك غْز ْير ، َت ّنيِ َغ ْد َأ ْفُت ق ّل ِة فيِ تخ ٍر َغْزو ْد ، َب
َلْم َتْب و َعاَ ّلف َأحد ُيِّ ْنهَُّ َتخ ّنماَ ، ع ّلى اللهَّ رسوُُل َخَرَج ِإ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ِلُموَُن ُيِّدوَن والُمْس ْيِّش ِعيَر ُيِّر ّتى ُقر َعَ ح َلى اللهَّ َجم ُهم تعاَ ْين ْين ب وب
ِهْم ّو ُد َلى َع ِر َع ْي ٍد غ ْد ميعاَ َق َل َو ْدُت .  َعَ شه ِهَّ رسوُِل َم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع



ّلم َلَة وَس ْي ِة ل َب َعق َناَ ِحيَن ال ْق َث َوُا َلى َت ِم َع ِلْسلَّ َهاَ ِليِ َأّن ُأِحّب وَماَ ، ا َد ِب َه َمش
ٍر ْد ِإن ، َب ْدٌر َكاَنْت و َكَر ب ْذ ّناَِس فيِ َأ َهاَ ال ْفُت ِحيَن خبري من وكاَن ِمن ّل تخ
ّلى اللهَّ رسوُل َعْن ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة فيِ ، وَس َو ُبوُك َغْز ّنيِ ت ُكْن َلْم َأ َقّط َأ

َوُىَ ْق ْيَِّسَر ولِ َأ ّنيِ َأ ْفُت ِحيَن ِم ّل ْنهَُّ َتخ ْلَك فيِ َع َوة ِت َغُْز ْل ِهَّ ، ا ّل ْعُت ماَ وال َجم
ْبلهاَ ْيِن ق ّتى قّط َراِحلت ُهماَ ح ُت ْع ِة تلك فيِ َجَم َو َغُز ْل َلْم ، ا ُكن و اللهَّ رسوُل يِّ
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد وَس ًة ُيِّريِّ ّ َغْزو َهاَ وّرىَ ِإلِ ِر ْي َغُ ّتى ب َنْت ح ُة ِتلَك َكاَ َغُْزو ْل ا

َغَُزاهاَ ، ّلى اللهَّ رسوُل ف ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍد َحّر فيِ وَس َبَل ، َشديِّ َتْق َواْس
ًا ًا َسفر ِعيد َبَل َب ْق َت َواْس ًا.  َفاَز ًا َوَم ًا َعدد ّلى ، َكثير ْلُمْسلِميَن فَج ُهْم ل َأْمَر

ّهبوُا َأ َت َي َبَة ل ْه ِهْم ُأ ِو ُهْم َغْز َبَر َأْخ ِهُم َف ِه َوُْج ّلذي ب ُد ا ِلُموُن ، ُيِّريِّ ْلُمْس َمعَ َوا
ِثيٌر اللهَّ رسوُل َ ك ُهْم َولِ ُع َتاٌَب َيِّْجَم ِفٌظ ِك ُد َحاَ ُيِّريِّ َيِّوُان بذلَك «  ّد » قاَل ال
ْعٌب ُد َرُجٌل : فقّل َك ّيَب َأْن ُيِّريِّ َغُ َت ّ َيِّ َيْخفى ذلَك َأّن َظّن ِإلِ ِهَّ َس َلْم ِب ِزْل َماَ ْن َيِّ
ِهَّ ِهَّ ِمن َوْحٌى في ّل َغَزا ، ال ّلى اللهَّ رسوُل و ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َة تلَك وَس الغُزو

ّثَماَُر َطاَبت حين ّظلَُّل ال َأناَ ، وال َهاَ َف ْي َل ّهز ، َأْصعُر ِإ ّلى اللهَّ رسوُل فتج َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِلُموُن وَس ْلُمْس ْقت ، معهَُّ َوا ّهَز ِلكْى َأغدو وطِف َتَج معهَُّ َأ

ُعَ َأْرج ْقض ولْم ف ًاَ َأ ُقوُُل ، شيئ َأ َأناَ فيِ و ْفسى:  ِدٌر َن َلى َقاَ ْدُت، ِإذا ذلك ع َأَر

ّتى بيِ يِّتماَدىَ َيِّزْل فلْم ّناَِس اْستَمّر ح ّد باَل ْلِج َبَح ، ا َأْص ّلى اللهَّ رسوُل ف َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ِلُموَُن َغاَديِّ ْلُمْس َعهَُّ وا َلْم ، م ْقِض َو ًاَ جهاَزي ِمْن َأ ْيئ ، ش
ْوُت ُثّم َد ْعُت َغ َلم َفَرَج ْقض َو ًاَ َأ ْيئ َلْم ، َش َدىَ يَِّزْل َف َتماَ ّتى ِبيِ َيِّ ُعوُا َح َأْسر

َفاََرط َت ُو و َغُْز ْل َهَمْمُت ، ا َتِحل َأْن َف ُهْم َأْر َك ْدر َأ َتنيِ ، ف ْي َياَل ْلُت َف َلْم ُثّم ، َفع
ّدْر َق َذا َفطفقُت ، ليِ ذلك ُيِّ ّناَِس فيِ َخَرْجُت ِإ ْعد ال اللهَّ رُسوُل ُخُروِج َب
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِنيِ وَس ُن ّنيِ ُيِّْحُز ًة ِليِ َأَرىَ لِ َأ َوُ ّ ، ُأْس ً ِإلِ ًاَ َرُجلَّ ْغُُموُص َم
ْيهَّ َل ّنفاَِق فيِ َع ْو ، ال ً َأ َذَر ِمّمْن َرُجلَّ ّلهَُّ َع َلى ال ِء ِمن تعاَ َفاَ َع َلْم ، الّض و

ُكرنيِ ّلى اللهَّ رسوُل َيِّذ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّتى وَس َلغ ح ُبوَُك َب َوُ فقاََل ، َت ُه َو
ِلٌس ِم فيِ َجاَ ْوُ ُبوُك الق َت َعَل : ماَ ب ْعُب َف ِنيِ ِمن َرُجٌل فقاََل ؟  َماَلٍك ْبُن ك َب
َبَسهَُّ اللهَّ رسوُل : يِّاَ سلِمة ُه َح َدا ّنظُر ، ُبْر ْيهَّ فيِ َوال ْطف َفقاَل ِع ُذ َلهَُّ .  َعاَ ُم

َبٍل ْبُن ّلهَُّ رضيَِ َج ِبئس عنهَّ ال ْلَت ماَ .  ِهَّ ، ُق ّل َناَ َماَ اللهَّ رسوُل يِّاَ َوال ِلْم َع
ِهَّ ْي َل ّ ع ًا ِإلِ ْير َكت ، َخ ّلى اللهَّ رسوُل َفس ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َناَ َع ْي َب ّلم. ف َوُ وَس َلى ُه ع
َأىَ ذلك ً َر ًاَ َرُجلَّ ِيض ْب ّلى اللهَّ رسوُُل فقاََل ، الّسَراُب بهَّ َيُِّزوُل ُم اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكْن: وَس َباَ   ْيثَمَة َأ ِإذا ، َخ َوُ َف ُبوُ ه َثَمَة َأ ْي ّي َخ ْنَصاَر َل َوُ ا ُه ّلذي َو ا

َق ّد ّتْمر بصاَع َتَص ُه حين ال ْعٌب َقاََل المناَفقوُن لَمَز ّلماَ َك َف َلغُنيِ :  َأّن َب

ّلى اللهَّ رسوُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد وَس َوُّجهََّ َق ُبوَُك مْن َقاَفلَّ ت ّثيِ َحَضَرنيِ َت َب
ّكُر فطفقُت ، ِذَب َأتذ ِبَم الك ُقوُُل:  َأ ًا َسخطهَّ من َأْخُرُج َو َتعيُن َغد َأْس َو



َلى ُكّل ذلَك َع ْأي ِذي ِب ْهليِ ِمْن َر َلّماَ ، َأ ِإّن ِقيَل َف ّلى اللهَّ رسوُل :  اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْد وَس ِظّل ق ًاَ َأ ّنيِ زاَح قاَدم ِطُل َع َباَ ْل ّتى ا ّنيِ َعَرفُت َح ْنهَُّ َأنج لم َأ ِم

ٍء ًا ِبَشيِ َبد ْعُت َأ َأْجَم َقُة َف ْد َبَح ، ِص َأْص ّلى اللهَّ رسوُل و ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ًاَ ٍر ِمْن قدَم ِإذا وكاَن ، َقاَدم َف َأ َس َد ْلَمْسجد َب َعَ باَ ْيِن فيهَّ فَرك َت َع ْك َجلس ُثّم َر

ّناَس ُه َذلك فعل فلّماَ ، لل َء ُفوَُن َجاَ ّل ْلُمخ ْعتذُرون ا ْيهَّ يِّ ُفوُن ِإل َيِّْحل ، َلهَُّ َو
ًاَ وكاَنوُا ُهْم فقبل َرُجلَّ وثَماَنين بضع ْن ُهْم م َيت َفر َعلَّن ُهْم َواْستغُ َوكَل ل َو

ُهْم َعاَلى اللهَّ ِإلى َسَرائَر ّتى ت ْئُت . ح َلْمُت فلّماَ ، ج َبّسم تبّسم َس ت
ْغُضب ْلُم َعاََل،: َقاََل ثّم ا َت َلْسُت َحتى َأْمشيِ فجئُت   ْين َج ِهَّ ب ْيِّ َد ِليِ فقاََل ، َيِّ

َفَك  َماَ: ّل َلْم ؟ َخ ُكْن َأ ْعَت قد ت َت ْب ْهَرك، ا ْلُت َقاََل َظ َيِّاَ ُق ّنيِ اللهَّ َرُسوَُل :  ِإ
ّلهَّ ْوُ وال ْند جلْسُت َل ْيرَك ع ْهِل مْن غ َياَ َأ ْن ّد ْيُِّت ال َأ َأْخُرج َأنيِ َلَر مْن َس

ٍر َسَخطهَّ ْذ ُع ْد ، ب ْعطيُت لق َدلِ ُأ ّنيِ ، َج َلك ّلهَّ َو ْد َوال ُتَك َلئن َعلْمُت لق ْث ّد َح
ْوَُم َي ْل ّنيِ بهَّ تْرضى َكذٍب حديِّث ا َكّن ع ُيوُش ّلهَُّ َل وإْن ، عليِّ ُيِّْسخطك ال

ُتَك ْث ّد ْدٍق َحديِّث َح ُد ص َليِّ تج ّنيِ فيهَّ ع َبى ِفيهَّ َلْرُجوُ ِإ ْق ، َوجّل َعّز اللهَّ ُع
ّلهَّ ٍر من ِليِ كاَن ماَ وال ْذ ِهَّ ، ُع ّل ْنُت َماَ وال َوُىَ َقّط ُك ْق ْيِّسر َولِ َأ ّنيِ َأ ِحيَن ِم

ْفُت ّلى اللهَّ رسوُل : فقاََل َقاََل َعنك َتخل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأّماَ: وَس َذا  «  ه
ْد َق َق ف َد ُقْم ، َص ّتى َف ْقضيَِ َح ّلهَُّ َيِّ ِنيِ ِمْن ِرَجاٌَل  وَساََر» فيَك ال َسلمة َب

ُعوُنيِ ّتب ُلوُا ، فاَ ِهَّ ِليِ فقاَ ّل َناََك َماَ : وال ِلْم ْنبَت َع ًاَ َأذ ْنب ْبل َذ َذا ق ْد ، ه َق ل
ُكوُن لِ أن فيِ َعَجزَت َذْرت َت َلى اعت ّلى اللهَّ رسوُل ِإ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

َذَر بَماَ َت ْع ِهَّ ا َلي ُفوُن ِإ ّل ْلُمَخ ْد ا َق َيَك َكاََن ف ِف ْنبَك كاَ ِتغُفاَُر ذ اللهَّ رسوُل اْس
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل َلك وَس ُلوُا ماَ : فوُاللهَّ .  ِنيِ َزا ُبوُن ّن ّتى ُيِّؤ ْدت ح َأَر

َعَ َأْن ّلى اللهَّ رسوُل ِإلى َأْرِج ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِذب وَس ْك َأ ُقلُت ُثّم ، نفْسيِ ف
ُهم َهْل ل ِقيَِ :  ِعيِ َهذا َل ٍد ِمْن م ُلوُا ؟ َأح َعْم َقاَ َن َيهَُّ :  ِق َقاَلِ َرُجلَّن معك ل
ْثَل ْلَت َماَ ِم ْثُل َلهَماَ وقيل ، ُق ْلُت َقاَل ، لَك ِقيَل َماَ ِم ُلوُا ؟ ُهَماَ : َمن ُق : قاَ

ُة ِبيعَ ْبُن ُمرار ّي الّر ِر َعْم ْل ِهلَّل ،  ا ْبن و ّيَة ا ِفيِّ ُأم ِق َوُا ْل َكروا َقاََل ؟  ا َفذ  :
ْيِن ِليِ َل ْين َرُج ِلَح ْد َصاَ ِهدا ق ًا َش ْدر ِهَماَ ب ٌة ِفي َوُ َقاََل ُأْس ْيت .  َفَمض ِحيَن : 

ُهَماَ َكرو . ِليِ َذ

َهى   ّلى اللهَّ رسوُل َون ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ عن وَس َهاَ َكلَِّم ّيِّ أ
َثُة َ َبين ِمن الثلَّ

ّلف من َبناَ قاََل ، َعنهَُّ َتَخ َتن ّناَس : فاَْج ْو ال ّيُروا َأ َغُ َت َناَ َقاََل:  ّتى َل ّكرت َح َن ِليِ َت
َلْرُض نفسيِ فيِ َلْرِض هيَِ َفَماَ ، ا ِرُف التيِ باَ ْع َناَ ، َأ ْث َلب َلى َف َذلَك َع

َلًة خْمِسيَن ْي َأّماَ ل َي . ف َناَ َصاَحباَ َكاَ َت َدا َفاَس َع َق ُيوُتهَماَ فيِ َو َياَِن ُب ْبك َأّماَ َيِّ َناَ و َأ

ُكنُت ِم َأَشّب َف ْوُ َق ْل ُهْم ا َد َل َأْج ُكنُت ، َو ُد َأْخُرج َف َه َأش َعَ الّصلَّة َف َم



ِلِميَن، ْلُمْس ُطوُُف ا َأ َوُاِق فيِ َو َلْس ِنيِ َولِ ا ّلُم َك ٌد ُيِّ ِتيِ ، َأح اللهَّ رسوُل وآَ
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلُم وَس ُأَس ِهَّ ف ْي َل ُهوُ ، َع ِهَّ فيِ َو ِلِس َد مْج ِة بع ، الّصلَّ

ُقوُُل َأ َهل نفِسيِ فيِ َف ِهَّ َحّرَك :  َتي ّد شف ِم بر َ َأم الّسلَّ ّليِ ُثّم ؟ لِ ًاَ ُأص قريِّب
ُقهَُّ ِمنهَُّ ِر ُأَساَ َظَر و ّن َذا ، ال ِإ َبلُت َف ِتيِ على َأق َليِّ َنظر صلَّ َذا ، ِإ ِإ َفّت و َت ْل ا

ُه َوُ ْعَرَض َنْح ّنيِ َأ َليِّ ذلَك َطاَل ِإذا َحتى ، َع ِة ِمن َع َوُ ْف ْلُمْسلميَن َج ا
ْيت ّتى مَش ّوُْرت َح َة أبيِ َحاَئط جداَر َتس َد َتاَ َوُا َق ُه ْبن َو َأحّب َعّميِ ا و
ّناََس َليِّ ال ّلْمُت ، ِإ ِهَّ َفس ْي َل ِهَّ َع ّل ّد َماَ َفوُال َليِّ َر ْلت ، الّسلََّم َع ُق َباَ : يِّاَ َلهَّ َف َأ

َدة ْنُشدَك قتاَ ّلهَّ َأ َلُمنيِ َهْل باَل ْع َلهَّ اللهَّ ُأحّب َت ّلى َوَرُسوُ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َكَت، ؟ ُعدت َفَس ُتهَّ َف َناََشد َكَت َف ْدت ، َفس ُع ْدتهَّ َف َناََش َقاََل َف : اللهَّ َف

ُلهَُّ َلُم وَرُسوُ ْع َفاََضْت َأ َف َي .  َناَ ْي ْيُت ، َع ّل َوُ َت ّتى َو ّوُرُت َح َداَر َتَس ْلج ا

َناَ   ْي َب َناَ ف ِة ُسوُِق فيِ َأْمشيِ َأ َذا المديِّن َبطيِّ ِإ ْهِل نبِط مْن  َن ِمّمْن الّشاَم َأ
ِدَم ِم َق َعاَ ّط ُعهَُّ باَل ِة يِّبي ُقوُُل باَلمديِّن ُدّل : َمْن َيِّ َلى َيِّ ْعِب َع ؟ َماَلٍك ْبِن ك

َق َطف ّناَُس َف َلى لهَّ يِّشيرون ال ّتى ِإ َءنيِ َح َعَ َجاَ َف َد ًاَ ِإلى َف َتاَب ِلِك مْن ك َم
ْنُت ، َغّساََن ُك ًاَ و ِتب ُتهَُّ َكاَ ْأ َقَر َف َذا .  ِإ ِهَّ َف َأّماَ في ُد :  ْع ّنهَُّ َب ِإ ْد َف َناَ َق َغُ َل َبَك َأن ب صاَِح

ْد ْلك ولْم ، َجفاََك ق ّلهَُّ يِّْجع ِر ال َدا َوُاٍن ب ٍة َولِ َه َع ْق ، َمْضي ْلح َوُاِسك ِبناَ َفاَ ، ُن
ْلت ِه ِحين َفق ِذ َه َو َهاَ:  ُت أ

ْ ًاَ قر ْيِّض ِء من َأ َبلَّ ْل َتيّمْمُت ا َهاَ َف ّنوُر ِب ّت َهاَ ال ُت . َفَسجْر

ّتى   َذا َح ُعوُن َمَضْت ِإ َب ْلَخْمِسيَن ِمن َأْر َبِث ا ْل َت َوُْحُى َواْس ْل َذا ا رسوُِل ِإ
ّلى اللهَّ رسوُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِنيِ وَس ِتي ْأ ِإّن ، َيِّ َقاََل:  ّلى اللهَّ رسوُل َف َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َأُمُرَك وَس ِزَل َأْن َيِّ ْعت َأتَك َت َهاَ ، اْمر ُق ّل َط ُأ ْلُت:  ُق َماَذا َأْم ، ف
ْعُل َهاَ َبْل َقاََل: لِ ؟ َأف ْل ِز ْت َهاَ فلَّ اع ّن َب َأْرسَل ، تقر ْثِل َصاَِحبيِّ ِإلى َو ِلَك ِبِم . ذ
ْلُت ُق ِتيِ َف َأ ْلحِقيِ لِْمَر ْهلِك : ا َأ ِنيِ ِب ُكوُ ُهْم َف َد ْن ّتى ِع ْقِضيَِ َح ّلهَُّ َيِّ َذا فيِ ال ه
َلمر َءت ، ا ُة َفَجاَ َأ ّيَة ْبِن ِهلَِّل اْمر ّلى اللهَّ رسوُل ُأَم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ّيَة ْبَن ِهلََّل ِإّن اللهَّ رسوُل : يِّاَ َلهَُّ فقاَلْت ْيٌخ ُأم ٌعَ َش ْيَس َضاَئ ِدٌم َلهَُّ ل ، خاَ
ُه فهْل ْكر ُدمهَُّ َأْن َت ِكْن  لِ،: قاَل ؟ َأْخ َل ّنك لِ َو َب ْقر َلْت. َيِّ َقاَ َف ّنهَُّ   ِإ ّلهَّ :  َماَ َوال

ِهَّ ٍة ِمْن ِب َلى َحرك ٍء ِإ ّلهَّ ، َشيِ َوال ِكيِ َزاَل ماَ َو ْب ُذ َيِّ ْن ِه ِمْن َكاََن ُم ِر َكاََن َماَ َأْم
َلى ِهَّ ِإ ْوُِم َذا َيِّ َقاَل َه َف ْعُض ِليِ .  َلوُ ب ِليِ:  ْه ْنت َأ َأذ ّلى اللهَّ رسوُل اْست اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ِتك فيِ وَس َأ ْد ، اْمَر َق ِة َأذن ف َأ ّيَة ْبِن ِهلَِّل لِْمر ُدَمهَُّ؟ َأْن ُأَم َتْخ
ْلُت: لِ ُق ِذُن ف ْأ َت َهاَ َأْس ّلى اللهَّ رسوُل ِفي ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْدريِّنيِ وَماَ ، وَس ُيِّ

ُقوُُل َماَذا ّلى اللهَّ رسوُُل َيِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا وَس ُتهَُّ ِإ ْن َذ ْأ َت َهاَ اْس َناَ ِفي َأ َرُجٌل َو
ْثُت َشاَّب ِب َل َكُمَل ، لياٍَل عْشر ِبذلك ف َلًة خْمُسوَُن َلناَ َف ْي َعْن ُنهيِ حيَن ِمْن َل
. َكلَّمناَ



ْيُت ُثّم  ّل َة َص َ ِر َصلَّ َفْج ْل َلًة خْمسيَن صباََح ا ْي َلى َل ِر َع ْه ْيٍت ظ َناَ ِمْن َب ِت ُيوُ ، ُب
َناَ َناَ َفبي َلى َجاَلٌس َأ ْلحاَل َع َكر التيِ ا ّلهَُّ ذ َلى ال ّناَ تعاَ ْد ، ِم َقْت َق َليِّ َضاَ َع

ْفِسى َقْت َن َلرُض َعليِّ َوَضاَ َبْت، بَماَ ا ْعُت َرُح ْوَُت َسم ِرٍخ َص َلى أوفيِ َصاَ َع
ْلعٍَ ُقوُُل َس َلى َيِّ ْع َأ ِهَّ ب ِت ْوُ َيِّاَ َص ْعُب :  ِلٍك ْبَن َك ْبِشْر، َماَ ًا فخَرْرُت َأ ، َساَِجد

ْفُت َعَر ّنهَُّ َو ْد َأ َء َق َذَن َفَرٌج َجاَ ّلى اللهَّ رسوُل َفآ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّناَس وَس ال
ِة َب ْوُ َناَ َوَجّل َعّز اللهَّ ِبت ْي َل ّلى ِحين َع ِر َصلَّة َص ْلفْج َهَب ا ّناَُس فذ َبّشُرونناَ ال ُيِّ

َهَب ، َبَل فذ َبيِّ ِق َبّشُروَن َصاَِح ًاَ ِإليِّ َرُجٌل وركض ، ُم َعى فَرس ساٍَع َوَس
َلَم ِمْن ِليِ َأْس َب َفى ِق ْو َأ َلى َو ْلَجبِل َع َكاَن ، ا ْوُُت و َع الّص َفَرِس ِمَن َأْسَر ْل ، ا

ِنيِ فلّماَ َء ّلذي َجاَ ْعُت ا َتهَُّ سِم ْوُ ِنيِ ص َبّشُر ْعُت ُيِّ َبيِّ َلهَُّ َنَز ْوُ ُهَماَ َث ُت ْوُ َكَس ُه َف ّيِّاَ ِإ
ّلهَّ ببشاََرتهَّ ِلُك ماَ وال ُهَماَ َأْم ْيَر ٍذ َغ ْوَُمئ َعْرُت ، يِّ َت ْيِن َواْس َب ْوُ ُهَماَ َث ُت َلبْس َف

َلقُت َط ْن َأّمُم وا َت ّلى اللهَّ رسوُل َأ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِنيِ وَس ّقاَ َل َت ّناَُس َيِّ ًاَ ال ْوُج َف
ًاَ ْوُج ُئوُننيِ َف ّن َه ِة ُيِّ َب ْوُ ّت ُلوُن ِباَل ُقوُ َيِّ ِنَك ِليِ َو ْه َت ِل َبُة :  ْوُ ْيَك، اللهَّ َت َل ّتى َع ْلُت ح َدَخ

َد ْلَمْسِج َذا ا ِإ ّلى اللهَّ رسوُل َف ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلٌس وَس َلهَُّ َجاَ ْوُ ّناَُس َح ، ال
َقاََم ْلَحُة َف ْيد ْبُن ط َب ِول عنهَّ اللهَّ رضيِ اللهَّ ُع َهْر ّتى ُيِّ ِنيِ َح َفَح ِنيِ َصاَ َأ ّن َه ، و
ّلهَّ ِريَِّن ِمَن َرُجٌل َقاََم َماَ وال ْلُمهاَِج ُه ا ْيُر َكاَن ، َغ ْعٌب َف َهاَ لِ َك ْنساَ َطلَحة َيِّ . ِل
ْعٌب َقاََل َلّماَ َك َف ّلْمُت :  َلى َس ّلى اللهَّ رسوُل َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع قاَل: ، وَس
َوُ ُق َوه ْبُر ُههَُّ َيِّ ْبِشْر الّسُرور ِمَن َوْج ِر َأ ْي ٍم ِبَخ ْوُ ْيَك َمّر َيِّ َل ْذ ، َع ْتَك ُم َد َل ، ُأّمَك و

ْلُت ُق ِدَك : أِمْن ف ْن ِهَّ َرُسوُل َيِّاَ ِع ّل ْند ِمْن َأم ال َ: َقاََل ؟ اللهَّ ِع ْند ِمْن َبْل  لِ ِع
ّلى اللهَّ رسوُل وكاََن ، وَجّل َعز اللهَّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا وَس َتناََر ُسّر ِإ اْس

ُههَُّ ّتى َوْج َههَُّ َكأّن ح َعُة وْج ْط ّناَ َقمر، ِق ُك ِرُف و ْع ِلَك ن ْنهَُّ، ذ َلّماَ ِم َلْسُت ف ج
ْيَن ِهَّ َب ْيِّ َد َيِّاَ يِّ ِهَّ رسوُل ُقلُت:  ّل ِتيِ ِمْن ِإّن ال َب ْوُ َعَ َأْن َت ِل ْنَخ َقًة َماَليِ ِمن َأ َد ص
َلى ِهَّ ِإ ّل َلى ال ِإ ِهَّ و ِل . َرُسوُ

َقاََل ّلى اللهَّ َرُسوُل َف ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأْمِسْك: وَس ْيَك   َل ْعَض َع ِلَك َب َوُ َماَ ُه َف
ْير ْلُت ، َلَك َخ ُق ّنيِ َف ْهِميِ ُأْمِسُك ِإ ّلذي َس َبر ا ْي ْلُت ِبخ ُق َو َيِّاَ .  اللهَّ َرُسوَُل : 
َعاَلَى اللهَّ ِإن ّنماَ َت ِنيِ ِإ ْنَجاَ ِإْن ، باَلصدق َأ َبتيِ ِمْن َو ْوُ ّدَث لِ َأن َت ّ ُأح ِإلِ

ًاَ ْدق ِقيُت ماَ ِص ِلْمُت ماَ للهَّ فوُا ، َب ًا ع ُه المسلِمين ِمَن أحد ْ ْبلَّ ّلهَُّ َأ َلى ال َعاَ َت
ْدق فيِ ْلَحديِّث ص ُذ ا َكْرُت ُمن ِرُسوُِل َذلَك َذ ّلى اللهَّ ل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ِنيِ ِمّماَ َأْحَسَن َ ْبلَّ ّلهَُّ َأ َلى ال َعاَ ِهَّ ، َت ّل ْدت َماَ َوال َبًة َتعّم ْذ ُذ ِك ْن ْلت ُم ِلَك ُق َذ
ِهَّ لَرُسوُِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلى وَس ْوُِميِ ِإ َذا َيِّ ّنيِ ، َه ِإ َأْن َلْرُجوُ َو

ّلهَُّ َيِّْحفظنيِ َعاَلى ال ْنَزَل َقاََل ، َبِقيِ ِفيَماَ َت َأ َف ّلهَُّ :  َلى ال َعاَ ْد {: َت َق َل َتاََب  
ّلهَُّ َلى ال ِبيِّ َع ّن ِريَِّن ال َهاَِج ْلُم ِر َوا ْنَصاَ َل ِذيَِّن وا ّل ُه ا ُعوُ َب ّت ِة فيِ ا َع ِة َساَ ُعْسر ْل } ا



ّتى َغ َح َل ّنهَّ: َب ِإ ِهْم  {  ُءوٌف ِب ّلى َرِحيٌم َر ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلى وَس َع ِة َو ّثلََّث ال
ّلذيَِّن ُفوُا ا ّل ّتى ُخ َذا َح َقْت ِإ ِهُم َضاَ ْي َل َلْرُض َع َبْت ِبَماَ ا بلغ: حتى  } َرُح

ُقوُا ّت ّلهََّ { ا ُنوُا ال ُكوُ َعَ َو  ] .119  ،117:  [ التوُبة  } الّصاَدقين َم

ْعٌب قاََل   ِهَّ: ك ّل َعَم َماَ  وال ْن ّلهَُّ َأ َليِّ ال ٍة ِمْن َع ْعَم َد َقّط ِن ْع ْذ َب ِنيِ ِإ ّلهَُّ َهدا ال
ِلْسلَّم ْعظَم ِل ْدقيِ ِمْن َنفِسيِ فيِ َأ ِهَّ َرُسوَُل ِص ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ّ َأن ُكوَُن لِ ُتهَُّ َأ ْب َذ َلَك َكَماَ فأهلَك ، َك ِذيَِّن َه ّل ُبوُا ا َذ َلى اللهَّ ِإن َك َعاَ َقاََل َت
ِذيَِّن ّل ُبوُا ل َذ َوُْحيَِ َأنَزَل ِحيَن َك ْل ٍد َقاََل َماَ َشّر ا َقاََل ، لح ّلهَُّ َف َلى ال َعاَ : َت

ِلفوُن َيح ّلهَّ {س ُكْم ِباَل َذا َل ُتم ِإ ْب َل َق ْن ِهم ا ْي ِرضوُا ِإل ْع ُت ُهْم ل ْن ِرضوُا َع ْع َأ ُهْم ف ْن َع
ُهْم ّن ُهْم ِرْجس ِإ ّنُم وَمأوا َه ًء َج ُنوُا ِبَماَ َجزا ُبوُن َكاَ ْكس ُفوَُن يِّ ِل َيِّْح ُكْم .  َل

ْوُا َتْرَض ُهْم ِل ْن ِإْن َع ْوُا َف ُهْم تْرَض ْن ِإن َع َ اللهَّ َف ْوُم َعِن َيِّْرَضى لِ َق ْل َ الفاَسقين ا
 ] .96  ،95 [ التوُبة  }

ْعٌب قاَل   ّناَ: َك َناَ  ك ْف ّل َهاَ ُخ ّيِّ أ
َثُة َ َ ّثلَّ َئَك َأْمر َعْن ال ِل ِذيَِّن ُأو ّل ِبَل ا ُهْم َق ْن َرُسوُُل ِم

ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلفوُا ِحيَن وَس ُهْم ، َلهَُّ َح َع َفَر فباَيِّ ْغُ َت ُهْم َواْس ، َل
َأ ِهَّ َرسوُُل ِوأْرَج ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّتى أْمَرناَ وَس ّلهَُّ َقَضى َح َلى ال َعاَ َت

ِهَّ َذلَك ِفي ّلهَّ َقاََل ، ِب َلى ال َعاَ َلى: َت َع َو ِة  {  َث َ ّثلَّ ِذيَِّن ال ّل ُفوُا ا ّل .  } ُخ

ْيَس ّلذي ول َكَر ا ّلفناَ ِمّماَ َذ ُفناَ ُخ ّل َّنَماَ ، الغُزو َعن َتَخ ِإ َوُ َو َليفهَُّ ُه َناَ َتْخ ّيِّاَ ِإ
ُه ُؤ َناَ وإرجاَ َلَف َعّمْن َأْمَر َذَر َلهَُّ َح ْعت ِهَّ وا ْي ِبَل ِإل َق ْنهَُّ َف ٌق. ِم َف ّت . عليهَّ  ُم

َأّن روايِّة وفيِ   ِبيِّ «  ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة فيِ َخَرَج وَس ُبوُك َغْزو ْوَُم َت َيِّ
َكاَن ، الخميِس ْوَُم َيِّْخُرَج َأْن ُيِِّحّب َو » . الخميس َيِّ

ٍة وفيِ   َوايِّ َكاََن: ِر َو  »  َ ُدُم لِ ٍر ِمْن َيِّق َف ّ َس ًا ِإلِ َهاَر َذا الّضَحى فيِ ن ِإ َف  .
ِدم َأ َق َد ِد َب ّلى باَلْمسج ِهَّ فص ْيِن ِفي ْكعت َلس ُثّم ر ِهَّ َج  .» ِفي

َعْن- 22 ْيد أبيِ َو ّنوُِن ِبَضم ُنَج ْتح ال َف ِم َو ِي ْلج ْيِن ْبِن ِعْمراَن  ا الُحص
ّلهَُّ َرِضيِ الُخزاعيِّ ُهَماَ ال ْن ًة َأّن َع َأ َتت ُجهينَة ِمْن اْمر ّلى اللهَّ َرُسوَُل َأ َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِهيَِ وَس َلى َو ْب َناَ ِمَن ُح َلْت ، الّز َقاَ َيِّاَ: ف ْبُت اللهَّ رسوُل   َأَص

ًا ّد ِقْمهَُّ َح َأ َليِّ ف َعاَ ، َع َد ِبيِّ َف ّلى اللهَّ َن ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ وَس ّي َقاََل َول : َف
َهاَ َأْحِسْن ْي َذا ، ِإل ِإ َعْت َف ِنيِ َوَض ِت ْأ َعَل َف َف َأَمَر َف َهاَ َف ِبيِّ ِب ِهَّ َن ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّدْت ، وَس َهاَ َفُش ْي َل ُبهاَ َع َياَ َهاَ َأَمَر ُثّم ، ِث ّلى ُثّم ، فُرِجمْت ِب َهاَ ص ْي َل . َع
َقاََل ّليِ ُعَمُر َلهَُّ َف ُتَص َهاَ :  ْي َل ِهَّ َرُسوَُل َيِّاَ َع ّل ْد ال َق َنْت َو ْد: َقاََل ، َز َق َل َبْت   َتاَ



ْوُبًة ْوُ َت ْين ُقِسَمْت َل ِعيَن َب ْب ْهِل ِمْن س ِة َأ َن ِديِّ ُهْم الم َهْل لوُسعت ْدَت َو َوَج
ْفَضَل َدْت َأْن ِمْن َأ َهاَ َجاَ ْفس ِهَّ ِبن ّل . مسلم  رواهوَجل؟،» َعّز ل

َعِن- 23 ْبِن َو ّباَس ا ُهم اللهَّ َرِضيِ ماَلك بن وأنس َع ْن ِهَّ َرُسوَُل َأّن ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُ: َقاََل وَس َل ْبِن َأّن  «  َدَم لِ ًاَ آَ ِديِّ َهِب ِمْن َوا َأْن َأَحّب َذ

ُكوَُن ِديِّاَِن َلهَُّ َيِّ َلْن ، وا َل َو ُه َيِّْم ّ َفاَ ّتَراُب ِإلِ ُتوُب ، ال َيِّ ّلهَُّ َو َلى ال » َتاََب َمْن َع
ٌق َف ّت ِهَّ ُم ْي . َعل

َعْن- 24 ّلهَُّ َرِضيِ هريِّرة أبيِ َو ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َيِّْضحُك: َقاََل وَس ّلهَُّ  «  ُنهَّ ال ْبَحاَ َلى س َعاَ َت َلى و ْيِن ِإ َل ُتُل َرُج ْق ُهَماَ يِّ ُد أح
ْدُخلََِّن الَخَر ّنة يِّ ِتُل ، الَج َقاَ َذا ُيِّ ِهَّ سبيِل فيِ َه ّل ْقتل ال ُي ُتوُُب ُثّم ، ف ّلهَُّ َيِّ ال
َلى ِتِل َع َقاَ ْل ِلُم ا ُد َفيْس ٌق» فيستشه َف ّت ِهَّ  ُم ْي َل . َع
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ّلهَّ قاَل  .} وصاَبروا اصبروا آَمنوُا الذيِّن أيِّهاَ :  { يِّاَ تعاَلى ال

ِمْن ونقص والجوُع الخوُف ِمْن بشيِء   { ولنبلوُنكم: تعاَلى وقاَل
 .} الصاَبريِّن وبشر والثمرات، والنفس الموُال

 .} حساَب بغُير أجرهم الصاَبرون يِّوُفى :  { إنماَ تعاَلى وقاَل

 .} الموُر عزم لمن ذلك إن وغفر صبر تعاَلى:  { ولمن وقاَل

ّلهَّ إن والصلَّة باَلصبر تعاَلى:  { استعينوُا وقاَل  .} الصاَبريِّن معَ ال

ْنكم المجاَهديِّن نعلم حتى تعاَلى:  { ولنبلوُنكم وقاَل  .} والصاَبريِّن ِم

.معروفة كثيرة فضلهَّ وبياَن باَلصبر المر فيِ واليِّاَت

ِلٍك أبيِ وعن- 25 ِرِث َماَ ْلَحاَ ّي َعاَِصم ْبِن ا ّلهَُّ َرِضيَِ الْشعر ْنهَُّ ال : َقاََل َع
ِهَّ َرُسوُُل َقاََل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهوُُر:  وَس ّط ْطُر « ال ِليَِّماَن َش ، ا

ُد ْلَحْم ّلهَّ َوا َل ل ْلميزاَن َتْم ْبَحاََن ا ُد اللهَّ وُس ّلهَّ والَحْم ْو َتْملِْن ل ْيَن َماَ َتْمل َأ َب
َوُات َلْرِض الّسم ِة َوا َ َقُة ، نوٌُر َوالّصلَّ َد َهاٌَن والّص ْبُر ، ُبْر ٌء َوالّص َياَ ، ِض

ُقْرآَُن ْل ْو َلَك ُحّجُة وا ْيَك َأ َل ُكّل َع ّناَس .  ُدو، ال ْغُ ٌعَ َيِّ ِئ ِباَ ْفَسهَُّ َف ِتُقهاَ َن ْع ْو ، فُم َأ

َهاَ» ُق ِب . مسلم  رواهُموُ

َعْن- 26 ٍد أبيِ َو ِلك ْبن َسعي َناٍَن ْبن َماَ ّي ِس ِر ْد ّلهَُّ َرِضيَِ الُخ ُهَماَ ال ْن َأّن َع

ًاَ ِر ِمَن َناَس ُلوُا النَصاَ َأ ّلى اللهَّ َرُسوَُل َس ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهم وَس ْعطاَ َأ ُثّم ، ف
ُه ُلوُ َأ ُهْم َس َطاَ ْع َأ ّتى ، َف ُه َماَ َنِفد َح َد ْن َقاََل ، ِع ُهْم َف َق ِحيَن َل َف َن ٍء ُكّل َأ َشيِْ

ِه ِد َي ُكْن  « َماَ: ِب ٍر ِمْن َيِّ ْي َلْن َخ ُه َف ّدِخَر ُكْم أ ْن ِفْف َوَمْن ، َع ْع ّفهَُّ يِّْست ِع اللهَّ ُيِّ
ْغُِن َوَمْن َت ِهَّ َيِّْس ِن ْغُ ّلهَُّ ُيِّ ّبْر َوَمْن ، ال َتَص ُه َيِّ ّبْر ّلهَُّ ُيَِّص َوَماَ ال ِطَى .  ْع ٌد ُأ ًء َأَح َطاَ َع
ًا ْير َعَ َخ ْوَس َأ ِر ِمَن َو ْب ٌق» الّص َف ّت ِهَّ  ُم ْي َل . َع

َعْن- 27 َيى أبيِ َو ْيِب َيِّْح َه َناٍَن ْبِن ُص ّلهَُّ َرِضيَِ ِس ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع َرُسوُُل : 
ّلى اللهَّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ:  وَس َعَجب ِر « ْؤِمِن لْم ْلُم ُه ِإّن ا ّلهَُّ َأْمَر ْيٌر َلهَُّ ُك ، َخ

ْيَس َل ِلَك َو ٍد َذ ّ ِلَح ْؤِمن ِإلِ ْلُم ِإْن ل ْتهَُّ :  َب ُء َأَصاَ َكَر َسّرا َكاََن َش ًا َف ْير ، َلهَُّ َخ
ِإْن ْتهَُّ َو َب ُء َأَصاَ َبَر َضّرا َكاََن َص ًا َف ْير . مسلم  رواه» َلهَُّ خ



ْنهَُّ اللهَّ رِضيَِ َأنٍس وعْن- 28 ُقَل لّماَ:  َقاََل ع ِبيِّ ث ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعَل وَس ُه َج َقاَلْت الكْرُب يِّتغُّشاَ ِطَمُة ف َهاَ اللهَّ َرِضيَِ فاَ ْن َكْرَب ع : وا
ُه َتاَ َب َقاََل ، أ ْيَس:  َف َلى « ل َد كْرٌب أبيك َع ْع ِم ب ْوُ َي َلْت َماََت فلّماَ » ال َيِّاَ قاَ  :
ُه َتاَ ًاَ َأَجاََب أب ّب ُه ر َعاَ ُه يِّاَ ، د َتاَ ّنُة أب ْوِس ج َد ِفْر ُه ال َوا ُه َيِّاَ ، مأ َتاَ َب َلى َأ ْبريَِّل ِإ ج
ُه َعاَ َلّماَ ، ْنن ِطَمُة قاَلْت ُدفَن ف َهاَ اللهَّ َرِضيَِ فاَ َطاَبْت َعن ُكْم : أ َأْن أنفُس

ُثوُا َلى َتْح ّلى اللهَّ رُسوُل َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّتراَب وَس ُه ؟ ال َوا ّي ر ُبخاَر . ال

ْيِّد أبيِ وعْن- 29 َثَة زيِّد بن ُأساََمة ز َلى َحاَر ْوُ ّلى اللهَّ رُسوُل م اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِهَّ وَس ّب ْبِن وح ِهَّ وا ّب ُهَماَ اللهَّ رضـيَِ ح َلْت: قاََل ، عن َأْرس ْنُت   ِبيِّ ب ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِنيِ : إّن وَس ْب ِد ا ُتِضَر َق َناَ اح ْد َأرَسَل ، فاَْشه ُئ ف ِر ْق يِّ

ُقوُل الّسلََّم َيِّ ّلهَّ « إن:  و َذ َماَ ل َطى َماَ ولهَُّ ، َأَخ ْع ُكّل ، أ ٍء و ُه َشيِْ َد ْن ِع
ِبر ، ُمسّمى بأَجٍل َلْت» ولتْحتسْب فلتْص ِهَّ  فأرَس ْي ْقسُم ِإل ِهَّ ُت ْي َل ّنهاَ. َع ْأتي لي
َقاََم َعهَُّ َف ُد َوَم ْع َة، ْبُن َس َد ُذ ُعباَ َعاَ ْبُن َوُم َبٍل ا َبيِّ ، َج ُأ ْعٍب ْبَن َو ُد ، َك ْيِّ ْبِن َوَز
ِبٍت َاَ ِرَجاٌَل ، ث ّلهَُّ َرِضيَِ َو ُهْم ال ْن َعَ ، َع ِف َلى َفُر ِهَّ َرُسوُِل ِإ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ُه ، الصبيِّ وَس َد َع ِه فيِ فأق ِر ْفُسهَُّ ِحْج َن ُعَ و ْعق َفاَضْت ، َتق ُه َف ْيناَ فقاََل ، َع
ٌد ْع َيِّاَ س َذا َماَ اللهَّ رُسوَُل :  ِه فقاََل: ؟ َه ِذ َه َهاَ َرْحمٌة «  َل ّلهَُّ جع َلى ال َع فيِ ت

ُلوُِب ِه ُق ِد َباَ ٍة  وفيِ» ِع ِوايِّ ُلوُِب « فيِ:  ر َء مْن ُق ِه ِمْن َشاَ ِد َباَ ّنَماَ ِع ِإ َيِّْرَحُم َو
ّلهَُّ ِه مْن ال ِد َباَ َء ِع ٌق» الّرَحَماَ َف ّت ِهَّ  ُم ْي َل . َع

َنى ْع ُعَ َوَم َق ْع َق َت َتتَحّرُك» «  َطرُب  :  َتْض . و

َعْن- 30 ْيٍب َو َه ّلهَُّ َرِضيَِ ُص ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َكاََن: َقاََل ِلٌك  «  ِيَمْن َم ُكْم، َكاََن ف َل ْب َكاََن ق َلّماَ ، َساَِحٌر َلهَُّ َو ِبَر َف َقاََل َك

ِلك ْلَم ّنيِ ِل ِإ ْد :  ِبْرُت َق َعْث َك َليِّ َفاَب ًاَ ِإ ّلْمهَُّ ُغلََّم َع َعَث ، الّسْحَر ُأ َب ِهَّ َف ْي َل ِإ
ًاَ ّلُمهَُّ ُغلََّم َع َكاََن ، يِّ ِهَّ فيِ َو ِق َذا َطريِّ َلَك ِإ ِهٌب، َس َد َرا َع َق ِهَّ َف ْي َل َعَ ِإ َكلََّمهَُّ َوَسِم

ْعَجبهَُّ َأ َكاََن ، ف َذا َو َتى ِإ ِهب َمّر الّساَِحَر َأ َد باَلّرا َع َق ْيهَّ َو َل َذا ، ِإ ِإ َتى َف الّساَِحَر َأ
َبهَُّ َكاَ ، َضَر ِلَك َفَش َلى َذ ِهِب ِإ َذا فقاَل الّرا ِإ ُقْل الّساَِحر َخِشيَت :  : َف

ِنيِ َبَس ْهليِ ح َذا ، َأ ِإ َلَك َخِشيَت َو ْه ِنيِ َأ َبَس ُقْل: َح . الّساَحُر َف

َنَماَ       ْي َلى ُهوُ َفب ِلَك َع ْذ َذ َتى إ َلى أ ٍة َع ّب ِظيَمة دا ْد ع َبَست ق ّناَس َح ال
ْوَُم فقاَل َلُم : الي ْع ْفَضل الّساَِحُر أ ْفضَل الّراهُب أم أ َذ ؟ أ ًا فأَخ فقاََل حَجر

ُهّم ْيَك أَحّب الّراهب أْمُر كاَن إْن : الل َل ِر ِمْن إ ِر َأْم ُتْل الّساَِح ِه فاَق ِذ َه
ّبة ّدا ّتى ال ّناَُس يِّْمِضيَِ ح َلهاَ فَرماَهاَ ، ال َت ّناَُس، وَمضى فق َتى ال الّراهب فأ



ُه َبر ْىَ الّراهُب لهَُّ . فقاَل فأخ ْنَت ُبنيِّ : أ ْوَُم َأ ْفضُل الي ّنيِ أ ْد ، م َغ ق َل ِمْن ب
ّنَك ، َأَرىَ َماَ أْمرَك ِإ َلى و َت ْب ُت ُتليَت فإِن ، س ْب َ ا ُدّل َفلَّ ُغُلَُّم وكاََن ، عليِّ ت ال
ُئ ْبر ْكمَة يِّ َداوي ، والبرَص ال ّناَس ويِّ ِر ِمْن ال ِئ ِء ساَ َوا َعَ الد َفَسم ِليٌس .  ج

ِلِك ْد كاََن للم ُه عِمَى، ق َتاَ َاَ فأ ٍة بهدايِّ َناَ : ماَ فقاَل كثيَر ُه ُعَ لك ه ْنَت إْن أْجَم أ
ْيتنيِ َف ّنيِ فقاَل ، ش ًا، أشِفيِ لِ إ ّنَماَ أَحد َعاَلى، اللهَّ يِّْشِفيِ ِإ ْنَت فإْن ت آَم

ِهَّ ّل َلى ِباَل َعاَ ْوُُت ت ّلهَّ فآَمَن ، فَشفاََك اللهَّ دع َعاَلى باَل ُه ت َفاَ ّلهَُّ فش َلى ال َعاَ ، َت
َتى ِلَك فأ َلس الَم ِهَّ فَج ْي ِلُس كاََن كماَ إل ّد : مْن الَملُك َلهَُّ فقاََل يِّْج ْيك ر َل ع

ّبيِ قاَل بَصرك؟ َقاََل: ولَك : ر ِري رّب .  ْي ّبيِ َقاََل ؟، غ ّبَك : َر ، اللهَّ ور
ُه َذ َأَخ َلْم ف ُبهَُّ يِّزْل ف ّذ ّتى ُيِّع َلى دّل ح ِم َع َ ُغُلَّ ِم فجَئ ال َ ُغُلَّ لهَُّ فقاَل ، ِباَل
ْىَ الَملُك َنيِّ : أ ْد ُب َغ ق َل ِرك مْن َب ُئ َماَ ِسْح ْبر ْفعُل والبَرَص الكَمهََّ ت َت و
َعُل ْف ّنيِ فقاََل َوت ِإ ًا أْشفيِ لِ :  ّنماَ ، َأَحد َلى، اللهَّ يِّْشفيِ إ َعاَ ُه َت َذ َلْم فأَخ َف

ُبهَُّ يَِّزْل ّذ ّتى يِّع َلى دّل ح ِهِب فِجئ ، الّراهِب َع ْعَ َلهَُّ فقيل باَلّرا عْن : ارَج
َبى ِديِّنَك، َدعاَ ، فأ ْنَشاَر ف ُوُِضعَ باَلم ْنَشاَُر ف ْفرِق فيِ الم ِهَّ، م ْأِس ّقهَُّ ر فش
ّتى َعَ ح َق ُه و ّقاَ ِليِس ِجئ ُثّم ، ش ِقَل الَملِك بَج ْعَ َلهَُّ ف ِنَك عْن : ارِج َبى ديِّ ، فأ

َعَ ُوُِض ْنَشاَُر ف ِرِق فيِ الم ْف ِهَّ م ّقهَُّ ، َرأِس ّتى بهَّ فش َقعَ ح ُه و ّقاَ جئ ُثّم ، ش
ِم ُغُلَّ ِقيل باَل ْعَ َلهَُّ ف ِنَك عْن : ارِج َبى ، ديِّ َعهَُّ ، فأ َدف َلى ف ٍر ِإ َف ِهَّ مْن َن ِب أْصحاَ
ُبوُا فقاَل ِهَّ : اذه َلى ِب َبِل ِإ َذا ج َذا َك ُدوا وك ِهَّ فاَصع َذا ، الجبَل ِب ُتْم فـإ بلغُ
َعَ فإْن ذروتهَُّ ِهَّ عْن رج ِن ّ ديِّ ِإلِ ُه و ُبوُا فاَطَرحوُ ُدوا بهَّ فذه ِهَّ فصع َبل ب الَج
ُهّم فقاَل ّل ِنيهْم : ال ْئت بَماَ اكف َبُل ِبهُم فرَجف ، ش ُطوُا الَج َء ، فَسق وَجاَ

َلى يِّْمشيِ ِلِك ِإ َعَل : ماَ الَملُك َلهَُّ فقاََل ، الَم ِهُم فقاََل ؟ َأصَحاَبَك َف : كفاَني
َلى اللهَّ َعهَُّ ، تعاَ َلى فدف َفَر ِإ ِهَّ مْن َن ِب ُبوُا فقاَل أْصَحاَ ِهَّ : اذه ُلوُه ِب فيِ فاَحم

ُقوُر ُطوُا ُقر َتوُّس ِهَّ َو َعَ فإْن ، البْحَر ِب ِهَّ عْن َرَج ِن ّ ديِّ ُه وإلِ ُفوُ ْقذ ُبوُا ، َفاَ َذه ِهَّ ف ِب
ُهّم فقاَل ّل ِنيهْم : ال ْئت بَماَ اكف َأْت ، ِش َف َك ِهُم فاَن ِرقوُا الّسفينُة ِب َء ، فغُ وَجاَ

َلى يِّْمِشيِ ِلك ِإ ِلُك َلهَُّ فقاََل . الَم َعَل : ماَ الم ِنيهُم فقاَل ؟ َأصَحاَبَك َف : كفاَ
َلى اللهَّ ِلِك . فقاََل تعاَ ّنك للَم ِليِ لْسَت إ ِت َقاَ ّتى ب ْفعَل ح ِهَّ آَُمرَك ماَ ت . قاَل ِب
َوُ : ماَ ُعَ قاَل ؟ ُه ّناَس : تْجَم ٍد فيِ ال ٍد َصعي ُبنيِ ، واح ُل َلى وتص ْذٍع َع ُثّم ، ج
ًاَ ُخذ ْهم ِتيِ ِمْن س َناَن ِم ضعَِ ُثّم ، ك ْه ِد فيِ الّس ْوُِس َكب َق ِم ُقل ُثّم ال : بْس
ِهَّ ّل ِم رّب ال َ ُغُلَّ ِنيِ ُثّم ال ّنَك ، ارِم َذا فإ ْلَت إ َع ِلَك َف ِنيِ َذ ْلت َت ّناَس . فَجَمعَ َق ال
ٍد فيِ ٍد َصعي َبهَُّ ، واِح َل َلى وص ْذٍع َع َذ ُثّم ، ج ًاَ َأَخ ْهم ِهَّ مْن س ِت َن َناَ َعَ ُثّم ، ك وَض

ِد فيِ الّسهَم ِب ْوُِس، ك َق ِبْسم َقاََل ُثّم ال ِهَّ :  ّل ِم َرّب ال ُغُلَّ ُه ُثّم ، ال َعَ رَماَ َق َفوُ
ِهَّ فيِ الّسهُم ْدِغ َعَ ، ُص ُه َفوَُض َد ِهَّ فيِ يِّ ْدِغ َقاََل فَماََت ُص ّناَُس . ف ّناَ ال : آََم

ِم ِبَرّب َ ُغُلَّ ِتَى ، ال ُأ ِقيُل الَملُك َف ْيِّت َلهَُّ َف َأ َأَر ْنت ماَ :  َذر ُك ْد تْح ّلهَّ َق َنَزَل َوال



ْد َحذُرَك ِبك ّناَُس آَمَن . ق َأَمَر ال ِد . ف ُدو ِه ِباَلخ َوُا ْف ّدَت الّسكك بأ فُخ
ِرَم ْعَ َلْم : َمْن وقاََل النيراُن ِفيهاَ َوأْض ِهَّ عْن يِّْرَج ِن ُه ديِّ ْقحُموُ َهاَ فأ ْو ِفي قيَل أ

َتحْم َلهَُّ ْق ُلوُا ، : ا َع ّتى فف ٌة َجاَءِت ح َأ َهاَ امَر َع ِبيِّ وم َهاَ َص َعَست ، ل َقاَ أْن َفت
َعَ َهاَ َتق َهاَ فقاَل ، ِفي ُغُلََُّم َل ْه : يِّاَ ال ِري أّماَ ِب ّنَك اص ِإ َليِ َف ّق َع ُه» الَح َوا  ر

َلٌم . ُمْس

ُة     ُه» الَجبِل « ذْرو ْعلَّ َكْسر َوهيِ ،  : أ ّذال ب ْعجَمة ال « و وضمهاَ الم
ُقْرقوُُر ْين  بَضّم» ال َف َقاَ ٌع ال ْوُ ُفن مْن : ن ُد و الّس ِعي ُهناَ» « الّص : الرُض  
ُة ُد» و الباَرَز ُدو ُق«الْخ ِر الْرِض فيِ : الّشقوُ ْه ّن ِر كاَل ِرَم و الّصغُي ُأض  » «

َد َأت» أوق َف َبْت  أي« وانك ّقفْت» « تقاَعَست و : انقل ُبنْت  توُ . وج

َعْن- 31 َنٍس َو ّلهَُّ َرِضيِ َأ ْنهَُّ ال ِبيِّ َمّر:  َقاََل َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ٍة َأ ِكيِ ِباَْمَر ْب َد َت ْن ٍر ِع ْب َقاَل َق ّتِقيِ : َف ِري اللهَّ «ا ِب َلْت » َواْص َقاَ ْيَك َف َل ِإ ّنيِ :  َع

ّنَك ، ِإ َلْم بُمِصيبتى، ُتَصْب َلْم َف ْفهَُّ َو ْعر ّنهَّ َلهاَ َفقيَل ، ت ِإ ِبيِّ :  ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َأتْت ، وَس ّبيِ َباََب َف ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْم ، وَس ُه َتِجد ف َد ْن ِع

ّوُابيَن َلْم َفقاَلْت ، َب ْفَك :  ِر ْع ّنماَ: فقاََل ، َأ ِإ ْبُر  «  َد الّص ْن ِة ِع ْدَم َلى الّص الو
ٌق» عليهَّ.  متف

ٍم روايِّة وفيِ     ِكيِ:  لُمْسل ْب َت َلى «  َهاَ َصبيِّ َع  .» َل

َعْن- 32 َة أبيِ َو ّلهَّ َرضيِ َهَريَِّر ّلهَّ َرُسوَُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َيِّقوُُل:  قاََل وَس ّلهَُّ «  َلى: َماَ ال َعاَ ِدي َت ْب َع ْؤِمِن ِل ِدي الُم ْن ٌء ِع َذا َجَزا ِإ
ّيهَُّ َقبْضُت ِف ْهِل ِمْن َص َياَ َأ ْن ّد َتَسبهَُّ ُثّم ال ّ اْح ّنة ِإلِ . البخاَري  رواه» الَج

َعْن- 33 ّلهَُّ رضيِ عاَئَشَة و َهاَ عنهاَ ال َن َلْت أ َأ ّلهَّ رسوَُل َس ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّطاَعوُِن َعن وَس َهاَ ، ال َبَر َأخ َنهَُّ َف ًاَ َكاََن َأ َذاب ُثهَُّ َع َع ْب ّلهَّ َيِّ َلى تعاَلى ال مْن َع
ُء َلهَُّ ، َيَِّشاَ َع ّلهَُّ َفَج َلى ال ِنيَن رْحمًة تعاَ ْؤم ْلُم ْيَس ، ل َل ٍد ِمْن َف ْب ُعَ َع َق فيِ َيِّ

ُعوُن ّطاَ ُكُث ال َيْم ِه فيِ َف ِد َل ًا ب ِبر ًاَ َصاَ َتِسب َلُم ُمْح ْع ّنهَُّ َيِّ َ َأ ُبهَُّ لِ ّ ُيِِّصي َتَب َماَ ِإلِ َك
ّلهَُّ ّ َلهَُّ ال ْثُل َلهَُّ َكاََن ِإلِ ِر ِم ِد َأْج ِهي . البخاَري » رواه الّش

َعْن- 34 ّلهَّ رضيِ َأنٍس و ْعُت قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رسوُل : َسِم ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ « إّن:  يِّقوُُل وَس َذا: َقاََل وَجّل َعّز ال ِإ ْيُت   َل َت ْب ِدي ا ِهَّ َعب ْي َت بحبيب

َبَر ُتهَُّ َفص ّوُْض ُهَماَ َع ْن ّنَة ِم ْلج ُد» ا ُيِّريِّ ْيهَّ   ّي رواه ، عين . البخاَر



ِء وعْن- 35 ْبُن ِليِ  قاََل: قاََل َرباٍَح َأبيِ ْبن عطاَ ّباٍَس ا ّلهَُّ رضيِ ع ُهَماَ ال عن
ًة أريَِّك ألِ َأ ْهِل ِمن اْمَر ّنة َأ ُقلت ؟ الَج َلى َف ِه َقاََل ، : ب ِذ ُة : ه َأ الْمر

ُء ْوُدا َتِت الس ّلى النبيِّ َأ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْت وَس ّنيِ فقاَ ِإ ُع :  ّنيِ ، ُأْصَر ِإ و
َكّشُف ُع ، َأت ْد ّلهَّ َفاَ ِإن : َقاََل ِليِ تعاَلى ال ْئِت «  َبْرِت ش ّنُة، ولِك َص ْلج ِإْن ا و

ْئِت ْوُُت ِش َع ّلهَّ د َلى ال َيِك َأْن َتعاَ ِف َقاَلْت» ُيِّعاَ َأْصبُر  ف ّنيِ َفقاَلت ، :  ِإ  :
َتكّشُف ُع ، َأ ْد ّلهَّ َفاَ َعاَ ، َأتكّشَف لِ َأْن ال َد َهاَ َف ٌق. َل ّتف ِهَّ  م ْي . عل

ِد َأبيِ وعْن- 36 ْب ِد الّرْحمِن ع ْب ّلهَّ ع ٍد بِن ال ُعوُ ّلهَّ رضيَِ مْس : َقاَل عنهَّ ال
ّنيِ َأ ُظُر َك ْن ّلهَّ رسوُِل ِإلى َأ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ يِّْحكيِِ وَس ّي ِء من َنب ِبياَ ْن َل ا

ِهَّ صلوُاُت ، ّل ْيهم وَسلََُّمهَُّ ال ُبهَُّ ، َعل ْوُُمهَُّ َضَر ُه َق ْوُ ْدمـ َأ ُهوُ َف ّدم يِّْمسُح و ال
ِهَّ عْن ِه ُقوُُل ، وْج ّلهّم:  يِّ ِفْر « ال ْغ ْوُميِ ا َق ُهْم ِل ّن ِإ ْعلُموَُن لِ ف ٌق» يِّ ْيهَّ  متف َل َع

.

ٍد َأبيِ َوعْن- 37 َأبيِ َسعي ْيِّرة و ّلهَّ رضيِ ُهَر ُهَماَ ال ْن ّنبيِّ عن َع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِلَم ُيِِّصيُب «َماَ:  َقاََل وَس ْلُمْس َ َنَصٍب ِمْن ا َ َوَصٍب َولِ َ َهّم َولِ َولِ
َ َحَزن ًذىَ َولِ َ َأ ّتى ، غّم َولِ َكُة ح ْوُ ُكهاَ الّش ّ ُيَِّشاَ ّفر ِإلِ ّلهَّ ك َهاَ ال َيِّاَه ِمْن ب َطاَ خ

ٌق» . عليهَّ  متف

َوَُصب و ْل ْلمرُض» « ا .  : ا

ْبن وعن- 38 ُعوُد ا ّلهَّ رضيِ مْس ْلُت:  َقاََل عنهَّ ال َنبيِّ َعلى َدخ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُهوُ وَس َعُك َو ْلُت ُيِّوُ ُق ّلهَّ رُسوَُل يِّاَ َف ّنَك ال ًاَ ُتوُعُك ِإ ْعك ًا َو ِديِّد قاَل َش

َأَجْل: ّنيِ  «  َعُك ِإ َعُك َكَماَ ُأو ُكم» َرُجلَِّن ُيِّوُ ْن ْلُت ِم ْيِّن َلَك َأّن : ذلك ُق َأْجر

َأَجْل:  قاَل ؟ َذلك َذلك «  ٍم ِمْن َماَ َك ِل ُبهَُّ ُمْس ًذىَ ُيِِّصي َكٌة ، َأ ْوُ َهاَ َفَماَ ش َق ْوُ ف
ّ ّفر إلِ ّلهَّ َك َهاَ ال ّطْت ، سيئاَتهَّ ب ْنهَُّ َوح ُبهَُّ ع ُنوُ ُة َتُحّط َكَماَ ُذ َهاَ الّشجر َق » َور

ٌق عليهَّ. متف

ْعُكَ و َوُ ْل ْغُُث»  « ا ْلُحمى وقيل ، الحّمى : َم . : ا

ّلهَُّ رضيَِ ُهَريِّرة َأبيِ وعْن- 39 ِهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِد « َمْن:  وَس ِر ّلهَُّ ُيِّ ِهَّ ال ًا ِب ْير ْنهَُّ ُيِِّصْب َخ . البخاَري  : رواه» ِم

ُطوُا ُيِِّصب وَضب ْتِح»  «  َف ِد : ب َهاَ الّصاَ ِر َكْس . و



َعْن- 40 َنٍس و ّلهَُّ رضيِ َأ ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َتمنيّن « لِ:  وَس ُكُم يِّ ُد ْوَُت َأح ْلَم َبهَُّ ِلُضّر ا ِإْن ، َأَصاَ ّد لِ َكاََن َف ً ُب فاَعلَّ
ُقل ُهّم فلي ّل َنت ماَ َأْحينيِ : ال ُة َكاَ ْلحياَ ًا ا ّفنيِ ِليِ َخير َذا وتوُ َنِت ِإ ُة َكاَ َاَ ْلوُف ا
ًا ْير . عليهَّ  متفق» ِليِ َخ

ِد أبيِ  وعْن-41 ِهَّ عب ّل ّباَِب ال َلرّت ْبن َخ ّلهَُّ رضيَِ ا َناَ: قاَل عنهَّ ال ْوُ َك َلى  َش ِإ
ِهَّ رسوُِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهوُ وَس ٌد َو َتوُّس ًة ُم ِة ظّل فيِ َلهَُّ ُبرد ْعب َك ْل ، ا

َناَ ْل ُق َألِ َف ْنصُر :  َت َناَ َتْس ُعوُ َألِ َل ْد َناَ َت َقاََل ؟ َل ُكْم َمْن َكاََن َقد : َف ْبل ُذ َق ْؤَخ يِّ
َفُر الّرُجُل ُيْح َلْرِض فيِ َلهَُّ ف َهاَ ْجعُل فيِ ا ِتى ثّم ، ِفي ْؤ ِر ُيِّ ْنشاَ ْلِم ُعَ باَ ُيوَُض َف

َلى ِهَّ ع ْأِس ُيجعُل َر ْين ف َف ُيِّْمشُط ، نْص َأْمشاَِط و ِد ِب ْلحديِّ ِهَّ ُدوَن َماَ ا َلْحِم
ِهَّ ْظِم ُه ماَ ، َوع ّد ِهَّ َعْن ذلَك َيُِّص ِن ّلهَّ ، ِديِّ ِتمّن وال ّلهَُّ لي َلْمر َهذا ال ّتى ا يِِّسير ح
ِكُب َء ِمْن الّرا ْنعاَ َلى ص ّ يِّخاَُف لِ َحْضرْموَُت ِإ ْئَب اللهَّ ِإلِ ّذ َلى وال ِهَّ َع َنِم ، غ
ُكْم ّن ِك ُلوَُن ول ْعِج َت . البخاَري  رواه» َتْس

َوُ:  روايِّة وفيِ ُه ٌد « و َتوُّس ًة ُم ْد ُبْرد َق َناَ و ِكين ِمَن لِقي ْلُمْشر ًة ا ّد  .» ِش

ٍد ابن  وعن-42 ُعوُ ّلهَّ رضيِ َمس ْوُُم َكاََن لّماَ:  قاَل عنهَّ ال ْيٍن َيِّ َن آَثر ُح
ّلهَّ رسوَُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ِة فيِ َناَس ِقْسَم ْل َطى ا ْع َأ َع : ف ْقر َل ا

ِبٍس ْبَن ِبِل ِمَن ماَئًة حاَ ِل َطى ا ْع َأ َنَة و ْي ْثَل ِحْصٍن ْبَن ُعي ِلَك ِم َأعطى ، ذ و
ًاَ ْلعرِب أشراِف مْن َناَس ُهْم ا َثر ٍذ وآَ ِئ ْوُم ِة فيِ يِّ ِقْسَم ْل َقاََل ا َف ِهَّ رُجٌل .  ّل : وال

ِه إّن ِذ ِدَل ماَ ِقْسمٌة َه َهاَ ُأريِّد وماَ ، ِفيهاَ ُع ّلهَّ َوجهَُّ ِفي ّلهَّ ، ال ْلُت: وال ُق َف
ِبَرّن ِهَّ َرُسوَُل ُلْخ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُتهَُّ ، وَس ، قاَل ِبماَ َفأخبرتهَّ فأتي

ّير َغُ ُههَُّ فت ّتى َوْج ُثّم َكاَلّصْرِف َكاََن ح َفمْن:  قاَل .  ِدُل «  ْع َذا َيِّ ِدِل َلْم ِإ يِّع
ّلهَُّ ُلهَُّ ال ّلهَُّ : يِّرَحُم قاَل ثم ؟ ورُسوُ ْد موُسى ال َي َق ِذ ْو َثَر ُأ ْك َأ َذا ِمْن ِب َفصبَر َه

ْلُت: لِ » ُق ُعَ لِ جرَم َف َليهَّ َأْرف ْعدهاَ إ ًاَ. ب ِديِّث ٌقح . عليهَّ  متف

ُلهَُّ ْوُ َق َكاَلِصْرَف و ُهوُ» «  ِر   ِد ِبكْس ِة الصاَ ْهمل ْلُم َوُ ا ُه َو ٌغ :  ْب . َأْحَمُر ِص

ّلهَّ رضيِ أنس  وعن-43 ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َذا: وَس ِإ َد  «  ّلهَُّ َأَرا ِه ال ِد ْب ًا بع ْير ُقوُبَة َلهَُّ عّجَل َخ ُع ْل َياَ فيِ ا ْن ّد َذا ، ال ِإ َد و َأَرا

ّلهَّ ِه ال ِد ْنهَُّ أمَسَك الّشّر ِبعب ِهَّ ع ِب ْن َذ ّتى ب ِفيَِ ح ِهَّ ُيِّوُا ِة َيِّوَُم ب ْلِقياَم  .» ا



َقاََل ِبيِّ و ّلى الن ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن:  وَس َظَم «  ِء ِع ْلجزا َعَ ا ِم َم َظ ِء ِع ْلبلَّ ، ا
ِإّن ّلهَّ و َذا تعاَلى ال ًاَ َأَحّب ِإ ُهْم َقوُم َلهَُّ رِضيَِ َفمْن ، ابتلَّ وَمْن ، الرَضاَ ف

َلهَُّ َسِخَط َقاََل: حديٌِّث الترمذي  رواه» الّسْخُط َف . حسٌن و

َنٍس  وعْن-44 ّلهَّ رضيِ َأ َكاََن: قاَل عنهَّ ال ْبٌن   ْلحَة لبيِ ا ّلهَّ رضيِ ط ال
َتكيِ عنهَّ ُبوُ فخرج ، َيِّْش ْلحة أ ِبَض ، َط ُق ِبيِّ َف َلّماَ ، الّص َعَ َف ُبوُ َرَج ْلحَة َأ َط
َعَل : ماَ قاَل ِنيِ َف َلت ؟ اب ْيم ُأّم َقاَ َل ِهيَِ ُس َكُن : هوُ الّصبيِّ ُأّم َو َكاََن َماَ َأْس

َبْت ، َقّر ِهَّ َف ْي َل َء ِإ َعَشاَ ْل َعّشى ا َت َهاَ، َأَصاََب ُثّم ، َف ْن َلّماَ ِم َغ َف َلْت فر : واُروا َقاَ
َلّماَ ، الّصبيِّ ُبوُ َأْصبَح َف ْلَحة َأ َتى َط ّلهَّ رسوَُل َأ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ُه، َأْخبر َقاََل: َف ُتُمَف َأعّرْس َلَة  «  ْي ّل َعْم َقاََل ؟ ال َن ّلهّم: قاَل ، :  ُهماَ باَرْك  « ال َل
َلدْت » ًاَ َفوُ َقاََل ُغلَّم ُبوُ ِليِ ف ْلَحَة َأ ْلهَُّ َط ّتى : اْحِم ِتيَِ ح َأ ِهَّ َت ّلى النبيِّ ِب َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َبعَث ، وَس َأمعهَُّ : فقاَل ، ِبتْمَرات َمعهَُّ و ٌء « :  قاَل» ؟ ْشيِ
َهاَ َتمراٌت ، نعْم َذ َأَخ ِبيِّ َف ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ وَس َغُ َهاَ ُثّم ، َفمَض َذ َأخ

ِهَّ ِمْن َهاَ ِفي َل َع َكهَّ ُثّم الّصبيِّ فيِ فيِ َفَج ّن ُه َح َد وسّماَ ِهَّ عب ّل ٌق ال . عليهَّ متف

ٍة وفيِ ّي روايِّ ُبَخاَر ْل ْبُن : قاَل ل َنة ا ْي َي َقاََل:  ُع ِر مَن رُجٌل َف ْنصاَ َل ْيُِّت ا َأ َفَر  :
ٍد َتسعة ْولِ ُهْم َأ ّل ْد ك ُؤوا ق ُقْرآََن َقر ْل ِنيِ ، ا ْع ِد ِمْن يِّ ْولِ ِد َأ ْب ّلهَّ َع ُلوُد ال ْوُ ْلم . ا

ٍة وفيِ ِلم روايِّ ْبٌن ماََت:  لمس ِبيِ ا ْلَحَة ل ٍم ُأّم ِمْن َط ْي َل َلْت ، ُس َقاَ َهاَ َف ِل ْه : ل
ُثوُا لِ ّد َباَ ُتَح ْلَحَة َأ ِهَّ َط ِن ّتى باَب ُكوَُن ح َناَ َأ ُثهَُّ َأ ّد َء ، ُأَح َبْت َفَجاَ َقّر ِهَّ َف ْي َل ًء ِإ َعَشاَ

َكَل َأ ِرَب َف ّنعْت ُثّم ، وَش ُعَ كاَنْت ماَ َأْحسَن لهَُّ َتص ّن ْبَل َتَص َعَ ، ذلَك َق َق َهاَ َفوُ ِب
َلّماَ ، َأْت َأْن َف ّنهَُّ ر ْد َأ ِبعَِ َق َأَصاََب َش ْنهاَ و َباَ َقاَلْت: يِّاَ ِم ْلحَة َأ ْيَِّت ، ط ْوُ َأَرا َأّن َل

ًاَ ْوُم ُهْم َأعاَُروا َق ِريِّت ْهل عاَ ْيٍت َأ َطلبوُا ب ُهم َف َت َيِّ ُهْم ، عاَر َل َهاَ؟ َأْن أ ُعوُ َن َقاََل يِّْم
َلْت ، : لِ َقاَ َنَك : فاَحتِسْب َف ْب َقاََل ا َغُِضَب .  ِنيِ َقاََل ُثّم ، : ف ّتى : تركت َذا ح ِإ

ّطْخُت ِتنيِ ُثّم َتل ْبنيِ َأْخبر َق ، ِباَ َل َط ْن ّتى َفاَ َتى ح ّلهَّ رسوَُل َأ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُه وَس َبر َقاََل ، َكاََن بماَ فأْخ ّلهَّ رسوُُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : وَس

َباَرَك ّلهَّ «  ُكماَ ال ُكماَ فيِ ل ِت ْيل » . ل

َلْت قاَل     َكاََن قاَل ، : فحم ّلهَّ رسوُل : و ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع فيِ وَس
ٍر َف ِهيِ س َعهَُّ و َكاََن َم ّلهَّ رسوُُل و ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا وَس َتى ِإ ِة َأ َن ِديِّ ْلَم ا
ٍر ِمْن َ َسَف ُقهاَ لِ ْطُر ًاَ َيِّ ْوُا ُطُروق َن ِة ِمَن َفد َن ِديِّ ْلَم َهاَ ، ا َب ْلَمخاَُض َفَضَر ، ا

َبس َت َهاَ َفاَْح ْي َل ُبوُ َع ْلَحَة َأ َق ، ط َل ْنط ّلهَّ رسوُُل وا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . وَس
ُقوُُل َقاََل ُبوُ : يِّ ْلحَة َأ ّنَك َط ّنهَُّ رّب َيِّاَ لتعلُم ِإ ِنيِ َأ ُب ْعج َعَ َأْخُرَج َأْن يِّ رسوُِل م



ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا وَس ْدُخَل ، َخَرَج ِإ َأ َذا َمعهَُّ و ِد ، َدَخَل ِإ َق و
َبْسُت َت ٍم ُأّم . تقوُُل َترىَ ِبماَ اْح ْي َل َباَ : يِّاَ ُس ْلحَة َأ ّلذي َأِجد َماَ ط ْنُت ا ُد ك ، َأِج

ْق ِل َط ْن َناَ ، ا ْق َطل ْن َهاَ ، فاَ ِدَماَ حيَن الَمخاَُض وَضرب َلدْت َق ًاَ َفوُ َلْت ُغلَّم . فقاَ
َنُس : يِّاَ ُأّميِ ِليِ ُعهَُّ لِ َأ ٌد ُيِّْرِض َو َأح ُد ْغُ ِهَّ َت َلى ِب ّلهَّ رُسوُل َع ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ُتهَُّ َأْصبَح فلّماَ ، وَس ْل ْقُت احتم َطل ِهَّ فاَن َلى ِب ّلهَّ رسوُِل ِإ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َكَر. وَس َذ ِديِِّث تماََم  و ْلَح . ا

ِبيِ  وعْن-45 أ
َة َ ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ّلهَّ رسوُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ْيَس: قاَل وَس َل ُد  «  ِة الشديِّ ُد ِإنّماَ باَلّصَرع ّلذي الشديِّ ِلُك ا َنفَسهَُّ يِّْم
ْند َغَُضِب ِع ْل ٌق» ا . عليهَّ  متف

َعُة  ِبضّم» « والّصَر ِد   ْتِح الّصاَ ِء وف ُلهَُّ ، الّرا ْند وأْص ْلعرِب ع ُع مْن ا يِّصَر
ّناََس ًا ال . كثير

ْيماََن  وعْن-46 َل ٍد ْبِن ُس ّلهَّ رضيِ ُصَر ْنُت:  قاَل عنهَُّ ال ًاَ ُك ِلس ِبيِ معَ جاَ ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع ّباَِن ورُجلَّن وَس َت ُهَماَ يِّس ُد َأح ِد و ُههَُّ اْحَمّر َق . َوْج

َفَخْت ْنت َداجهَُّ وا ّلهَّ رسوُُل . فقاَل أو ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنيِ : وَس ِإ  »
َلُم ِلمًة لع ْوُ َك َهاَ َل َل َهَب َقاَ َذ ْنهَُّ َل ُد ماَ ع ْوُ ، يِِّج ُذ َقاََل ل ْعوُ َأ ِهَّ :  ّل ِمَن ِباَل

َطاَِن ْي ِم الّش َهَب الّرِجي ْنهَُّ َذ ُد ماَ ع ُلوُا. يِّج َقاَ ِإّن َلهَُّ  ف ِبيِّ :  ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْذ:  َقاََل وَس ّوُ ِهَّ «تع ّل َيطاَن ِمن ِباَل ِم الّش ٌق». الّرِجي . عليهَّ  متف

َنٍس ْبِن ُمعاَذ  وعْن-47 ّلهَّ رضيِ َأ ِبيِّ َأّن عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َظَم « َمْن:  َقاََل ًاَ ك ُهوُ ، غيظ ِدٌر و َلى َقاَ ُه َأْن َع َذ ِف ْن ُه ، ُيِّ َعاَ ّلهَُّ َد َنهَُّ ال ْبحاَ ُس

َلى َتعاَ َلى و ُؤوِس َع ْلخلَّئِق ُر ْوَُم ا ِة َيِّ ْلِقياََم ّتى ا ُه َح ّيَر ِر ِمَن ُيَِّخ ْلُحوُ ِعيِن ا ْل َماَ ا
َء ُبوُ  رواه» َشاَ َد َأ ُو ّي ، دا ّتْرِمذ . حسٌن : حديٌِّث وقاَل وال

ِبيِ  وعْن-48 أ
َة َ ْيَِّر ّلهَُّ َرضيَِ ُهر ً َأّن عنهَُّ ال ِبيِّ َقاََل َرُجلَّ ّن ّلى لل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ْوِصنيِ:  وَس َد» َتغَُضْب « لِ:  َقاََل ، أ ّد َفر ًا   ْغَُضْب « لِ ، َقاََل ِمرار » َت
ّي. رواه البخاَر

َعْن-49 َو َة أبيِ   ْيِّر ّلهَُّ َرِضيَِ ُهَر ِهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُء َيَِّزال « َماَ:  وَس َبلَّ ْل ْؤِمِن ا ْلُم ِة ِباَ َن ْلمؤِم ِهَّ فيِ َوا ْفِس ِه َن ِد َل ِهَّ َوو ِل وَماَ
ّتى َقى َح ْل ّلهَّ َيِّ ِهَّ َوَماَ تعاَلى ال ْي َل َئٌة» َع ِطي ّي  رواهَخ ّتْرِمذ : حديٌِّث وقاَل ال

. صِحيٌح حسٌن



َعْن-50 َو ْبن   َباٍَس ا ّلهَّ رضيِ َع ِدَم:  قاَل عنهماَ ال َنة َق ْي َي َنزَل ِحْصٍن ْبُن ُع َف
َلى ْبِن َع ِهَّ ا ِي ْلُحر َأخ ْيٍس ْبِن ا َكاََن ، َق ِر ِمن َو ّنَف ِذيِّن ال ّل ِهْم ا ِني ْد رِضيَِ ُعمُر ُيِّ
ّلهَُّ َكاََن ، عنهَُّ ال ُء َو ُقّرا ْل ِلِس َأْصحاََب ا ّلهَُّ رضيِ ُعَمَر َمْج ِهَّ عنهَّ ال ِت َوَر َوُمشاَ

ً ُنوُا ُكهوُلِ ْو َكاَ ًاَ َأ ّباَن َقاََل ، ُش َنُة َف ْي ْبِن ُعي ِهَّ لِ ِي َيِّاَ َأخ ْبَن :  َد َوْجهٌَّ َلَك َأِخى ا ْن ِع
َذا ِر َه ِذْن الِمي ْأ َت ِهَّ لى َفاَْس ْي َل َتأذَن ، َع ِذَن فاَس َأ َلّماَ ُعمُر َلهَُّ َف َف : َقاََل دَخَل . 
ْبَن يِّاَ ِهيِْ ّطاَب ا ْلَخ ّلهَّ ، ا َوُال َناَ َماَ َف ِطي ْع ْلَجْزَل ُت ُكُم َولِ ا َناَ َتْح ْدل ِفي َع ْل ، باَ

َغُِضَب ّلهَّ رضيَِ ُعَمُر َف ّتى عنهَّ ال َعَ َأْن َهّم ح ِق ِهَّ ُيِّوُ َقاََل ِب ْلُحّر َلهَُّ َف َأِميَر : يِّاَ ا

ِنيَن ْؤِم ْلُم ّلهَّ ِإّن ا َعاَلى ال ِهَّ َقاَل ت ّي ِب ّلى ِلن ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِذ:  وَس َوُ { ُخ َعْف ْل ا
ْأُمْر ُعْرِف َو ْل ِرْض باَ ْع َأ وإّن ] 198العراف:  [ سوُرة  } الجاَهليَن َعِن َو
َذا ّلهَّ ، الجاَهليَن ِمَن َه َوَزهاَ ماَ َوال َكاََن ، تلَّهاَ ِحيَن ُعَمُر جاَ ًاَ و ّقاَف ْند َو ِع

َتاَِب ِهَّ ِك ّل . البخاَرىَ رواه تعاَلى ال

َعن-51 ْبِن  و ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رضيِ مْس ّلهَّ رسوَُل أّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َهاَ:  قاَل وَس ّن ِإ ُكوُُن «  ِدىَ َست ْع ٌة َب َثَر ُأُموٌُر َأ َنهاَ َو ِكرو ْن ُلوُا ، ُت رُسوَُل : يِّاَ َقاَ

ِهَّ ّل ّدوَن: قاََل ؟ َتأمُرناَ َفماَ ال َؤ ُت ّق   ْلح ّلذي ا ُكْم ا ْي َل َتْسألوَُن َع ّلهَّ و الذي ال
ُكْم ٌق» ل ُة.  عليهَّ  متف َثَر َل ُد» « وا ِء  : الِنفرا ِهَّ َلهَُّ عّمْن باَلشيِْ ّق في . ح

َوعن-52 َيى أبيِ   ِد يِّْح ْي ٍر ْبِن ُأَس ْي ّلهَُّ رضيِ ُحَض ً َأّن عنهَُّ ال ِر ِمَن َرُجلَّ ْنَصاَ َل ا
ِهَّ رسوَُل  يِّاَ: قاَل ّل ُلنيِ َألِ ال ْعِم َت ْعملَت َكَماَ َتْس ْت ًاَ اْس ًاَ ُفلَّن َقاََل وفلَّن « : َف
ُكْم ّن ْوَُن ِإ َق ْل َت ْعدي َس ًة َب َثَر ِبُروا َأ ّتى فاَْص ِنيِ َح ْوُ َق َلى تل ْوُِض ع ْلح ٌق» ا  متف
. عليهَّ

ٌد ْي ُأَس ِبَضّم» « و ِة   ْلهْمز ْيٌر. ا ٍء»  « وُحَض ِبحاَ ٍة   َل ْهَم ٍة ُم ٍد مضُموَُم وضاَ
ٍة ْعَجَم ٍة ُم ُتوُح ْف ّلهَُّ ، م َلُم وال ْع . َأ

َوعْن-53 ْبراهيَم أبيِ   ِد ِإ ْب ّلهَّ َع ْوفيِ أبيِ ْبِن ال ّلهَُّ رضيِ َأ َأّن عنهَماَ ال

ّلهَّ رسوَُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعِض فيِ وَس ِهَّ ب ّيِّاَِم ِقيَِ التيِ َأ َهاَ َل ّو ِفي ُد َع ْل ، ا
َتظَر ْن ّتى ا َذا َح َلِت ِإ َقاََل:  ِفيهْم َقاََم الّشْمُس َماَ َيِّاََف َهاَ «  ّيِّ أ

ّناَُس َ ّنوُا لِ ال َتم َت
َء َقاَ ّو ِل ُد ْلع ُلوُا ، ا َأ ّلهَّ َواْس َيَة ال ِف َعاَ َذا ، ال ِإ ُتموُهم َف َلُموُا ، فاَْصبُروا لقي ْع َأّن َوا

ّنة ْلَج ُيوُِف ِظلََِّل َتْحَت ا ُثّم» الّس ِبيِّ َقاََل   ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  وَس
ُهّم ّل ِزَل ال ْن َتاَِب ُم ِك ْل َي ا ِر ِزَم ، الّسَحاَِب َوُمْج َهاَ َلْحزاِب َو ُهْم ، ا ِزْم ْه ا

ْنُصْرناَ ِهْم َوا ْي َل ٌق»  َع ّلهَّ عليهَّ . متف ُق وباَل ْوُفي ّت . ال



الصدق باب- 4

ّلهَّ قاَل ّلهَّ، اتقوُا آَمنوُا الذيِّن أيِّهاَ :  { يِّاَ تعاَلى ال } الصاَدقين معَ وكوُنوُا ال
.

 .} والصاَدقاَت :  { والصاَدقين تعاَلى وقاَل

ّلهَّ صدقوُا تعاَلى:  { فلوُ وقاَل  .} لهم خيرا لكاَن ال

:الحاديث وأمإا

ّوُل- 54 َل َعن َفاَ ْبِن :  ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رضيِ َمْس ِبيِّ عن عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإّن:  قاَل وَس َق «  ْد ِدي الّص ْه َلى َيِّ ِبّر ِإ ْل ِإّن ا ِبّر َو ْل ِدي ا ْه َلى َيِّ ِة ِإ ّن ِإّن ، الَج َو
ُق الّرُجَل ُد ّتى ليْص َتَب َح َد ُيِّك ْن ِهَّ ِع ّل ًاَ ال ّديِّق ِإّن ، ِص ِذَب و َك ْل ِدي ا ْه َلى َيِّ ِإ
ِر ِإّن الفُجوُ ِدي الفُجوَُر َو ْه َلى َيِّ ِر ِإ ّناَ ِإّن ، ال ِذُب الّرُجَل َو ْك َي ّتى َل َتَب َح َد ُيِّك ْن ِع

ِهَّ ّل ًاَ ال ّذاب ٌق» َك . عليهَّ  متف

ّثاَنيِ- 55 َعْن ال ٍد أبيِ :  ْلَحسِن ُمَحّم ِليِّ ْبِن ا ِلٍب أبيِ ْبِن َع ّلهَُّ َرضيَِ ، َطاَ ال
ْنهماَ ْظُت َقاََل ، َع ِف ّلهَّ رسوُِل ِمْن ح ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْع:  وَس َد ماَ « 
ُبَك ِريِّ َلى َيِّ ُبَك لِ َماَ ِإ ِإّن ، َيِّريِّ َق َف ْد َنٌة، الّص ِذَب ُطمأني َك ْل  رواه» ِريِّبٌة َوا

ِتْرمذي . صحيٌح : حديٌِّث وقاَل ال

ُلهَُّ ْوُ ُبَك:  َق ِريِّ َوُ» « يِّ ُه ُه ، وَضّمهاَ الياَء بفتِح   ْعناَ ْتُرْك َوَم فيِ َتُشّك ماَ : ا
ّلهَّ ِدْل ، ِح ْع . فيهَّ َتُشّك لِ َماَ ِإلى وا

ّثاَلُث-56 ْفياََن أبيِ : عْن  ال ِر ُس ّلهَّ . رضيَِ  َحرٍب ْبِن َصْخ . فيِ عنهَّ ال
ِثهَّ ّطوُيِِّل حديِّ ِة فيِ ال ْقُل ِقّص ْقُل َقاََل ، ِهر َذا ِهر َفماَ ُكْم :  ْأُمُر ْعنيِ َيِّ ِبيِّ يِّ ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُبوُ َقاََل وَس ْلُت َأ ُق َياََن:  ْف ُدوا : يِّقوُل ُس ُب ْع ّلهََّ « ا ُه ال َد َوْح

ُكوُا لِ ِر ِهَّ ُتش ًاَ ِب ْيئ ُكوُا ، َش ْتُر ُقوُُل ماَ وا ُكْم َيِّ ُؤ َناَ ، آَباَ ْأُمر َيِّ ِة و ، والّصدِق باَلّصلَّ
َفاَِف ْلع ِة ، وا َل ٌق»  والّص عليهَّ. . متف

ُعَ-57 ِب َعْن  الّرا ِبٍت أبيِ :  ِقيَل ، َثاَ ٍد : أبيِ و ِقيَل ، سعي ِد : أبيِ و ِلي ْلوُ ، ا
ْهِل ْيٍف ْبِن َس َوُ ، ُحن ُه ّي َو ِر ّلهَّ رضيِ ، بد ّلى النبيِّ َأن ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َأَل « َمْن:  قاَل وَس ّلهََّ َس َلى ، ال َدة تعاَ َهاَ ْدٍق الّش ّلغُهَُّ ِبِص ّلهَُّ َب ِزَل ال َناَ َم

َداء ِإْن ، الّشه َلى َماََت و ِهَّ َع . مسلم  رواه» ِفراِش



َعْن  الخاَِمُس-58 ْيِّرة أبيِ :  ّلهَُّ رضيِ ُهر ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ِبيِّ « غزاوَس ِء ِمَن َن ِبياَ ْن َل ّلهَّ صلوُاُت ا وسلَُّمهَُّ ال

ِهْم َلي َقاََل ع ِهَّ َف ْوُِم ْعنيِ : لِ لق ْتب َلَك َرُجٌل يِّ َعَ م َوُ ُبْض ُه َو ٍة.  َأ ُد اْمَر ِريِّ ِنيَِ َأن ُيِّ ْب َيِّ
َهاَ َلّماَ ِب ْبِن َو ٌد ولِ ، ِبهاَ َيِّ َنى َأح ًاَ ب ُيوُت َفعَ َلْم ب َهاَ يِّر َف ٌد ولِ ، ُسقوُ َترىَ َأَح اْش

ًاَ َنم ْو َغ َفاٍَت َأ َل ُهوُ َخ َتظُر و ْن َهاَ َيِّ َد ْولِ َفغَُزا أ َناَ .  ِة ِمَن َفد َقْريِّ ْل َة ا ِر صلَّ ْلعْص ا
ْو ًاَ َأ َقاَل ، ذلَك ِمْن َقريِّب ّنِك للّشمس َف ِإ ٌة :  َأناَ َمأُموُر اللهّم ، مأُموٌُر و

َهاَ َليناَ اْحبْس ّتى َفُحبسْت ، ع َتَح َح ّلهَُّ َف ِهَّ ال ْي َعَ ، عل ِئم َفَجَم َناَ َغُ ْل َءْت ، ا َفجاَ
ِنيِ  ْع ّناََر َيِّ َهاَ ال ُكل َتأ َلْم ل َهاَ َف ْطعْم ِإّن ، ت ُكْم فقاَل:  ُلوُلًِ، ِفي ِنيِ ُغ مْن فليباَيِّع

ٍة  ُكّل َل ِبي ِلزقْت ، رُجٌل ق ُد ف ِه َرُجٍل يِّ ِد َقاََل ِبي ُكم َف ِفي ُغُلوُُل :  ْل ِنيِ ، ا فليباَيِّع
ُتك َل َقْت ، قبي ُد فلز ْيِن يِّ ٍة أو رُجل َث ِه ثلَّ ِد َي َقاََل ِب ُكُم ف ِفي ُلوُُل :  ُغُ ْل َفجاَءوا ، ا
ْأٍس ْثِل بَر ْأس ِم ٍة َر َقَر ّذهِب ِمْن َب َءت فوَُضعهاَ ، ال ّناَُر َفَجاَ َلتهاَ ال َك َأ فلْم ، َف

ِئُم َتحل َناَ َغُ ْل ٍد ا َناَ لح َل ّلهَُّ َأَحّل ُثّم ، َقب ِئَم َلناَ ال َناَ َغُ َأىَ لّماَ ال َناَ ر َف َناَ َضع وعجز
ّلهاَ َناَ فأح ٌق» ل . عليهَّ  متف

ِء  بفتح» « الخلفاَُت ِر المعجمة الخاَ ِم وكس ُعَ اللَّ ٍة : جْم َف ِل ِهيِ ، َخ و
َقُة ّناَ . الحاَمُل ال

ِدُس-59 ٍد أبيِ : عن  الساَ ِم خاَل ٍم بِن حكي ّلهَُّ . رِضيَِ حَزا : قاَل ، عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُُل قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعاَن:  وَس ّي ْلب ِر « ا ، َيِّتفّرقاَ لم ماَ باَلِخياَ
ِإن َقاَ ف ّيناَ صد ِرك وب ُوُ ُهماَ ب ِهماَ فيِ ل ْع ِإن ، َبي َتماَ و َباَ َك َذ َقْت وك بركُة ُمِح

ِهماَ ِع ْي ٌق» ب . عليهَّ  متف



َباُب5 المراقبة - 

ّلهَّ َقاََل  .} الساَجديِّن فيِ وتقلبك تقوُم حين يِّراك :  { الذي تعاَلى ال

َقاََل  .} كنتم أيِّنماَ معكم :  { وهوُ تعاَلى و

َقاََل ّلهَّ :  { إن تعاَلى و السماَء فيِ ولِ الرض فيِ شيِء عليهَّ يِّخفى لِ ال
{. 

َقاََل  .} لباَلمرصاَد ربك :  { إن تعاَلى و

َقاََل  .} الصدور تخفيِ وماَ العين خاَئنة :  { يِّعلم تعاَلى و

.معلوُمة كثيرة الباَب فيِ واليِّاَت

َأّماَ -60 ّوُل ، الحاَديُِّث و َل َعْن فاَ ّلهَُّ رضيَِ ، الخطاَِب بِن ُعمَر :  ، عنهَّ ال
ْينماَقاَل:  َب ُلوٌُس َنْحُن « ْند ُج ّلهَّ رسوُِل ِع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذات ، وَس

ٍم ْوُ ْذ َيِّ َناَ َطلعَ ِإ ْي َل ُد رُجٌل َع ّثياَِب بياَِض َشديِّ ُد ، ال ِد  شديِّ ْعر سوُا لِ ، الّش
ِهَّ ُيَِّرىَ ْي َثر عل ِر َأ َف ُفهَُّ ولِ ، الّس ِر ْع ّناَ َيِّ ٌد م ّتى ، َأح َلَس ح َلى َج ِبيِّ ِإ ّن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َد ، وَس َن َأْس ِهَّ َف ْي َت َب ْك َلى َر ِهَّ ِإ ْي َبت َوضعَ ، ُرك ْيهَّ َو ّف َلى ك ِهَّ َع فِخذيِّ

ُد : يِّاَ وقاَل ِنيِ محّم ِبْر ّلهَّ رسوُُل فقاََل السلَّم عن َأخ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِلسلَُّم:  وَس َد َأْن ا َه َلهََّ لِ َأْن َتْش ّ ِإ ّلهَُّ ِإلِ َأّن ، ال ًا و ِهَّ رسوُُل ُمَحّمد ّل ال
ِقيَم ُت َة َو َ ِتيَِ ، الّصلَّ ُتؤ َة َو ْيَت وتُحّج ، َرمَضاََن وتُصوَُم ، الّزكاَ ْلب ِإِن ا

َطعَت َت ِهَّ اس ْي َل َسبيلًَّ. ِإ

َدقَت قاَل ْبناَ : ص َفعِج ُلهَُّ َلهَُّ .  َأ ُقهَُّ يِّْس ّد ِنيِ َقاََل ، ويِّص ِبْر َأْخ َف ِليِّماَِن عن :  . ا
َأْنَقاََل ْؤِمن :  ِهَّ ُت ّل ِهَّ ِباَل ِت َك ِئ ِهَّ ، وملَّ ِب ُت ُك ِهَّ و ِل ِم ، وُرُس ْليوُ ِر وا ُتؤِمَن ، الِخ و

ِر َد َق ْل ِه باَ ِر ْي ِه َخ ْقَت . وَشّر ِنيِ قاَل قاَل: صد ِبْر َأْخ ِلْحساَِن عن : ف : . قاَل ا
َد َأْن ُب ْع ّلهَّ َت ّنَك ال َأ ُه َك ِإْن َترا ُكْن َلْم . ف ُه َت ّنهَُّ َترا ِإ ِنيِ َقاََل َيِّراَك ف ِبْر َأْخ َف  :

ِة عن َقاََل الّساَع ُؤوُل َماَ : .  َهاَ المْس ْن َلَم َع ْع َأ ِئِل ِمن ب َقاََل. الّساَ   :
ِنيِ َأْخبْر َهاَ َعْن َف ِت َقاََل َأَماَرا َد َأْن .  َلَمُة تل َتهاَ ا ّب َأْن ، ر َة َترىَ َو َفاَ َة الُح ُعرا ْل ا

َلَة ْلعاَ َء ا ِء ِرعاَ ُلوُن الّشاَ َتطاَو ُبنياَن فيِ يِّ ْل َق ُثّم ِا َل ْنط ْثُت ، ا ّياَ فلب ِل َقاََل ُثّم ، م
ِري ، ُعمُر  يِّاَ: َتد ِئُل مِن َأ ّلهَُّ قلُت الّساَ ُلهَُّ : ال ْعلُم ورُسوُ ّنهَُّ : َقاََل َأ ِإ َف

ِريُِّل ْب ُكْم ِج َتاَ ّلُمكم َأ ُكْم ُيِّع ِن مسلٌم. رواه»  ِديِّ



َنى ْع ُد: وم ِل َلمُة  « ت َهاَ» ا َت ّب ْير َأ َهاَ   َت ّيد ُه ، : س ُثَر َأْن ومعناَ ْك ِري ت الّسرا
ّتى ًاَ السّريُِّة المُة َتلد ح َهاَ ِبنت ْبنُت ، ِلسيد ِد و ّي َنى فيِ الّس ِد مع ّي ، الّس
ِقيل ِلَك غيُر و َلُة و َذ ْلعاَ ُء»  « ا ُفقرا ْل ُلهَُّ : ا ّياَ . وقوُ ِل ْي» « َم َأ ًاَ   ً زمن ، طوُيِّلَّ
ًاَ ذلك وكاََن . َثلَّث

ّثاَنيِ- 61 ُدِب َذّر أبيِ : عن ال ْن َة ْبِن ُج َناَد ِد وأبيِ ، ُج ْب ِذ الّرْحمِن ع ْبِن ُمعاَ
ّلهَّ رضيَِ جبل ِهَّ رسوُِل عْن ، عنهماَ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  قاَل ، وَس
ّتِق ّلهََّ ا ُثَماَ ال ْي ْنَت َح ِبعَِ ُك ْت أ

َ َئَة و ّي ْلحسنَة الّس َهاَ، ا ّناََس وَخاَلِق َتْمُح ُلٍق ال بُخ
ُه» َحَسٍن ّي  روا ّتْرمذ . حسٌن : حديٌِّث وقاَل ال

ّثاَلُث- 62 ّباٍَس ابِن : عن ال ّلهَّ رضيَِ ، ع ْنُت:  قاَل ، عنهَماَ ال ُك ْلَف «  َخ
ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ْوُم َيِّاَ:  َفقاَل يِّ ّنيِ ُغلَُّم «  ّلمَك ِإ ِلَماٍَت ُأع : َك

َفِظ ّلهََّ « اْح ْظَك ال َف َفِظ  َيِّْح ّلهََّ اْح ُه ال ْد َهَك َتِج َذا ، ُتَجاَ ْلَت ِإ َأ َأل َس ّلهَّ َفاَْس ال
َذا ، ِإ ْنَت َو َع َت ِعْن اْس َت ِهَّ َفاَْس ّل َلْم ، ِباَل َأّن واع ُلّمَة :  َتمعْت َلوُ ا َلى اج َأْن َع

ُعوَُك ْنف ٍء يِّ ُعوَُك َلْم ، ِبشيِْ ْنف ّ َيِّ ٍء ِإلِ َبهَُّ َقد ِبَشيِْ َت ّلهَُّ َك ِإِن ، َلَك ال ُعوُا و َتَم اْج
َلى ٍء َيُِّضّروك َأْن َع ّ َيُِّضّروَك َلْم ، ِبَشيِْ ٍء ِإلِ َبهَُّ قد َبَشيِْ َت ّلهَّ َك ْيَك ال ، عل

َعِت ِف ْقلَُّم ُر ّفِت ، ال الّصُحُف». وَج

ُه ّي روا ّترمذ َقاََل ال . َصحيٌح حسٌن : حديٌِّث و

ِر روايِّة وفيِ ّي غي ّتْرِمذ ّلهََّ « احفَظ:  ال ُه ال ْد َعّرْف ، َأَماََمَك َتِج َلى َت ِهَّ ِإ ّل ال
ِء فيِ ْفَك الّرَخاَ ِر ِة فيِ يِّع َلْم ، الّشد ْع َأَك َماَ َأّن وا َط ُكْن َلْم َأْخ َبك َيِّ ُيصي ، ِل
َبَك َوَماَ ُكن لْم َأَصاَ َئَك َيِّ ِط ُيْخ َلْم ِل ْع ّنْصَر أّن وا َعَ ال ِر َم ْب َأّن ، الّص ْلَفَرَج و َعَ ا َم

َكْرب ْل َأّن ، ا َعَ و ِر َم ُعس ْل ًا ا .»  ُيِّْسر

ُعَ-63 َنس : عْن  الّراب ّلهَُّ رضيِ َأ ُكْم:  قاََل عنهَّ ال ّن ِإ ُلوَُن «  ْعم َت ً َل ْعَماَلِ ِهيَِ َأ
ّق ُكْم فيِ َأد ِن ُي ْع ِر ِمَن َأ َع ّناَ ، الّش َهاَ ُك ّد ْع َلى َن ِد َع ْه ِهَّ رسوُِل َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِوُبقاَِت ِمَن وَس ْلُم َقاَُت:  . وقاَل البخاَري  رواه» ا ِب ْلُموُ » « ا

َكاَُت ِل ْه ْلُم . ا

ْلَخاَِمس-64 َعْن  ا َة أبيِ :  ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ، هر ّلى النبيِّ عن ، عنهَّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلهََّ ِإّن:  قاَل وَس َلى ال َعاَ َغُاَُر َت ُة ، َيِّ ْيَر َغ ِهَّ َو ّل َلى ال َعاَ ِتيَِ أْن ، َت ْأ ُء َيِّ ْلَمْر ا

ّلهَُّ َحّرَم َماَ ِهَّ ال ْي َل ٌق» َع . عليهَّ  متف



ُة و ْير َغُ ْل َهاَ الغُين  بفتح» « ا َأصل َو َفُة :  َن َل . ا

ِدُس-65 َعْن  الّساَ َة أبيِ :  ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ّنهَُّ عنهَّ ال ِبيِّ سِمعَ َأ ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِإّن:  َيِّ َثًة «  َ ِنيِ ِمْن َثلَّ ْبَرَص ِإْسرائيَل َب َأ َع ، :  ْقَر َأ ، و

ْعَمى َأ َد ، و ّلهَُّ َأَرا ُهْم َأْن ال َي َتل ْب َبعث َيِّ ِهْم َف ْي َل ًاَ ِإ َلك َتى ، َم َأ ْبَرَص ف َل : َفَقاََل ا
ّي ٍء َأ ْيَك َأحّب َشيِْ َل ْوٌُن َقاََل ؟ ِإ َل ٌد حسٌن، :  ْل َهُب ، َحَسٌن َوِج ْذ ُيِّ ّنيِ و ع

ّلذي ْد ا ِنيِ َق َذر ّناَُس َق َهب َفَمَسحهَُّ ، ال َذ ُه عنهَُّ ف ِطيَِ قذر ْع ُأ ًاَ َو ْوُن ًاَ َل . َحسن
ّي َقاََل َأ َف ْلماَِل :  ْيَك َأَحّب ا َل ِلبُل قاَل ؟ ِإ ْو     : ا َقُر َقاََل َأ َب ْل َشّك     ا

ِوي ِطيَِ     الّرا ْع ُأ َقًة ف َء َناَ َقاََل ، ُعشَرا ّلهَُّ : باََرك َف . ِفيهاَ َلَك ال

َتى َأ َع ف ْقر َل َقاََل ا ّي َف َأ ٍء :  ْيَك َأحب َشيِْ َل ْعٌر قاَل ؟ ِإ ْذهُب ، حسٌن : َش ويِّ
ّنيِ َذا ع ّلذي َه ِذَرنيِ ا ّناَُس َق ْنهَُّ َفمسحهَُّ ، ال ِطيَِ ع ْع ُأ ًا .  ًاَ َشعر . قاَل حسن
ّي َأ ْلَماَِل َف َأحّب ا ْيَك .  َل َبقُر قاَل ؟ ِإ ْل ُأِعطيَِ ، : ا ًة ف ً بقر َقاََل ، حاَِملَّ : و

ّلهَُّ َباََرَك َهاَ َلَك ال . ِفي

َتى َأ ْعَمى َف َل َقاََل ا ّي َف َأ ٍء :  ْيَك َأَحّب َشيِْ َل َأْن قاَل ؟ ِإ ّد :  ّلهَُّ يُِّر َليِّ ال ِإ
ْبِصَر َبَصري أ

ُ ّناََس َف ّد َفَمَسَحهَُّ ال ّلهَُّ َفَر ِهَّ ال ْي َل ُه ِإ ّي . قاَل بَصَر َأ َف ْلَماَِل :  ا
ْيَك َأَحّب ْلغُنُم قاَل ؟ ِإل ِطيَِ : ا ْع ُأ ًة َف ًا َشاَ ِلد ْنتَج وا َأ َذاِن َف َد ه ّل ، َهذا َوو
َكاََن َذا ف َه ٍد ِل ِبِل ِمَن َوا ِل َذا ، ا َه َل ٍد و ِر ِمَن َوا َق َب ْل َذا ، ا َه َل ٍد َو َنم ِمَن َوا َغُ ْل . ا

ّنهَُّ ُثّم َتى ِإ ْلبرص أ ِهَّ فيِ ا ِت ِهَّ صوَُر ِت ْيئ َه َقاََل ، َو ِد ِمْسكيٌن : َرُجٌل َف ق
َقطعْت َباَُل ِبيَِ ان ْلِح ِري فيِ ا َف َغ َفلَّ ، َس ْوَُم ِليَِ َبلَّ َي ْل ّ ا ِهَّ ِإلِ ّل ، ِبَك ُثّم باَل

ُلَك َأ ّلذي َأْس َطاََك ِباَ ْع ْوَُن َأ ّل ْلَحَسَن ال َد ، ا ْل ْلِج ْلَحَسَن وا ْلَماََل ، ا ًا ، وا ِير َبع
ُغ ّل ِهَّ َأتب ِري فيِ ِب َف ُق فقاََل ، س ُقوُ ٌة : الح ِثير ّنيِ . فقاَل َك َأ َك ُفُك :  ْعر َلْم َأ َأ

ُكْن ْبرَص َت ُذُرَك َأ ْق ّناَُس َيِّ ًا ، ال َطاََك ، َفقير ْع َأ ّلهَُّ َف ّنماَ فقاََل ، ال ِإ ْثُت :  َور
ًا الماََل َهذا ٍر َعْن َكاَبر ِب ِإْن فقاََل ، كاَ ْنَت :  ًاَ ُك ِذب ّيرَك َكاَ ّلهَُّ َفَص َماَ ِإلى ال

ْنَت . ُك

َتى َأ ْقَرع و َل ِهَّ فيِ ا ِهَّ صوُرت ِت َئ َقاََل ، وهي ْثَل َلهَُّ َف َذا َقاََل ماَ ِمـ ّد ، له ْيهَّ َوَر َل َع
ْثَل ّد ِم ّذا َماَر َقاََل ، َه ِإْن َف ْنَت :  ًاَ ُك ِذب ّيَرَك َكاَ ْنَت ِإليَِ اللهَُّ َفَص ُك . َماَ

َتى َأ ْعَمى و َل ِهَّ فيِ ا ِت ِهَّ ُصوُر ِت َئ ْي َه ْبُن ِمْسكيٌن : َرُجٌل فقاََل ، و ِبيٍل وا َس
َعْت َط َق ْن َباَُل ِبيَِ ا ْلِح ِري فيِ ا َف َغ َفلَّ ، َس ْوَُم ِليَِ َبلَّ َي ّ ال ِهَّ ِإلِ ّل ، ِبَك ُثّم ِباَل

ُلَك َأ ّلذي َأْس ّد باَ ْيَك َر َل ًة بصَرَك َع ُغ َشاَ ّل َب َت َهاَ َأ ِري فيِ ِب َف ْد فقاََل ؟ َس َق  :



ْنُت ْعَمى ُك ّد َأ ّلهَُّ َفَر َليِّ ال ْذ ، َبصري ِإ ْئَت َماَ َفُخ ْع ِش ْئَت َماَ َود ِهَّ ِش ّل َوُال ماَ َف
ُدَك َه ْوَُم َأْج َي ْل ٍء ا َتهَُّ ِبْشيِ ْذ ِهَّ َأَخ ّل َأْمِسْك . فقاََل وجّل عّز ل َلَك :  ّنَماَ ماَ ِإ َف
ُتْم ِلي ُت ْب ْد ا َق ّلهَُّ رضيَِ َف َلى َوَسَخَط ، عنك ال ْيَك َع َب ٌق» َصاَِح . عليهَّ  متف

ّناَقُة َوال ُء «  ُعَشَرا ْل ِبضم» ا ّد العيِن   ِهيَِ وباَلم ُلهَُّ الحاَِمُل :  ْنتَج:  . قوُ َأ  » «
ٍة وفيِ َتَج:  روايِّ َن َف ُه» « َناَ ْع ّلى  م َوُ َت َهاَ :  َتاََج ّناَتُج ، ِن ِة وال ّناَق ِة لل َل ِب ْلَقاَ كاَ

ِة َأ ْلَمْر ُلهَُّ:  َل َد. وقوُ ّل َوُ» َهذا « و ُه ِد   ِديِّ ْي اللَّم ِبتْش َأ ّلى :  َتوُ َهاَ :  َدت َوُ ، ِولِ ُه و
َنى ْع َتَج بَم ِة فيِ َن َق ّناَ ُد ال ّل َوُ َلُة ، والناَتُج ، . فاَلْم ِب َقاَ ْعنى وال ِكْن ، بَم َهذا َل

َيوُاِن ْلَح ِه وذاَك ل ِر ْي َغُ ُلهَُّ ِل َعْت:  . وقوُ َط َق ْن َوُ» الِحباَُل ِبيِ « ا ُه ِء   باَلحاَ
ِء المهملة َأي الموُحدة والباَ َباَب :  َلْس ُلهَّ ا ُدَك « لِ:  . وقوُ َه ُه» َأج :  معناَ

ّق لِ ْيك َأَش ّد فيِ عل ٍء َر ُه َشيِْ ُذ ْأُخ ْو َت ُبهَُّ َأ ُل ْط ِليِ ِمْن َت روايِّة . وفيِ َماَ
ُدَك  « لِ: البخاَري ِء» َأْحَم ِم المهملة  باَلحاَ ُه ، والمي ُدَك : لِ ومعناَ َأْحَم

َتْرك ٍء ِب ِهَّ َتحتاَُج َشيِْ ْي َل ُلوُا كماَ ، ِإ ْيَس قاَ َل َلى :  ِة ُطوُِل َع َدٌم الحياَ ْي َن َلى َأ َع
َوُاِت َهاَ َف ِل . ُطوُ

ُعَ-66 ِب َعْن  الّساَ َلى أبيِ :  ْع ِد َيِّ ّدا ْوٍس ْبن َش ّلهَّ رضيِ َأ النبيِ عن عنهَّ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّيس:  قاَل وَس َك ْفَسهَُّ َداَن َمْن «ال َعِمَل ، َن َد ِلماَ َو ْع َب

ْوُِت ْلم َعاَِجُز ، ا ْل َعَ َمْن َوا َب ْت ْفَسهَّ َأ َهاَ َن ّنى ، َهوُا َلى وتَم ِهَّ َع ّل  رواه» الماَنيِ ال
ّي ّتْرِمذ     َحَسٌن حديٌِّث  وقاََل ال

ّي قاَل ّتْرمذ ُه ال ْيُر َغ ِء ِمَن َو َلَماَ ُع ْل َنى ا ْع َداَن : َم ْفَسهَّ «  َهاَ» َن َب .  : َحاََس

ّثاَِمُن-67 َعْن  ال َة أبيِ :  ْيَِّر ّلهَُّ رضيِ ُهَر ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاَل عنهَُّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِم ُحْسِن ِمْن:  وَس ِء ِإْسلَّ ْلَمْر ُكهَُّ ا َ َتْر ِهَّ َماَلِ ِني ْع » َيِّ

ُه حسٌن حديٌِّث ّي روا ّتْرمذ ُه ال . وغيُر

ُعَ-68 ّتاَس َعْن  ال ّلهَُّ رضيِ ُعَمَر :  ِبيِّ َعِن عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َأُل « لِ:  قاَل َتهَُّ َضرَب فيَم الّرُجُل ُيِّْس َأ . وغيُره داود أبوُ رواه»  اْمَر



التقوى باب- 6

ّلهَّ قاَل ّلهَّ اتقوُا آَمنوُا الذيِّن أيِّهاَ :  { يِّاَ تعاَلى ال  .} تقاَتهَّ حق ال

ّلهَّ ):  { فاَتقوُا16 (التغُاَبن تعاَلى وقاَل  .} استطعتم ماَ ال

.الولى من للمراد مبينة اليِّة وهذه

ّلهَّ وقاَل ّلهَّ، اتقوُا آَمنوُا الذيِّن أيِّهاَ ):  { يِّا70َ (الحزاب تعاَلى ال وقوُلوُا ال
 .} سديِّدا قوُلِ

.معروفة كثيرة باَلتقوُىَ المر فيِ واليِّاَت

ّلهَّ يِّتق ):  { ومن3 ،2 (الطلَّق تعاَلى وقاَل ويِّرزقهَّ مخرجاَ، لهَّ يِّجعل ال
 .} يِّحتسب لِ حيث من

ّلهَّ تتقوُا ):  { إن29 (النفاَل تعاَلى وقاَل ويِّكفر فرقاَناَ، لكم يِّجعل ال
. } العظيم الفضل ذو واللهَّ لكم، سيئاَتكم. ويِّغُفر عنكم

.معلوُمة كثيرة الباَب فيِ واليِّاَت

َأمّإا َلَحاديُث و ا

ّوُل- 69 َل َعْن َفاَ َة أبيِ :  ْيَِّر ّلهَُّ رضيِ ُهَر ِقيَل: قاَل عنهَّ ال ِهَّ رسوَُل : يِّاَ   ّل ال
ْكَرُم َمن ّناَِس َأ ُهْم: قاَل ؟ ال َقاَ ْت َأ ُلوُا»  «  َقاَ ْيَس  ف َل ُلَك َهذا َعْن :  َأ ، َنْس
ُيوُُسُف: َقاََل ِبيِّ  « ف ِهَّ َن ّل ِبيِّ ابن ال ِهَّ َن ّل ِهَّ َنبيِّ ابن ال ّل ِليِل ابِن ال ِهَّ َخ ّل  .» ال

ُلوُا ْيَس َقاَ َل َذا عن :  ُلَك َه َأ َعْن: قاَل ، َنْس ِدِن  ف َعاَ َعَرب َم ْل ِنيِ ا ُلوُ َأ ؟ تْس
ُهْم َياَُر ِة فيِ ِخ ّي ِهل ْلجاَ ُهْم ا َياَُر ِم فيِ ِخ ِلسلَّ َذا ا ُهوُا إ ُق ٌق» َف . عليهَّ  متف

ُهوُا و َفُق ِبَضّم» «  َقاَِف   ْل َلى ا ِر َع ْلَمْشهوُ ِكيِ ، ا َهاَ وُح َأي كْسُر ِلُموُا .  َع  :
َكاََم . الّشْرِع َأْح

ِنيِ -70 ّثاَ َعْن ال ٍد أبيِ :  ّي َسعي ِر ْد ْلُخ ّلهَّ رضيِ ا ّلى النبيِّ عن عنهَّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْنياَ  « إّن: قاَل وَس ّد ٌة ال َوُ ْل ٌة ُح ّلهََّ وإّن ، خِضَر ُكْم ال ِلُف َتْخ َهاَ ُمْس . ِفي

ُظر ْن ْيَف في ُلوَُن َك ْعَم ّتقوُا َت َفاَ َياَ .  ْن ّد ُقوُا ال ّت ِإّن وا َف ِء.  ّنَساَ ّوَل ال ِة َأ ْتن ِنيِ ِف َب
َنْت إْسَرائيَل مسلم.  رواه» النَساَء فيِ َكاَ



َعْن  الثاَلُث-71 ْبِن :  ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رضيِ َمْس ِبيِّ َأّن عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُُل َكاََن وَس ُهّم: َيِّ ّل ّنيِ  «ال ُلَك ِإ َأ َدىَ َأْس ُه ْل َقى ا ّت ْلعفاََف َوال َنى َوا ِغُ ْل » وا
. مسلم رواه

ُعَ-72 َعْن  الّراب ّي َطريٍِّف أبيِ :  ِد ٍم ْبِن ع ِئيِّ حاَت ّلهَّ رضيِ الطاَ قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوَُل : سمعت ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َلَف  « َمْن: يِّ َلى َح َع

َأىَ ُثّم يِِّمين َقى َر ِهَّ أت ّل ْنهاَ ل ْأِت ِم َي ْل َوُىَ َف ْق ّت . مسلم  رواه» ال

ْلَخاَِمُس-73 ّي ُأَماََمَة أبيِ : عْن  ا َد ِليِّ َعْجلََّن ْبِن ُص ِه ْلباَ ّلهَُّ رضيِ ا عنهَّ ال
ْعُت ّلهَّ رسوُل قاَل: َسِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُطُب وَس ِة فيِ َيِّْخ َداع َحّج ْلوُ ا

َقاََل ُقوُا: َف ّت ّلهَّ  « ا ّلوُا ، ال ُكْم وَص ْهَركْم وُصوُُموُا ، َخْمس ّدوا ، َش َأ َة و َكاَ ز
ُكْم ِل َوُا ُعوُا ، َأْم ِطي َأ ُكْم َو َء ُلوُا ، ُأَمَرا ْدُخ ّنَة َت ُكْم َج ّب ّي  رواه» َر ّتْرمذ فيِ ، ال

ِة كتاَِب آَخر . صحيح حسٌن : حديٌِّث وقاَل الصلَّ

لّالتوكَو اليقين ُابَب

ّلهَّ قاَل ّلهَّ وعدناَ ماَ هذا قاَلوُا الحزاب المؤمنوُن رأىَ تعاَلى:  { ولماَ ال ال
ّلهَّ وصدق ورسوُلهَّ  .} وتسليماَ إيِّماَناَ إلِ زادهم وماَ ورسوُلهَّ، ال

لكم جمعوُا قد الناَس إن الناَس لهم قاَل :  { الذيِّن تعاَلى وقاَل
ّلهَّ وقاَلوُا: حسبناَ إيِّماَناَ، فزادهم فاَخشوُهم، الوُكيل. فاَنقلبوُا ونعم ال

ّلهَّ من بنعمة ّلهَّ، رضوُان واتبعوُا سوُء، يِّمسسهم لم وفضل ال ذو واللهَّ ال
 .} عظيم فضل

 .} يِّموُت لِ الذي الحيِ على :  { وتوُكل تعاَلى وقاَل

ّلهَّ :  { وعلى تعاَلى وقاَل  .} المؤمنوُن فليتوُكل ال

ّلهَّ على فتوُكل عزمت :  { فإذا تعاَلى وقاَل  .} ال

.معلوُمة كثيرة باَلتوُكل المر فيِ واليِّاَت

ّلهَّ على يِّتوُكل :  { ومن تعاَلى وقاَل .كاَفيهَّ } : أي حسبهَّ فهوُ ال



ّلهَّ ذكر إذا الذيِّن المؤمنوُن :  { إنماَ تعاَلى وقاَل وإذا قلوُبهم، وجلت ال
 .} يِّتوُكلوُن ربهم وعلى إيِّماَناَ، زادتهم آَيِّاَتهَّ عليهم تليت

.معروفة كثيرة التوُكل فضل فيِ واليِّاَت

:الحاديث وأمإا

َعن َفالّوَل  -74 ْبن :  ّباٍَس ا ّلهَُّ رضيِ َع ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهماَ ال ال
ّلهَّ صلى ُعرَضت:  وسلم وآَلهَّ عليهَّ ال ْيِّت ، الَمُم عليِّ «  ِبيِّ َفَرأ ّن َعهَّ ال َوم

ْيُط ِبيِّ الّره ّن ِبيِّ ، َوالّرُجلَِّن الّرُجل وَمعهَُّ وال ّن ْيَس َوال ٌد َمعهَُّ ول َعَ إذ أح ِف ُر
ٌد ِلى ُهْم فظننُت عظيٌم سوُا ّن أ

ِتيِ َ وقوُمهَّ موُسى ِلى: هذا َفِقيَل ، ُأّم
الخر الفق إلى انظر لى فقيل عظيم سوُاد فإذا الفق إلى انظر ولكن
َهذه ليِ فقيل عظيم سوُاد فإذا ُتَك :  ُهْم ، ُأّم َع ُعوَُن وم ْب ًاَ س ْلف ُلوَُن َأ ْدُخ َيِّ

ّنة ْلَج ِر ا ْي َغُ َذاٍب ولِ ِحَساٍَب ِب ُثّم» َع َهض   َدَخَل َن َلهَُّ َف ِز ْن ّناَُس َفَخاَض ، م ال
ِئَك فيِ َل ّلذيَِّن ُأو ُلوُن ا ْدُخ ّنَة يِّ ْلج ِر ا ْي َغُ َقاََل ، عذاٍب َولِ حساٍَب ِب ُهْم َف ْعض : ب

ُهْم ّل َع َل ّلذيَِّن َف ُبوُا ا ّلهَّ رسوُل َصِح ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاَل ، وَس ُهم و ْعض : ب
ُهْم ّل َع ّلذيَِّن َفل ُدوا ا ِل ِم فيِ ُو َلْم ، الْسلَّ ُكوُا َف ِر ّلهَّ ُيِّْش ًاَ باَل َكروا     شيئ َذ و
ْيهْم َفخرَج     أْشياَء َل ّلهَّ رسوُل َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل وَس « َماَ:  َف
ّلذي ِهَّ َتُخوُضوَُن ا ُه » ؟ ِفي َبُرو َقاََل َفأْخ ُهْم : َف ِذيَِّن «  ّل ُقوَُن، لِ ا َولِ يِّر

ُقوَُن َتْر َ ، َيِّْس ّيُرون َولِ َتط َلى ، َيِّ َع ّبهْم َو ُلوَُن ر ّك َتوُ َقاََم» يِّ ّكاَشُة  ف بُن ُع
َقاََل ُمْحِصن ُع َف ْد ّلهَّ : ا َلنيِ أْن ال َع ُهْم يِّْج ْن َقاََل ، ِم ْنت : َف ُهْم « أ ْن ُثّم » ِم

َقاََل آََخُر َرُجٌل َقاَم ُع َف ْد ّلهَّ : ا ِنيِ أْن ال َل َع ُهْم َيِّْج ْن َقَك : فقاَل ِم َب َهاَ «َس ِب
ّكاََشُة ٌق» ُع . عليهَّ  متف

ْيط       َه ِر الّراء ِبضّم ُ« الّر َتصغُي ْهط :  ُهم ، َر ِة ُدوَن و ُفس عشر ْن «.  أ
ُق ُف ّناَِحيُة» وال ِنب  : ال ْلجاَ ُعكاََشُة.  وا ِبَضّم» « و ْين   ْلع َتْشديِّد ا ْلكاَِف و ا

َتْخفيفهاَ ِب ُد ، َو ّتْشديِّ ْفصُح وال . أ

ِني -75 ّثا َعْن ال ْبن :  ّباَس ا ّلهَّ رضيِ ع ًاَ عنهماَ ال ْيِّض ِهَّ رسوُل َأّن أ ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل كاََن وَس ُهم:  يِّ ّل َلْمُت َلَك «ال ِبَك أْس ْنُت و ، آَم

ْلُت وعليَك ّك َوُ َليَك ، ت ْبُت وإ َن ِبَك ، أ ّلهّم خاََصْمُت و ُذ . ال ُعوُ ِتَك أ ِعّز َلهَّ لِ ، ِب إ
ّ ْنَت إلِ ِنيِ أْن أ ّل ْنت ُتِض ْلحيِّ أ ّلذي ا ْلِجّن ، تُموُُت لِ ا ْنُس َوا ِل ُتوَُن» َوا يُِّموُ

ٌق . عليهَّ متف



َهذا  ْفُظ َو ٍم َل ِل ُه ُمْس َتصر ُي َواْخ ِر ُبَخاَ ْل . ا

ِلُث -76 ّثا ْبِن : عن ال ّباَس ا ّلهَّ رضيِ َع ًاَ عنهماَ ال َناَ:  قاَل أيِّض ُب ّلهَُّ «حْس ال
ْعَم ِن ِكيُل و ْلوُ َهاَ ا َل ِهيُم َقاَ ْبرا ّلى إ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْلِقى حيَن وَس ِر فيِ ُأ ّناَ ، ال

َهاَ ٌد َوقاَل ّلى ُمحّم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِيَن وَس ُلوُا: ح ِإّنَقاَ ّناََس  « ْد ال ُعوُا َق َجم
ُكْم ُهْم َل ْوُ ُهْم َفاَْخَش َد ًاَ َفَزا ُلوُا إيِّماَن َقاَ َناَ و ُب ّلهَُّ : َحْس ْعَم ال ِن ِكيُل َو ْلوُ رواه»  ا

البخاَرىَ.

ْبِن عن لهَّ روايِّة وفيِ ّباٍَس ا ّلهَّ رضيِ َع َكاََن:  قاَل عنهماَ ال ْوُل آَِخَر «  َق
ِهيَم ْبرا ّلى إ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْلِقيِ ِحيَن وَس ِر فيِ أ ّناَ ّلهَُّ « حْسبيِ ال ِنعَم ال َو
ِكيُل َوُ ْل » . ا

َعن الّرابُع -77 َة أبيِ :  ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْدُخُل وَس ّنَة َيِّ ْلَج َوُاٌم ا ْق ُهْم أ ُت ِئد ْف ْثُل أ ِر أفئدة ِم ْي ّط . مسلم  رواه» ال

ُه قيل  َناَ ْع ُلوُن م ّك َوُ ِقيَل ، ُمت ُهْم و ُب ُلوُ ِقيقٌة ُق . ر

ْلَخامِإُس -78 ٍر : عْن ا ِب ّلهَُّ رضيِ َجاَ ّنهَُّ عنهَّ ال َعَ َغَزا َأ ِبيِّ َم ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َبَل وَس ٍد ِق َلّماَ َنْج َفل َف ّلهَّ رسوُل َق ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقَفل وَس

ُهْم ُهُم ، َمع ْت ْدرك َلُة فأ ِئ ْلقاَ ٍد فيِ ا ِر وا ِثي ِه َك ْلعَضاَ َنَزَل ، ا ِهَّ رسوُُل َف ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم، َع َق وَس َفّر َت ّناَُس و ّلوَُن ال َنَزَل ، باَلشجر يِّْستظ ّلهَّ رسوُُل و ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة َتْحَت وَس َق ، سُمَر ّل َع َهاَ َف َفهَّ ِب ْي َناَ ، س ِنْم ْوُمًة و فإذا ، ن
ِهَّ رسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ وَس ْدعوُ َذا ، يِّ ِإ ُه و َد ْن ِبيِّ ِع ْعرا َقاََل أ «:  ف

َذا إّن َتَرَط َه َليِّ اْخ ْيفيِ َع َناَ س َأ ِئٌم و َقظُت ، َناَ ُهوُ فاَْستي ِه فيِ َو ِد ًاَ يِّ ْلت ، َص
ُعَك : َمْن قاََل َن ّنيِ َيِّْم ْلُت ؟ م ّلهَّ ُق ًاَ     : ال َلْم» َثلَّث َو ْبهَُّ   ِق َلَس ُيِّعاَ . َوَج

ٌق . عليهَّ متف

َقاََل روايِّة وفيِ       ِبٌر :  ّناَ: جاَ ُك ِهَّ رسوُل معَ   ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َذا ، الّرقاَِع بذاِت ٍة على أتيناَ فإ َهاَ ظليلة َشجر َناَ ْك ّلهَّ لرسوُل تر ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِكين من رُجٌل َفجاَء ، وَس ِر ْلُمْش ّلهَّ رسوُل وسيف ، ا ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٌق وَس ّل َع ِة ُم ِنيِ فقاَل فاَْخترطهَُّ ، باَلّشجر ُف َتَخاَ  « لِ: َقاََل ؟ : 

َق» ُعَك : فَمْن اََل  َن ّنيِ يِّْم ّلهَّ».قاَل: ؟ ِم  «ال



ٍر أبيِ روايِّة وفيِ     ِلسماَعيليِ بك ِهَّ فيِ ا ُعَك مْن قاَل:  صحيِح ّنيِ يِّْمن ِم
ّلهَُّ:  َقاََل ؟ َقَط » « ال ْيُف قاَل: فس ِه ِمْن الّس ِد ّلهَّ رَسوُل فأخذ ، يِّ ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْيَف وَس ُعَك  « مْن: َفقاَل الّس ّنيِ يِّمن ُكن َفقاَل » ؟ ِم ْيَر :  َخ
ٍذ َقاََل ، آَِخ ُد:  َف َتشه َلهَّ لِ أْن «  ّلهَُّ إلِ إ ّنيِ ، ال ّلهَّ رسوُُل وأ : لِ، قاَل » ؟ ال

ّنيِ ِك ُدك ول ِه َلَك لِ أن أعاَ ِت َقاَ ُكوَُن ولِ ، أ ّلى ، يِّقاَتلوُنك قوُم معَ أ ِبيلهَُّ َفخ س
َبهَّ َفأتى ، َقاََل أصحاَ ُكْم ف ِد ِمْن : ِجئت ِر ِعن ّناَِس خي . ال

ُلهَُّ       َفل:  َقوُ َق ْي» «  ُه . و : رجعَ  أ ِعَضاَ ْل ْوُك َلهَّ الذي  الّشجر» « ا . َش
ُة و ْتِح» «الّسُمر َف ِب ِم وضّم السيِن   ْلمي ُة ا ْلِح ِمن : الّشَجر ّط ِهيِ ، ال و

َظاَم ِع ْل ِر مْن ا ِه َشج ِعضاَ ْل ْيف  اْخترَط« . و ا ّلهَُّ  أي» الّس ُهوُ : س فيِ و
ِه ِد ًاَ.  يِّ ْي» « صلت ً  أ ُلوُلِ ُهوُ ، : مْس ْفتح و ِد ِب . وضّمهاَ الصاَ

ّلهَُّ رضيِ عمَر : عْن الساِدُس -79 ْعُت قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رسوَُل : سم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل:  وَس ْوُيِّ َل ّنكم «  ّكلوَُن أ ِهَّ على تتوُ ّل ّق ال ِهَّ ح ِل ّك َتوُ

ُكم ُق َكماَ لرَزق ْيَر يِّرُز ّط ُدو ، ال ْغُ ًاَ َت ًاَ» وتُروُح ِخماَص َطاَن ، الترمذي  رواهِب
. حسٌن : حديٌِّث وقاَل

ُه       ْعناَ َهُب م ْذ ّوَل َت ِر أ َهاَ ّن ًاَ ال َة : أي ِخماَص ُبطوُِن َضاَِمر ْل ْلُجوُِع ِمَن ا ، ا
ُعَ ِر آَِخَر وتْرِج َهاَ ّن ًاَ ال َطاَن ْي ِب ِلئَة : أ َت ُطوُِن ُمْم ُب ْل . ا

ِبُع -80 َة أبيِ : عن الّسا ِء ِعَماَر ْلبرا ِزٍب ْبِن ا ّلهَّ رضيِ عاَ : قاَل عنهماَ ال
ّلهَّ رسوُُل قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا ُفلَّن « يِّاَ:  وَس ْيَِّت إ َلى َأو ِفَراِشَك ِإ
ُقل ّلهّم َف َلْمُت : ال ْفسيِ أْس ْيَك ن َل ْهُت ، إ ِهيِ ووّج ْيَك وْج َل ّوُْضُت ، ِإ َف أمري و
ْيَك َل ْأُت ، ِإ ْلج ِري وأ ْه ْيَك ظ َل َبة إ ْغ ْهبًة . ر ْيَك ور َل َأ لِ ، إ ْنجى ولِ ملَج ْنَك م ِم

ّ ْيَك إلِ َل ْنُت ، إ ِبَك آََم َتاَ ِك ّلذي ِب ْلَت، ا ْنَز ّيك أ ّلذي وبنب ّنَك ، أْرسلَت ا ِإ ِمّت إْن َف
ِتَك ِمْن َل ْي َلى ِمّت َل ِة َع ْطَر ِف ْل ْبَت أْصبْحَت وإْن ، ا ًا أَص ْير ٌق» خ . عليهَّ  متف

ْلبَراء عن الّصحيحين فيِ روايِّة وفيِ       ّلهَّ رسوُل ليِ : قاَل قاَل ا ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا:  وَس ْيَت « إ َت َعَك أ ْأ مضج َوُّض َت َءَك َف ِة ُوُضوُ َ ، للّصلَّ

ْعَ ُثّم َطِج َلى اْض ّقَك َع ْيَِّمِن ِش ُقْل ال َكر و َذ َوُه : و ُهّن َقاََل ُثّم نْح ْل َع آَخَر َواْج
ُقوُُل ماَ .»  َت

ّثامِإُن -81 ٍر أبيِ : عْن ال ْك ّديِّق َب ّلهَّ رضيِ الّص ِد عنهَّ ال ّلهَّ عب عثماََن بِن ال
ِر بِن ِم ْبِن سعد بن كعب ابن ُعَمَر بِن عاَِم ْي َة ْبن َت ْعِب ْبِن ُمّر ّي ْبن َك ُلؤ



ِلب ْبِن ُقَرِشيِّ َغاَ ْل ْيِميِّ ا ّت ّلهَّ رضيِ ال ُهوُ     عنهَّ ال ُه و ُبوُ ُأّمهَُّ وأ َبٌة َو ، صحاَ
ّلهَّ رضيِ ِم إلى نظرُت:  قاَل     عنهم ال َدا ْق ِكيَن أ ِر َنحُن الُمْش ِر فيِ و َغُاَ ْل ا
ُهْم َلى و ِهَّ رسوَُل : يِّاَ فقلُت رؤوسناَ ع ّل ْوُ ال َدهْم َأّن َل ِهَّ َتحَت َنظَر أَح ْي َقدم

ّنك  « َماَفقاَل: لبصَرناَ ٍر أباَ يِّاَ َظ ْنيِن بك ْث ّلهَُّ باَ ْهماَ ال ُِث ٌق» ثاَل . عليهَّ  متف

ّتاِسُع - 82 َعْن ال ِنيَن ُأّم :  َلَمَة ُأّم الُمؤِم َهاَ ، س ُد واسُم ْن ْنُت ِه ّيَة أبيِ ب ُأَم

ْيِّفَة َذ ّلهَُّ رضيِ المخزومية ُح ّلى النبيِّ أن عنهاَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع كاََن وَس
َذا ِهَّ ِمْن َخرَج إ ِت ْي ِهَّ، « بسم:  قاََل ب ّل ْلُت ال ّك َلى توُ ِهَّ، َع ّل ُهّم ال ّل ّنيِ ال ُذ ِإ أعوُ
ْو ، ُأَضّل أو َأِضّل أْن ِبَك ِزّل َأ ْو َأ ْو ، ُأزّل أ ِلَم أ ْو أظ َلم أ ْو ، ُأظ َهَل أ أو َأْج

َهَل َليِّ ُيِّج ّي داود أبوُ رواه صحيٌح حديٌِّث»  َع ّترمذ ُهَماَ وال ْيُر َد َوغ ِني ِبأساَ
ٍة ّتْرمذي . قاََل صحيح َد أبيِ َلفُظ وهذا ، صحيٌح حسٌن : حديٌِّث ال . داو

ْلَعاِشُر - 83 ّلهَُّ رضيَِ أنٍس : عْن ا ِهَّ : رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِنيِ     َقاََل « َمْن:  وَس ِهَّ ِمْن َخَرج إذا يِّع ِت ْي ِبْسم     ب ِهَّ :  ّل ال

ْلُت ّك َلى توُ ِهَّ َع ّل ْوَُل ولِ ، ال َة ولِ ح ّ ُقوُ ِهَّ إلِ ّل ُكِفيت ُهديَِّت لهَُّ يِّقاَُل ، ِباَل َو
ِقيَت ُو َطاَُن عنهَّ وتنّحى ، و ْي َد أبوُ رواه»  الّش ّي داو ِئيِّ ، والترمذ ّنساَ وال

ِم ّي : وقاَل وغيُره : « فيقوُل:  داود أبوُ زاد ، حسٌن : حديٌِّث الترمذ
ِنيِ     ْع َطاََن يِّ ْي ْيطاٍَن     الّش ْيَف آَخر ِلَش ْد ِبرُجٍل لك : ك َي َق ِد ُكفيِ ُه َو

ِقى»؟ ُو . َو

َنٍس َوعْن-  84 ّلهَُّ رضيِ أ َكاَن قاَل عنهَّ ال َلى أخوُاِن :  ِد َع ْه ّلى النبيِّ ع َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َكاََن ، وَس ُهماَ و ُد ِتيِ َأح ْأ ّلى النبيِّ يِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس

ِرُف والَخُر َت َكاَ ، يِّْح ِرُف َفَش َت ْلُمْح ُه ا ّلى للنبيِّ أَخاَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّلَك:  فقاَل َلع ُق «  ِهَّ ُتْرَز ّي  رواه» ِب ّتْرمذ شرط على صحيح بإسناَد ال

ٍم . مسل

ِرُف َتِسب» « يِّْحت ْك ّبُب  : يِّ َتس َيِّ . و
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ّلهَّ قاَل  .} أمرت كماَ :  { فاَستقم تعاَلى ال

ّلهَّ ربناَ قاَلوُا الذيِّن تعاَلى:  { إن وقاَل عليهم تتنزل استقاَموُا ثم ال
توُعدون، كنتم التيِ باَلجنة وأبشروا تحزنوُا، ولِ تخاَفوُا لِ أن الملَّئكة

تشتهيِ ماَ فيهاَ ولكم الخرة، وفيِ الدنياَ الحياَة فيِ أولياَؤكم نحن
 .} رحيم غفوُر من نزلِ تدعوُن، ماَ فيهاَ ولكم أنفسكم،

ّلهَّ ربناَ قاَلوُا الذيِّن { إن: تعاَلى وقاَل ولِ عليهم خوُف فلَّ استقاَموُا ثم ال
} يِّعملوُن كاَنوُا بماَ جزاء فيهاَ خاَلديِّن الجنة أصحاَب أولئك يِّحزنوُن، هم

.

َعْن -85 ْفياََن عْمرة أبيِ وقيل ، عمرو أبيِ َو ّلهَّ عبد بِن ُس ّلهَّ رضيِ ال ال
ْلُت عنهَّ ُق ِهَّ رسوُل يِّاَ:  قاَل:  ّل ِم فيِ ِليِ ُقْل ال ِلسلَّ ً ا َأُل لِ َقوُلِ ْنهَّ َأْس ع
ًا ْيرَك َأحد ُقْل . قاَل: غ ْنت «  ُثّم : آََم ِهَّ:  ّل ِقْم باَل َت . مسلم رواه»  اْس

ْيِّرة أبيِ وعْن -86 ّلهَّ رضيِ ُهر ّلهَّ رسوُل قاَل : قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُبوُا:  وَس ِر َقاَ ُدوا «  ّد َلُموُا ، وس ْع ّنهَّ وا ْنُجوُ َلْن َأ ٌد يِّ ُكْم أح ْن ِهَّ م بعمل

َقاَلوُا» ْنت : ولِ   ّلهَّ؟ رُسوَُل َيِّاَ أ َناَ « ولِ : قاَل ال َغُّمدنيِ أْن إلِ َأ َت ّلهَّ يِّ ال
ٍة ْنهَّ بَرْحم . مسلم  رواه» َوفْضٍل م

ْلُمقاََربُة و ُد» « ا َقْص ْل ّلذي  : ا ّوُ لِ ا ُل ْقصيَر ولِ فيهَّ غ ُد . و ت  :» « الّسدا
ِلصاَبُة الِْستَقاَمُة َغُّمدنيِ و ، َوا َت ْلبُسنيِ» « يِّ ُيِّ ُترنيِ   َيِّْس . و

ُء قاََل َلَماَ ُع ْل َنى ا ِة : مع َقاََم ُلزوُم الِست ِهَّ َطاَِعة :  ّل ُلوُا ، َتعاَلى ال ِهيِ قاَ َو  :
ِلم، جوُاِمعَِ ِمْن ْلك ِهيَِ ا ِر نظاَم و ّلهَّ ، الُموُ ّتوُفيق وباَل . ال



ّكر في باب- 9 تعالى الله مإخلوقات عظيم في التَف
النفس وتقصير أمإورهما وسائر خرةآال وأهوال الدنيا وفناء

الستقامإة على وحملها وتهذيبها

ّلهَّ قاَل ّنَماَ :  تعاَلى ال ُكْم { إ ُظ ٍة أِع َوُاحد ُقوُموُا أْن ِب ِهَّ ت ّل َنى ل ْث َدىَ َم ُفرا ُثّم و
ّكُروا َف َت َأ  } َت ْلِق فيِ { إّن :  تعاَلى  ] وقاَل46 [سب والْرِض الّسموُاِت َخ

ْيِل واْختلَِّف ّل ِر ال َهاَ ّن َيِّاٍَت َوال ِليِ ل َباَِب ُلو ْل ِذيَِّن ال ّل ُكروَن ا ْذ ّلهَّ َيِّ ًاَ ال ِقياَم
ًا ُعوُد ُق َلى َو َع ِبهْم و ُنوُ ّكرون ُج َف َت َيِّ ْلق فيِ و َناَ َوالْرِض الّسموُاِت َخ ّب َماَ ر
ْقَت َل َذا َخ ً َه َنك َباَطلَّ ْبَحاَ  ]191  ،190 عمران [ آَل اليِّـــــاَت}  ُس
ُظروَن { أفلَّ :  تعاَلى .وقاَل ْن َلى يِّ ِلبِل إ ْيَف ا َقْت ِك ِل َلى ُخ ِء وإ ْيَف الّسَماَ َك
ِفعْت َلى ُر ْلِجباَِل وإ ْيَف ا َإلى ُنِصبْت َك ْيَف الرِض َو ِطحْت ك ّكْر ُس َذ إنماَ َف

ْنَت ّكٌر أ َذ َلْم :  تعاَلى ]. وقاَل21  ،17:  [ الغُاَشية  } ُم فيِ َيِّسيروا { أف
ُظروا الْرِض ْن َي ٌة الباَب فيِ واليِّاَت  ] . اليِّة10:  [ محمد  } َف . كثير

ّيس الّساَبق الحديِّث الَحاَديِّث وِمْن َك ْل ْفَسهَّ َداَن َمْن : « ا » . َن

الخيرات إلى المبادرة في باب- 10
ِلقبال على لخير توّجه مإن وحّث ّد عليه ا ّدد غير مإن بالج تر

ّلهَّ قاَل  .} الخيرات تعاَلى:  { فاَستبقوُا ال

السماَوات عرضهاَ وجنة ربكم من مغُفرة إلى تعاَلى:  { وساَرعوُا وقاَل
 .} للمتقين أعدت والرض

الحاديث: وأمإا

َعْن فالّول -87 ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ :  ِهَّ رسوَُل أن عنهَّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِدرواقاَل: وَس ْعماَِل  « باَ ِة باَل ِلح َتٌن فستكوُُن ، الّصاَ َطعَِ ِف كق
ّليِل ِم ال ْظل ْلُم ًاَ الرُجُل ُيِّصبُح ا ُيِّْمِسيِ ُمؤمن ًا و ُيِّمِسيِ ، كاَفر ًاَ و ْؤمن ُم

ُيِّصبُح ًا و َعَرٍض ديِّنهَّ يِّبيعَ ، كاَفر ْنياَ» من ب ّد . مسلم  رواهال

ّثاني -88 َعَة أبيِ : عْنال َو ِر  ِسْر ِة السين بكس بِن ُعقبَة وفتحهاَ المهمل
ِرِث ْلحاَ ّلهَّ رضيِ ا َء  صليتقاَل: عنهَّ ال َنبيِّ ورا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِة ِديِّن ْلعْصَر باَلم ّلم ، ا ًاَ َقاََم ُثّم فس ّطى ُمْسرع َتَخ َقاََب َف ّناَِس ِر بعض إلى ال



ِر ِهَّ ُحَج ِئ َع ، نساَ َفز ّناَس َف ِهَّ من ال َعت ُهْم فرأىَ ، َعليهْم فخرج ، سر ّن ْد أ ق
ِتهَّ مْن َعِجبوُا ًاَ  «ذكرت: قاََل ، ُسْرع ٍر من شيئ ْب َدناَ ت ْهُت ، عن ِر أن فك

ِنيِ ِتهَّ» فأمْرُت ، يِّحبَس . البخاَري  رواهبقْسم

ْنُت روايِّة وفيِ ْفُت لهَّ: ك ّل ْلبيِت فيِ خ ًا ا ِة من ِتبر ْهُت ، الّصدق ِر أْن فك
َتهَّ» ّي َب ْبر . «اُأ ّت ْو ذهٍب » قطعَل ٍة أ . فّض

ّثالث -89 ّلهَُّ رضيِ جاَبر : عنال ّلى للنبيِّ رجٌل  قاَلقاَل: عنهَّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍد: أرأيَِّت يِّوَُم وَس َناَ فأيَِّن ُقتلُت إْن ُأُح ِة فيِ «: قاَل ؟ َأ ّن ْلج » ا

ْلقى ِه فيِ كّن َتمراٍت فأ ِد ّتى قاَتل ُثّم ، َيِّ ٌقُقتَل. ح . عليهَّ  متف

َة أبيِ : عنالرابع -90 ّلهَُّ رضيِ ُهريِّر َء عنهَّ ال النبيِّ إلى رجٌل قاَل: جاَ
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع ِهَّ، رسوَُل  يِّاَفقاَل: وَس ّل ّي ال ِة أ ْعظُم الّصدق ًا أ ؟ أْجر
َق  «أْنقاَل: ّد ْنت َتَص ْلفقَر، َتْخشى َشحيٌح صحيٌح وأ ْأُمُل ا ْلغُنى، وت ولِ ا
ِهْل ّتى ُتْم َلغُِت إذا ح ُقوَُم. ب ُل ْلح ُقلت:ا ُفلٍَّن  َذا، ولفلٍَّن كذا  ل ْد َك َق كاَن و
ُفلَّن ٌق» ل . عليهَّ  متف

ُقوُم« ْل ْلح ّنفِس » : مجرىَ  ا ُء« . و ال ْلمري ِم » : مجرىَ  ا ّطعاَ ال
. والّشراِب

ّلهَّ رضيِ أنس : عنالخامإس -91 ّلهَّ رسوُل َأّن ، عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َذ وَس ًاَ َأخ ْيف ٍد يِّوُم س َقاََل: ُأح ُذ  « َمْنف ْأُخ ّنيِ يِّ ُطوُا ؟ َهذا م فبس

ُهم ِديِّ ْنساٍَن ُكّل ، َأيِّ ُقوُل منهْم إ َأناَ يِّ َقاََل: «فمْن َأناَ :  ُه .  ُذ َأُخ ؟ بحِقهَّ يِّ
ِم َأْحج ْلقوُُم َف ُبوُ فقاَل ، ا ّلهَّ رضيِ دجاَنة َأ َأناَ عنهَّ ال ِهَّ آَُخذه :  ّق ُه ، بح َأَخذ ف
َفلق ِهَّ ف ِركيَن». َهاَم ِب ْلُمْش . مسلم  رواها

ُلهَُّ خرسة ْبُن : سماَُك دجاَنة أبيِ اسم ْلقوُم َأحجم: « . قوُ » : أيا
ُفوُا ّق َأيِبهَّ َفلق« . و توُ ِركين هاَم« َشق ِ» :  ْلمش ْيا َأ ُهْم » :  . رؤوس

ِر : عنالّسادس -92 ْي ّي بِن الّزب َناَ عد ْي َت َأ ّلهَّ رضيِ ماَلٍك بن َأنس قاَل:  ال
ْوُناَ عنهَّ ِهَّ فَشك ْلقى ماَ إلي ْلَحّجاَِج. فقاَل: من ن ِبرواا ِإنهَّ  «اْص ْأتيِ لِ ف يِّ

ّ زماٌَن ّلذي إلِ ْعده وا ّتى منهَّ َشٌر ب َقوُا ح ُكْم تل ّب ُتهَّ» ر ُكْم مْن  سمع ّي نب
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . البخاَري . رواه وَس



ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ : عنالّسابع -93 ّلهَّ رسوُل َأن عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْعماَل  « باَدرواقاَل: وَس َل ًاَ، باَ َتظروَن هل سبع ّ َتن ًا إلِ ًاَ، فقر ُمنسي

ْو ًاَ، غنيٌِ َأ ْطغُي ْو ُم ًاَ َأ ًا، مرض ًاَ َأو ُمفسد ًا هرم ْفند ًاَ َأو ُم ًا موُت ِو ُمجهز َأ

ّدّجاَل َتظر، َغاَئب فشّر ال ِو ُيِّن ْدهى فاَلّساَعُة الّساَعة َأ َأمر،» َأ  رواهو
. حسن وقاَل: حديٌِّث الترمذي

ّلهَّ رسوَُل َأن : عنهَّالثامإن -94 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيبر: يِّوُم قاَل وَس خ
ِطيّن ِه «لع ِذ ّلهَّ ُيِّحّب رُجلَّ الرايِّة ه َتح ورُسوُلهَّ، ال ّلهَّ يِّف َلى ال ِهَّ» َع  قاَليِّديِّ

ّلهَُّ رضيِ عمر ْبت  ماَعنهَّ: ال ِلماَرة َأحب ّ ا ٍذ إلِ َهاَ فتساَوْرُت يِّوُمئ َء ل َأْن رَجاَ

ْدعى َهاَ، ُأ ّلهَّ رسوُل فدعاَ ل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع طاَلب، أبيِ بن عليَِ وَس
ّلهَّ رضيِ َطاَه عنهَّ، ال ْع َأ ّيِّاَهاَ، ف َتفْت ولِ امشوقاََل: « ِإ ْل ّتى ت ّلهَّ َيِّفتح ح ال

َفساَرعليَك» ًاَ، عليِّ   ْلتفْت، ولم وقف ُثّم شيئ ّلهَّ، رسوُل  يِّاَفصرخ: يِّ ال
َذا على ّناَس؟ ُأقاَتل ماَ ُهْمقاَل: ال ْل ّتى  «قاَت ّ إلهَّ لِ َأْن يِّْشهدوا ح ّلهَّ، إلِ ال
َأّن ًا و ّلهَّ، رسوُل ُمحّمد ِإذا ال ْد ذلك فعلوُا َف ْنك منعوُا فق ُهْم م َء دماَ

ُهْم َأموُال ّ و ّقهاَ، إلِ ُهْم بَح ُب ِهَّ» على وِحساَ ّل َتساَوْرت«  مسلم  رواهال » هوَُف
ْي باَلّسين َأ ًاَ. وثبت المهملة:  ّلع ُمتط

المجاهدة ُباب- 11

ّلهَّ قاَل ّلهَّ وإن سبلناَ، لنهديِّنهم فيناَ جاَهدوا :  { والذيِّن تعاَلى ال لمعَ ال
 .} المحسنين

 .} اليقين يِّأتيك حتى ربك :  { واعبد تعاَلى وقاَل

.إليهَّ انقطعَ }  أي تبتيلَّ إليهَّ وتبتل ربك، اسم :  { واذكر تعاَلى وقاَل

 .} يِّره خيرا ذرة مثقاَل يِّعمل :  { فمن تعاَلى وقاَل

ّلهَّ عند تجدوه خير من لنفسكم تقدموُا تعاَلى:  { وماَ وقاَل خيرا هوُ ال
 .} أجرا وأعظم

ّلهَّ فإن خير من تنفقوُا :  { وماَ تعاَلى وقاَل  .} عليم بهَّ ال

.معلوُمة كثيرة الباَب فيِ واليِّاَت



َلول -95 ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ : عنفا ّلهَّ رسوُل قاَل عنهَّ. قاَل ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ِإّنوَس ّلهَّ  « ْد ليِ عاَدىَ قاَل: مْن تعاَلى ال ًاَ. فق ّي ول
ْلحْرب. وماَ آَذنتهَُّ َليَِ تقّرَب باَ ِدي ِإ ْب ٍء ع َليَِ َأحّب ِبْشيِ َتَرْضت ِمّماَ ِإ ْف ا

ِهَّ: وماَ ْي ِفل ِإلى يِّتقّرُب عبدي َيِّزاُل عل ّنوُا ّتى باَل ّبهَّ، َح ِإذا ُأِح ُتهَّ َف ْب َب ْنُت َأح ُك
ّلذي سمعهَُّ ُعَ ا َبصره بهَّ، يِّْسم ِهَّ، ُيِّبِصُر الذي و ُه ِب َد ِطش التيِ ويِّ ْب َهاَ، َيِّ ِب
َلهَُّ ِرج ِإْن بهاَ، يِّْمِشيِ التيِ و ِنيِ َو َأل َتهَّ، س ْي ْعط ِئِن َأ َل ِنيِ و َذ َعاَ َت ّذنهَّ» اْس ُلِعي

البخاَري. رواه

ُتهَُّ»      ُتهَّ«آَذن َلْم َأع ّنيِ   َأ ِنيِ» َلهَُّ محاَرب ِب ِء. باَلنوُن  ُروىَ«استعاَذ وباَلباَ

ّلهَّ رضيِ َأنس : عنالثاني -96 ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِهَّ فيَماَ ِويِّ ِهَّ عْن يِّْر َذاقاَل: وَجّل عّز رب ِإ ُد تقرب  « ْب ْلع ًا ِإليِّ ا ْبر ْبُت ِش َتقّر
ِهَّ ْي َل ًاَ، ِإ َذا ِذراع ِإ َليِّ تقّرب و ًاَ ِإ ْبُت ذراع ًاَ، منهَّ تقّر ِإذا باَع ِنيِ و َيِّْمِشيِ َأتاَ
ُتهَُّ ْي َلة» َأت َو البخاَري.  رواههْر

ّلهَّ رضيِ عباَس ابن : عنالثالث -97 ّلهَّ رسوُل قاَل: قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم: َع ْعمتاَِنوَس ِن الناَس: الصحة من كثير فيهماَ مغُبوٌُن  «

مسلم.  رواهوالفراغ»

ّلهَّ رضيِ عاَئشة : عنالرابع -98 ِبيِّ َأّن عنهاَ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُقوُُم َكاَن ْيِل ِمَن يِّ ّل ّتى ال َطَر ح َتف ُه، ت ْلُت َقدَماَ ُق ُعَ ِلْم َلهَُّ، َف يِّاَ هذا تصن

ِهَّ، رسوَُل ّل ْد ال َفَر وق ّلهَّ غ ّدَم َماَ َلَك ال ِبَك ِمْن تق َقاَل: تأّخَر؟ وماَ َذن َفلَّ َأ » 
ُكوَُن َأْن ُأِحّب ًا أ ْبد ًا؟» ع ُكوُر ٌقش ونحوُه البخاَري، لفظ عليهَّ. هذا  متف
َبَة. بن الُمغُيرة روايِّة من الصحيحين فيِ ْع ُش

ّلهَّ رضيِ عاَئشة : عنالخامإس -99 رسوُُل  «كاَنقاَلت: أنهاَ عنهاَ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا وَس ْلعْشُر َدَخَل إ ْيَل، أحياَ ا ّل ْهلهَّْ، وأيِّقظ ال ّد أ وج

ّد ْئَزَر» وَش ٌقالِم عليهَّ.  متف

ْلعْشُر ْئَزر»رمضاَن: شهر من الواِخُر والمراد: ا َوالِم ِلزاُر « ُهوُ : ا َيٌِّة و ِكناَ
ِتَزال عن ْع ِء، ا ّنساَ ُد ال ِقيَل: الُمرا ُه و ْدُت تْشِمير ُيِّقاَُل: َشد ِة.  َد ِعباَ ِلهذا لل

ِر ِري، الم ْئَز ْي: تشمرُت ِم َفّرغُت أ َت َلهَُّ. َو



ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ : عنالسادس -100 ّلهَّ رسوُُل قاَل: قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ّي  «الُمؤِمنوَس ِوُ َق ْل َأحّب خيٌر ا ِهَّ ِإلى َو ّل ْؤِمِن ِمَن ال الُم

ِعيِف ِرْص ُكّل وفيِ الّض ْيٌر. اْح َلى خ ُعَك، َماَ َع َف ْن ِعْن يِّ َت ِهَّ واْس ّل َ ِباَل ْعَجْز. َولِ َت
َبك وإْن ٌء أصاَ َ شيِ ْوُ فلَّ َل ّنيِ تقْل:  ْلُت َأ َذا كاََن َفع َذا، َك ِكْن َوك َل ّدَر َو ُقْل: ق
ّلهَُّ، َء وَماَ ال َعَل، َشاَ ِإّن َف ْوُ َف َتُح َل ْف َطاَن» َعَمَل َت ْي مسلم. . رواهالّش

ّلهَّ رسوُل َأّن : عنهَّالسابع -101 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع قاَل: وَس
ّناَُر «ُحِجبِت َهوُاِت، ال ّنُة وُحِجبْت ِباَلّش ْلَج ِه» ا ِر َكاَ ٌقَباَلم عليهَّ.  متف

ّفت»لمسلم: روايِّة وفيِ َبدَل «ُح ْي: بينهَُّ  وهوُ«ُحِجبْت»   ُه: أ بمعناَ
َهاَ َن ْي َلهَُّ فإذا الحجاَُب، َهذا وب دَخلهاَ. فع

ّلهَّ عبد أبيِ : عنالثامإن -102 ْيِّفَة ال َذ ّلهَُّ رضيِ اليماَِن، بن ُح عنهماَ، ال
ْيُتقاَل: ّل ِبيِّ معَ  َص ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة، َذاَت وَس َل َْي َتَح ل َت َف ْلبقرة، َفاَ ا

ْلت ُق ُعَ ف َك َد يِّْر ْلت مضى، ُثّم الماَئة، ِعن ُق ّليِ َف َهاَ ُيِّص ٍة، فيِ ِب ْكع َفَمَضى. َر

ْلت ُق َكعَ َف َهاَ، َيِّْر َتح ثّم ب ْفت َء، ا ّنَساَ َهاَ، ال َأ َقر ْفتتح ثّم َف َهاَ، ِعْمراَن آََل ا َأ َقَر َف
ُأ ْقُر ً َيِّ َتَرّسلَّ َذا ُم ٍة مّر إ َيِّ ِبيٌح ِفيهاَ ِبآ ّبَح، َتْس َذا َس ِإ َذا َسأل، ِبْسؤاٍل َمّر و َمّر وإ

ٍذ َعوُ َت َذ، ِب ّوُ َع ُقوُل: َفجعل ركعَ ثم َت ّبيَِ  «ُسبحاََنيِّ ِم» َر ِظي ْلع َكاََنا َف ُعهَّ   ُكوُ ر
ِهَّ ِمْن نْحوُا ّلهَُّ  «سِمعََقاََل: ُثّم ِقياَِم َده، ِلمن ال ّبناَ حِم ُد» لك ر ْلحم ُثما َقاَم  
ًاَ ً ِقياَم ِوُيِّلَّ ًاَ ط َكعَ، ِمّماَ َقريِّب َد ُثّم ر ّبيَِ  «سبحاَنَفقاََل: َسَج َلى» َر الع
َكاََن ًاَ ُسُجوُده َف ِريِّب ِهَّ» ِمْن َق مسلم. . رواهِقياَِم

ٍد ابن : عنالتاسع -103 ّلهَُّ َرِضيَِ مسعوُ ْيتقاَل: عنهَّ ال ّل ِبيِّ معَ  ص َن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلًة، وَس َطاََل َلي َأ ْلِقياََم َف ّتى ا ِلَس َأْن همْمُت ح َعهَُّ. أْج َوأد
ٌق عليهَّ. متف

ّلهَّ رضيِ أنس : عنالعاشر -104 ِهَّ رسوُِل عن عنهَّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُعَقاَل: وَس ْتب ْيَت  «يِّ ُلهَُّ الم َثٌة: أه ُلهَّ ثلَّ ُلهَّ، وماَ اثناَِن فيْرِجعَ وعَم

َقى ْب ُعَ ويِّ ٌد: يِّرج ُلهَُّ واِح ُلهَُّ، أه َقى وماَ ُلهَُّ» ويِّب ٌقعم عليهَّ.  متف

ٍد ابن : عنعشر الحادي -105 ّلهَُّ رضيَِ مسعوُ النبيِّ قاَل: قاَل عنهَّ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع َقرُب  «الجنةوَس ُكم إلى أ ِد ِهَّ ِشراِك ِمْن َأح ِل ْع ّناَُر َن وال
ْثُل ِلَك» ِم البخاَري.  رواهذ



ِبيعَة ِفراس أبيِ : عنعشر الثاني -106 ْعٍب بِن َر َلِميِّ َك ِدم الْس خاَ
ِهَّ رسوُِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع ْهِل وِمْن وَس ِة َأ ّف ّلهَُّ رضيِ الّص قاَل: عنهَّ ال

ْنُت ّلهَّ رسوُل معَ أبيُت ُك ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع ِهَّ وَس ِتي ِهَّ، فآ ِئ َوُضوُ ِهَّ ِب ِت وحاَج
ْلنيِ»فقاَل: ُلَك «س ْلت: أْسأ ُق َتَك  ف َق َف ِة. فقاََل: فيِ ُمرا ّن َوالج ْيَر  «أ َغ

ِلك؟» ُلَكذ ْلت: أْسأ ُق َتَك   َق َف ِة. فقاََل: فيِ ُمرا ّن َوالج ْيَر  «أ ِلك َغ ْلت:؟» ذ ُق  
ّنيَِذاك. قاَل: هوُ َأِع ْفِسَك على  «ف ِة َن ْثر َك ِد» ِب مسلم.  رواهالسُجوُ

ّلهَّ عبد أبيِ : عنعشر الثالث -107 ُبوُ ال َقاَُل: أ ُيِّ ِد و ْب ْوُباََن الّرحمِن ع َث
ْوُلى ِهَّ رسوُِل م ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعُت وَس ّلهَّ رسوَُل قاَل: سِم ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِة  عليَكيِّقوُل: وَس ْثر َك ِد، ِب ّنك الّسُجوُ ِإ ِهَّ َتْسُجد َلْن ف ّل ًة ل سْجد
ّ َفعَك إلِ ّلهَُّ ر َهاَ ال ْنَك وحّط درجًة، ِب َهاَ ع َئًة» ِب ِطي مسلم.  رواهَخ

ْفوُاَن أبيِ : عنعشر الرابع -108 ِد َص ّلهَّ عب ٍر بن  ال َلِميِّ، ُبْس الس
ّلهَّ رضيِ ّلهَّ رسوُُل قاَل: قاَل عنهَّ، ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ْيُروَس  «َخ
ّناَِس ُلهَّ» َوَحُسَن عُمُره طاََل َمن ال حديٌِّث وقاَل الترمذي،  رواهعم
حسٌن.

ُبْسر» ِء : بضم« المهملة. وباَلسين الباَ

ّلهَّ رضيِ أنٍس : عنعشر الخامإس -109 َغاَبقاَل: عنهَّ، ال عّميِ  
َنُس ِر بُن َأ ّنْض ّلهَُّ رضيِ ال ٍر، ِقتاَِل عن عنهَّ، ال ّلهَّ رسوَُل فقاَل: يِّاَ بد ْبت ال ِغ
ّوِل عن ْلَت ِقتاٍَل أ ِكيَن، َقاَت ِر ِئِن الُمش ّلهَُّ َل ِنيِ ال َد َه المشركين قتاََل أْش

َيِّّن ِر ُي ّلهَُّ َل ُعَ، ماَ ال ٍد يِّوُُم كاََن فلماَ أصن ْنكَشَف ُأح ِلُموُن ا ُهّمفقاَل: الُمْس ّل  ال
ِذُر َت ْع ْيَك أ َنعَ ِمّماَ إل ِء ص ُؤلِ ْعنيِ  َه َبهَّ َيِّ ُأ أْصَحاَ ْيَك وأبر َل َعَ ِمّماَ إ ِء صن َ ُؤلِ َه

ِكين يِّعنيِ  ِر ّدَم ُثّم  َالُمْش َق َلهَُّ َت َب ْق َت ُد َفاَْس ْع ٍذ، ْبُن س ُد  يِّاََفقاََل: ُمعاَ ْع ْبَن س
ٍذ ُعاَ ّنُة م ْلج ِة، وَرّب ا ْعب ِنى الك ُد ِإ َهاَ أِج ٍد. ُدوِن ِمْن ِريَِّح َفَماَ  قاَلُأُح ٌد:  ْع س

ْعُت َتط ّلهَّ رسوُل يِّاَ اْس َعَ، ال َن َناَ َقاََل ماَص ْد َفوُج ِهَّ أنٌس:  ًاَ ِب ِنيَن ِبْضع وثماَ
ْو ِباَلّسيِف، َضْربًة َنًة أ ْع ٍم، رْميًة أو ِبُرْمٍح، َط ْه ُه ِبس ْدناَ ِتَل َقد ووج ّثَل ُق َوم

ِهَّ ُكوَُن ِب ِر َفهَُّ َفماَ الُمش ٌد عر ّ َأح ُتهَُّ ِإلِ ِهَّ. قاَل ُأْخ ِن َناَ ّناَ ِبب ُك ْو َنرىَ أنٌس:  ُظّن أ َن
ِه أّن ِذ َيِّة َه َلْت ال ِهَّ نز ِفيِ في ِهَّ: َو ِه ِنيَن  [ِمَنأْشباَ ْؤِم ُقوُا ِرجاٌَل الُم ماَ صد

ُدوا َه ّلهَّ َعاَ ِهَّ] ال َلي ٌق ] إلى23 [الحزاب: ع عليهَّ. آَخرهاَ. متف

َيِّّنقوُلهَّ: ُير َل ّلهَُّ»  « ِء بضم  ُروىَال ِء، وكسر الياَ ِهرّن أي الرا ْظ ُي ّلهَُّ َل ِلَك ال َذ
ّناَِس، ِوىَ ِلل ّلهَّ ظاَهر، ومعناَه بفتحهماَ، وُر أعلم. وال



َبَة مسعوُد أبيِ : عنعشر السادس -110 ْق ٍو بن ُع ّي عمر النصاَر
ّي ّلهَُّ رضيِ البدر َلْت  لّماَقاَل: عنهَّ ال ِة آَيُِّة َنَز َق ّناَ الّصد َلى ُنَحاَِمُل ُك َع

َء َفَجاَ ِرناَ.  ُهوُ َق َرُجٌل ُظ ّد َتَص ٍء َف ٍر ِبَشيِْ ِثي ٍء، َك ُلوُا: ُمرا َقاَ َء َف آََخُر َرُجٌل وجاَ
َق ّد َتَص ُلوُا: إّن ِبَصاٍَع َف ّلهَّ فقاَ ِنيِّ ال َغُ َذا، صاَِع َعْن َل َلْت َه َنَز ِذيَِّن َف ّل {ا
ْلِمُزوَن ّوُِعيَن َيِّ ّط ِنيَن ِمَن الُم ْؤِم َقاَِت ِفيِ الُم َد ِذيَِّن الّص ّل َ َوا ُدوَن لِ ّ َيِِّج إلِ

ُهْم} َد ْه ٌق79 [التوُبة  ُج عليهَّ. ] اليِّة. متف

ُنَحاَِمُل» ِء النوُن،  بضم«و ْي وباَلحاَ َأ َناَ َيِّْحِمُل المهملة:  ُد ِه على َأَح ِر ْه َظ
ِة، ُق ِباَلْجَر ّد َتَص َيِّ بهاَ. َو

َبع -111 ِد : عنعشر السا ِد بِن سعي ِز، عب َد، بِن َربيعَة عن العزيِّ يِّزيِّ
ِبيِ عن أ

ْوُلَِنيِّ، إدريِّس َ ِبيِ عن الَخ أ
ُدِب َذّر َ ْن َة، بِن ُج َد َناَ ّلهَُّ رضيِ ُج عنهَّ، ال

ِبيِّ عن ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِوىَ فيماَ وَس ِهَّ َعِن َيِّْر ّل أنهَّ وتعاَلى تباَرَك ال
ِدي  «يِّاَقاَل: َباَ ّنيِ ِع ْلَم َحّرْمُت ِإ ّظ َلى ال ْفِسيِ َع ُتهَُّ َن ْل َع ُكْم َوَج َن ْي ًاَ َب ُمَحّرم
َ ِدي َيِّاَ َتظاَلُموُا، َفلَّ َباَ ُكم ِع ّل ّ َضاَّل ُك ُتهَُّ، َمْن ِإلِ ْيِّ َد ُدونيِ َه ْه َت ُكْم، َفاَْس ْهد َيِّاَ أ

َباَدي ُكْم ِع ّل ٌعَ ُك ّ جاَئ ُتهَّ، مْن ِإلِ ْطعموُنيِ أطعم عباَدي يِّاَ أطعْمكم، فاَْست
ٍر كلكم ّ َعاَ ُتهَُّ ِمْن إلِ ْوُ ْكُسوُنيِ َكَس َت ُكْم، َفاَْس ْكُس ِدي َيِّاَ أ َباَ ُكْم ِع ّن ُئوَُن إ ِط ُتْخ
ْيِل ّل ِر ِباَل َهاَ ّن َناَ َوال َأ ِفُر َو ْغ ُنوَُب أ ّذ ًاَ، ال ِفُرونيِ َجِميع ْغُ َت ِفْر َفاَْس ْغ ُكْم، أ َيِّاَ َل
ِدي َباَ ُكْم ِع ّن ُغُوُا َلْن ِإ ُل ْب َتُضّرونيِ، ُضّري َت َلْن َف ُغُوُا َو ُل ْب ِعيِ َت ْف ُعوُنيِ، َن َف ْن َت َيِّاَ َف
ِدي َباَ ْوُ ِع ُكْم َأّن َل َل ّو ُكْم، أ ُكْم وآَِخر ْنَس ُكْم َوإ ّن ُنوُا َوِج َلى َكاَ َقى َع رجٍل قلِب أت
ٍد َد ماَ منكم واح ًاَ، ُملكيِ ِفيِ ذلَك زا ِدي يِّاَ شيئ َباَ ّولكم َأّن لوُ ِع ُكم أ وآَخَر

ُكم ُكْم وإنَس َلى َكاَنوُا وجن ِر َع ْفَج ْلِب أ ٍد َرُجٍل َق ُكْم َواِح ْن َقَص َماَ ِم ِلَك َن َذ
ِكيِ ِمْن ْل ًاَ، ُم ْيئ ِدي َيِّاَ َش َباَ ْوُ ِع ُكْم َأّن َل َل ّو ُكْم َأ ُكْم َوآَِخر ْنَس ُكْم، َوإ ّن َقاَُموُا َوِج
ٍد ِفيِ ٍد، َصعي ُلوُنيِ َواح ْيُت َفسأ َط ْع ْنساٍَن ُكّل َفأ َتهَُّ، إ َل َقَص َماَ َمْسأ ِلَك َن َذ
ِدي ِمّماَ ْن ّ ِع ُقُص َكَماَ ِإلِ ْن َيِّ َيُط َ َذا الِمْخ ْدِخَل ِإ َبْحَر، ُأ ِدي َيِّاَ ال َباَ ّنماَ ِع ِهيَِ إ

ُكْم ُل ْعَماَ َهاَ أ ُكْم، ُأْحِصي ُكْم ُثّم َل ّفي َو َهاَ، أ ّيِّاَ َد َفَمْن إ ًا َوَج ْير ِد َخ َيْحِم ْل ّلهَّ، َف ال
َد َوَمْن ْيَر َوَج ِلَك َغ َ َذ ُلوَُمّن َفلَّ ّ َيِّ ْفَسهَُّ» إلِ َقاََل.َن ٌد: كاَن   إدريِّس أبوُ سعي

ّدَث إذا َثاَ الحديِّث بهذا ح َلى َج الماَم عن مسلم. ورويِّناَ ُركبتيهَّ. رواه َع
ّلهَّ رحمهَّ حنبل بن أحمد هذا من أشرف حديِّث الشاَم لهل قاَل: ليس ال

الحديِّث.
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ّله قال ـتـذكر مـإـن فـيـه يـتـذكر مـإـا نعمرـكـم :  { أولم تعالى ال
}  النذير وجاءكم

ستين نعمركم والمحققون: مإعناه: أولم عباس ابن قال
ّله شاء إن سنذكره الذي الحديث ويؤيده سنة، تعالى. ال
سنة. قاله سنة. وقيل: أربعين عشرة مإعناه: ثماني وقيل

ًا، عباس ابن عن ونقل ومإسروق، والكلبي الحسن أيض
سنة أربعين أحدهم بلغ إذا كانوا المدينة أهل أن ونقلوا
تعالى:  { وجاءكم هو: البلوغ. وقوله للعبادة. وقيل تفرغ
ّلى النبي والجمهور: هو عباس ابن }  قال النذير ّلُه َص ال
ْيِه َل ّلم. وقيل: الشيب. قاله َع عيينة وابن عكرمإة َوَس

أعلم. والله وغيرهما،

ِبيِ : عن فالّول الحاَديِّث وأّماَ -112 أ
ّلهَّ رضيِ هريِّرة َ عن ، عنهَّ ال

ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذَر: قاَل وَس ْع ّلهَُّ  «أ ٍء إلى ال ِرىَ َلهَّ أّخَر اْم حتى أج
َغ َل ّتيَن ب البخاَرىَ.  رواه» سنًة ِس

ُء قاَل َلْم معناَه العلماَ ْترْك :  ًا َلهَّ يِّ ْذر َلهَُّ إذ ُع َه ِه أْم ِذ َة ه ّد ُيِّقاَل الُم َذَر .  ْع : أ
َغ إذا الّرُجُل ِر فيِ الغُاَيِّة بل ْذ ُع ْل . ا

ّلهَّ رضيِ ، عباَس ابن : عن يالثان -113 عمر  كاَن: قاَل ، عنهماَ ال
ّلهَّ رضيِ ُلنى عنهَّ ال ْدِخ ٍر أْشياَخ َمعَ ُيِّ ُهْم َفكأّن ، ْبد ْعَض َد ب نفسهَّ ِفيِ وج
ِلَم فقاَل ْدُخُل :  ِذا َيِّ َناَ معناَ َه َناَء ول ْب ُلهَّ أ ْث ّنهَُّ عمُر فقاَل ،؟ ِم ِإ ْيُث من :  ح

ُتْم ِلْم َعاَنى ، ع َد ٍم ذاَت ف ْوُ َلنى َيِّ ْدخ ُهْم َفأ ْيُِّت فماَ ، مع َأ ّنهَّ ر ٍذ دعاَنى أ ِئ ْوُم يِّ
ّ ُهْم ِإلِ ِريِّ ُي ّلهَّ قوُل فيِ تقوُلوُن : ماَ قاَل ِل َء  إذا{ :  تعاَلى ال ِهَّ َنْصُر جاَ ّل ال

ْتُح} َف ْل ُهْم  فقاَل ]1:   [الفتحوا َناَ َبعُض ُد : أِمْر ّلهََّ َنْحَم ْغُِفره ال َت َنْس َذا و إ
َناَ َتَح َنصر َف َناَ و ْي َل َكَت ع ُهْم . وس ُقْل فلم بعض ًاَ يِّ َكذلك لى فقاَل شيئ : أ
ُهوُ قلت ؟ تقوُل فماَ . قاَل : لِ فقلت ؟ عباَس ابَن يِّاَ تقوُل رسوُِل أجُل : 
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعلَمهَّ ، وَس َء  { إذا: قاَل لهَّ أ ِهَّ َنْصُر َجاَ ّل ْلفتُح} ال وا

ِلك علَّمة وذلك  ّبْح أج َفَس ِد {  ّبَك ِبحْم ُه َر ِفْر ْغُ ّنهَّ واْست ًاَ} كاََن ِإ ّوُاب َت
ّلهَّ رضيِ عمر  فقاَل ]3:  [ الفتح  َلم : ماَ عنهَّ ال ْع ّ منهاَ أ ُقوُل ماَ إلِ . َت

. البخاَرىَ رواه



ّلهَّ رضيِ عاَئشَة : عن الثالث -114 ّلى  ماَ: قاَلت عنهاَ ال ّلهَّ رسوُُل َص ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًة وَس ْعد صلَّ َلْت َأْن ب ِهَّ نَز ْي َل َذا{  ع َء  إ ِهَّ نْصُر َجاَ ّل ال

ْتُح َف ْل ّ  } وا ْبحاَنك فيهاَ يِّقوُل إلِ َناَ : « ُس ّب ِدَك ر ِبحْم ُهّم ، و ّل ِفْر ال ْغ » لى ا
ٌق . عليهَّ متف

ّلهَّ رسوُل : كاَن عنهاَ الصحيحين روايِّة وفيِ       ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِثر وَس ْك ُقوُل أْن ُيِّ ُكوُِعهَّ ِفيِ َيِّ ِه ر ِد َنَك: وُسُجوُ ْبحاَ ُهّم  « ُس ّل َناَ ال ّب ر

ِدَك ّلهّم ، َوبحْم ِفْر ال ْغ ّول» ليِ ا ُقْرآَن  يِّتأ ْل . ا

ّول: معنى      ُقُرآََن  « يِّتأ ْل ْي» ا ْعمل  أ ِهَّ ُأِمَر َماَ : يِّ ُقــرآَِن فيِ ِب ْل فيِ ا
ِهَّ ِل ّبْح :  تعاَلى قوُ َفس ِد { ّبَك ِبحْم ُه ر ِفْر ْغُ َت  .} واس

ّلهَّ رسوُُل : كاَن لمسلم روايِّة وفيِ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِثُر وَس ْك أْن ُيِّ
ْبَل َيِّقوَُل َنَك: َيُِّموَُت َأْن ق ْبحاَ ُهّم  «ُس ّل ِدَك ال ِبْحم ِفرَك ، و ْغُ َت ُتوُُب أْس ْيَك وأ َل إ

ّلهَّ رسوَُل  يِّاَ: : قلت عاَئشُة  . قاَلت» ِه ماَ ال ِذ ِلَماَُت ه ّلتيِ الك أَراَك ا
َتهاَ ْث َلْت: قــاَل ؟ َتقوُلهاَ أْحد ِع ُتهاَ إذا أّمتيِ فيِ علَّمٌة ِليِ  « ُج ُتهاَ َرأيِّ ُقل

َذا  َء {إ ِهَّ َنْصُر َجاَ ّل ْتُح ال َف ْل السوُرة». آَخر إلى  } وا

ّلهَّ رسوُُل  كاَن: لهَّ روايِّة وفيِ       ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِثُر وَس ْك ِمْن ُيِّ
ْوُِل ْبحاََن: َق ِهَّ  « ُس ّل ِه ال ِد ِفُر وبَحْم ْغُ َت ّلهَّ . أْس ُتوُُب ال َأ ْيهَّ َو َل :  قاَلت .» إ
ّلهَّ رسوَُل : يِّاَ قلت ِثُر َأَراَك ، ال ْك ْوُل ِمْن ُت ْبَحاََن َق ِهَّ : ُس ّل ِه ال ِد ، وبحْم

ِفر ْغُ ّلهَّ أْست ُتوُُب ال ِهَّ وأ ْي ّبيِ  « أْخبرنيِ: فقاَل ؟ إل ّنيِ ر ِفيِ علَََّمًة َسأَرىَ أ
َذا ُأّمتيِ ِإ ُتهاَ َف ْيِّ َثْرُت رأ ْك ْوُِل ِمن أ ْبحاََن َق ِهَّ : ُس ّل ِه ال ِد ِفُر ، وبَحْم ْغُ َت ّلهَّ أْس ال

ُتوُُب ِهَّ َوأ ْي َل ْد إ َق َف ُتهاَ: :  ْيِّ َأ َذا  َر َء {إ ِهَّ َنْصُر َجاَ ّل ْتُح ال َف ْل ْتُح} وا َف ّكَة   ، َم
ْيَِّت  ّناَس { ورأ ُلوَُن ال ْدُخ ِهَّ ِديِِّن ِفيِ يِّ ّل َوُاًجاَ ال ْف ِد َفسبْح ، أ ّبَك بحْم ر

ُه ِفْر َتغُ ّنهَُّ واْس ًاَ كاََن إ ّوُاب .  } ت

ّلهَُّ رضيِ أنٍس : عن الرابع -115 ّلهَّ  إّن: قاَل عنهَّ ال َعَ وجّل عّز ال َتاَب
ّلهَّ رسوُل على الوُْحيَِ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْبَل وَس ِهَّ َق ِت َفاَ ّتى ، َو ّفى ح ُوُ ُت

َثَر ْك َوُْحيُِ َكاََن َماَ أ ْل ٌق. ا . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ جاَبر : عن الخامإس -116 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْبعُث: وَس ُيِّ ٍد ُكّل  «  ْب ِهَّ َماََت ماَ على ع ْي َل . مسلم  رواه» ع
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ّله قال ّله فإن خير مإن تفعلوا :  { ومإا تعالى ال } . عليم به ال
ّله يعلمه خير مإن تفعلوا :  { ومإا تعالى وقال } . ال
ًا ذرة مإثقال يعمل :  { فمن تعالى وقال } . يره خير
ًا عمل :  { مإن تعالى وقال } . فلنفسه صالح

كثيرة. الباب في واليات

ِبيِ : عن الّول -117 أ
َدِب ذّر َ ْن َة بِن ُج َد َناَ ّلهَّ رضيِ ُج  قلت: قاَل عنهَّ ال

ّلهَّ، رسوَُل يِّاَ ّي ال ْعماَِل أ ْفَضُل ال ِليِّماَُن: قاَل ؟ أ ِهَّ  « ا ّل ُد ، ِباَل َهاَ ِفيِ َوالِج
ِهَّ ِل ِبي ْلُت» . َس ُق ّي   َقاَِب : أ ْفَضُل الّر َهاَ: قاَل ؟ أ َفُس ْن ْند  « أ َهاَ ِع ِل ْه ، أ

َهاَ َثُر ًاَ وأك ْلُت .» َثَمن ُق ِإْن   َف ْفعْل َلْم :  ُتعيُن: قاَل ؟ أ ًاَ  «  ِنع ْو َصاَ ُعَ أ َن َتْص
َق ْلُت» لْخَر ُق ّلهَّ رسوُل : يِّاَ   ْفُت إْن أَرأيَِّت ال ُع ْعِض َعْن َض ْلعمِل َب قاَل ؟ ا

ُكّف: َت ّناَِس َعن َشّرَك  «  ّنهاَ ال ِإ ْنَك صدقٌة َف ٌق» َنفِسَك على ِم عليهَّ  . متف
.

ُعَ      ِن ِوىَ ، المشهوُر هوُ هذا المهملة  باَلّصاَد» « الصاَ ًاَ وُر » « َضاَئع
ْي باَلمعجمة ِر ِمْن ضياَع َذا : أ ْق ْو ف ْنحوُ ، ِعياٍَل أ ُق ذلَك و  :» « والْخَر

ّلذي ِوُل ماَ ُيِّتقُن لِ ا ْعلهَُّ ُيِّحاَ . ِف

ِبيِ : عن الثاني -118 أ
ّلهَّ رضيِ ذّر َ ًاَ عنهَّ ال ِهَّ رُسوَُل أّن أيِّض ّل ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِبُح: قاَل وَس ُيِّْص ُكْم ِمْن ُسلَََّمى كّل على   ِد َقٌة َأَح ُكٌل ، صد َف
ٍة ْيح ِب ُكّل ، َصدقٌة َتس ٍة و َد َقٌة تْحِمي ُكّل ، صد ٍة و َل ِلي ْه َدقٌة ت ٍة وكّل ، َص ِبير ْك َت
َقٌة َد ْعُروِف وأْمٌر ، َص َقٌة باَلم ْهيٌِ ، صد َن ِر َعِن و َك ْن َقٌة الُم ُئ صد ِز ُيِّْج ِمْن . و

َتاَِن َذلَك َع ُهماَ َرك ُع َك  بضم»  « الّسلَََّمى. مسلم  رواه» الّضحى ِمَن يِّْر
ْفِصُل الميم وفتح اللَّم وتخفيف المهملة السين . : الم

ّثالُث -119 ْنهَُّ ال ّلى النبيِ : قاَل قاَل ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِرَضْت: وَس ُع  » 
َليِّ ْعماَُل َع َهاَ ُأّمتيِ أ ُن َهاَ حَس ُئ ّي ْدُت وس َهاَ َمحاَِسِن فيِ فوَُج ِل ْعماَ َذىَ أ ال

ِريِِّق عن ُيِّماَُط ّط ْدُت ، ال ِء فيِ َووَج َوىَ ِلهاَ َمساَ ْعماَ َعُة أ ّنَخاَ ُكوُُن ال ِفيِ َت
ِد َ الَمْسِج َفُن لِ ْد . مسلم  رواه» ُت



ًاَ : أّن عنهَّ الرابع -120 ِهَّ رُسوَُل  يِّاَ: قاَلوُا ناَس ّل َهب ، ال ْهُل َذ ُثوُر أ ّد ال
ِر ّلوَُن ، باَلُجوُ ّلى َكَماَ ُيَِّص َيُِّصوُُموَُن ، ُنَص ُقوَُن ، َنُصوُُم َكَماَ َو ّد َتَص َيِّ ُفُضوُِل َو َب
ِهم َوُال َو: قاَل ْأْم ْيس  «أ ْد َل َعَل َق ُكْم َج ُقوَُن َماَ َل ّد ِهَّ َتَص ُكّل : إّن ِب ٍة ِب ِبيَح َتْس
َقًة، ُكّل َصد ٍة و ِبير ٍة وكّل ، صدقة َتك ٍة وكّل ، صدقًة َتْحِميد َل ِلي ْه َقًة ِت ، َصد

ْعُروِف وأمٌر ْهٌى ، صدقٌة باَلم َن ْنكر عِن و ُكْم ُبْضعَِ وفيِ صدقٌة الُم ِد أح
ِهَّ رسوَُل : يِّاَ  قاَلوُا» صدقٌة ّل َناَ أيِّأتيِ ال ُد َتهَّ أح َوُ ْه ُكوُُن ، َش أْجر فيهاَ َلهَّ ويِّ

ُتْم: قاَل ؟، ْيِّ َهاَ لوُ  «أرأ ٍم فيِ وَضع َكاََن حرا ِهَّ َأ إذا فكذلَك ؟ ِوْزٌر علي
َهاَ . مسلم  رواهأْجٌر» َلهَُّ كاََن الحلََِّل فيِ وَضع

ُثوُُر      ّد ِء» « ال ُدهاَ ، : الموُاُل المثلثة  : باَلثاَ ْثٌر واِح َد  : .

ّلهَّ صلى النبيِّ ليِ : قاَل قاَل : عنهَّ الخامإس -121 : وسلم وآَلهَّ عليهَّ ال
َ ْعُروِف ِمن َتحِقرّن «لِ ًاَ الم ْيئ ْوُ َش َل َقى أْن و ْل ٍهَّ أَخاََك ت ِليٍق ِبوُج  رواه» ط

. مسلم

ِبيِ : عن السادس -122 أ
ّلهَّ رضيِ هريِّرة َ ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ُكّلوَس ّناَِس ِمَن ُسلَََّمى  «  ِهَّ ال ْي َل َدقٌة ع ٍم ُكّل ص ْوُ َيِّ
ُعَ ُل ْط ِدُل الّشْمُس فيهَّ َت ْين : تع ْيِن ب َن ْث َقٌة الِ َد ِعيُن ، ص ُت ِهَّ فيِ الّرُجَل و ِت ّب ، دا

ُلهَُّ َهاَ َفتْحِم ْي َل ْو ، َع ُعَ أ َف َهاَ َلهَُّ تْر ْي َل َعهَُّ ع َتاَ ّيبُة والكلمُة ، صدقٌة م ّط َدقٌة، ال ص
ُكّل ِب ٍة و َوُ ْط ِة إلى تْمِشيهاَ َخ َ َقٌة الّصلَّ ُتميُط ، صد َذىَ َو ِريِّق َعن ال الط

َدقٌة . عليهَّ  متفق» َص

ًاَ مسلم ورواه      ّلهَّ رضيِ عاَئشة روايِّة من أيِّض : قاَل قاَلت عنهاَ ال
ّلهَّ رُسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ّنهَُّوَس َق  « إ ِل ْنساٍَن ُكّل ُخ آَدم بنيِ ِمْن إ

َلى ّتيَن ع ِة ِس َئ ْفِصٍل وثلَّثماَ ّبر َفمْن ، َم ّلهَّ َك َد ، ال ّلهَّ وحِم ّلَل ، ال َه ّلهَّ َو ، ال
ّبَح ّلهَّ وس َفر ال ْغُ َت ّلهَّ واس َعزَل ، ال ًا و ِريِِّق عْن َحجر ّناَِس َط ْو ال َكًة أ ْوُ ْو َش أ
ًاَ ْظم ِريِِّق عن ع ّناَِس َط ْو ، ال ْو بمعُروٍف أمر أ ٍر عْن نهى أ َك ْن َد ، ُم َعد

ّتيَن ّثلََّثماَئة الّس ّنهَُّ ، وال ِإ ٍذ ُيِّْمسيِ َف ِئ ْوُم َقد َيِّ ْفَسهَُّ َزحزَح َو ِر عِن ن ّناَ » . ال

ِبيِّ عن : عنهَّ السابع -123 َن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َدا  « مْن: قاَل وَس غ
ِد إلى ّد ، َراَح أو الَمْسِج ّلهَُّ أع ِة فيِ َلهَُّ ال ّن ً الج ّلَماَ ُنُزلِ ْو َغدا ُك » َراَح أ

ٌق . عليهَّ متف

ّنُزل ُقوُُت» « ال ُق  : ال ّيأ وَماَ والّرْز َه . للّضيِف ُيِّ



ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل : عنهَّ الثامإن -124 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  « يِّاَ: وَس
ِلماَِت ِنَساَء َ الُمْس ِقرّن لِ ٌة َتْح َهاَ جاََر ِت ْوُ ِلجاَر َل ٍة ِفْرِسَن و ٌق» شاَ عليهَّ  متف

.

ِفْرِسُن: الجوُهري قاَل ِعير ِمَن  ال ْلب ِر ِا ِف ِة ِمَن : كاَلحاَ ّب ّدا ّبَماَ قاَل ، ال : وُر
ِعير ُت ِة فيِ اْس الّشاَ

ّلى النبيِ عن : عنهَّ التاسع -125 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِليَِّماَُن: قاَل وَس  « ا
ٌعَ ُعوَُن ِبْض ْب ْو ، َوس ٌعَ أ ّتوَُن ِبْض َبًة َوِس ْع َهاَ َش ُل ْفض َفأ ْوُُل :  َ ق َلهََّ لِ ّ إ ّلهَُّ إلِ ، ال

َهاَ َناَ ْد َطُة َوأ َذىَ إَماَ ِريِِّق عِن ال ّط ُء ، ال َياَ ْعبٌة َوالح ِليِّماَِن ِمَن ُش ٌق» ا  متف
. عليهَّ

ُعَ ٍة إلى ثلَّثة  من» « البْض ِء بكسر ، تسع َتُح وقد الباَ ْف ْعبُة. ت  :»  « والّش
ْطعة . الق

ّلهَّ رسوُل أن : عنهَّ العاشر -126 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْينَماَقاَل: وَس َب  » 
َطريٍِّق َيِّْمِشيِ َرُجٌل ّد ب َت ِهَّ اْش ْي َل َعطُش ع ْل ًا َفوُجد ، ا َفَشرَب فيهاَ َفنَزَل ِبئر

ِإذا خرج ُثّم ، ْلٌب ف ُكُل يِّلهُث ك ْأ ّثَرىَ َيِّ َطِش ِمَن ال َع ْل ْد الّرُجُل فقاَل ، ا َق َل  :
َغ َل َذا ب ْلُب َه َك ْل ْثَل العطِش ِمَن ا ِذي ِم ّل ْد َكاََن ا َغ َق َل ّنيِ َب َنَزَل ، ِم ْئَر َف ِب ْل ا

َل ّفهَّ َفم ًء ُخ َكهَّ ُثّم َماَ ِهَّ َأْمَس ّتى ، ِبفي ِقيَِ ح َقى ر ْلَب َفَس َك ْل َكَر ، ا ّلهَُّ َفَش ال
َغَُفَر َلهَّ ُلوُا: يِّاََلهَّ. َف َقاَ ّلهَّ رسوَُل   َناَ ِإّن ال ِئم فيِ َل َهاَ َب ْل ًا ا َقاََل: ؟ َأْجر  « فيَِف

ٍد ُكّل ِب ٍة َك ْطب ٌق» َأْجٌر َر . عليهَّ  متف

َكر: للبخاَري روايِّة وفيِ      َفَش ّلهَّ  «  َفَر لهَُّ ال َغُ َلهَّ ، َلهَّ َف ْدَخ ّنَة َفأ ْلج  .» ا

ُهماَ روايِّة وفيِ َنماَ: َل ْي َب ْلٌب  «  ٍة ُيِّطيف َك ّي ِك ْد ِبر َد َق ُلهَّ َكاَ ُت ْق َطُش يِّ ْلع ْذ ا ِإ
ْتهَّ ِغُيِّ رأ َغُاَيِّاَ ِمْن ب ِنيِ َب َعْت ، ِإْسَرائيَل َب َنَز َهاَ َف َق َتقت ُموُ ِهَّ َلهَُّ فاَْس ، ِب

ْتهَُّ َق ِفر َفَس ُغُ َهاَ َف ِهَّ» َل .ِب

ُق ْلُموُ ْلُخّف» « ا ِطيُف.  : ا ُيِّ َو ُدوُر»  «  َيِّ ْوَُل  :  ٍة َح ّي ِك ِهيَِ» « َر َو ْئُر   ِب ْل . ا

ْلحادي -127 ْنهَُّ عَشَر ا ّلى النبيِ عن : ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  «: قاَل وَس
َقد ْيُِّت َل َأ ً ر ّلُب َرُجلَّ َق َت ِة ِفيِ َيِّ ّن ْلج ٍة ِفيِ ا َطعهاَ َشجر ِر ِمْن ق ْه ّطريِِّق َظ ال

َنْت ِذي َكاَ ْؤ ِلِميَن ُت ْلُمس . مسلم  . رواه» ا



ُغُْصِن رُجٌل  « مّر: روايِّة وفيِ      ٍة ِب َلى َشجر ِر َع ْه ِريٍِّق َظ : َفَقاََل ط
ِهَّ ّل َنّحيّن وال ِلِميَن عِن هذا ُل ْلمس ُهْم لِ ا ِذيِّ ْؤ ْدِخَل ، ُيِّ ُأ ّنَة ف ْلَج » . ا

َنماَ: لهماَ روايِّة وفيِ           ْي ْوٍُك ُغْصن وجد ِبطريٍِّق يِّْمِشيِ رُجٌل  « ب َش
َلى ِريِِّق ع ّط َكر فأّخُره ، ال ّلهَُّ فَش َغُفر ، َلهَُّ ال  .» َلهَُّ ف

ّثاني -128 ْنهَّ عَشر ال َقاَل قاََل : ع ّلهَّ رسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َء فأَحَسَن توُّضأ  « مْن: ُوُُضوُ ْل َتى ُثّم ، ا ْلُجمعَة أ ْنصَت َفاَستمعَ ، ا ِفر ، وأ ُغ

َنهَُّ ماَ َلهَُّ ْي ْيَن ب ِة وب ْلُجمع ُة ا ِزيِّاَد ِة و َث ٍم َثلَّ ّيِّاَ ْلحصاَ مّس وَمْن ، أ َغُاَ َفقد ا » َل
. مسلم رواه

ّثالَث -129 ْنهَّ َعشر ال ّلهَّ رسوَُل أن : ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : قاَل وَس
َذا َأ « إ ُد َتوُّض ْب ْلع ِلم ا ْلُمْس ْؤِمُن أو ، ا ْلُم َغُسَل ا ِهَّ ِمْن خرج وْجههَُّ ف ِه ُكّل َوْج

ٍة ِطيئ َهاَ نظر خ ْي َل ِهَّ ِإ َعَ بعين ِء َم ْلماَ ْو ، ا َعَ أ ِر آَِخر َم ْط ِء َق ْلماَ َذا ، ا ِإ ِهَّ َغَسل َف يِّديِّ
ِهَّ ِمْن َخرج ْيِّ ٍة ُكّل يِّد َئ ْي ِط َهاَ كاََن َخ ْت ُه بطش ِء معَ يِّدا ْلَماَ ِر معَ َأو ا ِر آَِخ ْط َق
ِء ْلماَ َذا ، ا ِإ ِهَّ غسَل َف ْي ٍة ُكّل َخرَجْت ِرجل َئ ْي ِط ْتهاَ َخ ِء معَ ِرْجلَُّه مَش ْلماَ ْو ا معَ َأ
ِر ِر آَِخ ْط ِء َق ْلَماَ ّتى ا ًاَ يِّْخُرج َح ِقي ُنوُِب» من ن ّذ . مسلم  رواهال

ّلهَّ رسوُل عن : عنهَّ عشَر الّرابَع -130 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : قاَل وَس
ْلَخْمُس « الّصلوُاُت َعُة ، ا ْلُجُم َلى وا ِة ِإ ْلُجُمع َلى ورمضاَُن ، ا رمضاََن ِإ

ّفَراٌت ُهّن ِلَماَ ُمك َن َذا بي َبت ِإ ِن ِئُر اْجت َكباَ ْل مسلم  رواه» ا

ْلَخامإَس -131 ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل : عنهَّعشر ا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َكم  « ألِ: وَس ّل ّلهَُّ َيِّْمُحوُ ماَ على أد ِهَّ ال ْلَخطاَيِّاَ ِب ُعَ ، ا َف ِهَّ ويِّْر ّدرجاَِت ِب ؟ ال

ِهَّ رُسوَُل يِّاَ : بلى  قاَلوُا» ّل ِء  « إسباَغ: قاَل ، ال ُوُضوُ ْل ِه على ا ِر َكاَ ْلَم ا
ُة ْثر َك َطاَ و ْلُخ َلى ا ِد ِإ ْلمَساَِج َظاَُر ، ا ِت ْن ِة وا ِد الّصلَّ ْع ِة ب ُكُم ، الّصلَّ ِل َباَُط َفذ الّر

. مسلم  رواه»

ِبيِ : عن عشَر الّسادَس -132 أ
ّلهَّ رضيِ الشعري موُسى َ قاَل عنهَّ ال

ّلهَّ رسوُل : قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلى  « مْن: وَس ْيِِّن ص َبْرد ْل َدَخَل ا
ّنَة ْلج ٌق» ا . عليهَّ  متف

َداِن ْبُح» « البْر َعْصُر  : الّص ْل . وا



ِبَع -133 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل : عنهَّ عَشر الّسا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َذا: وَس ِإ ِرَض  «  ُد م ْب ْلع ْو ا َفر َأ ِتب ساَ ْعمُل كاََن ماَ َلهَُّ ُك ًاَ يِّ ِقيم ًاَ ُم ِيح صح

. البخاَري  رواه»

ّثامإَن -134 ٍر : عْن عَشَر ال ّلهَّ رضيِ جاَب ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكّل: وَس َقٌة معُروٍف  «  ورواه ، البخاَري  رواه» صد

َفَة روايِّة ِمن مسلم َذيِّ ّلهَّ رضيِ ح . عنهَّ ال

ّتاسع -135 ْنهَُّ عشر ال ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل : ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ٍم ِمْن  « ماَ: وَس ِل ِرُس ُمْس ْغُ ًاَ َيِّ ّ َغْرس ِكَل ماَ كاََن إلِ ْنهَُّ ُأ ، صدقًة لهَُّ ِم

َق وماَ ِر ْنهَّ ُس َقًة َلهَّ ِم ٌد يِّْرزؤه ولِ ، صد ّ َأَح مسلم  رواهصدقًة» لهَّ َكاََن إلِ
َفلَّ: لهَّ روايِّة . وفيِ ِرس  «  ْغُ ِلم يِّ ْلُمْس ًاَ ا ُكَل ، غرس ْأ َي ْنهَُّ َف ولِ ِإنساٌَن ِم

ّ َطيٌر ولِ دابٌة َقًة لهَّ كاََن إلِ َلى صد ِم ِإ ْوُ َياَمة َيِّ ِق ْل .» ا

ِرس  « لِ: لهَّ روايِّة وفيِ ْغُ ِلم يِّ ًاَ ُمس ُع ولِ ، غْرس ًاَ يِّْزر ُكل ، زْرع ْأ ْنهَّ في ِم
ْنساٌَن ّبٌة َولِ ِإ ٌء ولِ دا ّ َشيِْ َنْت إلِ َيِّاَه ، صدقًة َلهَّ َكاَ ًاَ ورو روايِّة ِمْن جميع

َنٍس ّلهَّ رضيِ َأ . عنهَّ ال

ُلهَُّ      ُه: قوُ ُؤ ُقصهَُّ  أي»  « يِّْرَز ْن َيِّ  : .

ْنهَُّ الْعْشُروَن -136 َأراد: قاََل : ع ُنوُ   ِلَمة ب َتِقلوُا َأن َس ْن ِد ُقْرَب يِّ الَمْسِج
َغ َل ّلهَّ رسوَُل ذلك فب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل ، وَس ُهْم َف ّنهَّ: َل ِإ ْد  «  َق

ِنيِ َغُ َل ُكْم َب ّن ُدوَن َأ ِريِّ ُلوُا َأْن ُت ِق َت ْن ِد ُقرَب َت ْلَمْسِج ُلوُا» ؟ ا َقاَ َف َعْم   َن رسوَُل يِّاَ : 
ِهَّ ّل ْد ال َناَ َق ْد ِنيِ: َفقاََل ، ذلَك َأَر َب ِلمَة  «  ُكْم َس ْكتْب ، ديِّاََر ُكْم ت َثاَُر ُكم ، آَ ِديِّاَر

َتْب ، ْك ُكْم ُت . مسلم  رواه» آَثاَُر

ٍة وفيِ ِإّن: روايِّ ُكّل  «  ٍة ِب ْطوُ البخاَري . ورواه مسلم  رواه» درجًة َخ
ًاَ ُه أيِّض َناَ ِة ِمْن ِبمع َنٍس روايِّ ّلهَّ رضيِ َأ . عنهَّ ال

ُنوُ و      ِلَمَة « ب َلنصاَر من معروفة : قبيلة اللَّم  بكسر» َس ّلهَّ رضيِ ا ال
ُهْم» و ، عنهم َثاَُر ُهْم«آَ .  ُخطاَ

ْلَحادي -137 ْلِعْشُروَن ا ِبيِ : عْن وا أ
ِذر َ ْن ْلُم ّلهَّ رضيِ َكعٍب بِن ُأبيِّ ا ال

َكاَن: قاَل عنهَّ ْعلُم لِ رُجٌل   َد رُجلَّ َأ َع ْب ِد ِمَن َأ ْلَمْسِج ْنهَُّ ا َكاََن ، ِم ُئهَُّ لِ و ِط ُتْخ
ٌة ِقيل صلَّ ْو ، َلهَّ َف ْلُت َأ ُق ْوُ ف َل ْيَِّت لهَُّ:  َتر ًا اْش ُبهَُّ ِحماَر َك ِء فيِ تْر ْلماَ ّظ ، ال



ِء وفيِ َقاََل الّرْمَضاَ ِنيِ : ماَ َف ِليِ َأن يُِّسّر ِز ْن َلى م ْنب ِإ ِد ج ْلمْسِج ّنيِ ، ا ِإ
ُد ِريِّ َتب َأْن ُأ ْك َي ِليِ ُيِّ َلى مْمَشاَ ْلَمْسجد ِإ َذا وُرُجوُِعيِ ، ا ْعُت ِإ َلى رج ِليِ ِإ ْه َأ

ّلهَّ رسوُل فقاََل ، ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد: وَس َق ّلهَُّ جمعَ  «  ِلَك لَك ال ّلهَُّ ذ ُك
. مسلم  رواه»

ٍة وفيِ      ِإّن: روايِّ ْبت َماَ َلَك  «  ُء .» اْحتَس َلْرُض»  « الرْمَضاَ ِتيِ  ا ّل ا
َهاَ َب ْلحّر َأَصاَ ُد. ا الّشديِّ

ّثاني -138 ْلعْشُروَن ال ِبيِ : عْن وا أ
ٍد َ ِد محم ِهَّ عب ّل بن عمرو بِن ال

ّلهَّ رضيِ العاَص ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : وَس
ُعوَُن َأْرب ِنيحُة َأعلَّهاَ َخْصلًة «  ِز، م ْن َع ْل ٍة يِّعمَل عاََمٍل ِمْن ماَ ا َل ْنهاَ ِبَخْص ِم

َء َهاَ رجاَ ِب َوُا َق َث ِديِّ َتْص َهاَ و ِد ُعوُ ْوُ ّ م َلهَُّ ِإلِ ْدخ ّلهَُّ َأ َهاَ ال ّنَة ِب ْلج البخاَرىَ.  رواه» ا

ِنيحُة ْلم َأْن» « ا َيهَُّ  :  ِط ْع َهاَ ُيِّ ّيِّاَ ُكل ِإ ْأ َهاَ لي َن َهاَ ُثّم لب ّد ِهَّ َيِّر ْي . ِإل

ّثالُث -139 ْلعْشروَن ال َعْن وا ّي :  ِد ٍم بِن ع ِت ّلهَّ رضيِ حاَ : قاَل عنهَّ ال
ْعُت ِبيِّ سِم ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُا: يِّقوُل وَس ّت ْوُ الناَر  « ا ّق َول ٍة ِبش َتْمر

ٌق» . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ لهماَ روايِّة وفيِ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  « َماَ: وَس
ُكْم ْن ٍد ِمْن ِم ّ َأَح ّلُمهَّ ِإلِ َك ُي ّبهَّ س ْيس ر َنهَُّ َل ْي َنهَُّ َب ََبي ُظَر ، َتْرُجَماَن و ْن ْيِّمَن َفي َأ

ْنهَُّ ّ َيِّرىَ َفلَّ ِم ّدم َماَ ِإلِ ُظر ، َق ْن ْنهَُّ أشأَم ويِّ ّ َيَِّرىَ فلَّ ِم ّدَم ماَ إلِ ُظر ، َق ْن َويِّ
ْيَن ِهَّ َب ْيِّ َد ّ َيِّرىَ َفلَّ يِّ ّناََر إلِ َء ال َقاَ ْل ِهَّ ِت ِه ُقوُا ، َوْج ّت ّناََر فاَ ْوُ ال ّق ول ٍة، ِبِش َفَمْن َتْمر
ْد َلْم ِلَمة َيِّج َك ِب ٍة َف َب ّي  .» ط

ِبِع -140 ْلعشروَن الّرا َنٍس : عْن وا ّلهَّ رضيِ َأ رسوُل : قاَل قاَل ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن: وَس ّلهَّ  «  ِد َعِن َليْرَضى ال ْب َع ْل ُكَل َأْن ا ْأ َلَة َيِّ ْك َل ا

ُه َد َهاَ فيْحم ْي ْو ، عل َبَة يِّْشرَب َأ ُه الّشْر َد َهاَ فيْحم ْي . مسلم  رواه» عل

َلة ْك َل َوا َغُدوة : وهيِ الهمزة  بفتح» «  ْل ِو ا ْلعشوُة َأ . ا

ْلَخامِإُس -141 ْلعْشُروَن ا ِبيِ : عن وا أ
ّلهَّ رضيِ َ النبى عن ، عنهَّ ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلى: قاَل وَس َع ٍم ُكّل  «  ِل ْيَِّت  قاَل» صدقٌة ُمْس َأ َأَر  :
ْد َلْم ِإْن ْعَمل: قاََل ؟ َيِّج ِهَّ  « يِّ ِيِّ َيد ُعَ ِب َف ْن ْفَسهَّ َفي ُق َن ّد َتص َيِّ َقاَل» َو ْيَِّت  :  َأ َأَر  :
ْعَ َلْم ِإْن ِط ِعيُن: قاَل ؟ يِّْست ُيِّ ِة َذا   ْلَحاََج ْلهوَُف ا ْلم ْيِّت  قاََل» ا َأ َأر َلْم ِإْن : 



ْعَ ِط َت ْأُمُر: قاََل يِّْس َيِّ ْعُروِف  «  ِو ِباَلَم ِر َأ ْي ْلَخ ْيَِّت  قاََل» ا َأ َأر ْفعْل َلْم ِإْن :  ؟ يِّ
ُيِّْمِسُك: قاَْل َهاَ الّشّر َعِن  « ّن ِإ َدقٌة َف ٌق» ص . عليهَّ  متف

عبادةال في القتصاد في باب- 14

ّله قال } . لتشقى القرآن عليك أنزلنا مإا :  { طه، تعالى ال
ّله :  { يريد تعالى وقال } . العسر بكم يريد ول اليسر بكم ال

ّلهَُّ رضيِ عاَئشَة  عن-142 ّلى النبيِ َأن عنهاَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع دَخَل وَس
ْيهاَ ْندهاَ عل ٌة وِع َأ ِه  مْن: قاَل اْمر ِذ ِه: قاَلت ؟ َه ِذ َه َنة   ُكُر ُفلَّ ْذ َهاَ ِمْن َت ِت َصلَّ
ُكْم  « َمهَُّ: قاََل ُقوُن ِبماَ علي ِطي ّلهَّ ، ُت َوُال ّلهَُّ َيَِّمّل لِ َف ّتى ال ّلوُا ح َكاََن َتَم و

ّديِِّن َأَحّب ِهَّ ال ْي َل َوَم ماَ ِإ ُبهَُّ دا ِهَّ َصاَِح ْي َل ٌق» ع . عليهَّ  متف

ِلمة» « ومهَّْ     َك ْهى   ٍر َن ْعنى وَزْج ّلهَُّ يِّمّل « لِ . وَم ُعَ : لِ  أي» ال َط ْق َيِّ
َبهَُّ ُكْم َثوُا ْن َء ع ُكْم َوَجَزا ِل ْعَماَ ُكْم ، َأ ُل َعاَِم ُيِّ َلَة و ْلماَّل ُمعاَم ّتى ا ّلوُا َح ُكوُا َتم ْتُر َت َف

ِغُيِ ، َب ْن ُكْم َفي ُذوا َأْن ل ْأُخ ُقوَُن ماَ َت ِطي َواَم ُت ّد ِهَّ ال ْي َل ُدوَم ع َي ُبهَُّ َل َوُا ُكْم َث ُلهَّ َل َفْض و
ُكْم ْي َل . َع

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-143 َء: قاَل عنهَّ ال ْهِط َثلَّثُة  جاَ َلى ر ُيوُِت ِإ َأْزواِج ُب

ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلوَُن وَس َأ ِة عْن يِّْس َد َباَ ِبيِّ ِع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َلّماَ ، وَس ِبروا َف ُهْم ُأخ ّن أ

َ ْوُهاَ ك ّل َقاَ ُلوُا َت َأيِّن وقاَ ِبيِّ ِمْن َنْحُن :  ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْد وَس ّدم ماَ َلهَُّ ُغِفر َق َق ِهَّ ِمْن َت ِب ْن َأّخَر وماَ َذ ُهْم . قاََل َت ُد َأّماَ َأَح َناَ :  َأ

ّليِ ُأص ًا الليل ف َأناَ الَخُر وقاَل ، َأبد َو ْهَر َأُصوُُم :  ّد ًا ال ِطُر ولِ أبد ْف وقاََل ، ُأ
َأناَ الخُر ِزُل : و َت ْع َء ا ّنساَ ّوُج فلَّ ال َتز ًا، َأ َء َأبد ّلهَّ رسوُل َفجاَ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْيهْم وَس َل ُتُم: فقاَل إ ْن َأ ِذيَِّن  «  ّل ُتْم ا ْل َذا كذا ُق ِهَّ َأماَ ؟، وك ّل ّنيِ وال ِإ

ُكْم ِهَّ َلْخَشاَ ّل ُكم ل َقاَ ْت َأ ِكنيِ لهَّ َو ِطُر َأُصوُُم ل ْف ُأ ّليِ ، َو ُأص ُقد، َو َأْر ّوُج َو َتَز َأ َو
َء، ّنَساَ ِتيِ عن رِغب فمْن ال ّن َليَس ُس ّنى» َف ٌقِم عليهَّ.  متف

ٍد ابن  وعن-144 ّلهَّ رضيِ مسعوُ ّلى النبيِّ أن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلَك: قاَل َه ُعوَُن  «  ّط َن َت ْلُم َهاَ» ا َل ًاَ  قاَ . مسلم رواه ، ثلَّث

ُعوَُن ّط َتن ْلُم ْلُمتعّمقوَُن» « ا ُدون  : ا ّد ْلُمَش ِر ِفيِ ا ْي ْوَُضعَِ َغ ِد م ِديِّ ّتْش . ال



ِبيِ  عن-145 أ
ّلهَّ رضيِ هريِّرة َ ّلى النبيِ عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : قاَل وَس

ّديَِّن ِإّن ّد ولْن ، ُيِّْسٌر ال ّديُِّن يِّشاَ ّ ال َلبهَّ إلِ ُدوا َغ ّد ُبوُا فس ِر َقاَ ْبِشُروا و َأ ، َو
ُنوُا ِعي ِة واْست ْدو ْلغُ ِة ِباَ ْوح ٍء والّر ِة ِمن وَشيِْ ْلج ّد . البخاَري  رواه» ال

ُدوا لهَّ روايِّة وفيِ     ّد ُبوُا « س ِر َقاَ ْغدوا و ِة ِمَن وَشيِْء ، وُروُحوُا وا ْلج ّد ، ال
َقْصد ْل ْلقْصد ا ُغُوُا ا ُل ْب  .» َت

ّديُِّن: قوُلهَّ ُهوُ»  « ال ٌع   ُفوُ َلى مْر ُلهَُّ ُيَِّسّم َلْم ماَ َع ِوي َفاَِع ًاَ . ور ْنُصوُب ، َم
َي: ِو َلْنور ّد  «  ّديَِّن ُيَِّشاَ ٌد ال ّلى  .. وقوُلهَّ» َأَح ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّ: وَس ِإلِ  » 

َبهَُّ َل ْي» َغ َأ َبهَّ  :  َل َغ ّديُِّن :  َعجَز ال ّد ذلَك َو ْلُمَشاَ ِة عْن ا َقاَوَم ّديِِّن ُم ِة ال ْثر َك ِل
ِهَّ ِق ُة. ُطر ْدو َغُ ْل ْيُر»  « وا ّوِل  س ِر َأ َهاَ ّن ْوحُة. ال َوالّر ِر  : آَِخُر»  « َهاَ ّن ال

ْلَجُة ّد ْيِل » : آَِخُر «وال ّل َهذا ال َو ٌة .  َتعاَر ِثيٌل ، اس َتْم ُه ، و ْعناَ ُنوُا وم ِعي َت : اْس
َلى ِة َع ِهَّ َطاَع ّل ْعماَِل وجّل عز ال َل ْقِت ِفيِ باَ ُكْم و ِط َفراِغ ، نشاَ ُكْم و ِب ُلوُ ُق

ّذوَن بحيُث َة ًتْستل َد ِعباَ ْل َأُموَُن ولِ ا ُكْم تسـ َد ْقُصوُ ِفَر َأّن َكماَ ، م ْلُمساَ ا
َق ِذ ْلحاَ ِه فيِ َيِّسيُر ا َقاَِت َهذ ْو َل ِيُِّح ا َتر ُتهَُّ ُهوُ َويِّس ّب َهاَ ِفيِ ودا ِر ْي فيِصُل ، َغ

ْقُصوُد ْلم ِر ا ْي َغُ ّلهَُّ ، َتعٍب ِب . َأعلم وال

ّلهَُّ رضيِ َأنٍس  وعن-146 َدَخَل: قاَل عنهَّ ال ِبيِّ   ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َد ْلمْسِج َذا ا ِإ ْبٌل َف ٌد ح ُدو ْيَن َمْم ْيِن َب َت َيِّ ِر َذا  « ماَ: فقاََل الّساَ ْبُل َه ْلح ُلوُا ؟ ا قاَ

ْبٌل َهذا ، َنَب ح ْيِّ َذا ِلَز ِإ َقْت َفتَرْت َف َل َع ِهَّ َت ِبيِّ . فقاَل ِب ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُه: وَس ّلوُ ُيَصّل ،  « ُح ُكْم ِل ُد َطهَُّ َأح ِإذا ، َنَشاَ ْد َفتَر َف ُق ْليْر ٌق» َف عليهَّ  متف

.

ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-147 ّلهَّ رسوُل أن عنهاَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َذا: قاَل ِإ َعَس  «  ُكْم َن ُد َوُ َأح ُه ّليِ َو ْد ، ُيَِّص ُق َيْر ْل ّتى َف َهَب َح ْذ ْنهَُّ َيِّ ْوُُم َع ّن ، ال
ِإن َدكم ف َذا َأح ّلى ِإ ُهوُ ص َعٌس و ِري لِ َناَ ْد ّلهَُّ َيِّ َهُب لع ِفُر يِّذ ْغُ َت َيُسّب يِّْس ف

ْفَسهَُّ ٌق» َن . عليهَّ  . متف

ِبيِ  وعن-148 أ
ّلهَّ عبد َ َة بن جاَبر ال ّلهَُّ رضيِ سُمَر ْنُت: قاَل عنهماَ ال ُك  

ّليِ َعَ ُأَص ّلى النبيِّ َم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوُاِت وَس َل َنْت ، الّص َكاَ ُتهَُّ َف ًا صلَّ َقصد
ُتهَّ َب ْط ًا وُخ . مسلم  رواه» َقْصد

ُلهَُّ ًا: قوُ َقْصد ْي   َأ ْيَن :  ّطوُِل َب ِر ال ِقَص ْل . َوا



ِبيِ  وعن-149 أ
َفَة َ ْي ّلهَّ عبد ْبِن َوهِب ُجَح ّلهَُّ رضيِ ال  آََخى: قاَل عنهَّ ال

ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْين وَس ْلَماََن َب ِبيِ َس أ
َ ِء و َدا ّدْر ْلَماَُن َفَزاَر ، ال َباَ س َأ

َداِء ّدْر َأىَ ، ال َداء ُأّم َفَر ّدْر َلًة ال ّذ َب َت ُنِك؟ : ماَ فقاََل ُم ْأ َلْت َش َأْخوَُك قاَ ُبوُ :  َأ

ّدرداِء ْيَس ال َياَ ِفيِ َحاَجٌة لهَّ ل ْن ّد َء ال َفَجاَ ُبوُ .  ِء َأ َدا َعَ الدْر َن ًاَ َلهَّ َفَص َعاَم ، َط
ُكْل َلهَُّ فقاََل ّنيِ :  ِإ ِئٌم َف ّتى بآكٍل َأناَ : ماَ قاََل ، َصاَ ْأكَل َح َكَل ، ت َأ ّلَماَ ، َف َف
ْيُل كاََن ّل َهَب ال ُبوُ َذ ِء َأ ّدْردا ُقوُم ال َنْم َلهَّ فقاَل يِّ َناَم :  َهَب ُثّم ، َف َيُِّقوُم َذ

َنْم َلهَّ فقاََل َلّماَ ، :  ِر من كاَن َف ْيِل آَخ ّل ْلماَُن قاََل ال ُقم س َياَ الَن، :  ّل َفَص
ًاَ ْلَماَُن لهَّ فقاََل ، َجِميع ِإّن َس ّبَك :  ْيَك لَر َل ّقاَ َع ِإّن ، َح ْفِسَك َو َن ْيَك ل َل ، حّقاَ َع

ِلك ْيَك وله َل ّقاَ َع ْعِط ، َح َأ ّق ِذي ُكّل َف ّقهَّ َح َتى ، َح َأ ِبيِّ َف ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َذكر وَس ِبيِّ فقاََل ، َلهَّ ذلَك َف ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َق: وَس َد  « َص

ْلَماَُن . البخاَري  رواه» س

ِبيِ  وعن-150 أ
ِد محمد َ ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيِ العاَص بِن عمرو بن ال عنهماَ ال

ُأْخبَر: قاَل ِبيِّ   ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنيِ وَس ُقوُل أ ِهَّ َأ ّل َوال َهاََر َلصوَُمّن :  ّن ال
ُقوُمّن ، َل ْيَل و ّل َقاََل ، عْشُت ماَ ال ّلهَّ رُسوُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : وَس

ْنَت َأ ِذي « ّل ُقوُل ا ْلت ؟ ذلك َت ُق ْد لهَّ َف َق ُتهَّ :  ِبيِ ُقل أ
َ ْنَت ب ُأّميِ َأ رسوَُل يِّاَ و

ّلهَّ َقاََل: ال ِإنَك.  َف ُعَ لِ  «  ِطي َت ِلَك َتْس ْفطْر َفُصْم ، ذ َأ َنْم ، و ُقْم و ِمَن َوُصْم ، َو
ِر ْه َثَة الّش ٍم َثلَّ ّيِّاَ ِإّن َأ َنَة َف ْلحس ِر ا َعْش َهاَ ب َثاَل ْثُل وذلَك ، َأْم ٍم م ِر ِصياَ ْه ّد ال

ْلت ّنيِ ُق ِإ َف ْفَضَل ُأطيق :  َفصْم: قاََل ذلَك مْن أ ًاَ   ْوُم ْفطْر َيِّ َأ ْيِن َو ْوَُم ، َيِّ
ْلت ّنيِ ُق ِإ َف ُطيق :  ْفَضَل ُأ َفُصم: َقاََل ، ذلَك ِمْن أ ًاَ  «  ْوُم ْفطْر َيِّ َأ ًاَ َو ْوُم ، يِّ

َياَم َفذلَك ُهوُ وسلم، عليهَّ اللهَّ صلى َداوود ِص َدل َو ْع ِم َأ َياَ َوفيِ» . الّص  
َوُ: روايِّة ْفَضُل  « ه ِم َأ ْلُت» الّصياَ ُق َف ّنيِ   ِإ ُق َف ِطي ْفَضَل ُأ فقاَل ، ذلَك ِمْن َأ

ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْفَضَل  « لِ: وَس َولْنذلك» مْن َأ ْكوَُن   َأ

ْلُت َثَة َقب ّثلَّ ِم ال ّيِّاَ َل ِتيِ ا ّل ّلهَّ رسوُُل قاَل ا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإليِّ َأَحّب وَس
ِليِ مْن ْه ِلى. َأ َوَماَ

ٍة وفيِ      َلْم: روايِّ َأ َبْر  «  ّنَك ُأْخ َهاََر َتصوُُم َأ ّن ُقوُُم ال َت ْيَل و ّل :  قلت» ؟ ال
َلى ِهَّ رسوُل َيِّاَ ب ّل َفلَّ: . قاَل ال ْفعل  «  ْفطْر : ُصْم َت َأ َنْم ، و ُقْم و ِإّن و َف

ْيَك لَجَسدَك َل ّقاَ ع ِإّن ، ح ْيَك و َن ْي ْيَك لع َل ّقاَ َع ِإّن َح ْوِجَك َو ْيَك لَز َل ِإّن ، َحّقاَ ع َو
ْورَك ْيَك لَز َل ّقاَ َع ِإّن ، َح ٍر ُكّل ِفيِ َتْصوَُم َأْن بَحْسبَك و ْه َثَة َش ٍم َثلَّ ّيِّاَ ِإّن ، َأ َف

ُكّل َلَك ٍة ِب َهاَ عْشَر َحَسن ِل َثاَ ِإذن ، َأْم َياَُم ذلك َف ِر» ِص ْه ّد ْدُتال ّد َد  فَش ّد َفُش
َليِّ ْلُت ، َع ّلهَّ رسوُل : يِّاَ ُق ّنيِ ال ُد ِإ ًة، َأِج ّوُ َياََم  « ُصْم: قاَل ُق ِبيِّ ِص ِهَّ َن ّل ال
َد ُو ْد َولِ دا ِهَّ» َتز ْي َل َياَُم َكاَن  قلت: وماََع َد؟ ِص ِنْصُف: قاَل داو ِر  «  ْه » الد



َكاَن ُد َف ْب ِهَّ َع ّل ْعد يِّقوُل ال ِبر َماَ ب ِنيِ َك َت ْي َل ْلُت : يِّاَ ِب ّلهَّ رسوُل ُرْخصَة َق ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع . وَس

َلْم: روايِّة وفيِ     َأ َبْر  «  ّنك ُأْخ ِر تُصوُُم َأ ْه ّد ُأ ، ال َقَر ْت ُقْرآََن َو ْل َلة ُكّل ا ْي ؟ َل
ْلُت» ُق َف َلى   َب ِهَّ رسوَُل يِّاَ :  ّل َلْم ، ال ْد و ِر ِلَك ُأ ّ بذ ْيَر ِإلِ ْلخ َفُصْم: َقاََل ، ا  » 

ْوَُم ِبيِّ َص ِهَّ َن ّل َد ال ّنهَّ ، داو ِإ َد َكاََن َف َب ْع ّناَِس َأ ْأ ، ال ْقر ُقْرآََن وا ْل ٍر ُكّل فيِ ا ْه َش
ْلت» ُق َيِّاَ   ِبيِّ :  ِهَّ َن ّل ّنيِ ال ِطيق ِإ ْفضل ُأ ِلَك ِمْن َأ ْقَرأه: َقاََل ؟ ذ َفاَ ِفيِ  « 

ِريَِّن ُكّل ْلت» ِعش ُق َيِّاَ   ِهَّ نبيِّ :  ّل ّنيِ ال ِطيق ِإ ْفَضل ُأ ِلَك ِمْن َأ : َقاََل ؟ َذ
ُه ْأ ْقَر َفاَ ْلت» َعْشر ُكّل ِفيِ « ُق َيِّاَ   ِبيِّ :  ِهَّ َن ّل ّنيِ ال ِطيق ِإ ْفضَل ُأ ِلَك ِمْن َأ ؟ ذ

ْأه: َقاََل ْقَر َفاَ ْبعٍَ ُكّل فيِ  «  َ َس ْد َولِ ِز َلى َت ِلَك َع ْدُت» َذ ّد َفَش َد   ّد َليِّ َفُش ، َع
َقاََل ِبيِّ ِليِ و ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنَك: وَس ِإ  »  َ ِري لِ ْد ّلَك َت ُطوُل َلع ِبَك َيِّ
َفِصْرت قاََل ُعُمٌر َلى :  ِذي ِإ ّل ِبيِّ ِليِ َقاََل ا ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلّماَ وَس َف

ِبْرُت ْدُت َك ِد ّنيِ َو ْلت أ ِب ِبيِّ رْخَصَة َق ِهَّ َن ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . وَس

ِإّن: روايِّة وفيِ     َو ِدَك  «  َل َوُ ْيَك ل َل ّقاَ ع ٍة  وفيِ» َح من َصاََم  لِ: روايِّ
َد َصاََم َب َل ًاَ» ا َثلَّث ٍة . وفيِ   َأَحّب: روايِّ ِم  «  َياَ َلى الّص ّلهَّ ِإ َلى ال َعاَ َياَُم َت ِص
َد ُو َأَحّب ، َدا ِة َو َلى الّصلَّ ِهَّ ِإ ّل َلى ال َعاَ ُة َت َد َصلَّ ُو َكاََن َدا َناَُم :  ّليِل ِنْصَف َيِّ ، ال

ُقوُُم َيِّ َثهَُّ َو ُل َناَُم ، ُث َيِّ ُدَسهَُّ َو َكاََن ، ُس ًاَ َيُِّصوُُم َو ْوُم ِطُر يِّ ْف ُيِّ ًاَ و ْوُم ِفّر َولِ ، َيِّ َذا َيِّ ِإ
َقى  .» لِ

ِنيِ: َقاََل روايِّة وفيِ  َكَح ْن َأ ِبيِ   أ
ًة َ َأ َكاََن ، حَسٍب َذاَت اْمَر ُد و َه َعاَ َت ّنتهَُّ َيِّ أي َك

َأة ِه : اْمَر ِد َل َهاَ     و ُل أ
َ َهاَ َعْن َفيْس ِل ْع ُقوُُل ، َب َت ْعَم َلهَُّ َف ِن َلْم رُجل ِمْن الّرْجُل : 

ْأ َط َناَ َيِّ ًاَ ل َلْم ِفَراش ّتْش و َناَ ُيِّف ًاَ ل َنف ُذ َك ْن ُه ُم َناَ ْي َت َلّماَ َأ ِلَك طاََل َف َكَر عليهَّ َذ ذ
ِلَك ِبيِّ ذ ّن ّلى ِلل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل وَس َقنيِ: . ف ْل ُتهَُّ» بهَّ  « ا َلقي َد  ف ْع ذلَك َب

َقاََل ْلُت» ؟ َتُصوُُم  « كيَف: َف ُق ْوُم ُكّل   ْيَف: َقاََل ، َيِّ َوك ِتم  «  » ؟ َتْخ
ُكّل َكر ، َليلة قلُت:  َذ َوُ و َبق َماَ َنْح َكاَن َس ُأ و ْقَر َلى يِّ ْعض َع ِلهَّ ب ْه َعَ َأ ُب الّس

ِذي ّل ُه ا ْقرؤ ْعرُضهَُّ ، يِّ ِر ِمن يِّ َهاَ ّن ُكوُن ال ِهَّ َأخّف ِلي ِي َل ْيل ع ّل َذا ، ِباَل ِإ َأْن َأراد َو

ّوُىَ َق َت َطر َيِّ ْف ًاَ َأ ّيِّاَم َأحَصى َأ ُهّن وَصاَم َو َل ْث ِهيَة ِم ْتُرك َأن َكرا ًاَ يِّ َق شيئ فاَر
ِهَّ َلي ِبيِ ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . وَس

ِذه ُكّل     َوايِّاَت ه ِيحٌة الّر َهاَ صح َظُم ْع ْيَن ِفيِ ُم َهاَ وقليٌل الّصحيح ْن فيِ م
ِهماَ ِد . َأَح



ِبيِ  وعن-151 أ
ِعيِّ َ ْب َظلَة ر ْن ّي الّربيعَ بِن ح ِد ُلسي ِتب ا َكاَ ْل ِد ا ّتاَِب َأح ُك

ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنيِ: قاَل وَس َلقي ُبوُ   ْكر َأ ّلهَّ رضيِ َب عنهَّ ال
ْيَف فقاَل َك ْنَت :  َلُة يِّاَ َأ ْنظ ْلُت ؟ ح َق ُق َف َناَ َلُة :  َظ ْن ْبحاََن َقاََل ، ح ّلهَّ : ُس ماَ ال
ُقوُُل ْلُت ؟، ت ُق ُكوُُن :  َن ْند :  ّلهَّ رسوُل ِع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ وَس ّكُر ُيِّذ

ِة ّن ْلج ِر باَ ّناَ ّناَ وال َأ َي ك ْأ َذا ، عين ر ِإ َناَ َف ِد ِمْن َخرج ْن ِهَّ رسوُِل ِع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َناَ وَس َفس َواَج عاَ َلْز َد ا ْولِ َل ْيعاَِت َوا َناَ َوالّض ًا َنسي ِثير ُبوُ قاَل َك ْكر َأ ب

ّلهَّ رضيِ ِهَّ عنهَّ ال ّل َفوُال ّناَ :  َقى ِإ ْل َن ْثَل ل َذا ِم ْقُت َه ْنطل َناَ فاَ ُبوُ َأ َأ ْكر َو حتى َب
َناَ ْل ّلهَّ رسوُل َعلى دَخ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْلُت وَس ُق َق . ف َف َظلُة ناَ ْن يِّاَ ح

ّلهَّ رسوُل ّلهَّ رسوُُل فقاََل ، ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع َذاَك؟»  « وَماَوَس
ْلُت: يِّاَ ّلهَّ رسوَُل ُق ْندَك ُنكوُُن ال َناَ ِع ّكُر َذ ِر ُت ّناَ ِة باَل َن ْلج ّناَ وا َأ َي َك ْأ ْيِن ر َع َذا ال ِإ َف

َناَ ِدَك ِمْن َخَرْج ْن َناَ ِع َفس َواج َعاَ َلز َد ا َ ْولِ ْيعاَِت وال َناَ والّض ًا َنِسي ِثير . فقاَل َك
ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ِذيوَس ّل َوا ْفِسيِ  « ِه َن ِد ْوُ أن ِبي ُدوُموَُن َل َت

َلى ُنوَُن َماَ َع ُكوُ ِدي َت ْن ِفيِ ِع ْكر َو ّذ ُكُم ال ْت َفح َكُة لَصاَ ِئ َلى الملَّ ُكم َع ُفُرِش
ُكم وفيِ ِق ِكْن ، ُطُر َل َلُة يِّاَ َو َظ ْن َثلََّث» وساَعًة ساَعًة ح رواه ، مّراٍت  

. مسلم

ّلهَّ رضيِ عباَس ابن  وعن-152 ْينماَ: قاَل عنهماَ ال ِبيِّ  ب ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُطُب وَس َذا َيِّْخ َوُ ِإ ٍم ِبرُجٍل ُه ِئ َأَل ، َقاَ ْنهَُّ فس ُلوُا َع َقاَ ُبوُ َف َأ ِإْسرائيَل : 
َذر ُقوَُم َأْن َن َد َولِ الّشْمس ِفيِ َيِّ ُع ْق ِظّل ولِ ، يِّ َت ّلَم ولِ يِّس َك َت ، ويِّصوَُم ، يِّ

ِبيِّ َفقاََل ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه: وَس ّلْم  « ُمُرو َك َت َي ْل ِظّل َف َت َيس ْل ِتّم و ُي ْل و
ْوَُمهَُّ . البخاَري  رواه» ص

العمال على المحافظة باب- 15

ّله قال قلوبهم تخشع أن آمإنوا للذين يأن تعالى:  { ألم ال
ّله لذكر الكتاب أوتوا كالذين يكونوا ول الحق، مإن نزل ومإا ال
} . قلوبهم فقست المإد عليهم فطال قبل مإن

بعيسى وقفينا برسلنا آثارهم على قفينا تعالى:  { ثم قال
اتبعوه الذين قلوب في وجعلنا النجيل، وآتيناه مإريم ابن

ابتغاء إل عليهم كتبناها مإا ابتدعوها ورهبانية ورحمة، رأفة
ّله، رضوان } . رعايتها حق رعوها فما ال



قوة بعد مإن غزلها نقضت كالتي تكونوا تعالى:  { ول قال
ًا } . أنكاث
} . اليقين يأتيك حتى ربك تعالى:  { واعبد قال
مإا إليه الدين أحب عائشة: وكان حديث فمنها الحاديث وأمإا
رقم (حديث قبله الباب في سبق عليه. وقد صاحبه داوم
142. (

ّلهَّ رضيِ الخطاَب بن عمَر  وعن-153 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ِهَّ َعْن َناََم  « مْنوَس ِب ْيل ِمَن ِحْز ّل ٍء َعْن َأو ، ال ْنهَُّ َشيِْ ِم

َأه َقر ِة بيَن ماَ َف َفِجر صلَّ ْل ِة ا ِر َوصـلَّ َأنماَ َلهَُّ ُكتب ، الظه ُه ك َأ ْيِل ِمن قر ّل ال
. مسلم  رواه»

ِد  وعن-154 ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ العاَص بِن عمرو بِن ال : قاَل قاَل عنهماَ ال
ّلهَّ رسوُُل ليِ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َيِّاَ: وَس َد  «  ْب ّلهَّ ع ُكْن لِ ال ، ُفلٍَّن ِمثْل َت

ُقوُُم َكاََن ْيَل يِّ ّل َترَك ال ْيل ِقياََم َف ّل ٌق» ال عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ عاَئشَة  وعن-155 ّلهَّ رسوُُل  كاَن: قاَلت عنهاَ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َذا وَس ْتهَُّ إ َت ُة َفاَ ْيِل ِمْن الّصلَّ ّل ْو وجعٍَ ِمْن ال ِه َأ ِر ْي ّلى ، غ ِمَن ص

ِر َهاَ ّن َتى ال ْن َة ث . مسلم  رواه» ركعًة عْشَر

هاِوآداب ّةّنالس على بالمحافظة المإر باب- 16
ّله قال نهاكم ومإا فخذوه، الرسول آتاكم تعالى:  { ومإا ال
} . فانتهوا عنه
يوحى وحي إل هو إن الهوى، عن ينطق تعالى:  { ومإا قال
. {

ّله تحبون كنتم إن تعالى:  { قل قال يحببكم فاتبعوني ال
ّله، } . ذنوبكم لكم ويغفر ال
ّلِه َرُسول في لكم كان تعالى:  { لقد قال حسنة أسوة ال
ّله يرجو كان لمن } . الخر واليوم ال
شجر فيما يحكموك حتى يؤمإنون ل وربك تعالى:  { فل قال

ًا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم، ويسلموا قضيت، مإما حرج
ًا } . تسليم



ّله إلى فردوه شيء في تنازعتم تعالى:  { فإن قال ال
} . الخر واليوم بالله تؤمإنون كنتم إن والرسول

والسنة. الكتاب العلماء: مإعناه: إلى قال
ّله أطاع فقد الرسول يطع تعالى:  { مإن قال } . ال
} . مإستقيم صراط إلى لتهدي تعالى:  { وإنك قال
تصيبهم أن أمإره عن يخالفون الذين تعالى:  { فليحذر قال
} . أليم عذاب يصيبهم أو فتنة
ّله آيات مإن بيوتكن في يتلى مإا :  { واذكرن تعالى قال ال

كثيرة. الباب في } . واليات والحكمة
الحاديث: وأمإا

ّوُل-156 َل ِبيِ : عْن  فاَ أ
َة َ ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ّلى النبيِّ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ِنيِ: قاَل وَس ُعوُ َد ّنماَ ماَ  « ِإ ُكْم:  ُت َلَك َتَرك ْه ُكم َكاََن من َأ ْبل ُة ق ْثر َك
ِلهْم َؤا ُهْم ، ُس ُف ِتلَّ َلى َواْخ ِئهْم، َع ْنبياَ ِإذا َأ ُكْم َف ُت ْي َه ٍء عْن َن ُه َشيِْ ُبوُ ِن َت ، فاَْج

ِإذا ُكْم َو ُت ٍر َأَمْر َأْم ُتوُا ب ْأ ْنهَُّ َف ُتْم ماَ ِم ْع َط َت ٌق» اْس . عليهَّ  متف

ّثاَنيِ-157 َعْن  ال ِبيِ :  أ
ِعْرباَِض َنِجيٍح َ ْل َيِّة ْبِن ا ِر ّلهَّ رضيِ َساَ : قاَل عنهَّ ال

َناَ َظ َع ّلهَّ رسوُُل َو ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َظًة وَس ْوُِع َلْت بليغًُة َم َهاَ َوِج ْن ِم
ُلوُُب ُق ْل َفْت ا َذَر َهاَ َو ْن ُيوُن ِم ُع ْل َناَ ، ا ْل ُق ّلهَّ َرسوَُل : يِّاَ ف َهاَ ال َن أ

َ َظُة َك ْوُِع ّدٍع م َوُ ُم
َناَ ْوِص َأ ُكْم: . قاَل َف ُأوِصي ْقوُىَ  «  َت ّلهَّ، ِب ِة َوالّسْمعَِ ال َع ّطاَ ِإْن َوال َأّمر و َت
ُكْم ْي َل ٌد َع ْب ّنهَُّ ، حبشيٌِ َع َأ ِعْش َمْن َو ُكْم َيِّ ْن ًاَ َفَسيرىَ ِم ِتلَّف ِثيرا اْخ ُكْم ك ْي َل َع َف  .
ّنتيِ ِة بُس ّن ِء َوُس َفاَ ُل ْلُخ ِديَِّن ا ّيِّيَن الّراِش ِد ْه ْلَم َهاَ عّضوُا ، ا ْي َل ِذ َع ّنوُاِج ، باَل
ُكْم ّيِّاَ ِإ َثاَِت و ِر وُمْحد ُلُموُ ِإّن ا ٍة ُكّل َف َع ْد َلٌة ِب ، داود أبوُ  رواه» ضلَّ

ِذي . صحيح حسن حديِّث وقاَل والترم

ُذ ّنوُاِج َياَُب المعجمة  باَلذال» « ال ْن َل َلْضَراُس وقيَل ، : ا . : ا

ِلُث-158 ّثاَ َعْن  ال ِبيِ :  أ
ّلهَّ رضيِ هريِّرة َ ّلهَّ رسوُل َأن عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكّل: قاََل وَس ِتيِ   ُلوَُن ُأّم ْدُخ ّنَة يِّ ْلج ّ ا ِبيِ َمْن ِإلِ أ
ِقيَل» َ َوَمْن  . 

َأبى ّلهَّ رسوُل يِّاَ َيِّ ِنيِ  « مْن: قاََل ؟ ال َع َطاَ ّنَة َدَخَل َأ ِنيِ ومْن ، الج عَصاَ
ْد َق ِبيِ َف أ

. البخاَري  رواه» َ

ُعَ-159 ِبيِ : عن  الّراب أ
ٍم َ ِبيِ وقيَل ، مسل أ

َ َيِّاٍَس :  َلمَة ِإ بن َعْمرو ْبِن س
َوُِع ْك َل ّلهَّ رضيِ ا ً َأّن ، عنهَّ ال َكَل َرُجلَّ َد َأ ْن ّلهَّ رسوُِل ِع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع



ّلم ِهَّ وَس ِل ُكْل: فقاََل ِبِشَماَ َقاََل» ِبيِمينَك  «  ُعَ  لِ:   ِطي َت  « لِ:  قاََل. َأْس
َعت َعهَُّ » ماَ استط ّ من ْبُر ِإلِ ِك ْل َعهاَ َفَماَ ا َلى َرف ِهَّ ِإ . مسلم رواه ، ِفي

ْلخاَِمُس -160 ِبيِ : عْن ا أ
ِد َ ّلهَّ عب ْعَماَِن ال ّن ٍر ْبِن ال ِي ّلهَّ رضيِ َبش عنهماَ، ال

ْعُت ّلهَّ رسوَُل قاَل: سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّوُّن: يِّقوُُل وَس ُتَس َل  » 
ُكْم َف ُفوُ ْو ُص َفّن َأ ِل ُيَخاَ ّلهَّ َل ْيَن ال ِهكْم َب ٌق» ُوُجوُ عليهَّ  متف

ٍة وفيِ ٍم روايِّ ّلهَّ رسوُُل : كاَن ِلْمسل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّوُي وَس ُيَِّس
َنآ َف ُفوُ ّتى ُص ّنَماَ َح َأ َهاَ ُيَِّسوُي ك ْلِقداَح ِب ّتى ا َذا َح َأىَ ِإ ّناَ ر ْد َأ َناَ َق ْل َق ْنهَُّ َع ُثّم َع

ًاَ َخَرَج ّتى فقاََم ، َيِّوُم َد ح ّبَر َأْن َكاَ َأىَ ، يِّك ًاَ رُجلَّ َفر ِديِّ ُه باَ ْدُر  «: فقاََل ص
َد ّلهَّ ِعباَ ّوُّن ال ُتس ُكْم َل َف ْو ُصفوُ َفّن َأ ِل ُيَخاَ ّلهَّ َل ْين ال ُكْم ب ِه  .» ُوُجوُ

ِدُس -161 ِبيِ : عن الّساَ أ
ّلهَّ رضيِ موُسى َ َترق: قاَل عنهَّ ال ْيٌت  اْح ب

ِة َن ِديِّ ْلم َلى باَ ِهَّ َع ِل ْيل ِمَن َأه ّل َلّماَ ال ّدث َف ّلهَّ رسوُل ُح ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِنهْم وَس ْأ ِإّن: قاَل ِبَش ِه  «  ِذ ّناَر َه ّو ال ُد ُكْم َع َذا ، ل ِإ ُتْم َف َهاَ ِنْم ُئوُ ِف ْط َأ َف
ُكْم ْن ٌق» َع ّتف . عليهَّ  م

ُعَ-162 ِب ْنهَُّ  الّساَ َع ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن: وَس  » 
َثل َعثنيِ َماَ َم ّلهَّ ب ِهَّ ال َدىَ مَن ِب ُه ْل ِم ا ْل ْلع َثَل وا ْيٍث َكَم ًاَ َأَصاَب َغ َنْت َأْرض َكاَ ف

َفٌة ِئ َبٌة َطاَ َلِت ، َطي ِب َء ق ْلَماَ َبتِت ا ْن أ
َ َل ف ْلك ُعْشَب ا ْل ِثيَر وا َك ْل َكاََن ، ا َهاَ َو ْن ِم

ِدُب َكِت َأَجاَ َء َأمس َعَ ، الماَ َف َن ّلهَّ َف ّناَس بهاَ ال ُبوُا ال َهاَ َفَشر ْن ْوُا ِم َق وَس
َأَصاََب َعوُا. و َفًة َوَزَر ِئ ّنَماَ ، ُأْخَرىَ َطاَ ًء ُتْمِسُك لِ ِقيعاٌَن ِهيَِ ِإ ِبُت َولِ ماَ ْن ُت

ِلَك َكل َذ َثُل َف ُقهََّ َمْن َم ّلهَّ ِديَِّن ِفيِ َف َعهَّ ، ال َف َن ِنيِ ماَ َو َث َع ّلهَّ ب ِلَم ، بهَّ ال َع َف
ّلَم، َع ْعَ َلْم َمْن َومثُل و َف ِلَك َيِّْر ًاَ ِبذ ْأس َلْم َر َبْل ِو ْق َدىَ َيِّ ِهَّ ُه ّل ْلُت الذي ال ُأْرِس

ِهَّ ٌق» ِب ُقهََّ. عليهَّ  متف ِبضم»  « ف َقاَِف   ْل َلى ا ِر َع ُهوُ ْلَمْش : وقيَل ، ا
َهاَ ِر َكْس ْي ، ب ًاَ : صاََر َأ . َفِقيه

ّثاَِمُن -163 ٍر : عن ال ّلهَّ رضيِ جاَب ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِليِ: وَس َث ُكْم  «م ُل َث َثل وم َد رُجٍل َكَم َق ْو ًا َأ َعَل َناَر ِدُب َفَج َناَ ْلَج ا

َفراُش ْل ْعَن َوا َق َهاَ َيِّ َوُ في ُه ُهّن و ّب ُذ َهاَ يِّ َناَ َعن َأ ٌذ و ُكْم آَخ ِز ِر َعِن بُحَج ُتْم ، الناَ ْن َأ و
ُتوَُن ّل َف ِدي مْن َت . مسلٌم  رواه» َيِّ

َناَدُب ْلَج ُوُ» « ا َنْح ْلفَراِش الَجراد  :  َذا ، وا َوُ َه ْعُروُف ُه ِذي الَم ّل ُعَ ا فيِ َيِّق
ّناَر ْلُحَجُز». ال ُعَ «وا ٍة : َجْم ِهيِ ، ُحْجَز ُد و ِق ْع ِلَزار م . والّسراويِِّل ا



ُعَ-164 ّتاَس ْنهَُّ  ال َع ّلهَّ رسوَُل َأْن :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعِق َأَمر وَس َل ِب
ِبعَِ َلصاَ ِة ا ُكــموقاَل: َوالصْحف ّن ِإ ْدُروَن لِ  «  َهاَ فيِ َت ّيِّ أ

َكَة َ َبَر ْل  رواه» ا
. مسلم

َذا: َلهَُّ روايِّة وفيِ ِإ َقعْت  «  ْقمُة َو ُكْم ُل ِد َهاَ َأح ْذ ْأُخ َي ْل َف ُيِمْط .  ْل َهاَ َكاََن َماَ َف ِب
ًذىَ ِمْن َهاَ ، َأ ْل ُك ْأ َي ْل َهاَ َولِ ، َو ْع َد ْيطاَِن َيِّ ُه َيِّْمَسْح َولِ ، َللّش َد ِديِِّل َيِّ ْلَمن ّتى ِباَ َح

َق َع ْل ِبعهَُّ َيِّ ّنهَُّ ، َأَصاَ ِإ ِري لِ َف ْد ّي فيِ يِّ ِهَّ َأ َعاَِم َكَة َط َبر ْل  .» ا

ِإّن: لهَّ روايِّة وفيِ َطاََن  «  ْي ُكْم َيِّْحُضُر الّش َد َأَحد ْن ٍء ُكّل ِع ِهَّ ِمْن َشيِ ِن ْأ َش
ّتى ُه َح َد َيِّْحُضَر ْن ِهَّ ِع َعاَِم َذا ، َط ِإ َطْت َف َق ُكْم ِمْن َس ِد ْقَمُة َأَح ّل ُيِمْط ال ْل َماَ َف
َهاَ َكاَن ًذىَ، مْن ِب ْلهاَ َأ ُك ْأ ْلي َهاَ َولِ ، َف ْع َد َطاَِن َيِّ ْي . ِللّش

َعاَِشُر -165 ْل ّلهَّ رضيَِ ، عباَس ابن : عن ا َقاََم: قاَل ، عنهماَ ال َناَ   في
ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة وَس َظ ْوُِع َهاَ: فقاَل بَم ّيِّ أ

َ ّناَُس  «  ُكْم ال ّن ِإ
َلى محشوُروَن ّلهَّ ِإ َلى ال َعاَ َة َت َفاَ ًة ُح ً ُعَرا َكَماَ  ُغْرلِ َناَ {  ْأ َد ّوَل َب ْلٍق َأ ُه َخ ُد ِعي ُن

ًا ْعد َناَ َو ْي َل ّناَ ع ّناَ ِإ ِليَن ُك َألِ]103:  [ النبياَء  } َفاَِع ِإّن   ّوَل َو ِئِق َأ ْلَخلَّ ا
ْكسى ْوَُم ُيِّ ِة َيِّ َياََم ِق ْل ّلى ِإبراهيم ا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع ّنهَُّ َألِ وَس ِإ ُيَجاَء و َس
ِرَجاٍَل ِتى، ِمْن ِب ُذ ُأّم ْؤَخ ُي ِهْم َف ُقوُُل: يِّاََرّب الّشماَل َذاَت ِب َأ ِبيِ ف ، َأْصَحاَ
َقاَُل ُي ّنَك ف ِإ ِري لِ :  ْد ُثوُا َماَ َت َد َدَك َأْح ْع ُقوُل ، َب َأ ُد َقاََل َكماَ َف ْب َع ْل ِلُح ا : الّصاَ

ْنُت ُك ْيهْم { و َل ًا َع َلى  } ِفيهْم ُدْمُت ماَ َشهيد ِهَّ ِإ ِل ِزيِّز :  قوُ َع } الَحكيُم { ال
َقاَُل ]118  ،117:  [ الماَئدة ُي َف ُهْم ِليِ   ّن ِإ ُلوُا َلْم :  ّديَِّن َيَِّزا َت َلى مْر َع
ِهْم ِب َقاَ ُذ َأع ُهْم ُمن َت ْق ٌق» فاََر . عليهَّ  متف

ً ُغْرلِ ْي» «  َأ ْيَر   َغ ِنيَن :  ُتوُ . َمْخ

ِدي-166 ْلَحاَ َعْن َعَشَر  ا ِبيِ  :  أ
ٍد َ ِد سعي ِهَّ عب ّل ّفٍل بِن ال َغُ ّلهَّ رضيِ ، ُم ال

َهى: قاَل ، عنهَّ َن ّلهَّ رسوُُل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْذِف َعن ، وَس : وقاََل الَخ
ّنهَُّ ِإ ُتُل لِ «  ْق َد يِّ ْي ُأ ولِ ، الّص َك ْن ّو َيِّ ُد َع ْل ّنهَُّ ، ا ِإ ُأ َو َق ْيَن َيِّْف َع ْل ْكِسُر ، ا َيِّ » الّسّن و
ٌق . عليهَّ متف

َأّن روايِّة وفيِ ًاَ :  ْبِن قريِّب ّفٍل لِ َغُ َذَف ُم ُه ، َخ َهاَ َن ِإّن: وقاَل َف ّلهَّ رسوَُل   ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهى وَس ْذِف عن َن َقاََل الَخ َهاَ: و ّن ِإ ُد لِ  «  ًا َتِصي ْيد » َص

َد ُثّم ُثَك فقاََل عاَ ّد ُأَح ّلهَّ رسوَُل َأن :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهى ، وَس ْنهَُّ َن ، َع
ْدَت ُثّم ِذُف ُع ّلُمَك لِ ،؟ َتْخ َك ًا ُأ . َأبد



ْيُِّت: قاَل ربيعَة بن عاَبِس  وعْن-167 َأ ّلهَّ رضيِ ، الخطاَب بَن ُعَمَر  َر ال
ّبُل ، عنهَّ َق ْلَحَجَر ُيِّ ِنيِ     ا ْع َد َيِّ َوُ َلْس ُقوُُل ا َيِّ ِإنيِ و َلُم :  ْع ّنَك َأ ُعَ َماَ َحَجٌر َأ َف ْن َت
ْوُلِ ، َتُضّر ولِ َل ّنيِ و ْيُِّت أ َأ ّلهَّ رسوَُل ر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلَك ، وَس ّب َق ماَ ُيِّ

ُتك ْل ّب ٌق ََق . عليهَّ .. متف

 تعالى الله لحكم النقياد وجوب في باب- 17
ُأمِإَر ، ذلك إلى عيُد مإن يقوله ومإا عن ُنِهَي أو بمعروف و

مإنكر
ّله قال فيما يحكموك حتى يؤمإنون ل وربك تعالى:  { فل ال

ًا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم، شجر قضيت، مإما حرج
ًا ويسلموا } . تسليم

ّله إلى دعوا إذا المؤمإنين قول كان تعالى:  { إنما وقال ال
هم وأولئك وأطعنا، يقولوا: سمعنا أن بينهم ليحكم ورسوله

} . المفلحون
الباب أول في المذكور هريرة أبي حديث الحاديث مإن وفيه
فيه. الحاديث مإن ) وغيره156 رقم الحديث (انظر قبله

ِبيِ  عن-168 أ
ّلهَّ رضيِ هريِّرة َ َلّماَ: قاَل ، عنهَّ ال َلْت   َلى َنَز ّلهَّ رسوُِل َع ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ   : وَس ّل وإن الرض ِفيِ َوَماَ الّسموُاِت فيِ ماَ { ل
ِفيِ تبدوا ُكْم ماَ ُفِس ْن ْو َأ ُه َأ ُكْم ُتْخفوُ ْب ِهَّ ُيِّحاَس ّلهَّ} ِب  ]283 [البقرة اليِّة  ال
ّد َت َلى ذلَك اْش ّلهَّ رسوُل َأْصحاَِب َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُا ، وَس َأت رسوُل ف
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع ُكوُا ُثّم وَس َلى بَر َكب َع ُلوُا الّر ْي َفقاَ َأ رسوَُل : 
ّلهَّ َناَ ال َف ّل َلعماَِل ِمَن ُك ُق َماَ ا ِطي َة ُن َ َد : الّصلَّ ْلِجهاَ ، َوالّصدقَة َوالّصياَم َوا
َد َق ْنزلْت َو ْيَك ُأ ِه عل ِذ َيُِّة َه َهاَ َولِ ال ُق ِطي ّلهَّ رسوُُل . قاََل ُن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ُدوَن: وَس ُتريِّ َأ ُقوُلوُا َأْن  « ْهُل َقاََل َكَماَ َت َبين َأ ِكتاَ ْل ُكْم ِمْن ا ْبل َناَ َق ْع : َسِم
َناَ ْعناَ ُقوُلوُا َبْل ؟ َوعصي َناَ : سِم ْع َط َأ َنك َو ْفرا َناَ ُغ ّب ْيَك َر َل ِإ ْلمِصيُر َو َلّماَ» ا َف  
َهاَ َأ َتَر ْق َقوُُم ا ْل َقْت ، ا َذل َهاَ َو ُهْم ِب ْلِسنت َنزَل ، َأ ّلهَّ َأ َلى ال َعاَ َهاَ فيِ َت ْثر  { آَمَن: ِإ

ِزَل ِبماَ الّرُسوُُل ْن ِهَّ ُأ ْي ِهَّ ِمْن ِإل ّب ْلُمؤِمنوَُن َر ّلهَّ آَمَن ُكّل َوا ِهَّ ِباَل ِت َك ِئ ِبهَّ َوملَّ ُكت و
ِهَّ ُق لِ َوُرُسل ْيَن ُنفّر ٍد َب ِهَّ ِمْن َأَح َناَ َوقاَلوُا ُرُسل ْع ْعناَ سم َأط ْفَرانَك َو َناَ ُغ ّب َر
ْيَك َل ِإ ْلَمصيُر َو َلّماَ  } ا ُلوُا َف َع َهاَ ذلك ف ّلهَّ َنَسَخ َلى ال َعاَ ْنَزَل ، َت َأ ّلهَّ َف َعّز ال
ّلُف  { لِ: َوَجّل ّلهَّ ُيِّك ًاَ ال ْفس ّ َن َهاَ ِإلِ َع َهاَ ُوْس َهاَ َكَسبْت َماَ َل ْي َل َع َتَسبْت َماَ َو ْك ا



َناَ ، ّب َناَ لِ َر ْذ َناَ ِإْن ُتؤاِخ َناَ َأو َنِسي ْأ َط َعْم َقاََل  } َأْخ َن َناَ  :  ّب َناَ َتْحِمْل َولِ { َر ْي َل َع
ًا َتهَُّ َكَماَ ِإْصر ْل َلى حَم ِذيَِّن َع ّل َناَ ِمْن ا ِل ْب َعْم َق َقاََل: ن َناَ  }  ّب َناَ ولِ { َر ْل َماَلِ ُتَحّم
َقَة َناَ َطاَ ِهَّ َل َقاََل} ِب َعْم   َن ْعُف :  ّناَ { وا ِفْر َع ْغ َناَ وا َناَ َل ْنت َواْرَحْم َناَ َأ ْوُلِ َم

َناَ ْنُصر َلى فاَ ِم َع َقوُ ْل ِفريَِّن ا َكاَ ْل َقاََل} ا َعْم   . مسلم . رواه : ن

المإور حدثاتُومإ عَدِالب عن هيّالن باب- 18
ّله قال .}  الضلل إل الحق بعد  { فماذا: تعالى ال

.}  شيء مإن الكتاب في فرطنا  { مإا: تعالى وقال
ّله إلى فردوه شيء في تنازعتم  { فإن: تعالى وقال ال

.والسنة الكتاب أي: }  والرسول
ًا صراطي هذا  { وأن: تعالى وقال ول فاتبعوه، مإستقيم
.}  سبيله عن بكم فتفرق السبل تتبعوا
ّله تحبون كنتم إن  { قل: تعالى وقال يحببكم فاتبعوني ال
ّله، .}  ذنوبكم لكم ويغفر ال

.مإعلومإة كثيرة الباب في واليات
ًا فكثيرة الحاديث وأمإا على فنقتصر مإشهورة وهي جد

:مإنها طرف

ّلهَّ رضيِ ، عاَئشَة  عن-169 ّلهَّ رسوُُل قاَل قاَلت ، عنهاَ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َناَ فيِ َأْحدَث  « مْن: وَس ِر َذا َأْم ْيَس َماَ َه ْنهَُّ َل ُهوُ ِم ّد ف ٌق» َر  متف
. عليهَّ

ٍم روايِّة وفيِ  ً َعِمَل  « َمْن: لمسل ْيَس عَملَّ ِهَّ َل ْي َل َناَ َع ُهوُ َأْمُر ّد َف  .» ر

ٍر  وعن-170 ّلهَّ رضيِ ، جاَب ّلهَّ رسوُُل  كاَن: قاَل ، عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َذا ، وَس َطب ِإ ُه اْحمّرْت َخ َناَ ْي َعلَّ ، ع ُتهَُّ و ْوُ ّد ، ص َت ّتى ، َغَضبهَُّ َواْش ح
ّنهَُّ َأ ِذُر َك ْن ْيٍش ُم ُقوُُل َج ُكْم: َيِّ ّبَح ُكْم  «َص ُقوُُل» وَمّساَ َويِّ ْثُت:   ِع ُب َناَ  «  َأ

ْين والّساَعُة َهاَت ْقرُن» َك َيِّ َو ِهَّ بين   ْي َع ُب ِة ، ُأْص َب َباَ َطى ، الس ُوُْس ْل َيُِّقوُُل: ، َوا َو
َأّماَ ُد «  ْع ِإّن ، َب ْلَحديَِّث َخيَر َف َتاَُب ا ّلهَّ ِك ْيَر ، ال ْدىَ وَخ َه ْل ُي ا ْد ّلى ُمحّمد ه َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِر َوَشّر ، وَس ُلُموُ َهاَ ا ُت َثاَ ُكّل ُمْحد ٍة و َع ْد َلٌة ِب ُثّم» َضلَّ ُقوُُل    «: يِّ
َناَ َلى َأ ْو ُكّل َأ ْؤِمن ُب ِهَّ ِمْن ُم ْفِس ِهَّ َماَلِ َتَرك . َمْن َن ِل ْه ًاَ َتَرَك َوَمْن ، َفل ْيِّن ْو َد َأ

ًاَ، َياَع ِإليِّ َض َليِّ َف َع . مسلم  رواه» و



َباَض وعِن ِعْر ْل َيَِّة بن ا ِر ّلهَّ رضيِ ، َساَ ُثهَُّ ، عنهَّ ال ِديِّ ُق َح ِب باَِب فيِ الّساَ
ِة َفظ ْلُمَحاَ َلى ا ِة. َع ّن الّس

ّنًة  َسّن مَإْن في باب- 19 سيئًة أو حسنًة ُس
ّله قال أزواجنا مإن لنا هب ربنا يقولون تعالى:  { والذين ال

ًا للمتقين واجعلنا أعين، قرة وذرياتنا } . إمإامإ
} . بأمإرنا يهدون أئمة تعالى:  { وجعلناهم وقال

َبيِ َعْن -171 ٍو َأ ِد بِن َجريِّر َعمر ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ ، ال ّناَ: قاَل ، عنهَّ ال ُك فيِ  
ْدر ِر َص ّنهاَ ْند ال ّلهَّ رسوُِل ِع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه وَس ْوٌُم َفجاَء ٌة ق ُعَرا

ّنماَر ُمْجتاَبيِ ِء َأو ال َعباَ ْل ّلدي ا َتق ُتهْم الّسيوُِف . ُم ُمضَر ِمْن كلهم بل ، عاَّم
ّعر ، ّلهَّ رسوُِل وجهَُّ َفتم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأىَ ِلماَ ، وَس ِهْم َر ْلَفاَقة ِمْن ِب ا
َأمر ، خرج ُثّم فدخَل ، ً َف ّذن بلَّلِ َأ َقاََم َف َأ ّلى ، و : َفقاََل ، َخطَب ُثّم َفص
َيِّاَ  َهاَ { ّيِّ أ

ُقوُا الناَُس َ ّت ُكُم ا ّب ُكْم الذي َر ْفٍس ِمْن خلق ٍة َن َلى  } َواِحد ِر ِإ آَِخ
ِإّناليِّة: ّلهَّ  {  ُكْم َكاََن ال ْي ًاَ} َعل ِقيب ُلْخَرىَ َواليُِّة  ،َر ِتيِ ا ّل ِر آَخر فيِ ا ْلحْش ا

َيِّاَ :  َهاَ {  ّيِّ أ
ِذيَِّن َ ّل ُنوُا ا ُقوُا آَم ّت ّلهَّ ا ُظْر ال ْلتن ْفٌس و ّدمْت ّماَ َن ٍد} َق َغُ ََّدقِل َتص  

ِه ِمْن َرُجٌل ِر َناَ ِهَّ ِمْن ِديِّ َهم ِهَّ ِمْن ِدْر ِب ْوُ ِره َصاَِع ِمْن ُبّره َصاَع ِمْن َث ّتى َتم َح
ْوُ َقاََل َول ّق :  ٍة ِبش ِر ِمْن َرُجٌل ََفَجاَء َتْمر ْنَصاَ َل ٍة ا ّفهَُّ كاَدْت ِبُصّر َتعجُز َك
َهاَ ْن ْد َبْل ، َع َعَ ُثّم ، َعجزْت َق َب ّناَُس َتتاَ ّتى ال ْيُِّت َح َأ ْيِن َر ْوُم ٍم ِمْن َك َطعاَ

ّتى ، َوثياٍَب ْيُِّت ح َأ ّلهَّ رسوُِل وْجهََّ َر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلُل ، وَس ّنهَُّ َيِّته َأ َك
َبٌة َه ْذ ّلهَّ رسوُُل فقاَل ، م ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع فيِ َسّن  « َمْن: وَس

ِلْسلَّم َلهَُّ َحسنًة ُسنًة ا َهاَ، َف َأْجُر َأْجُر َهاَ َعمَل مْن و ِه ِمْن ِب ِد ْع ِر ِمْن َب ْي َأْن َغ

ُقَص ْن ِهْم ِمْن يِّ ٌء ُأُجوُر ِم فيِ َسّن وَمْن ، َشيِ ِلْسلَّ ّنًة ا ّيئًة ُس َعليهَّ َكاََن س
ِوزُر ِوْزرهاَ َهاَ َعِمَل َمْن َو ْعده ِمْن ِب ِر ِمْن ب ْي ُقَص َأْن َغ ْن ْوزارهْم ِمْن َيِّ ٌء َأ َشيِْ

. مسلم  رواه»

ُلهَُّ        ْوُ َتاَبيِ: َق ِر  « ُمْج ّنماَ ُهوُ» ال ِم   ِلِف وبعد باَلِجي َل ٌة باَء ا َد َوُّح . ُم
ّنَماَُر ُعَ وال ِهيَِ َنِمَرة، : جْم ٌء َو ِكَساَ ّطط ُصوٍُف ِمْن :  َنى ُمَخ ْع َوَم  . »

َأي» ُمْجتاَبيهاَ َهاَ   ِبِسي ْد : لِ َهاَ ق ُقوُ ْوُُب. رؤوسهم فيِ َخَر ْلَج  :»  « وا
ُعَ ْط َق ْل ْنهَُّ ، ا ُلهَُّ َوِم ْوُ َلى َق َعاَ َد :  َت َثْموُ ِذيَِّن { و ّل ُبوُا ا ِد الّصْخَر َجاَ َوُا ْل ْي  } باَ : َأ
ُه ُتوُ ُه َنَح ُعوُ َط َق ْوُلهَُّ َو َق َو ّعَر .  َتَم ْي ، المهملة باَلعين  هوُ» «  َغُيَر َأ َت  : .



ْوُلهَُّ: َق ْيُِّتَو َأ ْيِن  « َر ْوَُم ْي ، وضّمهاَ الكاَف  بفتح» َك ْيِن َأ َت ْبر ُلهَُّ : َص ْوُ َق َو  . :
ّنهَّ َأ َك َبٌة» «  َه ْذ ِة باَلذال  هـوَُم ِء وفتح ، المعجم ِء الهاَ َلهَُّ ، الموُحدة والباَ َقاَ

َقاَضيِ ْل َياٌَض ا ُه ِع ْيُر َغ َفهَّ و ُهْم . وَصّح ْعُض َقاََل َب َنٌة: َف ُه ْد َدال»  « ُم ِب ٍة   مهمل
ِء وضم َذا ، وباَلنوُن الهاَ َك َطهَُّ َو َب ّي َض ِد ْي ْلُحَم ُهوُُر والّصحيُح ، ا ْلَمْش َوُ ا ُه
ّوُل َل ُد ا ْلُمَرا َوا ِهَّ .  َلى ِب ْيِن َع َه َوُْج ْل ُء ا َفاَ َناَُرة : الّص ِت . َوالِْس

ٍد ابن وعن -172 ّلهَّ رضيِ مسعوُ ِبيِّ َأّن عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْفٍس ِمْن  « ليس: قاَل َتُل ن ْق ًاَ ُت ّ ُظلم َلى َكاََن ِإلِ ّوِل آَدَم ابِن َع ْفٌل ال ِمْن ِك
َهاَ ّنهَُّ دِم ّول َكاَن َل ْتَل َسّن َمْن َأ َق ْل ٌق» ا عليهَّ.  متف

 خير على الدللة في باب- 20
ضللة أو هدى إلى والدعاء

} . ربك إلى تعالى:  { وادع قال
والموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى تعالى:  { ادع وقال

} . الحسنة
} . والتقوى البر على تعالى:  { وتعاونوا وقال
} . الخير إلى يدعون أمإة مإنكم تعالى:  { ولتكن وقال

ِبيِ  وعن-173 أ
ٍد َ َبَة مسعوُ ٍرو ْبن ُعق ّي عْم ِر ْنَصاَ َل ّلهَّ رضيِ ا : قاَل عنهَّ ال

ّلهَّ رسوُل قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلى َدّل  « َمْن: وَس ٍر َع ْي مثُل َفلهَُّ َخ
ِر ِهَّ َأْج ِل . مسلم  رواه» َفاَِع

ِبيِ  وعن-174 أ
ّلهَّ رضيِ هريِّرة َ ّلهَّ رسوَُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم َعاَ  «مْن: قاَل وَس َلى َد ًدىَ ِإ ِر ِمَن َلهَُّ َكاََن ُه َلْج ْثُل ا ِر ِم َعهَُّ مْن ُأُجوُ ِب لِ َت
ُقُص ْن ِلَك يِّ ِهم ِمْن ذ ِر ًاَ ُأُجوُ ْيئ َعاَ وَمْن ، َش َلى َد ٍة ِإ َل َ ِهَّ َكاََن َضلَّ ْي َل ِم ِمَن َع ْث ِل ا

ْثُل ِم ِم َثاَ َعهَُّ َمْن آَ ِب ُقُص لِ َت ِهْم ِمْن ذلَك يِّن َثاَِم ًاَ آَ ْيئ مسلم.  رواه» َش

ٍد بِن سهل العباَِس َأبيِ  وعن-175 ّي سع ِد ّلهَّ رضيِ الّساَِع َأن عنهَّ ال

ّلهَّ رسوَُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوَُم قاَل وَس َبَر َيِّ ْي َيّن: َخ ِط ْع َيَِّة  « ل ًا الّرا َغد
ً َتُح َرُجلَّ ّلهَّ َيِّْف َلى ال ِهَّ َع ْيِّ َد ّلهَّ ُيِّحّب ، َيِّ َلهَُّ ال ّبهَُّ ، ورُسوُ ُيِّح ّلهَّ َو ُلهَُّ ال » َوَرُسوُ
َباََت ّناَُس َف ُدوكوَُن ال ُهْم َيِّ َت َل ْي ُهْم َل ّيِّ أ

َهاَ َ َطاَ ْع َلّماَ ُيِّ َف ّناَُس أصبَح .  ْوا ال َد َلى َغ َع
ّلهَّ رسوُِل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهْم وَس ّل ُك َهاَ َأْن َيِّرُجوُ :  َطاَ ْع  «فقاَل: ، ُيِّ



ْيَِّن َفقيَل» ؟ طاَلب َأبيِ بُن عليِّ َأ ّلهَّ رسوَُل  يِّاَ:   َتكيِ ُهوُ ال ْيهَّ َيِّْش َن ْي قاَل َع
ُلوُا: َأْرِس َف ِهَّ  «  ْي َل ِتيِ» ِإ ُأ َف ِهَّ   َق ، ِب َبص ّلهَّ رسوُُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ِهَّ فيِ ْي ْين َأ ، َلهَُّ َودعاَ ، ع َبر ّتى َف َأْن َح ُكْن َلْم َك ِهَّ َيِّ ٌعَ ِب ُه ، َوج َطاَ ْع َأ َيَِّة ف . الّرا
ّلهَّ رضيِ عليِّ فقاَل ّلهَّ رسوُل  يِّاَ: عنهَّ ال ُلهْم ال ِت ّتى ُأقاَ ُنوُا َح ُكوُ َناَ َيِّ َل ْث ؟ ِم
َقاََل ْذ: َف ُف ْن َلى  « ا ِلَك َع ّتى ِرس ِزَل َح ْن ِهْم، َت ِت ُهْم ُثّم ِبَساَح ُع ْد َلى ا ِم ِإ ِلْسلَّ ا

ُهْم ، َأْخبْر ّق ِمْن يِِّجُب ِبَماَ َو ّلهَّ ح َلى ال َعاَ ِهَّ َت ّلهَّ ، ِفي َي َلْن َفوُال ِد ْه ّلهَّ َيِّ ِبَك ال
ً ًا َرُجلَّ ْيٌر َواِحد ِر ِمْن َلَك َخ َعَم» ُحْم ّن ٌقال عليهَّ.  متف

ُكوَُن: قوُلهَّ   ُدو َيِّ ْي»  «  َأ ّدثوُن يُِّخوُُضوَُن  :  ُلهَُّ ، ويِّتح ْوُ ِلَك: ق ِرْس  »  «
ِء بكسر َهاَ الرا َفتِح َتاَِن وب َغُ َكْسُر ، ُل ْل ْفَصُح َوا . َأ

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-176 ًتى َأْن عنهَّ ال َلَم ِمْن َف ّلهَّ رُسوَُل  يِّاَ: قاَل َأْس ال
ّنيِ ِريِّد ِإ َو ُأ َغُْز ْل ْيس ا َل ِعيِ و ّهُز َماَ َم ِهَّ َأتج ْئِت: َقاََل ؟ ِب ًاَ  « ا ِإنهَّ ُفلَّن ْد ف َق
ّهَز كاََن ِرَض َتَج ُه» َفَم َتاَ َأ َف ِإّن: فقاَل   ّلهَّ رسوَُل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ُئَك ْقر ُقوُُل الّسلََّم ُيِّ َيِّ ِطنيِ: َو ْع َأ ّهْزَت الذي   ِهَّ تَج َنُة  يِّاَ: فقاَل ، ِب ِهَّ ُفلَّ ِطي ْع َأ

ّهْزُت الذي ِهَّ تَج ِبِسيِ ولِ ، ِب ْنهَُّ تْح ًاَ ِم ْيئ ّلهَّ ، َش ِبِسيَن لِ َفوُال ْنهَُّ َتْح ًاَ ِم ْيئ َش
َباََرَك ُي ِهَّ َلِك َف . مسلم  رواه. ِفي

والتقوى ّالبر على التعاون باب- 21
ّله قال } . والتقوى البر على تعالى:  { وتعاونوا ال

الذين إل خسر، لفي النسان إن تعالى:  { والعصر، وقال
} بالصبر وتواصوا بالحق، وتواصوا الصالحات، وعملوا آمإنوا
ّله رحمه الشافعي المإام قال ًا ال أو الناس مإعناه: إن كلمإ

السورة. هذه تدبر عن غفلة في أكثرهم

ِد َأبيِ  عن-177 ِد الرحمن عب ٍد بن زيِّ َهنيِّ خاَل ْلُج ّلهَّ رضيَِ ا : َقاََل عنهَّ ال
ّلهَّ َرُسوُُل َقاََل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّهَز  َمْن: وَس ًاَ ج ِزيِّ ِبيِل فيِ َغاَ ّلهَّ َس ال
ْد َق َلَف َوَمْن َغَزا َف ًاَ َخ ِزيِّ ِهَّ فيِ َغاَ ِل ْه ٍر َأ ْي ْد ِبَخ َق ٌقَغَزا» َف . عليهَّ  متف

ِبيِ  وعن-178 أ
ٍد َ ّي سعي ِر ْد ّلهَّ رضيِ الُخ ّلهَّ رسوَُل َأّن عنهَُّ ال ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع َعَث ، وَس ًاَ َب ْعث ْيٍِّل ِمْن ِلحياََن َبنيِ ِإلى َب َذ ِعْث: فقاََل ُه ْنب َي ِل ِمْن  « 
ْيِن ُكّل َل ُهَماَ َرُج ُد َلْجُر َأَح ُهَماَ َوا َن ْي مسلم.  رواه» َب



ّلهَّ رضيِ عباٍَس ابِن  وعن-179 ّلهَّ رُسوَُل َأّن عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِقيَِ وَس ًاَ َل ْكب ِء ر ْوَحاَ ْوُُم َمِنفقاَل: « باَلّر ْلق ُلوُا» ؟ ا ِلُموَُن:  قاَ ،  الُمْس
ُلوُا َقاَ ْنَت  َمْن: َف ّلهَّ»  «رسوُُل: قاَل ؟ َأ َعْتال َف َفَر ِهَّ   ْي َل ٌة ِإ َأ ّياَ اْمَر ِب َلْت َص َفَقاَ

َذا: َه َل أ
َ َنعْم: قاَل ؟ َحّج   َلِك  «  . مسلم  رواه» َأْجٌر َو

َعْن-180 َو ِبيِ   أ
ّي موُسى َ ِر َع َلْش ّلهَُّ رضيَِ ا ّلى النبيِّ عن ، عنهَّ ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ّنهَُّ وَس ِزُنقاَل: َأ ِلُم  « الَخاَ َلِميُن الُمْس ُذ الذي ا ّف َن ِهَّ ُأِمَر ماَ ُيِّ ، ِب
ِهَّ ِطي ْع ُي ً َف ًا َكاَِملَّ ّفر َبًة ، َموُ ّي ِهَّ َط ْفُسهَُّ ِب ُعهَُّ َن َف ْد َي ِهَّ َلهَُّ ُأِمَر الذي ِإلى َف ُد ِب َأَح

ْيِن َق ّد َتَص ٌق» الُم . عليهَّ  متف

ِطيِ  « الذي: روايِّة وفيِ ْع ِهَّ ُأِمَر َماَ ُيِّ ُطوُا» ِب ْيِن  وَضب َق ّد َتص  بفتح» « الُم
ِة على النوُن كسر معَ القاَف َي ِن ْث ّت ْكُسهَُّ ، ال َع َلى و ُهَماَ الجْمعَِ َع َصِحيٌح وكلَّ

.

النصيحة باب- 22
ّله قال .}  إخوة المؤمإنون  { إنما: تعالى ال

ًا تعالى وقال ّلى نوح عن إخبار ّلُه َص ْيِه ال َل ّلم َع  { وأنصح: َوَس
ّلى هود وعن }  لكم ّلُه َص ْيِه ال َل ّلم َع ناصح لكم  { وأنا: َوَس

.}  أمإين
:الحاديث وأمإا

ّوُل-181 َل َفاَ ِبيِ : عن   أ
ّيَة َ ِم ُرق ْوس بِن َتمي ّي َأ ِر ّدا ّلهَّ رضيِ ال َأّن عنهَّ ال

ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّديُِّنَقاََل: وَس ّنِصيَحُة  « ال َناَ» ال ْل ُق ِلَمْن:   َقاََل ؟  
ّلهَّ ِهَّ « ل ِب َتاَ ِك ِل ِهَّ َو ِل ِلرُسوُ ِة و َلئّم ِلِميَن َو ِهْم الُمْس ِت َعاَّم . ُمْسلم  رواه» َو

ّثاَنيِ-182 َعْن  ال ِد ْبِن جريِّر :  ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ ال ْعُت قاَل عنهَّ ال َيِّ َباَ  :
ّلهَّ َرسوَُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِم َعلى وَس َقاَ ِإ ِة :  َ ِء ، الّصلَّ َتاَ ِإيِّ ِة و َكاَ ، الّز
ّنْصِح ٍم ِلكّل َوال ِل ٌق. ُمْس . عليهَّ  متف

ّثاَلُث-183 َعْن  ال َنس :  ّلهَّ رضيِ َأ ّلى النبيِّ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َ:  قاَل ْؤِمُن « لِ ُكْم ُيِّ ُد ّتى َأَح ِهَّ ُيِِّحّب َح ِهَّ ُيِِّحّب َماَ َلِخي ْفِس َن ٌق» ِل . عليهَّ  متف



المنكر نَع والنهي بالمعروف المإر باب- 23
ّله قال الخير، إلى يدعون أمإة مإنكم تعالى:  { ولتكن ال

هم وأولئك المنكر، عن وينهون بالمعروف، ويأمإرون
} . المفلحون

للناس: تأمإرون أخرجت أمإة خير تعالى:  { كنتم وقال
} . المنكر عن وتنهون بالمعروف

عن وأعرض بالعرف، وأمإر العفو، تعالى:  { خذ وقال
} . الجاهلين

بعض: أولياء بعضهم والمؤمإنات تعالى:  { والمؤمإنون وقال
} . المنكر عن وينهون بالمعروف، يأمإرون

على إسرائيل بني مإن كفروا الذين تعالى:  { لعن وقال
يعتدون: وكانوا عصوا بما ذلك مإريم، ابن وعيسى داود لسان
} . يفعلون كانوا مإا لبئس فعلوه؛ مإنكر عن يتناهون ل كانوا
ومإن فليؤمإن شاء فمن ربكم مإن الحق تعالى:  { وقل وقال
} . فليكفر شاء

} . تؤمإر بما :  { فاصدع تعالى وقال
وأخذنا السوء، عن ينهون الذين تعالى:  { فأنجينا وقال
} . واليات يفسقون كانوا بما بئيس بعذاب ظلموا الذين

مإعلومإة. كثيرة الباب في
الحاديث وأمإا

َلّوُل -184 ٍد َأبيِ : عن فا ّي سعي ْدر ّلهَّ رضيِ الُخ ْعُت قاَل عنهَّ ال : سِم
ّلهَّ رُسوَُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َأىَ « َمْن:  يِّ ُكم َر ْن ًا ِم ْنكر ُم

ُه ّيْر ْليغُ ِه َف َيد ِإْن ، ِب ْعَ َلْم َف َتط ِهَّ َيِّْس ِن ِلَساَ ِب ِإْن ، ف ْعَ َلْم َف ِط َت ِهَّ َيِّْس َقلب َلَك َفب َذ َو
َعُف ِليِّماَِن َأْض . مسلم  رواه» ا

ّثاني -185 ٍد ابِن : عن ال ُعوُ ّلهَّ رضيِ مْس ّلهَّ رسوَُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِبيِّ ِمَن «َماَ:  قاَل وَس َثهَُّ َن َع ّلهَّ ب ٍة فيِ ال ِليِ ُأّم ْب ّ َق َلهَّ كاَن ِإلِ
ِهَّ ِمن ِت ّيِّوُن ُأّم َأْصَحاٌَب حوُار ْأخذون و ِهَّ َيِّ ِت ّن ُدون ِبُس ْقت ِره، ويِّ َأْم ّنهاَ ُثّم ب ِإ

ُلُف ِدهْم ِمْن َتْخ ْع ُلوٌُف ب ُلوُن ُخ ُقوُ َ يِّ ُلوَُن َماَلِ ْفع ُلوُن ، يِّ َع ْف َ ويِّ ْؤَمرون َماَلِ ، ُيِّ
ُهم َفَمْن ِه جاَهد َيد ُهوُ ِب ْؤِمٌن َف ِهَّ جاَهدهم َوَمْن ، ُم ِب ْل َق ُهوُ ب ْؤِمٌن َف وَمْن ، ُم



ُهْم َهد ِهَّ َجاَ ِن ِلساَ ُهوُ ِب ْؤِمٌن َف َء وليس ، ُم ِلك ورا ِليِّماَِن ِمن ذ ّبُة ا » خْردٍل ح
. مسلم رواه

ِد َأبيِ : عن الثالُث -186 َة الوُلي َد َباَ ّلهَّ رضيِ الّصاَِمِت بِن ُع : قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل « باَيِّعناَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة الّسمعَِ على وَس َع ّطاَ فيِ وال
ِر ُعْس ِر ال ُيْس ْنَشِط َوال ِه والَم ْكَر ٍة َوعلى ، والَم َثَر َناَ، َأ ْي َلى َعل َع َ َأْن و َع لِ ِز َناَ ُن
َلْمَر َلهَُّ ا ْه ّ َأ ْوا َأْن ِإلِ ًا َتَر ْفر ًاَ ُك َوُاح ُكْم َب ْند ّلهَّ ِمَن ِع َلى ال ، ُبرهاٌَن فيهَّ تعاَ
ّق نقوُل أن وعلى َنماَ باَلح ّناَ أيِّ ّلهَّ فيِ نخاَُف لِ ُك ْوُمَة ال ٍم َل ٌق» لِئ  متف
. عليهَّ

ْنَشط ْكره « الم ْتِح» والَم َف ِب ْي ِميميهماَ   َأ ْهِل : فيِ :  ْعِب الّس «.  والّص
ُة َثر َل ِتصاَُص وا َترك : الِْخ ْد ، باَلُمْش َق َق و ُنهاَ سب َياَ ًاَ.  ب َوُاح ْتح» « ب َباَِء  بَف ْل ا

َوُّحدة َهاَ الُم َد ْع ُثّم ب ِلٌف َواو َلٌة حاَء ُثّم َأ ْهَم ْي ُم ًا َأ ِهر َ َظاَ َتِمُل لِ ً َيِّْح ِويِّلَّ ْأ . َت

ْعماَِن : عن الّرابع -187 ٍر بِن الن ّلهَّ رضيِ َبشي ّلى النبيِّ عن عنهماَ ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َثُلقاَل:  وَس ِم « َم ِئ َقاَ ِد فيِ ال ّلهَّ ُحدو ِقعَِ ، ال َوُا ْل َثِل فيهاَ وا َكَم
ٍم َهُموُا َقوُ َت ٍة على اْس َهاَ بعُضهم فصاََر سفين َلهاَ وبعُضهم أعلَّ وكاََن أسف

َذا أسفلهاَ فيِ الذيَِّن ْوُا ِإ َق َت ِء ِمَن اْس َلى َمّروا الماَ ُهْم َمْن َع َق ْوُ ُلوُا َف ْوُ َفَقاَ َل  :
ّناَ َناَ َأ ْق ِبناَ فيِ َخَر ًاَ َنَصي َلْم َخْرق ِذ َو ْؤ َناَ َمْن ُن َق ْوُ ِإْن ، َف ُهْم َف ُكوُ ُدوا َوَماَ َتَر َأرا

ُكوُا ًاَ َهل ِإْن ، َجِميع ُذوا و َلى َأَخ ِهم َع ِديِّ ْيِّ ْوُا َأ ْوُا َنج ًاَ ونج ُه» َجِميع  . روا
. البخاَري

َقاَئُم ِد فيِ ال ّلهَّ ُحدو َعاَلى ال ُه» ت َناَ ْع ِكُر  َم ْن َقاَئُم ، لهاَ : الُم َهاَ فيِ ال ِع دف
َهاَ ِت َل ِإزا ُد و ِد والُمرا ّلهَّ نهى : َماَ ِباَلُحدو ْنهَُّ ال َهُموُا:  َع َت ُعوُا» «اْس َتر ْق .  : ا

َعْن الخامِإُس -188 ِنيَن ُأّم :  ْؤِم َلَمة ُأّم الُم ٍد َس ْن ِبيِ بنِت ِه أ
ّيَة َ ْيَِّفَة ُأَم ُحذ

ّلهَّ رضيِ ّلى النبيِ عن ، عنهاَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنهَُّ:  قاَل أنهَّ وَس ِإ  »
ْعمُل َت ُكْم ُيِّْس ْي ُء َعل ُفوَُن ُأَمرا ِر ْع َت ِكُروَن َف ُن ِره َفِمْن وت ْد َك َق ِرىََء ف َوَمْن َب

َكَر ْن ْد َأ ِلَم َفَق ِكْن ، َس َل َعَ َرِضيَِ مْن َو َب َتاَ ّلهَّ َرُسوَُل  يِّاَ:  قاَلوُا» َو َ ال َألِ

ُهْم ُل ِت َقاَ َقاَُموُا َماَ  «لَِ،: َقاََل ؟ ُن ُكْم َأ َة ِفي َ . مسلم  رواه» الّصلَّ

ُه        َناَ ْع َه : َمْن َم ِر ِهَّ َك ِب ْل َق َلْم ِب ْعَ و ِط ًا َيِّْست َكاَر ْن ٍد إ َي ْد ِلَساٍَن َولِ ِب َئ َفَق ِر َب
ِم ِمَن ِلث ّدىَ ا َأ َتهَُّ َو َف ِظي َكَر وَمْن ، َو ْن ِهَّ َبَحَسِب َأ ِت َق ْد َطاَ َق ِلَم َف ِه ِمْن َس ِذ َه

ِة ِلهْم َرِضيَِ َوَمْن ، المعصي ْع ِف َوُ ، وتاَبعهم ِب ُه َعاَصيِ َف . ال



ْؤِمنين ُأّم : عن الّسادُس -189 ْلُم َكم ُأّم ا ْلح ْيِّنَب ا ْنِت َز رضيِ جْحٍش ِب
ّلهَّ ِبيِّ َأّن عنهاَ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ َدَخَل وَس ْي َل ًاَ َع ُقوُُل َفزع « لِ:  يِّ
ّ ِإلهََّ ّلهَّ ِإلِ ْيٌِّل ، ال ْلعرِب و ِد َشّر ِمْن ِل ْقترَب َق ْوَُم ُفتَح ، ا َي ْل ِم ِمن ا ْد ْأُجوَُج ر َيِّ

ْأجوَُج ْثُل َوم ِه ِم ِذ َق» ه ّل َوَح ُبعهَّ   ُأْص ِم ب َهاَ ْب ِل ِتيِ ا ّل َهاَ وا ِلي ْلُت: َت ُق َف َيِّاَ.   
ّلهَّ رسوُل ِلُك ال ْه َن أ

َناَ َ ِفي َعْم:  قاَل ؟ الّصاَلُحوَُن و َن َذا «  ُثَر ِإ َبُث َك ْلَخ » ا
ٌق . عليهَّ متف

ِبيِ : عْن الّسابُع -190 أ
ّي َسعيد َ ِر ْد ْلُخ ّلهَّ رضيِ ا ِبيِّ عن عنهَّ ال ّن ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُكم:  قاَل وَس ّيِّاَ ِإ ُلوَُس «  ْلُج ُلوُا» الطُرقاَِت فيِ َوا َقاَ َيِّاَ:   ف
ّلهَّ رَسوَُل َناَ ال َل َناَ ِمْن َماَ ِلس ّد َمجاَ ّدُث ، ُب َهاَ َنتح ّلهَّ رسوُل فقاَل ، ِفي ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َذا: وَس ِإ َف ُتْم   ْي َب ّ َأ ِلس ِإلِ ْلَمْج ُطوُا ا ْع َأ َق َف ّطريِّ ّقهَُّ» ال  قاَلوُا:َح
ّق وَماَ ِريِِّق َح ّط ّلهَّ رسوَُل يِّاَ ال َغّض: قاَل ؟ ال َبَصر  «  ْل َكّف ، ا َذىَ، و َل ّد ا وَر

ِم َلْمُر ، الّسلَّ ْعروِف َوا ْلم ْهيُِ ، باَ ّن َكَر عِن وال ْن ْلُم ٌق»  ا . عليهَّ متف

ّثامإُْن -191 ّلهَّ رضيِ عباَس ابن : عن ال ّلهَّ رسوَُل َأن عنهماَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ًاَ رأىَ وَس َهٍب ِمْن َخاَتم َعهَُّ ، َرُجٍل َيِّد فيِ َذ َنز َطرَحهَُّ َف َقاَل ف و

ُد:  ْعَم َيِّ ُكْم «  ُد َلى َأَح ٍة ِإ ٍر ِمْن َجْمَر َهاَ َناَ ِه فيِ َفيْجعل ِد ِقيل» ، َيِّ َف ِللّرُجل  
َد ْع َهَب َماَ َب ّلهَّ رسوُُل َذ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْذ: وَس ْعَ ، َخاَتَمَك  ُخ َتف ِهَّ ان . ِب
ّلهَّ  لِ: َقاََل ُه لِ وال ُذ ًا آَُخ َبد ْد َأ َق ّلهَّ رسوُل َطرحهَُّ و ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

. مسلم  رواه.

ّتاِسُع -192 َعْن ال ِبيِ :  أ
ٍد َ ْلحسِن سعي ِري ا َذ َأّن البْص ِئ ٍو بن َعاَ عْمر

ّلهَّ رضيِ َلى دَخَل عنهَّ ال ِد َع ْي َب ِهَّ ُع ّل ٍد بن ال َيِّاَ َقاََل ز ْي َف َأ ٍد بن :  َيِّاَ : َفَقاََل ز
ْي ّنيِ ، بنيِّ َأ ّلهَّ رسوَُل سِمعُت ِإ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن : َيِّقوُُل وَس  »

ِء َشّر َطَمُة الّرعاَ ْلُح ّيِّاََك » ا ِإ ُكوَُن َأْن َف ُهْم َت ْن َقاََل ِم َف ِلْس َلهَُّ .  ّنَماَ : اْج ِإ َف
ِة ِمْن َأنت َل ٍد َأْصَحاَِب ُنَخاَ ّلى ُمَحّم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهْل فقاَل ، وَس َنْت : و َكاَ
ُهْم َلٌة َل ّنَماَ ُنَخاَ َنِت ِإ َلُة َكاَ ّنخاَ ُهْم ال َد ْع ِهْم َوفيِ َب ِر . مسلم رواه ، َغي

ْلعاشُر -193 َعْن ا ّلهَّ رضيِ حذيِّفَة :  ّلى النبيِ َأّن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِذي:  قاَل وَس ّل ْفِسيِ « وا ِه َن ِد َي ْأُمُرّن ِب َت ْلمعُروِف َل ُوُّن ، باَ َه ْن َت َل َعِن و
ِر َك ْن ْو ، الُم َكّن َأ ُيوُِش ّلهَّ َل ْبعَث َأْن ال ْيكْم َيِّ َل ًاَ َع ْنهَُّ ِعَقاَب َنهَُّ ُثّم ، ِم ُعوُ ْد َ َت َفلَّ

َتجاَُب ُكْم ُيِّْس . حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي  رواه» َل



ْلَحادي -194 ِبيِ : عْن عَشَر ا أ
ّي َسعيد َ ْلُخدر ّلهَّ رضيِ ا النبيِّ عن عنهَّ ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْفَضُلقاَل:  وَس َأ ِد « َهاَ ْلِج ِلَمُة ا ْدٍل َك َد َع َطاٍَن عن ْل س
ٍر ِئ . حسٌن وقاَل: حديٌِّث والترمذي ، داود أبوُ  رواه» جاَ

ّثاني -195 ِبيِ : عْن َعَشر ال أ
ِد َ ّلهَّ عب ِرِق ال ِليِّ ِشهاٍَب بِن طاَ ُبَج ْل ا

َلْحَمِسيِّ ّلهَّ رضيِ ا ً َأّن عنهَّ ال َأَل رجلَّ ِبيِّ س ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس
ْد َق َعَ و َلهَُّ َوض ِز فيِ ِرْج َغُْر ّي:  ال ِد َأ ْلِجهاَ ْفَضُل؟ ا ِلَمُة:  َقاََل َأ َك ّق « َد ح ْن ِع

َطاٍَن ْل ِئر ُس ُه» جاَ َوا ٍد النساَئيِّ  َر . صحيٍح بإسناَ

َغُْرز ْل ْيٍن» « ا َع ِب ٍة   ْعَجم ٍة ُم ُتوُح ْف ٍء ُثّم َم َوُ ، َزاي ثم ساَكنة را ُه َكاَُب َو ِر ر َكوُ
ْلجَمِل َذا ا ٍد ِمْن َكاََن ِإ ْل ْو ِج ِقيَل ، َخَشٍب َأ َ َو َتّص : لِ ٍد َيِّْخ . َوَخَشٍب ِبِجل

ِلَث -196 ّثا ٍد ابن : عن عَشَر ال ُعوُ ّلهَّ رضيِ َمْس : قاَل قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن:  وَس ّوَل « ْقُص دَخَل َماَ َأ ّن َلى ال ِنيِ َع َب

ّنهَّ ِإْسرائيَل َقى الّرُجُل َكاََن َأ ْل ُقوُُل الّرُجَل َيِّ َي َيِّاَ َف َذا :  ّتق َه ّلهَّ ا ْع ال َماَ َود
ُعَ َن ّنهَُّ َتْص ِإ ُه ُثم ، لك َيِِّحّل لِ َف َقاَ ْل ِد ِمن َيِّ َغُ ْل ُهوُ ا َلى َو ِهَّ َع ِل ُعهَّ فلَّ ، حاَ َن ِلك يِّْم ذ

ُكوَُن َأْن َلهَُّ يِّ ِكي َبهَُّ َأ ِريِّ ُه وَش َد ِعي َلّماَ ، َوق ُلوُا َف َع ِلَك َف ّلهَّ َضَرَب َذ ُلوَُب ال ُق
ِهْم ْعِض ْعٍض َب َب ُثّم» ِب ِعَن :  قاَل   ُل ِذيَِّن {  ّل َفروا ا ِنيِ ِمْن َك ِئيَل ب َلى ِإْسَرا َع
َد ِلَساَِن ُو ِم ابِن وِعيَسى دا ِلك َمْريِّ ْوُا بماَ ذ َكاَنوُا َعَص ُدوَن و َت ْع ُنوُا ، يِّ لِ َكاَ

ْوَُن َه َناَ َت ٍر عْن َيِّ َك ْن ُه ُم ُلوُ َع ْئَس َف ِب ُنوُا ماَ َل ُلوُن كاَ ْفع ّلى َيِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ًا َترىَ ِثير ُهُم ك ْن ْوَُن ِم ّل َوُ َت ّلذيَِّن َيِّ َفُروا ا ْئَس َك ِب ّدمْت َماَ َل ُهْم َق ُهْم َل ُفُس ْن } َأ

ُقوَُن :  قوُلهَّ إلى َفاَِس ّ:  َقاََل ُثّم  } 81 ،78:  [ الماَئدة  } {  َكلَّ  » ،
ّلهَّ ْأُمُرّن َوال َت ْعُروِف َل ْلم ُوُّن ، باَ ْنه َت َل ِر، َعِن َو َك ْن ْلُم ُذّن ا ْأُخ َت َل َلى و ِد َع ِم َيِّ ِل ّظاَ ال

ّنهَُّ ، ِطُر ْأ َت َل َلى و ّق َع ْلَح ًا ا ْطر ّنهَُّ ، َأ ْقُصُر َلت َلى و ّق َع ْلَح ًا ا ْو ، َقْصر َبّن َأ ِر َيْض َل
ّلهَّ ُلوُِب ال ُكْم بُق ْعِض َلى َب ْعٍض َع ُكْم ُثّم ، َب َعن ْل َي ُهْم َكَماَ َل َن َع داود، أبوُ رواه»  َل

. حسن : حديِّث وقاَل والترمذي

ٍر َأبيِ : عن َعَشر الّرابَع -197 ْك ّديِّق َب ّلهَّ رضيِ ، الّص يِّاَ:  . قاَل عنهَّ ال
َهاَ ّيِّ أ

ّناَُس َ ُكْم ال ّن ِه تقرءوَن ِإ ِذ َيِّاَ : اليَِّة َه َهاَ {  ّيِّ أ
ِذيَِّن َ ّل ُنوُا ا ُكْم آََم ْي َل ع

ُكْم ُفَس ْن ُكْم لِ َأ َذا َضّل مْن َيُِّضّر ُتْم ِإ ْيِّ َد َت ْه ِإنيِ ]105:  [الماَئدة  } ا  و
ّلهَّ رسوُل َسِمعت ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِإّن:  َيِّ ّناََس «  َذا ال ْوا ِإ َأ َر
ِلَم ّظاَ َلْم ال ُذوا َف ْأُخ َلى َيِّ ِهَّ َع ْيِّ َد ْوَشَك َيِّ ُهُم َأْن َأ ُعّم ّلهَّ َيِّ َقاٍَب ال ِع ْنهَُّ ِب  رواه» ِم

. صحيحة بأساَنيد والنساَئيِ والترمذي ، داود أبوُ



بمعروف أمإر مإن عقوبة تغليظ باب- 24
علهِف ُهقول وخالف مإنكر عن نهى أو

ّله قال أنفسكم وتنسون بالبر الناس تعالى:  { أتأمإرون ال
تعقلون! } . أفل الكتاب تتلون وأنتم
تفعلون؟! ل مإا تقولون لم آمإنوا الذين أيها تعالى:{ يا وقال

ًا كبر ّله عند مإقت تفعلون! }. ل مإا تقولوا أن ال
ًا تعالى وقال ّلى شعيب عن إخبار ّلُه َص ْيِه ال َل ّلم:  { ومإا َع َوَس
} . عنه أنهاكم مإا إلى أخالفكم أن أريد

ٍد َأبيِ  وعن-198 َثَة ْبِن ُأساَمة زيِّ ّلهَّ رضيِ ، َحاَر ْعُت قاَل ، عنهماَ ال : َسِم
ّلهَّ رسوَُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َتـى:  َيِّ ْؤ ُيِّ ْوَُم باَلّرُجِل «  ِة َيِّ ْلِقياَم ا
َقى ْل ُي ّناَر فيِ َف ُق ، ال ِل ْند َت َتاَُب َف ْق ِهَّ َأ ِن ْط ُدوُر ، َب َي َهاَ ف ُدوُر َكَماَ ِب فيِ الِحَماَُر َيِّ
ُعَ ، الّرحاَ َتِم ِهَّ َفيْج ْي َل ْهُل ِإ ّناَر َأ ُلوَُن ال ُقوُ َي َيِّاَ َف َلَك ُفلَُّن :  َلْم ؟ َماَ ُكن َأ ْأُمُر َت َت

ْعُروِف َهى باَلَم ْن َت ِر َعِن َو َك ْن ُقوُُل ؟ الُم َي َلى َف َب ْنُت ، :  ْعُروِف آَُمُر ُك َ باَلَم َولِ
ِتيهَّ َهى ، آَ ْن أ

َ ِر َعِن َو َك ْن ِهَّ الُم ِتي َآَ . عليهَّ  متفق» َو

ُلهَُّ ُق:  قوُ ِل ْند َت َوُ» «  ُه ّداِل   ُه ، المهملة باَل َناَ ْع ْقتاَُب . و َتْخُرُج َوَم َل  :» « ا
ُء َعاَ َلْم َهاَ ، ا ُد ْتٌب واِح . ِق

المإانة بأداء المإر باب- 25
ّله قال ّله تعالى:  { إن ال إلى المإانات تؤدوا أن يأمإركم ال

} . أهلها
والرض السماوات على المإانة عرضنا تعالى:  { إنا وقال

النسان؛ وحملها مإنها وأشفقن يحملنها أن فأبين والجبال
ًا كان إنه ً ظلومإ } . جهول

ّلهَّ رضيِ ، هريِّرة َأبيِ  عن-199 ّلهَّ رسوَُل أن ، عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َيُِّة: قاَل وَس ِفِق  « آَ َناَ َذا الُم ِإ ّدَث َثلٌَّث:  َذَب َح َذا ، َك ِإ َد َو َع َلَف َو َذا ، َأْخ ِإ و
ُتِمَن ْؤ ٌق» َخاََن آَ عليهَّ.  متف



ِإْن:  روايِّة وفيِ        َو ّلى َصاََم «  َعَم َوَص ّنهَُّ وز ِلٌم َأ  .» ُمْس

َفة  وعن-200 ْيِّ ْليماَِن بِن ُحذ ّلهَّ رضيِ ، ا ّلهَّ رسوُُل  حدثناَقاَل: ، عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْثين ، وَس ْد َحديِّ ْيُِّت َق َأ ُهَماَ َر َناَ ، َأحد َأ ْنتظُر َو : الَخَر َأ
َثناَ ّد َنة َأّن ح َلَماَ ِر فيِ َنزلْت ا ْذ ُلوُِب َج ُقرآَُن َنَزَل ُثّم ، الّرَجاَِل ُق ْل َفعلموُا ا

ُقْرآَن ِمَن ْل ِلُموُا ، ا ِة ِمَن َوع ّن ّدثناَ ُثّم ، الّس ْفعَِ َعْن َح ِة َر َن َلماَ َنـاَُم : َفقاَل ا َيِّ »
ْوُمَة الّرجل ّن ُتقبُض ال َنُة َف َلَماَ ِهَّ ِمْن ا ِب ْل َهاَ َفيظّل ، َق َثُر ْثَل َأ ْكِت ِم َوُ ْل ُثّم ، ا

ْوَُمَة يِّناَُم ّن ُتقبُض ال َنُة َف َلَماَ ِهَّ ِمْن ا ِب ْل َظّل ، َق َهاَ َفي َثُر ْثل َأ ِر ِم ْلَمْجِل أث ، ا
ٍر َتهَُّ كَجْم َلى َدْحرْج َتراه َفنفَط ، ِرْجلَك َع ًا ف ْنتبر ْيَس ُم َل ِهَّ َو ٌء ِفي ُثّم َشيِ  «

َذ ًة َأخ َهاَ َحَصاَ َدْحرَج َلى َف ِهَّ َع ِل ُيْصبُح ، ِرْج ّناَُس َف َيِّعوَُن ال ُد َفلَّ ، َيِّتباَ ٌد َيِّكاَ َأَح

ّدي َنَة ُيِّؤ َلَماَ ّتى ا َقاََل َح ِإّن ُيِّ ِنيِ فيِ :  ً َفلٍَّن َب ًاَ َرُجلَّ ّتى ، َأِمين َقاََل َح ُيِّ
ّلرجِل ُه : َماَ ِل ْظَرفهَُّ َماَ َأْجلد َلهَُّ َماَ ، َأ ْعق ِهَّ فيِ َوَماَ ، َأ ِب ْل َقاَُل ق ْث ٍة ِم ّب ِمْن َح
َدِل ْد ِمْن َخْر َق َل َو َتى ِإيِّماٍَن.  َليِّ َأ ِليِ َوَماَ َزَماٌَن َع َباَ ُكْم ُأ ّيِّ ْعُت َأ ِئْن ، باَيِّ َكاََن َل
ًاَ ّنهَُّ ُمْسلم ُد ُنهَّ َعليِّ لير ِئْن ، ِديِّ َل ًاَ َكاََن و ْو َنْصراني ّيِّاَ َأ ُهوُد ّنهَُّ َيِّ ُيُرد َليِّ َل َع
َأّماَ ، َساَِعيهَّ ْوَُم و َي ْل ْنُت َفماَ ا ُعَ ُك ُيِّ ْنكْم ُأباَ ّ ِم ًاَ ِإلِ ًاَ ُفلَّن ٌق» َوفلَّن . عليهَّ  متف

َفَة  وعن-201 ْيِّ َذ َأبيِ ، ُح ّلهَّ رضيِ ، هريِّرة َو رسوُل : قاَل قاَلِ عنهماَ، ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعَ: وَس َيِّْجم ّلهَّ  « َلى َتباَرَك ، ال َعاَ َت ّناََس ، َو ُيُقوُُم ال َف

ُنوَُن ْلُمؤِم ّتى ا ُهُم َتْزلَف َح ّنُة َل ْلَج ُتوَُن ، ا ْأ َي َدَم َف ّلهَّ صلوُاُت آَ ِهَّ ال ْي َل ، َع
ُلوُن ُقوُ َي َيِّاَ َف َناَ :  َباَ ْفتْح َأ َناَ اْست ّنَة َل ْلَج ُقوُُل ، ا َهْل َفي ُكْم : و ِة ِمْن َأْخرج ّن ْلج ا

ّ َئُة ِإلِ ِطي ُكْم َخ ِبي أ
ِلَك بصاَحِب َلْسُت ، َ ُبوُا ، َذ َه ْذ َلى ا ِنيِ ِإ ْب ِهيَم ا ْبرا ِليل إ َخ

ّلهَّ ُتوَُن ، ال َفيأ ِهيَم َقاََل:  ْبَرا ُقوُُل ، إ ِهيُم في ْبَرا َلْسُت إ ِلك بَصاَِحِب :  ّنَماَ َذ ِإ
ْنُت ً ُك ِليلَّ َء ِمْن َخ َء َوَرا ُدوا ، ورا ْعَم َلى ا ّلمهَُّ الذي ُموَُسى ِإ ّلهَّ َك ًاَ ال ِليم ْك ، َت

ُتوَُن ْأ َي ُقوُُل ، ُموَُسى َف ُبوُا ذلَك، ِبَصاَِحب : لْسُت في َه ْذ َلى ا ِة ِعيسى ِإ ِلَم َك
ّلهَّ ِهَّ ال ُقوُُل وُروِح َلْسُت عيَسى َفي ُتوَُن ِبَصاَِحِب :  ْأ َي َف ًا ذلَك.  ّلى ُمَحّمد َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُم ، وَس َي َذُن َف ْؤ ُي ُتْرَسُل ، َلهَُّ َف َنُة َو َلماَ َيُقوَُماَن والّرِحُم ا َف

َتيِ َب ْن ًاَ الصراِط ج ً َيِِّمين َيُمّر ، وِشماَلِ ُكْم ف ُل ّو َبْرِق َأ ْل ْلُت َكاَ ُق ِبيِ »  أ
َ ُأّميِ : ب َو

ّي ، ٍء َأ َبْرِق َكَمّر َشيِ ْل َلْم قاَل ؟ ا َأ ْوا : «  ْيَف َتَر ُعَ يُِّمّر َك َيِّْرج ِة فيِ و َف َطْر
ْيٍن ِر َكمّر ُثّم الريِِّح َكَمّر ُثّم ؟ َع ْي ّط ّد ؟ ال َأَش ِري الّرجاَِل َو ُهْم بهْم َتْج ُل ْعَماَ َأ

ُكْم ، ّي َنب ِئٌم و َلى َقاَ ُقوُُل الصّراِط َع ّلْم : َرّب َيِّ ّتى ، َس ْعِجَز َح ْعَماَُل َت ِد َأ َباَ َع ْل ا
ّتى ، ُعَ لِ الّرُجُل َيِّجَئ َح ِطي َت ْيَر َيِّْس ّ الّس ًاَ إلِ ِفيِ ، َزْحف َتيِ و َف الصّراِط حاَ

ِليُب َقٌة َكلَّ ّل َع ٌة ُم ْأُموَُر ِذ َم َأْخ ِهَّ ُأِمَرْت َمْن ب ُدوٌش ، ِب َدٌس َناٍَج َفَمْخ َكْر فيِ َوُم



ِر ّناَ ِذي» ال ّل َوا ْفُس   ِبيِ َن أ
َة َ ْيَِّر ِه ُهَر ِد َي ْعَر ِإّن ِب ّنم َق ُعوَُن َجه ْب ًاَ َلس . َخريِّف

. مسلم رواه

َء:  قوُلهَّ        َء « وَرا ُهوُ» َوَرا ْتِح   َف ْل َوقيل ِفيهَماَ باَ ِباَلّضّم .  ْنوُيٍِّن ِبلَّ :  ، َت
ُه: لْسُت َناَ ْع ْلَك َوَم ِة بت ّدَرَج ِة ال َع ِهيِ ، الّرفي ِلمٌة و َكُر َك ْذ َلى ُت ِبيل َع س

ّتوُاُضعَِ ْد ال َق َو ْطُت .  َهاَ بِس َناَ ْع ٍم صحيح َشْرِح فيِ َم ّلهَّ ، مسل . أعلم وال

ِبيِ  وعن-202 أ
ْيٍب َ َب ِء بضم ُخ ِهَّ عبد  المعجمة الخاَ ّل ِر بِن ال ْي َب رضيِ ، الّز

ّلهَّ َقَف َلّماَ:  قاَل عنهماَ ال ْيُر َو َب ْوَُم الز ْلَجَمِل َيِّ ِنيِ ا ُقْمُت َدعاَ َلى َف ِهَّ ِإ ِب ْن ، َج
َقاََل َيِّاَ َف َنيِّ :  ّنهَُّ ُب َتُل لِ ِإ ْق ْوَُم ُيِّ َي ْل ّ ا ِلٌم ِإلِ ْو َظاَ ُلوٌُم َأ ْظ ّنيِ ، َم ِإ ِنيِ و ُأَر ّ لِ ِإلِ

َتُل ْق ُأ َيوَُم َس ْل ًاَ، ا ُلوُم ْظ ِإّن َم ِر ِمْن َو َب ْك ْنيِِ َهّميِ َأ َديِّ َتَرىَ َل َف َناَ َأ َن ْيِّ ْبقى َد ِمْن ُيِّ
ًاَ ماَلناَ ْيئ ْعَ َقاََل ُثّم ؟ َش َناَ : ب َل ْقِض َماَ ِنيِ وا ْيِّ ْوَصى ، َد َأ ُلِث َو ّث ِثهَُّ ، باَل ُل ُث لبنيهَّ َو

ِنيِ ، ْع ِنيِ َيِّ َب ِد ل ْب ّلهَّ َع ُلُث الزبير بن ال ُلث ُث ّث َقاََل ال ِإن .  َف َناَ ِمْن َفضِل :  ِل ماَ
َد ْع ِء ب ْيِِّن َقَضاَ ّد ٌء ال ُثهَُّ َشيِ ُل ُث ِنيك ف َب ُد : وكاَن ِهَشاٌَم َقاََل ، ِل َل ِد َو ْب ِهَّ َع ّل ْد ال َق

ْعَض ورأىَ ِر َبنيِ َب ْي َب ٍد ُخبيٍب الز ّباَ َع َلهَُّ ، َو ٍذ َو ْوَُمئ َعُة َيِّ ُعَ َبنيَن َتْس ِتس َناٍَت و . َب
ُد َقاََل ْب ّلهَّ َع َعل ال َفَج ِنيِ :  ِهَّ ُيِّوُِصي ِن ْيِّ ُقوُل بد َيِّ َيِّاَ َو َنيِّ :  عْن َعجْزَت ِإْن ُب

ٍء ْنهَُّ َشيِ ِعْن ِم َت ِهَّ َفاَْس ْي َل َي َع ْوُلِ َقاََل بم ِهَّ .  ّل َوُال َف ْيُِّت َماَ :  َد ماَ َدر ّتى أرا َح
ْلُت َبِت َيِّاَ  ُق ْوُلََِك َمْن َأ ّلهَّ َقاََل ؟ َم ِهَّ . قاَل : ال ّل َفوُال ْعُت َماَ :  َق ٍة فيِ َو َب ُكْر
ِهَّ ِمْن ِن ْيِّ ّ َد َيِّاَ ِإلِ ْلُت:  َلى ُق ْوُ ِر َم ْي َب ْنهَُّ اقض الز َنهَُّ َع ْيِّ َيهَُّ ، َد ْقِض َي َقاََل َف ِتَل .  َفُق  :

ْيُر َب َلْم الّز ْع َو َد ًا َيِّ َناَر َ ِديِّ ًاَ َولِ َهم ّ ِدْر َهاَ ، َأَرِضيَن ِإلِ ْن َبُة ِم َغُاَ ْل َدىَ ا ِإْح َة َو َعَشَر
ًا ِة دار َن ِديِّ ْلَم ْيِّن باَ ِة . ودار َبْصَر ْل ًا ، باَ َداَر َفة َو ُكوُ ْل ًا باَ َدار : . قاَل ِبِمْصَر َو

ّنَماَ ِإ ُنهَُّ َكاََن َو ْيِّ ِهَّ َكاََن الذي َد ْي َل ِهَّ الّرُجَل َأّن َع َتي ْأ ُعهَُّ ، ِباَلماَِل َيِّ ِد َتوُ َيْس ُه َف ّيِّاَ ، ِإ
ُقوُُل َي ْيُر: لِ َف َلكْن الّزب َوُ َو َلٌف ُه ّنيِ َس ِهَّ َأْخَشى ِإ ْي َل ْيعَة َع َوَماَ الّض ِليِ .  و
ًة َباَيًِّة َولِ َقّط َإَماََر ًاَ ولِ ِج ًاَ ولِ َخراج ْيئ ّ َش ُكوَُن َأْن ِإلِ ٍو فيِ َيِّ َعَ َغْز رسوُل َم

ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْو ، وَس َعَ َأ ِبيِ َم أ
ْكر َ ُعَمَر َب ْثَماََن َو ُع ّلهَّ رضيِ َو ال

ُد َقاََل ، عنهم ْب ّلهَّ َع ْبُت ال َفَحَس ِهَّ َكاََن َماَ :  ْي َل ْيِِّن ِمَن َع ّد ُتهَُّ ال ْد َوَُج َفيِْ َف ْل َأ

ْلٍف َتيِْ َأ َئ ْلٍف، َوماَ ِقيَِ َأ َل ِكيُم َف ٍم ْبُن َح َد ِحَزا ِهَّ َعب ّل ِر ْبن ال ْي َب َيِّاَ َفَقاََل الّز  :
ْبَن َلى َكْم َأِخيِ ا ْيِِّن ِمَن َأِخيِ َع ّد ُتهَُّ ؟ ال َتْم َك ْلُت َف ُق َئُة َو ْلٍف : ِماَ َفَقاََل َأ  . :

ّلهَّ َحكيٌم َوال ُكْم َأرىَ َماَ :  َل َوُا ُعَ َأْم ِه َتس ِذ َقاََل ، َه ُد َف ْب ِهَّ َع ّل ُتَك ال ْيِّ َأ َأَر ِإْن : 
َنْت َفيِ َكاَ ْل ْلٍف َأ َتيِْ ؟ َأ َئ ْلٍف َوِماَ ُكْم : َماَ َقاََل ؟ َأ ُقوَُن َأَرا ِطي َذا ُت ِإْن ، َه َف

ُتْم ْنهَُّ َشْىء َعْن َعَجْز ُنوُا ِم ِعي َت َقاََل ِبيِ َفاَْس َكاََن .  ْيُر : و َب ِد الّز َتَرىَ ق اْش
َبَة َغُاَ ْل ِعيَن ا ْب َئة ِبَس ْلف، وِماَ َهاَ َأ َع َباَ ُد َف ْب ِهَّ َع ّل ْألف ال ِة ألٍف ِب َئ ّتِماَ ْلَف وِس ُثّم ، َأ

َلى َلهَُّ َكاََن : َمْن َفقاََل َقاََم ِر َع ْي َب َناَ َشيِْء الّز ِف ُيوُا ْل ِة َف َب َغُاَ ْل ُه ، ِباَ َتاَ َأ ُد ف ْب ع



ِهَّ ّل َكاََن ، َجعفر ْبُن ال َلى َلهَُّ و ِر َع ْي َب ِة الّز ُعِماَئ ْلٍف َأْرب َقاََل ، َأ ِد َف ْب َع ّلهَّ ل ِإْن ال  :
ُتْم ْئ َهاَ ِش ُت ْك ُكْم َتَر ُد َقاََل ؟ َل ْب ّلهَّ َع ِإْن قاَل ، : لِ ال ُتْم َف ْئ َهاَ ِش ُتْموُ ْل َع ِفيَماَ ج

ُتْم ِإْن ُتؤّخُروَن ُد فقاَل ، َأّخْر ْب ّلهَّ َع ُعوُا قاَل ، : لِ ال َط ْق َفاَ َعًة ِليِ :  ْط ، ِق
ُد قاَل ْب ّلهَّ ع َلَك ال ُهناَ ِمْن :  َلى هاَ َع ِإ َباَ َف َناَ.  ُه ُد هاَ ْب ِهَّ َع ّل َهاَ ال ْن َقَضى ِم ْنهَُّ َف َع
َنهَّ ْيِّ ُه ، َد ّفاَ َو ِقيَِ َو َب َهاَ َو ْن َبعُة م ٍم َأْر ُه ِنْصٌف َأْس َقدم ، َو َلى َف َيَِّة َع ِو َعاَ ُه ُم َد ْن َع َو

ْثَماََن ْبُن َعْمُرو ِذُر ، ُع ْن ْلُم ِر ْبُن َوا ْي ْبن ، الّزب َعَة َوا َيُِّة َلهَُّ . فقاَل َزْم ِو َعاَ َكْم ُم  :
ّوَُمِت َبُة َق َغُاَ ْل ُكّل قاَل ؟ ا ٍم :  ْه ِة َس َئ ْلٍف ِبماَ َكْم َأ َهاَ َبِقيِ قاَل:  ْن : قاَل ؟ ِم
َعُة َب ٍم َأْر ُه ِنْصٌف َأْس ْنذُر فقاَل ، و ْلُم ِر ْبُن ا ْي َب ْد الّز َق ْذُت :  َهاَ َأَخ ْن ًاَ ِم ْهم َس
ِة َئ ْلٍف ِبماَ ْثماَن بُن َعْمُرو وقاَل ، َأ ْد ُع َق ْذُت :  َهاَ َأَخ ْن ًاَ ِم ْهم ِة َس َئ ْلٍف ِبِماَ . َأ
ْبن وقاَل َعَة ا ُد زْم َق ْذُت :  ًاَ ِمنهاَ َأَخ ْهم ِة َس َئ ْلٍف ِبِماَ َقاََل ، َأ ِويُِّة َف َعاَ َكْم ُم  :
ِقيَِ َهاَ؟ َب ْن ْهٌم قاَل ِم ٍم ونْصُف : َس ْه ْد َقاََل ، َس َق ُتهَُّ :  ْذ ِة ِبَخمسيَن َأَخ َئ وماَ
َقاََل ألف َع .  َباَ ُد : و ْب ّلهَّ َع ٍر ْبُن ال َف ْع َبهَُّ َج َيَِّة ِمْن نِصي ِو َعاَ ِة ُم َئ ّتِماَ ْلٍف. بِس َأ

َلّماَ َغ َف ِر ابُن َفر ْي َب ِء ِمْن الّز ِهَّ ََقضاَ ِن ْيِّ ُنوُ َقاََل د ِر َب ْبي ْقِسْم الّز َناَ : ا َن ْي َناَ َب َث . ِميرا
ِهَّ َقاََل ّل َوال ْقِسُم لِ :  ُكْم َأ َن ْي ّتى ب َي َح ِد َناَ َبعَ باَلموُسم َأ ِنين َأْر َألِ ِس كاَن َمْن : 

َلى َلهَُّ ِر َع ّي َب ْيٌِّن الّز َناَ َد ِت ْأ َي ْل ِهَّ َف ْقِض َن ْل َعَل َف َفَج ٍة ُكّل .  َن ِدي َس َناَ ِم فيِ ُيِّ ْلَموُس ، ا
َلّماَ ُعَ َمضى َف َب ُهْم َقسم ِسنيَن َأْر َن ْي َعَ َب َف َد ُثلث و َكاَن ال ِر و ْي َب ُعَ للّز َب ٍة َأْر ، ِنْسوُ

َأصاَب ٍة ُكّل َف َأ ْلُف اْمَر ْلٍف َأ َتاَ َأ َئ ْلٍف وِماَ ُعَ ، َأ ِهَّ َفَجِمي ِل ْلف َخْمُسوَُن َماَ ْلٍف َأ َأ

َتاَ َئ ْلف. وِماَ . البخاَري  رواهَأ

المظالم ّبرد والمإر الظلم تحريم باب- 26
ّله قال } يطاع شفيع ول حميم مإن للظالمين تعالى:  { مإا ال

.
} . نصير مإن للظالمين تعالى:  { ومإا وقال
الحديث (انظر المتقدم ذر أبي حديث فمنها الحاديث وأمإا
المجاهدة. باب آخر ) في111 رقم

ّلهَّ رضيِ جاَبر  وعن-203 ّلهَّ رسوَُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُقوُا:  قاَل ّت ْلَم « ا ّظ ِإّن ال ْلَم َف ّظ ُلَماٌَت ال ْوَُم ُظ ِة َيِّ َياََم ِق ْل ُقوُا ، ا ّت ِإّن الّشّح وا َف

َلَك الّشّح ْه ُكْم َكاََن مـْن َأ َل ْب ُهْم ، َق َل َكوُا َأْن على حم َف ُهْم س َء ّلوُا ِدماَ َتح واْس
ُهْم ِرَم . مسلم  رواه» َمحاَ



ِبيِ  وعن-204 أ
ّلهَّ رضيِ هريِّرة َ ّلهَّ رسوَُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ّدّن:  قاَل وَس َؤ ُت َل َق «  ُقوُ ْلُح َلى ا َهاَ ِإ ِل ْه ْوَُم َأ ِة َيِّ ْلقياََم ّتى ا َد َح َقاَ ِة ُيِّ للّشاَ
ْلَحاَء ْلَج ِة ِمَن ا َناَء الّشاَ َقْر ْل . مسلم  رواه» ا

ّلهَّ رضيِ عمر ابن  وعن-205 ّناَ:  قاَل عنهماَ ال ّدُث ُك ِة َعْن َنتح َداِع َحّج َوُ ْل ا
ِبيِّ ، ّن ّلى َوال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْين وَس َناَ َب ِر ُه ْظ َ ، َأ ِري َولِ ْد ْلوُداع َحّجُة َماَ َن ، ا

ّتى َد َح ّلهَّ حِم ّلهَّ رسوُل ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنى ، وَس ْث َأ ِهَّ َو ْي َكر ُثّم َعل َذ
ْلمِسيَح ّدَجاََل ا َنَب ال ْط َأ ِه فيِ َف ِر ْك َقاََل ، ِذ َعَث  « ماَ: َو ّلهَّ َب ّ َنبيِّ ِمْن ال إلِ

ُه َذَر ْن ُه ُأّمتهَُّ َأ َذَر ْن َأ ّيوُن نوٌُح :  ِب ّن ِه ِمْن َوال ِد ْع ّنهَُّ ، َب ُكْم َيِّْخُرْج إْن َوإ فماَ ِفي
ِفيَِ ُكْم خ ْي ِهَّ ِمْن َعل ِن ْأ ْيَس َش َل ُكْم، َيِّْخِفيِ َف ْي َل ُكْم ِإّن َع ّب ْعوَُر َليس َر َأ ّنهَُّ ، ب ِإ َو
ْين َأعوُُر َنى َع ُيْم ْل َأّن ، ا َنهَُّ َك ْي َبٌة ع َيٌة ِعن ِف ّلهَّ إن . ألِ َطاَ ُكْم حّرم ال ْي َل ع

ُكْم َء ُكْم ِدَماَ َأْموُال ِة ، َو ُكْم َكُحْرَم ْوُم ُكْم فيِ ، هذا يِّ ِد ُكم فيِ ، هذا بل ِر ْه َش
َ هذا ْغُُت هل ألِ ّل ُلوُا» ؟ ب َقاَ َعْم   َن ُهّم : قاَل ، :  ّل ْد « ال َه ًاَ اْش ُكْم َثلَّث َل ْيِّ ْو و : َأ

ُكْم ُظُروا: لِ ، ويِّح ُعوُا ان ِدي تْرِج ْع ًا َب ّفاَر ِرُب ُك ُكْم يِّْض ْعُض َقاََب َب ْعِض ِر » َب
. بعضهَّ مسلم وروىَ ، البخاَري رواه

وسلم عليهَّ اللهَّ صلى اللهَّ رسوُل أن عنهاَ اللهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-206
َلَم (( َمْن:  قاَل َد َظ ٍر ِقي ْب َقهَُّ الْرِض ِمَن ِش ّوُ ْبعَِ مْن ُط ٌق)) َأَرِضيَن َس  متف
. عليهَّ

ّلهَّ رضيِ موُسى َأبيِ  وعن-207 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإّن:  وَس ّلهَّ «  ِليِ ال ُيْم ِم َل ِل ّظاَ َذا ِلل ِإ ُه َف َذ ْتهَُّ َلْم َأَخ ِل ْف َأ ُثّم ، ُيِّ : َقَر

ِلَك  َذ َك َو ُذ {  ّبَك َأْخ َذا َر َذ ِإ ُقَرىَ َأَخ ْل ِهيِ ا ِلَمٌة َو ُه ِإّن َظاَ َذ ِليٌم َأْخ ٌد َأ .  } َشديِّ

ٍذ  وعن-208 ّلهَّ رضيِ ُمعاَ ِنيِ قاَل عنهَّ ال َث َع ّلهَّ رسوُُل : ب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّنَك: فقاَل وَس ِتيِ  «إ ْأ ًاَ َت ْوُم ْهِل ِمْن ق َتاَب َأ ِك ْل ُهْم ، ا ُع ْد َلى فاَ َهاَدة ِإ َأْن ََش

َلهََّ لِ ّ ِإ ّلهَّ إلِ ّنيِ ، ال َأ ّلهَّ رسوُل و ِإْن ال ُعوُا ُهْم ف ِلَك َأطاَ َذ ُهْم ، ِل ِلم ْع َأ َأّن َف

ّلهَّ ِد ال ْفترَض َق ْيهم ا َل َلوُاٍت َخْمَس ع ٍم ُكّل فيِ َص ٍة يِّوُ َل ْي َل ِإْن ، َو ُهْم َف
ُعوُا َطاَ ُهْم ، ِلذلَك َأ ِلْم َأع ّلهَّ َأّن َف ِد ال َتَرَض َق ْف َليهْم ا َقًة َع َد ُذ ص ْؤخ ِمْن ُت

ِهْم ِئ ّد َأغنياَ ُتَر َلى َف َقرائهم َع ِإْن ، ُف ُعوُا ُهْم َف َطاَ ّيِّاََك ، ِلذلَك َأ ِإ ِئَم َف َكرا و
ِلهم ّتِق َأْموُا َة . وا ْعوُ ِم د ُلوُ ْظ ْلَم ّنهَُّ ا ِإ ْيس َف ْيَن بينهاَ َل ّلهَّ وب » ِحَجاٌَب ال

ٌق . عليهَّ متف



ِبيِ  وعن-209 أ
ْيد َ ِد ُحم ْب ٍد بِن الّرْحمن ع ّي سع ِد ّلهَّ رضيِ الّساَِع عنهَّ ال

ْعمَل:  قاَل ِبيِّ اْست ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ً وَس ِد ِمن َرُجلَّ َلْز َقاَُل ا : َلهَُّ ُيِّ
ْبـُن ِة ا ّي ِب ْت ّل َلى ال ِة َع َق َلّماَ ، الّصد ِدَم َف َذا قـاَل َق َه ُكْم، :  َذا َل َه َي َو ِد َليِّ ُأه ِإ
َقاََم ّلهَّ رسوُُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِر على وَس ْلِمنب َد ، ا ّلهَّ َفحِم َنى ال ْث َأ و
ِهَّ ْي َل َأّماَ:  قاَل ُثّم ، َع ُد «  ْع ّنيِ ب ِإ ْعِمُل َف ُكْم الّرُجَل َأْست ْن ْلعَمِل على ِم ِمّماَ ا

ِنيِ ّ ّلهَّ ولِ ِتيِ ، ال ْأ َي ُقوُُل َف َي َذا َف َه ُكْم، :  َذا َل َه ّيٌِّة َو ِد َيِّت َه ِد ْه َليِّ ُأ َفلَّ ، ِإ جلس َأ
ِهَّ بيِت فيِ ْو َأبي ِهَّ َأ ّتى ُأّم َيهَُّ ح ِت أ

ْ ًاَ، َكاََن ِإْن ت ّلهَّ صاَدق ُذ لِ وال ْأُخ ٌد يِّ ُكْم َأح ْن ِم
ًاَ ْيئ ِر َش ْي َغُ ِهَّ ِب ّق ّ ح ِقيَِ إلِ ّلهَّ َل َلى ال ُلهَُّ ، َتعاَ ْوَُم َيِّْحِم ِة، َيِّ ْلِقياََم َفّن َفلَّ ا ْعر ًا َأ َأحد

ُكْم ْن ِقيَِ ِم ّلهَّ َل ًا َيِّْحِمُل ال ِعير ٌء َلهَُّ ب َغاَ ْو ، ر َهاَ َبقرة َأ ْو ، ُخوُاٌر َل ًة َأ َعُر شاَ ْي ُثّم ت
َعَ َف ِهَّ ر ْيِّ ّتى َيِّد َي ح ِؤ ِهَّ َبياَُض ُر ْي ْبط ُهّم: فقاَل إ ّل ْغُُت َهْل  « ال ّل ًاَ » َب ، ثلَّث

ٌق . عليهَّ متف

َة َأبيِ  وعن-210 ْيَِّر ِر ّلهَّ رضيِ ُه ِبيِّ عن عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َده َكاَنْت « َمْن:  قاَل ْن ْظلَمٌة ِع ِهَّ َم ِهَّ ِمْن ، َلِخي ْو ِعْرِض ٍء ِمْن َأ ، َشيِْ

ْلهَّ ّل َتَح ْلي ْنهَّ َف ْوَُم ِم ْلي ْبَل ا ُكوَُن لِ َأْن َق َناٌَر يِّ َهٌم ولِ ِديِّ َعمٌل َلهَُّ َكاََن إْن ، ِدْر
َذ َصاَلٌح ْنهَُّ ُأِخ ِر ِم ْد ِهَّ ِبق ِت ْظلم ُكْن َلْم وإْن ، م َناٌَت َلهَُّ َيِّ َذ حَس َئاَِت ِمْن ُأِخ ّي س

ِهَّ ِب ِهَّ َفُحِمَل صاَِح ْي َل . البخاَري  رواه» َع

ّلهَّ عبد  وعن-211 ْلعاَص بن َعْمرو بن ال ّلهَّ رضيِ ا ِبيِّ عن عنهماَ ال ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلُم:  قاَل وَس ْلُمْس ِلَم َمْن «ا ِلُموَُن َس ْلُمْس ِهَّ ِمْن ا ِن ِلساَ
ِه ِد َيِّ َهاَِجُر ، و ْلُم َهى ماَ َهَجَر َمْن وا ّلهَّ َن ْنهَُّ ال . عليهَّ متفق»  َع

ّلهَّ رضيِ  وعنهَّ-212 َكاََن: قاَل عنهَّ ال َلى   َقل َع ِبيِّ َث ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َقاَُل َرُجٌل وَس ُة َلهَُّ ُيِّ ِكر ّلهَّ رسوُل فقاَل َفَماََت ، ِكْر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َوُ : وَس ُه ِر فيِ «  ّناَ ُبوُا» ال َه َذ َف ُظُروَن   ْن ِهَّ َيِّ ْي َل ُدوا ِإ َوَُج َءة ف َباَ ْد َع َهاَ. َق ّل َغ
. البخاَري رواه

َة َأبيِ  وعن-213 ْكَر ْيعَِ َب َف ّلهَّ رضيَِ الحاَرِث بِن ُن ّلى النبيِ عن عنهَُّ ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإّنقاَل:  وَس ِد الّزَماََن «  َداَر َق َت ِهَّ اْس ِت َئ ْي َه ْوَُم َك َق َيِّ َل ّلهَّ َخ ال

َلْرَض الّسموُاِت َناَ : الّسنُة وا ْث ًا َعَشر ا ْهر َهاَ ، َش ْن َعٌة ِم َب َثلٌَّث َأْر ُحُرم: 
َياٌَت ِل َوُا َت ُذو ُم ْعدة :  ْلق ِة َوذو ا ْلِحّج ْلُمحّرُم ، ا ْيَن الذي َورُجب ، وا َدي َب ُجماَ
َباََن ْع ّي ، َوَش ٍر َأ ْه َذا َش َناَ» ؟ َه ْل ّلهَّ  ق ُلهَُّ : ال َلم ورُسوُ ْع َكَت ، َأ ّتى َفس ّناَ َح َن ظ

ّنهَُّ ِهَّ َأ ُيسّمي ِر َس ْي َغُ ِهَّ ِب ْيس أ: قاَل ، اْسِم ِة َذا َل ْلِحّج َناَ ؟ ا ْل َلى: قاَل ُق « : : ب



ّي َأ ٍد ف َل َذا ب ّلهَّ » ؟ َه َناَ: ال ْل ُلهَُّ ُق َكَت ، َأعلُم َورُسوُ ّتى َفَس ّناَ ح َن ّنهَُّ َظ َأ

ِهَّ ُيسّمي ْير س َغُ ِهَّ ب ْيَس : . قاَل اْسِم َل َأ َة «  ْلد ْلب ْلناَ » ؟ الحرَم ا َلى ُق . قاَل : ب
ّي : َأ َف ٍم «  َذا َيِّوُ َناَ» ؟ ه ْل ُق ّلهَّ   ُلهَُّ : ال ْعلُم ورُسوُ َكَت ، َأ ّتى َفس ّناَ َح َن ّنهَّ َظ َأ

ِهَّ ُيسّمي ْير س ِهَّ ِبغُ ْيَس : . قاَل اسِم َل َأ ْوَُم «  ّنْحر َيِّ َناَ » ؟ ال ْل َلى ُق َب : . قاَل : 
ِإّن ُكْم « ف َء ُكْم ِدماَ َل َوُا َأْم ُكْم َو ْعراَض َأ ُكْم و ْي َل ِة ، حَراٌم َع ُكْم َكُحْرَم ْوُِم َذا َيِّ َه

ُكْم فيِ ِد َل ِركم فيِ َهذا َب ْه َذا َش ْوُن ، َه َق ْل َت ُكم َوَس ّب ُكْم ر ُل ْأ َيْس ُكْم َعْن َف ِل ْعَماَ َأ

ُعوُا َفلَّ َألِ ، ِدي َتْرِج ْع ًا َب ّفاَر ِرُب ُك ُكْم يِّْض ْعُض َقاََب َب ْعٍض ِر َ ، َب ّلِغ َألِ ُيب ِل
ُد ِه ِئَب الّشاَ َغُاَ ْل َلعّل ، ا ْعض ف ُغُهَّ من ب ْبل ُكوَُن َأْن يِّ َعى َيِّ ْو ْعِض ِمن َلهَّ َأ َمْن َب
َألِ:  قاَل ُثّم » َسِمعهَّ ْغُُت َهْل «  ّل ْغُُت َهْل َألِ ، َب ّل ْلناَ» ؟ ب ُق َعْم   َن : قاَل ، : 

ُهْم ّل ْد « ال ٌق»  اْشه . عليهَّ متف

َيِّاَِس ُأَماَمَة َأبيِ  وعن-214 َبَة بِن ِإ َل ْع ِثيِّ ث ِر ْلَحاَ ّلهَّ رضيِ ا رسوَُل َأن عنهَّ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَ « َمِنقاَل:  وَس َط َت ْق ّق ا ٍء َح ٍم اْمري ِهَّ ُمْسل ِن َيِمي ب
ْد ْوَجَب َفق ّلهَّ َأ ّناََر َلهَّ ال ِهَّ َوَحّرَم ، ال ْي َل ّنَة َع ْلَج ِإْن رُجٌل  فقاَل» ا َكاََن : و
ًاَ ْيئ ًا َش ّلهَّ رسوَُل يِّاَ يِِّسير ِإْن: فقاَل ؟ ال ًاَ  « و  رواه» َأَراٍك ِمْن َقِضيب

. مسلم

ِدي  وعن-215 َة بن َع ْيَر ّلهَّ رضيِ ُعَم ْعُت:  قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رسوَُل َسِم ال
ُقوُل ُه « َمن:  َيِّ َناَ ْل ْعَم َت ُكْم اْس ْن َلى ِم َناَ ، َعَمل َع َتَم َك ًاَ َف َيط َقهَُّ َفَماَ ِمْخ ْوُ ، َف
ُلوُلِ َكاََن ِتيِ ُغ ْأ ِهَّ َيِّ ْوُم ِب ِة يِّ ْلِقياََم َقاَم » ا ِهَّ ف ْلي ُد رُجٌل َإ ِر ِمَن َأْسوُ ْنَصاَ َل ، ا

ّنيِ َأ ْنظُر ك ِهَّ َأ ْي َل ّلهَّ رسوُل : يِّاَ فقاَل ، ِإ ْقبل ال َلَك عنيِ ا « وماَلَك قاَل: عم
ُتك  قاَل» ؟ ْع ُقوُل : َسِم َذا ت َذا َك َك َناَ : قاَل ، َو َأ َو ُلهَُّ «  ُقوُ : من الن َأ

ُه َناَ ْل ْعم َلى اْست ْليِجيِء عمٍل َع ِهَّ ف ِليل َق ِره ب ِكثي ِتيِ فَماَ ، َو ْنهَُّ ُأو َذ ِم وَماَ َأَخ
ِِهى ْنهَُّ ُن َهى َع َت ْن . مسلم رواه»  ا

ّلهَُّ رضيِ الخطاَب بن عمر  وعن-216 ْوُُم كاَن  لّماَ: قاَل عنهَّ ال ْيبَر يِّ خ
ْقبل ِبيِّ َأْصحاَِب ِمْن َنفٌر َأ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلوُا وَس َقاَ ُفلٌَّن َف ٌد :  ِهي ، َش

ُفلٌَّن ٌد و ِهي ّتى ، ش َلى َمّروا ح ِهيد : فلٌَّن فقاَلوُا َرُجٍل ع ِبيِّ . فقاَل ش ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّ : وَس ّنيِ « كلَّ ُتهَُّ ِإ ْيِّ َأ ِر ِفيِ َر ّناَ ٍة ِفيِ ال َد ّلهاَ ُبْر ْو َغ ٍة َأ َء َباَ ع

. مسلم  رواه»

َة َأبيِ  وعن-217 َد َتاَ ْلحاَرِث َق ّلهَّ رضيِ ربعيِ بِن ا ّلهَّ رسوُل عن عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنهَُّ وَس َكَر ِفيهْم، َقاَم َأ َذ ُهْم ف َد َأّن َل ْلِجهاَ ِبيِل ِفيِ ا ّلهَّ س ال



ِليِّماََن ، ّلهَّ َوا ْفضُل ِباَل ْعماَِل، َأ َل َقاََم ا ّلهَّ رسوُل  يِّاَفقاَل: َرجٌل َف ْيِّت ال َأ َأَر

ْلُت ِإْن ِت ِبيِل ِفيِ ُق ّلهَّ َس ّفُر ، ال َك ِنيِ ُت َىَ؟ ع َيِّاَ َطاَ ّلهَّ رسوُُل َلهَُّ فقاَل َخ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعْم:  وَس ْلَت ِإْن « ن ِت ِبيِل ِفيِ ُق ّلهَّ َس ْنَت ال َأ َصاَبر و

َتِسٌب ِبٌل ، ُمْح ْق ْيَر ُم ٍر غ ْدب ُثّم» ُم ّلهَّ رسوُل قاَل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : وَس
ْيف ْلَت « ك ْيَِّت:   قاَل» ؟ ُق َأ ْلُت ِإْن َأَر ِت ِبيل ِفيِ ُق ّلهَّ َس َكفُر ، ال ُت عنيِ َأ

َطاَيِّاَي ّلهَّ رسوُل فقاَل ؟ َخ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنعْم:  وَس ْنت « َأ ِبٌر و صاَ
َتِسٌب ِبٌل ، ُمْح ْيَر ُمق ٍر َغ ِب ْد ّ ، ُم ْيِّن ِإلِ ّد ِإّن ال ِريَِّل َف ْب ِلَك ِليِ قاَل ِج  رواه» ذ

. مسلم

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ  وعن-218 ّلهَّ رسوَُل َأن ، عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْدُرون:  قاَل وَس َت َأ ِلُس من « ْف ْلُم ُلوُا؟» ا ْفلُس:  قاَ ْلُم َناَ  ا َهَم لِ َمْن ِفي ِدْر

َع َولِ َلهَُّ َتاَ ِإّن:  فقاَل. َم ِلَس  «  ْف ْلُم ِتيِ ِمْن ا ِتيِ َمْن ُأّم ْأ ْوَُم َيِّ ِة َيِّ ْلقياَم ا
ٍة ٍم ِبَصلَّ َياَ ٍة َوِص َكاَ ِتيِ ، وَز ْأ ْد ويِّ َق َتَم و َذف ، هذا َش َذا وق َكَل ه َأ َذا، ماََل َو َه

َفَك َذا َدم وس َطى ، هذا َوَضَرَب ، ه ْع ُي َذا ف ِهَّ ِمْن ه ِت َناَ َهذا ، حَس ِمن و
ِهَّ ِت َناَ ِإْن ، حَس َيْت َف ِن ْبَل حسناَتهَّ َف ْقِضيَِ َأْن َق ِهَّ َماَ يِّ ْي َل َذ ، َع ُهْم ِمْن ُأِخ َيِّاَ َطاَ َخ

ُطرَحْت ْيهَّ َف َل ِرح ُثّم ، ع ِر» فيِ ُط ّناَ . مسلم  رواهال

َلمَة ُأّم  وعن-219 ّلهَّ رضيِ َس ّلهَّ رسوُل َأن ، عنهاَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّنَماَ: قاَل وَس ِإ َناَ  «  ُكْم ، بَشٌر َأ ّن ِإ َتِصُموَُن َو َليِّ َتْخ َعّل ، ِإ َل ُكْم َو ْعَض َأْن َب

ُكوَُن ْلحَن َيِّ ِهَّ َأ ِت ْعض ِمْن بُحّج ْقِضيِ ، َب َأ ُعَ ماَ ِبنْحوُ َلهَُّ ف ْيُت َفَمْن َأْسَم َلهَُّ َقَض
ّق ِهَّ بَح ّنَماَ َأِخي ِإ ُعَ َف َط ْق َعًة َلهَُّ َأ ْط ِر ِمَن ِق ّناَ ْلَحَن.  عليهَّ  متفق» ال َأ ْي» « َأ   :
َلم ْع . َأ

ّلهَّ رضيِ عمَر ابِن  وعن-220 ّلهَّ رسوُُل قاَل قاَل عنهماَ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َلْن: وَس ْلُمؤِمُن َيَِّزاَل  «  ٍة ِفيِ ا ِهَّ ِمْن ُفْسَح ِن َلْم ِديِّ ًاَ ُيِِّصْب َماَ َدم

ًاَ . البخاَري  رواه» َحرام

َلَة  وعن-221 ْوُ ْنِت َخ ٍر ِب ِة عاَِم ّيِّ ِر ْنَصاَ َل ِهيَِ ، ا ُة َو َأ َة اْمَر ّلهَُّ رضيِ حْمَز ال
ْعُت قاَلت ، وعنهاَ عنهَّ ّلهَّ رسوَُل : سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس «:  َيِّ
ً ِإّن ّوُُضوَُن ِرَجاَلِ َتَخ ِهَّ ماَِل ِفيِ َيِّ ّل ِر ال ْي َغُ ّق ِب ُهُم َحـ ّناَُر َفل ْوَُم ال ِة َيِّ َياَم ِق ْل » ا

. البخاَري رواه



 المسلمين رمإاتُح تعظيم باب- 27
ورحمتهم عليهم والشفقة حقوقهم وبيان

ّله قال ّله حرمإات يعظم تعالى:  { ومإن ال عند له خير فهو ال
} . ربه

ّله شعائر يعظم تعالى:  { ومإن وقال تقوى مإن فإنها ال
} . القلوب

} . للمؤمإنين جناحك تعالى:  { واخفض وقال
ًا قتل تعالى:  { مإن وقال في فساد أو نفس تغير نفس

ًا، الناس قتل فكأنما الرض أحيا فكأنما أحياها ومإن جميع
ًا الناس } . جميع

ّلهَّ رضيِ موُسى َأبيِ  وعن-222 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْؤمُن: وَس ْلُم ْؤِمن  «ا ْلُم َياَِن ل ْن ُب ْل ّد َكاَ ْعُضهَُّ َيِّش ًاَ ب ْعض ّبَك» َب َوَش ْيَن   َب

ِعهَّ ِب . عليهَّ  متفق. َأَصاَ

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-223 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َمّر  « َمن: وَس
ٍء ِفيِ َناَ ِمْن َشيِْ ِد ْو ، َمَساَِج َناَ، َأ ِق َوُا َعهَّ َأْس ْبٌل وَم ُيْمِسْك َن ْل ْو ، َف ِبْض َأ ْق َي ِل

َلى َهاَ َع ِل ِهَّ ِنصاَ ّف ًا ُيِِّصيب َأْن ِبك ِلِميَن ِمَن َأَحد ْلُمْس َهاَ ا ْن ٍء ِم  متفق» ِبَشيِْ
. عليهَّ

ْعَماَِن  وعن-224 ّن ٍر بِن ال ّلهَّ رضيِ بِشي ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهماَ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع َثُلوَس ِنيَن  « م ْؤِم ْلُم ِهْم ِفيِ ا ّد َوُا ِهْم َت َتَراُحِم و

ِهْم ِف ُط َتعاَ َثُل ، و ِد َم ْلَجَس َذا ا َكى ِإ َت ْنهَُّ اْش ٌوُ ِم َعى ُعْض ِئُر لهَُّ َتدا ِد ساَ ْلجس ا
ِر َه ْلُحّمى باَلس ٌق» وا . عليهَّ  متف

َة َأبيِ  وعن-225 ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ّبل قاَل عنهَّ ال ِبيِّ : ق ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْلحسَن وَس ّلهَّ رضيِ َعليِّ ابن ا ُه ، عنهماَ ال َد ْن ُع َوِع ْقر َل ِبٍس ْبُن ا ، َحاَ
ُع فقاَل ْقَر َل ِإّن: ا ًة ِليِ   ِد ِمَن َعشر َل ْلوُ ّبلُت ماَ ا ُهْم َق ْن ًا ِم َظر َأحد َن ِهَّ ف ْي َل ِإ

ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٌقُيِّْرَحْم» لِ َيِّْرحْم لِ  «َمن: فقاَل وَس  متف
. عليهَّ

ّلهَّ رضيِ عاَئشَة  وعن-226 ِدم: قاَلت عنهاَ ال ْعراِب ِمن ناٌَس  ق َل َلى ا َع
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع ّبلوَُن فقاَلوُا وَس ُتق َأ ُكْم :  َن ْياَ  «: فقاَل ؟ ِصب



َعْم ّناَ  قاَلوُا» َن ِك َل ّلهَّ :  ّبُل ماَ وال َق ّلهَّ رسوُُل فقاَل ، ُن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َو: وَس َأ ِلُك  «  ّلهَّ َكاََن ِإْن َأْم َع ال ُكْم ِمْن َنز ِب ُلوُ ٌقالّرحَمَة» ُق . عليهَّ  متف

ّلهَّ عبد بن جريِّر  وعن-227 ّلهَّ رضيِ ال ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّناَس يِّْرَحم لِ  « َمْن: وَس ّلهَّ يِّْرحْمهَُّ لِ ال ٌق» ال  متف
. عليهَّ

َة َأبيِ  وعن-228 ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ّلهَّ رسوَُل َأّن ، عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإذا: قاَل وَس ُكْم صلى  «  ُد ّناَِس َأح ّفْف لل ُيَخ ْل ِإّن ، ف ِهْم َف ِعيَف ِفي الّض

ِبيَر َوالسقيَم َك ْل َذا وا ِإ ّلى . و ُكْم َص ُد ِهَّ َأَح ْفِس َن ّوُل ِل َط ْلي َء ماَ َف ٌق» َشاَ  متف
. عليهَّ

ٍة وفيِ َذا: روايِّ ِة  « و ْلحاََج  .» ا

ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-229 َلْت عنهاَ ال ِإْن: َقاَ ّلهَّ رسوُُل َكاَن   ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُع وَس َعَمَل َليد ْل َوُ ، ا ُه ْعمَل َأَن يِِّحّب و ِهَّ َيِّ ْعَمَل َأْن َخْشيَة ، ِب َيِّ

ِهَّ ّناَُس ِب ْفَرَض ال ُي ِهْم ف ْي َل ٌق» َع . عليهَّ  متف

َهاَ-230 ْن ّلهَّ رضيِ  وع َلْت عنهاَ ال ُهْم: قاَ َهاَ َن ِبيِّ   ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِوُصاَل َعن ْل ُهْم َرْحمًة ا ّنَك ، ل ِإ ّنيِ: قاَل ؟ ُتوُاصُل فقاَلوُا:  ِإ َلْسُت  « 

ُكْم ِت َئ َهي ّنيِ َك ِبيُت ِإ أ
ِعُمنيِ َ ْط ّبيِ ُيِّ َيِّْسِقينيِ َر ٌق» و ُه عليهَّ  متف َعُل َمعناَ : يِّج

َة فيِّ ّوُ َكَل َمْن ُق . َوَشَرَب َأ

َة َأبيِ  وعن-231 َد ِرِث َقتاَ ْلحاَ ْبعيِ بِن ا ّلهَّ رضيِ ر : قاَل قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنيِ: وَس ِإ ُقوُُم  « َلى َل ِة ِإ ُد ، الّصلَّ ِريِّ ُأ َأْن َو

ّوُل َط ُعَ ، ِفيهاَ ُأ َأْسم َء َف َكاَ ِبيِّ ُب ّوَُز ، الّص َتج َأ ِتيِ ِفيِ َف َيَة صلَّ ِه ّق َأْن َكَرا َأُش

َلى ِهَّ َع . البخاَري  رواه» ُأّم

ِدِب  وعن-232 ْن ّلهَّ عبد بن ُج ّلهَّ رضيِ ال ّلهَّ رسوُُل قاَل: قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ّلى «مْنوَس َة َص َوُ الّصبِح َصلَّ ُه ِة ِفيِ َف ّلهَّ ِذم َفلَّ ال

ُكْم ّن ُلب ْط ّلهَُّ يِّ ِهَّ ِمْن ال ِت ٍء ِذّم ّنهَُّ ، ِبَشيِْ ِإ ْبهَُّ مْن َف ُل ْط ِهَّ ِمْن َيِّ ِت ٍء ِذّم ْكهَّ ِبَشيِْ ِر ، ُيِّد
ّبهَُّ ُثّم ُك َلى يِّ ِهَّ َع ِه ِر فيِ وْج ّنم َناَ َه . مسلم  رواه» َج

ّلهَّ رضيِ عمر ابن  وعن-233 ّلهَّ رسوُل َأّن عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِلُم: قاَل وَس ِم َأُخوُ  « الُمْس ِل ِلُمهَّ لِ ، الُمْس ْظ ِلمهَُّ ولِ ، يِّ َكاََن مْن ، ُيِّْس



ِة ِفيِ ِهَّ َحاََج ّلهَُّ َكاََن َأِخي ِهَّ ِفيِ ال ِت ٍم عْن َفّرج وَمْن ، حاَج ِل َفّرَج ُكْربًة ُمْس
ّلهَُّ ْنهَُّ ال َهاَ ع َبًة ِب ْوَُم ُكَرِب ِمْن ُكْر ِة يِّ ْلِقياََم ًاَ ستر وَمْن ، ا ِلم ُه ُمْس َتر ّلهَُّ َس ال
ْوُم ِة َيِّ َياََم ِق ْل ٌق» ا . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ  وعن-234 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِلُم: وَس ِلم َأُخوُ  «الُمْس ْلُمْس ُنهَّ لِ ا ُبهَُّ ولِ يُِّخوُ ِذ ْك ُلهَُّ ولِ يِّ ُذ ُكّل ، يِّْخ

ِم ِل ْلُمْس َلى ا ِم َع ِل ْلُمْس ُلهَّ ِعْرُضهَُّ حراٌم ا َوُىَ ودُمهَُّ وماَ ْق ّت ُهناَ ال ِبحْسِب ، َهاَ
ِرىٍَء ِقَر َأْن الّشّر ِمَن اْم ُه َيِّْح ّي  رواهالمسلم» َأخاَ : حديِّث وقاَل الترمذ
. حسن

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-235 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  « لِ: وَس
ُدوا َغُضوُا ولِ تناَجُشوُا ولِ َتحاَس ْعَ ولِ َتدابُروا ولِ َتباَ ِب ُكْم يِّ ْعُض َلى ب ْيعَِ َع ب

ْعٍض ُنوُا ، ب ُكوُ َد و ّلهَّ ِعباَ ِلُم ال ًاَ. الُمْس ِلم َأُخوُ ِإْخوُان ْلُمْس ِلُمهَّ لِ ا ولِ َيِّظ
ُه ِقُر ُلهَُّ ولِ َيِّْح ُذ َوُىَ َيِّْخ ْق ّت ُهناَ . ال ُيِِّشيُر     َهاَ َلى و ِه ِإ ِر ْد مّراٍت َثلَََّث َص

ٍء ِبحْسِب     ِري ِقر َأْن الّشّر ِمَن اْم ُه َيِّْح ُكّل المسلم َأخاَ ِم .  ِل ْلُمْس َلى ا َع
ِم ِل ْلُمْس ُلهَُّ دُمهَُّ حراٌم ا . مسلم  رواه» وِعْرُضهَُّ وماَ

ّنَجش َأْن» « ال َد   ِزيِّ ٍة َثمِن ِفيِ يِّ ْلع ِدي س َناَ َهاَ ُيِّ ْي َل ِه الّسوُِق ِفيِ َع ولِ ، ونْحوُ
ْغبَة َهاَ ِفيِ َلهَّ َر ْقِصد َبْل ِشرائ ُغُّر َأْن يِّ ُه َيِّ ْير َهذا ، َغ ُبُر. حراٌم و ّتدا  :»  « وال

ِرض َأْن ْنساَِن عِن ُيِّع ِل ُه ا ْهُجَر َلهَُّ ويِّ ِء ويِّجع َء الذي َكاَلّشيِ ْهر ورا الظ
ِر ُب ّد . وال

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-236 ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : قاَل وَس
ْؤِمُن « لِ ُكْم ُيِّ ُد ّتى َأح ِهَّ ُيِِّحّب ح ِهَّ ُيِِّحّب َماَ َلِخي ْفِس َن ٌق» ِل . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-237 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْنُصْر: وَس  « ا
ًاَ َأَخاََك ِلم ْو َظاَ ًاَ» َأ ُلوُم ْظ َقاََلَم َيِّاَ  ف ّلهَّ رسوُل َرُجٌل:  ُه ال ْنصر َذا َأ َكاََن ِإ

ًاَ ُلوُم ْيَِّت َمظ َأ ًاَ َكاََن ِإْن َأَر ِلم ْيَف َظاَ ُه َك ْنُصُر ُهقاَل: ؟ َأ َتْحُجُز ْو  «  ُعهَُّ َأ َتْمن
ِم ِمَن ْل ّظ ِإّن ال ِلك َف ْه ذ . البخاَري  رواه» َنْصُر

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ  وعن-238 ّلهَّ رسوُل َأّن عنهَّ ال ّلى ا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّق: قاَل وَس ِِم  « ح ْلُمْسل َلى ا ِم َع ِل ْلُمْس ّد خمٌس ا ِم : َر ُة ، الّسلَّ َد َياَ َوِع

ِريَِّض ْلم ُع ، ا َباَ ّت ِز وا ِئ َناَ ْلج ِإجاَبة ، ا ِة و ّدعوُ َتشِميت ، ال ِطِس و ْعاَ  متفق» ال
. عليهَّ



ٍم روايِّة وفيِ  ِم  « حق: لمسل ْلُمْسل ِإذا ِسّت ا َتهَُّ :  ِقي ّلم ل ِهَّ فس ْي َذا ، عل ِإ و
ْبهَُّ َدعاََك َأج َذا ، َف ِإ ْنَصَحَك َو َت ْنصْح اْس ِإذا ، لهَُّ َفاَ َطس و ّلهَّ فحِمد ع ْتهَُّ ال َفَشّم
َذا ِإ َو ِرَض .  ُه م ْد ُع َذا ، َف ِإ ْتبعهَُّ» ماََت َو .فاَ

ِء ُعماَرة َأبيِ  وعن-239 ْلبرا ّلهَّ رضيِ عاَزٍب بِن ا َأمرناَ: قاَل عنهماَ ال  
ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْبعٍَ وَس َناَ ِبس َأمر ِعياَدة :  ِريِِّض ِب ْلم َباَِع ، ا ّت َوا
ِة ْلجناَز َتْشِميِت ، ا ِطس و ْلعاَ ِر ، ا ْبرا ِإ ِم َو ْقِس ْلُم ِر ، ا َنْص ِم و ُلوُ ْظ ، الم
ِة َب ِإجاَ ّداِعيِ َو ِء ، ال ْفشاَ ِإ ِم و َناَ الّسلَّ َنهاَ َو ِتيَم َعْن .  ْو خوُا ٍم َأ ّت ّذهِب َتخ ، باَل

ِة ُشْرٍب َوعْن َفّض َعِن ، باَل ِر و ِث ِر المياَ َعِن ، الُحْم َقّسيِّ َو ْل َعْن ، ا ْبِس َو ُل
ِر ِريِّ ْبَرِق الَح َت ِلْس َباَِج َوا ّديِّ . عليهَّ  متفق. َوال

ٍة وفيِ       ِد: روايِّ ْنَشاَ ِإ ِة  و ْبعَِ ِفيِ الّضاَل ُلوِل الّس . ا

ِر ِث َياَء» « المياَ ٍة  ب ّناَ َث ْبَل ُم ِلِف ق َل َثاَء ، ا َهاَ مثلثة َو َد ْع ِهيَِ ، ب ُعَ َو ٍة جْم ِثر ْي ، َم
ِهيِ ٌء َو ُذ َشيِْ ّتَخ ٍر ِمْن يِّ ِريِّ ُيِّْحَشى ح ًاَ َو ْطن ْو ُق ُه َأ ْيَر ُيِّْجعُل َغ الّسُرِج ِفيِ و
ِر ُكوُ ِر و ِعي ْلب ِلُس ا ِهَّ يِّْج ْي َل ِكُب َع َقسيِّ» الّرا السيِن وكسر القاَف  بفتِح«وال

ِة المهملة ّدد ِهيَِ المش َو َياٌَب :  ْنَسُج ِث ٍر ِمْن ُت ِريِّ ّتاٍَن َح َك ْيِن و َط ِل َت  «. ُمْخ
ُد ْنَشاَ ِإ ِة و ّل َهاَ» الّضاَ ُف َتعْريِّ  :  .

لغير إشاعتها عن والنهي المسلمين عورات ستر باب- 28
ضرورة

ّله قال في الفاحشة تشيع أن يحبون الذين تعالى:  {إن ال
والخرة} . الدنيا في أليم عذاب لهم آمإنوا الذين

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ وعن -240 ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُتُر « لِ:  قاَل ٌد يِّْس ْب ًا َع ْبد َياَ ِفيِ ع ْن ّد ّ ال ُه ِإلِ َتر ّلهَّ َس ْوَُم ال ِة َيِّ ْلقياََم  رواه» ا

. مسلم

ّلهَّ رسوُل : سِمعت قاَل وعنهَّ -241 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  يِّقوُل وَس
ِتيِ ُكّل ًفى َأّم َعاَ ّ ُم ِإّن ، الُمجاَهريَِّن ِإلِ ِة ِمن و الّرُجُل يِّعَمَل َأن الُمجاَهر

ً باَلليِل ْد ُيِّْصبَح ُثّم ، عَملَّ َق ُه َو َتر ّلهَّ َس ِهَّ ال ْي َل ُقوُُل َع َيِّاَ َفي ْلُت فلَُّن :  َعِم



ِرَحَة َباَ ْل َذا ا َذا ك َك ْد ، َو َق ُه َباََت َو ّبهَُّ َيِّْستر ُيِّْصبُح ، ر ْكشُف و ْتَر َيِّ ّلهَّ ِس » ال
. عليهَّ متفق

ّلى النبيِ عن وعنهَّ -242 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا:  قاَل وَس ِإ َنِت «  َلمُة َز ا
َهاَ َفتبيَن ْدهاَ ِزناَ ّد َفليجل َثّرْب ولِ ، الح َهاَ ُيِّ ْي َل َنِت ِإْن ثّم ، َع ّثاَنية َز ال

ْدهاَ ْليجل ّد َف َهاَ ُيِّثّرْب ولِ الح ْي َل ّثاَلثَة َزنِت ِإْن ُثّم ، َع َعهاَ ال ْليب ْوُ َف ْبٍل ول ِمْن ِبح
ٍر ِريُِّب».  عليهَّ  متفق» شع ْث ّت ْوُبيُخ«ال ّت .  : ال

ِتيَِ: قاَل وعنهَّ -243 ُأ ِبيِّ   ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد ِبرجٍل وَس ِرب َق ش
ًا ُه» : قاَل َخْمر ُبوُ ُبوُ قاَل « اْضر َة َأ ْيِّر ّناَ ُهَر ِرُب : فِم ِه الّضاَ ِرُب ِبيد والَضاَ
ْعلهَّ َن ِرُب ، ِب ِهَّ والّضاَ ِب َلّماَ ِبثوُ َف ْنَصَرَف .  ْعُض َقاَل ا ِم ب َقوُ ْل َأْخزاَك ا ّلهَّ :  ، ال
ُلوُا لِ : قاَل ُقوُ َكذا ت ُنوُا لِ َه ِعي ْيطاَن عليهَّ ُت . البخاَري  رواه» الّش

المسلمين حوائج قضاء باب- 29
ّله قال } . تفلحون لعلكم الخير تعالى: { وافعلوا ال

ّلهَُّ رضيِ عمَر ابن  وعن-244 ّلهَّ رسوَُل َأن عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِلُمهَّ  لِ المسلم َأخــوُ  «المسلُم: قاَل وَس ِلُمهَُّ ولِ َيِّظ َكاََن . وَمْن ُيِّْس

ِة ِفيِ ِهَّ حاَج ّلهَُّ كاََن َأِخي ِهَّ، ِفيِ ال ِت ٍم عْن َفّرَج ومْن حاَج ّلهَُّ َفّرَج ُكْربًة ُمسل ال
ِة يِّوَُم ُكَرِب من ُكْربًة بهاَ عنهَّ َتَر ومن ، القياَم ًاَ َس ُه ُمْسلم َتَر ّلهَُّ َس َيِّوَُم ال

ِة ْلِقياََم . عليهَّ متفق»  ا

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ  وعن-245 ّلى النبيِّ عن ، عنهَُّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّفس  « من: قاَل ْنياَ ُكرب مْن ُكْربة مؤمن عن َن ّد ّفس ، ال ّلهَّ ن ْنهَّ ال ُكْربة ع
ِم ُكَرب مْن ِة يِّوُ ْلِقياََم ٍر على يِّّسَر ومْن ، ا ْعس ّلهَّ يِّّسَر ُم ْيهَّ ال َياَ فيِ عل ْن ّد ال

ِة َتر ومْن ، والِخر ًاَ َس ِلم ُه ُمْس ّلهَّ َستر ْنياَ ِفيِ ال ّلهَّ ، والخرة الد ِفيِ وال
ْوُِن ْبد ع ُد كاََن ماَ الع ْب ْوُن فيِ الع ِهَّ ع ًاَ سلك ومْن ، َأخي َتمُس َطريِّق ْل ِهَّ يِّ في
ًاَ ْلم ّهل ِع ّلهَّ س ًاَ بهَّ لهَُّ ال ّنة إلى طريِّق َعَ . وماَ الج َتَم ْوٌُم اْج ْيٍت ِفيِ ق مْن ب
ُيوُِت ّلهَّ ُب َلى ال ُلوُن ، تعاَ ْت َتاََب يِّ ّلهَّ ِك َتدارُسوُنهَُّ ، ال َيِّ ُهْم و َن ْي ّ ب َلْت إلِ عليهم َنَز

ِكينُة ُهُم ، الّس ْت َي َغِش ُهُم ، الّرْحمُة و ْت ّف َكُة وح ُهُم ، الملَّئ َكر ّلهَّ وذ فيَمْن ال
َأ . ومْن عنده ّط ُلهَُّ بهَّ َب ْع لْم َعم ُبهَُّ بهَّ ُيِّسر . مسلم  رواه» َنَس



الشفاعة باب- 30
ّله قال نصيب له يكن حسنة شفاعة يشفع تعالى:  { مإن ال
} . مإنها

َلشعري موُسى َأبيِ  وعن-246 ّلهَّ رضيِ ا ّلى النبيِ كاَن:  قاَل عنهَّ ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َذا وَس ُه ِإ َتاَ ِلُب َأ ٍة طاَ َبَل حاَج ْق َلى َأ ِهَّ َع ِئ « : فقاَل ُجلساَ

ُعوُا َف ْقِضيِ ُتؤَجُروا اْش َيِّ ّلهَّ و َلى ال ِهَّ ِلساَن َع ّي ِب . عليهَّ  متفق» َأحّب ماَ َن

َء  « َماَ: روايِّة وفيِ  » . َشاَ

ّلهَّ رضيِ عباَس ابن  وعن-247 َة ِقّصة فيِ عنهماَ ال ِريَِّر ْوِجهاَ ب : . قاَل وَز
َهاَ قاَل ِبيِّ َل ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُ:  وَس َل ِهَّ «  ِت ْع َقاَلَت» ؟ راَج َرُسوَُل : يِّاَ  
ّلهَّ ِنيِ ال ْأُمُر ّنماَ: قاَل ؟ ت ِإ ُعَ  «  َلْت » َأشـف ِهَّ ِليِ حاَجة : لِ َقاَ  رواه. ِفي

. البخاَري

الناس بين الصلح باب- 31
ّله قال أمإر مإن إل نجواهم مإن كثير في خير تعالى:  { ل ال

} . الناس بين إصلح أو بمعروف، أو بصدقة،
} . خير تعالى:  { والصلح وقال
ّله تعالى:  { فاتقوا وقال } . بينكم ذات وأصلحوا ال
} أخويكم بين فأصلحوا إخوة المؤمإنون تعالى:  { إنما وقال

.

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ  وعن-248 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكّل:  وَس ّناَِس ِمَن ُسلَّمى «  ِهَّ ال ْي َل َقٌة َع َد ٍم ُكّل َص ْوُ ُعَ يِّ ُل ْط ِهَّ َت ِفي

ِدُل الّشْمُس ْع َت ْين :  ْيِن ب َن ْث َقٌة الِ ِعيُن ، َصد ُت ِهَّ ِفيِ الّرُجَل َو ِت ّب ُلهَُّ َدا َفتْحِم
َهاَ ْي َل ْو ، َع ُعَ َأ َف َهاَ َلهَُّ َتْر ْي َل َتاَعهَُّ َع َقٌة، َم ِلَمُة َصد َك ْل ّطيبُة َوا َقٌة ال ُكّل ، صد وب

ٍة َوُ ْط َهاَ َخ َلى َتْمِشي ِة ِإ َقٌة الّصلَّ ُتِميُط ، َصد َذىَ َو َل ِريِِّق َعِن ا ّط َقٌة ال َد » َص
. عليهَّ متفق

ِدُل « ومعنى ْع ُهَماَ َت َن ْي ُتْصلُح» َب ُهَماَ   َن ْي ْدِل َب َع ْل . ِباَ



ٍم ُأّم  وعن-249 ُثوُ ْل َبَة بنِت ُك ْق ْيٍط َأبيِ بن ُع َع ّلهَّ رضيِ ُم : قاَلت عنهاَ ال
ْعُت ّلهَّ رسوَُل سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ْيَس:  َيِّ َل ّذاُب «  َك ْل الذي ا

ْيَن ُيِّْصلُح ّناَِس َب ْنميِ ال َي ًا َف ْير ْو ، َخ ُقوُُل َأ ًا َيِّ ْير . عليهَّ متفق»  َخ

ٍم روايِّة وفيِ َلْم:  قاَلت ، زيِّاَدة مسل ْعهَُّ َو ٍء فيِ ُيَِّرّخُص َأْسَم ِمّماَ َشيِْ
ُلهَُّ ُقوُ ّناَُس َيِّ ّ ال ِنيِ َثلٍَّث، فيِ ِإلِ ْع ِلْصلَََّح ، : الَحْرَب َت ْيَن َوا ّناَِس َب ، ال

ِديَِّث َتهَُّ الّرُجِل َوَح َأ ِة َوَحديَِّث ، اْمَر َأ ْوَجهََّ الَمْر . َز

ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-250 ّلهَّ رسوُل سِمعَ:  قاَلت عنهاَ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْوَُت وَس ٍم َص َباَِب ُخُصوُ ْل ٍة باَ ِلي ُهَماَ َعاَ ُت َذا ، َأْصوُا ِإ ُهَماَ َو ُد ُعَ َأَح ْوُِض َت َيِّْس
ُقهَُّ الَخَر ِف َتْر َيِّْس ٍء ِفيِ َو َوُ ، شيِ ُه ُقوُُل َو ِهَّ َيِّ ّل َعُل لِ : وال ِهَماَ َفَخَرَج ، َأف ْي َل َع

ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَِّن : فقاَل وَس َأ ّليِ «  َأ َت ْلُم َلى ا ّلهَّ َع لِ ال
َعُل ْف ْعُروَف َيِّ َناَ فقاَل » ؟ الَم َأ ِهَّ رسوَُل َيِّاَ :  ّل ّي َفلهَُّ ، ال ِلَك َأ ٌق.  َأَحّب ذ متف
. عليهَّ

ُعهَُّ معنى ْوُِض َت َيِّْس َألهَُّ» «  َيِّْس َعَ َأْن  :  ْنهَُّ َيَِّض ْعَض َع ِهَّ َب ِن ُقهَُّ. ديِّ َترف َيِّْس َو  » «: 
َلهَُّ َأ َق َيِّْس ْف َأليِ الّر ْلُمت ِلُف» «وا .  : الَحاَ

ٍد بِن سهِل العباَس َأبيِ  وعن-251 ّي سع ِد ّلهَُّ رضيِ الّساَِع َأن ، عنهَّ ال

ّلهَّ رسوَُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلغُهَُّ وَس ِرو َبنيِ َأّن ب ْوٍُف بن َعْم كاَن ع
ُهْم ْين ّلهَّ رسوُُل َفَخَرَج ، َشّر ب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلُح وَس َنهْم ُيِّْص ْي ِفيِ َب
َناٍَس َعهَّ ُأ ِبَس ، َم ّلهَّ رسوُل َفُح ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنِت وَس ُة َوَحاَ َ ، الّصلَّ
َء َلى ِبلٌَّل َفَجاَ ٍر َأبيِ ِإ ْك ّلهَّ رضيِ َب َيِّاَ: فقاَل عنهماَ ال َباَ   ٍر َأ ْك ِهَّ رسوَُل ِإّن َب ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد وَس ِبَس َق َنِت ، ُح ُة َوَحاَ َهْل ، الّصلَّ ُؤّم َأْن لَك َف َت

ّناَس؟ َعْم: قاَل ال َن ْئَت ِإْن   َقاََم ، ِش َأ َة ِبلٌَّل َف ّدَم ، الّصلَّ َق ُبوُ َوت ٍر َأ ْك ّبَر َب َك َف
ّبَر ّناَُس، وك َء ال ّلهَّ رسوُل َوَجاَ ّتى الّصفوُِف فيِ يِّْمِشيِ ال الّصّف فيِ قاََم ح

َذ ، َأَخ ّناَُس َف ِفيِق ِفيِ ال ّتْص َكاََن ، ال ُبوُ و ْكر َأ ّلهَّ رضيِ َب ِفُت لِ عنهَّ ال َت ْل ِفيِ َيِّ
ِهَّ، ِت َلّماَ صلَّ َثَر َف َك ّناَُس َأ َق ال ِفي ّتْص َفَت ال َت ْل َذا ، ا ِإ ّلهَّ رسوُُل َف ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع َأَشاَر ، وَس ِهَّ َف ْي َل ّلهَّ رسوُل ِإ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَ ، وَس َف ْبوُ َفَر َأ

ْكر ّلهَّ رضيِ َب ُه عنهَّ ال َد ّلهَّ َفحِمد يِّ َعَ ، ال ُه القهقرىَ َوَرَج َء ّتى َورا ِفيِ َقاََم َح
ّدَم ، الّصّف َتق ّلهَّ رسوُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلى ، وَس ّناَِس َفَص َلّماَ ، لل َف

َغ ْقبَل فر َلى َأ ّناَِس َع َهاَ:  فقاَل ال ّيِّ أ
َ ّناَُس «  ُكْم ال َل ُكْم ِحين ماَ َب ٌء َناَ فيِ َشيِْ

ِة َ ْذتْم الّصلَّ ّتْصِفيِق ِفيِ َأخ ّنماَ ؟، ال ُق ِإ ِفي ّتْص ِء ال ّنَساَ ُبهَُّ . مْن ِلل ٌء َناَ ِفيِ شيِ



ِهَّ ِت ْبَحاََن صلَّ َيقْل: ُس ْل ِهَّ َف ّل ّنهَُّ ؟ ال ِإ ُعهَُّ لِ َف ٌد َيِّْسم ُقوُُل ِحيَن َأح ْبحاََن َيِّ : ُس
ِهَّ ّل ّ ، ال َفَت ِإلِ َت ْل َيِّاَ ا َباَ .  ٍر َأ ْك َعك : ماَ َب ّليَِ َأْن من ّناَِس ُتَص َأشْرُت ِحيَن ِباَل

ْيَك َل ُبوُ  فقاَل» ؟ ِإ ْكر َأ ِغُيِ َكاََن َماَ:  ب َب ْبِن يِّن َفَة َأبيِ لِ ّليَِ َأْن ُقحاَ ّناَِس ُيِّص ِباَل
ْيَن ْي َب َد ّلهَّ رسوُِل َيِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٌق. وَس . عليهَّ  متف

ِبس معنى ُه»  « ُح ُكوُ َأْمس ُفوُه :  ّي ُيض . ِل

والخامإلين والفقراء المسلمين ضعفة فضل باب- 32
ّله قال ربهم يدعون الذين مإع نفسك تعالى: { واصبر ال

} . عنهم عيناك تعد ول وجهه، يريدون والعشي بالغداة

َثة  عن-252 ِر ْهب ْبِن َحاَ ّلهَّ رضيِ و ّلهَّ رسوَُل : سمعُت قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َألِ:  يِّقوُُل وَس ُكْم «  ِبُر ْهِل ُأْخ َأ ِة ِب ّن َضعيٍف ُكّل ؟ الج

ّعٍف َتَض ْوُ ُم ْقَسم َل َلى َأ ّلهَّ َع َ ، لبّره ال ُكْم َألِ ِبُر ْهِل ُأْخ َأ ِر؟ َب ّناَ ُتّل ُكّل ال ُع
ّوُاٍظ ٍر َج ِب ْك َت ٌق» ُمْس . عليهَّ  . متف

ُتّل    ُع ْل ِليُظ» « ا َغُ ْل ِفيِ  : ا ّوُاُظ.  الجاَ ِد الجيم  بفتح» « والج ِديِّ الوُاو وتش
ِء ِباَلظاَ ُهوُ المعجمة و ُع َو ُع الجُموُ ُنوُ ِقيَل ، الم َتاَُل : الّضْخُم َو ِفيِ الُمْخ
ِهَّ ِت َي َقِصيُر وقيَل ، ِمْش ْل ِطيُن : ا َب ْل . ا

ٍد بِن سهِل العباَِس َأبيِ  وعن-253 ّي سع ِد ّلهَّ رضيِ الساَِع : قاَل عنهَّ ال
َنبيِّ على رُجٌل مّر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه لرُجٍل فقاََل وَس ْند  «: جاَلٍس ِع
ُيَِّك ماَ َأ َذا ِفيِ َر ّناَِس َأْشراِف ِمْن : َرُجٌل  فقاَل» ؟ َه ِهَّ هذا ال ّل ّي َوال ِإْن َحر

َطب َكَح َأْن َخ ْن ِإْن ُيِّ َفعَ َو َعَ َأْن َش ّف َكَت ُيَِّش َفَس ّلهَّ رسوُل .  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلهَّ رسوُُل لهَّ فقاَل ، آَخُر َرُجٌل َمّر ُثّم ، وَس ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : وَس
ُيَِّك « َماَ ُأ َذا ِفيِ ر ّلهَّ رسوَُل : يِّاَ  فقاَل» ؟ َه ِء ِمْن َرُجٌل هذا ال َقَرا ُف

ِلِميَن ْلُمْس َذا ، ا ّي ه َطب ِإْن حر َكَح لِ َأْن خ ْن ِإْن ، ُيِّ َفعَ َو َعَ، لِ َأْن َش ّف ِإْن ُيَِّش َو
ِهَّ ُيِّْسمعَ لِ َأْن َقاََل ِل ْوُ َق ّلهَّ رسوُل . فقاَل ِل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا:  وَس َه  »
ْيٌر ِء مْن َخ َلْرِض ِمل ْثَل ا َذا» ِم ٌقه . عليهَّ  متف

ّي:  قوُلهَّ     ِر ِء بفتِح  هوُ» « َح ِء وكسر الحاَ ِء وتشديِّد الرا ْي الياَ َأ  :
ٌق ِقي َعَ». وقوُلهَّ:  ح َف ِء  بفتح«َش . الفاَ



ٍد َأبيِ  وعن-254 ّلهَّ رضيِ الخدري سعي ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّنُة اْحتّجِت: « قاَل وَس ّناَُر الج ّناَُر فقاَلت وال ّباَُروَن : فيِّ ال الج

ّبُروَن َك َت َقاَلِت ، والُم ّنُة و ُء : فيِّ الَج َفاَ ّناَِس ُضع ُهم ال ُن ِكي َقَضى ومَساَ ّلهَُّ َف ال
ُهماَ َن ْي ّنك َب ِإ ّنُة :  ِتيِ الج ُء َمـْن ِبِك َأْرَحُم رْحم ّنِك ، َأَشاَ ِإ ّناَُر َو ِبيِ ال ّذب َعذا ُأع

ُء َمــْن ِبِك ُكَماَ ، َأَشاَ َلي ِك ِل َليِّ و ُؤهاَ َع . مسلم  رواه» ِمل

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ  وعن-255 ّلهَّ رسوُل عن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّنهَُّ:  قاَل وَس ِإ ِتيِ «  ِظيُم الّسِميُن الّرُجُل َليأ ْع ْوَُم ال ِة َيِّ ْلِقياَم ْند يِّزُن لِ ا ِع

ّلهَّ َناََح ال ٍة ج ُعوَُض ٌق» ب َليهَّ  متف . َع

ًة َأّن  وعنهَّ-256 َأ َء اْمر ْوُدا َنَت س ُقّم َكاَ ْو ، المْسِجد َت ًاَ َأ ّب َهاَ ، َشاَ َد أو ، َففَق
ّلهَّ رسوُُل فقده ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأَل ، وَس َهاَ َفَس ْن ْو َع ْنهَُّ َأ : فقاَلوُا ، ع
َفلَّ:  . قاَل ماَت َأ ُتْم «  ْن ِنيِ ُك ُتُموُ ْن َذ ُهْم» آَ ّن أ

َ َك َف ّغُُروا   َهاَ ص ْو ، َأْمَر ُه َأ ، َأْمر
ِنيِ: فقاَل ّلوُ ُد َلى   ِه َع ِر ْب ُه َق ّلوُ ّلى » فد َليهَّ َفص ِإّن:   قاَل ُثّم ، َع ِه «  ِذ َه

ُبوُر ُق ْل ٌة ا َء ُلوُ ْلمًة مم َلى ُظ َهاَ َع ِل ْه ِإّن ، َأ ّلهَّ و َهاَ تعاَلى ال ّوُر َن ُهْم ُيِّ ِتيِ َل بَصلَّ
ِهْم ْي َل ٌق» َع . عليهَّ  متف

ُقّم: قوُلهَّ      َت ِء بفتِح هوُ  «  ّتاَ َقاَِف َوَضّم ال ْل ْي ا َأ ُنُس :  ُقَماَمُة.  َتك ْل َوا  » «
َناََسُة ُك ْل ِنيِ.  : ا ُتموُ ْن َذ َوآَ ّد» « ِبم ِة   َهْمَز ْي ال َأ ِنيِ :  ُتُموُ َلم ْع َأ  : .

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-257 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « ُرّب:  وَس
ُفوٍُع أغبَر َأْشعَث ْد َوُاِب م ْب َل ْوُ باَ ْقسَم َل َلى َأ ِهَّ َع ّل ُه ال . مسلم  رواه» َلبّر

ّلهَّ رضيِ ُأساََمة  وعن-258 ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع قاَل وَس
ُقْمُت:  َلى «  ِة باَِب َع ّن ْلج َذا ، ا ِإ َهاَ َمْن عاَّمُة َف َل ِكيُن دَخ ْلَمَساَ َأْصحاَُب ، ا و

ّد ُبوُُسوَُن الَج ْير مْح ِر َأْصحاَب َأّن غ ّناَ ْد ال ِهْم ُأِمر َق َلى ِب ِر ِإ ّناَ ُقْمُت ال . و
َلى ِر باَِب َع ّناَ َذا ال ِإ َهاَ مْن عاَّمُة َف َل ُء َدَخ ّنَساَ ٌق» ال . عليهَّ  متف

ّد     َوالَج ِغُنيِ : الحّظ الجيم  بفتِح» «  ْل ُبوُُسوَُن:  . وقوُلهَّ وا ْي» « مْح َأ  
َلْم َذْن :  ُهْم ُيِّؤ ُد ل ْع ِة ُدُخوُل ِفيِ َب ّن . الَج

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ  وعن-259 ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلْم:  قاَل ّلْم «  َك َت ِد ِفيِ َيِّ ْه ّ الَم َثٌة ِإلِ ْبُن : ِعيسى َثلَّ َيَِّم ا ْيٍِّج وَصاَِحب ، مْر ُجَر

َكاََن ، ْيٌِّج و ً ُجَر ًا َرُجلَّ ِبد َذ ، َعاَ ّتَخ ْوَُمعًة َفاَ َهاَ فكاََن َص ْتهَُّ ، ِفي َت َأ َهوُ ُأّمهَُّ َف َو



َلْت ُيِّصليِ َقاَ ْيُِّج : يِّاَ َف َيِّاََرّب فقاَل ، ُجَر ِتيِ ُأّميِ :  ْقبَل َوَصلَّ َأ َلى َف ِهَّ َع ِت صلَّ
َفْت ْنصر َلّماَ َفاَ ِد ِمَن َكاََن َف َغُ ْل ْتهَُّ ا َت ُهوُ َأ ّليِ و َلْت ، ُيَِّص َقاَ َيِّاَ ف ْيُِّج :  فقاَل ، ُجَر

ْي َأ ِتيِ ُأّميِ َرّب :  َبَل َوَصلَّ ْق َأ َف َلى .  ِهَّ َع ِت َلّماَ ، َصلَّ َغُد ِمَن َكاََن َف ْل ْتهَُّ ا َت ُهوُ َأ َو
ّليِ َلْت ُيَِّص َقاَ َيِّاَ َف ْيُِّج :  ْي فقاَل ُجَر َأ ِتيِ ُأّميِ َرّب :  َبَل ، َوَصلَّ ْق َأ َلى َف َع
ِهَّ ِت َلْت ، َصلَّ َقاَ ُهّم َف ّل ْتهَّ لِ : ال ّتى ُتِم ُظَر َح ْن َلى يِّ . الموُِمَساَِت ُوُجوُه ِإ

ّكَر َذا َت ُنوُ َف ِئيَل َب ًاَ ِإْسرا ْيِّج َدتهَُّ ُجر َباَ َنِت ، َوِع َكاَ ٌة َو َأ ِغُيِّ اْمَر ّثُل ب َتَم َهاَ ُيِّ ِن ، ِبُحْس
َلْت َقاَ ِإْن َف ُتْم :  ْئ ّنهَُّ ِش َن ِت ْف َلْم ، َلهَُّ فتعّرَضْت ، َل ِفْت َف َت ْل َهاَ يِّ ْي َل َأتْت ، ِإ ًاَ َف َراِعي

َأوي َكاََن َلى َيِّ ِهَّ ِإ ِت َع ْوُم ْتهَُّ ، ص َن َأْمك َقعَ نفسهاَ ِمْن َف َهاَ َفوُ ْي َل َلْت ع َفحم  . ،
َلّماَ َلْت َولدْت َف َوُ َقاَ ُه ْيٌِّج :  ُه ، ُجَر ْوُ َت َأ ُلوُه َف َدُموُا فاَْستنز َتهَُّ وه َع ْوُم ، ص

ُلوُا َع ُبوُنهَُّ َوَج ِر ُكْم : ماَ فقاَل ، َيِّْض ُن ْأ ْيَت ؟ َش َن ِه قاَلوُا: َز ِذ ِغُيِّ ِبه ْلب َلدْت ا َفوُ
ْنك ْيَِّن . قاَل ِم َأ ِبيِّ :  َءوا ؟ الّص ِهَّ َفجاَ ِنيِ فقاَل ِب ُعوُ َد ّتى :  ّليِ َح ، َفصلّى ُأَص
َلّماَ ْنَصَرَف َف َتى ا ِبيِّ َأ َطعَن الّص ِهَّ ِفيِ َف ِن ْط ُبوَُك َمْن ُغلَُّم : يِّاَ وقاََل ب ؟ َأ
ُفلٌَّن قاَل ُلوُا ، الّراِعيِ :  ْقب َأ َلى َف ْيُِّج ع َنهَُّ ُجَر ُلوُ ّب َق َتَمّسُحوَُن ُيِّ َيِّ ِهَّ َو ُلوُا ِب َقاَ : و
ِنيِ ْب َتَك َلَك َن َع ْوَُم َهٍب ِمْن ص َهاَ : لِ، قاَل َذ ُدو َنْت َكَماَ ِطيٍن ِمْن َأعي ، َكاَ

ُلوُا َع َف َناَ َف ْي َوب ِبيِّ .  ُعَ َص ِهَّ ِمْن يِّْرض ِكٌب َرُجٌل َفَمّر ، ُأّم َلى َرا ٍة َع ّب ٍة دا َه ِر َفاَ
ٍة ٍة َوَشاَر َن ُهّم ُأّمهَُّ َفقاَلت  َحَس ّل َعل : ال ِنيِ اْج ْب ْثَل ا َذا م َتَرَك ، َه َي َف ْد ّث ال
َبَل ْق َأ ِهَّ َو ْي َل َظَر ِإ َن ِهَّ َف ْي َل ُهّم فقاَل ِإ ّل ِنيِ لِ : ال ْل َع ْثلهَُّ َتْج َبَل ُثّم ، ِم َق َلى َأ ِهَّ َع ِيِّ ْد َث
ْعَل ُعَ» َفَج َتِض ّنيِ َيِّْر َأ َك ُظُر َف ْن َلى َأ ّلهَّ رسوُل ِإ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوُ وَس ُه َو
ِكيِ َعهَُّ يِّْح ِتَضاَ ِعهَّ اْر ُب ُأْص ِة ِب ّباَب ِهَّ ِفيِ الّس َهاَ، َفَجعَل ، ِفي َوَمّروا : قاَل َيُِّمّص  »
ٍة َيِّ ِر ُهْم ِبَجاَ َهاَ، َو َن ُبوُ ِر ُلوَُن َيِّْض ُقوُ َيِّ ْيِت َو َن ْقِت : َز ِهيِ ، َسَر ُقوُُل َو ِبيَِ َت : َحْس

ّلهَُّ ْعَم ال ِن ِكيُل َو ْلوُ ُهّم ُأّمهَُّ . فقاَلت ا ّل َعْل لِ : ال ِنيِ َتْج ْب َهاَ ا َل ْث َترَك ، ِم َف
َع َظَر الّرَضاَ َن َهاَ َو ْي َل ُهّم فقاَل ِإ ّل ِنيِ : ال ْل َع َهاَ اْج َل ْث ِلَك ، ِم ُهناَ َعاَ َف ِديِِّث َتَراَج الَح
َلت ِة َحسُن َرُجٌل : َمّر فقاَ َئ ْي َه ْلُت ال ُق ُهّم َف ّل َعْل : ال ِنيِ اْج ْب َلهَُّ ا ْث ْلَت ِم ُق : َف
ُهّم ّل ِنيِ لِ ال َعل َلهَُّ َتْج ْث ِه َوَمّروا ، ِم ِذ َه ِة ِب َلَم ُهم ا ُهاَ َو َن ُبوُ ُلوَُن َيِّْضر ُقوُ َيِّ ْيِت َو َن : َز

ْقِت ْلُت ، َسَر ُق ُهّم َف ّل َعْل لِ : ال ِنيِ َتْج ْب َهاَ ا َل ْث ْلَت ِم ُق ُهّم َف ّل ِنيِ : ال ْل َع َهاَ اج َل ْث ِم
ِإّن َقاََل ؟، ِلَك :  ًا َكاََن الّرُجَل ذ ّباَر ُقلت َج ُهّم َف ّل ِنيِ لِ : ال ْل َع َلهَُّ تْج ْث ِإّن ، ِم و

ِه ِذ ُلوَُن َه ُقوُ ْيِت لهاَ َيِّ َن َلْم ، َز ْقت ، َتْزِن َو َلْم ، َوَسر ْق َو ِر ْلُت ، َتْس ُق ُهّم َف ّل : ال
ِنيِ ْل َع َهاَ اْج َل ْث عليهَّ.  متفق» ِم

َلى الميم : بَضّم»  « والُموُِمَساَُت ُلو ِإسكاَن ، ا الميم وكسر الوُاو و
ِة ِة وباَلسين الثاَني َل ُهّن المهم ِنيِ و «:  . وقوُلهَّ : الزانية . والُموُِمسُة الّزوا

ّبًة َهة دا ِر ِء» َفاَ َفاَ ْل ِباَ َأي   َقٌة :  ِذ ُة.  َنِفيسٌة حاَ ِباَلّشيِن» «الّشاََر ِة   ْعجم الم



َتْخفيِف ِء و ِهيِ الّرا َو ِهُر الجماَُل :  ّظاَ ِة ِفيِ ال َئ ْي ْلبِس اله ْعنى والم . وم
ِديِّث « تَراجعاَ وصل ْي» الح َأ َثِت   ّد ِبيِ : ح َهاَ الّص َث ّد ّلهَّ ، وح . أعلم وال

والمساكين فةَعّالض وسائر والبنات اليتيم مإلطفة باب- 33
والمنكسرين

ِلحسان وخفض مإعهم والتواضع عليهم والشفقة إليهم وا
 لهم الجناح

ّله قال } . للمؤمإنين جناحك تعالى:  { واخفض ال
ربهم يدعون الذين مإع نفسك تعالى:  { واصبر وقال

تريد عنهم عيناك تعد ول وجهه، يريدون والعشي بالغداة
} . الدنيا الحياة زينة

تنهر فل السائل وأمإا تقهر، فل اليتيم تعالى:  { فأمإا وقال
. {

يدع الذي فذلك بالدين، يكذب الذي : { أرأيت تعالى وقال
} . المسكين طعام على يحض ول اليتيم،

ّقاَص َأبيِ بن سعد  عن-260 ّلهَّ رضيِ َو ّناَ:  قاَل عنهَّ ال َعَ ُك ِبيِّ َم ّن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّتَة وَس َفر ِس ُكوَُن فقاَل ، ن ِر ِبيِّ الُمْش ّن ّلى لل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ْد وَس ْطُر ِء : ا ُؤلِ ُئوُن لِ ُه ِر َت ْيناَ َيِّْج ْنُت ، عل ُك ْبُن َأناَ و ٍد وا ُعوُ ِمْن ورُجل مْس
ْيِِّل َذ ِبلَّل ُه ِهماَ َلسُت ورجلَِّن و َعَ ، ُأسّمي َق ْفِس فيِ َفوُ ّلهَّ رسوُل َن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َء ماَ وَس ّلهَّ شاَ َعَ َأن ال ْفسهَُّ فحدث يِّق ْنَزَل ، ن َأ ّلهَُّ ف {:  تعاَلى ال
ِد ولِ ْطُر ِذيَِّن َت ّل ُعوُن ا ْد ُهْم َيِّ ّب ِة َر َغُدا ْل َعِشيِّ باَ ُدوَن وال َههَُّ ُيِّريِّ [ النعاَم  } وْج
مسلم.  ] رواه52: 

َة َأبيِ  وعن-261  ْير ِذ ُهب ِئ ِنيِّ عْمرو بن عاَ َوُ المَز ُه ْهِل ِمْن َو ِة َأ ْيع ب
ّلهَّ رضيِ الّرضوُاِن َياََن َأباَ َأّن عنهَّ، ال ْف َتى ُس َلى َأ ْلَماََن َع ْيب س َه وبلٍَّل وُص

ٍر فيِ َف َذْت ماَ : فقاَلوُا ن ُيوُُف َأَخ ّلهَّ ُس ّو ِمْن ال ُد ّلهَّ ع َهاَ ال َذ ْأَخ ُبوُ فقاَل ، َم َأ

ٍر ْك ّلهَّ رضيِ َب ُلوَُن:  عنهَّ ال ُقوُ َت َذا َأ ْيِخ َه ْيٍِّش ِلَش ِهْم؟ ُقر ِد ّي َتى َوس َأ ِبيِّ َف ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه ، وَس َأْخبر ْكر َأباَ  يِّاَ: فقاَل َف ّلَك َب ُهم َلع َت ْغَضب ِئْن ؟ َأ َل
ْنَت ُهْم ُك َت ْب ْغَض ْد َأ َق ْغَضبَت َل ّبَك َأ ُهْم ؟ َر َتاَ َأ ُه  يِّاَ: فقاَل ف َتاَ ُكْم ِإْخوُ ُت ْب ْغَض ؟ آَ
ِفُر ،  لِ: قاَلوُا ْغُ ّلهَّ يِّ . مسلم  رواه. ُأَخيِّ يِّاَ َلَك ال



ُلهَُّ        َهاَ قوُ َذ ْأَخ ْي» « َم َأ َلْم   َتوُِف :  َهاَ َتْس ْنهَُّ حّق ُلهَُّ ِم » ُأخيِّ « يِّاَ:  . وقوُ
ِوي ِة بفتِح ُر ِء وكسر الهمز ِء وتخفيِف الخاَ ِوي ، الياَ وفتِح الهمزة بضم وُر
ِء ِء. وتشديِّد الخاَ الياَ

ٍد بن سهِل  وعن-262 ّلهَّ رضيِ سع ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َناَ:  وَس َأ ِم وكاَفُل « ِتي ْلي ِة فيِ ا ّن َذا الج َك َأَشاَر » َه ِة و َب ّباَ ِباَلّس

َطى ُوُْس ْل َفّرَج ، َوا ُهَماَ و َن ْي البخاَري.  . رواه» َب

ِفُل و  َكاَ ِتيم «  ْلي ِئُم» ا َقاَ ْل ِه  : ا ِر ُأُموُ . ِب

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ  وعن-263 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِفل: وَس َكاَ ِم  « ْليتي ْو َلهَُّ ا ِه َأ ِر َغُي َناَ ِل َأ َوُ .  ُه ْيِن و َت َهاَ ِة فيِ ك ّن » الَج

َأَشاََر ُهوُ الّراوي َو ِلُك و َنٍس ْبُن َماَ ِة َأ ّباَب ُوُْسطى ِباَلّس ْل . مسلم . رواه وا

ّلى وقوُلهَّ        ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِتيُم:  وَس َي ْل ْو َلهَّ « ا ِه َأ َغُير ُه» ِل :  معناَ
ِريِّبهَُّ ْو ، َق ِبيِّ َأ َن َلج ْنهَُّ، ا ِريُِّب ِم ْلق َلهَّ َأْن ِمثُل َفاَ ُف ْك ْو ُأّمهَّ َت ُه َأ ّد ُه َأو ج ْو أُخوُ َأ

ُهْم ْيُر ِهَّ ِمْن َغ ِت ّلهَّ ، َقَراب َلم وال ْع . َأ

ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-264 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَس:  وَس َل  »
ِكيُن ُه الذي الِمْس ّد ُة َتُر ّتْمر َتاَِن، ال ّتْمر ْقمُة ولِ َوال ّل ْقمتاَِن ال ّل ّنَماَ وال ِإ
ِكيُن ّفُف الذي الِمْس َع َت ٌق» يِّ . عليهَّ  متف

ْيَس» :  « الصحيحين فيِ روايِّة وفيِ  َل ِكيُن «  ُطوُُف الذي الِمْس َلى يِّ ع
ّناَِس ُه ال ّد ْقمُة َتُر ّل َتاَن ال ْقم ّل ُة ، وال ّتْمر َتاَِن َوال ّتْمر ِكّن ، َوال َل ِكيَن و الِمْس
ُد لِ الذي ًنى َيِِّج ِيهَّ ِغ ْن َطُن َولِ ، ُيِّغُ ْف ِهَّ ُيِّ َق ِب ّد ُيتص ِهَّ ف َلي ُقوُُم َولِ ، َع َأَل َيِّ َفيْس

ّناََس  .» ال

ّلى النبيِ عن  وعنهَّ-265 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلى « الّساَِعيِ:  قاَل وَس ع
ِة َل َلْرَم ِكيِن ا ِد َوالِمْس ِه ّلهَّ سبيِل فيِ َكاَلُمجاَ َأْحُسبهَُّ» ال  «: قاَل  و

ِم ِئ ْلقاَ َكاَ ّلذي َو ُتُر لِ ا ْف ِم ، َيِّ ِئ َكاَلّصاَ ِر» لِ َو ِط ْف ٌقُيِّ . عليهَّ متف

ّلى النبيِ عن  وعنهَّ-266 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعاَم « َشّر:  قاَل وَس ّط َعاَُم ال َط
ِة ْلوُليم ُعهاَ ، ا َن َهاَ َمْن ُيِّْم ِتي أ

ْ َعى ، يِّ ْد ُيِّ َهاَ و ْي َل َهاَ َمْن ِإ َباَ أ
ْ ُيِِّجِب َلْم وَمْن ، َيِّ

َة ْعوُ ّد ْد ال َق ّلهَّ َعَصى َف ُلهَُّ» ال مسلم.  رواهوَرُسوُ



َة أبيِ عن الصحيحين فيِ روايِّة وفيِ     ْئَس:  قوُلهَّ من هريِّر ِب َعاَُم «  ّط ال
َعاَُم ِة َط ِليَم َوُ ْل َعى ا ْد َهاَ ُيِّ ْي َل ُء ِإ َياَ ِن ْغ َل ْتَرُك ا ُيِّ ُء َو َقَرا ُف  .» ال

ّلهَّ رضيِ َأنس وعن- 267 ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : قاَل وَس
ْيِن َعاََل « َمْن َت ِريِّ ّتى َجاَ َغُاَ َح ُل ْب َء َت ِة َيِّوَُم َجاَ َناَ الِقياََم ُهوُ َأ ْيِن َو َت َهاَ َوَضّم» َك  

َعهَُّ ِب . مسلم . رواه َأَصاَ

ْيِن  َت َيِّ ِر ْي» « َجاَ َأ ْيِن   َت ْن ِب  : .

ّلهَّ رضيِ عاَئشَة وعن -268 َلَت:  قاَلت عنهاَ ال ٌة عليِّ َدَخ َأ َهاَ اْمَر ومع
َتاَِن َن ْب َهاَ ا َأُل َل َلم َتْس ْد َف ِدىَ َتِج ْن ًاَ ِع ْيئ ْيَر َش ٍة َغ ٍة َتْمر َهاَ ، واِحد ُت ْي َط ْع َأ َهاَ َف ّيِّاَ ِإ

َهاَ ْت َقَسم ْيَن َف َهاَ َب ْي َت َن َلْم اب ُكْل َو ْأ َهاَ َت ْن ِبيِّ َفدخَل ، َفَخَرجْت قاَمْت ُثّم ِم ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ وَس ْي َل ُتهَُّ ، َع َأْخبر ِليَِ « َمِن فقاَل: َف ُت ْب ِه ِمْن ا ِذ َه

َناَِت َب ٍء ال َأْحَسَن ِبَشيِْ ِهّن َف ْي َل ًا َلهَُّ ُكّن ِإ ْتر ِر من ِس ّناَ ٌق» ال . عليهَّ  متف

ّلهَُّ رضيِ عاَئشَة وعن -269 َءتنى:  قاَلت عنهاَ ال َنٌة َجاَ ِكي َتْحِمل ِمْس
ْين َت ْن ْب َهاَ ، لهاَ ا َأطعمت َأعطْت ، َتْمَراٍت َثلََّث َف ٍة ُكّل َف َد ُهَماَ َواح ْن ًة ِم َتْمَر

ًة فيهاَ ِإلى َورفعْت َهاَ َتْمر ُكل َأ َت َهاَ فاَستطعمتهاَ ، ل َتاَ َن ْب ّقت ، ا َة َفَش ّتْمَر ال
َنْت التى ُد َكاَ َهاَ َأْن ُتريِّ ُكل ْأ ُهَماَ ت ْين ْعجبنى ، ب َأ َنهاَ ف ْأ َذكْرُت ، َش ّلذي َف َعْت ا صن

ّلهَّ لرسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ « إن : فقاَل وَس ْد ال ْوَجَب َق َهاَ َأ َهاَ َل ِب
ّنَة َقهاَ َأو ، الج ْعت َهاَ َأ ِر َمن ِب ّناَ . مسلم  رواه» ال

ْيٍِّح أبيِ  وعن-270 ِد ُشر ِل ْيِّ َوُ ٍو ْبِن ُخ ّلهَُّ رضيِ الُخزاِعيِّ َعْمر : قاَل عنهَّ ال
ّلى النبيِ قاَل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ُهّموَس ّل ّنى « ال ّق ُأَحّرُج ِإ الّضعيفيِن َح

ِم ِتي َي ْل ِة ا َأ ِإسناَد النساَئى رواه صحيح حسن  حديِّث» والمْر ٍد ب . جي

ُأَحّرُج ومعنى  ُق» «  ُألح َوُ ، الَحَرَج  :  ُه ْثُم َو ِل َعَ ِبَمْن ا ّي ُهماَ َض ّق ّذُر ، َح ُأَح َو
ًا ذلَك مْن ًاَ َتْحذيِّر ِليغُ َأْزُجُر ، َب ْنهَُّ َو ًا َع ًا َزْجر . َأكيد

ِد بِن ُمْصعِب وعن -271 ّقاٍَص أبيِ بِن سع ّلهَّ رضيِ و َأىَ عنهماَ ال : ر
ٌد ْع ً َلهَُّ َأّن س َلى َفْضلَّ ّلى النبيِّ فقاَل ، ُدونهَُّ َمْن ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  وَس
ْنصُروَن َهل ُقوَُن ُت ُترز ّ و ُكم» ِإلِ ِئ َكذا البخاَري  رواهِبُضعفاَ ً َه ِإن ، ُمرسلَّ َف

َعب ِعيِّ سعد ابن مص ِب ِفُظ ورواه ، َتاَ ِنى بكر َأبوُ الحاَ َقاَ َبْر ْل ِهَّ فيِ ا صحيِح
ً ّتصلَّ ّلهَّ رضيِ َأبيهَّ عن ُم . عنهَّ ال



ِء أبيِ  وعن-272 ّدْردا ٍر ال ْيِّم َوُ ّلهَّ رضيِ ُع رسوَُل : سِمعُت قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِنيِ:  يِّقوُل وَس ْبغُوُ َء فيِ «ا َفاَ َع ّنَماَ ، الّض ِإ َف

ْنصُروَن ُتْرزقوُن ، ُت ُكْم و ِئ . جيد بإسناَد داود َأبوُ  رواه» بُضعفاَ

بالنساء الوصية باب- 34
ّله قال } . بالمعروف تعالى:  { وعاشروهن ال

ولو النساء بين تعدلوا أن تستطيعوا تعالى:  { ولن وقال
وإن كالمعلقة، فتذروها الميل كل تميلوا فل حرصتم
ّله فإن وتتقوا تصلحوا ًا كان ال ًا غفور } . رحيم

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ وعن -273 ّلهَّ ُ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْوُُصوُا:  وَس ِء «اْست ّنساَ ًا ِباَل ْير ِإّن ، خ َة ف َأ َقْت المْر ِل َلعٍَ ِمْن ُخ ، ِض
ِإّن ْعوَُج َو ُه الّضلعَِ فيِ ماَ َأ ْعلَّ ِإْن ، َأ ِقيُمهَُّ َذهبَت َف َتهَُّ ُت ِإْن ، َكسْر َتهَُّ و ، ترك
ْوُُصوُا ، َأعوَُج يِّزْل لْم ِء فاَست ّنَساَ ٌق» ِباَل . عليهَّ  متف

ُةالصحيحين: فيِ روايِّة وفيِ َأ َتهاَ ِإْن كاَلضلعَِ « المْر َقْم َهاَ َأ َت ِإِن ، كسْر و
ْعت َتمت ْعت اس َتمت َهاَ،اْس ِفيهاَ ِب  .» َعوٌُج و

ٍم روايِّة وفيِ ِإّن:  لمسل َة «  َأ ِلقْت المْر َلعٍَ ِمن ُخ ِقيَم َلْن ، ِض َلى لَك َتْست ع
ٍة ِإْن ، طريِّق ْعت َف َهاَ استمت ْعَت ، ِب َت َتم َهاَ اْس ِفيهاَ ِب ِإْن ، َعوٌُج و ْبَت و َه َذ
َهاَ ُتقيُمهاَ َت َهاَ ، كسر َكْسُر ُقهاَ»  َو .طلَّ

ُلهَُّ . والوُاو العين بفتح  هوُ» « عوٌُج:  قوُ

ّلهَّ عبد وعن -274 َعَة بن ال ّلهَُّ رضيِ َزْم َعَ َأنهَّ ، عنهَّ ال ّلى النبيِّ سم اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُطُب وَس َكر ، يِّْخ َقَة وذ ّناَ ِذىَ ال ّل َهاَ وا َقر ّلهَّ رسوُل فقاَل ، ع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِذ : وَس ِإ ْنبعث «  َهاَ ا َقاَ ْنبعَث» َأْش ِزيٌِّز، َرُجٌل َلهاَ  ا ِرٌم ع عاَ
ٌعَ ِني ِهَّ فيِ م ِط ْه ُثّم ر َكَر »  َء ذ ّنساَ ُد:  َفقاََل ، ِفيهّن َفوُعَظ ، ال ْعِم ُكْم « يِّ َأَحد

ُد ِل َتهَُّ فيْج َأ ْلد اْمر ِد ج ْب َع ْل ّلهَُّ ا َلع َهاَ ف ُع ِهَّ آَِخر ِمْن ُيِّضاَج ُثّم» يِّوُِم ُهْم   َعظ فيِ َو
ِهْم ِة ِمن ضحك َط ِلَم:  وقاَل الّضْر ُكْم يِّضحُك « َد  متفق» ؟ يِّفعُل ِمّماَ َأَح

. عليهَّ



ِرُم       ْلعاَ َوا ِء المهملة » باَلعين «  ُهوُ والرا ْفِسد الّشّريُِّر :  ُلهَّ ، الُم : وقوُ
ْي »، انبعَث«  َقاََم َأ . بسرعة : 

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ وعن -275 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْفَرْك  « لِ: وَس ْؤِمٌن َيِّ َنًة ُم ْؤِم ِره ِإْن ُم ًاَ ِمنهاَ َك ْنهاَ رِضيَِ ُخلق آََخَر ِم

ْو» َأ ُه:  َقاََل   ْيَر مسلم.  رواه» « غ

ُلهَُّ ْفرْك: «  وقوُ ِء بفتِح » هوُ يِّ ِإسكاَِن الياَ ِء و ُيِّبغُُض معناَه الفاَ َقاَُل ، :  : يِّ
َكِت ُة َفر َأ َهاَ المْر ْوَج َهاَ ، َز َك ِر َف ْوُجهاَ و ِء بكسر ، َز ُكهاَ ، الرا َهاَ يِّفر ْي بفتح َأ  :

َهاَ َأبغُض ّلهَّ ، :  . أعلم وال

َوُِص بِن َعْمرو وعن -276 َلْح ّلهَّ رضيِ الُجشميِّ ا ّنهَُّ عنهَّ ال َعَ َأ النبيِ سِم
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة فيِ وَس َوُداع َحّج ْل ُقوُُل ا َد َأْن بعد يِّ ّلهَّ َحِم ، تعاَلى ال
َنى َأث ِهَّ َو ْي َل ّكر  ع َألِقاَل:  ُثّم ، ووعَظ وذ ْوُصوُا «  َت ِء واْس ّنساَ ًا ِباَل ْير ، َخ
ّنَماَ ِإ ُكْم َعوُاٍن ُهّن َف َد ْن ْيس َع ُكوَُن َل ُهّن تْمل ْن ًاَ ِم ْيئ ْيَر َش ِلَك غ ّ ذ ِتيَن َأْن ِإلِ ْأ يِّ

ٍة َفاَحش ٍة ِب ّين ِإْن ، ُمب ْلَن ف ُهّن َفع ْهُجرو ُبوُهّن ، المَضاَجعَِ فيِ َفاَ ًاَ واْضر َضْرب
ْير ِإْن ، ُمبّرٍح غ ُكْم ف َن ُغُوُا َفلَّ َأطع ْب ِهّن ت ْي َل ُكْم ِإّن َألِ ، سبيلَّ َع َلى َل ُكْم َع ِئ ِنساَ
ّقاَ ُكْم ، َح ِئ ِنساَ ِل ُكْم و ْي َل ّقاَ، َع ُكْم ح ّق ْيهّن َفَح َل ْئَن لِ َأن َع ِط مْن ُفُرشكْم ُيِّوُ

ْكرهوَُن َذّن َولِ ، َت ْأ ُيوُتكْم فيِ يِّ ْكرهوَُن ِلمن ُب ُهّن َألِ ، ت ّق ُكْم وح ْي َل َأن َع

ُنوُا ْيهّن ُتْحس ِهّن فيِ ِإل ِت َوطعاَمهّن». ِكْسوُ

. صحيٌح حسن : حديِّث وقاَل الترمذىَ رواه      

ّلى قوُلهَّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْي عوُاٍن«  وَس َأ َأِسيَراٌت »  ُعَ ، :  ٍة جْم ِني ، عاَ
ْيِن َع ْل ِة ِباَ َل ْهَم ُة وهى ، الُم َلِسيَر ِنيِ ، ا ْلعاَ َلِسيُر وا ّبهََّ : ا ّلهَّ رسوُل . َش ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َة وَس َأ َهاَ فيِ المْر َل ْكم تْحَت ُدُخوُ ْوِج ُح ِر الّز َلسي باَ

َوُ الُمبّرُح والضْرُب« ُه ّق » :  ُد الّشاَ ّلى وقوُلهَّ ، الشديِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َفلَّ: « ُغُوُا   ْب ِهّن َت ْي َل ِبيلَّ َع ْي ًَس َأ ُلبوُا : لِ »  ًاَ َتط ِريِّق ِهَّ تْحتّجوَُن ط ِهّن ِب ْي َل َع

ُتؤذونهّن ِهَّ، َو ّلهَّ ِب . أعلم وال

َيَِّة وعن -277 َعاَو َة بِن ُم ْيد ّلهَّ رضيِ َح ّلهَّ رسوُل  يِّاَ: : قلُت قاَل عنهَّ ال ال
ّق ماَ ِة َح ْوَج َناَ َز ِهَّ َأَحد ْي َل َأن : قاَل ؟ َع ْطعَمهاَ «  َذا ُت ِعْمَت ِإ َهاَ ، َط ْكُسوُ َت و
َذا ْيَت ِإ َتس ْك َوُجهََّ، َتْضرِب ولِ ا ْل ّبْح َولِ ا َق ْهُجْر ولِ ، ُت ّ َت ْيِت فيِ ِإلِ َب ْل  حديٌِّث» ا

ّبْح لِ«  : معنى وقاَل داود َأبوُ رواه حسٌن َق َأىَُت ُقْل : لِ »  ّبَحِك ت ّلهَّ َق . ال



ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ وعن -278 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْكَمُل:  وَس َأ ْؤمنين «  ًاَ الُم ُهْم ِإيَِّماَن ُن ًاَ َأْحس ُلق ُكْم ، ُخ َوِخياَر

ِهم خياَُركم ِئ ِنَساَ ّترمذي  رواه» ِل . صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل ال

ِد بِن ِإيِّاَس وعن -279 ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ ُذباَب أبيِ بِن ال : قاَل قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع َوَس ُبوُا « لِ َء َتْضر ِهَّ ِإَماَ ّل َء» ال َفجاَ ُعَمُر  
ّلهَّ رضيِ ّلهَّ رسوُل إلى عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع َقاََل وَس ِئْرَن َف َذ  :

ّنساَُء َلى ال ِهّن فيِ َفَرّخَص ، َأْزواجهّن َع َأطاَف َضْرب ّلهَّ رسوُِل ِبآِل َف ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٌء وَس ِثيٌر ِنساَ ُهّن َيِّْشكوَُن َك ّلهَّ رسوُل فقاَل ، َأْزواج ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد: وَس َق َل َطاََف  «  ْيت بآِل َأ ٍد َب ٌء ُمحّم ِر ِنساَ ُكوَُن َكثي يِّْش

ُهّن َواَج ْيَس َأْز ِلئك َل ُكْم ُأو ِر ٍد داود أبوُ رواه»  بخياَ . صحيح بإسناَ

ِد وعن -280 ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ العاَص بن عمرو بِن ال رسوُل َأن عنهماَ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َياَ:  قاَل وَس ْن ّد ٌع «ال َتاَ ْيُر ، َم َهاَ َوَخ ُة َمتاَع َأ الَمْر

. مسلم  رواه» الّصاَلحُة

المرأة على الزوج حق باب- 35
ّله قال فضل بما النساء على قوامإون تعالى:  { الرجال ال
ّله أمإوالهم. مإن أنفقوا وبما بعض، على بعضهم ال

ّله حفظ بما للغيب حافظات قانتات فالصالحات } . ال
(انظر السابق الحوص بن عمرو حديث فمنها الحاديث وأمإا

قبله.  الباب ) في276 رقم الحديث

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-281 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َذا: وَس ِإ َعاَ  «  َتهَُّ الّرُجُل د َأ َلى اْمر ِهَّ ِإ َلْم ِفَراِش ِهَّ ف ِت ْأ َباَت َت َغْضباََن َف
َهاَ ْي َل َهاَ َع َعنت َكُة َل ّتى الملَّئ ٌقُتْصبَح» َح . عليهَّ  متف

َذا: لهماَ روايِّة وفيِ ِإ َتْت  «  ُة َباَ َأ ًة الَمْر َهاَ ِفَراَش َهاَِجَر ْوج َهاَ َز ْت َكُة َلعن ِئ الَملَّ
ّتى ِبَح َح .» ُتْص



ٍة وفيِ ّلهَّ رسوُُل قاَل روايِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِذي: وَس ّل ْفِسيِ  «وا ِه َن ِد َي ِب
ُعوُ َرُجٍل ِمن َماَ ْد َتهَُّ َيِّ َأ َلى اْمَر ِهَّ ِإ َبى ِفَراِش أ

ْ َت ِهَّ َف ْي َل ّ َع ّلذي َكاََن ِإلِ فيِ ا
ًاَ الّسماَِء َهاَ َساَِخط ْي َل ّتى َع ْنهاَ َيِّْرَضى َح  .» َع

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-282 ًاَ عنهَّ ال ّلهَّ رسوُل َأن َأيِّض ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍة َيِّحّل  «لِ: قاَل وَس َأ َهاَ َتُصوَُم َأْن لِْمَر ْوُج ٌد َوَز ِه ِهَّ ِإلِ َشاَ ِن ْذ ِإ َولِ ، ِب
َذْن ْأ ِهَّ فيِ َت ِت ْي ّ َب ِهَّ ِإلِ ِن ِإذ ٌق» ِب . البخاَري لفظ وهذا ، عليهَّ  متف

ّلهَُّ رضيِ عمَر ابن  وعن-283 ّلى النبيِ عن عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُكْم: قاَل ّل ُك ُكْم راٍع،  «  ّل ُك ِهَّ عْن مسئوٌُل  و ِت ّي َلِميُر ، رِع والّرُجُل ، َراٍع وا
َلى راٍع ْهِل ع ِهَّ َأ ِت ْي ُة ، َب َأ ْيِت على راِعيٌة والمْر ْوِجهاَ ب ِه َز ِد َل ُكْم ، وو ّل ُك راٍع َف

ُكْم ، ّل ُك ِهَّ عْن مسئوٌُل و ِت ّي ٌق» رِع . عليهَّ  متف

ْلق عليِّ أبيِ  وعن-284 ّلهَّ رضيِ عليِّ بن َط ّلهَّ رسوَُل َأن عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َذا: قاَل وَس ِإ َتهَُّ الّرُجُل دعاَ  « ْوج ِهَّ َز ِت ِهَّ ِلَحاَج ِت ْأ َت ْل ِإْن َف َنْت و َكاَ
َلى ّنوُر» َع ّت حسن : حديِّث الترمذي وقاَل ، والنساَئيِ الترمذي  . رواهال

. صحيح

ّلهَُّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-285 ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْوُ: قاَل َل ْنُت  «  ًا ُك ًا آَِمر َد َأْن أَحد ٍد يِّْسُج َأة َلَمْرُت َلح َد َأْن المْر َتْسُج

َهاَ ْوِج صحيح. حسن : حديِّث وقاَل الترمذي  . رواه» ِلَز

ّلهَُّ رضيِ سلمَة ُأّم  وعن-286 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَلت عنهاَ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّيِّماَ: وَس َأ ٍة  «  َأ َتْت امر َهاَ ماَ ْوُج َلِت راٍض عنهاَ وز ّنَة دَخ  رواه» الَج

. حسن حديِّث  وقاَل الترمذي

ِذ  وعن-287 ّلهَُّ رضيِ جبٍل بِن معاَ ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِذي  « لِ: قاَل وَس ْؤ ٌة ُت َأ َهاَ اْمَر ْوَج ْنياَ فيِ َز ّد ّ ال َلْت ِإلِ ُتهَُّ قاَ ْوَج ِمَن َز
ِر ِعيِن الُحوُ ْل ِذيِّهَّ لِ ا ْؤ َلِك ُت ّلهَّ َقاَت ّنَماَ ، ال ِإ َدِك ُهوُ َف ْن َأْن ُيِّؤِشُك دِخيٌل ِع

َقِك ِر َليناَ ُيِّفاَ حسن. حديِّث وقاَل الترمذي  رواه» ِإ

ّلهَّ رضيِ زيِّد بِن ُأساََمَة  وعن-288 ّلى النبيِ عن عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْكُت  « ماَ: قاَل وَس ِدي تر ْع َنًة ب ْت َلى َأَضّر ِهيِ ِف ِء : ِمَن الّرجاَِل َع ّنَساَ ال

ٌق» . عليهَّ  متف



العيال على النفقة باب- 36
ّله قال وكسوتهن رزقهن له المولود تعالى:  { وعلى ال

} . بالمعروف
عليه قدر ومإن سعته، مإن سعة ذو تعالى:  { لينفق وقال
ّله، آتاه مإما فلينفق رزقه ّله يكلف ل ال ًا ال } . آتاها مإا إل نفس
} . يخلفه فهو شيء مإن أنفقتم تعالى:  { ومإا وقال

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-989 ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َناٌَر:  وَس ِديِّ َتهَُّ « ْق َف ْن ّلهَّ سبيِل فيِ َأ َناٌَر ، ال ِديِّ َتهَُّ َو َفق ْن ٍة فيِ َأ َب َق ، ر

َناٌَر ِديِّ ْقَت و ّد ِهَّ تص َلى ِب ِكيٍن، َع َناٌَر ِمْس ِديِّ َتهَُّ َو ْق ْنف َلى َأ ِلَك ع ْه َهاَ ، َأ ْعظُم َأ

ًا ّلذي َأْجر َتهَُّ ا ْق َف ْن َلى َأ ِلَك ع ْه . مسلم  رواه» َأ

ِد أبيِ  وعن-290 ِهَّ عب ّل َقاَُل ال ُيِّ ِد : أبيِ لهَّ َو ْوُباََن الّرحمن عب َد ْبن َث ُد ُبْج
َلى ْوُ ّلهَّ رسوُِل َم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل وَس ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْفَضُل:  وَس َأ ٍر «  َناَ ُقهَُّ ِديِّ ْنِف َناٌَر الّرُجُل ُيِّ ُقهَُّ ِديِّ ْنِف َلى ُيِّ ِهَّ َع ِل ، ِعياَ
َناٌَر ِديِّ ُقهَُّ َو ْنِف َلى ُيِّ ِهَّ َع ِت ّب ّلهَّ سبيِل فيِ دا َناٌَر ، ال ِديِّ ُقهَُّ و ْنِف َلى ُيِّ فيِ َأْصحاَبهَّ ع
ِبيِل ِهَّ س ّل . مسلم  رواه» ال

َلَمَة ُأّم  وعن-291 ّلهَُّ رضيِ س َلْت عنهاَ ال ِهَّ رسوَُل يِّاَ قلُت:  َقاَ ّل َهْل ، ال
َلمَة أبيِ بنيِ فيِ َأْجٌر ليِ َق َأْن س ِف ْن ِهْم ُأ ْي َل َلْسُت ، ع ِتهْم َو َك ِر َتاَ َذا ب َك َه

َذا َك َه ّنماَ ، و ِنيِّ ُهْم ِإ َعْم : فقاَل ؟ ب َن ْقِت ماَ َأْجُر َلِك «  َف ْن ِهم َأ َلي ٌق» ع  متف
. عليهَّ

ّقاَص أبيِ بن سعد وعن -292 ّلهَّ رضيِ و ِهَّ فيِ عنهَّ ال ِث ِديِّ ّطوُيِِّل ح ِذي ال ال
ُه ّدْمناَ ّول فيِ َق َتاَِب َأ ِك ْل ِة َباَِب فيِ ا ّي ّن ّلهَّ رسوُل َأّن ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّنَك:  لهَّ قاَل وَس ِإ َو َق َلْن «  ِف ْن َقًة ُت َف ِغُيِ َن َت ْب َهاَ َت ّلهَّ َوجهََّ ِب ّ ال بهاَ ُأِجْرَت إلِ
ّتى ِتَك فيِ فيِ َتْجعُل ماَ َح َأ ٌق» امر . عليهَّ  متف

ٍد أبيِ  وعن-293 ُعوُ ّي َمْس ِر َبد ْل ّلهَّ رضيِ ا ّلى النبيِ عن ، عنهَّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َذا:  قاَل وَس ِإ َق « َف ْن ِهَّ على الّرُجُل َأ ِل ْه َقًة َأ ُبهاَ نف َتس ِهيِ يِّح َلهَُّ َف

َقٌة ٌق» صد . عليهَّ  متف



ِد  وعن-294 ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيِ العاَص بِن عمرو بِن ال : قاَل قاَل عنهماَ ال
ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكفيِ:  قاَل وَس ِء «  ًاَ ِباَلمْر ْثم َعَ َأْن ِإ ّي ُيَِّض

ُقوُُت َمْن . وغيره داود َأبوُ رواه صحيٌح  حديٌِّث» يِّ

ُه صحيحهَّ فيِ مسلم ورواه  َناَ َكفيِ:  قاَل بمع ِء «  ًاَ ِباَلمْر ْثم ِبَس َأْن ِإ َيِّْح
ِلُك َعّمْن َتهَُّ يِّم  .» ُقوُ

َة أبيِ  وعن-295 ّلهَُّ رضيِ هريِّر ّلى النبيِّ َأن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ٍم ِمْن « َماَ:  قاَل ْوُ ِبُح يِّ ُد ُيِّْص َباَ ِع ْل ِهَّ ا ّ ِفي َكاَِن ِإلِ َل ْنزلِِن م ُهماَ َفيقوُُل ، َيِّ ُد : َأح

ُهّم ّل ْعِط ال ًاَ َأ ْنِفق ًاَ ُم َيِّقوُُل ، َخلف ُهّم الَخُر و ّل ْعِط : ال ًاَ َأ ًاَ ُمْمِسك َلف » َت
ٌق . عليهَّ متف

ّلى النبيِ عن  وعنهَّ-296 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد: قاَل وَس َي ْل ْلياَ  « ا ُع ْل ْيٌر ا ِمَن َخ
ِد ْلي َلى ا ْف ْأ الّس َد ْب ُعوُُل بمن وا ْيُر ، َت ِة َوَخ َق َد ِر َعْن َكاََن َماَ الّص ْه َنى َظ ، ِغ

ِعفْف وَمْن َت ّفهَُّ ، َيِّْس ِع ّلهَُّ ُيِّ ْغُِن وَمْن ، ال َت ِنهَّ َيِّْس ْغُ ّلهَُّ ُيِّ . البخاَري  رواه» ال

ِلنفاق باب- 37 ّيد ومإن يحّب مإما ا الج
ّله قال } . تحبون مإما تنفقوا حتى البر تنالوا تعالى:  { لن ال

مإا طيبات مإن أنفقوا آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا وقال
مإنه الخبيث تيمموا ول الرض، مإن لكم أخرجنا ومإما كسبتم

} . تنفقون

ّلهَّ رضيِ َأنس  عن-297 ُبوُ َكاََن:  قاَل عنهَّ ال ْلَحَة َأ ّلهَّ رضيِ َط َثر عنهَّ ال ْك َأ

ِر ْنَصاَ َل ِة ا َن ِديِّ ً ِباَلم َكاََن ، َنْخٍل ِمْن َماَلِ ِهَّ َأَحّب َو ِل ِهَّ َأْموُا ْي َل َء ِإ ْيَرحاَ َنْت ، َب َوكاَ
َلَة ِب ْق َت ِد ُمْس ّلى رسوُُل وكاََن المْسِج ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ وَس ُل ْدُخ َويِّْشرُب يِّ

ٍء ِمْن َهاَ ماَ ّيٍب ِفي َنٌس َقاََل َط َلّماَ َأ َلْت : ف ِه نَز ِذ َلْن  : اليُِّة َه ُلوُا {  َناَ ِبّر َت ْل ا
ّتى ُقوُا ح ْنِف ّبوَُن ِمّماَ ُت ُبوُ قاَم  } ُتِح ْلَحَة َأ ّلهَّ رسوُل ِإلى َط ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ رسوَُل : يِّاَ فقاَل وَس ّلهَّ ِإّن ال َلى ال َعاَ ْنَزَل َت ْيَك َأ َل َلْن:  َع ُلوُا {  َناَ َت
ِبّر ْل ّتى ا ُقوُا ح ْنِف ّبوَُن ِمّماَ ُت ِإّن  } ُتِح َليِّ َماَليِ َأَحّب َو َء ِإ ْيَرَحاَ َهاَ ، َب ّن ِإ َقٌة و َصد
ِهَّ ّل َلى ل َعاَ َهاَ َأْرُجوُ َت َهاَ ِبّر ُذْخر ْند و ّلهَّ ِع ْعهاَ ، تعاَلى ال ّلهَّ رسوُل يِّاَ َفَض ْيُث ال ح

ّلهَُّ، َأَراَك ّلهَّ رسوُل فقاَل ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع َبٍخ وَس ِلَك ، «  َماٌَل ذ
ِلَك ، َرابٌح ِبٌح َماٌَل ذ ْد ، َرا َق ْعُت َو ْلَت َماَ سِم ّنيِ ، ُق ِإ َهاَ َأْن َأَرىَ َو َل َع فيِ َتْج



ِبيَن ْقَر َل ُبوُ فقاَل » ا ْلَحَة َأ َعُل َط ْف َأ ّلهَّ رسوَُل يِّاَ :  َهاَ ، ال َقّسَم ُبوُ َف ْلَحَة َأ َط
ِهَّ فيِ ِب ِر َقاَ َبنيِ ، َأ ِهَّ. َو ٌقَعّم . عليهَّ  متف

ُلهَُّ  ّلى وقوُ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « الصحيحين فيِ  ُروي» َرابٌح « ماٌَل:  وَس
ِء« َرايٌِّح»   و» َرابٌح ِة باَلباَ ِء الموُحد ِة وباَلياَ ْي ، المثناَ ْيَك َرايٌِّح َأ َل ُعهَُّ َع ْف ، َن

ُء و ْبَرَحاَ َب َقُة» «  ِيِّ ِد ِر وروي ، َنْخٍل  َح ِء بكس . َوفتِحهاَ الباَ

في مإن وسائر المميزين وأولده أمإره وجوب بيان- 38
رعيته

ومإنعهم ، وتأديبهم ، المخالفة عن ونهيهم تعالى الله بطاعة
ْنِهّي ارتكاب مإن  عنه مَإ

ّله قال } . عليها واصطبر بالصلة أهلك تعالى:  { وأمإر ال
وأهليكم أنفسكم قوا آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا وقال

ًا } . نار

َة أبيِ  وعن-298 ّلهَّ رضيِ هريِّر رضيِ عليِّ بُن الحسُن َأخذ:  قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ ُهماَ ال ْن ًة ع ِر ِمْن َتْمر ِة َتم َق َهاَ الّصد ِهَّ فيِ َفجعل ّلهَّ رسوُُل فقاَل ِفي ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكْخ : وَس ِم ، ُكْخ «  َهاَ ِإْر ِلْمَت َأماَ ، ِب ّناَ ع ُكُل لِ َأ ْأ ن
. عليهَّ  متفق» ،؟ الّصدقَة

ٍة وفيِ  َناَ َتِحّل لِ « إناَ:  روايِّ ِكْخ:   وقوُلهَّ» الّصدقُة ل ُيِّقاَُل» ِكْخ «   
َكاَِن ِء ِباَْس َقاَُل ، الَخاَ ُيِّ َهاَ و ِر َكس ِوُيِِّن معَ ب ْن ّت ِبيِّ َزْجر كلمُة وهيَِ ال عن للّص

َذَراِت َتق َكاََن ، الُمْس ّلهَّ رضيِ الحسُن و ًاَ عنهَّ ال ِبي . ص

ْفٍص أبيِ  وعن-299 َلمَة أبيِ بن ُعَمر ح ِد س ّلهَّ عب ِد بِن ال َلسد عب : ا
ّلهَّ رسوُل ربيِب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْنُت قاَل وَس ُك ًاَ :  ِر فيِ ُغلَّم حْج

ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنْت ، وَس َكاَ ِدي و ِطيُش َيِّ ِة فيِ َت َف ، الّصْح
ّلهَّ رسوُُل  ليِ فقاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهََّ سّم ُغلَُّم « يِّاَ : وَس ، تعاَلى ال
ُكْل ِنَك، َو ُكل ِبيِمي َفماَ» يِّليَك مّماَ و َلْت   ْلَك َزا ْعمتيِ ِت ُد ِط ْع ٌق. ب . عليهَّ  متف

ِطيش  َت ُدوُر»  « و َت ِة َنوُاِحيِ فيِ :  . الّصفَح

ّلهَّ رضيِ عَمر ابن  وعن-300 ّلهَّ رسوُل : سمعت قاَل عنهماَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُكْم:  يِّقوُل وَس ّل ُك ُكْم ، راٍع «  ّل ُك ِهَّ عْن مسئوٌُل و ِت ّي ، رِع



ِلَماَُم ِهَّ َعْن ومسئوٌُل ، َراٍع وا ِت ّي ِهَّ فيِ َراٍع والّرُجُل ، َرِع ِل ْه َعْن ومسئوٌُل َأ
ِهَّ ِت ّي ُة ، َرِع َأ ْيِت فيِ راِعيٌة والمْر َهاَ ب ْوِج َهاَ عْن ومسئوُلة َز ِت ّي ِدُم ، رِع والَخاَ

ِه ماَِل فيِ َراٍع ِد ّي ِهَّ َعْن ومسئوٌُل س ِت ّي ُكْم ، َرِع ّل ُك عْن ومسئوٌُل راٍع ف
ِهَّ» ِت ٌقرِعي . عليهَّ  متف

ْعيب بن عمرو  وعن-301 ِه عن ، َأبيهَّ عن ، ُش ّد ّلهَّ رضيِ َج : قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكْم « ُمُروا:  وَس ْولِد ِة َأ ُهْم ِباَلّصلَّ و
ُء َناَ ْب ِنيَن سبعَ َأ ُبوُهْم ، ِس ِر َهاَ واْض ْي َل ُهْم ع ُء َو َناَ ْب ِر َأ ُقوُا ، َعْش ُهْم وفّر َن ْي فيِ ب

ٍد داود أبوُ رواه حسن  حديٌِّث» المَضاَجعَِ ِإسناَ . حسٍن ب

ّيَِّة أبيِ  وعن-302 َة ُثر ْبَر ٍد بِن َس ْعب ِنيِّ َم َه ّلهَّ رضيِ الج : قاَل قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ّلُموُاوَس َع ِبيِّ «  َة الّص ْبعَِ الّصلَّ ِنيَن ِلَس ، ِس

ُه ُبوُ ِر َهاَ َواْض ْي َل ْبَن ع ِر ا ِنيَن عْش ، داود َأبوُ رواه حسٌن  حديِّث» ِس
. حسن حديِّث وقاَل والترِمذي

ْفُظ  َل ُود أبيِ و ِبيِّ « مُروا:  دا ِة الّص َ َذا ِباَلّصلَّ َغ ِإ َل َعَ َب ْب ِنيَن َس  .» ِس

به والوصية الجار حق باب- 39
ّله قال ّله تعالى:  { واعبدوا ال ًا، به تشركوا ول ال شيئ

ًا وبالوالدين والمساكين، واليتامإى، القربى، وبذي إحسان
وابن بالجنب، والصاحب الجنب، والجار القربى، ذي والجار

} . أيمانكم مإلكت ومإا السبيل،

ّلهَّ رضيِ وعاَئشَة عمَر ابِن  وعن-303 ّلهَّ رسوُُل : قاَل َقاَلِ عنهماَ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ِريُِّل َزاَل « َماَوَس ْب ِنيِ ِج ِر ُيِّوُِصي ّتى ِباَلجاَ َننُت ح ّنهَُّ َظ َأ

ُثهَُّ َوُّر ُي ٌق» س . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ ذّر أبيِ  وعن-304 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َيِّاَ:  وَس َباَ «  َبْخَت ِإذا ذّر َأ َقًة َط ِثْر ، َمَر ْك َأ َءهاَ َف ْد ، َماَ َه َعاَ َت َنَك َو ِجيَرا

. مسلم  رواه»



ّلى خليليِ : إن قاَل ذّر أبيِ عن لهَّ روايِّة وفيِ  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِنيِ ْوَصاَ ِإذا:  َأ ًاَ طبْخَت «  ِثْر َمَرق ْك َأ ُه َف َء ُظْر ُثّم َماَ ْن ْهَل ا ْيٍت َأ ِنَك ِمْن َب ِجيرا

ُهْم ، ْب َأِص َهاَ َف ْن ْعُروٍف ِم  .» ِبم

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-305 ّلى النبيِ َأن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِهَّ:  قاَل ّل ْؤِمُن لِ « وال ِهَّ ، ُيِّ ّل ْؤِمُن لِ وال ِهَّ رسوَُل يِّاَ : مْن ِقيَل»  ، ُيِّ ّل ؟ ال
ّلذي : قاَل ْأمُن : لِ « ا ُه يِّ َقهَُّ،» جاَُر ِئ َوُا عليهَّ.  متفقَب

ٍم روايِّة وفيِ  ْدُخُل « لِ:  لمسل ّنة َيِّ ْأمُن لِ َمْن الج ُه يِّ ِئقهَُّ جاَُر َوُا  .» ب

ُق ِئ َبوُا ْل ِئل» « ا َوُا َغُ ْل . َوالّشّروُر  ا

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-306 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َيِّاَ: وَس َء  «  ِنَساَ
ِلَماَِت ِقَرّن لِ الُمس ٌة َتْح َهاَ جاََر ِت ْوُ لجاَر َل ٍة ِفْرَسَن َو ٌق» َشاَ . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُل َأن  وعنهَّ-307 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعَ لِ:  قاَل وَس َن جاٌَر َيِّْم
ُه ِرَز َأْن جاََر ْغُ َبًة يِّ ِه فيِ َخَش ِر ُثّم» ِجدا ُقوُُل   ُكْم : َماَليِ هريِّرة َأبوُ َيِّ َأَرا

َهاَ ْن ِرِضيَن ع ْع ِهَّ ، م ّل ْيَن بهاَ لرميّن وال ُكْم ب ِف َتاَ ْك ٌق. َأ عليهَّ.  متف

ِة» « َخَشبهَُّ ُروىَ     َف ِلَضاَ ِوي ، والجْمعَِ  باَ َبًة وُر ِوُيَِّن» « َخش ْن ّت َلى  باَل َع
ِد ْفَرا ِل ُكْم . وقوُلهَّ: ماَليِ  ا َهاَ َأَرا ْن ِرِضيَن ع ْع ِه عْن : يِّعنيِ ُم ِذ ِة ه ّن . الّس

ّلهَّ رسوُل َأن وعنهَّ  -308 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكاََن « َمْن:  قاَل وَس
ْؤِمُن ِهَّ ُيِّ ّل ِم باَل ْوُ َي ْل ِر، َوا ِذ َفلَّ الِخ ْؤ ُه ُيِّ ْؤِمُن َكاَن َوَمْن ، َجاََر ِهَّ ُيِّ ّل ِم ِباَل ْوُ َي ْل وا
ِر ِرْم ، الخ ْليك ْيفهَُّ َف ْؤمُن َكاََن َوَمْن ، َض ِهَّ ُيِّ ّل ِم ِباَل ْليوُ ِر َوا ُقْل ، الِخ َي ْل ًا َف ْير َخ

ْو ُكْت َأ َيْس ٌق» ِل . عليهَّ  متف

ْيِّح أبيِ  وعن-309 ّلهَّ رضيِ الُخزاعيِّ ُشر ّلى النبيِ َأن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِهَّ ُيِّؤِمُن َكاََن «َمْن:  قاَل وَس ّل ِم ِباَل ْوُ ْلي ِر وا ُيحِسْن ، الِخ ْل ِلى َف ِه إ ِر ، جاَ
ْؤِمُن َكاََن ومْن ِهَّ ُيِّ ّل ِم ِباَل ِر واليوُ ِرْم الِخ ْك ُي ْل ْيفهَُّ، َف ِهَّ يِّؤمُن كاََن ومْن َض ّل باَل

ِم ِر واليوُ ُقْل الخ َي ْل ًا َف ْير ْو َخ ُكْت َأ وروىَ اللفظ، بهذا مسلم  رواه» ِليْس
. بعضهَّ البخاَري



ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-310 ّلهَّ رسوُل  يِّاَ: : قلت قاَلت عنهاَ ال ليِ ِإّن ال
ْيِِّن ِإلى ، َجاََر ّيِّهماَ َف ِدىَ؟ َأ ْه ْقربهِماَ « إلى : قاَل ُأ ْنك َأ ًاَ ِم رواه»  باَب

. البخاَري

ِد  وعن-311 ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ عمر بن ال ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهماَ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ْيُروَس َلصحاَب « َخ َد ا ْن ِهَّ ِع ّل ُهْم تعاَلى ال ْيُر ِهَّ َخ ِب لصـاَِح

ْيُر ، َد الجيران وَخ ْن ّلهَّ ِع ُهْم تعاَلى ال ْيُر ِه خ ِر : وقاَل الترمذي  رواه» لجاَ
. حسن حديِّث

الرحام وصلة الوالدين بر باب- 40
ّله قال ّله تعالى:  { واعبدوا ال ًا، به تشركوا ول ال شيئ

ًا، وبالوالدين والمساكين، واليتامإى، القربى، وبذي إحسان
وابن بالجنب، والصاحب الجنب، والجار القربى، ذي والجار

} . أيمانكم مإلكت ومإا السبيل،
ّله تعالى:  { واتقوا وقال } . والرحام به، تساءلون الذي ال
}  الية. يوصل أن به أمإر مإا يصلون تعالى:  { والذين وقال
ًا بوالديه النسان تعالى:  { ووصينا وقال } . حسن
وبالوالدين إياه، إل تعبدوا أل ربك تعالى:  { وقضى وقال

ًا، تقل فل كلهما أو أحدهما الكبر عندك يبلغن إمإا إحسان
ً لهما وقل تنهرهما، ول أف، لهما ًا، قول لهما واخفض كريم
ًا ربياني كما ارحمهما رب وقل الرحمة، مإن الذل جناح صغير

. {
ًا أمإه حملته بوالديه؛ النسان تعالى:  { ووصينا وقال وهن
} . ولوالديك لي اشكر أن عامإين، في وفصاله وهن، على

ّلهَّ عبد الرحمن عبد أبيِ  عن-312 ّلهَّ رضيِ مسعوُد بن ال : قاَل عنهَّ ال
َألُت ّلى النبيِ س ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّي َع َأ ّلم:  ْلعمِل وَس ِهَّ إلى َأحّب ا ّل ؟ َتعاَلى ال

ُة:  قاَل َهاَ على « الّصلَّ ِت ْق ْلُت » و ُثّم ُق ّي :  ِبّرقاَل: ؟ َأ ْيِِّن  « ِلد َوُا ْل قلُت»  ا
ُثّم ّي :  ُد:  قاَل ؟ َأ َهاَ ِيل فيِ «الِج ِب ِهَّ س ّل ٌق» ال . عليهَّ  متف



ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-313 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِزي  « لِ: وَس ٌد َيِّْج َل ًا و ِلد ّ وا ُه َأْن ِإلِ َد ًاَ َيِِّج ُلوُك َيِّهَُّ ، مم ِر َت َيْش ، َف

َقهَُّ ِت ْع َي . مسلم  رواه» َف

ًاَ  وعنهَّ-314 ّلهَّ رضيِ أيِّض ّلهَّ رسوُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْؤِمُن َكاََن « َمْن:  قاَل ِهَّ ُيِّ ّل ِم ِباَل ْوُ ْلي ِر وا ِرْم ، الِخ ْك ُي ْل َفهَُّ َف ْي كاََن َوَمْن ، َض

ْؤِمُن ِهَّ ُيِّ ّل ْليوُم ِباَل ْليصْل ، الِخر وا ْؤِمُن َكاََن َوَمْن ، َرِحَمهَُّ َف ّلهَّ ُيِّ ِم ِباَل ْوُ ْلي َوا
ِر ُقْل ، الِخ ْلي ًا ف ْو خير َيصُمْت َأ ٌق» ِل عليهَّ.  متف

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-315 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن: « وَس ّلهَّ   ال
َعاَلى َق َت َل َق َخ ْل ّتى الَخ َذا َح َغ ِإ ُهْم َفَر ْن َلْت ، الّرِحُم َقاََمِت ِم َقاَ ُمَقاَُم : هذا َف
ِذ ِئ َعاَ ْل ِة ِمَن ِبَك ا ِطيع َق ْل َعْم : قاَل ، ا َلِك َمْن َأِصَل َأْن َتْرضيَن َأَماَ َن ، َوَص

َعَ َط ْق َأ َعِك َمْن َو َط َلى قاَلت ؟ َق َب ِلَك قاَل ، :  ّلهَّ رسوُل قاَل ثم ، فذ ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُتْم ِإْن  اقرءوا: وَس َهِل :  ِشئ ْيتْم { ف ُتم ِإن َعَس ّلي َأْن َتوُ

ُدوا َلْرِض فيِ ُتفِس ُعوُا ا ّط ُتق ُكْم و ّلى َأْرحاَم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِئَك وَس َل ُأو

ُهم الذيِّن َن ّلهَُّ َلع ُهْم ال َأَصّم ْعَمى ف َأ ُهْم َو ْبَصاََر  ]23  ،22:  [ محمد}  َأ
ٌق عليهَّ. متف

ّلهَّ : فقاَل للبخاَري روايِّة وفيِ         َلِك  « مْن: تعاَلى ال ُتهَُّ ، َوص ْل ، َوص
َطعِك ومْن ُتهَُّ َق » قطع

ّلهَّ رضيِ  وعنهَّ-316 َء قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رسوُل إلى َرُجٌل : َجاَ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ رسوُل : يِّاَ فقاَل وَس ّق َمْن ال ّناَِس َأَح َبتيِ بُحسِن ال قاَل ؟ َصَحاَ

ُأّمك:  ُثّم قاَل » «  ُأّمَكقاَل: ؟ مْن :  ُثّم قاَل »  «  ُأّمَك:  قاَل ؟ َمْن :   »
ُثّم قاَل » ُبوَُك: قاَل ؟ َمْن :  َأ ٌق»  «  . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُل يِّاَ:  روايِّة وفيِ ّق َمْن ال ِة ِبُحْسن الناَس َأَح «:  قاَل ؟ الّصْحب
َناََك ُثّم ، َأباََك ثّم ، ُأّمَك ُثّم ، ُأّمَك ُثّم ُأّمَك ْد َناََك َأ ْد  .» َأ

ِة بمعنى»  « والّصحاَبة  ُثّم:  . وقوُلهَّ : الّصحب َكذا» أباَك «  َه هوُ  
ُثّم:  روايِّة وفيِ َأباَك بّر ثم أي محذوٍف، بفعٍل منصوُب ُبوَُك «  وهذا»  َأ

. واِضح



ّلى النبيِ عن  وعنهَّ-317 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْنُف « رِغم:  قاَل وَس ُثم ، َأ
ْنُف رِغم ِهَّ َأدْرَك َمْن َأنف َرِغم ُثّم ، َأ ْيِّ َبوُ َد َأ ْن ِر ِع ِكب ْل ُهَماَ ، ا ُد ْو َأح ُهماَ َأ ، ِكلَّ
ْدخِل َفلْم ّنَة يِّ . مسلم رواه»  الَج

ّلهَّ رضيِ  وعنهَّ-318 ً َأن عنهَّ ال ّلهَّ رسوُل  يِّاَ: قاَل رجلَّ َبًة ليِ ِإّن ال َقرا
ُهْم ُل ُعوُنيِ َأِص َط ْق َيِّ ُأحِسُن ، َو ِم َو ِه ْي َل ُئوَُن ِإ ُيِّسي ُلُم ، ِإليِّ َو َأْح ُهْم و عن

ُلوَُن َليِّ َويِّْجه ِئْن : فقاَل ، ع َل ْنت «  ْلَت كماَ ُك ّنَماَ ، ُق َأ َك ُهُم َف ّف ولِ ، الَمّل ُتِس
ِهَّ ِمَن معَك َيَِّزاُل ّل ِهيٌر ال ِهْم ظ ْي َل َلى دْمَت ماَ َع . مسلم  رواه» َذلَك َع

ُهْم        ّف ِء  بضم» « وتِس ِر التاَ ِة السين وكس ِء وتشديِّد المهمل  «. الفاَ
ْي الحاَّر الّرماَد وهوُ اللَّم وتشديِّد ، الميم  بفتِح» والَمّل َأ ّنَماَ :  َأ ك

ُهْم ِعُم ْط ُهوُ الحاَّر الّرماَد ُت ِبيهٌَّ و ُقهْم ِلماَ َتش ْلَح ِلثم ِمَن يِّ ُق ِبماَ ا ْلح ِكَل َيِّ آَ
ِد ِم ِمَن الّرماَ ِلث ِهْم الُمْحِسِن على شَئ ولِ ، ا ْي َل ِكْن ، ِإ ُهْم َل َناَل ْثٌم َيِّ َظيٌم ِإ َع

ِهم ِير ْقص َت ِهُم ، َحِقهَّ فيِ َب ِل ِإدَخاَ َذىَ و َل ِهَّ، ا ْي َل ّلهَّ َع . أعلم وال

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-319 ّلهَّ رسوَُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْبَسَط َأْن َأحّب « َمْن:  قاَل ِهَّ فيِ لهَّ ُيِّ ِق َأ ، ِرز ْنس ُيِّ ِه فيِ َلهَُّ و ِر ْليِصْل ، َأث َف

ٌق»  رِحمهَُّ . عليهَّ متف

ْعنى        َأ وم ِره فيِ َلهَُّ « يِّنس َث ْي» َأ َأ ِهَّ فيِ لهَّ : يِّؤخر  :  ِه َأجل ِر ُعُم . و

ُبوُ  كاَن: قاَل  وعنهَّ-320 ْلَحة َأ َثر َط ْك َلنصاَر َأ ِة ا َن ً ِباَلَمديِّ ، َنْخٍل ِمْن َماَلِ
ِهَّ َأحّب وكاَن ِل َوُا َأْم َء ّ َكاَنْت ، ِبيْرَحاَ َلة و ِب ْق ِد ُمْست َكاَن ، الَمْسِج ّلهَّ رسوُُل و ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ، وَس ُل ْدُخ َيِّْشَرب يِّ ٍء ِمْن َو ّيٍب فيهاَ ماَ َنَزلْت َفلّماَ ، َط
ِه ِذ َلْن  : اليُِّة ه ُلوُا {  َناَ ِبّر َت ْل ّتى ا ُقوُا َح ْنِف ّبوَُن ِمّماَ ُت عمران: [ آَل  } ُتِح
ُبوُ قاَم ] 92 ْلحة َأ ّلهَّ رسوُل إلى َط ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : يِّاَ فقاَل وَس

ّلهَّ رسوَُل ّلهَّ ِإّن ال َباََرك ال َلْن:  يِّقوُل وتعاَلى َت ُلوُا {  َناَ ِبّر َت ْل ّتى ا ْنِفُقوُا َح ُت
ّبوَُن ِمّماَ ِإّن  } ُتِح َء ِإليِّ ماَلى َأحب َو َيْرَحاَ َهاَ ، ِب ّن ِإ َقٌة و ِهَّ َصد ّل َأرُجوُ تعاَلى، ل

َهاَ َهاَ ِبّر ُذْخر ْند و ّلهَّ ِع َهاَ ، تعاَلى ال ْع ّلهَّ رسوُل يِّاَ َفَض ّلهَّ. َأراَك حيُث ال ال
ّلهَّ رسوُُل فقاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َبٍخ : وَس ِلَك ، «  ِلَك ، رابٌح ماٌَل ذ ذ
ْد ، رابٌح ماٌَل َق ْعُت و ّنيِ ، ُقلَت ماَ َسِم ِإ َهاَ َأْن َأرىَ و َل َع ِبين فيِ َتْج ْقر َل » ا

ُبوُ فقاَل ْلحة َأ َأفعُل َط ّلهَّ رسوُل يِّاَ :  َهاَ ، ال َقَسم ُبوُ َف ْلحة َأ ِهَّ فيِ َط ِب ِر َأقاَ

ِهَّ وبنيِ ٌق عّم . عليهَّ . متف



َياَُن َوسبق ِهَّ َب ِظ َفاَ ْل َفاَِق باَِب فيِ َأ ْن ِل ُيِِّحب. ِمّماَ ا

ّلهَّ عبد  وعن-321 ّلهَّ رضيِ العاَص بن عمرو بن ال ْقبَلقاَل:  عنهماَ ال َأ

ِبيِّ ِإلى رُجٌل ّلهَّ َن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع ُعَك وَس ِيِّ أباَ
ُ ِة على فقاَل:  ِهجر ال

ِد َهاَ ِغُيِ َوالِج َت َلجَر َأب ّلهَّ ِمَن ا َهْل. قاَل:  تعاَلى ال ْيَِّك ِمْن « ف ِد ٌد وال َحيِّ َأح
ُهماَ بل : نعْم  قاَل» ؟ ِغُيِ : قاَل ِكلَّ َت ْب َت َف َلْجَر «  ّلهَّ ِمَن ا : قاَلتعاَلى؟»  ال

ْعَ : . قاَل نعْم َفاَْرج ْيَِّك ِإلى «  ِد َأْحِسْن ، وال ُهماَ َف َت ٌق. ُصْحب . عليهَّ  متف

ْفُظ وهذا ٍم َل . مسل

ٍة وفيِ  ُهماَ روايِّ َء ل ُنهَّ رجٌل : جاَ َذ ْأ َت ِد فيِ فاَْس َهاَ َأحيِّفقاَل: الِج ِلداَك «  وا
َعْم ؟ َن ِهماَقاَل: ، قاَل:  ِفي ْد» « ف ِه  .َفجاَ

ّلى النبيِ عن  وعنهَّ-322 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَس:  قاَل وَس ْلوُاِصُل َل ا
ِكّن ِباَلُمكاَفئ ّلذي الوُاِصَل َول َطعْت ِإذا ا َهاَ» َرِحُمهَُّ َق َل . البخاَري  رواهوص

َقطعْت و ْتح» «  َف ِب ِء القاَِف   ّطاَ َو َوال ٌع» « َرِحُمهَُّ .  ُفوُ .  َمْر

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَلت عاَئشة  وعن-323 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  وَس
َقٌة الّرحُم ّل َع َعْرِش َم ُقوُُل ِباَل َلهَُّ وصلنيِ : َمْن َت ّلهَّ َوَص َعنيِ َوَمن ، ال َط ، َق
َعهَُّ َط ّلهَّ َق ٌق» ال . عليهَّ  متف

ِنيَن ُأّم  وعن-324 ْؤِم َنَة الُم ْنِت ميُموُ ِرِث ب ّلهَّ رضيِ الحاَ َهاَ عنهاَ ال ّن أ
َ

َقْت َت ًة َأع َلم وليد ِذِن َو ْأ َت ِبيِّ َتس ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلّماَ ، وَس يِّوَُمهاَ كاََن ف
ّلذي َهاَ يِّدوُر ا ْي َل ّلهَّ رسوُل  يِّاَقاَلت: ، ِفيهَّ َع ّنيِ ال ْقُت ِإ َت ْع ِليدتيِ َأ : قاَل ؟ و
َو َأ ْلِت «  َنعم:  قاَلت» ؟ َفع َأماَ:  قاَل ْ  ّنِك «  َهاَ لوُ ِإ ِت َطي ْع َلِك َأ كاَن َأخوُا

َظَم ِرِك َأع ٌق» لج . عليهَّ  متف

َء  وعن-325 ْنِت َأْسَماَ ٍر أبيِ ب ْك ّديِِّق ب ّلهَّ رضيِ الّص : قاَلت عنهماَ ال
ِدمْت ِهيِ ُأّميِ عليِّ َق ِد فيِ ُمشركة و ْه ّلهَّ رسوُل ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْيُت وَس َت َتف ّلهَّ رسوُل َفاَْس ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِدمْت قلُت وَس َق َعليِّ : 

ِهى ُأّمى َأِصُل ، راغبٌة َو َنعْم : قاَل ؟ ُأّميِ َأف . عليهَّ  متفق» ُأّمِك ِصليِ « 

َأي» « راِغبٌة:  وقوُلهاَ        َطاَِمعٌة   ِدي :  ُلنيِ ِعن َأ ًاَ َتْس َنت ِقيَل ، َشيئ َكاَ  :
َهاَ ّنسِب، ِمْن ُأّم ِقيل: ِمن ال ِة و َلول والصحيُح الّرضاَع . ا



ِة زيِّنب  وعن-326 ّي ِف ِة الثق َأ ِد اْمر ِهَّ عب ّل ٍد بن ال ّلهَّ رضيِ مسعوُ عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَلت وعنهاَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّدقَن:  وَس َتص يِّاَ « 
ْعَشَر ِء َم ّنَساَ َلوُ ال ُكّن ِمن و ّي ِل ِد ِإلى َفرجعُت قاَلت: » ُح ّلهَّ عب ابِن ال

ٍد ّنك لهَّ فقلُت مسعوُ ِإ ِفيُف رُجٌل :  ِد َذات َخ َي ِإّن ال ِهَّ رسوَُل و ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْد وَس ِة أمرناَ ق ِتهَّ ، باَلصدق ْأ ْلهَُّ ف َأ ُئ ذلك كاَن فإن ، فاَس ِز ّنيِ ُيِّْج ع
ّ ِإلِ َهاَ َو َت ُف ُكْم ِإلى َصَر ُد . فقاَل َغير ِهَّ عب ّل َبِل ال ِهَّ :  ِتي ْقُت ، َأنِت ائ َل َط ، فاَن
ِإذا ٌة َف َأ ِر ِمن اْمر َنصاَ َل ّلهَّ رسوُل ِبباَِب ا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع حاََجتيِ وَس

َهاَ ُت ّلهَّ رسوُل وكاَن ، حاَج ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ ُألِقيْت قد وَس َلي المهاَبُة ع
َفَخرج َناَ ، بلٌَّل عليناَ .  ُقل ْئِت لهَّ ف ّلهَّ رسوَُل : ا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع وَس
ُه ِبْر َأْخ ْيِن َأّن َف َت َأ َباََب اْمر ِنَك ِباَل َألِ ُئ َتس ِز ُتج َأ َقُة :  َد ُهَماَ الّص ْن على ع

ِهماَ ٍم َوعلى أزواِج َتاَ ِهَماَ فيِ َأيِّ ِر ُه َولِ ؟ ُحُجوُ ِبر َدخل ، َنحُن مْن ُتْخ ِبلٌَّل َف
َلى ّلهَّ رسوُل ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلهَُّ ، وَس َأ ّلهَّ رسوُُل لهَُّ فقاَل ، َفس ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٌة َاََل ق» ؟ هماَ « من وَس َأ ِر ِمَن : اْمر َلنصاَ ْيِّنُب ا . َوَز
ّلهَّ رسوُل فقاََل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّي وَس َأ ِنِب « : قاَل » ؟ ِهيِ الّزيِّاَ
ُة َأ ِد امر ِهَّ عب ّل ّلهَّ رسوُل فقاَل ، ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ُهَماَ وَس َل َأْجراِن « 

َأْجُر ِة :  َأْجُر القراب ِة َو َق ٌق» الّصد . عليهَّ  متف

ْفياَن  أبيِ  وعن-327 ّلهَّ رضيِ حرٍب بِن صْخر ُس ِهَّ فيِ عنهَّ ال ِث ِديِّ ح
ّطوُيِّل ِة فيِ ال ْقَل َأّن ِهرقل قّص ْفياَن َلبيِ قاَل ِهر َذا س َفماَ ُكْم :  ْأُمُر ِهَّ يِّ ؟ ِب

ْعنيِ ِبيِّ َيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُدوا  : يِّقوُُل:  قلت: قاَل وَس ُب ْع ّلهََّ « ا ال
ُه َد ُكوُا ولِ ، َوح ِر ِهَّ ُتْش ًاَ ِب ْيئ ُكوُا ، َش ْتُر ُقوُُل ماَ وا ُؤكْم يِّ َناَ ، آَباَ ْأُمُر ِة ويِّ ، باَلّصلَّ

ْدِق َفاَِف ، والّص ِة ، والع َل ٌق» والّص . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ ذر  أبيِ  وعن-328 ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكم:  وَس ّن ِإ َتُحوَُن « ْف ًاَ ست َكُر َأْرض ْذ َهاَ ُيِّ ِقيَراُط ِفي  .» ال

ٍة وفيِ        ْفتُحوَُن:  روايِّ ِهيِ مـْصر « ست ، الِقيراُط ِفيهاَ ُيَِّسّمى َأْرٌض و
ْوُُصوُا َت ِلهاَ َفاَس ْه َأ ًا، ِب ْير ِإّن خ ُهْم َف ًاَ ِذمة َل  .» ورِحم

ٍة وفيِ    ِإذا:  روايِّ ُتموُهاَ « ف َتح ْفت ُنوُا ، ا َأْحِس َهاَ ِإلى َف ِل ْه ِإّن ، َأ ُهم َف ِذّمًة ل
ًاَ» َأوورِحم ِذّمًة قاَل   ًا « . مسلم  رواه» وِصهر



ُء قاَل َلماَ ُع ُهْم التيِ : الّرِحُم ال ْوُُن ل ّلى ِإْسماَِعيَل ُأّم َهاََجر َك ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْنهْم وَس ْهُر».  ِم ِريِّة : كوُُن«والّص ِهيَم ُأّم ماَ ّلهَّ رسوُل ابِن ِإبرا ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع . منهم وَس

ّلهَّ رضيِ هريِّرة  أبيِ  وعن-329 َلْت : لماَ قاَل عنهَّ ال ِه نز ِذ َيُِّة ه : ال
ِذر  ْن َأ َو ِبيَن عِشيرتَك {  َلقر ّلهَّ رسوُُل  ] دعا214َ:  [ الشعراء  } ا ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَِّشاَ وَس ُعوُا ُقَر َتم َعّم فاَْج ِد َبنيِ «يِّاَوقاَل:  وَخّص ، َف عب
ْعب بنيِ يِّاَ ، َشمٍس َؤي بِن َك ُذوا ، ُل ِق ُكْم َأن ُفَس ْن ِر ِمَن َأ ّناَ َة بنيِ َيِّاَ ، ال ُمّر

ُذوا ، ْكعٍب بـِن ِق ْن ُكْم َأ ُفَس ّناَر ِمن َأن ِد بنيِ يِّاَ ، ال ْب َناٍَف ع ُذوا ، َم ِق ْن ُكْم َأ ُفَس ْن َأ

ِر ِمَن ّناَ ٍم َبنيِ يِّاَ ، ال ُذوا هاَِش ِق ُكْم َأن ُفس ْن ِر ِمَن َأ ّناَ ِد بنيِ يِّاَ ، ال ْب ِلِب ع ّط الم
ُذوا ِق ْن ُكْم َأ ُفس ْن ِر ِمن َأ ّناَ ِطَمة يِّاَ ، ال ْنِقذي فاَ ْفَسَك َأ ّناَر مَن ن ِإنيِ ، ال لِ َف
ِلُك ُكْم َأْم ّلهَّ مَن َل ًاَ ال ْيئ ْير ، ش ُكْم َأّن َغ ًاَ َل َهاَ رِحم ّل أب

َ ِلهاَ س ِبلَّ رواه»  ِب
مسلم.

ّلى قوُلهَّ        ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ:  وَس ِل ِبلَّ ِب ِء بفتِح  هوُ» «  ِة الباَ ِني ّثاَ ال
َهاَ َكسر ِبلَُّل و ُء» « وال َهاَ الحديِّث . ومعنى  الماَ ُل َأِص ّبهََّ ، : س َهاَ ش َت َع ِطي َق
ِة ُأ باَلحرار َف ْط ِء ُت ُد وهذه باَلماَ َبّر ِة. ُت باَلّصل

ّلهَّ عبد  أبيِ  وعن-330 ّلهَّ رضيِ العاَص بن عمرو ال : قاَل عنهماَ ال
ّلهَّ رسوُل سمعُت ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًا وَس ْيَر ِجهاَر ُقوُُل ِسّر غ ِإّن: َيِّ  » 

ُيُسوُا ُفلٍَّن َبنيِ آََل ِلياَئيِ َل ْو َأ ّنماَ ب ّييِ ِإ ِل ّلهَُّ َو ِنين، وصاَلُح ال ْؤِم ِكْن الم َل ُهْم و َل
ّلهاَ رِحٌم ُب ِلهاَ َأ ِبلَّ ّلفُظ عليهَّ  متفق» ِب . للبخاَري . وال

ّيِّوُب  أبيِ  وعن-331 ِد َأ ٍد بن خاَل ّلهَّ رضيِ النصاَري زيِّ ً َأن عنهَّ ال رجلَّ
ّلهَّ رسوَُل  يِّاَقاَل: ِبْرنيِ ال ُلنيِ ِبعمٍل َأْخ ْدِخ ّنَة ُيِّ َباَِعدنيِ ، الج ُيِّ ِر ِمَن َو ّناَ . ال
ّلى النبيِّ فقاَل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ُد وَس ُب ّلهَّ «تع ِرُك ولِ ، ال ِهَّ ُتْش ًاَ ِب ْيئ ، َش
ِقيُم ُت َة َو َ ُتؤتيِ ، الّصلَّ َة و َتِصُل ، الّزكاَ ٌق»  الّرِحم و عليهَّ. متف

ْلماَن  وعن-332 ٍر بن س ّلهَّ رضيِ عاَم ّلى النبيِّ عن ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإذا: قاَل وَس َطَر  «  ْف ُكْم َأ ُد ِطْر َأَح ْف ُي ْل َلى َف ٍر َع ّنهَُّ ، َتم ِإ َكٌة َف ِإْن ، بر َلْم َف

ًا يِِّجد ُء ، َتْمر ّنهَُّ ، َفاَلماَ ِإ ُهوٌُر َف َقُة وقاَل: » ُط َلى « الّصد ِكيِن َع الِمس
َقٌة َلى ، صد َع ِم ذي و َتاَِن الّرِح ْن َقٌة ِث َد َلٌة : َص  .» وِص

. حسن : حديِّث . وقاَل الترمذي رواه



ّلهَّ رضيِ عمر ابن  وعن-333 َنْت: قاَل عنهماَ ال َكاَ ٌة َتحتيِ   َأ ْنُت ، اْمر ُك و
ّبهاَ  َكاََن ، ُأِح َهاَ ُعمُر َو ُه ْكر ّلْقهاَ ليِ فقاَل ، يِّ َط ْيُت :  َتى ، فأب َأ رضيِ َعمُر َف

ّلهَّ ّلى النبيِّ عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذكر ، وَس ّلى النبيِّ فقاَل ، َلهَُّ ذلَك َف َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َهاَ : وَس ْق ّل َط وقاَل: حديِّث والترمذي ، داود َأبوُ  رواه» « 

. صحيح حسن

ِء  أبيِ  وعن-334 ّدْراد ّلهَّ رضيِ ال ً َأن عنهَّ ال ُه َرُجلَّ َتاَ ِإّن: فقاَل َأ ليِ  
ًة َأ ِإن اْمَر ْأُمُرنيِ ُأّميِ و ِقهاَ َت َ َطلَّ ْعُت فقاَل ؟ ِب ِهَّ رسوُل َسِم ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُد ُيِّقوُل وَس ِل ْلوُا ْوسُط « ا ْبوُاِب َأ ِة َأ ّن ِإْن ، الَج ْئَت َف ْعَ ِش َأِض ِلك َف ذ

ْلباََب ِو ، ا ْظهَُّ َأ . صحيح حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي رواه»  احف

ِء  وعن-335 ّلهَّ رضيِ عاَزٍب بن البرا ّلى النبيِ عن ، عنهماَ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َلُة:  قاَل وَس َلة «الَخاَ ِز ْن ُلّم ِبَم حديٌِّث : وقاَل الترمذي  رواه» ا

. صحيح حسن

َأصحاَِب حديِّث منهاَ ، مشهوُرة الصحيح فيِ ِكثيرة َأحاَديِّث الباَب وفيِ

ِر، ْيٍِّج وحديِّث الغُاَ ْد ُجَر َق َقاَ و َب َأحاَديِّث ، َس َهاَ الصحيح فيِ مشهوُرة و ُت ْف َذ َح
ًا ِتصاَر َهاَ َوِمْن ، اْخ َهّم ّلهَّ رضيِ َعبَسَة بن عْمرو حديُِّث َأ ِوُيُِّل عنهَّ ال ّط ال

َتِمُل ِد ِمْن كثـيرة ُجَمٍل على الُمْش َوُاِع ِم َق ِلْسلَّ ِهَّ ا ِب ُه وآَدا ُكُر ْذ َأ ِهَّ َوَس َتَماَِم ِب
ّلهَّ َشاََء ِإن ِء باَِب فيِ تعاَلى ال . فيهَّ قاَل ، الّرَجاَ

ْلُت       ّلى النبيِّ َعلى َدَخ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّكَة وَس ْعنيِ ، ِبَم ّول فيِ َيِّ َأ

ِة ّوُ ُب ُن َنبيِّ»: قاَل ؟ َأنَت ماَ:  لهَّ فقلُت ، ال « : قاَل ؟ نبيِّ : وماَ فقلُت  «
َلنيِ ّلهَُّ َأرس ّي فقلُت ، تعاَلى ال َأ ِب ٍء :  َلك َشيِ َلنيِ : قاَل ؟ َأْرس َأْرس ِة « ِبِصل
ِم َلْرحاَ ِر ، ا َكْس َثاَِن و َأْن ، الو َد و ّلهَّ ُيِّوُّح ِهَّ ُيِّشَرُك لِ ال ٌء ِب َتماََم  وذكر» َشيِ
ّلهَّ الحديِّث . أعلم . وال

الرحم وقطيعة العقوق تحريم باب- 41
ّله قال في تفسدوا أن توليتم إن عسيتم تعالى:  { فهل ال

ّله، لعنهم الذين أولئك أرحامإكم؛ وتقطعوا الرض، ال
} . أبصارهم وأعمى فأصمهم

ّله عهد ينقضون تعالى:  { والذين وقال مإيثاقه، بعد مإن ال



ّله أمإر مإا ويقطعون الرض، في ويفسدون يوصل، أن به ال
} . الدار سوء ولهم اللعنة لهم أولئك
وبالوالدين إياه إل تعبدوا أل ربك تعالى:  { وقضى وقال

ًا، تقل فل كلهما، أو أحدهما الكبر عندك يبلغن إمإا إحسان
ً لهما وقل تنهرهما، ول أف، لهما ًا، قول لهما واخفض كريم
ًا ربياني كما ارحمهما رب وقل الرحمة، مإن الذل جناح صغير

. {

َة  أبيِ  وعن-336 ْيعَ بكر ّلهَّ رضيِ الحاَرِث بِن ُنف : قاَل قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َألِ: وَس ُئكْم  « ّب َن ِر ُأ َب ْك ِر ِبأ ِئ َكباَ ْل ًاَ » ؟ ا ثلَّث

َلى ُقلناَ ّلهَّ رسوَُل يِّاَ : ب ِلْشراُك : : قاَل ال ِهَّ، « ا ّل ُق ِباَل ُقوُ ُع ْيِّن و ِلد ْلوُا » ا
ًاَ وكاَن ِكئ ّت َلَس ُم َألِفقاَل: ، َفج ْوُُل « ِر وق ُدة الّزو ِر وشهاَ َزال َفماَ» الّزو

َهاَ َكّرُر ّتى يِّ َناَ ح ْيتهَُّ ُقل عليهَّ. متفق. سكْت : ل

ِهَّ عبد  وعن-337 ّل ّلهَّ رضيِ العاَص بن عمرو بِن ال النبيِ عن عنهماَ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْلكباَئُر:  قاَل وَس ِلْشراُك «ا ّلهَّ : ا ُقوُق ، ِباَل ْيِِّن وع ِلد ْلوُا ا

ْتُل ، َق ْفِس و ّن ْليِميُن ، ال َغُموُس» وا ْل . البخاَري  رواها

َغُُموُُس « اليِمين        ْل َهاَ  التيِ» ا ُف ِل ًاَ َيِّْح ِذب ًا َكاَ ًاَ ُسّميت ، عاَِمد ، َغُموُس
َهاَ ّن ل

ْغُِمُس َ ِلَف َت ِلثم فيِ الحاَ . ا

ّلهَّ رسوُل َأن  وعنهَّ-338 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِر « ِمَن:  قاَل وَس ِئ ْلكباَ ا
ْتُم ِهَّ الّرجِل ش ْيِّ َد ِل ّلهَّ رسوَُل  يِّاَ:  قاَلوُا،» وا َهْل ال ُتُم و ِهَّ الّرُجُل يِّْش ْيِّ ِلد ؟، وا
َنعْم:  قاَـل ُأّمهَُّ َفيُسّب ، ُأّمهَُّ ويُِّسّب ، َأباَه فيُسّب الّرُجِل، َأباَ َيُِّسّب ، « 

ٌق» . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ ِإّن:  روايِّـ ِر ِمْن «  ْكب ِر َأ ِئ ْلعَن َأْن الكباَ ِهَّ الّرُجُل يِّ ْيِّ َد ِل : يِّاَ  قيل» ، وا
ِهَّ رسـوُل ّل ْيَف ال ْلعُن ك ِهَّ الرُجُل يِّ ْيِّ ِلد ، الّرُجل َأباَ « يُِّسّب:  قاَل ؟، وا
ُه َفيُسّب َباَ َيِّسّب ، َأ .ُأّمهَُّ» فيُسّب ، ُأّمهَّ َو

ِر محمد  أبيِ  وعن-339 ْي ٍم بِن ُجب ِع ّلهَّ رضيِ ُمط ّلهَّ رسوَُل َأن عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْدُخُل «لِ:  قاَل وَس ّنَة َيِّ ٌعَ الَج ِط فيِ سفياَن  قاَل» َقاَ

ْعنيِ:  روايِّتهَّ ِطعَ يِّ ٌق. رِحم : قاَ عليهَّ.  متف



ِة ِعيسى أبيِ  وعن-340 ِغُير ْعبَة بِن الُم ّلهَّ رضيِ ُش النبيِّ عن عنهَّ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن:  قاَل وَس ّلهَُّ «  ُكْم َحّرَم تعاَلى ال ْي َل َق َع ُقوُ ُع

َهاَِت ُلم ًاَ ، ا ْنع َد ، وهاَت وم ْأ َناَِت وو َه ، الب َكَر ُكْم و وكثرة ، وقاََل ِقيل ل
ِإَضاَعة ، الَسؤاِل ٌق» الماَِل و . عليهَّ  متف

ُلهَُّ ًاَ:  قوُ ُه» « منع َناَ ُعَ  مع ِهَّ وَجَب ماَ : من ْي َل َهاَِتَ و َع َلُب» «  َط َليَس َماَ  : 
َد و َلهَُّ ْأ َو َناَِت» «  َناَهالب ْع ُهّن  م ُن ْف َد ِة فيِ :  ِقيَلَ و ، الَحياَ َقاََل «  ُه» و َناَ ْع :  َم

ِديُِّث ُكّل الح ُعهَُّ َماَ ِب ُقوُُل: قيَل ، َيِّسم َذا في َقاََل ، َك َذا ُفلٌَّن و َلُم لِ ِمّماَ َك َيِّع
َتهَُّ َهاَ ولِ ، ِصّح ّن ُظ َكفى ، َيِّ ِء و ًاَ باَلمْر ِذب ّدث َأْن ك ُكّل ُيَِّح َعَ ماَ ِب « . و َسِم
َعُة ُفهَُّ  : تبذيِّره» الماَل ِإَضاَ ِر فيِ وصر ْي ِه َغ ُوُُجوُ ُذون ال ْأ َهاَ الم ِمْن ِفي
ِد َقاَِص ِة َم ِر ّدنياَ الِخ َتْرُك ، وال ِهَّ و ِظ ْف َكاَِن معَ ِح ْفِظ ِإْم ُة . و الح « كثر
َؤاِل ِللحاَُح» الّس ِهَّ حاَجَة لِ ِفيَماَ  ا ْي َل . ِإ

ِديُِّث الباَب وفيِ َقْت َأحاَ ِديَِّث قبلهَّ الباَِب فيِ سب ُعَ َكَح ْقط َأ َمْن « و
َطعِك» َطعنيِ «َمن وحديِّثَق َطعهَُّ ق ّلهَّ َق  .» ال

والم الب أصدقاء بر فضل باب- 42
إكرامإه يندب مإن وسائر والزوجة والقارب

ّلهَّ رضيِ عمر ابن  عن-241 ّلى النبيِ َأن عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِإن: قاَل ّد الّرُجُل يِِّصَل َأْن البّر َأبّر  «  ِهَّ ُو ِبي أ

َ «. 

ِد  وعن-342 ِهَّ عب ّل ٍر بن ال ّلهَّ عبد عن ديِّناَ ّلهَّ رضيِ عمر بن ال َأّن عنهماَ ال

ً ْعراِب ِمَن رُجلَّ َل ِقيهَُّ ا ِريِّق ل ّكة ِبط ّلم ، م ِهَّ َفس ْي ُد َعل ْب ّلهَّ َع ، ُعمَر ْبُن ال
ٍر على وحملهَُّ ُبهَُّ، َكاََن حماَ َك ُه يِّْر َطاَ ْع َأ ِهَّ على كاَنْت ِعماَمًة و ْأِس قاَل ، ر

ٍر ابُن َناَ ُقلناَ: ِديِّ َلحَك لهَُّ  ف َأْص ّلهَّ :  ّنهْم ال ْعراُب ِإ َل ُهْم ا ْوَُن و ِر يِّْرَض . ِباَليِسي
ُد فقاَل ّلهَّ عب ِإّنعمر: بُن ال ًا َكاَن هذا   ّد ُعَمَر و ّلهَّ رضيِ الخطاَب بن ِل ال
ّنيِ ، عنهَّ ِإ ْعُت و ّلهَّ رسوُل سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّنيِّقوُل: وَس َأبّر  « 

ِبّر ْهَل الّرُجِل ِصلُة ال ّد َأ ِهَّ ُو ِبي أ
َ .«



ٍة وفيِ      ّنهَُّ ُعَمر ابن عن ديِّناَر ابن عن روايِّ ّكَة إلى خرج ِإذا َكاََن َأ َم
ّوُح ِحماٌَر َلهَُّ َكاََن َتر ِهَّ َيِّ ْي ُكوُب مّل إذا عل ِة ُر َل ّد وِعماَمٌة ، الّراِح ْأسهَُّ ِبهاَ يُِّش ر

َناَ ، ْي ْوُماَ ُهوُ َفب ِلَك على يِّ ِر ذ ْذ الِحَماَ ِهَّ َمّر إ ْعرابيِّ ِب َلْسَت: فقاَل ، َأ َأ ُفلََّن  
َلى: قاَل ؟ ُفلٍَّن ْبَن ُه:  ب َطاَ ْع َأ َف َكْب: فقاَل ، الِحَماََر   ُه ، هذا  اْر ْعطاَ َأ و

ِعماَمَة ْد: وقاَل ال ُد َهاَ  اْش ْأَسَك ِب ْعُض َلهَُّ فقاَل ، ر ِهَّ َب ِب َفر: َأْصحاَ َغ ّلهَّ   َلَك ال
ْيَت ، َط ْع َذا َأ ْعرابيِّ ه َل ًا ا ْنَت ِحماَر ّوُح ك ِهَّ َتر ْي ْنَت وِعماََمًة ، عل ّد ُك َهاَ تُش ِب

ْأَسَك؟ ّنيِ: فقاَل ر ِإ ْعُت   ّلهَّ رسوَُل َسِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  «: ُيِّقوُُل وَس
َبّر ِمْن ِإْن ِبّر َأ ْهَل الّرُجُل َيِِّصَل َأْن ال ّد َأ ِهَّ ُو ِبي أ

ْعد َ ّلَى» َأْن َب ِإّنُيِّوُ ُه  و َباَ َكاََن َأ
ًاَ ِديِّق ُعمر َص ّلهَّ رضيِ ِل ِه روىَ ، عنهَّ ال ِذ َهاَ الّروايِّاَِت ه ّل . مسلم ُك

ْيد  أبيِ  وعن-343 َعَة بِن ماَلِك السين وفتح الهمزة بضم ُأَس ِبي ر
ّي ِد ّلهَّ رضيِ الّساَِع ْيناَ: قاَل عنهَّ ال َب ُلوٌُس َنْحُن   َد ُج ْن ِهَّ رسوُل ِع ّل ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُه إذ وَس َء َلمة بنيِ ِمْن رُجٌل جاَ ّلهَّ : يِّاَرسوَُل فقاََل َس َهْل ال
ّي ِبّر ِمن بقى ٌء َأبوُ ُهَماَ شى ِهَّ َأبّر َد ِب ِهَماَ َبع ِت ْوُ َعْم: فقاَل ؟ َم َن الّصلََّة ،  « 

ِهَماَ  ْي َل َفاَُر ، ع ْغُ ِت ُهماَ والِْس ُذ ، َل ْنفاَ ِإ ِهماَ و ِد ْه ِم وِصلُة ، َع ُتوَُصُل لِ التيِ الّرِح
ّ ِهَماَ ِإلِ َكَراُم ، ِب ِإ ِديِّقهماَ و . داود أبوُ رواه  » َص

ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-344 ٍد على ِغْرُت  ماَ: قاَلت عنهاَ ال ِء ِمْن َأَح ِنَساَ
ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ رضيِ خديِّجَة على ِغْرُت َماَ وَس . وَماَ عنهاَ ال
َهاَ ُت ْيِّ أ

َ َلكْن ، َقّط َر ِثُر َكاََن و ْك َهاَ ُيِّ ْكَر ّبماَ ، ِذ َة َذبح َوُر َهاَ ُثّم ، الّشاَ ُع ّط َق ُيِّ
ْعَضاَء َهاَ ُثّم ، َأ ُث ْبع ِئق فيِ َيِّ ِديِّجَة صدا ّبماَ ، خ َأْن َلهَُّ قلُت َفُر َك ُكْن َلْم :  فيِ يِّ
َياَ ْن ّد ّ ال ّنهاَ: فيقوُُل ، خديِّجُة ِإلِ ِإ َنْت َكاَنْت  «  َكاَ َكاََن و َهاَ ليِ و ْن ٌد ِم َل » و
ٌق . عليهَّ متف

ٍة وفيِ َة َليذبُح َكاََن وإْن روايِّ ِدي ، الّشاَ ْه ُي َهاَ فيِ َف ِل ِئ َهاَ َخلَّ ْن ُهّن َماَ ِم ُع . يَِّس

ٍة وفيِ َذا َكاََن روايِّ َة َذبَح ِإ ُقوُُل الّشاَ ُلوُا: َيِّ َأْرِس َهاَ  «  ِء ِإلى ِب َقاَ ِد ِديِّجَة َأْص َخ
. «

ٍة وفيِ َنْت: قاَلت روايِّ َذ ْأ َت َلُة  اْس ْنُت َهاَ ٍد ِب ِل ْيِّ َوُ َلى َخديَِّجَة ُأُخُت ُخ رسوُل َع
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع َعرَف وَس َذاَن َف ْئ ِت َتاََح ، خديِّجة اْس ِلَك َفاَْر َذ فقاََل َل

ُهّم: ّل َلُة  « ال ْنُت َهاَ ٍد ِب ِل ْيِّ َوُ » . خ



َهاَ ُل ْوُ َتاََح: ق َفاَر ِء  هوُ»  «  ِدي الصحيحين بين الجْمعَِ وفيِ ، ِباَلحاَ ْي ْلُحَم  «: َل
َع» َتاَ ِباَلعيِنَفاَْر َتّم ومعناَه   ْه ِهَّ :ا . ِب

ّلهَّ رضيِ ماَلٍك بن َأنس  وعن-345 َعَ  َخرْجُت: قاَل عنهَّ ال بن جريِّر م
ِد ّلهَّ عب َبَجليِّ ال ْل ّلهَّ رضيِ ا ٍر، فيِ عنهَّ ال َف َكاََن َس ُدُمنيِ َف َلهَُّ: لِ فقلُت َيِّْخ

ْفعْل، ّنيِ فقاَل َت ِإ ْد :  َأيِّـُت َق َلنصاََر َر ُعَ ا َن ّلهَّ برُسوُل َتْص ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًاَ وَس ْيئ ْيُت َش َل ْفسيِ َعلى آَ ًا َأْصحَب لِ َأْن َن ُهْم َأحد ْن ّ ِم ُتهَُّ ِإلِ ٌق َخدْم متف
عليهَّ.

وسلم عليه الله صلى الله رسول بيت أهل إكرام باب- 43
فضلهم وبيان

ّله قال ّله يريد تعالى:  { إنما ال أهل الرجس عنكم ليذهب ال
ًا ويطهركم البيت، } . تطهير
ّله شعائر يعظم تعالى:  { ومإن وقال تقوى مإن فإنها ال

} . القلوب

ّياََن بن يِّزيِّد  وعن-346 ْقُت: قاَل ح َل ْنط ْيُن َأناَ  ا َة ْبُن وُحص ْبَر وعْمُرو ، َس
ٍم بن ِل ِد إلى ُمْس ْيِّ ّلهَّ رضيِ َأرقَم ْبِن َز َلّماَ ، عنهم ال ِهَّ َجلْسناَ ف َلي لهَّ قاَل ِإ

ْيٌن َقد ُحص َل ِقيَت :  ُد َيِّاَ َل ْيِّ ًا ز ْير ًا َخ ِثير ْيَِّت ، َك َأ ّلهَّ رسوَُل َر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْعَت ، وَس َثهَُّ وسِم ِديِّ ْوَت ، َح َغَز َعهَُّ، و ّليَت َم َفهَُّ َوَص ْل ْد َخ َق َل ِقيَت :  ُد يِّاَ َل ْيِّ َز
ًا ْير ًا َخ ِثير َناَ ، َك ْث ّد ُد يِّاَ َح ْيِّ ْعَت ماَ َز ّلهَّ رسوُل ِمْن سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ْبَن : يِّاَ . قاَل وَس ِهَّ َأِخيِ ا ّل ْد وال َق ِبرْت َل ّنيِ َك ُدم ، ِس َق ْهدي و ونِسيُت ، ع
ْعَض ّلهَّ رسوُِل ِمْن َأِعيِ كنُت الذي ب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع َفَماَ وَس

ُكْم ُت ْث ّد ُلوُا ، َح َب ْق ِهَّ َفلَّ َوَماَلِ ، َفاَ ِني ُفوُ ّل َك ّلهَّ رسوُل : قاَم قاَل ُثّم ُت ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ْوُم َناَ َيِّ ًاَ ِفي ِطيب ٍء خ ْدعيِ ِبَماَ ْيَن ُخّماَء ُيِّ ّكَة َب ِة م َن ِديِّ ، َوالَم

َد ّلهَّ َفَحِم ْثنى ، ال َأ ْيهَّ َو َعَظ، ، َعل ّكَر وو َذ َأّماَ : َقاََل ُثّم ، َو ُد « ْع َألِ ب َهاَ :  ّيِّ أ
َ

ّناَُس ّنَماَ ، ال ِإ َناَ َف ِتيَِ َأْن ُيِّوُِشُك َبَشٌر َأ ْأ ُأجيَب ربيِ رسوُُل َيِّ َناَ ، َف َأ ِرٌك و َتاَ
ُكْم ْيِن ِفي َل َق ُهماَ َث ّول َأ ِهَّ ِكتاَُب :  ّل ِهَّ ، ال ُهدىَ ِفي ّنوُُر ال ُذوا ، َوال ِكتاَِب َفُخ ّلهَّ ِب ، ال

ُكوُا َتْمِس َتاَِب على َفحّث بهَّ» َواْس ّلهَّ ِك ّغَب ، ال ِهَّ ور ْهُل َقاََل . ثّم ِفي َأ « و
ِتيِ ْي ّكركم ، َب ّلهَّ ُأذ ْيتيِ أهِل فيِ ال ّكُركم ، ب ّلهَّ أذ َقاََل» بيتيِ أهل فيِ ال َف َلهَُّ  

ْيٌن ْهِل وَمْن:  ُحَص ِهَّ َأ ِت ْي ُد يِّاَ َب ْيِّ ُؤه أليس ؟ ز ِهَّ أهِل من نساَ : قاَل ؟ بيت



ُؤه ِهَّ أهِل مْن نساَ ِت ِكن بي َل ْهُل َو ِهَّ َأ ِت ْي ِرم مْن ب َقة ُح ُه الّصد َد ْع وَمْن:  َقاَل ، ب
َفر وآَُل ، َعِقيٍل وآَُل ، عليِّ آَُل ُهْم:  َقاََل ُهم؟ ْع ّباٍَس َوآَُل ، َج : َقاََل ، ع
ِء ُكّل ِرَم ُهؤلِ َقَة ُح َعْم: َقاََل ؟ الّصد . مسلم  رواه.  ن

ٍة وفيِ       َألِ:  روايِّ ّنيِ «  ِإ ِرٌك َو ُكْم َتاَ ْين ِفي َل ْق َهماَ َث ُد َأح َتاَُب :  ّلهَّ ِك ُهوُ ال َو
ْبُل ّلهَّ، ح َبعهَّ مِن ال ّت َلى َكاََن ا ُهدىَ َع َكهَُّ وَمْن ، ال ٍة على كاََن َتَر َل » . َضلَّ

َعن-347 ّلهَّ رضيِ ُعمَر ابِن  و ْكر أبيِ عن ، عنهماَ ال ّديِّق َب ّلهَّ رضيِ الّص ال
ًاَ عنهَّ ُقوُف ْوُ ِهَّ َم ْي َل ّنهَُّ َع ُبوُا:  َقاََل َأ ُق ًا اْر ّلى ُمَحّمد ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع فيِ وَس
ْهِل ِهَّ َأ ِت ْي . البخاَري رواه ، ب

الفضل وأهل والكبار العلماء توقير باب- 44
مإرتبتهم وإظهار ، مإجالسهم ورفع ، غيرهم على وتقديمهم

ّله قال ل والذين يعلمون الذين يستوي تعالى:  { قل: هل ال
} . اللباب أولو يتذكر إنما يعلمون

ٍد  أبيِ  وعن-348 ٍرو بِن ُعقبَة مسعوُ ّي عم ّي البدر ّلهَُّ رضيِ النصاَر ال
ّلهَّ رسوُل قاَل: قاَل عنهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُؤّم: وَس َيِّ ْوَُم  «  َق ْل ُهْم ا ْقَرؤ َأ

َتاَِب ِهَّ ِلك ّل ِإْن ، ال ُنوُا َف ِة فيِ َكاَ َء ْلِقرا ًء ا ُهْم ، َسوُا َلُم ْع َأ ِة َف ّن ِإْن ، ِباَلّس ُنوُا َف َكاَ
ِة فيِ ّن ًء الّس َوُا ُهْم ، َس ْقدُم َأ ًة َف ِإْن ، ِهْجَر ُنوُا َف ِة فيِ كاَ ِهْجَر ًء ال َوُا ، َس

ُهْم َدُم ْق َأ ًاَ َف ّن ِهَّ فيِ الّرُجَل الّرُجُل ُيِّؤّمّن َولِ ِس ِن َطاَ ْل ُد َولِ ، ُس ُع ْق ِهَّ فيِ َيِّ ِت ْي ب
ِهَّ على ِت ِرم ْك ّ َت ِهَّ» ِإلِ ِن ْذ ِإ . مسلم  رواهِب

ٍة وفيِ ُهْم:  َلهَُّ روايِّ ْقدم َأ َف ًاَ «  ْلم َبدل» ِس ّناَ   ْي»  « ِس َأ ًاَ :  . ِإْسلَّم

ُؤّم: روايِّة وفيِ َيِّ ْوَُم   َق ْل ُهْم ا ْقَرؤ َتاَِب َأ ِهَّ ِلك ّل ُهْم ، ال ْقدُم َأ ًة و َء ِإْن ، ِقرا َف
َنْت ُتهْم َكاَ َء ًء ِقرا ُؤّمهم َسوُا َي ُهْم َف ْقدُم ًة َأ ِإْن ، ِهْجر ِة فيِ َكاَنوُا َف ِهْجَر ال
َوُاء ُهْم ، س ُيؤّم ْل ُهْم َف ْكبُر ًاَ َأ .»  ِسن

ُد ِهَّ والُمرا ِن َطاَ ْل ِبُس ِهَّ  محّل» «  ِت ْو ، ولِيِّ ُعَ َأ ْوُض َتّص الذي الم «.  بهَّ يِّْخ
ُتهَُّ» ِرم ْك َت ِء  بفتِحَو ِء وكسر التاَ ِهيِ والرا ُد ماَ : و ِر َف ْن ِهَّ َيِّ ٍر ِفراٍش ِمْن ِب ِريِّ وس
ِهَماَ ِوُ . ونْح



ّلهَّ رسوُُل : كاَن قاَل  وعنهَّ-349 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ يِّْمسُح وَس َب ِك َناَ م
ِة فيِ ُقوُُل الّصلَّ َيِّ ُوُوا:  َو َت ُفوُا َولِ « اْس ِل ِلَف ، تْخت َت َتْخ ُكْم َف ُب ُلوُ ِلنيِ ، ُق َي ِل

ُكْم ِم ُأولوُا ِمن َلْحلَّ َهى ا ّن ِذيَِّن ُثّم ، وال ّل َنهم ا ُلوُ َنهم الذيِّن ُثّم ، َيِّ  رواه» يِّلوُ
. مسلم

ّلى وقوُلهَّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلنيِ:  وَس َي ِل ّنوُن بتخفيف  هوُ» «  ْيَس ال َل َهاَ َو َل ْب َق
ٌء ِوي ، َيِّاَ ّنوُن بتشديِّد وُر ٍء معَ ال َهاَ يِّاَ َل ْب َهى. َق ّن ُقوُل»  « وال ُع ْل ُلوُا:  : ا ُأو  « و

َلْحلَّم ُهْم» ا ُغُوَُن   ِل َباَ ْل ْهُل َوقيل ، ا َأ ِم :  ْل َفْضِل الِح ْل . َوا

ّلهَّ عبد  وعن-350 ٍد بن ال ّلهَّ رضيِ مسعوُ ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلنيِ:  وَس َي ِل ُكْم «  ْن ُلوُا ِم ِم ُأو َلْحلَّ َهى ا ّن ِذيَِّن ُثّم ، وال ّل ا

ُهْم َن ُلوُ ًاَ َيِّ َثلَّث ُكم »  ّيِّاَ ِإ ْيَشاَِت « و َه َلْسوُاِق و . مسلم رواه»  ا

ْهِل ُمحّمد  : أبيِ َوقيل يِّْحيى  أبيِ  وعن-351 ْثمة  أبيِ بن َس بفتح ح
ِء ِإسكاَن المهملة الحاَ ِء و َلنصاَري المثلثة الثاَ ّلهَّ رضيِ ا : قاَل عنهَّ ال

َق َل َط ْن ُد ا ْب ِهَّ ع ّل ْهٍل بُن ال ّيَصُة س ْبُن َوُمح ٍد ا ُعوُ َبَر ِإلى َمْس ْي ِهيَِ َخ ِئذ َو ْوَُم َيِّ
ْلٌح َقاَ ، ُص َفّر َت َتى َف َأ َف ّيصُة . ِد ِإلى ُمَح ِهَّ عب ّل َتَشّحُط وهوُ َسهٍل بِن ال فيِ َيِّ
ِهَّ ً دم َنهَُّ ، َقتيلَّ َف ِدَم ثّم ، فد َنَة َق ِديِّ َق الم َل َط ْن ُد َفاَ ْب ْهٍل ْبُن الرْحمِن َع َس

ّيَصُة ّوُيِّصُة َوُمَح َناَ َوُح ْب ٍد ا ُعوُ ِبيِّ ِإلى مْس ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهب ، وَس َذ َف
ُد ْب ّلُم الّرْحمِن َع َك َت ّبْر : فقاَل َيِّ َك ّبْر « َوُ » َك ُه َدُث َو ِم َأْح ْوُ َق َكت ، ال ، َفَس

ّلَماَ َك َت ُفوَُنفقاَل:  َف ِل َتْح َأ ّقوَُن «  َتِح ُكْم َوتْس ِتل َكَر»  ؟ َقاَ َذ ِديِّث َتماََم َو . الح
ٌق . عليهَّ متف

ّلى وقوُلهَّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّبْر:  وَس َك ّبْر «  ُه» َك َناَ ّلُم  مع َتك َيِّ َبُر :  ْك َل . ا

ٍر  وعن-352 ّلهَُّ رضيِ جاَب ّلى النبيِ َأّن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكاََن وَس
ُعَ ْيَن َيِّْجَم ْيِن ب َل َلى ِمْن الّرُج ْت ٍد َق ْعنيِ ُأُح ِر فيِ َيِّ ْب َق ُقوُُل ُثّم ، ال ُهماَ:  َيِّ ّيِّ أ

َ  »
َثُر ْك ًا َأ ُقْرآَِن َأْخذ ْل َذا» ؟ ِل ِإ َف ِهَماَ إلى َلهَُّ ُأِشيَر   ِد ّدَمهَُّ َأَح ِد فيِ َق ّلْح . رواه ال

ّي . البخاَر

ّلهَُّ رضيِ ُعمَر ابن  وعن-353 ّلى النبيِّ َأّن عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َأَرانيِ: قاَل ِم فيِ  «  َناَ ّوُُك الَم َتَس َوُاٍك َأ ِنيِ ، ِبِس َء ُهَماَ ، َرُجلَِّن َفَجاَ ُد َأح

َبُر ْك ِر ِمَن َأ ْلُت ، الَخ َو َناَ َوُاَك َف َغَُر الّس َلْص ّبْر ليِ فقيَل ، ا َك ُتهَُّ ، :  ْع َف َد ِإلى َف
ِر َب ْك َل ُهَماَ ا ْن ًا مسلم  رواه» ِم َند ّي ُمْس ًاَ والبخاَر ِليق . تع



ّلهَّ رضيِ موُسى  أبيِ  وعن-354 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإّن:  وَس ِهَّ ِإْجلَِّل ِمْن «  ّل ْكَراَم تعاَلى ال ِة ذىَ ِإ ْيب ِم الّش ِل الُمْس

ُقرآَِن َوَحاَِمِل ، ْل ِر ا ْي َغُاَليِ َغ ْل ِهَّ ا ْنهَُّ  والَجاَفيِ ، ِفي ْكَراَم َع ِإ َطاَِن ِذي و ْل الّس
ْقِسِط . داود أبوُ رواه حسٌن  حديٌِّث» الُم

ْيٍب بِن َعْمرو  وعن-355 َع ِهَّ عن ، ُش ِي أب
ّده عن ، َ ّلهَُّ رضيِ َج : قاَل عنهم ال

ّلهَّ رسوُُل قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَس:  وَس َل ّناَ «  َيِّْرَحْم َلْم َمْن ِم
َناَ ِغُيَر ِرْف ، َص ْع َيِّ َناَ َشرَف َو ِر ِبي ، والترمذي داود أبوُ رواه صحيٌح  حديٌِّث» َك

. صحيح حسٌن : حديٌِّث الترمذي وقاَل

ّق داود  أبيِ روايِّة وفيِ        َناَ « َح ِر ِبي  .» َك

ْيُموَُن  وعن-356 ِبيٍب  أبيِ بِن َم ّلهَُّ رحمهَّ َش ّلهَّ رضيِ َعاَئَشَة َأن ال عنهاَ ال
ِئٌل، ِبهاَ َمّر ْتهَُّ َساَ َط ْع َأ ًة َف َهاَ َومّر ، ِكْسَر ِهَّ َرُجٌل ِب ْي َل َياٌَب َع َئٌة ِث ْي َه ْتهَُّ ، و َعد ْق َأ َف

َكَل ، َأ ِقيَل َف َهاَ َف ّلهَّ رسوُُل : قاَل فقاَلت ؟ ذلَك فيِ َل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُلوُا:  وَس ِز ْن َأ ّناََس «  ُهْم ال َل ِز َناَ ِكْن داود أبوُ  رواه» َم ْيُموُُن قاَل . ل َلْم : َم
ِرك ْد ِئَشَة ُيِّ . عاَ

ْد َق ُه َو َكَر ّوِل فيِ ُمْسلٌم َذ ِهَّ َأ ًاَ َصِحيح ِليق ْع َكَر فقاَل َت ُذ َو ِئَشَة َعْن :  رضيِ عاَ
ّلهَّ ّلهَّ رسوُُل َأمرناَقاَلت:  عنهاَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِزل َأْن وَس ْن ّناََس ُن ال

ُهْم َل ِز َناَ ُه ، َم َكَر َذ ِكُم َو ُبوُ الحاَ ِد َأ ِهَّ عب ّل ِهَّ فيِ ال ِب َفة ِكتاَ ْعر ِم « َم ُلوُ الَحديِّث ُع
. صحيح حديٌِّث : هوُ  وقاَل»

ّلهَّ رضيِ عباٍَس ابن  وعن-357 ِدَم:  قاَل عنهماَ ال َنُة َق ْي َي ، ِحْصٍن ْبُن ُع
َنَزَل َلى َف ِهَّ ابِن َع ْيٍس ْبِن الُحّر َأِخي َكاََن ، َق ِر ِمَن َو َف ّن ِذيَِّن ال ّل ِهْم ا ْدني ُعَمُر ُيِّ
ّلهَّ رضيِ َكاََن ، عنهَّ ال ُء َو ُقّرا ِلِس َأْصَحاََب ال ِهَّ ُعَمَر َمْج ِت َوَر ً ، َوُمَشاَ ُهوُلِ ُك
ُنوُا ْو َكاَ ًاَ َأ ّباَن َنُة فقاَل ، ُش ْي َي ْبَن ُع ِهَّ لِ ْبَن : يِّاَ َأِخي َد وْجهٌَّ َلَك َأخيِ ا ْن َذا ِع ه

ِر َلِمي ِذْن ، ا ْأ َت ِهَّ ليِ َفاَْس ْي َل َذَن ، َع َأ َت ِذَن ، َلهَُّ َفاَْس َأ ّلهَّ رضيِ ُعَمُر َلهَُّ َف ، عنهَّ ال
ْبَن يِّاَ ِهيِ : قاَل َدَخل فلماَ ّلهَّ ا َوُال َف ّطاَِب:  َناَ َماَ الَخ ِطي ْع ُكُم َولِ ، الَجْزَل ُت َتْح
ْدِل، ِفيناَ َع َغُِضَب ِباَل ّلهَّ رضيِ ُعَمُر َف ّتى عنهَّ ال َعَ َأْن َهّم َح ِق ِهَّ ُيِّوُ َلهَُّ فقاَل ، ِب

َيِّاَ الُحّر ِنيَن َأِميَر :  ْؤِم ّلهَّ ِإّن الُم ِهَّ قاَل تعاَلى ال ّي ِب َن ّلى ِل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : وَس
ِذ  َوُ { ُخ ْف َع ْأُمْر ال ُعْرِف َو ِرْض ِباَل ْع َأ ِهليَن َعِن َو ِمَن هذا وإن  } الَجاَ

ِليَن ِه ِهَّ الَجاَ ّل َهاَ ماَ . وال َهاَ ِحيَن ُعمُر جاَوَز ِهَّ َتلَّ ْي َل َكاََن ، َع ًاَ َو ّقاَف َد َو ْن َتاَِب ِع ِك
ّلهَّ . البخاَري  رواه. تعاَلى ال



ٍد  أبيِ  وعن-358 َة سعي ْندٍب بِن َسُمر ّلهَّ رضيِ ُج ْد:  قاَل عنهَّ ال َق ْنُت َل ك
َلى ِد َع ْه ّلهَّ رسوُل ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ْنُت ، ُغلَّم ُك َفُظ َف ْنهَُّ َأح ، ع
ُعنيِ َفَماَ َن ْوُِل ِمَن َيِّْم َق ّ ال َناَ َأّن ِإلِ ُه ً َه ّنيِ َأسّن ُهْم ِرجاَلِ . عليهَّ متفق ِم

ّلهَّ رضيِ َأنس  وعن-359 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْكَرم « ماَ:  وَس ًاَ َشاَّب َأ ْيخ ِهَّ َش ّن ّ ِلِس ّيَض ِإلِ ّلهَّ َق ِرُمهَُّ َمْن َلهَُّ ال ْك ْند ُيِّ ِع

ّنهَّ . غريِّب حديِّث  وقاَل الترمذي  رواه» ِس

ْعنى ُبوُا َم ُق ُه»  « اْر ُعوُ ِرُموُه َرا ُه َواحت ِرُموُ ْك َأ ّلهَّ ، و . أعلم وال

الخير أهل زيارة باب- 45
والدعاء زيارتهم وطلب ومإحبتهم وصحبتهم ومإجالستهم 

الفاضلة المواضع وزيارة مإنهم
ّله قال أبلغ حتى أبرح ل لفتاه مإوسى قال تعالى:  { وإذ ال

ًا أمإضي أو البحرين مإجمع له { قال  تعالى قوله }  إلى حقب
ًا؟ علمت مإما تعلمن أن على أتبعك هل مإوسى } . رشد

ربهم يدعون الذين مإع نفسك تعالى:  { واصبر وقال
} . وجهه يريدون والعشي بالغداة

ّلهَُّ رضيِ َأنٍس  وعن-360 ّلهَُّ رضيِ ِلعمَر بكر أبوُ  قاَل: قاَل عنهَّ ال ال
َد عنهماَ ْع ِة َب َفاَ ّلهَّ رسوُِل َو ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْق وَس ِل َط ْن َناَ : ا ُأّم ِإلى ِب

ْيِّمَن ّلهَّ رضيِ َأ َهاَ عنهاَ ال ّلهَّ رسوُُل كاََن َكماَ َنُزوُر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َهاَ َلّماَ ، يُِّزوُر َهياَ ف َت ْن َهاَ ا ْي َل َكْت ، ِإ َ ، َب َقاَلِ َهاَ َف ِكيِك : َماَ َل ْب َلِميَن َأماَ ُيِّ ْع ماَ َأّن َت

َد ْن ِهَّ ِع ّل ّلهَّ لرسوُِل خيٌر ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنيِ فقاَلت ؟ وَس ِإ ِكيِ لِ :  ْب َأ

ّنيِ ْعلُم َأ َد ماَ َأّن ل ِهَّ ِعن ّل َلى ال ّلهَّ لرُسوُِل َخيٌر تعاَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلـكْن ، ْبكيِ و َوُْحيَِ َأْن أ ِد ال َعَ َق َط َق ْن ِء ِمَن ا ُهماَ الّسَماَ ْت ّيَج َه َف ِء على . َكاَ ُب ، ال

ِكياَِن َفجعلَّ ْب َهاَ. َيِّ . مسلم رواهمع

ّلهَّ رضيِ هريِّرة  أبيِ  وعن-361 ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َأّن:   » ً ًاَ َزاَر َرُجلَّ ٍة فيِ َلهَُّ َأخ َيِّ َأْرصد ، ُأْخَرىَ َقر ّلهَُّ َف على تعاَلى ال

ِهَّ ِت ْدرَج ًاَ َم َلك َلّماَ ، م َتى َف ِهَّ َأ ْي َل ْيِّن َع َأ ُد قاَل:  ُد ؟ ُتريِّ ِريِّ ُأ ًاَ قاَل:  فيِ ليِ َأخ
ِه ِذ ِة ه َقْريِّ ْل َهْل . قاَل ا ِهَّ َلَك :  ْي َل ٍة ِمْن ع ْعَم َهاَ ِن ّب ِهَّ َتُر ْي َل ْير : لِ، قاَل ؟ َع َغ



ّنيِ ُتهَُّ َأ ْب ِهَّ فيِ َأْحب ّل ّنيِ قاَل ، تعاَلى ال ِإ َف ِهَّ رسوُل :  ّل ْيَك ال َل َأّن ِإ ّلهَّ ب ْد ال َق
ّبَك َتهَُّ َكماَ َأح ْب ِهَّ َأْحب . مسلم رواه»  ِفي

َده:  يِّقاَل        َأْرص َكذا» «  ِل َذا   ِإ َلهَُّ :  ّك ِهَّ و ِظ ْف ْدَرَجُة و ، ِبِح  بفتِح» « الم
ِم ُق والراء المي ّطريِّ َهاَ ومعنى : ال ّب َتُر ُقوُُم»  «  َت َهاَ :  َعى ، ب َتْس فيِ و

َهاَ . َصلَِّح

ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-362 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َد « َمْن:  وَس َعاَ
ًاَ ْو َمريِّض ًاَ َزار َأ ّلهَّ فيِ َلهَُّ َأخ ُه ، ال َدا ٍد َناَ َناَ َأْن ُم ِب ْبَت :  َطاََب ، ِط ، مْمَشاََك و
ْأَت ّوُ َب َت ِة ِمَن َو ّن ً  الج ِزلِ ْن . وفيِ حسٌن وقاَل: حديٌِّث الترمذي  رواه» م

. غريٌِّب النسخ بعض

ّي موُسى  أبيِ  وعن-363 ِر َع َلش ّلهَُّ رضيَِ ا ِبيِّ َأن عنهَّ ال ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّنماَ: قاَل وَس ِإ َثُل  «  ِليس م ِلـِح الج ِليِس الّصاَ َكَحاَِمِل الّسوُِء َوَج  .

ِفِخ ، الِمْسِك َناَ ِر َو ِكي ْل َيَِّك َأْن ِإّماَ ، الِمْسِك َفحاَِمُل ، ا ِذ ِإّماَ ، ُيِّْح َع َأْن َو َتاَ ْب َت
ْنهَُّ ِإّماَ ِم َد َأْن َو ْنهَُّ َتِج ًاَ ِم ّيبًة ريِّح َناَفُخ ط ِر . و َق َأن ِإّماَ الكي ِر َبَك يِّْح وإّماَ ثياَ
َد أْن ْنهَُّ تِج ًاَ ِم َنًة ريِّح ِت ْن ٌق» ُم . عليهَّ  متف

ِذيَِّك ُيِّْح ِطيَك»  «  ْع ُيِّ  : .

ّلهَّ رضيِ هريِّرة  أبيِ  وعن-364 ّلى النبيِ عن ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َكُح:  قاَل وَس ْن ُت ُة «  َأ َهاَ َلْربعٍَ الَمْر ِل ِلماَ َهاَ ، :  ِب ِلَحَس َهاَ ، َو ِل ِلَجَماَ َهاَ ، َو ِن ِديِّ ِل و

َفْر ، ْظ َذاِت َفاَ ّديِِّن ِب َبْت ال ِر َداك َت ٌق» َيِّ عليهَّ.  متف

َأّن ومعناَه ّناَس :  ُدوَن ال ْقِص ِة فيِ َيِّ َد َعاَ ْل ِة ِمَن ا َأ ِه الَمْر ِذ َعَ الِخَصاََل َه َلْرب ، ا
ْنَت َفاَِحرْص ّديِِّن َذاِت َعلى َأ َفْر ال ْظ َوا َهاَ .  ِرص ، ِب َهاَ َعلى واْح ِت َب . ُصْح

ّلهَّ رضيِ عباٍَس ابن  وعْن-365 ّلى النبيِ : قاَل قاَل عنهماَ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِريَِّل وَس ْب ُعَك « َماَ:  ِلِج َن َناَ َأْن يِّْم َثَر َتُزوَر ْك َناَ ِمّماَ َأ َلْت» ؟ َتُزور َنَز َف  

َنّزُل { وَماَ :  َت ّ َن ِر ِإلِ َأْم ّبَك ِب ْيَن َماَ َلهَُّ َر َناَ َب ِديِّ ْيِّ َناَ َوماَ َأ َف ْل ْيَن وماَ َخ ِلَك َب } ذ
. البخاَري رواه 

ٍد  أبيِ  وعْن-366 ّي سعي ِر ْد ّلهَّ رضيِ الُخ ّلى النبيِّ عن ، عنهَّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّ ُتَصاَحْب « لِ:  قاَل وَس ًاَ ِإلِ ْؤِمن ُكْل ولِ ، ُم ْأ َعاََمَك َيِّ ّ ط ِقيِّ ِإلِ  .» َت



ٍد والترمذي ، داود أبوُ رواه َناَ ِإْس ْأس لِ ب ِهَّ ب . ِب

ّلهَّ رضيِ هريِّرة  أبيِ  وعن-367 ّلى النبيِّ َأن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلى « الّرُجُل:  قاَل ِهَّ ِديِِّن َع ِل ِلي ُظْر ، َخ ْن َي ْل ُدكْم َف ِلُل َمْن َأَح  .» ُيَِّخاَ

ٍد . والترمذي داود أبوُ رواه ِإسناَ حسٌن : حديٌِّث الترمذي وقاَل ، صحيح ب
.

ّي موُسى  أبيِ  وعن-368 ِر َع َلْش ّلهَُّ رضيِ ا ِبيِّ َأن عنهَّ ال ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُء: قاَل وَس َعَ  « الَمْر قاَل روايِّة وفيِ عليهَّ  . متفق» َأَحّب َمْن َم
ّلى للنبيِ قيل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْماَ القوُم يِّحب الرجل وَس ؟ بهم يِّلحق َو
.»  أحب من معَ « المرء : قاَل

ّلهَّ رضيِ َأنس  وعن-369 ًاَ َأن عنهَّ ال ّلهَّ لرسوُل قاَل َأعرابي ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َتى: وَس َعُة  َم ّلهَّ رسوُُل قاَل ؟ الّساَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  وَس

ْدَت َماَ َد ْع َهاَ َأ ِهَّ ُحب:   قاَل» ؟ َل ّل ِهَّ ال ِل ْنَت: قاَل ورسوُ َأ َعَ  «  ْبَت َمْن َم َب َأْح

. «

ٌق ٍم لفظ وهذا ، عليهَّ متف . مسل

ٍة وفيِ ْدُت  َماَ: لهماَ روايِّ َد ْع َهاَ َأ ِر ِمْن َل ِثي ٍم َك ْوُ ٍة َولِ ، َص ٍة َولِ ، َصلَّ َق َد ، َص
ّنيِ ِك َل ّلهَّ ُأِحّب َو َلهَُّ ال . َوَرُسوُ

ٍد ابِن  وعن-370 ّلهَّ رضيِ مسعوُ َء قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رسوُِل ِإلى َرُجٌل : جاَ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ رسوُل يِّاَ:  فقاَل وَس ْيَف ال ُقوُُل َك َأحّب َرُجٍل فيِ َت

ًاَ ْوُم َلْم َق ْق َو ْلَح ِهْم يِّ ّلهَّ رسوُُل فقاَل ؟ ِب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « : وَس
ُء َعَ الَمْر ٌق» َأَحّب َمْن َم . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ ُهريِّرة  أبيِ  وعن-371 ّلى النبيِّ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّناَُس: قاَل ِدُن  « ال َعاَ ِدِن م َعاَ َهِب َكَم ّذ ِة ال ِفّض ْل ُهْم ، َوا َياَُر ِة فيِ ِخ ّي ِل ِه الَجاَ

ُهْم ِم فيِ ِخياَُر ِلْسلَّ َذا ا ُهوُا ِإ َواُح َفق َلْر َوا ٌد .  ُنوُ ٌة ُج َد ّن َعاََرَف َفَماَ ، ُمج َهاَ َت ْن ِم
َلَف َت ْئ َكَر َوَماَ ، ا َناَ َهاَ َت ْن َلَف ، ِم َت . مسلم رواه»  اْخ

َواُح: قوُلهَّ البخاَري وروىَ َلْر ِإلخ»  « ا ّلهَّ رضيِ عاَئشة روايِّة من ،   ال
. عنهاَ



ِر  وعن-372 ْي ٍرو ْبِن ُأس َقاَُل َعْم ُيِّ ْبُن و ِبر : ا ِة « بضم وهوُ جاَ وفتح الهمز
َكاََن: المهملة» قاَل السين ّطاَِب ْبُن ُعَمُر   ّلهَّ رضيِ الَخ َتى ِإذا عنهَّ ال َأ

ِهَّ ْي َل ُد َع ْهِل َأْمدا ْليمِن َأ ُهْم ا َل أ
َ ُكْم س ّي َأف ْيُِّس :  َو ٍر ْبُن ُأ ّتى ؟ َعاَِم َتى ح َلى َأ َع

ْيٍِّس َو ّلهَّ رضيِ ُأ ْنَت لهَّ فقاَل عنهَّ، ال َأ ْيِّس :  ٍر ْبُن ُأو َعْم قاَل ؟ عاَِم َن قاَل ، : 
ٍد : ِمْن َعْم قاَل ؟ َقَرٍن ِمْن ُثّم ُمَرا َكاََن قاَل ، : ن ْأَت ، َبَرٌص ِبَك : ف َبَر ْنهَُّ َف ِم

ّ َعَ ِإلِ ْوُض ٍم َم َه َعْم قاَل ؟ ِدْر َن َلَك . قاَل :  ٌة :  َد ِل َعْم قاَل ؟ وا َن  : .

ْعُت قاَل        ّلهَّ رسوُل َسِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِتيِ : يِّقوُل وَس ْأ َيِّ  »
ُكْم ْي َل ْيُِّس ع َو ٍر ْبُن ُأ ِد معَ َعاَِم َدا ْهِل َأْم َيَمِن َأ ْل ٍد ِمْن ا َكاََن َقَرٍن ِمْن ُثّم ، ُمَرا

ِهَّ َأ ، برٌص ِب َبَر ْنهَُّ َف ّ ِم َعَ ِإلِ ْوُض ٍم َم َه ٌة َلهَُّ ، ِدْر َد ِل ْوُ بّر ِبهاَ ُهوُ َوا ْقسَم َل على َأ
ّلهَّ ُه ال َبّر ِإن ، َل ْعَت َف َط َت ِفَر َأْن اْس ْغُ َت َعْل َلَك َيِّْس ْف ِفْر» َفاَ ْغُ َت َفاَْس ليِ  

ْغَُفَر َت َلهَُّ. َفاَْس

ْيَِّن ُعَمُر لهَّ فقاَل َأ ُد :  ِريِّ َفَة قاَل ؟ ُت ُكوُ ْل َألِ قاَل ، : ا ُتُب :  ْك َهاَ ِإلى َلَك َأ َعاَِمل
ُكوُُن قاَل ؟ َأ ِء فيِ :  ْبرا ّناَِس َغ َليِّ َأحّب ال . ِإ

ّلهَّ رضيِ الخطاَب بِن عمَر  وعن-373 ْنُت: قاَل عنهَّ ال َذ ْأ َت ِبيِّ  اْس ّن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِة فيِ وَس ُعْمَر ِذَن ، ال َأ َناَ « لِ : وقاَل ، ليِ َف ْنَس ِمْن َأَخيِّ يِّاَ َت

ِئَك َعاَ ِلَمًة  فقاَل» ُد َهاَ ليِ َأّن يُِّسّرنيِ َماَ َك َياَ ِب ْن ّد . الـ

ٍة وفيِ َناَ:  قاَل روايِّ ْك ِر َأْش ِئَك فيِ أَخيِّ َيِّاَ «  َعاَ » . ُد

 .   صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل والترمذي ، داود َأبوُ رواه صحيٌح حديٌِّث

ّلهَّ رضيِ ُعمَر ابن  وعن-374 ِبيِّ َكاََن:  قاَل عنهماَ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َء َيُِّزوُر وَس َباَ ًاَ ُق ِكب ًاَ، َرا ّليِ َوماَِشي ُيص ِهَّ َف ْيِن ِفي َت ْكع ٌق َر . عليهَّ متف

ٍة وفيِ ِبيِّ كاَن:  روايِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْأتيِ وَس َد َيِّ َباََء َمْسِج ُكّل ُق
ْبٍت ًباَ س ِك ًاَ َرا َكاََن َوَماَِشي ْبُن و  ُعَمَر ا
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ّله قال ّلِه، َرُسول تعالى:  { مإحمد ال أشداء مإعه والذين ال



السورة. آخر }  إلى بينهم رحماء الكفار على
قبلهم مإن واليمان الدار تبوءوا تعالى:  { والذين وقال

} . إليهم هاجر مإن يحبون

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-375 ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : قاَل وَس
َثلٌَّث ِهَّ ُكّن َمْن «  َد ِفي ِهّن َوَج َة ِب َو َ َيَِّماَِن َحلَّ ِل َأْن ا ُكوَُن :  ّلهَُّ َيِّ ُلهَُّ ال َوَرُسوُ

ِهَّ َأَحّب ْي َل ُهماَ ، ِمّماَ ِإ َأْن ، ِسوُا َء ُيِِّحّب و ّبهَُّ لِ الَمْر ّ ُيِِّح ِهَّ ِإلِ ّل َأْن ، ل ْكَره َو َأْن َيِّ

َد ُعوُ ِر فيِ َيِّ ْف ُك َد ال ْع ُه َأْن َب َذ َق ْن ّلهَُّ َأ ْنهَُّ، ال ُه َكَماَ ِم ْكَر َذَف َأْن َيِّ ْق ِر فيِ ُيِّ ّناَ » ال
ٌق . عليهَّ متف

ّلهَّ رضيِ هريِّرة  أبيِ  وعن-376 ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َعٌة: قاَل ْب ُهم  « س ّل ِظ ّلهَّ ُيِّ ِهَّ فيِ ال ّل ْوَُم ِظ ّ ِظّل لِ َيِّ ّلهَُّ ِإلِ ِإماٌَم ِظ ِدٌل :  ، عاَ

َأ َوَشاٌَب ِة فيِ َنَش َد َباَ ِهَّ ِع ّل ُبهَُّ َوَرُجٌل ، َوجّل َعّز ال ْل ٌق َق ّل ِد َمع ِباَلَمَساَِج
ّباَ وَرُجلَّن ِهَّ فيِ َتَحاَ ّل َعاَ ال َتَم ِهَّ اْج ْي َل َقاَ ، َع َفّر َت ِهَّ َو ْي َل ْتهَُّ وَرُجٌل ، َع َع ٌة َد َأ اْمَر

ْنِصٍب َذاُت ّنيِ فقاَل ، َوَجَماٍَل َم ِإ ّلهَّ َأخاَُف :  َق َوَرُجٌل ، ال ّد ٍة َتَص َق َد ، بَص
َهاَ َفاَ َأْخ ّتى َف َلَم لِ َح ْع ُلهَُّ َت ُق ماَ ِشَماَ ِف ْن ُنهَُّ ُت َكَر َوَرُجٌل ، َيِِّمي ّلهََّ َذ ًاَ ال ِلي َخاَ
َفاََضْت ُه َف َناَ ْي ٌق» َع . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-377 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ « إن:  وَس ال
ْوَُم يِّقوُُل تعاَلى ِة َيِّ َياَم ِق ْل ْيَِّن ا َأ ّبوَُن :  َتَحاَ ِليِ الُم ْوَُم ؟ ِبَجلَّ َي ْل ُهْم ا ّل ِظ فيِ ُأ
ّليِ ّ ِظّل لِ َيِّوَُم ِظ ّليِ ِإلِ . مسلم رواه»  ِظ

ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-378 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِذي:  وَس ّل َوا  »
ْفِسيِ ِه َن ِد َي ُلوُا لِ ِب ْدُخ ّنَة َت ّتى الَج ُنوُا َح ْؤِم ُنوُا ولِ ، ُت ْؤِم ّتى ُت ّبوُا َح َو ، َتَحاَ لِ َأ
ُكْم ّل ُد َلى َأ ٍء َع َذا َشيِ ُتُموُه ِإ ْل َع ُتْم َف ْب َب ْفُشوُا ؟ َتَحاَ َنكم الّسلََّم َأ رواه» بي
. مسلم

ّلى النبيِ عن  وعنهَّ-379 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأّن:  وَس  » ً ًاَ َزار َرُجلَّ فيِ َلهَُّ َأخ
ٍة َيِّ َأْرَصد ، ُأْخَرىَ َقْر ّلهَُّ َف َلى َلهَُّ ال ِهَّ َع ِت ْدَرج ًاَ َم َلك إلى الحديِّث  وذكر» َم
: قوُلهَّ

ِإن ّلهَّ «  ْد ال ّبَك َق َتهَُّ َكَماَ َأَح ْب َب ِهَّ َأْح باَلباَِب سبق . وقد مسلم  رواه» ِفي
. قبلهَّ



ِء  وعن-380 َبَرا ّلهَُّ رضيِ َعاَزٍب ْبِن ال ِبيِّ عن عنهماَ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْنَصاَر فيِ قاَل َأنهَّ وَس َل ُهْم « لِ:  ا ّب ّ ُيِِّح ُهْم َولِ ، ُمؤِمٌن ِإلِ ِغُُض ْب ّ ُيِّ ِإلِ
ٌق ِف َناَ ُهْم َمْن ، ُم ّب ّبهَّ َأَح ّلهَُّ أح ُهْم َوَمْن ، ال َغَُض ْب َغَُضهَُّ َأ ْب ّلهَّ َأ ٌق» ال . عليهَّ  متف

ٍذ  وعن-381 َعاَ ّلهَّ رضيِ ُم ّلهَّ رسوُل : سِمعُت قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َقاََل: يِّقوُل وَس ّلهَُّ   ّبوَُن : َوَجّل َعّز ال َتَحاَ ُهْم ، َجلَّليِ فيِ الُم َل
ِبُر َناَ ٍر ِمْن َم ُهْم ُنوُ ُط ِب ْغُ ّيوَُن َيِّ ِب ّن ُء ال َدا َه .»  َوالّش

. صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي رواه

ّلهَُّ َرِحَمهَُّ الَخوُلِنيِّ ِإدريِّس أبيِ  وعن-382 ْلُت:  قاَل ال َد َدَخ َمْسِج
َق َذا ، ِدَمْش ِإ ًتى َف ُق َف َيِّاَ َبّرا َناَ ّث َذا ال ِإ ّناَُس َو َذا ، َمعهَُّ ال ِإ ُفوُا َف َل َت ٍء فيِ اْخ ، َشيِ
ُه ُدو َن ِهَّ َأْس ْي َل َدُروا ، ِإ ِهَّ َعْن َوَص ْأيِّ ْلُت ، َر َأ ْنهَُّ َفَس َذا َفِقيَل ، َع َه ُذ :  َعاَ ْبُن ُم

َبٍل ّلهَّ رضيِ َج َلّماَ ، عنهَّ ال ِد ِمَن َكاََن َف َغُ ْل ُتهَُّ ، َهّجْرُت ، ا ْد َوَُج ْد َف ِنيِ َق َق َب َس
ِر ْهِجي ّت ُتهَُّ ، ِباَل ْد َوَج ّليِ و ُتهَُّ ، ُيَِّص َظْر َت ْن ّتى َفاَ َتهَُّ َقَضى َح ُتهَُّ ُثّم ، صلَّ ْئ ِمْن ِج

َبِل ِهَّ ِق ِه ّلْمُت ، وْج ِهَّ َفَس ْي َل ْلُت ُثّم ، َع ِهَّ ُق ّل َوال ّنيِ :  ّبَك ِإ ِهَّ َلِح ّل َقاََل ، ل ِهَّ َف ّل : آَل
ْلُت ؟ ُق ِهَّ َف ّل َأل ِهَّ فقاَل ، :  ّل ْلُت ؟ : آَل ُق ِهَّ َف ّل َأل َذنيِ ، :  َأَخ ِة َف َوُ ْب َدائيِ ِبَح ، ِر

َذنيِ ِهَّ َفَجب ْي َل َقاََل ، ِإ ْبِشْر َف َأ ّنيِ ، :  ِإ ْعُت َف ّلهَّ رسوُل َسِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلهَُّ « قاََل : يِّقوُل وَس َبْت تعاَلى ال ِتيِ َوَج ّب ّبيَن َمـح َتَحاَ ْلُم ، فيِّ ِل

ِلِسيَن َتجاَ ِريَِّن ، فيِّ والُم ِو َتَزا ِليَن ، فيِّ َوالُم ِذ َتباَ صحيح  حديِّث» فيِّ َوالُم
ِلٌك رواه ِإ فيِ ماَ ّط ِه الُموُ ِد ِإسناَ . الّصحيِح ب

ُلهَُّ ْوُ َهّجْرُت َق ْي» «  َأ ّكْرُت   َوُ ، َب ُه ِهَّ: قوُلهَّ الجيم بتشديِّد و ّل ْلُت  « ال ُق : َف
ِهَّ ّل ّوُل» َأل َل ٍة  ا ٍة بهمز ِم ممدود ٍد ِبلَّ والثاَنيِ ، للَّستفهاَ . م

ِد َكريِّمَة أبيِ  عن-383 َدا ْق ِد بن الِم ْع َكرب َم ّلهَّ رضيِ يِّ ِبيِّ عن عنهَّ ال ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا قاَل وَس ِإ ُه الّرُجُل َأَحّب «  ِبْره ، َأَخاَ ُيْخ ْل ّنهَُّ َف ّبهَُّ َأ » ُيِِّح
حسٌن. : حديٌِّث وقاَل والترمذي ، داود أبوُ رواه

ٍذ  وعن-384 َعاَ ّلهَّ رضيِ ُم ّلهَّ رسوُل َأّن ، عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َذ ، ِه َأَخ ِد َي َيِّاَ:  وقاَل ِب ُذ «  َعاَ ِهَّ ُم ّل ّنيِ ، وال ّبَك ِإ ُذ َيِّاَ ُأوِصيَك ُثّم ، ُلِح لِ ُمعاَ

َدعّن ِر فيِ َت ُب ٍة ُكّل ُد ُقوُُل صلَّ ُهم َت ّل ّنيِ : ال ِرَك على َأِع ْك ِرَك ِذ ْك ، َوُش
ِتك وُحسِن َباَد  .» ِع



. صحيح بإسناَد والنساَئيِ داود أبوُ رواه ، صحيٌح حديِّث       

ّلهَّ رضيِ ، َأنٍس  وعن-385 ً َأّن ، عنهَّ ال َد َكاََن َرُجلَّ ْن ِبيِّ ِع ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِهَّ َفَمّر ، وَس ِهَّ رسوُل  يِّاَ: َفقاَل ، ِب ّل ّنيِ ال لهَّ فقاَل ، َهذا ُلِحّب ِإ
ّلى النبيِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َتهَُّ:  وَس ْعلم َأ َأ ِلْمهَُّ»:  َقاََل لِ:  َقاََل»  ؟ « ْع َأ »

َقهَُّ َلِح َقاََل ، َف ّنيِ:  َف ّبَك ِإ ّلهَّ فيِ ُأِح ّبَك فقاََل ، ال َأَح ِذي :  ّل ِنيِ ا َت ْب . َلهَُّ َأْحب
ٍد داود أبوُ رواه ِإسناَ . صحيح ب

ُلهَُّ. َع ْف َيِّ

 لعبدل تعالى الله حّب علمإات باب- 47
تحصيلها في والسعي بها التخلق على والحّث

ّله قال ّله تحبون كنتم إن تعالى: { قل ال يحببكم فاتبعوني ال
ّله، } . رحيم غفور والله ذنوبكم، لكم ويغفر ال

دينه عن مإنكم يرتد مإن آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا وقال
ّله يأتي فسوف المؤمإنين على أذلة ويحبونه، يحبهم بقوم ال

ّله، سبيل في يجاهدون الكافرين، على أعزة يخافون ول ال
ّله فضل ذلك لئم، لومإة عليم واسع والله يشاء، مإن يؤتيه ال

. {

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-386 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإّن: وَس ّلهَّ  «  َدىَ  َمْنقاَل: تعاَلى ال ًاَ ليَِ عاَ ّي ِل ْد ، و ُتهَُّ فق ْن َذ آَ

َقّرَب وَماَ ، ِباَلَحْرِب ِدي ِإليِّ َت ْب ٍء َع َليِّ َأَحّب ِبَشيِ َتَرْضُت ِمّماَ ِإ ْف ِهَّ ا ْي َل ، َع
ِدي َيَِّزاُل َوَماَ ْب َقّرُب َع َت َليِّ َيِّ ِفِل ِإ َوُا ّن ّتى ِباَل ّبهَُّ َح َذا ، ُأِح ُتهَُّ َفإ ْب ْنُت ، َأْحب ُك

َعهَُّ ِذي َسْم ّل ُعَ ا ِهَّ َيِّْسَم ُه ، ِب َبَصَر ِذي َو ّل ْبِصُر ا ِهَّ ُيِّ ُه ، ِب َد َيِّ ّلتيِ و ِطُش ا ْب َهاَ يِّ ، ِب
َلهَُّ ّلتيِ َورْج َلنيِ وإْن ِبهاَ َيِّْمِشيِ ا َأ ُتهَُّ َس ْي َط ْع ِئْن ، َأ َل ِنيِ َو َذ َعاَ َت ّنهَُّ اْس َذ » ُلِعي

. البخاَري رواه

ُتهَُّ معنى       ْن َذ ُتهَُّ» « آَ َلْم ْع َأ ّنيِ  :  َأ ِرٌب ِب َذنيِ: . وقوُلهَّ لهَّ ُمَحاَ َعاَ َت »  « اْس
ِء روي . باَلنوُن وروي باَلباَ



ّلى النبيِ عن  وعنهَّ-387 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا: « قاَل ،  وَس ِإ ّلهَُّ َأَحّب   ال
َد تعاَلى ْب َع َدىَ ، ال ْبريِّل َناَ ِإّن: ِج ّلهَّ   ًاَ ُيِِّحّب تعاَلى ال ْبهَُّ ، ُفلَّن ِب َأْح ّبهَُّ ، َف ُيح َف
ْبريَِّل َناَدىَ ، ِج ُي ْهِل فيِ َف ِإّن: الّسَماَء َأ ّلهَّ   ًاَ ُيِِّحّب ال ُه ، ُفلَّن َأِحبوُ ّبهَُّ ، َف ُيِح َف

ْهُل ِء َأ ُعَ ُثّم ، الّسَماَ ْوَُض ُبوُُل لهَّ ُيِّ َق َلْرِض فيِ ال ٌق» ا عليهَّ.  متف

ٍم روايِّة وفيِ ّلهَّ رسوُُل : قاَل لمسل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن: وَس ّلهَّ  «  ال
ًا َأحّب ِإذا تعاَلى ْبد ْبريَِّل َدعاَ ع ّنيِ: فقاَل ، ِج ِإ ًاَ ُأِحّب   ْبهَُّ ُفلَّن ِب َأْح ّبهَُّ ، َف ُيِح َف
ْبريُِّل ِدي ُثّم ، ِج َناَ ِء فيِ ُيِّ ُقوُُل ، الّسماَ َي ِإّن: َف ّلهَّ   ًاَ ُيِِّحّب ال ّبوُه ، ُفلَّن َأِح َُف
ّبهَُّ ُيح ْهُل َف ِء َأ ُعَ ُثّم الّسَماَ ُبوُُل لهَّ ُيِّوَُض َق َلْرِض فيِ ال ِإذا ، ا َغَُض و ْب ًا َأ َدعاَ َعبد
ْبريَِّل َيقوُُل ، ِج ّنيِ: َف ِإ ِغُُض   ْب ًاَ ُأ ِغُْضهَُّ ، ُفلَّن ْب أ

َ ِغُُضهَُّ ، َف ْب ُي ْبريُِّل َف ِدي ُثّم ، ِج َناَ ُيِّ
ْهِل فيِ ِء َأ ِإّن: الّسماَ ّلهَّ   ِغُُض ال ْب ًاَ ُيِّ ُه ، ُفلَّن ِغُُضوُ ْب أ

َ ِغُُضهَُّ ، َف ْب ُي ْهُل َف الّسماَِء َأ
ُعَ ُثّم ُء لهَّ ُتوَُض ْغَُضاَ َب َلْرِض فيِ ال » . ا

ّلهَُّ رضيِ عاَئشَة  وعن-388 ّلهَّ رسوُل َأن ، عنهاَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعَث ، وَس ً ب َلى َرُجلَّ ٍة َع ّيِّ ِر َكاََن ، س ُأ َف ْقر ِهَّ َيِّ ِب ِهْم فيِ َلْصحاَ ِت ِتُم ، صلَّ َفيْخ

ُقْل{ بــ َوُ   ّلهَُّ ُه ٌد ال َلّماَ} َأَح َف ُعوُا   َكروا ، َرَج ّلهَّ لرسوُِل ذلَك َذ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُه: فقاَل ، وَس ُلوُ ّي  « َس ٍء ِل ُعَ َشيِ َن َألوُه» ؟ ذلَك َيِّْص َفَس َفَقاََل ،  

َهاَ: ّن َفُة  ل َناَ ، الّرْحَمِن ِص َأ َأ َأْن ُأِحّب َف ْقَر َهاَ، َأ ّلهَّ رسوُُل فقاَل ِب ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُه: وَس ِبُرو َأْخ ّلهَّ َأّن  «  ّبهَُّ تعاَلى ال ٌق» ُيِّح . عليهَّ  متف

والمساكين والضعفة الصالحين إيذاء مإن التحذير باب- 48
ّله قال بغير والمؤمإنات المؤمإنين يؤذون تعالى: { والذين ال

ًا احتملوا فقد اكتسبوا مإا ًا بهتان ًا وإثم } . مإبين
تنهر فل السائل وأمإا تقهر، فل اليتيم تعالى:  { فأمإا وقال

. {
ّلُه َرِضَي هريرة أبي حديث مإنها فكثيرة الحاديث وأمإا ْنُه ال َع
لي عادى )  ( مإن385 رقم الحديث (انظر هذا قبل الباب في
ًا وقاص أبي بن سعد حديث )  ومإنها بالحرب آذنته فقد ولي

ّلُه َرِضَي ْنُه ال باب ) في260 رقم الحديث (انظر السابق َع
ّلى وقوله اليتيم، مإلطفة ّلُه َص ْيِه ال َل ّلم َع لئن بكر أبا ( يا  َوَس

رقم الحديث )  (انظر ربك أغضبت لقد أغضبتهم كنت



261. (

َدِب  وعن-389 َن ّلهَّ عبد بِن ُج ّلهَّ رضيِ ال ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلى « َمْن:  وَس َة َص َ ْبِح َصلَّ َوُ ، الّص ُه ِة فيِ َف ّلهَّ ِذّم ، ال

ُكْم َفلَّ ّن َب ُل ْط ّلهَُّ َيِّ ِهَّ ِمْن ال ِت ٍء ِذّم ّنهَُّ ، ِبَشيِ ِإ ْبهَُّ َمْن َف ُل ْط ِهَّ ِمْن َيِّ ِت ٍء ِذّم ، ِبَشيِ
ْكهَُّ ِر ْد ّبهَُّ ُثّم ، ُيِّ ُك ِهَّ َعلى َيِّ ِه ِر فيِ َوْج ّنَم َناَ َه . مسلم رواه»  َج

الظاهر على الناس أحكام إجراء باب- 49
تعالى الله إلى وسرائرهم

ّله قال الزكاة وآتوا الصلة وأقامإوا تابوا تعالى:  { فإن ال
} . سبيلهم فخلوا

ّلهَّ رضيِ عمر ابن  وعن-390 ّلهَّ رسوَُل َأن ، عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُأِمْرُت:  قاَل وَس ِتَل َأْن «  َقاَ ّناََس ُأ ّتى ال ُدوا َح َه ّ ِإلهََّ لِ َأْن َيِّْش ّلهَّ ِإلِ ، ال

َأّن ًا َو ِهَّ رسوُُل ُمَحّمد ّل ِقيُموُا ، ال ُيِّ َة و ُيِّؤتوُا ، الّصلَّ َة َو َذا ، الّزكاَ ِإ ُلوُا َف َع َف
ّنيِ َعصُموُا ، ذلَك ُهْم ِم َء ُهْم ِدماَ َل َأْموُا ّ َو ّق ِإلِ ِم ِبَح ِلْسلَّ ُهْم ، ا ُب َعلى وِحساَ
ّلهَّ ٌق»  تعاَلى ال . عليهَّ متف

ِد أبيِ  وعن-391 ّلهَّ عب ِرِق ال ٍم بن َطاَ ْي ّلهَّ رضيِ ، ُأَش : قاَل ، عنهَّ ال
ّلهَّ رسوَُل سمعُت ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ّ ِإلهََّ لِ قاَل « َمْن:  َيِّ ِإلِ

ّلهَُّ ّلهَّ رسوُُل محمدا ال َفَر ، ال َك ُد ِبماَ َو َب ْع ِهَّ ُدوِن ِمْن ُيِّ ّل ُلهَُّ َحُرَم ، ال َدُمهَُّ ماَ ، َو
ُبهَُّ ّلهَّ على َوِحساَ . مسلم  رواه» تعاَلى ال

ٍد أبيِ  وعن-392 ْعب ِد َم َدا ْق ِد بِن الم َوُ َلْس ّلهَّ رضيِ ، ا  قلت: قاَل ، عنهَّ ال
ِرُسوُِل ّلهَّ ل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَِّت وَس َأ َأَر ً َلقيُت ِإْن :  ِر ِمَن َرُجلَّ ُكّفاَ ، ال
َناَ ْل َت َت ْق َدىَ َفَضَرَب ، َفاَ ّي ِإْح َد ْيِف َيِّ َهاَ ، ِباَلّس َطع َق َذ ُثّم َف ّنيِ لِ ٍة ِم ، ِبَشَجَر

َلْمُت فقاَل َأْس ِهَّ :  ّل ُلهَُّ ، ل ُت ْق َأ ّلهَّ رسوَُل يِّاَ َأ َد ال ْع َلهاَ َأْن َب َقاََل ؟ َقاَ « لِ:  َف
ْلهَُّ ُت ْق ْلُت ،»  َت ُق ِهَّ رُسوَُل يِّاَ َف ّل َعَ ال َدىَ قط ّي ِإح َد َدماَ ذلَك قاَل ُثّم ، َيِّ ْع َب

َعهاَ ْلهَُّ « لِ : فقاَل ؟ َقط ُت ْق ِإْن ، َت َتهَُّ ِف ْل َت ّنهَُّ ، َق ِإ ِتَك َف َل ِز َن ْبَل ِبم َلهَُّ أْن َق ُت . َتْق
ّنَك ِإ ِهَّ َو ِت َل ِز ْن ْبَل ِبَم ُقوَُل َأْن َق َتهَُّ َيِّ ِلَم ٌققاَل» التيِ َك عليهَّ.  متف



ّنهَُّ ومعنى        ِإ ِتك «  َل ِز ْن ْي» ِبَم َأ ْعُصوُُم   ِم : َم ّد ُكوٌُم ال ِهَّ َمْح ِإْسلَِّم ، ِب
ّنَك ومعنى َلتهَّ « إ ِز ْن ْي» ِبَم َأ َباَُح   ِم : ُم ّد ِقَصاَص ال ْل ِهَّ ِباَ ِت َث َوَُر ّنهَُّ لِ ، ِل َأ

ِهَّ ِت َل ِز ْن ِر فيِ ِبَم ْف ُك ْل ّلهَّ ، ا . أعلم وال

ٍد بِن ُأساَمَة  وعن-393 ْيِّ ّلهَّ رضيِ ، َز َناَ:  قاَل ، عنهماَ ال َث ّلهَّ رسوُُل بع ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة إلى وَس َق َنَة ِمْن الُحَر ْي َه ّبْحناَ ، ُج ْوَُم َفَص َق ْل َعلى ا

ِههْم ْقُت ، ِمياَ َناَ َولِح ِر ِمَن َوَرُجٌل َأ ْنَصاَ َل ً ا ُهْم َرُجلَّ َلّماَ ِمن ُه َف : لِ قاَل َغِشيناَ
ِهَّ ّ ِإل ّلهَّ إلِ َكّف ، ال ْنهَُّ َف ّي َع ِر ْنصاَ َل ُتهَُّ ، ا ْن َع َط ّتى ِبْرِمِحيِ َو ُتهَُّ َح ْل َت َلّماَ ، َق َف

َناَ ِدْم َنَة َق َغ ، الَمديِّ َل ِلَك ب ِبيِّ ذ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « يِّاَ : ليِ فقاَل ، وَس
َتهَُّ ُأساَمُة ْل َت َق َد َأ ْع ّ ِإلهََّ : لِ َقاََل ماَ َب ّلهَُّ ِإلِ ّلهَّ رسوَُل : يِّاَ قلُت ؟ ال ّنَماَ ال َكاََن ِإ
ًا ّوُذ َع َت َقاََل ، ُم َتهَُّ : َف ْل َت ًق َأ َد «  ْع ّ ِإلهََّ لِ َقاََل َماَ َب ّلهَُّ؟،»  ِإلِ َهاَ َزاَل َفماَال َكّرُر ُيِّ

َليِّ ّتى َع ْيُت َح ّن ّنيِ َتم ُكْن َلْم َأ َلْمُت َأ ْبَل َأْس ِلَك َق ِم ذ ْوُ َي ْل ٌق. ا . عليهَّ  متـف

ٍة وفيِ َفقاََل روايِّ ّلهَّ رسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل:  وَس َأ ِإلهََّ : لِ « 
ّ ّلهَُّ ِإلِ َتهَُّ ال ْل َت َق ِهَّ رسوَُل : يِّاَ قلُت ؟، َو ّل ّنَماَ ، ال َهاَ ِإ َل ًاَ َقاَ ْوُف ، الّسلَِّح ِمَن َخ

َفلَّ : قاَل َأ ْقَت «  َق ِهَّ َعْن َش ِب ْل ّتى َق َلَم َح ْع َهاَ َت َل َقاَ َهاَ َزاَل َفَماَ لِ؟،» َأْم َأ َكّرُر ُيِّ
ّتى ْيُت َح ّن ّنيِ َتَم َلْمُت َأ ٍذ َأْس ْؤمئ . َيِّ

القبيلة جهينة من : بطن الراء وفتح المهملة الحاَء  بضم» « الحرقة
ًا: أي وقوُلهَّ ، المعروفة ًاَ متعوُذ ًا لِ القتل من بهاَ معتصم . لهاَ معتقد

ْندِب  وعن-394 ّلهَّ عبد بِن ُج ّلهَّ رضيِ ، ال ّلهَّ رسوَُل َأّن ، عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ًاَ بعَث وَس ْعث ِلِميَن ِمَن ب ٍم ِإلى الُمْس ْوُ ِكيَن ِمَن َق ِر ، الُمْش

ُهْم ّن أ
َ ْوُا َو َق َت ْل َكاََن ، ا ِكيَن ِمَن َرُجٌل َف ِر َء ِإذا الُمْش َد َأْن َشاَ ْقِص َرُجٍل ِإلى َيِّ

ِلِميَن ِمَن َد الُمْس َلهَُّ َلهَُّ َقَص َت َق َأّن ، َف ً َو ِلِميَن ِمَن َرُجلَّ َد الُمْس َتهَُّ َقَص َل ، َغْف
ّناَ ُك ّدُث َو َتَح ّنهَُّ َن ٍد ْبُن ُأَساََمُة َأ ْيِّ َعَ َفلّماَ َز َف ْيَف عليهَّ َر ّ ِإلهَّ : لِ قاَل ، الّس ِإلِ
ّلهَُّ َلهَُّ ، ال َت َق َء ، ف َبِشيُر َفَجاَ ْل ّلهَّ رسوُل ِإلى ا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس

َلهَُّ َأ ُه ، َفَس َبَر َأْخ ّتى ، و ُه َح َبَر َبر َأْخ ْيَف الّرُجِل َخ َعَ َك َن ُه ، ص َعاَ َد َلهَُّ َف َأ ، َفَس
ِلَم:  فقاَل َتهَُّ «  ْل َت َقاََل:» ؟ َق َف ِهَّ رسوَُل  يِّاَ  ّل َعَ ال ْوَج ِلِميَن فيِ َأ َقتَل ، الُمْس و
ًاَ ًاَ ُفلَّن ُفلَّن ًا لهَّ وَسّمى و ّنيِ َنفر ِإ ِهَّ َحَملْت و ْي َل َلّماَ ، َع َأىَ َف ْيَف َر : قاَل الّس

ّ ِإلهَّ لِ ّلهَُّ ِإلِ ّلهَّ رسوُُل . قاَل ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َتهَُّ:  وَس ْل َت َق َأ » ؟ « 
َنعْم: قاَل ْيَف:  قاَل ،   َفك ُعَ «  َن ّ ِإلهَّ بلَّ َتْص ّلهَُّ ِإلِ َءت ِإذا ، ال ْوَُم جاَ ِة يِّ القياََم

َقاَل» ؟ ّلهَّ رسوَُل يِّاَ   ِفْر ال ْغُ َت ُعَ « وكيْف:   قاَل. ليِ اْس َن ّ ِإلهَّ ِبلَّ َتْص ِإلِ



ّلهَُّ، َءت ِإذا ال ْوَُم جاَ ِة َيِّ َعَل» ؟ الِقياََم َفَج ُد لِ   ُقوَُل َأْن َعلى َيِّزيِّ « كيَف:  َيِّ
ُعَ َن ّ ِإلهََّ ِبلَّ َتْص ّلهَُّ ِإلِ َءْت إذا ال ْوَُم جاَ ِة َيِّ . مسلم  رواه» الِقياََم

ِد  وعن-395 ّلهَّ عب ٍد بن عتبة بِن ال ْعُت قاَل مسعوُ ْبَن ُعَمر : سِم
ّطاَِب ّلهَّ رضيِ ، الَخ ِإّنيِّقوُُل:  عنهَّ ال ًاَ «  ُنوُا َناَس ُذوَن َكاَ ْؤَخ َوُْحيِ ُيِّ فيِ باَل

ِد ْه ّلهَّ رسوُل َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن ، وَس َوُْحيَِ و ِد ال َعَ، َق َط َق ْن ّنَماَ ا ِإ و
ُكُم ُذ ْأُخ َهَر ِبماَ الَن َن َناَ َظ ُكْم ِمْن َل ِل ْعَماَ َهَر َفَمْن ، َأ ْظ ًا َلناَ َأ ْير ُه ، َخ ّناَ ، َأّم
ْيس وقّربناَه َل َناَ َو ِهَّ ِمْن ل ِت ٌء َسريَِّر ّلهَُّ ، شيِ ُبهَُّ ال ِهَّ فيِ ُيِّحاَِس ِت ِريَِّر وَمْن ، س

َهَر ْظ َناَ َأ ًا َل ْنهَُّ َلْم ، ُسوُء ْأم َلْم ، ن ْقهَُّ َو ّد ِإْن ُنَص َتهَّ ِإّن قاَل و ِريَِّر َنٌة َس » َحس
. البخاَري رواه

الخوف باب- 50
ّله قال } . فارهبون تعالى:  { وإياي ال

} . لشديد ربك بطش تعالى:  { إن وقال
ظالمة وهي القرى أخذ إذا ربك أخذ تعالى:  { وكذلك وقال

شديد، أليم أخذه إن
له مإجموع يوم ذلك الخرة، عذاب خاف لمن لية ذلك في إن

يوم مإعدود، لجل إل نؤخره ومإا مإشهود، يوم وذلك الناس
الذين وسعيد. فأمإا شقي فمنهم بإذنه، إل نفس تكلم ل يأت

} . وشهيق زفير فيها لهم النار ففي شقوا
ّله تعالى:  { ويحذركم وقال } . نفسه ال
وأبيه، وأمإه أخيه، مإن المرء يفر تعالى: { يوم وقال

} . يغنيه شأن يومإئذ مإنهم امإرئ لكل وبنيه، وصاحبته
الساعة زلزلة إن ربكم اتقوا الناس أيها تعالى:  { يا وقال
عما مإرضعة كل تذهل ترونها يوم عظيم، شيء

سكارى الناس وترى حملها، حمل ذات كل أرضعت،وتضع
ّله عذاب ولكن بسكارى هم ومإا شديد} . ال

}  اليات. جنتان ربه مإقام خاف تعالى:  { ولمن وقال
يتساءلون. قالوا: بعض على بعضهم تعالى:  { وأقبل وقال

ّله فمن مإشفقين، أهلنا في قبل كنا إنا عذاب ووقانا علينا ال
} الرحيم البر هو إنه ندعوه قبل مإن كنا إنا السموم،



ًا كثيرة الباب في واليات الشارة والغرض مإعلومإات، جد
حصل. وقد بعضها إلى
ًا فكثيرة الحاديث وأمإا ًا، مإنها فنذكر جد وبالله طرف

التوفيق:

ٍد ابِن  عن-396 ّلهَّ رضيِ ، مسعوُ ّلهَّ رسوُُل : حدثناَ قاَل ، عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُق وهوُ ، وَس ِد ُق الّصاَ ِإّن:  المصدو ُكْم «  َد ُعَ َأَح ُقهَُّ ُيِّْجَم ْل فيِ َخ

ْطن ِهَّ َب ِعيَن ُأّم َب ًاَ َأْر ْوُم َفًة َيِّ ْط ُكوُُن ُثّم ، ُن َقًة َيِّ َل ْثَل َع ِلَك ِم ُكوُُن ُثّم ، ذ َغًُة َيِّ ُمْض
ْثَل ِلَك م َلُك ُيِّْرَسُل ُثّم ، ذ ُفُخ ، الَم ْن َي ِهَّ َف ْؤَمُر ، الّروَح ِفي ُيِّ َبعَِ َو َأْر ِلماٍَت ِب : َك

ْتِب َك ِة ِب ِق ِهَّ ، ِرز ِل َأج ِهَّ ، َو ِل ْو َوَشقيِّ ، َوعَم ٌد َأ ِعي َوُ س َف ِذي .  ّل ُه ِإلهَّ لِ ا ْيُر ِإّن َغ
ُكْم َد ْعَمُل َأَح َي ْهِل َعَمَل َل ِة َأ ّن ّتى الَج ُكوُُن َماَ َح َنهَُّ َيِّ ْي َهاَ َب َن ْي َب ّ و ٌع ِإلِ ، ِذرا
ُق َيْسب ِهَّ َف ْي َل ِكتاَُب َع ْل ْعَمُل ، ا َي َعَمِل َف ْهل ِب ِر َأ ّناَ َهاَ ، ال ُل ْدُخ َي ِإّن ، َف ُكْم َو َد َأَح

ْعَمُل َي َعَمِل َل ْهِل ِب ِر َأ ّناَ ّتى ال ُكوُُن َماَ َح َنهَُّ َيِّ ْي َهاَ َب َن ْي َب ّ َو ٌع ِإلِ ُق ، ِذَرا ِب َيْس ِهَّ َف ْي َل َع
َتاَُب ِك ْل ْعَمُل ا َي َعَمِل َف ْهِل ِب ِة َأ ّن َهاَ الَج ُل ْدُخ ََي ٌق» َف . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-397 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َتى:  وَس ْؤ ُيِّ  »
ّنَم َه ٍذ ِبَج ِئ ْوَُم َهاَ َيِّ ُعوَُن َل ْب ْلَف َس ٍم َأ َعَ ، ِزَماَ ٍم ُكّل َم ُعوَُن ِزَماَ ْب ْلَف َس َلٍك َأ َم

َهاَ َن . مسلم  رواه» َيُِّجّرو

ْعَماَِن  وعن-398 ّن ٍر بِن ال ّلهَّ رضيِ ، َبِشي رسوُل : سِمعُت قاَل ، عنهماَ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّنيِّقوُل:  ، وَس َوَُن «  ْه ْهِل َأ ِر َأ ّناَ ًاَ ال َذاب ْوَُم َع َيِّ

ْلِقياََمة ُعَ َلَرُجٌل ا ِهَّ َأْخَمِص فيِ ُيِّوَُض ْي َتاَِن َقدم ْغُليِ جْمَر ُهَماَ يِّ ْن ُغهَُّ ِم َماَ ِدَماَ
ًا َأّن َيِّرىَ ّد َأحد ْنهَّ َأَش ًاَ ِم َذاب ّنهَّ ، َع ِإ ُهْم َو ُن ْهوُ ًاَ َل َذاب . عليهَّ  متفق» ع

َة  وعن-399 ْندٍب بِن سُمر ّلهَّ رضيِ ، ُج ّلهَّ نبيِّ َأن ، عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُهْم: قاَل وَس ْن ُه َمْن  « ِم ْأُخذ ّناَُر َت ِهَّ ِإلى ال َبي ْع ُهْم ، َك ْن ُه مْن وِم ُذ ْأُخ ت
ِهَّ ِإلى ْي َت َب ْك ُهْم ، ُر ْن ُه مْن َوِم ُذ ْأُخ ِهَّ ِإلى َت ِت ُهْم ، ُحْجز ْن ُه مْن ِوِم ُذ ْأُخ ِإلى َت

ِهَّ ِت َوُ ُق . مسلم  رواه» َتْر

ُة ُد» « الُحْجَز ِق ْع ِر  : َم ِلزا ِة تْحَت ا ُة . و الّسّر َوُ ُق ّتْر ِء  بفتِح» « ال التاَ
ِهيِ القاَف وضم ْظُم :  ِذي الع َد ال ِة ِعن ْغُر ِر ُث ّنْح ْنَساَِن ، ال ِل َوُتاَِن ول ُق فيِ تْر

َبيِ ِن ِر. َجاَ ّنْح ال



ّلهَّ رضيِ عمر ابِن  وعن-400 ّلهَّ رسوَُل أن عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُُم:  قاَل وَس َيِّ ّناَُس «  ّتى العاَلِميَن ِلَرّب ال ِغُيب َح ُهْم َيِّ ُد ِهَّ فيِ َأح َرْشِح

ْنَصاَِف ِإلى َنيهَّ َأ ُذ ٌق» ُأ عليهَّ.  متف

ُق « الّرْشُح و . » العَر

ّلهَّ رضيِ ، َأنس  وعن-401 َناَ:  قاَل ، عنهَّ ال َب َط ّلهَّ َرسوُل َخ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َبًة ، وَس ْط ْعُت ماَ ُخ َهاَ َسِم َل ْث ْوُ: فقاَل ، َقّط ِم َل َلُموَُن  «  ْع َلُم َماَ َت ْع َأ

ُتْم ْك ِليلَّ َلَضِح ْيتْم ق َبك ًا» ول ِثير ّطىَك َغُ َف ِهَّ رسوُِل َأْصحاَُب   ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َههْم وَس ُهْم ، وُجوُ ٌق. َخنيٌن َول . عليهَّ  متف

َغ: روايِّة وفيِ َل َب ّلهَّ رسوَُل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ َعْن وَس ِب ٌء َأْصحاَ َشيِ
َطَب ُعرَضْت: فقاَل ، َفَخ َليِّ  «  ّنُة َع ّناَُر الج َلْم ، وال ِم َأر َف ْوُ َي ْير فيِ َكاَل الَخ
ْوُ ، َوالّشّر َل َلُموَُن و ْع َلُم َماَ َت ُتْم َأع ْك ً َلضِح ِليلَّ ُتْم ، ق ْي َك َب َل ًا َو ِثير َتى َفماَ » َك أ

َلى ّلهَّ رسوُل َأْصَحاَِب َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوٌُم وَس ّد يِّ ْنهَُّ َأَش ْوُا ِم ّط َغ
ُهْم ُؤس ُهْم ُر َل ِنيٌن َو . َخ

ِنيُن ِء» « الَخ ِباَلخاَ َوُ المعجمة   ُه ُء :  َكاَ ُب َعَ ال ٍة َم ّن ُق ُغ ِتَشاَ ْن ِمَن الّصوُِت َوا
ْنِف َل . ا

َداد  وعن-402 ْق ّلهَّ رضيَِ ، الِم ْعُت قاَل ، عنهَّ ال ّلى رسوَُل : َسِم اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ْدنيِ: َيِّ ُت ِة َيِّوَُم الّشْمُس  «  َياََم ِق ْلِق ِمَن ال ّتى الَخ ُكوَُن ح َت
ُهْم ْن ِر ِم َدا ْق َقاََل» ِميل َكِم َليُم   ٍر ْبُن ُس َداد عْن الّراوي َعاَم ْق ِهَّ: الِم ّل َوُال َف َماَ  
ِري ْد ْعنيِ ماَ َأ َفَة ، ِباَلميِل َيِّ َلرِض َأَمَساَ ِم ا ّلذي الِميل َأ َتَحُل ا ْك ِهَّ ُت ْيُن ِب « الع

ُكوُُن َي ّناَُس َف َلى ال ِر َع ْد ِلهْم َق ْعماَ َعَرِق فيِ َأ ُهْم ، ال ْن ُكوُُن َمْن َفِم ِإلى َيِّ
ِهَّ ْي َب ْع ُهْم ، ك ْن ُكوُُن َمْن َوِم ِهَّ ِإلى َيِّ ْي َت َب ْك ُهْم ، ُر ْن ِهَّ ِإلى َيِّكوُن مْن وِم ْيِّ َوُ ْق ِح

ُهْم ْن ْلِجُمهَُّ َمْن وِم ُق ُيِّ َعَر ًاَ ال َأَشاََر» ِإلجاَم َو ّلهَّ رسوُل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِه وَس ِد . مسلم  رواه. ِفيهَّ ِإلى ِبي

ّلهَّ رضيَِ ، هريِّرة أبيِ  وعن-403 ِهَّ رسوَُل َأّن ، عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُق:  قاَل وَس ْعَر َيِّ ّناَُس «  ْوَُم ال ِة َيِّ ّتى الِقياََم َهب َح ْذ ُهْم يِّ ُق َلْرِض فيِ َعَر ا

ِعيَن ْب ًاَ َس ُهْم ، ِذراع ْلِجُم ُيِّ ّتى و َغ َح ُل ْب ُهْم َيِّ َن َذا ٌق» آَ . عليهَّ  متف

َهُب ومعنى ْذ َيِّ َلْرِض فيِ «  ِزل»  ا . ويِّغُوُص : يِّن



ّلهَّ رسوُل معَ  كناَ: قاَل  وعنهَّ-404 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَ ِإذ وَس َسِم
َبًة َهْل : فقاَل َوْج ْدُروَن «  َناَ هذا؟» ماَ َت ْل ّلهَّ ُق ُلهَُّ : ال َلُم َوَرُسوُ ْع : قاَل ، َأ
ِهَّ ُرِميَِ َحَجٌر هذا ِر فيِ ِب ّناَ ُذ ال ْن ِعيَن ُم ْب ًاَ َس َوُ َخريِّف ُه ِوُي َف ْه ِر فيِ يِّ ّناَ الَن ال

ّتى َهى َح َت ْن َهاَ ِإلى ا ِر ْع ُتْم ، َق ْع َهاَ» َفَسِم َت َب . مسلم  رواهوْج

ّي  وعن-405 ِد ٍم بِن َع ّلهَّ رضيِ ، حاَت ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكْم « ماَ:  وَس ْن ٍد ِمْن ِم ّ َأَح ّلُمهَُّ ِإلِ َك ُي ّبهَُّ َس ْيَس َر َنهَُّ َل ْي ب
َنهَُّ ْي َب ُظُر ، َتْرُجَماٌَن و ْن َي ْيِّمَن َف ْنهَُّ َأ ّ َيَِّرىَ َفلَّ ، ِم ّدَم ماَ ِإلِ منهَّ أشأم ويِّنظر ، َق

ُظُر ، قدم ماَ إلِ يِّرىَ فلَّ ْن ْيَن ويِّ ِهَّ ب َديِّ ّ َيَِّرىَ َفلَّ ، َيِّ ِر ِإلِ ّناَ َء ال َقاَ ْل ِهَّ، ِت ِه َوج
ُقوُا ّت ِر فاَ ّناَ ْوُ ال َل ّق َو ٍة ِبِش ٌق» َتْمَر . عليهَّ  متف

ّلهَُّ رضيِ ، َذّر أبيِ  وعن-406 ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّنيِ:  وَس ِإ ْوَن ماَلِ َأرىَ «  ّطِت ، َتَر ُء َأ ّق الّسماَ َهاَ وُح ِئّط َأْن َل َماَ ، َت
َهاَ ُعَ ِفي ْوُِض َبعَِ م َعَ َأْر ِب ّ َأَصاَ َلٌك ِإلِ ٌعَ َوَم ًا جبهتهَُّ واِض ِهَّ ساَِجد ّل َعاَلى ل ّلهَّ ، َت وال

ْوُ َلُموَُن َل ْع َلُم َماَ َت ْع ْكتْم ، َأ ً لَضِح ِليلَّ ُتْم ، َق ْي َك َلب ًا َو ِثير ُتم وماَ ، َك ّذذ َل ّنَساَِء َت ِباَل
َلى ُفُرِش َع ْل ُتْم ا َلَخرْج ُعداِت ِإلى َو َأُرون الّص ّلهَّ ِإلى َتْج َلى ال َعاَ  رواه» َت

. حسن : حديٌِّث وقاَل الترمذي

ّطْتَ و  َأ ِء، وتشديِّد الهمزة  بفتح» «  ِئّط الطاَ َت ِء » بفتح َو وبعدهاَ التاَ
ِطيُط ، مكسوُرة همزة َل ْوُُت وا َتِب الّرحِل : َص َق ْل ِهَماَ َوا ِه ْب ُه ، وِش ْعناَ : وم

َة َأّن ْثَر ِء فيِ َمْن َك ِة ِمَن الّسماَ َك ِئ ِبديَِّن الَملَّ ْلعاَ ْد ا َهاَ َق ْت َل َق ْث ّتى َأ ّطْت َح . َأ

َداِتَ و ُع َقاَُت والعين الصاَد  بضم» « الّص ّطُر َأُروَن ومعنى ، : ال َتج  » «: 
ُثوَُن ِغُي َت . َتْس

ٍء َبْرَزة أبيِ  وعن-407 َلَة زاٍي ثم ِبرا ٍد بِن َنْض ْي َب َلِميِّ ُع َلْس ّلهَّ رضيِ ، ا ال
ّلهَّ رسوُُل قاَل: قاَل ، عنهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍد َقدَماَ َتُزوُل  لِ: « وَس ْب ع
ّتى َأَل َح ِه َعْن ُيِّْس ِر ُه ِفيَم ُعْم َناَ ْف َعْن ، َأ ِهَّ َو ْلِم َعَل ِفيم ِع ِهَّ َف َعْن ، ِفي ِهَّ و ِل ماَ
ْيَِّن مْن َتسبهَُّ َأ ْك ِفيَم ، ا َقهَُّ َو َف ْن َعن ، َأ ِهَّ َو ُه ِفيَم ِجْسِم ْبلَّ الترمذي  رواه» َأ

. صحيح حسن : حديِّث وقاَل

ّلهَّ رضيِ ، هريِّرة أبيِ  وعن-408 َأ :  قاَل ،  عنهَّ ال ّلهَّ رسوُُل قر ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٍذ :   وَس ِئ ْوَُم ّدُث { يِّ َهاَ ُتَح ْدُروَن:  قاَل ثم}  َأْخباََر َت َأ َماَ « 

َهاَ َباَُر ّلهَُّ قاَلوُا»  ؟ َأَخ ُلهَُّ : ال َلُم وَرُسوُ ْع ِإّن : . قاَل َأ َف َباََرهاَ « َد َأْن َأْخ َه َتْش



َلى ٍد ُكّل َع ْب ْو َع ٍة َأ َلى َعِمَل ِبَماَ َأم َهاَ َع ِر ْه ُقوُُل ، َظ ْلَت َت َعِم َذا :  َذا َك فيِ وك
ِم ْوُ َذا َيِّ َذا َك َك ِه ، َو ِذ َه َهاَ ف َباَُر ِذي  رواه» َأْخ ّتْرِم .  حسٌن حديٌِّث :  وقاَل ال

ٍد أبيِ  وعن-409 ّي سعي ِر ْد ّلهَّ رضيِ ، الُخ ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ْيَفوَس َك َعُم «  ْن َقْرِن َوَصاَِحُب َأ ْل ِد ا َقَم َق َت ْل َقْرَن ا ْل ، ا

َعَ َتَم ْذَن َواْس ِل َتى ا ْؤَمُر َم ْفِخ ُيِّ ّن ُفُخ ِباَل ْن َي َأّن»  َف َك ِلَك َف ُقَل ذ َأْصَحاَِب َعلى َث

ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهْم فقاََل وَس َناَ : َل ُب ُلوُا: َحْس ُقوُ ّلهَّ «  ْعَم ال ِن َو
ِكيُل ْلوُ . حسٌن حديٌِّث وقاَل الترمذي  رواه» ا

َقْرُن       ْل َوُ»  « ا ُه ِذي الّصوُُر :  ّل ّلهَّ قاَل ا ِفَخ:  تعاَلى ال ُن َو ِر فيِ {  الّصوُ
َذا  } ُه َك ّلهَّ رسوُل َفّسَر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . وَس

ّلهَّ رضيِ ، هريِّرة أبيِ  وعن-410 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َلَج، َخاََف « َمْن:  وَس ْد َلَج َوَمْن َأ ْد َغ ، َأ َل ْنزَل َب َعَة ِإّن ألِ الَم ْل ِس
ِهَّ ّل ْلعَة ِإّن َألِ ، َغاَليٌة ال ِهَّ ِس ّل ّنُة» ال . حسٌن :حديٌِّث وقاَل الترمذي  رواهالَج

َلَج و ْد َأ ِإْسكاَن» «  ِب ّدال   ّوِل ِمْن : َساََر ومعناَه ، ال ْيِل َأ ّل ُد ، ال : َوالُمَرا
ّتْشِميُر َعة فيِ ال ّطاَ ّلهَّ ال . أعلم . وال

ّلهَّ رضيِ ، عاَئشَة  وعن-411 ّلهَّ رسوُل : سمعُت قاَلت ، عنهاَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُيِّْحَشُر: يِّقوُل ، وَس ّناَُس  « ْوَُم ال ِة َيِّ َياََم ِق ْل ًة ا َفاَ ًة ُح ً ُعرا » ُغْرلِ

ْلُت ّلهَّ رسوُل : يِّاَ ُق ُء الّرَجاَُل ال ّنَساَ ًاَ َوال ُظُر َجِميع ْن ُهْم َيِّ ْعُض ْعٍض ِإلى َب ،؟ َب
ِئَشُة « يِّاَ : قاَل َلمُر َعاَ ّد ا ُهم َأْن من َأَش ِهّم » . ذلَك ُيِّ

ٍة وفيِ َلْمُر:  روايِّ َهّم « ا ُظَر َأن ِمن َأ ْن ُهْم َيِّ ْعٍض ِإلى َبعُض ٌق» َب . عليهَّ  متف
ً ُغرلِ ْيِن  بَضّم» «  َغُ  ال

الرجاء باب- 51

ّله قال أنفسهم على أسرفوا الذين عبادي يا :{ قل تعالى ال
ّله رحمة مإن تقنطوا ل ّله إن ال ًا، الذنوب يغف ال هو إنه جميع

} . الرحيم الغفور
} . الكفور إل نجازي تعالى:  { وهل وقال



كذب مإن على العذاب أن إلينا أوحي قد تعالى:  { إنا وقال
} . وتولى
} . شيء كل وسعت تعالى:  { ورحمتي وقال

َدة  وعن-412 ّلهَُّ رضيِ ، الصاَِمِت بِن ُعباَ ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َد  « مْن: وَس ِه َلهََّ لِ َأْن َش ّ ِإ ّلهَُّ ِإلِ ُه ال َد َ َوْح ِريَِّك لِ َلهَُّ َش

َأّن ، ًا و ُه ُمحّمد ُد ْب ُلهَُّ ع َأّن ، َوَرُسوُ ُد ِعيسى و ْب ِهَّ َع ّل ُلهَُّ ال ُتهَُّ ، َوَرُسوُ ِلَم َك َو
ْلقاَهاَ َيَِّم ِإلى َأ ْنهَُّ َوُروٌح َمْر َأّن ، ِم ّنَة و ّق الَج ّناََر َح ّق َوال َلهَُّ ، َح ْدَخ ّلهَُّ َأ ّنَة ال الَج
ٌق» العَمِل ِمَن كاََن ماَ َعلى . عليهَّ  متف

َد  « َمْن: لمسلم روايِّة وفيِ     ِه َلهََّ لِ َأْن َش ّ ِإ ّلهَُّ ِإلِ َأّن ، ال ًا و ُمَحّمد
ِهَّ رُسوُُل ّل ّلهَُّ َحّرَم ، ال ِهَّ ال َلي ّناََر ع  .» ال

ّلهَُّ رضيَِ ، َذّر أبيِ  وعن-413 ّلى النبيِّ : قاَل قاَل ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلهَُّ  « يِّقوُُل: وَس َء  َمْنوَجّل: عّز ال ِة جاَ َن َلهَُّ ، ِباَلَحَس ِلهاَ َعْشُر َف َثاَ ْو َأْم َأ

ُد َيِّ َء وَمْن ، َأْز ِة جاَ َئ ّي ُء ، ِباَلّس ٍة َفَجَزا َئ ّي َئٌة َس ّي َهاَ َس ُل ْث ْو ِم ِفُر َأ ْغ َوَمْن َأ َقّرَب .  َت
ّنيِ ًا ِم ْبر ْبُت ، ِش َقّر ْنهَُّ َت ًاَ ِم َقّرَب ومْن ، ِذَراع ّنيِ َت ًاَ، ِم ْبُت ذَراع َقّر ْنهَُّ َت ِم
ًاَ، ُتهَُّ ، يِّمشيِ َأتاَنيِ َوَمْن باَع ْي َت َلًة َأ َينيِ َوَمْن ، َهْرو ِق ُقَراِب َل َلْرِض ِب َئًة ا ِطي َخ

َ ِرُك لِ ًاَ، ِبيِ ُيِّْش ْيئ ُتهَُّ َش ِلهاَ َلِقي ْث ًة بم ِفَر ْغُ مسلم.  رواه» م

َقّرَب  « َمْن: الحديِّث معنى     َليِّ» َت ِإ َعتيِ   ْبُت ِبطاَ َقّر َت ِهَّ» «  ْي َل ِإ  
ِإْن ، ِبرْحَمتيِ َد و ْدُت، َزا ِإْن ِز َف َع» َيِّمشيِ َأتاَنيِ « َأْسَر َو َعتيِ فيِ   « طاَ

ُتهَّ ْي َت َلًة َأ َو ْي» َهْر َأ ْبُب   َب ِهَّ : َص ْي َل ْقتهَُّ ، الّرْحَمة ع َب َلْم ، بهاَ َوَس ِوُْجهَُّ و ِإلى ُأْح
ِر الَمْشيِِ ِثي َك ْل ُوُُصوُِل فيِ ا ِد ِإلى ال ْقُصوُ ُقَراُب ، الَم َو َلْرِض» «   بضّما
ُيِّقاَل القاَِف َأشهر ، َأصّح والضّم ، بكسرهاَ و ِرُب : ماَ ومعناَه ، و َلهاَ ُيِّقاَ ِم

ّلهَّ ، . أعلم وال

ّلهَُّ رضيِ ، جاَبر  وعن-414 َء: قاَل ، عنهَّ ال ِبيِّ  َجاَ ْعَرا ّلى النبيِّ ِإلى َأ َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِهَّ َرُسوَُل : يِّاَ فقاَل وَس ّل َبتاَِن ماَ ، ال َقاََل ؟ الُموُِج  « َمْن: َف

َ َماَت ِرُك لِ ّلهَّ ُيِّش ًاَ ِباَل ْيئ ّنَة دَخَل َش ِرُك ماََت َوَمْن ، الَج ِهَّ ُيِّْش ًاَ ِب ْيئ َدَخَل ، َش
ّناََر . ُمسلم  رواه» ال

َوعن-415 ّلهَُّ رضيِ ، َأنٍس   ِبيِّ َأّن ، عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس
ٌذ َعاَ ُفهَُّ َوُم ِديِّ ُذ  «يِّاَ: َقاََل الّرْحِل َعلى ر ْيَك:  قاَل» ُمعاَ ّي َلب ِهَّ رُسوَُل يِّاَ   ّل ال



ْيَِّك َد ْع ُذ  « يِّاَ: قاََل ، َوَس َعاَ ّبيَك:  قاََل» ُم َل ِهَّ يِّاََرُسوُل   ّل ْيَِّك ال ْعد :  قاََل. َوَس
َيِّاَ ُذ «  ْيَك:  قاَل» ُمعاَ ّب َل ِهَّ َرُسوَُل يِّاَ   ّل ْعديَِّك ال ًاَ َوَس ِمن  « ماَ: قاََل ، ثلَّث
ٍد ُد َعب َه َ َأْن َيِّْش ّ ِإلهَّ لِ ّلهَُّ ِإلِ َأّن ، ال ُه ُمَحمدا َو ُد ْب ُلهَُّ َع ًاَ وَرُسوُ ْدق ِهَّ ِمْن ِص ِب ْل َق
ّ ّلهَُّ َحّرَمهَُّ ِإلِ ِر على ال ّناَ َيِّاَ:  قاََل» ال ِهَّ َرُسوَُل   ّل َ ال َفلَّ ِبُر َأ ّناََس ِبهاَ ُأْخ ال

ًا: قاَل ؟ فيستبشروا ِإذ ُلوُا  « ّتك َأْخبَر» َيِّ َف ٌذ بهاَ   َعـاَ ْند ُم ِهَّ ِع ِت ْوُ ًاَ َم ّثم َأ . َت
ٌق . عليهَّ متف

ًاَ: وقوُلهَّ     َأثم َت ْي»  «  َأ ًاَ   ْوُف ِم ِمَن : َخ ِلث ِم فيِ ا ْت ِم هذا َك ْل ِع . ال

ْو هريِّرة أبيِ  وعْن-416 ٍد أبيِ َأ ِعي ّي َس ِر ْد ّلهَُّ رضيَِ الُخ : َشك عنهماَ ال
ِوي َ ، الّرا ُهْم َلنهم ، الّصحاَبيِ َعيِن فيِ الّشّك َيُِّضّر َولِ ّل ُدوٌل ُك : قاَل ، ُع

ْوُُم كاَن لماَ ِة َيِّ َو ُبوَُك، َغْز َعٌة الناََس َأصاََب َت ُلوُا ، َمَجاَ ِهَّ َرُسوَُل : يِّاَ َفقاَ ّل ال
ْوُ ْنَت َل ِذ َناَ َلناَ َأ َنَحْر َناَ ، َنوُاِضَحناَ َف ْل َأك ّناَ؟ َف َه ّد َقاََل َوا ِهَّ َرُسوُُل َف ّل ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ُلوُا: وَس َع ْف َء»  « ا َفَجاَ ّلهَُّ رضيِ ُعَمُر   َرسوَُل : يِّاَ فقاََل ، عنهَُّ ال
ِهَّ ّل ْلَت ِإْن ال َع ْهُر َقّل َف ّظ ِكْن ، ال َل ُهْم َو ُع ْد َفْضِل ا ِهْم ب ِد َوا ُع ُثّم ، َأْز ْد ِهَّ ا ّل ال
ُهْم َهاَ َل ْي َل ِة َع َك َبَر َعّل ِباَل ّلهَّ َل َعَل َأْن ال َكَة ذلَك فيِ َيِّْج َبَر َقاََل ال َف ِهَّ َرُسوُُل .  ّل ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعْم»: وَس َن َعاَ «  َد َف ْطعٍَ   ِن َبَسطهَُّ ِب َعاَ ُثّم ، َف َفْضِل َد ِب
ِهْم ِد َو ُء الّرُجُل َفجعَل ، َأَزا َكّف يِّجيِ ٍة ِب ُء ُذَر َكّف الَخُر ويِّجيِ ٍر ِب ، َتْم
ُء ٍة الَخُر ويِّجيِ ِكسَر َعَ َحتى ِب َتَم ْطعَِ َعلى اْج ّن ِلَك ِمْن ال ٌء َذ ، َيِِّسيٌر َشيِ

َعاَ َد ِهَّ رُسوُُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة وَس َك َبَر ُذوا قاََل ُثّم ، ِباَل فيِ « ُخ
ُكْم ِت َي ْوِع ُذوا ، َأ َأَخ ِهْم فيِ َف ِت َي ْوِع ُكوُا ماَ حتى َأ ِر فيِ تر َك َعْس ّ ِوعاَء ال ِإلِ

ُه ُلوُا ، َملو َك َأ ّتى و ُعوُا َح َفَضَل َشب َلٌة َو ّلى َرُسوُُل فقاََل ، َفْض ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُد: وَس َه َأْش َ َأْن  «  َلهََّ لِ ّ ِإ ّلهَُّ ِإلِ ّنيِ ، ال َأ ِهَّ َرُسوُُل َو ّل َ ال َقى لِ ْل ّلهَّ َيِّ بهماَ ال

ٌد ْب ْيُر َع ُيْحجَب ، شاَّك َغ ِة» َعِن َف ّن ُهالَج . مسلم  روا

َعْن-417 َو َباََن   ْت ّلهَّ رضيِ ، ماَلٍك بِن ِع َد ِمّمْن وهوُ ، عنهَّ ال ِه ًا َش ْدر قاَل ، َب
ْنُت: ُك ّليِ   ْوُميِ ُأَص َق ٍم َبنيِ ِل َكاََن ، ساَل ْينيِ َيُِّحوُُل َو ُهم َب ٍد َوبين َذا وا َءِت ِإ جاَ

َلمطاَُر ّق ، ا َيُش ُه َعليِّ َف َياَُز ِت َبَل اْج ِهْم ِق ِد ْئُت ، َمْسِج ِهَّ َرُسوَُل َفج ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّنيِ لهَّ فقلُت ، وَس ِإ َكْرُت :  ْن ِري َأ ِإّن ، َبَص َي َو ِد َوُا ِذي ال ّل ْينيِ ا ب

ْيَن َب ْوُميِ َو َذا يِِّسيُل َق َءت ِإ َلْمطاَُر َجاَ ّق ، ا َيُش ُه َعليِّ َف ِتياَُز ْدُت ، اْج ِد َوُ َف
ّنَك ْأتيِ َأ ُتَصليِّ ، َت ْيتيِ فيِ َف ًاَ َب ُه َمكاَن ُذ ّتِخ ّلى، َأ ِهَّ رُسوُل فقاَل ُمَص ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َعُل: وَس ْف َأ َغُدا»  « س َف ِهَّ َرُسوُُل عليِّ   ّل ُبوُ ، ال َأ ٍر، َو ْك رضيِ َب
ّلهَُّ َد ، عنهَّ ال ْع ّد ماَ َب َت َهاَُر اْش ّن َذَن ، ال ْأ َت ِهَّ رُسوُُل َواْس ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع



ّلم ْنُت ، وَس ِذ َأ َلْم ، لهَُّ َف ِلْس َف ْيَِّن: قاََل حتى َيِّْج َأ ّليَِ َأْن ُتِحّب  «  ِمْن ُأَص
ِتَك ْي َأَشْرُت» ؟ َب َف َكاَِن ِإلى لهَُّ   ِذي الَم ّل ّليَِ َأْن ُأحّب ا َقاََم ، فيهَّ ُيَِّص َف

ّلهَّ َرُسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّبَر ، وَس َك َناَ َف ْف َف ُه َوَص َء ّلى ، َورا ْين َفَص َت َع َك َر
ّلَم ُثّم ، َناَ َس ّلْم ّلَم ِحيَن َوَس ُتهَُّ ، َس َبْس َلى َفَح ُعَ َخزيِّرة ع َن َعَ ، َلهَُّ ُتْص َفَسَم

ْهُل ِر َأ ّدا ِهَّ َرُسوَُل َأّن ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيتيِ فيِ وَس َثاََب ، َب ِرَجاٌَل َف
ّتى منهْم ُثَر ح ْيِت فيِ الّرَجاَُل َك َب َقاََل ، ال َعَل : َماَ َرُجٌل َف ِلٌك َف ُه لِ َماَ ، َأَرا
َقاََل ٌق : ذلك َرُجٌل َف ِف َناَ َ ُم ّلهَّ ُيِِّحّب لِ َلهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل فقاََل ، وَرُسوُ ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َ وَس ُقْل « لِ ِلَك َت َ َذ ُه َألِ َ قاََل َترا َلهََّ : لِ ّ ِإ ّلهَُّ ِإلِ ِغُيِ ال َت ْب ِلَك َيِّ َذ ِب
ِهَّ َوْجهََّ ّل َقاََل؟،» َتعاَلى ال َف ّلهَُّ  .  ُلهَُّ : ال َلُم َوَرُسوُ ْع ِهَّ َنْحُن َأّماَ ، َأ ّل َوُال ماَ َف
ُه َنَرىَ ّد َ ، ُو َثهَُّ َولِ ّ َحديِّ ِفقيَن ِإلى ِإلِ َناَ ّلهَّ رسوُُل فقاََل ، الُم ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإّن: وَس َف ّلهَّ  «  ْد ال ِر على َحّرَم َق ّناَ َ َقاََل َمْن ال َلهََّ : لِ ّ ِإ ّلهَُّ ِإلِ ال

ِغُيِ َت ْب ِلَك َيِّ َذ ِهَّ ِب ِهَّ َوْج ّل ٌق» ال . عليهَّ  متف

َباَِن و     ْت ِإسكاَن ، المهملة العين  بكسر» « ِع ِء و ِة التاَ ّناَ َث ُق الُم ْوُ َف
َهاَ ْعد َب ٌء و ٌة باَ َد َوُّح ُة . و ُم ِزيَِّر ِء» «الَخ ِة  باَلخاَ ْعجم ِهيِ َوالّزاي ، الُم ٌق :  ِقي د
َبُخ ْط ٍم ُيِّ ِء» ِرجاٌَل  « ثاََب: وقوُلهَّ ِبَشْح ّثاَ ِة  باَل َث ّل َث ْي ، الِم : َجاَءوا َأ

ُعوُا َتم . َواْج

ّلهَُّ رضيِ ، الخطاَب بِن عمَر  وعن-418 ِدَم: قاَل ، عنهَّ ال َق ِهَّ رُسوُُل   ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْبيِ وَس َذا ِبَس ِإ ٌة َف َأ ْبيِ ِمَن اْمَر َعى الّس ْذ ، َتْس َوَجدْت ِإ
ّياَ ْبيِ فيِ صب ْتهَُّ الس َذ ْتهَُّ َأَخ َق ْلَز َأ ِنهاَ َف ْط َب ْتهَُّ ، ِب َع َأْرَض ّلهَّ رُسوُُل فقاَل ، َف ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوَن: وَس ُتَر َأ ِه  «  ِذ َة َه َأ ِرَحًة الَمْر َهاَ طاَ َد َل ِر فيِ َو ّناَ ؟ ال
َناَ ْل َ ُق ِهَّ : لِ ّل َقاََل َوال َف ّلهَُّ: .  ِه َأْرحُم  «ل ِد ِعباَ ِه ِمْن ِب ِذ َهاَ َه ِد َل ٌق» ِبوُ عليهَّ.  متف

ّلهَُّ رضيِ ، هريِّرة أبيِ  وعن-419 ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َق  « لماَ: وَس َل ّلهَُّ َخ َق ال ْل َتَب ، الَخ َتاٍَب فيِ َك َوُ ، ِك ُه ُه َف َد ْن ِع

َق ْوُ َعْرِش َف ِإّن ال ِلُب َرْحمتيِ :  ْغُ ِبيِ َت  .» َغَض

ٍة وفيِ َبْت: روايِّ َل َغ ِبيِ  «  ٍة  وفيِ» َغَض َقْت روايِّ َب ِبيِ « َس ٌق» َغَض  متف
. عليهَّ

ْعُت قاَل  وعنهَّ-420 ِهَّ رُسوَُل : سِم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : يِّقوُل وَس
َعَل ّلهَُّ َج َئَة الّرْحَمَة ال ٍء، ماَ َأْمَسَك ُجْز ُه َف َد ْن َعًة ِع ِعيَن ِتْس ِتْس ْنَزَل ، و َأ فيِ َو



َلْرِض َءا ا ًا ُجْز ِلَك َفِمْن ، واِحد ِء َذ َتراحُم الُجْز ُق َيِّ ِئ ّتى الَخلَّ َعَ َح َف ّبُة َتْر ّدا ال
َهاَ ِفَر َهاَ َعْن َحاَ ِد َل َيَة و َبهَُّ َأْن َخْش  .» ُتِصي

ٍة وفيِ     ِإّن: روايِّ ِهَّ  «  ّل َعاَلى ل َئَة َت ٍة ماَ ْنَزَل َرْحَم َهاَ َأ ْن ًة َرْحَمًة ِم َد ْيَن َواِح َب
ْنِس الِجّن ِل ِم وا َهاَئ َب َهوُاّم َوال َهاَ ، َوال ُفوَُن َفب َط َتعاَ َتراَحُموَُن وبهاَ ، َيِّ َوبهاَ ، َيِّ

ِطُف ْع َوُْحُش َت َهاَ َعلى ال َلد َأّخَر ، َو ّلهَُّ َو ًاَ َتعاَلى ال ِعيَن ِتْسع ِتْس َرْحَمًة و
ُه بهاَ َيِّْرَحُم َباَد ْوَُم ِع ِة َيِّ َياََم ِق ٌق» ال . عليهَّ  متف

ُه ًاَ مسلم وروا ِة من َأيِّض ْلَماََن روايِّ ِرسيِّ َس َفاَ ّلهَُّ رضيِ ، ال : قاَل ، عنهَّ ال
ّلهَّ رُسوُُل قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن: وَس ِهَّ  «  ّل َلى ل َعاَ َئَة َت ِاَ ٍة م َرْحَم

ْنهاَ َتراَحُم َرْحَمٌة َفِم ُق بهاَ َيِّ ْل ُهْم، الَخ َن ْي ِتْسعَ َب ُعوَُن َو ِتْس ْوُم َو َي ِة ِل  .» الِقياََم

ِإّن روايِّة وفيِ ّلهَّ «  َق تعاَلى ال َل َق َيِّوَُم َخ َل َلْرَض الّسَموُاِت َخ َئَة وا ِماَ
ٍة ٍة ُكّل َرْحَم ُق َرْحَم َباَ ْيَن َماَ ِط ِء َب َلْرِض ِإلى الّسَماَ َعَل ، ا فيِ ِمنهاَ َفَج

َلْرِض ِبهاَ َرْحَمًة ا ِطُف َف ْع ُة َت َد ِل َوُا َلى ال َهاَ َع ِد َل ْلوُْحُش َو ْيُر َوا ّط ْعُضهاَ َوال َب
َلى ْعٍض َع ِإذا َب ْوُُم كاََن َف ِة َيِّ َلهاَ ، الِقياََم ْكَم ِه َأ ِذ ِه ِة ب  .» الّرْحَم

ِبيِّ عن  وعنهَّ-421 ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِفيَماَ وَس ِكى .  ِهَّ َعن َيِّح ّب ، ر
َباََرَك َعاَلى َت َت َنب: قاَل ، َو َأذ ٌد  «  ْب ًاَ ع ُهّم فقاََل ، َذنب ّل ِفْر : ال ، َذنبيِ ليِ اغ
ّلهَُّ فقاَل َباََرَك ال َتعاَلى َت َنَب َو َذ َأ ِدي :  ًاَ عب ِلم ، ذنب ّباَ َلهَُّ َأّن َفع ِفُر ر ْغُ ْنَب َيِّ ّذ ال

ُذ ، ْأُخ ّذنِب َويِّ َد ُثّم ، ِباَل َنَب، َعاَ َذ َأ ْي فقاَل َف َأ ِفْر رّب :  فقاَل ، ذنبيِ ليِ اغ
َأذنَب وتعاَلى تباَرك ِدي :  ًاَ عب َلَم ، َذنب َع ّباَ َلهَُّ َأّن َف ِفُر َر ّذنَب َيِّغُ ُذ ، ال َيِّأُخ َو

ْنِب َد ُثّم ، ِباَلذ َنَب َعاَ َأذ َأي فقاَل ، َف ِفْر َرّب :  َباََرَك فقاَل ، َذنبيِ ليِ اغ َت
َعاَلى َت َنَب َو َأذ ِدي :  ًاَ َعب ِلَم ، َذنب َع ّباَ َلهَُّ َأّن ف ِفُر َر ْغُ ّذنَب َيِّ ُذ ، ال ْأُخ ّذنِب َويِّ ، ِباَل

َد َفْرُت ق َعْل ِلعبدي َغ َيف ْل َف َء ماَ ..  ٌق» َشاَ عليهَّ.  متف

ْفعْل: تعاَلى وقـوُلهَّ َي ْل َف َء ماَ  «  َأي» َشاَ َعُل َداَم : َماَ   ْف َكذا َيِّ ِنُب ، َه ْذ ُيِّ
ُتوُُب ِفُر َويِّ ْغ ِإّن ، َلهَُّ َأ َبَة ف ّتوُ ِدُم ال ِه َهاَ ماَ َت َل ْب . َق

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-422 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِذي: وَس ّل َوا  » 
ْفسيِ ِه َن ِد َي ْوُ ِب ُبوُا َلْم َل ِن َهَب ، ُتذ َذ ّلهَُّ َل ُكْم ال َء ، ِب ُبوَُن ِبقوُم َوَجاَ ِن ْذ ، ُيِّ

ِفُروَن ْغُ َت َيْس ّلهَّ َف ْغُفُر ، تعاَلى ال َي ُهْم ف . مسلم رواه َل



ّيِّوَُب أبيِ  وعن-423 ِد َأ ِل ّلهَّ رضيِ زيِّد، بِن َخاَ رسوُل قاَل: سمعُت عنهَّ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُلِيِّقوُل: وَس َل ُكْم  «  ّن ُبوَُن َأ َق ، ُتذن َل ّلهَُّ لَخ ًاَ ال َخلق

ِنبوَُن ِفُروَن ، ُيِّذ ْغُ َت َيْس ِفُر ، َف ْغُ َي ُهْم َف . مسلم  رواه» َل

ّلهَّ رضيِ ، هريِّرة أبيِ  وعن-424 ّناَ: قاَل ، عنهَّ ال ُك ًا   رسوُل َمعَ ُقعوُد
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعناَ ، وَس ُبوُ َم ْكر َأ ُعَمُر ب ّلهَّ رضيِ ، َو فيِ عنهماَ ال
ٍر َف َقاََم ، َن ّلهَّ رسوُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْين ِمْن وَس َناَ َب ُهر ْظ َأ ، َأ َط ْب أ

َ َف
َناَ، ْي َل َعَ َأْن َفَخَشيناَ َع َط َت ْق َناَ ُيِّ َن ْعناَ ، ُدو َفَز َناَ ، َف ُقْم ْنُت ، َف ُك ّوَل َف َع َمْن َأ ، َفز

ِغُيِ َفَخرجُت َت ْب ّلهَّ رسوُل َأ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّتى ، وَس َتيُت َح ًاَ َأ ِئط َحاَ
ِر ْنَصاَ َل َكَر ِل َذ ُطوُلهَّ الحديِّث َو ّلهَّ رسوُل : فقاَل قوُلهَّ ِإلى ب ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع َهْب: وَس ْذ ِقيَت َفَمْن  « ا َء َل َذا َوَرا ِئِط َه ُد الَحاَ َه َلهَّ لِ َأْن َيِّْش ّ ِإ إلِ
ّلهَّ ًاَ ، ال ِقن َتي َهاَ ُمْس ُبهَُّ ب َل ُه َق َبّشْر ِة َف ّن . مسلم  رواه» ِباَلَج

ّلهَّ عبد  وعن-425 ّلهَّ رضيِ ، العاَص بن َعْمرو بن ال ِبيِّ َأن ، عنهماَ ال ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوُل َتلَّ وَس ِهَّ َق ّل ِهيَم فيِ َوَجّل َعّز ال ّلى ِإبرا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُهّن  {َرّب: وَس ّن ْلَن ِإ ًا َأْضل ّناَِس ِمَن َكثير َعنيِ َفَمن ال ِب ّنهَُّ َت ِإ ّنيِ} َف ِم

ْوَُل  ] ،36:  [ إبراهيم  َق ّلى عيسى َو ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإْن :  وَس ُهم { ْب ّذ َع ُت
ُهم ّن ِإ ُدَك َف َباَ ِإْن ِع ِفْر َو ْغُ ُهم َت ّنَك َل ِإ ِزيُِّز َأنَت َف َع ْل ِكيُم} ا :  [ الماَئدةالَح
َعَ  ] ،118 َف ْيِّهَّ َفَر َد ُهّم وقاَل َيِّ ّل ِتيِ « ال ِتيِ» ُأّم َكىُأّم َب َو ّلهَّ فقاَل ،   َعّز ال
َهْب جبريُِّل  « يِّاَ: َوَجّل ْذ ٍد ِإلى ا ّبَك ُمَحّم َلُم َوَر ْع ْلهَُّ َأ ِهَّ َماَ ،فس ِكي » ؟ ُيِّب
ُه َتاَ َأ ِريُِّل َف ُه جب َبَر َأخ ّلهَّ رسوُُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهوُ ِبَماَ وَس َو قاَل:
َلُم ْع ّلهَُّ فقاَل ، َأ َهْب ِجبريُِّل { يِّاَ تعاَلى:  ال ٍد ِإلى اذ ُقْل ُمَحّم ّناَ َف ِإ  :

ُنرِضيَك ِتَك فيِ َس ُؤَك َولِ ُأّم . مسلم  رواه} َنُسوُ

ِذ  وعن-426 َعاَ َبٍل بِن ُم ّلهَّ رضيِ ، َج ْدَف ُكنُت قاَل ، عنهَّ ال ّلى النبيِّ ِر َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٍر على وَس َيِّاَ: فقاَل ِحماَ ُذ  «  َعاَ ّق َماَ َتدري َهل ُم ّلهَّ َح َعلى ال

ِه ِد َباَ ّق وَماَ ،  ِع ِد َح ِعباَ ْل ّلهَّ َعلى ا َلهَُّ قلت ؟ ال ُلهَُّ : ال َلُم َوَرُسوُ ْع  «: . قاَل َأ
ِإّن ّق َف ِهَّ َح ّل َلى ال ِد َع َباَ ِع ُدوه َأن ال ُب ْع ُكوُا َولِ ، َيِّ ِر ِهَّ ُيِّْش ًاَ ِب ْيئ ّق ، َش ِد َوح ِعباَ ال
ِهَّ َعلى ّل ّدَب لِ َأْن ال َع ِهَّ ُيِِّشرُك لِ َمْن ُيِّ ًاَ ِب ْيئ ِهَّ رسوُُل : يِّاَ فقلت ، َش ّل َفلَّ ال َأ

َبّشُر ّناََس ُأ ُهم  « لِ: قاَل ؟ ال َبّشْر ُلوُا ُت ِك ّت َي ٌق» َف . عليهَّ  متف

ِء  وعن-427 َبَرا ّلهَّ رضيِ ، عاَزٍب بِن ال ِبيِّ عن ، عنهماَ ال ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِلُم: قاَل وَس َذا  « الُمْس ِئَل ِإ ِر فيِ ُس َقب ُد ال َه َلهََّ لِ َأن َيِّش ّ ِإ ّلهَّ ِإلِ ، ال



َأّن ًا و ّلهَّ رسوُُل ُمَحّمد ّبُت :  تعاَلى قوُلهَُّ فذلك ، ال َث ُيِّ ّلهَُّ { ِذيَِّن ال ّل ُنوُا ا آََم
ْوُل َق ِبِت ِباَل ّثاَ ِة فيِ ال َياَ الَحياَ ّدن ِة وفيِ ال ٌق27:  [ إبراهيم  } الِخَر  ] متف

. عليهَّ

ّلهَُّ رضيِ ، َأنٍس  وعن-428 ّلهَّ رسوُل عن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِإّن: قاَل ِفَر  «  َكاَ َذا ال َنًة َعِمَل ِإ ِعَم ، َحَس َهاَ ُأط َياَ ِمَن ُطعَمًة ِب ّدن َأّماَ ، ال َو

ِإّن ، الُمؤِمن ّلهَّ َف ّدِخُر تعـاَلى ال ِهَّ َلهَُّ َيِّ ِت َناَ ِة فيِ َحَس ُبهَُّ ، الِخَر ِق ْع ُيِّ ًاَ َو ِرْزق
َياَ فيِ ْن ّد ِهَّ َعلى ال ِت َع  .» َطاَ

ٍة وفيِ     ِإّن: روايِّ ّلهَّ  «  ِلُم لِ ال ْظ ًاَ َيِّ ْؤِمن َنًة ُم َطى َحَس ْع َهاَ ُيِّ َياَ فيِ ِب ْن ّد ، ال
ُيِّْجَزىَ َهاَ َو َأّماَ الِخَرة، فيِ ِب ِفُر َو َكاَ ْل َعُم ، ا ْط ُي َناَِت َف ِهَّ َعِمَل َماَ ِبَحَس ّل تعاَلى ل

َياَ فيِ ، ْن ّد ّتى ال َذا َح ْفَضى ِإ ُكْن َلْم ، الِخَرة ِإلى َأ َنٌة َلهَُّ َيِّ َهاَ ُيِّْجَزىَ َحَس » ِب
. مسلم رواه

ٍر  وعن-429 ّلهَّ رضيِ ، جاَب ِهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َثُل: وَس َوُاِت  « َم َل َثِل الَخْمِس الّص ٍر َكَم َه ٍر َن ٍر َجاَ َلى َغْم ُكْم َباَِب َع ِد َأَح

َتِسُل ْغُ ْنهَُّ َيِّ ٍم ُكّل ِم ْوُ مسلم.  رواه» َمّراٍت َخْمَس َيِّ

َغُْمُر     ْل ِثيُر» « ا َك ْل .  ا

ّلهَّ رضيِ ، عباٍَس ابِن  وعن-430 ّلهَّ رسوَُل : سمعُت قاَل ، عنهماَ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍم َرُجٍل ِمْن  «َماَ: يِّقوُل وَس ِل ُقوُُم َيُِّموُُت ُمس َي َلى َف َع

ِتهَّ ُعوَُن َجناَز َب ً َأَر ُكوَُن لِ َرُجلَّ ِر ِهَّ ُيِّش ّل ًاَ ِباَل ّ َشيئ ُهُم ِإلِ َع ّف ّلهَُّ َش رواهفيهَّ» ال
. مسلم

ٍد ابِن  وعن-431 ّلهَُّ رضيِ ، مسعوُ ّناَ: قاَل ، عنهَّ ال ُك َعَ   ِهَّ رسوُِل َم ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة فيِ وَس ّب ًا ُق ِعيَن ِمْن َنحوُ َترَضوَُن: فقاَل ، َأَرب َأ َأْن  « 

ُنوُا ُكوُ َعَ َت ُب ْهِل ُر ِة َأ ّن َعم» ؟ الَج َن َناَ:  ْل ُق َترَضوَُن: قاَل ،   َأ ُنوُا َأن  « ُكوُ ُلَث َت ُث
ْهِل ِة َأ ّن َناَ» ؟ الَج ْل ُق َعم   َن ِذيقاَل: ، :  ّل َوا ٍد َنفُس  «  ِه ُمَحّم ِد َي ّنيِ ِب َلرُجوُ ِإ

ُنوُا َأْن ُكوُ ْهِل ِنصَف َت ّنة َأ ِلك ، الَج َذ ّنَة َأّن َو َهاَ لِ الَج ُل ّ َيِّدُخ ِلَمٌة َنفٌس ِإلِ ، ُمس
ُتْم َوَماَ ْهِل فيِ َأن ّ الّشرِك َأ ِة ِإلِ ِء ََكاَلّشعَر َيَضاَ َب ِد فيِ ال ِر جل ّثوُ ِد ال َلسوُ ْو ، ا َأ

ِة َعَر ِء َكاَلّش َدا ِد فيِ الّسوُ ِر جل ّثوُ ِر ال َلْحَم ٌق» ا عليهَّ.  متف



َلشعري موُسى أبيِ  وعن-432 ّلهَّ رضيِ ، ا رسوُُل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا: وَس ِإ ْوُُم َكاََن  « ِة َيِّ ْلِقياََم َعَ ا َف ّلهَُّ َد ُكّل ِإلى ال

ٍم ِل ّيِّاَ ُمْس ُهوُد ًآ أو َيِّ ّي ِن ُقوُُل َنْصَرا َي َذا َف َه ُكَك :  َكاَ ِر» ِمَن ِف ّناَ  .ال

ّلى النبيِّ عن عنهَُّ روايِّة وفيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُء: قاَل وَس َيِِّجيِ ْوَُم  «  َيِّ
ِة ْلِقياََم ِلِمين ِمَن َناٌَس ا ُنوٍُب الُمْس ُذ َثاَِل ِب َباَِل َأْم َهاَ الج ِفُر ّلهَُّ َيِّغُ » لهُم ال

. مسلم رواه

َعَ: قوُلهَّ َف َد ٍم ُكّل ِإلى  «  ِل ّيِّاَ ُمْس ِد ْو يِّهوُ ًاَ َأ ِني ُقوُُل َنصرا َي َهذا َف ُكَك :  َكاَ ِمَن ف
ِر ّناَ ُه» ال َناَ ْع َء َماَ  م ّلهَُّ رضيِ ، هريِّرة أبيِ حديِّث فيِ َجاَ ُكّل: عنهَُّ ال ِل  » 
ٍد ِزٌل َأَح ِة فيِ َمن ّن ِزٌل ، الَج ِر، فيِ وَمن ّناَ ْؤِمن ال َذا فاَلُم ّنَة َدَخَل ِإ َفهَُّ الج َل َخ

ِفُر َكاَ ِر فيِ ال ّناَ ّنهَُّ ، ال َتِحق َل ِره لذلَك ُمْس ْف ُك َوَمعنى» ب ُكَك   َكاَ ّنَك» «ف َأ  : 
ْنَت ًاَ ُك َعّرض ُدُخوُِل ُم ِر ِل ّناَ َهذا ، ال ُكَك َو َكاَ ّلهَّ َلّن ، ِف ّدَر تعاَلى ال ِر َق ّناَ ًا ِلل َدد ع

َهاَ ُؤ َل ِإذا ، َيِّْم َهاَ ف َل ّفاَُر َدَخ ُك ِبهْم ال ُنوُ ُذ ِهْم ِب ِر ْف ُك َكاَك َمعنى فيِ َصاَُروا ، َو ِف ال
ِلِميَن ّلهَّ ِللُمس . َأعلم . وال

ّلهَّ رضيِ عَمر ابن  وعن-433 ّلهَّ رسوَُل : سِمعُت قاَل عنهماَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َنى: يِّقوُل وَس ْد ُيِّ ْؤِمُن  «  ِة َيِّوَُم الُم َياََم ِق ِهَّ ِمُن ال ّب ّتى َر َعَ ح َيَِّض

َفهَُّ َن ِهَّ َك َلي ُه ، َع َقّرَر ُي ِبهَّ َف ُنوُ ُذ َتعرُف ، ِب َأ َتعرُف َكذا؟ ذنَب فيقوُُل:  َذا َذنَب َأ َك
ِرُف : َرّب فيقوُل ؟ ْع ّنيِ قاَل ، َأ ِإ َف َهاَ َقد :  ُت َتر َليَك َس َياَ، فيِ َع ّدن َناَ ال َأ َو

َهاَ ِفُر ْغ َيوَُم َلَك َأ َطى ، ال ُيع َفَة َف َناَتهَّ َصِحي ٌق» حَس . عليهَّ  متف

ُفهَُّ َن ُه َك ْتُر ُتهَُّ : َس . َوَرْحَم

ٍد ابِن  وعن-434 ّلهَّ رضيِ مسعوُ ً َأّن عنهَّ ال ٍة ِمَن َأَصاََب َرُجلَّ َأ َلة اْمَر ْب ، ُق
َتى َأ ِبيِّ َف ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأخبره وَس َأنزل ، ف ّلهَُّ ف ِم :  تعاَلى ال ِق َأ َو  }

َة َ ِر َطََرفيِ الّصلَّ َهاَ ّن ًاَ ال َلف ْيِل ِمَن َوُز ّلل َناَِت ِإّن ا ْبَن الَحَس ِه ْذ َئاَِت ُيِّ ّي [  } الّس
َأليِ: الرجل  ] فقاَل114:  هوُد ّلهَّ رسوَُل يِّاَ هذا    «لَجميعَِ: قاَل ؟ ال

ِهْم ُأّمتيِ ٌق» ُكل . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ ، َأنٍس  وعن-435 َء: قاَل ، عنهَّ ال ّلى النبيِّ ِإلى َرُجٌل  َجاَ اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِهَّ رسوَُل : يِّاَ فقاَل وَس ّل ْبُت ال ًا َأَص ّد ِقْمهَُّ ، ح َأ َليِّ َف َوَحَضرِت ، َع

ُة ّلى الّصلَّ َعَ َفَص ّلهَّ رسوُل َم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلّماَ وَس الّصلَّة َقَضى َف



ِهَّ رسوُل : يِّاَ قاَل ّل ّنيِ ال ْبُت ِإ ّدا َأَص ِقْم ، ح َأ َتاََب فيِّ ف ِهَّ ك ّل َهْل: قاَل ، ال  » 
َناَ َحَضْرَت َع َة َم َ َنعم  قاَل» ؟ الّصلَّ ِفَر «قدقاَل :  :  ٌق» َلَك ُغ . عليهَّ  متف

ْبُت: وقوُلهَّ َأَص ّدا  «  َيًة  معناَه» َح ْعِص ْعزيِّر ُتوُِجُب : َم ّت ُد َوليس ، ال الُمَرا
ّد ْلحقيقيِّ الّشْرِعيِّ الَح ّد ا َناَ َكَح ِرهَماَ والخمر الّز ْي َغ ِإّن ، َو ِه َف ِذ َد َه لِ الُحدو

ُقُط ِة، َتْس َهاَ للماَم يِّجوُُز ولِ ِباَلصلَّ ُك . َتْر

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-436 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن: وَس ّلهَّ  «  ال
َيرضيِ ِد عن َل ْب َع ْل ُكَل َأْن ا ْأ َلَة، َيِّ َلك ُه ا ُد ْو ، عليهاَ َفيْحَم َبَة َيِّْشرَب َأ ، الّشْر
ُه ُد َيْحم مسلم.  رواه» َعليهاَ َف

َلُة ْك َل ُة وهيِ الهمزة  بفتح» « ا ُة المّر َلكِل ِمَن الوُاحد ِة ا ْدو َغُ ْل َكاَ
ِة َوُ َعْش ْل ّلهَّ ، وا . أعلم وال

ّلهَّ رضيِ ، موُسى أبيِ  وعن-437 ّلى النبيِّ عن ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإّن: قاَل ، وَس ّلهَّ  «  ْبُسُط تعاَلى، ال ُه َب َد ّليِل َيِّ ُتوَُب باَل َي ُء َل ِر ُمسيِِ َهاَ ّن ، ال

ْبُسُط َيِّ ُه َو ِر َيِّد ّنهاَ ُتوَُب ِباَل َي ُء ل ّليِل ُمسيِ َعَ حتى ال ُل ْط َبهاَ ِمْن الشمُس َت ِر ْغُ َم
. مسلم  رواه»

ْبَسَة بن َعمرو نجيٍح أبيِ  وعن-438 ِء العين بفتح َع َلِميِّ والباَ ، الّس
ّلهَّ رضيِ َناَ  كنُت: قاَل عنهَّ ال َأ ِة فيِ َو ّي ِل ِه ُظّن الَجاَ ّناََس َأّن َأ ٍة َعلى ال َل َضلَّ

ُهْم ، ّن أ
َ ْيُسوُا َو ٍء على َل ُهْم ، شيِ ُدوَن َو ُب ْع َثاََن َيِّ ْو َل ْعُت ، ا ّكَة ِبَرُجٍل َفَسِم ِبم

ِبُر ًا ُيِّْخ َباَر ْدُت ، َأْخ َع َق َلتيِ َعلى َف ِدْمُت ، َراِح َق ِهَّ، َف ْي َل َذا َع ِإ ّلهَّ رسوُُل َف ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ِفي َتْخ ُء ُمْس َءا ِهَّ ُجَر ْوُُمهَُّ علي ْفُت ، َق ّط َل َت ّتى َف َح

ْلُت ِهَّ َدخ َلي ّكة َع ْلُت ، ِبَم ُق َنَت : ماَ لهَّ َف َأناَ: قاَل ؟ َأ : وماَ  قلُت» َنبيِ  « 
ِلنيِ: قاَل ؟ نبيِ َأْرَس ّلهَّ  «  ّي» ال َأ ِب ٍء  قلت: و َلَك َشيِْ  «: قاَل ؟ َأْرس

ِة َأْرَسلنيِ َل ِم ِبِص َلْرحاَ ِر ، ا ْوثاَن وكس َل َأْن ، ا َد َو َوُّح ّلهَّ ُيِّ ُيِّْشَرُك ال ِهَّ لِ ِب
َفمْن  قلت» َشيِْء َعَك :  ٌد  « ُحر: قاَل ؟ َهذا َعلى َم ْب َع ٍذ  ومعهَُّ» َو ِئ ْوَُم يِّ

ّلهَّ رضيِ وبلٌَّل بكر َأبوُ ّنيِ . قلت عنهماَ ال ِإ ُعَك :  ّتب ّنَك قاَل ، ُم َلْن ِإ
َعَ ِطي ْوَُمَك ذلَك َتست َألِ َهذا َيِّ ّناَِس وحاََل َحاَلى َترىَ .  ِكِن ؟ ال َل ْعَ َو ِإلى اْرج

ِلَك ْه ِإذا َأ ْعَت َف َهْرُت قد ِبيِ سم ِتنيِ َظ ْأ ْبُت   قاَل» َف ْهليِ ِإلى َفذه ، َأ
ِدَم َق ّلهَّ رسوُل َو ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنَة وَس ْهليِ فيِ . وكنُت الَمديِّ . َأ

ْلُت َع ّبُر َفَج َتَخ َباََر َأ َلْخ َأُل ، ا َأْس ّناََس َو ِدَم حيَن ال ّتى المديِّنة َق ِدَم َح َنفٌر َق
ْهليِ ِمْن َعَل : ماَ فقلُت ، المديِّنَة َأ ِدم الذي الّرُجُل هذا َف ؟ المديِّنَة ق



ّناَُس فقاَلوُا ِهَّ : ال ٌع ِإلي ْد ِسرا َق َد َو ْوُُمهَّ َأَرا َلهَُّ َق ْت َلْم ، َق ُعوُا َف ِي َط ْت ِلَك َيِّس ، ذ
ِدمُت َق َنَة َف َدَخلُت المديِّ ِهَّ َف ّلهَّ رسوَُل : يِّاَ فقلُت ، علي ُفنيِ ال ِر َتع : قاَل ؟ َأ

َنعم ّلذي َأنَت « َنيِ ا ّلهَّ رسوُل : يِّاَ : فقلُت  قاَل» بمكَة َلقيت عّماَ َأْخبرنيِ ال
ّلمَك ّلهَّ َع ُلهَُّ، ال َه َأْج ْنيِ َو ِبر ِة؟ َعِن َأخ َ َة  « َصّل: قاَل الّصلَّ َ ُثّم ، الّصبِح َصلَّ
ْقُصْر ِة َعِن ا ّتى الّصلَّ َفعَِ َح َد الّشْمُس َترت َهاَ ، ُرْمٍح ِقي ّن ِإ ُعَ َف ُل ْط تطلعَ حين َت

ْيَن َنيِ َب َطاٍَن َقْر ْي ٍذ ، َش ِئ ُد َوِحين َهاَ َيِّْسُج ّفاَُر َل ِإّن ، َصل ُثّم ، الك َة َف َ الّصلَّ
ِقّل . حتى محضوُرة مشهوُدة ّظّل يِّست ْقُصر ُثّم ، باَلّرمِح ال ِة، عن ا الّصلَّ

ِإنهَّ ٍذ ف ّنُم ُتسَجُر حينئ َه ِإذا ، َج َفيِء َأقبَل ف ِإّن ، فَصّل ال َة ف ٌة الّصلَّ َمشهوُد
ّليَِ حتى محضوُرة ْقُصر ثم العصَر ُتَص ِة عن ا ْغُُرَب حتى الصلَّ ، الشمُس َت

ِإنهاَ ٍذ ، شيطاٍَن َقرنيِْ بين ُتغُُرُب ف ُد وحينئ ّفاَُر لهاَ َيِّْسُج ُك  .» ال

ِبيِّ : يِّاَ : فقلت قاَل     ّلهَّ َن ُء ، ال ّدثنيِ فاَلوُضوُ ُكْم  « ماَ: فقاَل ؟ عنهَّ ح ْن م
ُه ُيَِّقّرُب رُجل َء َتَمْضمُض ، َوُضوُ َي ُق َف ْنِش ِثُر ويِّست َت ْن َي ّ ، َف َيِّاَ َخّرْت ِإلِ خطاَ
ِهَّ ِهَّ وجه ِهَّ وفي َههَُّ َغَسَل ِإذا . ثم وخياَِشيِم ُه كماَ وج ّلهَّ َأَمَر ّ ال خّرت ِإلِ
ِهَّ خطاَيِّاَ ِه ِهَّ َأطراِف ِمْن وج ِت َي ِء معَ لْح ِهَّ يِّغُِسل . ثم الماَ َفَقيِن ِإلى يِّديِّ الِمر

ّ ِهَّ من يِّديِّهَّ خطاَيِّاَ خّرت ِإلِ ِل ِء معَ َأناَِم ْأَسهَُّ َيِّْمسُح ثم ، الماَ ّ ، َر َخّرْت ِإلِ
َيِّاَ َطاَ ِهَّ َخ ْأِس ِه َأطراِف من َر ْعر ِء معَ َش ْغُِسل ثم ، الماَ ِهَّ َيِّ َدَمي ْيِن ِإلى َق َب ْع َك ال

، ّ َليهَّ خطاَيِّاَ َخرت إلِ ِهَّ من ِرْج ِل َناَِم ِء َمعَ َأ ِإن ، الماَ ّلى قاََم هوُ ف ، فص
ِد ّلهَّ فحِم َنى ، تعاَلى ال ْث َأ ِهَّ و ُه علي َد َغ َأهل لهَّ هوُ باَلذي َومّج َفّر َو ّلهَّ قلبهَّ ، ل
ِإلِ تعاَلى ِهَّ من انَصَرَف .  ِت َئ ِهَّ خطي ِت َئ ْي َه ْتهَُّ يِّوَُم َك َد َل ُأّمهَُّ». َو

ّدَث      َباَ الحديَِّث بهذا َعبسَة بُن َعمرو فح ّلهَّ رسوُِل صاَِحِب ُأَماََمة َأ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُو  يِّاَأماَمة: أبوُ لهَّ فقاَل وَس ْبَسَة بن َعْمر ماَ انظر ، َع
ٍم . فيِ تقوُُل ٍد مقاَ َباَ : يِّاَ َعْمرو فقاَل ؟ الّرُجُل هذا ُيِّعطى واِح . ُأماَمَة َأ
ّنيِ ِكبَرْت فقد ّق ، ِس َتَرَب ، َعظِميِ وَر ْق ِذَب َأْن َحاَجة بيِ وماَ ، َأَجليِ َوا َأك

ِهَّ على ّل ِهَّ رسوُل على ولِ ، تعاَلى ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع لم لوُ وَس
ْعهَُّ ّلهَّ رسوُل من َأْسَم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّ وَس ًة ِإلِ ْو َمّر ْين َأ َت ًاَ أو َمْر ، ثلَّث

ّتى ّد َح َعَ َع ّدثُت ماَ ، َمراٍت سب ًا َح ِهَّ َأبد ّنيِ ، ِب ُتهَُّ ولك َثَر سِمع ذلك من َأك
. مسلم رواه

ُء: قوُلهَّ     َءا ِهَّ  « ُجَر ٍم  : هوُ» قوُُمهَُّ علي وزِن على وباَلمد مضموُمة بجي
ِطيلوَُن : جاَِسُروَن َأي ، ُعلماَء َت ِئبيَن غيُر ُمس ُة الروايِّة . هذه هاَ المشهوُر

ِدي ورواه ، ْي ُه الُحَم ِء  بكسر « ِحراء»: وغير : معناَه . وقاَل المهملة الحاَ



ُوو ِغَضاَُب ُهْم عيَل قد ، وهّم َغّم ُذ ِهَّ صبُر ّثَر حتى ، ب ِهم فيِ َأ من ، َأجساَِم
ِلهم َوُ َىَ ق َذا َيِّْحَرىَ، ِجسُمهَُّ : َحَر ٍم ِمْن نقَص ِإ ْو َأل والّصحيُح ، ونحوُه غم َأ

َنهَُّ ِم َأ . باَلجي

ّلى وقوُلهَّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنيِ  « بين: وَس ْي» شيطاٍَن َقر َأ : ناَحيتيِ  
ِهَّ ُد رأس ِثيُل . والمرا ّتم ُه ال َأنهَّ . معناَ ٍذ :  َتحّرُك حينئ ِيعتهَُّ الّشيطاَُن َيِّ . وش

ُطوَُن ّل َتَس َيِّ . َو

َقّرُب: وقوُلهَّ ُيِّ َءه  «  ُيِّْحِضُر  معناَه» َوُضوُ َء :  ُأ الذي الماَ َوُّض َت ِبهَّ. وقوُلهَّ َيِّ
:ّ ِإلِ ُه َخّرْت «  ِء  هوُ» َخطاَيِّاَ ْي المعجمة باَلخاَ َأ َطت :  . ورواه سق

ُهم ِء . والصحيح  باَلجيم»  « جرْت. بعُض . الُجمهوُر روايِّة وهوُ ، باَلخاَ

َتثُر: وقوُلهَّ ْن َي َف ْي»  «  َأ َتخرُج   َيِّس َذىَ ِمْن َأنفهَّ فيِ ماَ :  ُة ، َأ ّنثَر : طَرُف وال
َلنِف . ا

ّلهَّ رضيِ الشعري موُسى أبيِ وعن- 439 ّلى النبيِ عن ، عنهَّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإذا: قاَل وَس َد  « ّلهَّ َأرا ٍة رحمَة ، تعاَلى ال َهاَ َقبَض ، ُأّم ّي َلهاَ نب ، َقب

َلهَُّ ًاَ لهاَ فجع ًاَ َفَرط َلف َديِّهاَ بين وس ُد وإذا ، َيِّ َلكَة أرا ٍة َه ّذبهاَ ،  ُأّم َهاَ ع ّي ونب
َهاَ ، َحيِّ َك َل ْه َأ َوُ َف ُظُر َحيِّ وه َقّر ، يِّن َأ َنهَُّ َف ُه حين ِبهلَّكهاَ عي ّذبوُ وعَصوُا ك

ُه . مسلم  رواه» َأْمَر

ِة ْعَجَم ْيَر َأي ، الُم َغ ِنيَن :  ُتوُ . مخ

الرجاء فضل باب- 52
ّله قال ًا تعالى ال أمإري الصالح: { وأفوض العبد عن إخبار
ّله إلى ّله إن ال ّله فوقاه بالعباد، بصير ال مإكروا مإا سيئات ال
. {

ّلهَّ رضيَِ ، هريِّرة أبيِ  وعن-440 ّلهَّ رسوُل عن ، عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّنهَُّ وَس ّلهَّ « قاََل:  قاَل َأ َناَ ، َوجّل َعّز ، ال َد َأ ْن ْبدي َظّن ِع ، بيِ َع
َناَ َأ َعهَُّ و ْيُث َم ُكُرنيِ َح ْذ ِهَّ ، َيِّ ّل ّلهَُّ َوال ْفَرُح ل ِة َأ ْوُب َت ِه ب ِد ْب ُكْم ِمْن َع ِد ُد َأَح يِّج

َتهَُّ ّل ِة ضاَ َفلَّ ْل َقّرَب َوَمْن ، باَ َليِّ َت ًا ِإ ْبر ْبُت ، ِش ْيهَُّ َتقّر َل ًاَ ِإ َتَقّرَب َوَمْن ، ِذَراع



َليِّ ًاَ ِإ ْبُت ، ِذراع َقّر ًاَ إليهَّ ت َذا ، َباَع ِإ َبَل و ْق َليِّ َأ َليهَّ َأقبلُت ، يِّْمشيِ ِإ ِوُل إ َهْر ُأ

ٌق» . مسلم ِروايِّاَت إحدىَ لفظ وهذا ، عليهَّ  متف

ِبر  وعن-441 ِد بن جاَ ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ ، ال ّنهَُّ ، عنهماَ ال َعَ َأ ِبيِّ َسم َن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْبَل ، وَس ِهَّ َق ِت ْوُ ِة م َث ٍم بثلَّ ّيِّاَ ُكم يِّموُتن « لِ:  يِّقوُُل َأ ُد ّ َأَح ِإلِ
َوُ ُه ّظّن ُيِّْحِسُن َو ّلهَّ ال . مسلم رواه»  َوَجّل عّز باَل

ّلهَّ رضيِ ، َأنٍس  وعن-442 ِهَّ رسوَُل : سمعُت قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ « قاَل:  يِّقوُل وَس ْبَن َيِّاَ : تعاَلى ال َدَم ا ّنَك آَ َتنيِ َماَ ِإ ْوُ َدع

َتنيِ ْوُ َفْرُت َوَرج ِليِ ولِ ِمنَك َكاََن ماَ َعلى َلَك َغ َباَ ْوُ ، آَدَم ابن يِّاَ ، ُأ َغُْت َل َبل
ُبَك ُنوُ َناََن ُذ ِء َع َتنيِ ثم ، السماَ َفْر ْغُ َت َفرُت اْس ْبَن َيِّاَ ، َلَك َغ َدم ا ّنَك ، آَ َلوُ ِإ
َتنيِ ْي َت ُقراٍب َأ َلْرِض ِب َتنيِ ُثّم ، خطاَيِّاَ ا ْي ِق ِرُك لِ َل ًاَ ِبيِ ُتْش ْيئ ُتَك ، َش ْي َت َل

َهاَ ِب ُقَرا ًة ِب ِفَر ْغُ . حسن : حديِّث . وقاَل الترمذي  رواه» َم

َناَُن َع ِء «  َهَر أي ، منهاَ َلَك عن َماَ : هوُ قيل ، العين  بفـتح» السماَ َظ َذا :  إ
ْعَت َف ْأَسَك، َر . الّسَحاَُب : هوُ وقيَل َر

ُقراُب و ِرهاَ وقيَل ، القاَف بضمالرض» «  وأشهر، أصح والضم ، بكس
ِرُب وهوُ:ماَ َهاَ يِّقاَ َل ّلهَّ ِم . أعلم ،وال

والرجاء الخوف بين الجمع باب- 53
ًا يكون أن صحته حال في للعبد المختار أن اعلم ًا، خائف راجي

ُيَمّحُض المرض حال وفي سواء، ورجاؤه خوفه ويكون
ذلك وغير والسنة الكتاب نصوص مإن الشرع الرجاء. وقواعد

ذلك. على مإتظاهرة
ّله قال ّله مإكر يأمإن تعالى:  { فل ال } الخاسرون القوم إل ال

.
ّله روح مإن ييأس ل تعالى:  { إنه وقال القوم إل ال

} . الكافرون
} . وجوه وتسود وجوه تبيض تعالى:  { يوم وقال
} . رحيم لغفور وإنه العقاب لسريع ربك تعالى:  { إن وقال
جحيم لفي الفجار وإن نعيم لفي البرار تعالى:  { إن وقال



. {
عيشة في فهو مإوازينه ثقلت مإن تعالى:  { فأمإا وقال

في } . واليات هاوية فأمإه مإوازينه خفت مإن وأمإا راضية،
آيتين في والرجاء الخوف كثيرة. فيجتمع المعنى هذا

آية. أو آيات أو مإقترنتين

ّلهَّ . رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-443 ِهَّ َرُسوَُل َأّن ، عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْوُ:  قاَل وَس َل َلُم «  ْع ْؤِمُن َيِّ َد َماَ الُم ْن ِهَّ ِع ّل ِة ِمَن ال َب ُقـوُ ُع َعَ . ماَ ال َطِم
ِهَّ ِت ّن ٌد بَج ْوُ ، َأَح َل َلُم َو ْع ِفُر َيِّ َند َماَ الكاَ ِهَّ ِع ّل ِة ِمَن ال ِهَّ ِمْن َقنَط َماَ ، الّرْحَم ِت ّن ج

ٌد . مسلم  رواه» َأَح

ّي َسعيد أبيِ  وعن-444 ِر ّلهَّ رضيِ ، الخد ّلهَّ رسوَُل َأّن ، َعنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُة ُوِضعِت « إذا:  قاَل وَس َناََز َهاَ الَج َل ّناَُس واْحتَم الّرجاَُل َأو ال
ِم َعلى ِقه َناَ ْع ِإْن ، َأ َنْت َف ِلَحًة كاَ َلْت صاَ ّدُموُنيِ قاَ َق ّدُموُنيِ :  َنْت َوإْن ، َق كاَ
ٍة َغير َلْت ، صاَلح َهاَ : يِّاَ قاَ َل ْيِّ ْيَِّن ، و ُبوَُن َأ َه ْذ ُعَ ؟ َبهاَ َت َتهاَ َيِّْسَم ٍء ُكّل َصوُ شيِ
ّ ْنَساَُن إلِ ِل ْوُ ، ا َل َعهَُّ َو َق َسِم ِع . البخاَري  رواه» َلَص

ٍد ابن  وعن-445 ّلهَّ رضيِ ، مسعوُ ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاََل ، عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّنُة:  وَس ْقَرُب « الَج ُكْم إلى َأ ِد ِلهَّ ِشَراِك ِمْن َأَح ْع ّناَُر َن ْثُل َوال ِم
. البخاَري  رواه» ذلك

ًا تعالى الله خشية البكاء فضل باب- 54 إليه وشوق
ّله قال ويزيدهم يبكون للذقان تعالى:  { ويخرون ال

ًا } . خشوع
ول وتضحكون تعجبون، الحديث هذا تعالى:  { أفمن وقال

تبكون! } .

َعن-446 ٍد أبيِ  و ّلهَّ رضيِ ، َمسعوُ ّلى النبيِّ ليِ قاَل:  . قاََل عنهَّ ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْأ:  وَس ْقَر ّليِ «ا ُقرآََن ع ّلهَّ رُسوَُل : يِّاَ قلُت » ال ُأ ، ال ْقَر َأ

ْيَك َل ْيَك ، َع َل َع ِزَل َو ْن ِإنيِ«:  قاََل ؟، ُأ َعهَُّ َأْن ُأِحّب   ِري ِمْن َأْسَم ْي » َغ
ْأُت َة عليهَّ فقَر ّنساَء سوَُر ْئُت حتى ، ال ِه إلى ِج ِذ ْيَف:  اليِّة ه َك َف ْئناَ ِإذا {  ِج

ْئناَ ِبَشهيد ُأّمة ُكّل ِمْن ِء َعلى ِبَك ِوج ًا َهؤلِ ِهيد :  قاَل ]41:  [ اليِّة  } َش
ُبَك َفّت » الَن « َحْس َت ْل ِهَّ َفاَ ْي َذا ِإل ِإ َف ُه .  ْيناَ ِرفاَِن ِع ْذ ٌق. َت . عليهَّ  متف



ّلهَّ رضيِ ، أنس  وعن-447 َطَب:  قاََل ، عنهَّ ال ّلهَّ َرُسوُُل َخ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َبًة وَس ْط ْعُت َماَ ُخ َهاَ َسِم َل ْث ْوُ : فقاََل ، َقّط ِم َل ْعلُموَُن «  َلُم ماَ ت ْع َأ

ُتْم ْك ً َلَضِح ِليلَّ ُتْم َق ْي َك َب َل ًا»  َو ّطى قاَلكثير َغُ َف ِهَّ َرُسوُِل َأْصَحاَُب :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُهْم وَس َه ُوُجوُ ِنيٌن . ولهْم .  ٌق.  َخ َق عليهَّ متف َب َوَس ُنهَُّ .  َياَ فيِ ب
. الَخوُِف باَِب

ّلهَّ رضيِ ، هريِّرة أبيِ  وعن-448 ِهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل ، عنهَّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِلُج:  وَس َيِّ َ ّناََر « لِ َكى َرْجٌل ال ِة ِمْن َب َي ّلهَّ َخْش ّتى ال َد َح ُعوُ َيِّ

َبُن ّل ُعَ َولِ الّضْرع فيِ ال َتم َباٌَر َيِّْج ِبيِل فيِ ُغ ّلهَّ َس ُدخاَُن ال ّنَم و َه  رواه» َج
. صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي

ّلهَّ رُسوُُل : قاََل قاََل  وعنهَّ-449 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعٌة:  وَس ْب « َس
ُهُم ّل ِظ ّلهَُّ ُيِّ ِهَّ فيِ ال ّل ْوَُم ِظ ّ ِظّل لِ َيِّ ّلهَُّ إلِ ِإماٌَم ِظ ِدٌل :  َأ وشاَّب ، عاَ فيِ َنَش
ِة َد َباَ ّلهَّ ِع َوَرُجٌل َتعاَلى ال ُبهَُّ .  ْل ّلق َق َع ِد ُم َوَرُجلَِّن باَلَمَساَِج ّباَ .  ّلهَّ فيِ َتَحاَ . ال

َتَمعاَ ِهَّ اج َلي َقاَ َع َفّر َت ِهَّ . و َلي ْتهَُّ َوَرَجٌل ، َع َع ٌة َد َأ ْنِصٍب َذاُت اْمَر . َوَجماٍَل َم
َقاََل ّنيِ َف ِإ ّلهَّ َأخاَُف :  َق . وَرُجٌل ال ّد َقَة َتَص َد َأْخفاَهاَ ِبَص ّتى ف َ ح َلَم لِ ْع َت

ُق ماَ ِشماَلهَُّ ِف ْن َكَر . وَرُجٌل َيِِّمينهَُّ ُت ّلهَّ َذ ًاَ ال ِلي َفاََضْت خاَ ُه» َف َناَ ْي ٌقَع عليهَّ  متف
.

َعن-450 ّلهَّ عبد  و ّلهَّ . رضيِ الّشّخير بِن ال ْيُت:  . قاَل عنهَّ ال َت رُسوَُل َأ
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهوُ وَس ّليِ َو ِهَّ ُيِّص ِف ْوُ ِزيٌِّز ولج ِز َأ ِزيِّ َأ ِمَن المْرَجِل َك

ِء َكاَ ُب . ال

ّي داود أبوُ رواه صحيح حديِّث ّترمذ ِئل فيِ . وال ٍد الّشماَ ِإسناَ . صحيٍح ب

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-451 ّلهَّ رُسوُُل قاََل:  . قاََل عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِبيِّ ، وَس ْعٍب بِن َل ّلهَّ . رضيِ َك ِإّن: عنهَّ ال ّلهَّ  «  َأْمَرنيِ ، وَجّل َعّز ، ال

َأ َأْن ْقَر ْيَك َأ َل َلْم ع ُكن :  ِذيَِّن َيِّ ّل َفُروا ا َوَسّماَنيِ َقاََل » َك َعْم:  قاَل ؟ :  َن  » «
َبكى َبيِّ َف ٌق. ُأ َعَل . وفيِ عليهَّ  متف َفَج َبيِّ روايِّة:  ْبكيِ. ُأ َيِّ

ٍر َأبوُ قاََل:  قاََل  وعنهَّ-452 ْك ّلهَّ رضيِ ، لعمَر َب َد عنهماَ ال ِة . بع وفاَ
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْق وَس ِل َط ْن ّلهَّ . رضيِ َأيِّمَن ُأّم إلى ِبناَ : ا ال

َنُزوُرهاَ عنهاَ ّلهَّ رُسوُُل َكاََن كماَ .  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلّماَ َيُِّزوُرهاَ ، وَس َف  .
َهياَ َت ْن ْيهاَ ا َكْت ِإل َقاَلِ َب ِكيِك : ماَ لهاَ . ف ْب َلِميَن َأَماَ ؟ ُيِّ ْع َد َماَ َأّن َت ْن ّلهَّ ِع تعاَلى ال



ْيٌر ّلهَّ ِلَرُسوُِل َخ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْت ، وَس ِإنيِ قاَ  : َ ِكيِ لِ ْب ّنيِ ، َأ َأ

َلُم ْع َد ماَ َأّن َل ْن ّلهَّ ع ّلهَّ ِلَرُسوُِل َخيٌر ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنيِ ، وَس ِك ول
ِكيِ ْب َوُْحيَِ َأّن َأ ِد ال َعَ َق َط َق ْن ِء ِمَن ا ُهماَ الّسماَ ْت ّيَج َه ِء َعلى َف ُبكاَ َعلَّ ، ال َفَج

ِكياَِن ْب َهاَ َيِّ ُه َمع ِة باَب فيِ سبق مسلم. وقد روا . الخير َأهل زيِّاََر

ّلهَّ رضيِ ، َعَمر ابن  وعن-453 َلّماَ:  قاَل ، عنهماَ ال ّد «  َت ّلهَّ ِبَرُسوُِل اْش ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعهَُّ وَس ِة فيِ َلهَُّ قيَل َوَج َ ِر َأباَ « ُمُروا : فقاَل الّصلَّ ْك َب

ُيَصّل ْل ّناَِس َف ّلهَّ  رضيِ ، عاَئشُة فقاَلْت » باَل ِإّن ال َباَ عنهاَ:  ٍر َأ ْك َرُجٌل َب
ٌق َأ ِإذا َرقي ُقرآََن َقَر َبهَُّ ال َل ُء َغ ُبكاَ ُه: » فقاَل ال ُيَصّل  « ُمُرو ْل » . َف

ّلهَّ رضيِ ، عاَئشَة عن روايِّة وفيِ َلْت ، عنهاَ ال ِإّن قلُت:  قاَ ٍر َأباَ :  ْك ِإذا َب
ّناَس ُيِّْسمعَ َلم مقاََمَك َقاََم ِء ِمَن ال َكاَ ُب ٌق. ال . عليهَّ  متف

ِد بِن ِإبراهيَم  وعن-454 َد َأّن عوٍُف بِن الّرحمِن عب ْوٍُف بَن الّرحمِن عب َع
ّلهَّ َرضيَِ ، ِتيَِ عنهَُّ ال ٍم ُأ َطعاَ ًاَ وكاََن ب ِتَل:  فقاََل ، صاَئم َعُب ُق ٍر بُن ُمْص ُعَمي
ّلهَّ رضيَِ ، َوُ ، عنهَّ ال ُه ْيٌر و ّنيِ َخ َلْم ، ِم ْد َف ّفُن ماَ َلهَّ ُيِّوَُج َك ِهَّ ُيِّ ّ في ٌة ِإلِ َد ِإْن ُبْر

ّطيِ ْأُسهَُّ ِبهاَ ُغ َدْت َر ِإْن ، ِرْجلَُّه َب ّطيَِ و َدا ِرْجلَّه بهاَ ُغ ْأُسهَُّ َب ُبِسَط ُثّم ، ر
َناَ َياَ ِمَن َل ْن ّد ْو ُبِسَط ماَ ال َناَ قاََل َأ ِطي ْع ُأ ْنياَ ِمَن :  ّد َناَ َماَ ال ِطي ْع ْد ُأ َناَ َق َأْن َخِشي

ُكوَُن ُتناَ َت َناَ َلْت َحَس ُثّم َلناَ ُعّج َعَل .  ْبكيِ َج ّتى يِّ ّطعاََم َتَرَك َح ُه.  ال روا
. البخاَري

ّي ُأماَمة أبيِ  وعن-455 َد ِهليِّ َعجلََّن ْبِن ُص ّلهَّ رضيَِ ، الباَ عن ، عنهَّ ال
ّلى النبيِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَسقاَل:  وَس َل ٌء «  ّلهَّ ِإلى َأَحّب َشيِ من تعاَلى ال

َتين ْطَر ْيِِّن َق َثَر َأ ُة . و ْطَر َق ِة من ُدُموٍُع :  َي ّلهَّ َخش ُة ال َقطَر ٍم َو ُق َد فيِ ُتهَرا
ِبيِل ّلهَّ َس َثٌر تعـاَلى اللهَّ سبيل فيِ فأثر الثران وأماَ ، تعاَلى ال َأ فيِ َو

ٍة ِريَِّض ِئِض مْن َف ّلهَّ َفَرا . حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي  رواه» تعاَلى ال

ٌة أحاَديُِّث الباَِب وفيِ : منهاَ ، كثير

ْعرباَض  حديِّث-456 ّلهَّ . رضيِ ساَريَِّة بِن ال َناَ:  قاَل ، عنهَّ ال َظ َع رُسوُل و
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َظًة وَس ْوُِع َلْت َم ُلوُُب منهاَ َوِج ُق ْفت ، ال َذَر َهاَ و ْن م

ُيوُُن ُع البدع. عن النهيِ باَب فيِ سبق  . وقد» ال



 الدنيا في الزهد فضل باب- 55
الفقر مإنهاوفضل التقلل على والحث

ّله قال مإن أنزلناه كماء الدنيا الحياة مإثل تعالى:  { إنما ال
والنعام، الناس يأكل مإما الرض نبات به فاختلط السماء

َنْت زخرفها الرض أخذت إذا حتى ّي أنهم أهلها وظن واّز
ً أمإرنا أتاها عليها قادرون ًا أو ليل ًا فجعلناها نهار كأن حصيد

} . يتفكرون لقوم اليات نفصل كذلك بالمإس، تغن لم
أنزلناه كماء الدنيا الحياة مإثل لهم تعالى: { واضرب وقال

ًا فأصبح الرض نبات به فاختلط السماء مإن تذروه هشيم
ّله وكان الرياح، ًا. المال شيء كل على ال زينة والبنون مإقتدر
ًا ربك عند خير الصالحات والباقيات الدنيا، الحياة وخير ثواب

} . أمإلً
وزينة ولهو لعب الدنيا الحياة أنما تعالى:  { اعلموا وقال

أعجب غيث كمثل والولد، المإوال في وتكاثر بينكم وتفاخر
ًا، فتراه يهيج ثم نباته، الكفار ًا، يكون ثم مإصفر وفي حطامإ
ّله مإن ومإغفرة شديد، عذاب الخرة الحياة ومإا ورضوان، ال
} . الغرور مإتاع إل الدنيا
النساء مإن الشهوات حب للناس تعالى:  { زين وقال

والخيل والفضة الذهب مإن المقنطرة والقناطير والبنين
والله الدنيا، الحياة مإتاع ذلك والحرث، والنعام المسومإة

} . المآب حسن عنده
ّله وعد إن الناس أيها تعالى:  { يا وقال تغرنكم فل حق ال
} . الغرور بالله يغرنكم ول الدنيا الحياة
كل المقابر، زرتم حتى التكاثر، تعالى:  { ألهاكم وقال
علم تعلمون لو كل تعلمون، سوف كل ثم تعلمون، سوف

} . اليقين
وإن ولعب، لهو إل الدنيا الحياة هذه تعالى:  { ومإا وقال

الباب في } . واليات يعلمون كانوا لو الحيوان لهي الخرة
مإشهورة. كثيرة
مإا على مإنها بطرف فننبه تحصر أن مإن فأكثر الحاديث وأمإا

سواه:



ّي عوٍُف بِن عمرو  عن-457 ْنصاَر َل ّلهَّ . رضيِ ا ّلهَّ رسوَُل َأّن ، عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَث وَس َة َأباَ َب ّلهَّ رضيِ ، الجّراِح بَن ُعبيد إلى ، عنهَّ ال

ْيِِّن َبْحَر ِتيِ ال ْأ َهاَ َيِّ ِت َيِّ َقدَم ِبجْز َعت ، البْحَريِِّن مَن ِبماٍَل َف َلنَصاَُر َفَسِم ِم ا بُقدو
َة أبيِ َد ْي َب ْوُا ، ُع َف َة فوُا ِر َصلَّ َفْج َعَ ال ّلهَّ رسوُل َم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلّماَ ّلهَّ رسوُل َصلى َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْنَصَرَف ، وَس َعّرُضوُا ، ا َت ، َلهَُّ َف

َبّسَم َت ّلهَّ رسوُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهْم ِحيَن وَس ُكم:  قاَل ُثّم ، َرآَ ّن ُظ َأ »
ُتم َباَ َأّن َسِمع َة َأ َد ْي َب ِدَم ُع ْيِِّن ِمَن ِبَشيِء َق َبْحَر ْل َأَجل:  فقاَلوُا» ا رسوُل يِّاَ  

ّلهَّ ْبِشُروافقــاَل:  ، ال َأ ُلوُا «  َأّم ُكْم ماَ و ّلهَّ ، َيِّسّر ْقَر ماَ فوُال َأْخَشى الف

ُكْم ْي َل ّنيِ َع َولك ْبَسَط َأْن َأْخشى .  َياَ ُت ْن ّد ُكم ال ْي َل َطْت كماَ َع َلى ُبس َمْن َع
ُكْم َكاََن َل ْب َهاَ ، َق َفُسوُ َناَ َت َهاَ َكَماَ َف َفُسوُ َناَ ُكْم َت َك ِل ْه َت َف ُهْم َكَماَ .  ْت َك َل ْه ٌق» َأ  متف
. عليهَّ

ٍد أبيِ  وعن-458 ّي سعي ّلهَّ رضيَِ ، الخدر َلَس:  . قاََل عنهَّ ال رسوُل َج
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِر َعلى وَس َب ْن َناَ ، الِم َلهَُّ.فقاَل: َوَجلْس ْوُ ِإّنَح ِمّماَ « 

ُكم َأَخاَُف ْي َل ِدي ِمْن َع ْع َتُح َماَ َب ْف ُكْم ُيِّ ْي َل ِة ِمن َع ْهَر َياَ َز ّدن َهاَ ال َيِّنت ٌق» َوز  متف
عيهَّ.

ّلهَّ رسوَُل َأّن  عنهَّ-459 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن: قاَل ، وَس َياَ  «  ْن ّد ال
ٌة َوُ ْل ٌة ُح ِإّن َخِضَر ّلهَّ َو ُكم َتعاَلى ال ِلف َتْخ َهاَ ُمْس ُظُر ، ِفي ْن َي ْيَف َف ُلوَُن َك ْعم َت

ُقوُا ّت َياَ فاَ ْن ّد ُقوُا ال ّت ِء وا ّنَساَ . مسلم  رواه» ال

ّلهَّ رضيَِ َأنٍس  وعن-460 َأّن عنهَّ ال ّلى النبيِّ .  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : قاَل وَس
ُهّم ّل ْيَش لِ « ال ّ َع ْيُش ِإلِ ِة َع ٌق» الِخَر . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُل عن  وعنهَُّ-461 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعَ:  قاَل وَس َب ْت َيِّ ّيَت «  الَم
َثٌة ُلهَُّ َثلَّ ْه َأ ُلهَُّ :  ُلهَُّ َوماَ َعَم ُعَ َو َيْرِج َف َناَِن :  ْث َقى ا ْب َيِّ َو ٌد .  ُعَ َواح َيِّْرِج ُلهَُّ :  ْه َأ

ُلهَُّ َقى َوَماَ ْب َيِّ ُلهَُّ َو ٌق» َعَم . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-462 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِتيَِ:  وَس ْؤ ُيِّ  »
ِم َع ْن َأ ْهِل َب َياَ َأ ْن ّد ْهِل ِمن ال ِر َأ ّناَ ْوَُم ال ِة َيِّ َياََم ِق ْل ُغ ، ا َب ُيْص ِر فيِ َف ّناَ َغًُة ال ْب ُثّم َص
َقاَُل ْبَن : يِّاَ ُيِّ َدَم ا ْيَِّت َهْل آَ َأ ًا َر : فيقوُل ؟ َقّط َنعيٌم ِبَك َمّر َهْل ؟ َقّط خير

ّلهَّ لِ ِتى يِّاََرّب. وال ْؤ ُيِّ ّد َو َأَش ّناَِس ب ًاَ ال ْؤس َياَ فيِ ُب ْن ّد ْهِل ِمْن ال ِة َأ ّن ُغ الَج َب ُيْص َف
َغًُة ْب ِة فيِ َص ّن َقاَُل ، الَج ُي ْبَن : يِّاَ َلهَُّ َف َدَم ا ْيَِّت َهْل آَ َأ ًاَ َر ْؤس َمّر َهْل ؟ َقّط ُب



ُة ِبَك ّد ّلهَّ ، : لِ فيقوُُل ؟ َقّط ِش ْؤٌس ِبيِ َمّر َماَ ، َوال ْيُِّت َولِ ، َقّط ُب َأ ًة َر ّد ِش
. مسلم  رواه» َقّط

ِد  وعن-463 ْوُر َت ٍد بِن الُمْس ّدا ّلهَّ َرِضيَِ ش ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َياَ  َماَ: وَس ْن ّد ِة فيِ ال ّ الِخَر ْثُل ِإلِ َعُل َماَ ِم ُكْم َيِّْج ُد َأح

َعهَُّ ُب َيّم فيِ ُأْص ْل ُظْر ا ْن َي ْل َف ُعَ؟»  ِبَم .  . مسلم رواهَيِّْرِج

ٍر  وعن-464 ّلهَّ رِضيَِ ، جاَب ّلهَّ رسوَُل َأّن عنهَُّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّناَُس ِباَلّسوُِق َمّر ِهَّ َوال ْي َف ْدٍي َفَمّر ، كت ّيٍت َأَسّك ِبَج َلهَُّ ، َم َو َناَ َت َذ ، َف َأَخ ِهَّ َف ِن ُذ ُأ َب

ُكْم:  قاَل ُثّم ، ّيِّ َأ ُكوَُن َأْن ُيِِّحّب «  َذا َيِّ ٍم؟» َلهَُّ َه َه ِدْر َفقاَلوُاِب ّنهَُّ ُنِحّب َماَ:    َأ

َناَ ٍء َل ُعَ َوَماَ ، ِبَشيِْ َن ِهَّ َنْص ّبوَُن:  قاَل ثم ؟ ِب ُتِح َأ ّنهَُّ «  ُكْم؟ َأ ُلوُا َل ّلهَّ:  َقاَ ْوُ َوال َل
ّياَ َكاََن ًاَ َكاََن َح ْيب ّنهَُّ ، َع ْيَف َأَسّك ِإ َك ّيٌت َوهوُ . ف َوُ:  فقاَل ، َم َف ّلهَّ «  َياَ ال ْن ّد لل

ْهوُُن ّلهَّ َعلى َأ ُكْم هذا ِمْن ال ْي َل مسلم.  رواه» َع

ِهَّ قوُلهَّ       ْي َف َكت ْي» «  َأ َلسّك . و جاَنبيهَّ : عن   ُذن  الصغُير» « ا ُل . ا

ّلهَّ َرِضيَِ ذّر أبيِ  وعن-465 ْنُت:  قاَل ، عنهَّ ال َعَ َأْمِشيِ ُك ِبيِّ َم ّن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٍة فيِ ، وَس َناَ ، باَلمديِّنة َحّر َل َتْقب ٌد َفاَْس َباَ « يِّاَ : فقاَل َأُح » َذّر َأ

ْيَك . قلت ّب َل ّلهَّ رسوُل يِّاَ :  ِدي َأّن َيُِّسّرنيِ « َماَ:  . فقاَل ال ْن ٍد ِمثل ِع َأُح

ًاَ هذا َليِّ َتْمِضيِ َذهب َثُة َع ٍم َثلَّ ّيِّاَ ِدي َأ ْن ْنهَُّ وِع َناٌَر ِم ّ ، ِديِّ ٌء ِإلِ ُه َشيِْ ُد َأْرُص

ْيِِّن َد ّ ، ِل ُقوَُل َأْن ِإلِ ِهَّ َأ َباَد فيِ ِب ّلهَّ ِع َذا ال َك َكذا ه َه ِهَّ عن » َو وعن َيِِّمين
ِإّن:  فقاَل ساَر ثم ، خلفهَّ ومن شماَلهَّ ِريَِّن «  َث َلك ّلوَُن ُهُم ا َق َل َيِّوَُم ا
ِة ّ القياَم َذا باَلَماَِل َقاََل َمْن ِإلِ ِهَّ عن » وهكذا هك ِهَّ وعن ، يِّمين ، شماَل

َقليٌل َخلفهَّ وِمْن َو َنك : ليِ قاَل . ثم » ُهْم َماَ «  َكاَ ْبَرْح لِ « َم ّتى َت َيَك َح آَت
َق . ثم » َل َط ْن ِد فيِ ا َوُا ْيِل َس ّل َوُاَرىَ حتى ال ْعُت ، َت ًاَ فسِم ْوُت ِد َص َعَ، َق َتَف اْر

ْفُت ّوُ َتَخ ُكوَُن َأْن َف ٌد َيِّ ِبيِّ َعَرَض َأَح ّن ّلى لل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْدُت وَس َأَر َأْن َف

َيهَُّ ِت َكْرُت آَ َذ ْبَرْح « لِ : قوُلهَّ َف ّتى َت َيَك َح ْبَرْح  فلم» آَت ّتى َأ َتاَنيِ َح ْلُت ، َأ : َفُق
ْعُت لقد ًاَ َسِم ْفُت َصوُت ّوُ َكْرُت ، منهَّ َتَخ َذ َهْل. فقاَل:  لهَّ َف َو َتهَُّ «  ْع » ؟ َسِم

َعم قلت َن َذاَك : قاَل ، :  ِتَك ِمْن ماََت : َمن فقاَل َأتاَنيِ ِجبريُِّل «  ُأم

ِرُك ُيِّش ّلهَّ لِ ًاَ باَل ّنَة َدَخَل َشيئ ِإْن قلُت ، الَج َو َنيِ :  ِإْن َز َق َو ِإْن قاَل ؟ َسَر َو  :
َنى ِإْن َز َق َو ٌق» َسَر . البخاَري لفظ . وهذا عليهَّ  متف



ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-466 ّلهَّ رسوُل عْن ، عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ٍد ِمثُل ليِ كاَن  « لوُ: قاَل وَس ًاَ ُأُح َهب َليِّ َتُمّر لِ َأْن َلسّرنيِ ، َذ َثلَُّث ع

َياٍَل ِدي َل ٌء منهَّ َوِعن ّ َشيِ ٌء إلِ ُده َشيِ َديٍِّن ُأْرِص ٌق» ِل . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-467 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُظُروا:  وَس ْن إلى ا
َوُ مْن َفُل َه ُكْم َأس ْن ُظُروا َولِ م ْن ُكم َمْن إلى َت َق َوُ َفوُ ُه َدُروا لِ َأن َأْجدُر ف َتْز

ّلهَّ نعمَة ُكْم ال ْي ٌق» َعل ٍم لفظ وهذا عليهَّ  متف . مسل

ِإذا ، البخاَري روايِّة وفيِ َظر «  ُكْم َن ُد ِهَّ ُفضَل َمْن إلى َأَح الماَِل فيِ علي
ْلِق ُظْر َوالَخ ْن ْلي َفُل هوُ َمْن إلى ف ْنهَُّ َأْس  .» ِم

ّلى النبيِ عن  وعنهَّ-468 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِعَس:  قاَل وَس َت ُد «  ْب ِر ع َناَ ّديِّ ال
ِم َه ّدْر ِة َوال َف ِة َوالقطي ِطيَِ ِإْن ، َوالَخِميَص ِإْن ، رضيِ ُأع َيِّْرَض َلْم ُيِّعَط َلْم َو

. البخاَري  رواه»

ّلهَّ رضيِ ،  وعنهَّ-469 ْد:  قاَل ، عنهَّ ال َق ْيُِّت ل َأ ِعين َر ْهِل ِمْن سب ِة َأ ّف ، الّص
ُهم ماَ ْن ٌء عليهَّ َرُجٌل م ِإّماَ ، ِإَزاٌر ِإّماَ ، ردا ٌء و ْد ، ِكَساَ ُطوُا ق ِهْم فيِ رب ِق َناَ ْع ، َأ

َهاَ ْن ُغ َماَ َفم ُل ْب ْين ِنصَف يِّ َق َهاَ الّساَ ْن ُغ ماَ . وم ُل ْب ْعبيِن َيِّ َك ُعهَُّ ال َفيْجَم ِده .  بي
َيَة ِه ُتهَّ ُتَرىَ َأْن كرا ْوُر . البخاَري  رواه» ع

ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-470 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َياَ:  وَس ْن ّد « ال
ْؤِمِن ِسْجُن ّنُة الُم ِر» وج ِف َكاَ . مسلم  رواهال

ّلهَّ رضيِ ، عمر ابن  وعن-471 ّلهَّ رسوُل َأَخذ:  قاَل ، عنهماَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َبيِّ وَس ِك ْن ُكْن : فقاَل ، ِبَم ْنياَ فيِ «  ّد ّنَك ال َأ ْو ، غريٌِّب ك ِبُر َأ َعاَ

 .» سبيٍل

َكاََن         ّلهَّ رضيِ ، عمَر ابُن َو َذا: يِّقوُل ، عنهماَ ال ِإ ْيَت   ِر َفلَّ ، َأْمس ِظ ْنت َت
َذا الّصباََح ِإ ِر َفلَّ ، َأْصبْحت و ِظ َت ْن َء ت ْذ ، الَمساَ ِتَك مْن وُخ وِمْن لمرِضَك ِصّح
ِتك . البخاَري  رواه. ِلموُتَك حياَ

َكن لِ معناَه الحديِّث هذا شرح فيِ قاَلوُا      َياَ إلى َتر ْن ّد َهاَ ولِ ال ْذ ّتِخ َت
ًاَ َطن ّدْث ولِ ، َو ْفسَك ُتح ُطوُل َن ِء ِب َقاَ ْلب َهاَ ا ِء َولِ ، ِفي َناَ ِت ْع َهاَ باَلِ ْق ولِ ، ِب ّل َع َت َت
َهاَ ْن ّ ِم ُق ِبماَ إلِ ّل َع َت ِريُِّب ِبهَّ َيِّ َغُ ْل ِر فيِ ا ْي ِهَّ غ ِن َط ِغُْل ولِ ، و َت َهاَ َتْش لِ ِبماَ ِفي

ِغُُل َت ِهَّ يِّش ِريُِّب ِب ْلغُ ِذي ا ّل ُد ا ّذهاَب ُيِّريِّ ِهَّ إلى ال ِل ْه ِهَّ َأ ّل ِباَل َو ٌق .  ِفي ْوُ ّت . ال



ّباَس أبيِ  وعن-472 ْلع ْهِل ا ٍد بِن َس ْع ّي س ّلهَّ رضيِ ، الّساَعد قاَل ، عنهَّ ال
َء:  ّلى النبيِّ إلى رُجٌل جاَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ رسوُل : يِّاَ : فقاََل وَس ال

ّلنيِ ُتهَُّ ِإذا عَمٍل َعلى ُد ْل ّبنيِ َعِم ّلهَّ َأح ّبنيِ ، ال َأح ّناَُس َو ْد: فقاَل ، ال َه  « اْز
ّدنياَ فيِ ّبَك ال ّلهَّ ُيِِّح ْد ، ال َه َد ِفيَماَ َواْز ْن ّناَِس ِع ّبَك ال ّناَُس ُيِّح  حديٌِّث» ال

َأساَنيد وغيره َماََجهَّ ابن رواه حسٌن ٍة ب . حسن

ْعَماَِن  وعن-473 ّن ٍر بِن ال ّلهَّ رضيَِ ، َبشي َكر: قاََل ، عنهماَ ال َذ ْبُن ُعَمُر  
ّطاَب ّلهَّ رضيِ ، الَخ ّناَُس أصاَب ماَ ، عنهَّ ال َياَ ِمَن ال ْن ّد ْد فقاَل ، ال َلَق  :

ْيُِّت َأ ّلهَّ رسوُل َر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َظّل وَس ْوَُم َيِّ َي ْل َتوُي ا ْل ُد ماَ َيِّ ِمَن َيِِّج
َقل ّد ُل ماَ ال ِهَّ يِّْم َنهَُّ ِب ْط . مسلم  رواه. ب

َقُل ّد ُئ والقاَف المهملة الدال  بفتح» « ال ِد ِر : َر ّتْم . ال

ّلهَّ رضيِ ، عاَئشَة  وعن-474 ّفيَِ: قاَلت ، عنهاَ ال ُتوُ ّلهَّ رسوُُل   ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْيتيِ فيِ وماَ ،  وَس ٍء ِمْن َب ُلهَُّ َشيِْ ُك ْأ ٍد ُذو َيِّ ِب ّ َك ْطُر ِإلِ ٍر َش َشعي
ْلُت ، ليِ َرّف فيِ َك َأ ْنهَُّ َف ّتى ِم َليِّ َطاَل َح ُتهَُّ ، ع ْل ِك ِنيَِ َف َف ٌق. َف . عليهَّ  متف

ْطُر ٍر « َش َأي» َشعي ٍر ِمْن َشيِْء   َكذا َشعي ُه .  ّي فّسر ّترمذ . ال

ِرث بِن عمر  وعن-475 ِريِّة َأخيِ الحاَ ْيِّ َوُ ْنِت ُج ِنيَن ُأّم الَحاَرِث ب ْؤِم ، الُم
ّلهَّ رضيِ ّلهَّ رسوُُل َتَرَك َماَ:  قاَل ، عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس

َد ْن ِهَّ ِع ِت ْوُ ًا َم َناَر ًاَ َولِ ِديِّ َهم ًا ولِ ، ِدْر ْبد ًاَ َولِ ، َأَمًة َولِ ، َع ْيئ ّ َش َتهَُّ ِإلِ َل ْغُ َب
ْيَضاََء َب ْل ّلتيِ ا َهاَ َكاَن ا ُب َك ًاَ ، َوِسلََّحهَُّ ، َيِّْر َأْرض َهاَ َو َل َع ْبِن َج ِيِل لِ َقًة الّسب َد » َص

. البخاَري رواه

ّباَِب  وعن-476 َلَرّت بِن َخ ّلهَّ رضيِ ، ا َناَ قاَل ، عنهَّ ال َعَ َهاََجْر رسوُل َم
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َتِمُس وَس ْل ّلهَّ َوجهََّ َن َعَ تعاَلى ال َق َوُ ّلهَّ َعلى َأْجُرناَ َف ال

ّناَ ، َلْم َماََت َمْن َفِم ُكْل َو ْأ ِه ِمْن يِّ ِر ًاَ َأج ْيئ ُهم َش ْن َعُب . ِم ْير بن ُمْص ، َعَم
ّلهَّ رضيِ ِتَل ، عنهَّ ال ْوَُم ُق ٍد َيِّ َتَرَك ، ُأُح ًة، َو ّناَ َنِمَر ُك َذا َف ْيناَ ِإ ّط َهاَ َغ ْأَسهَُّ، ب َر
َدْت ُه َب َذا ، رْجلَّ ِإ َناَ َو ْي ّط َهاَ َغ ِهَّ ِب ْي َل َدا ، ِرْج ْأُسهَُّ َب َأَمَرناَ ، َر ّلهَّ رسوُُل َف ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّطيَِ َأْن ، وَس َغُ ْأَسهَُّ، ُن َعَل َر َنْج ِهَّ َعلى َو ًاَ رْجلي ْيئ ِر ِمَن َش ْذِخ ِل ، ا
ّناَ َعْت َمْن وِم َن ْيِّ ُتهَُّ َلهَُّ َأ َوُ َثَمَر ُه َف َهاَ، .  ُب ٌق َيِّهد عليهَّ. متف



ُة      ّنِمَر ّوٌُن : كَساَء»  « ال َل َعت: . وقوُلهَّ ُصوٍُف مْن ُم َن ْي»  « أيِّ َأ   :
َكْت َنَضَجْت ْدَر َأ َهاَ:  . وقوُلهَّ َو ُب ِد ْه َيِّ ِء بفتح  هوُ» «  الدال وضم الباَ

َتاَن وكسرهاَ َغُ ُل َهاَ .  ُف ِط ْق َيِّ ْي:  َأ َهاَ .  ِني َت ِه َويِّْج ِذ َه ٌة َو َعاََر ِت َتَح لَماَ اْس ّلهَّ َف ال
َعاَلى ِهْم َت ْي َل َياَ ِمَن َع ْن ّد ُنوُا ال َتَمك َهاَ َو . في

ْهِل  وعن-477 ْعد بِن َس ّي َس ّلهَّ رضيِ ، الّساَعد : قاَل قاَل ، عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُ: وَس َل َنت  «  َياَ َكاَ ْن ّد ِدُل ال ْع َد َت ْن ّلهَّ ِع ال

َناََح ٍة َج ُعوَُض َقى َماَ ، َب ًا َس ْنهاَ َكاَفر َبَة م ٍء َشْر . وقاَل الترمذي رواه»  َماَ
. صحيح  حسن حديِّث

ْيَِّرة أبيِ  وعن-478 ّلهَّ رضيِ ُهَر ّلهَّ رسوَُل : سمعُت قاَل ، عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َ:  يِّقوُل وَس َألِ َياَ ِإّن «  ْن ّد َنٌة ال ُعوُ ْل ّ ، فيهاَ َماَ َملعوُن ، َم ْكَر ِإلِ ِذ
ّلهَّ ًاَ َوالَِه وَماَ ، تعاَلى ال ًاَ َوعاَلم ّلم َتع  .» َوُم

. حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي رواه

ِد  وعن-479 ْب ّلهَّ َع ٍد بِن ال ّلهَّ رضيِ ، مسعوُ رسوُل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُذوا « لِ:  وَس ّتِخ َعَة َت ْي ُبوُا الّض َغ َتْر ْنياَ فيِ َف ّد » . ال

. حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي رواه

ِد  وعن-480 ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ العاَِص بِن عمرو بِن ال َمّر:  قاَل ، عنهماَ ال
َناَ ْي َل ّلهَّ رسوُُل َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ ُخّصاَ ُنعاَلُج َونحُن وَس  «: فقاَل َل

َناَ» ؟ هذا ماَ ْل ُق َف ْد   َق ِهيِ :  َنْحُن ، َو ِلُحهَّ َف َلْمَر َأَرىَ « ماَ:  فقاَل ، ُنْص ّ ا ِإلِ
ْعَجَل » . ذلَك ِمْن َأ

ّي ، داود َأبوُ رواه       ِإسناَد والترمذ ّي ب ّي وقاَل ، ومسلم البخاَر : الترمذ
. صحيٌح حسٌن حديٌِّث

ْعِب وعن -481 َياٍَض بِن َك ّلهَّ رضيِ ، ِع ّلهَّ رسوَُل : سمعُت قاَل ، عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكّل ِإّنيِّقوُل:  وَس ٍة ِل َنُة ، فتنًة ُأّم  رواه» الَماَُل ُأّمتيِ ِفت

صحيٌح. حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي

َأبوُ ويِّقاَُل ، عمرو أبيِ  وعن-482 ِد :  ّلهَّ عب َأبوُ ويِّقاَل ، ال ْيلى :  ْثَماَُن َل ُع
ّفاََن بُن ّلهَّ رضيِ َع ّلى النبيِّ َأّن ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَس:  قاَل وَس َل  »



ْبن َدَم لِ ّق آَ ِه ِسوُىَ فيِ َح ِذ ْيٌت الِخَصاَل َه َب ُنهَُّ :  ُك ْوٌُب ، َيِّْس َث ِري َو َوُا َتهَُّ ُيِّ ْوَُر َع
ْلُف ِء ، الُخبز َوِج صحيح. : حديِّث وقاَل الترمذي  رواه» َوالَماَ

َباَ : سمعُت الترمذي قاَل      َد َأ ُو َليَماََن دا ٍم بَن س ْلِخيِّ َساَل َب : يِّقوُل ال
ْعُت ّنْضر َسِم ْيٍل ْبَن ال ْيس : الُخبُز  الجلُف: يِّقوُُل ُشَم َعهَُّ َل َداٌم َم َقاََل ِإ : . و

ُه َوُ غيُر ُه ِليُظ :  ِز َغ ْب َقاََل الُخ ِوي . و ُد الّرا ِهَّ : الُمَرا َناَ ِب ُء ُه َعاَ ِز ِو ، الُخب
ِلِق َوُا ّلهَّ  ، َوالُخْرِج كاَلَج . أعلم وال

ِد  وعْن-483 ْب ّلهَّ ع ِر بِن ال ِء الشين « بكسر الّشّخي ِة والخاَ المشدد
ّلهَّ المعجمتين» رضيِ ّنهَُّ ، عنهَّ ال ْيُت: َقاََل َأ َت َأ ِبيِّ   ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم َوُ وَس ُه ُأ و ْقَر ُكُم:  َيِّ َهاَ أل
َ ُثُر {  َكاَ ّت ُقوُُلقاَل:}  ال َيِّ َدم: َماَليِ ابُن  «  ، آَ

َهل ، َماَليِ ِلَك ِمْن آَدَم ابن َيِّاَ َلَك َو ّ ماَ َكلت َماَ ِإلِ ْيَت َأ ْفن َأ ِبسَت أو ، َف ل
ْيَت َل ْب أ

َ ْو ، َف ْقَت َأ ّد ْيَت َتَص َأْمض . مسلم  رواه؟» َف

ِد  وعن-484 ّلهَّ عب ّفٍل بن ال َغُ ّلهَّ رضيِ ، ُم ِبيِّ رُجٌل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال ّن لل
ّلهَّ يِّاَرسوَُلص:  ّلهَّ ، ال ّنيِ وال ّبَك ِإ ُظْر : فقاَل ، ُلِح ْن ُقوُُل ماَذا « ا » ؟ َت
ّلهَّ قاَل َوال ّنيِ :  ّبَك، ِإ ِإْن : فقاَل ، َمّراٍت َثلََّث ُلِح ْنَت «  ّبنيِ ُك ّد ُتح َأِع َف

ْقر ًاَ، َللف ِإّن ِتْجفاَف ْقر ف َف ُع ال ّبنيِ من إلى َأْسَر ْيل ِمَن ُيِِّح ُه إلى الّس َهاَ َت ْن » ُم
حسن. حديِّث وقاَل الترمذي رواه

َفاَُف ّتْج ِر» « ال ِء  بكس ِة التاَ ُق المثناَ ِء الجيم وإسكاَن فوُ ، المكررة وباَلفاَ
َوُ ُه ُء َو ِبُسهَُّ َشيِْ ْل َفرُس َيِّ َقى ، ال ّت ُي ِهَّ ِل َذىَ ِب َل ْد ، ا َق َبُسهَُّ َو ْل ْنَساَُن َيِّ ِل . ا

ّلهَّ رضيِ ، ماَلٍك بِن َكعِب  وعن-485 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َباَن:  وَس ْئ ِذ َعاَِن « َماَ َنم فيِ ُأْرِسلَّ َجاَئ َد َغ ْفَس َأ َهاَ ب ِمْن َل

ِء ِحْرِص ّـرِف الماَِل على الَمْر ِهَّ َوالش ِديِّن : حديِّث وقاَل الترمذي  رواه» ِل
. صحيح حسن

ِد  وعن-486 ّلهَّ عب ٍد بن ال ُعوُ ّلهَّ رضيِ َمْس َناََم: قاَل ، عنهَّ ال ّلهَّ رسوُُل   ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍر على وَس َقاََم َحصي ْد َف َق ّثَر َو ِهَّ فيِ َأ ِب ْن َناَ ، َج ْل : يِّاَ ُق

ّلهَّ َرُسوَُل ِوُ ا َناَ ل ْذ ّتَخ ًء لَك ا َطاَ َياَ « َماَليِ : فقاَل ، ِو ْن ّد َلل َناَ َماَ ؟ َو َياَ فيِ َأ ْن ّد ال
ّ َظّل َكَراكٍب ِإلِ َت ٍة َتْحَت اْس َهاَ َراَح ُثّم َشَجَر َك َتَر » . َو

صحيح حسن حديِّث :  وقاَل الترمذي رواه     



ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-487 ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْدُخُل:  وَس َيِّ ُء «  َقرا ُف ّنَة ال ْبَل الَج ِء َق َياَ ِن ْغ َل ِة ا َئ ٍم ِبَخْمِسماَ » َعاَ
. صحيح : حديِّث وقاَل الترمذي رواه

ّباَِس ابن  وعن-488 ْين بن وِعْمَراَن ، َع ّلهَّ رضيِ ، الُحَص عن ، عنهم ال
ّلى النبيِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعُتقاَل:  وَس ّطل ِة فيِ « آَ ّن ْيِّت الَج َأ َثَر َفَر ْك َهاَ َأ ِل َأه

َء َقرا ُف ْعُت ال َل ّط َوا ِر فيِ .  ّناَ ْيُِّت ال َأ َثَر َفَر ْك َهاَ َأ ِل ْه َء َأ ّنساَ ٌق» ال . عليهَّ  متف
. عباَس ابن روايِّة من

ًاَ البخاَري ورواه ْيِّض ِة من أ .. الُحَصيِن بِن ِعْمَران روايِّ

ٍد بِن ُأساَمَة  وعن-489 ّلهَّ رضيَِ زيِّ ّلى النبيِّ عن ، عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقْمُت:  قاَل وَس ِة َباَب َعلى «  ّن َكاََن ، الَج َهاَ َمْن َعاَّمُة َف َل الَمساَكيُن َدَخ

َأَصَحاَُب ّد . و ُبوُُسوَُن الِج ْيَر ، مح ّناَر َأصَحاََب َأّن َغ ِر إلى ِبهْم ُأِمَر َقد ال ّناَ ال
ٌق» . عليهَّ  متف

ّد و َنى  الَحّظ» « الَج ِغُ فضِل باَب فيِ الحديِّث هذا بياَن سبق . وقد َوال
ِة. َعَف الّض

ّلهَّ رضيِ ، هريِّرة أبيِ  وعن-490 ِبيِّ عن ، عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُق: قاَل وَس َد َأْص ٍة  «  ِلَم َهاَ َك َل ِلَمُة َشاَِعٌر َقاَ ٍد َك ِبي : َل

ٍء ُكّل َألِ ِطُل اللهََّ َخلَّ ماَ شيِْ ٌق      َباَ . عليهَّ متف

 العيش وخشونة الجوع فضل باب- 56
والملبوس والمشروب المأكول مإن القليل على والقتصار

الشهوات وترك النفس حظوظ مإن وغيرها
ّله الق الصلة أضاعوا خلف بعدهم مإن تعالى:  { فخلف ال

ًا، يلقون فسوف الشهوات واتبعوا وآمإن تاب مإن إل غي
ًا، وعمل ًا يظلمون ول الجنة يدخلون فأولئك صالح } . شيئ
الذين قال زينته، في قومإه على تعالى:  { فخرج وقال

لذو إنه قارون أوتي مإا مإثل لنا ليت الدنيا: يا الحياة يريدون
ّله العلم: ويلكم! ثواب أوتوا الذين عظيم. وقال حظ خير ال



ًا وعمل آمإن لمن } . صالح
} . النعيم عن يومإئذ لتسألن تعالى:  { ثم وقال
نشاء مإا فيها له عجلنا العاجلة يريد كان تعالى: { مإن وقال
ًا يصلها جهنم له جعلنا ثم نريد، لمن ًا مإذمإومإ } . مإدحور

مإعلومإة. كثيرة الباب في واليات

ّلهَّ رضيِ ، عاَئشَة  وعن-491 َعَ ماَ:  قاَلت ، عنهاَ ال ٍد آَُل َشب ّلى ُمحّم َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِز ِمْن وَس ْب ٍر ُخ ِعي ْيِن َش ْوَُم ْيِن َيِّ َع ِب َتاَ َت ّتى ُم ِبَض َح ٌق. ُق عليهَّ  متف

.

َعَ َماَ:  روايِّة وفيِ ِب ّلى ُمَحّمد آَُل َش ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُذ وَس ْن ِدَم ُم ِديِّنَة َقـ الَم
ِم ِمْن َياَل َثلََّث البّر َطعاَ ًاَ َل َباَع ّتى ِت ِبض َح . ُق

َة  وعن-492 َو ّلهَّ رضيِ عاَئشة َعْن ُعْر َهاَ ، عنهاَ ال ّن أ
َنْت َ ُقوُُل َكاَ ّلهَّ: َت َوال  

ْبَن يِّاَ ِتيِ ا ّناَ ِإْن ُأْخ ُظُر ُك ْن َن ِهلَِّل إلى َل ِهلَِّل ثّم ال ُثّم ال ٍة ثلَّثُة الهلَِّل .  ّل ِه فيِ َأ
ْيِِّن ْهَر َوَماَ َش َد .  ِق َياَِت فيِ ُأو ْب ّلهَّ رسوُِل َأ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . ناٌَر وَس

ْلُت َيِّاَ ُق َلُة :  ُكْم َكاََن َفَماَ َخاَ ِعيُش َداِن قاَلْت ؟ ُيِّ َوُ َلْس ّتْمُر : ا ُء : ال ّ َوالَماَ ِإلِ
ّنهَُّ ْد َأ ّلهَّ لرسوُل َكاََن َق ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِر ِمَن ِجيراٌن وَس ْنَصـاَ َل . ا

َنْت َكاَ ُهْم َو َناَيُِّح َل ُنوُا َم َكاَ ُلوَُن َو ّلهَّ رسوُل إلى ُيِّْرِس ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َناَ َألباَنهاَ ِمْن ِقي َيْس ٌق. َف . عليهَّ  متف

ٍد أبيِ  وعن-493 ّي سعي ُبر ْق َة أبيِ َعْن الم ّلهَّ رضيِ ُهَريِّر َأنهَّ عنهَّ ال َمّر . 
َقوُم ْيَن ِب ِديِّهْم َب ْيِّ ٌة َأ ِليٌة َشاَ ُه َمْص ْوُ َع َد َف َأبى .  ُكَل َأْن َف ْأ َخرج:  وقاَل ، َيِّ

ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعَ ولْم الدنياَ من وَس ِز ِمْن يِّْشب ْب ِر ُخ ِعي . الّش
. البخاَري رواه

ّيٌة ِل ْي الميم  بفتِح» « َمْص َأ ِوُيٌِّة :  . : َمْش

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-494 ُكل لْم:  قاَل ، عنهَّ ال ْأ ِبيِّ يِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َوُاٍن على وَس ّتى ِخ َكَل َوَماَ ، َماَت َح ًا َأ ًاَ ُخبز ّقق ّتى مَر  رواه. َماََت َح

البخاَري.

ٍة وفيِ         َأىَ َولِ:  لهَّ روايِّ َة َر ًاَ َشاَ ِهَّ َسِميط ِن ْي َع . قّط ِب



ّنعماَِن  وعن-495 ٍر بن ال ّلهَّ رضيِ بشي ْيُِّت  لقد: قاَل عنهماَ ال َأ ُكْم َر ّي ِب َن
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد وماَ وَس َقِل ِمْن َيِِّج ّد ُل ماَ ال َنهَُّ بهَّ َيِّْم ْط مسلم رواه ، َب

.

َقُل ّد ٌء  تْمٌر: ال ِدي . َر

ٍد بن سهل  وعن-496 ّلهَّ رضيِ سع ّلى ُرسوُُل َرأىَ ماَ:  قاَل ، عنهَّ ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِقيِّ وَس ّن َثهَُّ ِحيَن مْن ال َع ْبت ّلهَّ ا ّتى تعاَلى ال َبَضهَُّ ح ّلهَّ َق تعاَلى ال

ُكْم َكاََن َهْل َلهَُّ فقيل ، ْهد فيِ َل ّلهَّ رسوُل ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َناَخُل ّلهَّ رسوُُل رأىَ : ماَ قاَل ؟ َم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َ وَس ْنَخلَّ ِحيَن ِمْن ُم
َثهَُّ َتع ْب ّلهَّ ا َلى ال َعاَ ّتى َت َبُضهَّ َح ّلهَّ َق ْيَف لهَُّ َفِقيَل ، تعاَلى ال َك ُتْم :  ْن ُلوَُن ُك ُك ْأ َت

ِعيَر ْنُخوٍُل غيَر الّش ّناَ قاَل ؟ م ُك َنهَُّ :  ْطُح ُفُخهَُّ َن ْن َن َيطيُر ، و وماَ ، طاََر ماَ َف
ُه َبِقيِ ْيِّناَ . البخاَري  رواه. َثّر

ِقيِّ:  قوُلهَّ        ّن ِء وتشديِّد القاَف وكسر النوُن بفتح  هوُ» : « ال . الياَ
َوُ ُه ْبُز و ّوُاَرىَ الُخ َوُ ، الُح ُه ّدْرَمُك َو ُه:  قوُلهَّ ، : ال َناَ ْيِّ َثّر ُهوُ» «  ٍء   ٍة بثاَ َث ّل َث ، ُم
ٍة َراٍء ُثّم َد ّد ٍء ُثّم ، ُمَش ٍة يِّاَ ّناَ َث ْي ، نوُن ُثّم تحت ِمْن ُم ُه َأ ْلناَ َل َب ُه :  ّناَ َعَج . و

َة أبيِ  وعن-497 ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ّلهَّ َرُسوُُل  َخَرَج: قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍم ذاَت وَس ْوُ ْو َيِّ ٍة َأ َل ْي ِإذا ، َل َوُ َف َأبيِ ُه ٍر ِب ْك ُعَمَر ب ّلهَّ رضيِ و ، عنهماَ ال
ُكَماَ « ماَ : فقاَل ُكماَ ِمْن َأْخَرَج ِت ُيوُ ِه ُب ِذ َعَة؟» ه ُع قاَلِ الّساَ يِّاَ : الُجوُ

ّلهَّ َرسوَُل ََأناَ : . قاََل ال َو ِذي ، «  ّل ْفِسيِ وا ِه َن ِد َي ِذي َلْخَرَجنيِ ، ِب ّل ا
ُكماَ ُقوُماَ َأْخَرَج َقاَماَ» .  َعهَُّ  ف َتى ، َم َأ ً َف ِر ِمَن َرُجلَّ ْنصاَ َل َذا ، ا ِإ َوُ َف ْيَس ُه َل

ِهَّ فيِ َلّماَ ، بيت ْتهَُّ َف َأ ُة َر َأ َلْت المَر ًاَ قاَ ً : َمْرَحب ْهلَّ َأ ّلهَّ َرُسوُُل لهاَ . فقاَل َو ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَِّن: وَس َأ َلْت» ُفلٌَّن  «  َهَب  قاَ َذ ِذُب :  ْع َت َناَ َيِّْس َء َل ، الماَ

ْذ ّي جاََء ِإ ْنَصاَر َل َظَر ، ا َن ّلهَّ َرُسوُِل إلى َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ وَس ْي َب َوَصاَِح
ُد ُثّم ، ّلهَّ قاََل: الَحْم ٌد ماَ ، ل ْوَُم َأَح َي ْكَرَم ال ًاَ َأ ّنيِ َأْضياَف َق ِم َطل ْن ُهْم فاَ َء َفَجاَ

ْذٍق ِع ِهَّ ِب َتْمٌر ُبْسٌر ِفي َطٌب و ُلوُا فقاَل ، وُر ُك َذ ، :  َأَخ َيَِّة َو ْد َلهَُّ فقاَل ، الُم
ّلهَّ رُسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّيِّاََك : وَس ِإ ُلوَُب «  َبَح » َوالَح َذ ُهْم َف ، َل
ُلوُا َأك ِة ِمَن َف ْذِق ذلَك َوِمْن الّشاَ ِع ُبوُا ال ِر ُعوُا َأْن . فلّماَ وَش ُووا َشب قاَل َوَر
ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍر َلبيِ وَس ُعَمَر بك ّلهَّ رضيِ و  «: عنهماَ ال
ِذي ّل ْفسيِ َوا ِه َن ِد َي ُلّن ، ِب َأ ُتْس َذا َعْن َل ِم ه ّنعي ْوَُم ال ِة َيِّ ُكْم ، الِقياََم ِمْن َأْخَرَج
ُكُم ِت ُيوُ ُع ُب ُعوُا َلْم ُثّم ، الُجوُ ّتى َتْرِج ُكْم َح َب ِعيُم هذا َأَصاَ ّن . مسلم  رواه» ال



ُلهاَ        ْوُ ْعذُب:  َق َت َيِّْس ْي» «  َأ ْطلُب   َيِّ َء :  ْذَب الماَ َع َوُ ، ال ُه ّطيُب و « . و ال
ُق ْذ ِع ُهوُ المعجمة الذال وإسكاَن العين  بكسر» ال َو ِكباََسُة :  ِهيَِ ، ال و

ُغُْصُن ْديُِّة . و ال ِرهاَ الميم  بضم» « الُم ّكيُن : هيِ وكس « . و الّس
ُلوُُب َبن  ذاُت» الح َوالسؤاُل الل ِعيم هذا َعْن .  ِديِّد ُسؤاُل الن َعم َتع ّن لِ ال

ْوُبيٍخ ُسؤاُل ِذيٍِّب ت ْع َت ّلهَُّ و َلُم . وال ْع ّي وهذا َأ ِر ِذي النصاَ ّل ُه ا ْوُ َت َوُ َأ ُبوُ ُه َأ

ِم ْيث َه ّيهاَن بُن ال ّت ّلهَّ رضيِ ال َكذا عنهَّ ال َء ، ًاَ جاَ َبين ِة فيِ ُم الترمذي روايِّ
. وغيره

ِد  وعن-498 ّي ُعَمَر بِن خاَل َدو َع َناَ: قاَل ال َب َط َبُة  َخ ْت وكاََن ، َغْزواَن بُن ُع
ًا ِة َعلى َأِمير َبْصَر َد ، ال ّلهَّ َفحِم ْثنى ال َأ ِهَّ و ْي َأَماَ َقاََل ُثّم ، عل ُد :  ْع ِإّن ، ب َف
َياَ ْن ّد َنْت ال َذ ٍم آَ ّلْت ، بُصْر َو َء و ّذا َلْم ، َح َق َو ْب ّ منهاَ َيِّ َبٌة ِإلِ َباَ ِة ُص ِء َكُصباَب ِلناَ ا

ّبهاَ ُبهاَ يِّتصاَ ُكْم ، صاَِح َن ِإ ُلوَُن و ِق َت ْن ْنهاَ ُم ٍر إلى ِم َهاَ َزواَل لِ دا ُلوُا ، ل ِق َت ْن ِر فاَ ْي ِبَخ
ُكم ماَ ِت ّنهَُّ ِبَحْضَر ِإ ْد َف ِكَر َق َقى الَحَجَر َأّن َلناَ ُذ ْل ِفير ِمْن ُيِّ ّنَم َش َه ْهوُىَ َج َفي

َهاَ ِعيَن ِفي ْب ًاَ َس ْدرُك لِ عاَم ًا َلهاَ ُيِّ ْعر ِهَّ ، َق ّل َلّن وال ُتْم ُتْم َل ْب َعِج َف َأ ْد ،؟ ..  َق َل و
ِكَر َناَ ُذ ْيَن ماَ َأّن َل ْيِن َب َع ِة َمصاَريِّعَِ ِمْن ِمْصرا ّن َة الَج ِعيَن َمسير َب ًاَ َأْر ، عاَم

ِتيّن ْأ َي َل َليهاَ َو ْوٌُم َع َوُ َيِّ ُه ِظيٌظ و ِم ِمَن َك ْد ، الّزحاَ َق َل ُتنيِ َو َأيِّ َعَ ر ٍة ساَب َع ْب َعَ س َم
ِهَّ َرُسوُِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلناَ وَس ّ َطعاٌَم ماَ ُق ِإلِ ِر َوَر حتى ، الّشَج
ِرَحْت ُقناَ َق ْطُت ، َأْشدا َق َت ْل ًة فاَ َد ُتهاَ ُبْر ْق َق ْينيِ فَش َبيَن ب ِد َو ْع ماَلٍك بِن َس

ّتَزْرُت ِنْصِفهاَ، َفاَ ّتَزر ب ٌد َوا ْع ِنصِفهاَ َس َبَح َفَماَ ، ب ْوُم َأْص َي ّناَ ال ٌد ِم ّ َأَح َبَح ِإلِ َأْص

ًا ٍر َعلى َأِمير ِر ِمْن ِمْص َلْمَصاَ ِإنيِ ا ُذ . و ُعوُ ِهَّ َأ ّل ْكوَُن َأْن باَل َنْفسيِ فيِ َأ
ًاَ ِظيم َد َع ْن ِهَّ . وِع ّل ًا ال ِغُير ُه.  َص . مسلم روا

َنْت:  ولهَّ        َذ َوُ» « آَ ُه ّد   ِلِف َبم َل ْي ، ا َلَمْت َأ ْع َأ ٍم :  . وقوُلهَّ :  ِبُصْر  »
ْنقطاَِعهاَ . أي الصاَد بضم  : هوُ» ِئهاَ : باَ َفناَ ّلْت . وقوُلهَّ َو َو َء « و ّذا » َح

ٍء هوُ ٍة بحاَ ٍة مهمل ّددة معجمة ذال ُثّم ، مفتوُح َدة َألف ُثّم ، مش ْي ممدو َأ  .
َعة ِهيِ المهملة الصاَد  بضم» « الّصباَبُةَ و : َسريِّ ّيُة : و ِق ُة الب َيِسيَر . ال

ُلهَُّ ّبهاَ:  وقوُ َتصاَ َيِّ ِء بتشديِّد  هوُ» «  ْي الباَ َأ ُعهاَ .  ِظيُظ . و : يِّْجَم َك : ال
َتلُئ الكثيُر ِرَحْت:  . وقوُلهَّ الُمْم َق ِء وكسر القاَف بفتِح  هوُ» «  ْي ، الرا : َأ
َهاَ صاََرْت . ُقُروٌح ِفي

ّي موُسى أبيِ  وعن-499 َعر َلْش ّلهَُّ رضيِ ا َأْخَرَجْت: قاَل عنهَّ ال َلناَ  
ِئَشُة ّلهَُّ رضيِ عاَ ًا ِكساَء عنهاَ ال ِإزار ًاَ َو ِليظ َلْت َغ ِبَض قاَ ُق ِهَّ رُسوُُل :  ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٌق. هذيِّن فيِ  وَس عليهَّ.  متف



ّقاٍَص أبيِ بن َسعد  وعْن-500 ّلهَّ . رضيَِ َو ّنيِ:  قاَل عنهَّ ال ّوُل ِإ َعرِب َل ال
ِم َرَمى ْه ِبيِل فيِ ِبَس ِهَّ َس ّل ْد ، ال َق َل ْغُُزو ُكناَ َو َعَ َن ِهَّ رسوُِل َم ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َناَ ماَ وَس َعاٌَم َل ّ َط ُق ِإلِ ِة َوَر َل ْب َوهذا الُح كاََن ِإْن . َحتى الّسَمُر . 
ُدناَ ُعَ َأَح َيَض ُعَ كماَ َل ُة َتَض َلهَُّ الشاَ ْلٌط ماَ ٌق. َخ . عليهَّ  متف

ِة   َل ْب ِء  بضم» « الُح ِإسكاَِن المهملة الحاَ ِء و ِة الباَ والّسُمُر : وهيِ الموُحد
ْوُعاَِن ، ْعروفاَِن َن ِر ِمْن َم ِة َشَج َيِّ ِد َباَ . ال

َة أبيِ  وعن-501 ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ّلهَّ رسوُل : قاَل . قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُهّم:  وَس ّل َعْل «ال َق اْج ٍد آَِل رْز ًاَ ُمَحّم ٌق» ُقوُت . عليهَّ  متف

ْهُل قاَل َغُة َأ ّل ِريِِّب ال َغُ ْل َنى وا ْع ًاَ : م ُقوُت ْي» «  َأ ّد َماَ   َق َيِّس . الّرَم

َة أبيِ  وعن-502 ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ّلهَّ:  قاَل عنهَّ ال ّ ِإلهََّ لِ الذي وال َوُ ِإلِ ، ُه
ْنُت ِإْن ُد ُك َعتِم ِدي ل ِب َك َلْرِض على ِب ِإْن ، الُجوُِع ِمَن ا ْنُت و ّد ُك الحَجَر لُش

ْطنيِ على ْد الُجوُِع مَن َب َق َل َو ْدُت .  َع ًاَ َق ْوُم ِهُم على يِّ ِريِّق َيِّْخُرُجوَُن الذي َط
ْنهَُّ ِبيِّ َفَمّر ، ِم ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َبّسَم ، وَس َت ِنيِ ِحيَن َف َعَرَف ، َرآَ ماَ و
ْفِسيِ فيِ وَماَ وْجهيِ فيِ َأباَ : قاَل ُثّم ، َن ْيَك قلُت ،،» ِهّر «  ّب َل رسوَُل يِّاَ : 

ّلهَّ، ْق : قاَل ال ُتهَُّ ، وَمَضى » «الَح ْع َب ّت َدَخَل ، َفاَ َذَن ف ْأ َت ِذَن ، َفاَْس ُأ ليِ َف
ْلُت َدَخ َد ، ف َوَُج ًاَ ف َبن ْيَِّن « ِمْن فقاَل: َقدٍح فيِ َل َذا َأ َبُن ه ّل : قاَلوُا » ؟ ال

ُه ْهدا َأباَ : قاَل ُفلَّنة َأو ُفلٌَّن َلَك َأ ْيَك قلُت ِهّر،،» «  ّب َل ّلهَّ رسوُل يِّاَ :  ، ال
ْهل ِإلى « الحق : قاَل ِة َأ ّف ُهْم الّص ُع ْد ْهُل قاَل ليِ». فاَ َأ ِة : و الّصّف

َياَُف ِلْسلَّم َأض ُوون لِ ، ا ْأ ْهٍل َعلى َيِّ ٍد، على ولِ ، َماٍَل ولِ ، َأ َذا وكاََن َأَح ِإ
ْتهَُّ َت َقٌة َأ َعَث صد َهاَ َب ِهْم ِب ْي َل َلْم ِإ َوْل . و َناَ َت َهاَ َيِّ ْن ًاَ ِم ْيئ َذا ، َش ِإ ْتهَُّ و َت ّيٌِّة َأ َأْرسَل هد

ِهْم ْي َل َأَصاََب ِإ َهاَ و ْن ُهْم ِم َك َأْشَر َءنيِ ، فيهاَ َو ْلُت ذلَك فَساَ ُق َذا : وماَ َف َبُن ه ّل ال
ْهِل فيِ ِة َأ ّف ْنَت ؟ الّص ّق  ُك َبِن هذا مْن ُأِصيب َأن َأَح ّل َبًة ال ّوُىَ َشْر َتَق َهاَ، َأ ِب
ِإذا ُءوا َف ِنيِ جاَ ْنُت ، َأَمر ُك ِهْم َأناَ ف ِطي ْع َغُنيِ َأن َعَسى وماَ ، ُأ ُل ْب هذا مْن يِّ

َبِن ّل ُكْن ولْم ، ال ِة مْن َيِّ َع ّلهَّ َطاَ ِة ال َع َطاَ ّلى رسوُلهَّ و ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّد. وَس ب
ُهم ُت أتي

َ ُهْم ف ُت ْوُ َع َد ُلوُا ، ف َب ْق َأ َذنوُا ف ْأ ِذَن ، واْست َأ ُهْم َف ُذوا ل َأَخ ُهْم َو ِلَس ِمَن َمَجاَ
ْيِت َب ْل ْيَك قلُت » ،، ِهّر َأباَ « يِّاَ:  قاَل ا ّب َل ّلهَّ رسوَُل يِّاَ :  ْذ : قاَل ، ال « خ

ِهْم ِط ْع َأ ْذُت قاَل » َف َأَخ َف َدَح :  َق ْل ْلت ا َع ِهَّ َفَج ِطي ْع َيْشَرُب الّرُجَل ُأ ّتى ف َح
َوىَ ّد ُثّم ، َيِّْر َدَح عليِّ يِّر َق ْل ِهَّ ، ا ُأعطي َيْشَرُب الخَر َف ّتى َف َوىَ َح ّد ُثّم ، يِّر َيُِّر
َقدَح َعليِّ ْل ّتى ، ا َهيُت ح َت ْن ِبيِّ ِإلى ا ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد ، وَس َق َي ََو ِو َر



ْوُُم َق ْل ُهْم، ا ّل َذ ُك َأَخ َدَح َف َق ْل َعهَُّ ا َوَُض ِه على َف ِد َظَر ، َيِّ َن َبّسَم ِإليِّ َف َت : فقاَل ، َف
َأباَ ْيَك قلُت » ِهّر «  ّب َل ّلهَّ رسوُل يِّاَ :  ِقيُت:  قاَل ال َب َناَ «  ْنَت َأ َأ قلُت » َو

ْقَت َد ّلهَّ رسوَُل يِّاَ َص ْد : قاَل ، ال ُع ْق ْدُت» َفاَْشَرْب « ا َع َق َف ْبُت   : َفَشر
ْبت» « اشَرْب : فقاَل ُقوُُل زال فماَ ،  فَشر ّتى » « اْشَرْب:  َيِّ ْلُت َح : ُق

ِذي لِ ّل ّق بعثَك َوا ُد ماَ باَلَح ًاَ َلهَُّ َأِج َلك ِرنيِ : قاَل ، مْس َأ َف ْيتهَُّ » «  َأعط ف
َدَح َق ْل َد ، ا ّلهَّ فحِم َلَة» َوَشرَب َوسّمى ، تعاَلى ال َفَض . البخاَري  رواه« ال

ِد  وعن-503 َة أبيِ عن ِسيريَِّن بِن ُمَحّم ّلهَّ رضيِ ، هريِّر : قاَل ، عنهَّ ال
ْد َق ُتنيِ َل ْيِّ َأ ِنيِّ ر ِإ ْيَن ِفيماَ َلِخّر و ِر َب َب ْن ّلهَّ رسوُِل ِم وسلم عليهَّ اللهَّ صلى ال
ِة إلى ِئَشَة ُحْجَر ّلهَّ رضيِ عاَ ًاَ عنهاَ ال ّي ْغُِش َليِّ َم ُُء ، َع ُعَ ، الَجاَئيِ َفيِجيِ َيَض ف

َلهَُّ ُنقيِ َعلى ِرْج ّنيِ َويَِّرىَ ، ُع ُنوٍُن ِمن بيِ وماَ َمْجنوٌُن َأ ّ بيِ وماَ ، ُج ِإلِ
ُع . البخاَري  رواه. الُجوُ

ّلهَّ رضيَِ ، عاَئشَة  وعن-504 َلْت ، عنهاَ ال ّفيَِ:  َقاَ ُوُ ّلهَّ رسوُُل ُت ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُعهَُّ وَس ِدْر َنٌة و ُهوُ ّي ِعند مْر ِد ِثيَن فيِ يِّهوُ ًاَ َثلَّ ٍر مْن صاَع ِعي . َش

ٌق . عليهَّ متف

ّلهَّ رضيِ َأنس  وعن-505 َهَن:  قاَل عنهَّ ال ِبيِّ َر ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ٍر ِدْرعهَُّ ِعي ِبيِّ ِإلى ومشيُت ، ِبَش ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِز وَس ْب ٍر ِبُخ ، َشعي

ٍة َل َهاَ ِإ ٍة َو ِنَخ ْد ، َس َق َل ُتهَُّ َو ْع ُقوُُل سِم ٍد لِل َأْصبَح  « ماَ: يِّ ٌع ُمَحّم ولِ صــاَ
ُهم َأْمَسى ّن ِإ َعُة َو ِتْس َياٍَت َل ْب . البخاَري  رواه» َأ

َلُة َهاَ ِل ِئُب : الّشْحُم الهمزة  بكسر» « ا ّذا ِنَخُة.  ال ِباَلنوُن» َوالّس ِء   والخاَ
ُة ، المعجمة ّير َغُ َت ِهيِ: الُم . َو

َة أبيِ  وعن-506 ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ْد: قاَل ، عنهَّ ال َلق ْيُِّت   َأ ْبعيَن َر ِمْن س
ْهِل ِة َأ ّف ُهم ماَ ، الّص ْن ِهَّ َرجٌل ِم َلي َداء َع ِإّماَ ِإزاٌر ِإّماَ ، ِر ٌء و ْد ، ِكَساَ ُطوُا َق رب
ِقهم فيِ َناَ ْع َهاَ َأ ُغ ماَ ِمن ُل ْب ْيِن ِنصَف َيِّ َهاَ ، الّساَق ُغ ماَ َوِمن ُل َبيِن َيِّب ْع َك ، ال

ُعهَُّ ِه فيجم ِد َي َيَة ِب ِه ُتهَُّ ُتَرىَ َأن َكرا ْوَُر . البخاَري رواه.  َع

ّلهَّ رضيِ عاَئشَة  وعن-507 ّلهَّ رسوُل ِفَراُش َكاََن:  قاَلت عنهاَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٍم ِمن وَس َد ُه أ ُوُ . البخاَري  رواه. ِليف حْش



ّلهَّ رضيِ عمر ابن  وعن-508 ّناَ:  قاَل عنهماَ ال ًاَ ُك ُلوُس َعَ ُج ّلهَّ رسوُِل َم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْذ وَس َء ِإ ِر ِمن َرُجٌل جاَ ْنصاَ َل ّلم ، ا ِهَّ فس َلي َأدبَر ُثّم ، ع

ّي ِر ْنَصاَ َل ّلهَّ رسوُل فقاَل ، ا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َيِّاَ: وَس ِر َأَخاَ  «  ْنَصاَ َل ، ا
ْيَف ُد َأِخيِ َك ْع َة بُن س ّلهَّ رسوُل فقاَل ، : َصاَلٌح فقاَل»  ؟ ُعباَد ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُه  « َمْن: وَس ُد ُعوُ ُكْم يِّ ْن ُقْمناَ َفقاَم » ؟ ِم َعهَُّ و َنْحُن ، َم َعَة و بْض

َناَ ماَ عَشر َلي َفاٌَف َولِ ِنعاٌَل ع ِنُس، َولِ ، ِخ تلَك فيِ نمشيِ ُقُمٌص ولِ َقلَّ
َباَِخ ّتى ، الّس ُه َح َناَ ْئ ْأَخَر ، ِج َت ْوُُمهَُّ فاَْس ّتى حوُلهَّ ِمْن َق َناَ ح ِهَّ رسوُُل د ّل ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُبهَُّ وَس َأْصحاَ ِذيِّن َو ّل . مسلم رواه.  َمعهَُّ ا

ّلهَّ رضيِ الُحَصيِن بِن ِعْمراَن  وعن-509 ّلى النبيِ عن ، عنهماَ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكْم:  قاَل َأنهَّ وَس ْيُر ِنيِ « َخ ِذيَِّن ُثّم ، َقر ّل َنهم ا ُوُ ِذيَِّن ُثّم ، يِّل ّل ا

ُهم َن ُلوُ ّلى النبيِ قاَل َأدري َفَماَ:  ِعمَراُن قاَل»  يِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْين َت ًاَ أو َمّر ُثّم َثلَّث ُكوُُن «  ُهْم َيِّ َد ْوٌُم َبع ُدوَن َق ُدوَن ولِ يِّشه َه َتْش ، ُيِّْس

ُنوَُن َيُِّخوُ ُنوَُن َولِ َو َتَم ْؤ ِذُروَن ، ُيِّ ْن َيِّ ُفوَُن َولِ َو َهُر ، ُيِّوُ ْظ َيِّ » الّسَمُن ِفيهْم َو
ٌق عليهَّ. متف

ّلهَّ رضيِ ُأماَمة أبيِ  وعن-510 ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْبَن « يِّاَ:  وَس ّنَك آَدَم ا ِإ ُذل ِإْن :  ْب ْيٌر الَفضَل َت َأن ، َلَك َخ ُتْمِسكهَُّ َو
َفاٍَف، َعلى ُتلَُّم ولِ ، َلَك شّر ُعوُُل ِبمْن َوابدأ َك : وقاَل الترمذي  رواه» َت

. صحيح حسن حديِّث

َبيد  وعن-511 ّلهَّ ُع ّي ِمْحَصٍن ِبن ال ِر ْنصاَ َل ْطِميِّ ا ّلهَّ رضيِ الَخ قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل : قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكْم َأصبح « مْن:  وَس ًاَ ِمن فيِ آَِمن
ِهَّ ِب ِده فيِ معاَفى ، ِسْر ُه ، َجس ِهَّ ُقوُُت ِعند ّنَماَ ، َيِّوُِم َأ َك َياَ َلهَُّ ِحيَزْت َف ْن ّد ال

ِرهاَ ِفي . حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي رواه.  ِبحذا

ِهَّ ِب ِهَّ َأي ، المهملة السين » بكسر « ِسْر ْفِس َن ِقيَل ، :  َقوُِمهَّ و  : .

ِد  وعن-512 ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ العاَِص بِن عمرو بن ال رسوُل َأن ، عنهماَ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد: قاَل وَس َق َلَح  «  َف َلَم َمن َأ َكاََن ، َأس ُقهَُّ و ِرز

ًاَ َفاَف َعهَُّ ، َك ّن َق ّلهَّ َو ُه ِبَماَ ال َتاَ مسلم.  رواه» آَ

َلَة ُمَحّمد أبيِ  وعن-513 ْيد بِن َفَضاَ َب ّي ُع ِر ْنَصاَ َل ّلهَّ رضيِ ا ّنهَُّ ، عنهَّ ال َأ

َعَ ّلهَّ رسوُل َسِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َبى:  َيِّ ُطوُ َي ِلَمْن «  ِد ِإلى ُه



ِْلسلَّم َكاََن ، ا ْيشهَُّ َو ًاَ َع َفاَف َعَ ، َك ِن َق : حديٌِّث وقاَل الترمذي  رواه» َو
. صحيح حسن

ّلهَّ رضيِ عباٍَس ابن  وعن-514 ّلهَّ رسوُُل كاَن:  قاَل عنهماَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِبيُت وَس ِليَِ َيِّ َياَ ّل َعَة ال ِب َتاَ َت ًاَ الُم ِويِّ ُلهَُّ ، َطاَ ْه َأ ُدوَن لِ َو َء َيِِّج ، َعشاَ

َكاََن َثُر َو ْك ِهْم َأ ِز ْب ْبز ُخ ِر. ُخ ِعي حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي  رواهالّش
. صحيح

َلَة  وعن-515 ٍد بِن فَضاَ ْي َب ّلهَّ رضيِ ُع ّلهَّ رسوُل َأن ، عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َذا َكاََن وَس ّلى ِإ ّناَِس َص ِهْم ِمْن ِرَجاٌَل َيِِّخّر ِباَل ِت ِة فيِ َقاََم ِمَن الّصلَّ

ِة ُهْم الَخَصاَص ِة َأْصحاَُب َو ّف ّتى الّص ُقوَُل َح ْعَراُب َيِّ َل ِء:  ا ُؤلِ ِنيُن ُه ، َمَجاَ
َذا ِإ ّلهَّ رسوُل صلى َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْنَصرِف وَس ِهْم ا ْي َل «:  فقاَل ، ِإ

ْوُ َلُموَُن َل ْع ُكْم ماَ َت َد َل ْن ّلهَّ ِع ُتْم ، تعاَلى ال ْب َب ُدوا َأْن َلْح َقًة َتْزدا َوَحاََجًة» َفاَ
صحيٌح. حديٌِّث وقاَل ، الترمذي رواه

َقُة» « الَخصاََصُة َفاَ ْل ُع  : ا ُد والُجوُ . الّشديِّ

ِم َكريَِّمَة أبيِ  وعن-516 ْقدا ِد بن الِم ْع ِرب م َك ّلهَّ رضيِ يِّ : قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل سِمعُت ّلى  ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقوُُل وَس َل « َماَ:  يِّ ًء آَدِميِّ م َعاَ ِو

ًا ِنهَّ ِمْن َشّر ُكلٌَّت آَدَم ابن ِبحْسِب ، َبط ِقْمَن ُأ ُبهَُّ ُيِّ ْل ِإْن ، ُص َلَة لِ َكاََن ف ، َمحاَ
ُلٌث ِهَّ َفث َعاَِم َط ُلٌث ، ل ُث ِهَّ و ِب ُلٌث ، ِلشرا ُث ِهَّ َو َفِس َن  .» ِل

ُكلٌَّت.  حسن : حديِّث وقاَل الترمذي رواه ُأ ْي» «  َأ ُلقٌم    : .

َيِّاَِس ُأَماََمَة أبيِ  وعن-517 َبَة بِن ِإ َل ْع ّي َث ِر ْنَصاَ َل ّلهَّ رضيِ الحاَرثيِّ ا عنهَّ ال
َكَر:  قاَل ّلهَّ َرسوَُل َأْصحاَُب َذ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ْوُم ُه يِّ َد ْن َياَ ِع ْن ّد ، ال

ّلهَّ رسوُل فقاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َألِ:  وَس ُعوَُن «  ُعوَُن َألِ ؟ َتْسَم َتْسَم
َذة ِإّن ؟ َذا َب ْل ِليَِّماَن ِمن ا َة ِإّن ا َذ َذا َب ْل ِليَِّماَِن» ِمَن ا َقّحَلا ّت ْعنيِ: ال . رواه  يِّ

. داود أبوُ

ُة َذ َذا َب ْل ِء» « ا َباَ ْل ِباَ ِة  :  َوُّحد َليِن الُم ّذا ْيِن َوال َت ْعجَم ِهيَِ ، الُم َثُة َو ِة َرثاَ َئ ْي َه ، ال
َتْرُك ِر َو َباَِس َفاَِخ ّل َأّماَ ال َقّحّل و ّت َقاَِف» « ال ْل ِباَ َف ْهُل قاَل ، والحاَء   َغُة َأ ّل : ال

َقّحل َت َوُ الُم ُه ِبُس الّرُجُل :  َياَ ْل ِد ا َنَة ِمْن الِجل ْيِش ُخُشوُ َع ْل َتْرِك ، ا ِهَّ َو ّف ّتَر . ال



ِد أبيِ  وعن-518 ّلهَّ عب ّلهَّ عبد بن جاَبر ال ّلهَّ رضيِ ال َناَ:  قاَل عنهماَ ال َث َع َب
ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأّمَر وَس َناَ  َو َلي َباَ َع َة َأ َد ْي َب ّلهَّ رضيِ ُع ، عنهَّ ال
ّقيِ َل َت ًا ن ْيٍِّش ِعير ُقَر َناَ ، ِل َد ًاَ َوّزو ٍر ِمْن ِجَراب ْد َلْم َتْم َناَ يِِّج ُه َل ْيَر َكاََن ، َغ ُبوُ َف َأ

َة ْيد َب َناَ ُع ِطي ْع ًة ُيِّ ًة َتْمر ِقيل ، َتْمَر ْيف َف َك ُتْم :  ْن ُعوَُن ُك َن َهاَ َتْص َهاَ قاَل ؟ ِب َنَمّص  :
ِبيِّ َيَِّمّص َكَماَ َهاَ َنْشَرُب ُثّم ، الّص َلي ِء ِمَن َع َناَ ، الَماَ ْكِفي َت َناَ َف ْوَُم ْيِل ِإلى َيِّ ّل ، ال
ّناَ ُك ِرُب و ّيناَ َنْض ِعص َبَط ِب ّلهَُّ ُثّم ، الَخ ُب ِء َن ُلهَُّ. قاَل ِباَلَماَ ُك ْأ َن َناَ َف َلْق َط ْن على : وا

َاَِحِل ِر س َبْح َعَ ، ال َناَ فُرف ِر ساَِحِل على ل َبْح ِة ال َئ ْي َه ِثيِب ك َك ُه ، الضخم ال َناَ ْي أت
َ َف

ِإذا ّبٌة ِهيِ َف ْدعى َدا َبَر ُت ْن َع ُبوُ فقاَل ، ال َة َأ َد ْي َب َتٌة ُع ْي بْل ، : لِ قاَل ُثّم ، : َم
ّلهَّ رُسوُِل رُسُل نْحُن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ سبيِل وفيِ ، وَس ِد ، ال َق و

ِررتْم ُط ُلوُا اْض َناَ ، َفك َقْم َأ ِهَّ َف ْي َل ًا ع ْهر َنْحُن ، َش َئة َو ُثماَ ّتى ، َثلَّ ّناَ ح ، َسِم
ْد َق َناَ ول ُت َأيِّ ِرُف َر َت ْغُ ْقِب من َن ِهَّ و ِن ْي ْلِقلَِّل َع ْهَن باَ ّد ُعَ ال َط ْق َن ْنهَُّ و َدَر م ِف ْل ا

ِر ْوُ ّث ِر َأو َكاَل ْد َق ِر ك ْوُ ّث . ال

ْد        َق َل َذ و ّناَ َأَخ ُبوُ ِم َة َأ َد ْي َثَة ُعب ً َعَشَر َثلَّ ُهم َرُجلَّ َد َع ْق َأ ْقِب فيِ ف ِهَّ و ِن ْي َع
َذ َأَخ ًاَ َو َلع ِهَّ مْن ِض َهاَ َأْضلَِّع َقاََم َأ َظَم َرَحَل ُثّم ف ْع ٍر َأ ِعي َناَ َب َع َهاَ مْن فمّر َم ِت َتْح

َناَ ْد ّو َتَز ِهَّ ِمْن َو َق، لْحِم ِئ َناَ َفلّماَ َوَشاَ ِدم َنَة ق ِيِّ َناَ المد ْي َت ّلهَّ رسوُل َأ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َناَ وَس ْكَر َوُ : فقاَل ، لهَّ ذلَك َفذ ُه ٌق «  ّلهَّ َأْخَرَجهَُّ ِرْز ُكْم ال َهْل ، َل َف

َعكْم ِهَّ ِمْن م َناَ َشيِء لْحِم ِعُموُ ْط َناَ » ؟ َفت ْل َأْرس ّلهَّ رسوُل إلى َف ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْنهَُّ وَس َلهَُّ ِم َك َأ . مسلم  رواه. َف

ِوعاَء»  « الِجَراُب        ٍد ِمْن :  ْل ْعُروف ِج ُهوُ ، َم َكِسر َو ، وفتِحهاَ الجيم ب
ْفصُح والكسُر َهاَ:  . قوُلهَّ َأ َنَمّص ْبَط الميم  بفتح» «  ُق» « والَخ َوَر ٍر   َشَج
ْعُروف ُلهَُّ َم ُك ْأ ِلبُل َت ِثيُب.  ا َك َوال ّتّل» «  ْقُب ، الّرْمِل ِمَن  ال َوُ  :» « وال

ِو بفتِح ِإسكاَن الوُا َهاَ القاَِف و ٌة باَء وبعد ُهوُ ، موُحد ْين نقرة َو « الع
َدُر » الِجَراُر َوالِقلَُّل ِف ِر . « وال ِء » بكس ُعَ الدال وفتح الفاَ «.  : الِقط

ِعيَر َرَحَل َب ِء  بتخفيِف» ال ْي الحاَ َوَُشاَئق الرْحَل. و عليهَّ جعَل أ ْل » « ا
ِة باَلشيِن ّلْحُم والقاَِف المعجم ّلذي : ال َعَ ا ِط ُت ْق َد ا ّد َق ْنهَّ لي ّلهَّ ، ِم . أعلم وال

َء  وعن-519 ْنِت َأْسَماَ َد ب ِزيِّ ّلهَّ رضيِ َيِّ قِميِص ُكّم كاََن:  قاَلت عنهاَ ال
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، والترمذي ، داود أبوُ رواه الّرْصِغ ِإلى وَس
. حسن : حديِّث وقاَل



ُغ ِد» « الّرْص ُغ  باَلصاَ ًاَ باَلسيِن والّرْس َوُ َأيِّض ْفِصُل : ه َكّف بيْن الُم ال
ِد . والّساَِع

ّلهَّ رضيِ جاَبر  وعن-520 ّناَ:  قاَل عنهَّ ال ّناَ ِإ ْوُم ُك َدِق َيِّ ْن ِفُر الَخ ، َنْح
َعرَضْت َيٌِّة َف ْد ٌة ُك َد ُءوا َشديِّ ّلى النبيِّ ِإلى فجاَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : فقاَلوُا وَس

ِه ِذ َيٌِّة َه ْد َدِق فيِ َعَرضْت ُك ْن َناَ . فقاَل: الَخ َأ ِزٌل «  ُنهَُّ َقاََم ُثّم » َناَ ْط َب و
ْعصوٌُب ٍر م َناَ ، ِبَحج ْث ِب َل َثَة َو ٍم َثلَّ ّيِّاَ ُق لِ َأ ُذو ًاَ َن َواق َذ ، َذ َأَخ ِبيِّ َف ّن ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ْعوُل وَس ًاَ فعاَد َفضَرب ، الِم َيَل َكثيب ْه ْو ، َأ َيَم َأ ْه . َأ

ّلهَّ رسوَُل : يِّاَ فقلَت    َذن ال ْئ َأتيِ فقلُت ، البيِت ِإلى ليِ ا ْيُِّت لِْمَر َأ : َر
ِبيِّ ّن ّلى ِباَل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ْيئ ْبٌر ذلَك ماَفيِ َش َدَك ص ْن ِع ٌء ِف ؟ َشيِ
ِدي فقاَلت ِعيٌر : ِعن ٌق َش َناَ َع َذبْحُت ، َو َق َف َناَ َع ْنُت ، ال َطَح ِعيَر و ّتى الّش َح
َناَ ْل َع ُبْرَمة فيِ اللحَم َج ْئُت ُثّم ، ال ّلى النبيِّ ِج ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوالعِجيُن وَس

ْد َكَسَر َق ْن ُبْرَمُة ا ْيَن وال ِفيِّ ب َثاَ َل َدَت َقد ا ْنِضُج َكاَ . َت

ّيٌم فقلُت َع ُط ُقْم ليِ :  ْنت َف ّلهَّ رسوَُل يِّاَ َأ ْو َوَرُجٌل ال َكْم:  قاَل ، َرُجلَِّن َأ  »
َوُ َكرُت؟» ُه َذ َف ِثير : فقاَل لهَّ   َهاَ ُقل ، طيب « ك ِزع لِ َل ْن ُبْرَمَة َت ولِ ، ال

ْبَز ِر ِمَن الُخ ّنوُ ّت ّتى ال ُقوُُموُا : فقاَل » آَتيَِ َح َهاَِجُرون فقاَم » «  الُم
ْنَصاَُر َل ْلُت ، َوا َدَخ ْيَِّحِك فقلت عليهاَ َف َو َء :  ّلى النبيِّ َجاَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

َهاَِجُروَن ْنصاَُر ، َوالُم َل َعهم َومن َوا َلَك : هل قاَلت ، َم َأ ، : نعم قلُت ؟ س
ْدُخلوُا : قاَل ُطوُا َولِ « ا َغ َعَل » َتَضاَ ْكِسُر َفَج ْبَز َيِّ َعُل ، الُخ ِهَّ َويِّْج اللحَم علي

ُيَِّخّمُر ، ُبْرَمَة و ّنوَُر ال ّت َذ ِإذا وال ْنهَُّ َأَخ َقّرُب ، ِم ُيِّ ِهَّ ِإلى َو ِب ُع ُثّم َأْصَحاَ ِز ْن َلْم َيِّ َف
ْكِسُر َيَِّزْل ْغُرُف َيِّ َيِّ ّتى َو ُعوُا َح ِب ِقيَِ ، َش َب ِليِفقاَل: ، ِمنهَّ َو ُك َذا  «  َأهدي ه ، َو
ِإّن ّناََس َف ُهْم ال ْت َب َعٌة َأَصاَ ٌق» َمَجاَ . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ         ِفَر  لّماَ: جاَبٌر : قاَل روايِّ ُق ُح َد ْن َأيُِّت الَخ ّلى ِباَلنبيِّ َر اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ْأُت ، َخَمص َف َك ْن َأتيِ ِإلى َفاَ َدِك : هل فقلت اْمَر ْن ، َشيِْء ِع
ّنيِ ِإ ْيُِّت َف َأ ّلهَّ ِبرسوُل َر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ًا. َخَمص ِديِّد َش

َأْخَرَجْت ًاَ ِإليِّ َف ِهَّ ِجراب ٌع ِفي ٍر ِمْن َصاَ ِعي َناَ ، َش َل ْيَمٌة َو َه َهاَ داِجٌن ، ُب ُت َذبْح ، َف
َطحنِت ِعير َو َغْت الّش َفَر َهاَ ، َفَراِغيِ إلى َف ُت ْع ّط َق َهاَ فيِ َو ِت ْيُت ُثّم ، ُبَرم ّل َو

ّلهَّ رسوُل إلى ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْت ، وَس َقاَ برسوُل تفضْحنيِ : لِ َف
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعهَُّ ومن وَس ُتهَّ ، م ْئ ُتهَُّ فج رسوُل يِّاَ فقلُت َفَساََرْر
ّلهَّ َبْحناَ ، ال َهيَمًة َذ َناَ، ُب ْنُت َل َطَح ًاَ َو ٍر ِمْن َصاَع ِعي َتعاََل ، َش ْنَت َف َفٌر َأ َن َعَك َو ، َم



ّلهَّ رسوُل َفَصاََح ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َيِّاَ : فقاَل وَس ْهَل «  َدق َأ ْن ِإّن الَخ  :
ًا ْد جاَبر َنعَ ق ًا ص ْؤر ّ ُس َهلَّ ّي ُكْم َفَح ّلى النبيِّ فقاَل » ب ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع وَس
ُلّن « لِ ِز ْن ُكْم ُت َت ِبُزّن َولِ ُبْرَم ُكْم َتْخ َن ّتى عِجي َء َح ْئُت » . َأجيِ َء ، َفِج َوَجاَ

ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُدُم وَس ْق ّناََس يِّ ّتى ، ال ْئُت َح َأتيِ ِج : فقاَلْت اْمَر
ِبَك ِبك ْد فقلُت ، َو َق ْلُت :  َع ِذي َف ّل ْلِت ا َأْخَرَجْت ُق َف ًاَ .  َق عجين ِهَّ َفبَس ِفي

َد ُثّم ، وباََرَك ِتناَ ِإلى َعَم َق ُبْرَم َبَص َباََرَك، َف ُع : قاَل ُثّم َو ْد ًة « ا َتْخبْز َخاَبَز ْل ف
َدِحيِ ، َمعِك ْق ُكم ِمْن َوا ِت ُلوُهاَ َولِ ُبْرَم ْنز ُهْم » َت ْلٌف، َو ْقِسُم َأ ُأ ّلهَّ َف ُلوُا ِباَل َك َل

ّتى ُه َح ُكوُ ُفوُا َتر َنحَر ِإّن ، َوا َناَ و َت ِغُّط ُبْرَم َت َأّن ، ِهيَِ َكَماَ َل َناَ َو َن َبز َعِجي َكَماَ َليْخ
َوُ . ُه

ُلهَّ        ْوُ َعَرَضت:  َق َيٌِّة «  ْد ِإسكاَن الكاَف  : بضم» ُك ِء الدال و وباَلياَ
ِهيَِ ، تحت المثناَة َعٌة َو ْط َظٌة ِق ِلي َبٌة َغ ْل َلْرِض ِمَن ُص ْعَمُل لِ ا ْأُس فيهاَ َيِّ ْلَف ا

ِثيُب.  َك ْل َوا ُلهَّْ» «  َأْص ُد ، الّرْمِل َتّل   َناَ: َصاَرْت والُمَرا ًاَ ُه ًاَ ُتراب َوُ ، ناَِعم ُه َو
َنى ْع َيَل َم ْه َأ َثاَفيِ  . و» «  َل َلْحَجاَُر» «ا ّلتيِ  : ا ُكوُُن ا َهاَ َيِّ ْي َل « الِقدُر. و َع

ُطوُا َغ َتَزاَحُموُا» َتَضاَ َعُة . و  :  ُع» « الَمجاَ . الميم بفتِح وهوُ ،  : الُجوُ
ِء  بفتِح» «الَخمُصو ُع والميم المعجمة الخاَ ْأُت . و : الُجوُ َف َك ْن  :» « ا

ْبُت َل َق ْن ْعُت ا َهيَمُة. و َوَرَج ُب ْل َتصغُير  بضم» «ا ِء:  ْهَمة الباَ ِهيَِ ، َب ُق َو َناَ ْلع ا
ّداِجُن و العين بفتح ّلتيِ  هيِ» : «ال َفِت ا ِل ْيَت َأ ْلب ْؤر. و ا َعاَم» «الّس ّط  : ال
ِذي ّل َعى ا ْد ّناَُس ُيِّ ْيهَّ ال َل َوُ َإ ُه ِة َو ّي ِرس ْلفاَ َهلَّ»و ، ُباَ ّي َعاَلوُا«َح َت ْوُلهاَ  أي: َق َو  . »

َأي» َوبَك بَك ْتهَُّ   ْتهَُّ : َخاََصَم ّب َهاَ ، َوَس ّن ل
َدت َ ْق َت ْع ّلذي َأّن ا َهاَ ا َيِّكفيهم لِ عند

َيْت ، َتْح َهاَ وخفيِ َفاَْس ْي َل َكَرم َماَ ع ّلهَّ َأ َنهَُّ ال ِهَّ وتعاَلى ُسبحاَ ّيهَُّ ِب ِب ّلى َن اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِه ِمْن وَس ِذ ِة ه ْعِجَز ِة الُم ِهر ّظاَ ِة ال َيِّ ِة وال ِهَر َباَ ْل َق. ا َبس َأي»  «    :

َق، َقاَُل بَص ُيِّ ًاَ َو َق َأيِّض َبز َغُاٍَت َثلَُّث :  َعَمد . و ُل : قَصد. و الميم  بفتح» « 
َدحيِ ْق َأي» « ا ِرفيِ   َدحُة ، : اغ ْق َفُة والِم ْغُر ِغُّط . و : الِم َت َأي» « َهاَ   ِن َياَ َل َغُ ِل

ْوٌُت ّلهَّ َص . أعلم . وال

ّلهَّ رضيِ َأنس  وعن-521 ْلَحَة َأبوُ : قاَل قاَل عنهَّ ال ْيم ُلّم َط َل َقد:  ُس
ّلهَّ رسوُل َصوَُت َسمعُت ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ِعيف ِرُف َض ِهَّ َأع ِفي
َع َهل ، الُجوُ َدِك َف ٍء ِمن ِعن َعْم فقاَلت ؟ شيِ َن َأْخَرَجْت ، :  ًاَ َف َقَراص ِمن َأ
ٍر َذت ُثّم ، َشعي ًا َأَخ َهاَ ِخَماَر ّفِت َل َل َبعِضهَّ الُخبَز َف ْتهَُّ ُثّم ، ِب َثوُبيِ َتْحَت دّس

ْتنيِ ّد َبعِضهَّ َوَر ِنيِ ُثّم ، ِب ْت َل ّلهَّ رسوُل ِإلى َأْرس ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس
َهبُت َذ ِهَّ َف َوَُجدُت ، ِب ّلهَّ رسوَُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ِلس فيِ جاَ

ِد َعهَُّ ، الَمْسِج ّناَُس وَم ُقمُت ، ال ِهْم َف َلي ّلهَّ رسوُُل ليِ فقاََل ، َع ّلى ال اللهَُّ َص



ِهَّ ْي َل ّلم َع َلَك: وَس َأْرَس ُبوُ  «  ْلَحَة َأ َنعم فقلت » ؟ َط َعاَمفقاَل:  ، :  َط ِل َأ  » «
َعم فقلت َن ّلهَّ رسوُُل فقاَل ، :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُموُا: وَس »  «

َلُقوُا َط ْن ْقُت َفاَ َل َط ْن ْيَن َوا ِهم َب ِيِّ ّتى َأيِّد َباَ ِجئُت َح ْلَحَة َأ ُتهَُّ َط َبر َأخ ُبوُ فقاَل ، َف َأ

ْلَحَة ٍم ُأّم : يِّاَ َط َلي َقد ُس َء :  ّلهَّ رسوُُل َجاَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّناَِس وَس باَل
ْيَس َل َناَ َو َد ْن ُهْم ماَ ِع ِعُم ْط ّلهَُّ فقاَلْت ؟ ُن ُلهَُّ : ال َلُم َورُسوُ ْع . َأ

َق         َل َط ُبوُ َفاَن ْلحَة َأ ّتى َط ِقيَِ ح ّلهَّ رسوَُل َل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس
َبَل َأق ّلهَّ رسوُُل ف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعهَّ وَس ّتى َم رسوُُل فقاَل ، َدَخلَّ َح

ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلّميِ:  وَس َه َدِك ماَ «  ٍم ُأّم يِّاَ ِعن ْي َل َتْت » ُس َأ ِبذلَك َف
ِز ْب َأَمَر ، الُخ ِهَّ َف ّلهَّ رسوُُل ِب ُفّت ال َعَصَرت ، ف َليهَّ و ٍم ُأّم َع َلي ّكًة ُس ْتهَُّ ُع َدَم َفآ

ِهَّ قاَل ُثّم ، ّلهَّ رسوُل ِفي ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َء ماَ وَس ّلهَّ َشاَ ، َيُِّقوَُل َأْن ال
َذن : َقاََل ُثّم ٍة « ائ َعَشَر ِذَن» ِل َأ َف ُهم   ُلوُا ، َل َك َأ ّتى َف ُعوُا َح ِب ، َخَرُجوُا ُثّم َش
َذن : قاَل ثم ٍة « ائ َعَشَر َأذَن» ِل َف ُلوُا ، لهم   َك َأ ُعوُا حتى َف ِب ، َخَرجوُا ثم ، َش
َذْن : قاَل ُثّم ٍة»  « ائ َعَشَر ِذَنِل َأ ُهم َف ْوُُم َأكل حتى ل َق ُهم ال ّل ُعوُا ُك ِب ، َوَش

ْوُُم َق ْل ْبعوَُن َوا ً َس ْو َرُجلَّ ُنوَُن َأ عليهَّ.  متفق. َثَماَ

ٍة وفيِ        ٌة َيِّدُخُل زال  فماَ: روايِّ َيِّْخُرُج عَشَر ٌة َو َق لم حتى ، َعَشَر ْب َيِّ
ٌد ِمنهم َكَل ، َدَخَل ِإلِ َأَح َأ َعَ حتى َف ِب َهاَ ثم ، َش َأ ّي َذا َه ِإ َهاَ ِهيِ َف ُل ُلوُا ِحيَن ِمث َك َأ

. ِمنهاَ

ٍة وفيِ           ُلوُا:  روايِّ َك َأ ًة َف ًة َعَشَر َعَل حتى ، َعَشر ِنيَن ذلَك َف َثماَ ب
ً َكَل ثم َرُجلَّ ِبيِّ َأ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْهُل ذلَك بعد وَس َأ َبيت ََو ُكوُا ، ال َتر َو
ًا . ُسؤر

ٍة وفيِ           ُلوُا ثّم:  روايِّ ُغُوُا ماَ أفَض َل ُهم َب َن . جيرا

ٍة وفيِ           ّلهَّ رسوَُل ِجئُت:  قاَل َأنٍس عن روايِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًاَ وَس ْوُم ُتهَُّ يِّ َوَُجد ًاَ َف ِلس ِهَّ معَ َجاَ ِب َأصحاَ َنهَُّ َعَصَب َوقد ، َ ْط ٍة َب َب ِعصاَ ، ِب
َبعِض فقلُت ِهَّ ِل ِب ِلَم َأصَحاَ ّلهَّ رسوُُل َعَصَب :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َنهَُّ ْط . الُجوُِع : ِمَن فقاَلوُا ؟ ب

ْبُت         َه َذ َوُ ، َطلَحَة أبيِ ِإلى َف ُه ْوُج َو ٍم ُأّم َز : فقلُت ، ِملَحاََن بنِت ُسلي
َتاَه َيِّاَ ْيِّت قد ، َأب َأ ّلهَّ رسوَُل َر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنهَُّ َعصَب وَس ٍة بط َب ِعَصاَ ِب
َألُت ، ِهَّ َبعَض َفَس ِب َدخل الُجوُِع : ِمَن فقاَلوُا ، َأصَحاَ َف ُبوُ .  على َطلَحَة َأ



َهل فقاَل ُأّميِ ٍء ِمن :  ِدي : نعم قاَلت ؟ َشيِ ٍز ِمْن ِكَسٌر ِعن َوتمَراٌت، ُخب
ِإْن َناَ ف َء ّلهَّ رسوُل َجاَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه وَس َناَه َوْحد َبع ِإن ، َأش َء و َجاَ
ْنهْم َقّل معهَّ آََخُر َكَر ، َع َذ الَحديِّث. َتَماََم و
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ضرورة غير مإن السؤال وذم والنفاق المعيشة في

ّله قال ّله على إل الرض في دابة مإن تعالى:  { ومإا ال ال
} . رزقها
ّله سبيل في أحصروا الذين تعالى:  { للفقراء وقال ل ال

ًا يستطيعون مإن أغنياء الجاهل يحسبهم الرض في ضرب
ًا الناس يسألون ل بسيماهم تعرفهم التعفف } . إلحاف

يقتروا، ولم يسرفوا لم أنفقوا إذا (:  { والذين تعالى وقال
ًا ذلك بين وكان } . قوامإ
مإا ليعبدون، إل والجن النس خلقت تعالى:  { ومإا وقال
} . يطعمون أن أريد ومإا رزق مإن مإنهم أريد
السابقين. ومإما البابين في مإعظمها فتقدم الحاديث وأمإا

: يتقدم لم

َة أبيِ  عن-522 ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َليس:  قاَل َنيِ «  ِغُ ِة َعن ال ْثَر َعرِض ك ِكّن ، ال ِنيَِ َول َنيِ الغُ ّنفِس ِغ » ال

ٌق . عليهَّ متف

َعَرُض ِء العين  بفتح» « ال َوُ والرا ُه . الَماَُل : 

ّلهَّ عبد  وعن-523 ّلهَّ رضيِ عمرو بن ال ّلهَّ رسوُل َأن عنهماَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْد:  قاَل وَس َق َلَح «  َلَم َمْن َأف َق ، َأَس ِز ًاَ َوُر َفاَف َعهَُّ ، َك ّن َق ّلهَّ َو ال
ُه بماَ َتاَ . مسلم  رواه» آَ

ّلهَّ رضيِ ِحَزام بن َحكيم  وعن-524 ْلُت:  قاَل عنهَّ ال َأ ّلهَّ رسوُل َس ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َطاَنيِ وَس َأع ُتهَُّ ثم ، َف ْل َأ َطاَنيِ َس َأع ُتهَُّ ثم ، َف ْل َأ َس

َطاَنيِ َأع ٌوُ، َخِضٌر الَماََل هذا ِإّن ، َحكيُم « يِّاَ : قاَل ثم ، َف ْل ُه َفمن ُح َذ َأَخ

ِة َو ُه َوَمن ، ِفيهَّ َلهَُّ ُبوُرَك َنفس ِبَسَخاَ َذ ِإشَراِف َأَخ ْفٍس ِب َباََرْك َلم َن ِهَّ لهَُّ ُيِّ في
َكاََن ، ِذي و ّل ُكُل َكاَ ْأ ُعَ ولِ َيِّ َب ُد ، َيِّْش َلياَ والي ُع ِد ِمَن َخيٌر ال َي َلى ال  قاَل» الّسف

ّلهَّ رسوُل : يِّاَ فقلُت َحكيٌم ِذي ال ّل َثَك َوا ّق َبع ُأ لِ باَلَح ًا َأْرَز َدَك َأحد ًاَ َبع ْيئ َش
ّتى َق َح ِر َفاَ َياَ ُأ ّدن َكاََن ، ال ُبوُ َف ٍر َأ ّلهَّ رضيِ بك ُعوُ عنهَّ ال ْد ًاَ َيِّ َيهَُّ َحكيم ُيعط ِل

َطاََء َع َبى ، ال أ
ْ َي َبَل أن َف ْق ْنهَُّ َيِّ ًاَ ِم ْيئ ُثّم َش ّلهَّ رضيِ ُعمر ِإّن .  ُه عنهَّ ال َعاَ َد

ُيعطيهَُّ َبى ، ِل أ
َ َلهَُّ َأن َف ْقب ُكم ، الُمْسلميَن َمعَشَر : يِّاَ . فقاَل َيِّ ُد ِه َعلى ُأْش



ٍم ِنيِ َحكي ْعرُض َأ َليهَّ َأ ّقهَُّ َع ِذي َح ّل ّلهَّ َقَسَمهَُّ ا ِء هذا فيِ َلهَُّ ال ْلفيِ َبى ، ا أ
ْ َي ف

ُه َأن َذ ْأُخ َلْم َيِّ َف ْأ .  ًا َحكيُم َيِّْرَز ّناَِس ِمَن َأحد َد ال ْع ِبيِّ َب ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّتى وَس ُوُفيِ َح ٌق. ُت . عليهَّ  متف

ُأ       ٍء» « يِّْرَز ٍة ثم زاي ثم  برا ْذ لم أي ، همز ْأُخ ٍد ِمن يِّ ًاَ َأح ْيئ َأصُل ، َش و
ِء ّنقَصاَُن الّرْز ُقْص َلم َأي ، : ال ْن ًا يِّ ًاَ َأَحد ِذ َشيئ َلخ ْنهَُّ باَ ِإْشَراُف . و ِم  »

ّنفِس ُعهاَ» ال ّل َط َت َهاَ  :  ُع َطم ِء و ُة . و باَلّشيِ َو ْفِس « َسَخاَ ّن عدُم  : هيَِ» ال
ِلَشَراف ِء ِإلى ا ّطَمعَ ، الّشيِ ِة ، فيهَّ وال ِهَّ والُمباَلِ ِه ِب . والّشر

َة أبيِ  وعن-525 َد ّي موُسى أبيِ عن ُبر َعر ّلهَّ رضيِ الش : قاَل عنهَّ ال
َناَ َعَ َخَرْج ِهَّ َرُسوُل َم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة فيِ وَس َو ّتُة ونْحن ، َغز ٍر ِس َنَف

َناَ َن ْي ِعير ب ِقبهَُّ َب َت ْع ِقبْت ، َن َن َبْت ، َأقداُمناَ َف ِق َن َدِميِ َو َطْت ، َق َق ْظفاَري َوَس ، َأ
ّناَ ُك ُلّف َف ِلناَ َعلى َن َق َأْرُج َة َفُسميت ، الِخَر َو ّناَ ِلماَ الّرقاَِع َذاِت َغز ْعِصُب ُك َن
َناَ َعلى ِل َق َأْرُج َة َأبوُ قاََل ، الِخَر َد ّدَث ُبر َفَح َهذا ُموَُسى َأبوُ :  ِديِِّث ِب ُثّم ، الَح
َه ِر ْنُت : ماَ وقاََل ذلَك، َك ُعَ ك َن َأْن َأْص ُه ِب ُكر ْذ ّنهَُّ قاََل ، َأ َأ َك َه :  ِر ُكوَُن َأْن َك َيِّ
ًاَ ْيئ ِهَّ ِمْن َش ِل ُه َعَم ْفشاَ ٌق. َأ . عليهَّ  متف

ِلب بن عمرو  وعن-526 ْغُ ِء بفتح َت ِة التاَ َق المثناَ ِإسكاَن فوُ الغُين و
ّللَّم وكسر المعجمة ّلهَّ رضيِ ا ّلهَّ َرُسوَُل َأّن ، عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ِتيَِ وَس ْو بماٍَل ُأ َطى ، َفقّسمهَُّ سبيِ َأ ْع َأ ً َف َتَرَك ، رجاَلِ ً و َغُهَُّ ، ِرجاَلِ َل َب َف
ِذيَِّن َأّن ّل ُبوُا َتَرَك ا َد ، َعت ّلهَّ َفَحِم َنى ُثّم ، ال ْث ِهَّ َأ َلي َأَماَ:  قاَل ُثّم ، َع ُد «  ، َبع

ّلهَّ َوُال ّنيِ َف ِطيِ ِإ ْع ُع الّرُجَل ُل َد َأ ِذي ، الّرُجَل َو ّل ُع وا َد ِذي ِمَن إليِّ َأَحّب َأ ّل ا
ِطيِ ْع ّنيِ ، ُأ ِك ّنَماَ َول ِطيِ ِإ ْع ًاَ ُأ َوُام ِهْم فيِ َأرىَ ِلماَ َأق ِب ُلوُ َلعَِ الَجزِع ِمن ُق َه وال

ِكُل ، َأ ًاَ َو ْقوُام َعَل ماَ ِإلى َأ ّلهَّ ج ِهْم فيِ ال ِب ُلوُ ِغُنيِ ِمَن ُق ِر ال ْي ُهْم ، والَخ ْن ِم
ُو ِلَب بُن َعْمر ِلَب بُن عمُرو  قاَل» َتغُ ْغُ ِهَّ َت ّل َفوُال ِة ليِ َأن ُأِحّب ماَ :  ِلم ِبك

ِهَّ َرُسوُِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِم ُحْمَر وَس َع ّن . البخاَري . رواه ال

ُعَ        َل ُهوُ» « اله ّد  :  ِقيل ، الَجَزِع َأَش . : الّضجُر و

ِم  وعن-527 ٍم بن َحكي ّلهَّ رضيِ ِحزا ِبيِّ َأّن عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُد:  قاََل وَس ُعلياَ « الي ْيُر ال ِد ِمَن َخ َي َدأ ، الّسْفلى ال ْب ُعوُُل بمْن وا ْيُر ، َت َوَخ

ِة َق َد ِر عْن كاَن ماَ الّص ْه ْعفْف وَمْن ، ِغنيِ َظ ّفهَُّ َيِّْست ّلهَّ ُيِّع ْغُن وَمْن ، ال َيِّْست
ِهَّ ِن ْغُ ّلهَّ ُيِّ ٌق» ال َأخصر. مسلم ولفظ ، البخاَري لفظ . وهذا عليهَّ  متف



ِر سفياََن  وعن-528 ّلهَّ رضيِ َحْرٍب بِن َصْخ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُفوُا « لِ:  وَس ْلِح ِة فيِ ُت َل َأ ّلهَّ ، المس َوُال ُلنيِ لِ ف َأ َيِّْس
ٌد ُكْم َأَح ْن ًاَ، ِم ْيئ ِرَج َش ُتخ ُتهَُّ َلهَُّ َف َل َأ ّنيِ َمْس ًاَ ِم ْيئ َأناَ َش ٌه َلهَُّ َو ِر َباََرَك ، كاَ ُي َلهَُّ َف
ُتهَُّ فيماَ ْي َط ْع . مسلم  رواه» َأ

ِد أبيِ  وعن529 ِعيِّ ماَلك بن َعوُف الرحمِن عب َلْشَج ّلهَّ رضيِ ا عنهَّ ال
ّناَ: قاََل ُك َد   ْن ّلهَّ رُسوُِل ِع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعًة وَس ْو ِتَس ْو ثماَنيًة َأ َعًة َأ ْب َس

َقاَل ، َ : َف ُعوَُن َألِ ِيِّ َباَ ّلهَّ َرُسوَُل ُت ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّناَ وَس ُك ِديِّثيِ و ٍد َح ْه َع
ٍة َع ْي ْلناَ ، ِبب ُق ْد َف َق ْعناََك :  ِهَّ رُسوَُل يِّاَ باَيِّ ّل رسوُل تباَيِّعوُن  « ألِ: قاَل ثم ، ال
َعلََّم اللهَّ رسوُل يِّاَ باَيِّعناَك قد وقلناَ أيِّديِّناَ  فبسطناَ» ؟ اللهَّ ُعَك َف ِيِّ َباَ ؟ َن
ُدوا َأْن « على : قاَل ُب ْع ّلهَّ َت ُكوُا ولِ ال ِر ِهَّ ُتْش ًاَ ِب ْيئ َوُاِت ، َش َل الَخْمس والّص

ُعوُا ِتطي َأسّر » َو َ:  َخِفيًة كلَمة َو َولِ ُلوُا «  َأ ّناَِس َتْس ًاَ ال ْيئ ْد » َش َلَق َأيُِّت َف َر
ْعَض ِلئَك َب ِر ُأو َف ّن ُقُط ال ْوُُط َيِّْس ِهْم َس ِد َأُل َفماَ َأح ًا َيِّْس ُلهَُّ َأَحد ِو َناَ ُه ُيِّ ّيِّاَ رواه ِإ

. مسلم

ّلهَّ رضيِ عمر ابن  وعن-530 ّلى النبيِّ َأّن عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َ:  قاَل َلُة َتَزاُل « لِ َأ ُكْم الَمس ِد َأَح ْلقى َحتى ِب ّلهَّ َيِّ ْيَس تعاَلى ال َل ِهَّ فيِ و ِه َوْج

ٍم ُمْزعُة ٌق» َلْح . عليهَّ  متف

َعُة ِم  بضم» « الُمْز ِإسكاَِن المي َعة المهملة وباَلعيِن الزاي و ْط ِق . : ال

ِهَّ َرُسوَُل َأّن  وعنهَّ-531 ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِر على وهوُ قاَل وَس ، الِمنب
َكَر َذ َقَة َو ّفَف الّصد َع ّت ِة َعِن وال َل َأ َيد:  المس ْلياَ « ال ْيٌر الع ِد ِمَن َخ َي ال

ْفلى َيد» الّس َوال ُعلياَ   ْنِفقة ِهيَِ ال َلى ، الُم ْف ٌق ِهيَِ والّس َلة. متف ِئ عليهَّ الّساَ
.

ّلهَّ رضيِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-532 ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َأَل « َمْن:  وَس ّناَس َس ًا ال ّثر َك ّنَماَ َت ِإ َأُل َف ًا َيِّْس ِقّل ، َجْمر َت ْليْس ْو َف َأ

ِثْر ْك َت َيْس . مسلم  رواه» ِل

َة  وعن-533 ْندٍب بِن سُمَر ّلهَّ رضيِ ُج ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال
ّلهَّ صلى ّلم وآَلهَّ عليهَّ ال ِإّن:  وَس َلَة «  َأ ّد الَمس ّد َك ُك َههَُّ الّرُجُل بهاَ يِّ ّ ، وْج ِإلِ

َأَل َأْن ًاَ الّرُجُل َيِّس ْلطاَن ْو ُس ّد َأْمر فيِ َأ ُب ْنهَُّ لِ ُه» ِم : وقاَل الترمذي  روا
ّد صحيح حسن حديِّث َك ُه : الَخدُش»  « ال ُوُ . َونح



ٍد ابن  وعن-534 ّلهَّ رضيَِ مسعوُ ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْتهَُّ « َمْن:  وَس َب َقٌة َأصاَ َهاَ َفاَ َل ْنَز َأ ّناَِس َف ّد َلْم ِباَل ُتهَُّ ُتَس َق َوَمْن ، فاَ

ْنَزلهاَ ّلهَّ َأ ُيوُِشُك ، باَل ّلهَّ َف ِرزٍق َلهَُّ ال ْو عاَِجٍل ِب ُه» آَِجِل َأ ، داود أبوُ  روا
. حسن : حديِّث وقاَل والترمذي

ُيِّوُشُك َأي الشين  بكسر» «  ُع :  ِر . ُيِّس

َعْن-535 ْوُباََن  و ّلهَّ رضيَِ َث ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّفَل « َمْن:  وَس َك َأَل لِ َأن ليِ َت ّناََس يِّْس ًاَ ال ْيئ ّفُل ، َش َك َت َأ ّنة لهَّ َو » ؟ باَلَج
َأناَ فقلُت َكاََن ، :  َ َف َأُل لِ ًا يِّْس ًاَ َأَحد ْيئ ٍد داود أبوُ رواه ، َش ِإسناَ . صحيح ب

ٍر أبيِ  وعن-536 ِبيَصَة ِبْش ِرِق بن َق ّلهَّ رضيِ الُمَخاَ ْلت: قاَل عنهَّ ال َتحّم  
َلًة ْيُت حَماَ َت أ

َ ّلهَّ َرُسوَُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلهَُّ وَس َأ  «: فقاَل ، فيهاَ َأْس
ِقْم ّتى َأ َناَ َح ِتي ْأ َقُة َت َد ْأُمَر الّص ُثّم» ِبهاَ لَك َفن َاَ : قاَل   ِبيَصُة «يِّ َلَة ِإّن َق َأ الَمس

ّ َتِحّل لِ ِد ِإلِ ٍة َلَح َث َلًة َتَحّمَل : َرُجٌل َثلَّ ّلْت ، حماَ َلُة َلهَُّ َفَح َأ ّتى الَمْس َح
َبهاَ ْتهَُّ . ورُجٌل ُيِّْمِسُك ُثّم ، ُيِّصي َب ِئَحٌة َأصاَ َتاََحْت جاَ َلهَُّ اْج ّلْت ، ماَ لهَُّ َفَح

َلُة َأ ّتى الَمس ًاَ ُيِِّصيَب َح َوُام ْيٍش ِمْن ِق ْو ، ع ًا قاَل َأ ْيٍش ِمْن : ِسداد ، َع
ْتهَُّ وَرُجٌل َب َقة َأصاَ ُقوَُل َحتى ، فاَ َثٌة يِّ ِهَّ ِمْن الِحَجى َذوي ِمْن ثلَّ ْوُِم ْد َق َلَق  :

َبْت ًاَ َأَصاَ َقٌة ُفلَّن ّلْت ، َفاَ َألُة َلهَُّ فح ّتى المْس ًاَ ُيِِّصيَب ح ْيٍش ِمْن ِقوُام ْو ، َع َأ

ًا ْيٍش ِمْن قاََل: ِسداد َفَماَ َع ُهّن .  ِة ِمَن ِسوُا َل َأ ِبيَصُة يِّاَ الَمس ، ُسْحٌت َق
ُلهاَ ُك َأ ُبهاَ يِّ ًاَ صاَِح ُه» ُسْحت . مسلم  روا

َلُة      ِء  بفتح» « الحماَ َأْن الحاَ َعَ :  َق َتاٌَل َيِّ ُه ِق ُوُ َقيِن َبين َونح ِريِّ ُيصلُح ، َف َف
ْنَساٌَن ْينهْم ِإ ُلهَُّ ماٍَل َعلى ب َتَحّم ِزُمهَُّ َيِّ َت ْل ِئَحُة . و نفسهَّ َعلى ويِّ  :» « الجاَ
َفُة ْنساَِن ماََل ُتِصيُب ال ِل َقوُاُم» . و ا َوُ وفتحهاَ القاَف  بكسر« ال ماَ : ه
ِهَّ يِّقوُُم ْنساَِن َأْمُر ِب ِل ِه َماٍَل ِمْن ا ِوُ ُد و ونح : َماَ السين  بكسر» « الّسدا

ّد ِز حاَجَة َيِّســــ ِوُ ْع ِهَّ الُم ِفي ْك َيِّ َقُة و ، و َفاَ ْقُر» « ال َف  :» « الِحَجى . و  : ال
العقُل.

ّلهَّ رضيَِ هريِّرة أبيِ  وعن-537 ّلهَّ رُسوَُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْيِس:  قاَل وَس َل ِكيُن «  ِذي الِمْس ّل ُطوُُف ا ّناَِس َعلى يِّ ُه ال ّد ّلْقَمُة َتُر ال

ْقَمتاَِن ّل ُة ، وال ّتْمَر َتاَِن َوال ّتْمر ِكّن ، وال َل ِكيَن َو ِذي الِمْس ّل ُد لِ ا ًنى يِِّجـ ِهَّ ِغ ِني ُيِّغُ
، َ َطُن َولِ َق ، َلهَُّ ُيِّْف ّد َتص ُي ِهَّ َف ْي َل َ ، َع ُقوُُم َولِ َأَل َيِّ ّناََس َفيْس ٌق» ال . عليهَّ  متف



إليه تطلع ول مإسألة غير مإن الخذ جواز باب- 58

َعْن-538 ِم   ِد بِن ساَل ِهَّ عب ّل ِهَّ َعْن ، ُعَمَر بِن ال ِد َأبي ّلهَّ عب َعْن ، ُعَمَر بِن ال
ّلهَّ رضيِ ُعَمَر ّلهَّ رسوُُل كاَن:  قاَل عنهم ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ِطينيِ ْع َء ُيِّ َطاَ ُقوُُل ، الع َأ ِهَّ َف َأعط ِهَّ َأفَقُر هوُ َمن :  َلي ّنيِ، ِإ ُه : فقاَل ِم ، « ُخذ
َذا ٌء الَماَِل هذا ِمن جاََءَك ِإ ْنَت ، َشيِ َأ ْيُر َو ِرٍف َغ ِئٍل ولِ ُمْش ُه ، َساَ ْذ َفُخ

ْلهَُّ ّوُ َتم ِإن ف ْلهَُّ ِشئَت َف ِإن ، ُك ْئَت و ْق ِش َد ِهَّ َتْص ْعهَُّ َفلَّ لِ، َوَماَ ، ِب ِب » َنْفَسَك ُتت
َكاََن ساَلٌم قاَل َف ُد :  ّلهَّ َعب َأُل لِ ال ًا يِّس ًاَ َأحد ْيئ ّد َولِ ، َش ًاَ َيُِّر ِطيهَّ َشيئ ْع . ُأ

ٌق . عليهَّ متف

ْي المعجمة  باَلشين» « مشرٌف         َأ ٌعَ :  ّل َط َت ْيهَّ : م َل . ِإ

يده عمل مإن الكل على الحّث باب- 59
للعطاء والتعّرض السؤال مإن به والتعفف

ّله قال الرض في فانتشروا الصلة قضيت تعالى:  { فإذا ال
ّله فضل مإن وابتغوا }  الية. ال

ِد أبيِ  وعْن-539 ّلهَّ عب ِر ال ْي َب ِم بِن الّز ّوُا ّلهَّ رضيِ الع : قاََل قاََل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْن:  وَس َذ «  ْأُخ ُكم َيِّ ُد َلهَُّ َأَح ُب ِتيَِ ُثّم َأح ْأ َيِّ
َبَل ِتيَِ ، الَج ْأ َي ٍة َف َطٍب ِمن بُحْزَم ِه َعلى َح ِر ِه َهاَ َظ َع َيبي ُكّف ، َف َي ّلهَّ َف بهاَ ال
َههَُّ ْيٌر ، َوْج َأَل َأن ِمْن َلهَُّ َخ ّناََس َيِّس ُه ، ال ْوُ َط ْو َأع ُه َأ ُعوُ َن . البخاَري  رواه» َم

ّلهَّ رضيِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-540 ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َلْن: وَس ِطَب  «  َت ُكم يِّح ُد ِره على ُحزَمًة َأَح ْيٌر ، َظه َأْن من َخ

َأل ًا َيِّس َيهَّ ، َأَحد ُعط ُي َعهَُّ َأو َف َن ٌق»  يِّم . عليهَّ متف

ِبيِّ عِن  وعنهَّ-541 ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد « كاَن:  قاَل وَس ُو ِهَّ َدا علي
ُكل لِ الّسلَُّم ْأ ّ َيِّ ِه َعمِل ِمن ِإلِ ِد . البخاَري رواه»  َيِّ



ّلهَّ رسوُل َأن  وعنهَّ-542 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكاََن: قاَل وَس ّيِّاَ  «  ِر َك َز
ًا الّسلَُّم عليهَّ . مسلم  رواه» نّجاَر

ِم  وعن-543 َدا ِد بن الِمق ْع َكرَب َم ّلهَّ رضيِ يِّ ّلى النبيِ عن ، عنهَّ ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َكَل « َماَ:  قاَل وَس ٌد َأ ًاَ َأَح َعاَم ًا َط ْير ُكَل َأَن ِمن َخ ْأ عَمِل ِمن َيِّ
ِه ِد ِإّن ، َيِّ ّلهَّ َنبيِّ َو َد ال ُو ّلى َدا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْأكُل كاَن وَس ِه َعَمِل ِمن َيِّ ِد » َيِّ

. البخاَري رواه

الخير وجوه في والنفاق والجود الكرم باب- 60
تعالى بالله ثقة

ّله قال } . يخلفه فهو شيء مإن أنفقتم تعالى:  { ومإا ال
ومإا فلنفسكم، خير مإن تنفقوا تعالى:  { ومإا وقال

ّله، وجه ابتغاء إل تنفقون إليكم يوف خير مإن تنفقوا ومإا ال
} . تظلمون ل وأنتم
ّله فإن خير مإن تنفقوا تعالى:  { ومإا وقال } . عليم به ال

َعِن-544 ٍد ابِن  و ّلهَّ رضيِ مسعوُ ّلى النبيِ عن ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َد  « لِ: قاَل وَس ّ َحَس ُه اثنتيِن: َرُجٌل فيِ ِإلِ َتاَ ّلهَّ آَ ً ال َطهَّ ، َماَلِ ّل َفَس
َلى ِهَّ َع ِت َك َل ّق فيِ َه َتاَه َوَرُجٌل ، الَح ّلهَّ آَ ْكَمًة ال َوُ ، ِح ُه ْقِضيِ َف َهاَ َيِّ ّلُمهاَ ِب َع ُيِّ » َو

ٌق . عليهَّ متف

ِغُيِ معناَه    ِب َن َيِّ َبَط لِ َأن :  ٌد ُيِّغُ ّ َأَح َدىَ على ِإلِ َتيِن إح ْيِن َهاَ َت َل . الَخْص

ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاََل  وعنهَّ-545 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكْم: وَس ّيِّ َأ َماَُل  « 
ِهَّ ِث ِر ِهَّ ِمن ِإليهَّ َأَحّب َوا ُلوُا» ؟ َماَل ّلهَّ َرسوَُل : يِّاَ  قاَ ّناَ . ماَ ال ٌد ِم ّ َأَح ُلهَُّ ِإلِ َماَ
ِإَن: . قاَل ِإليهَّ َأَحّب َف َلهَّ  «  ّدَم ماَ َماَ ِهَّ َوَماََل َق ِرث  رواه» َأّخَر ماَ َوا

. البخاَري

َعن-546 ّي  و ِد ّلهَّ رضيِ حاَتم بِن َع ّلهَّ رسوُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُا: قاَل وَس ّت ّناََر  « ا ْوُ ال َل ّق َو ٍة ِبِش ٌق» َتَمر . عليهَّ  متف

ٍر  وعن-547 ّلهَّ رضيِ جاَب ِئل  ماَ: قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رسوُل ُس ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ٌق. : لِ فقاََل َقّط َشيئ . عليهَّ  متف



ّلهَّ رضيِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-548 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍم ِمْن  « َماَ: وَس ْوُ ِبُح َيِّ ُد ُيِّص ِعباَ ِهَّ ال ّ ِفي َكاَِن ِإلِ َل ِزلِِن َم ْن ُقوُُل ، َيِّ َي َف

ُهَماَ َد ُهّم َأَح ّل ًاَ َأعِط : ال ْنِفق ًاَ، ُم َلف ُقوُُل َخ َيِّ ُهّم الَخُر َو ّل ًاَ َأعِط : ال ُممسك
ًاَ َلف ٌق» َت . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوَُل َأن  وعنهَّ-549 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ  « قاَل: قـاَل وَس ال
ْبَن يِّاَ : أنِفق تعاَلى ْق آَدَم ا َف ْن ْيَك ُيِّ َل ٌق» َع . عليهَّ  متف

ِهَّ عبد ْ  وعن-550 ّل َعاَِص بن َعْمرو بن ال ّلهَّ رضيِ ال ُهماَ ال ً َأّن عن َرُجلَّ
َأَل ّلهَّ رسوُل َس ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّي: وَس َأ ِم   ِلسلَّ ْيٌر ا  «: قاَل ؟ َخ

ِعْم ْط َعاََم ُت ّط ُأ ، ال ْقَر َت ْفَت َمْن َعلى الّسلََّم َو ِرْف لم َوَمْن َعَر ْع ٌق» َت  متف
. عليهَّ

ّلهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل  وعنهَّ-551 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َبعوَُن: وَس َأْر  » 
َلًة َهاَ َخص ِنيَحُة َأعلَّ ْنز َم َع ْعمُل َعاَمٍل  ِمن ماَ ال ٍة يِّ َل َء منهاَ بَخص َهاَ َرَجاَ ِب َوُا َث

َق ِديِّ َتْص َهاَ َو ِد ُعوُ ْوُ ّ َم َلهَُّ ِإلِ ْدَخ ّلهَّ َأ َهاَ تعاَلى ال ّنَة ِب . وقد البخاَري  رواه» الَج
َق َياَن باَب فيِ الحديِّث هذا بياَن سب ِة َب ِر ُطرق َكثَر ْي . الَخ

ّي ُأَماََمَة أبيِ  عن-552 َد ّلهَُّ رضيِ َعْجلََّن بِن ُص رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْبَن  «يِّاَ: وَس َدَم ا ّنَك آَ ُذَل ِإن ِإ ْب َفْضَل َت ، َلََك َخيٌر ال
ِإن َكهَُّ و َفاٍَف، َعلى ُتلَُّم َولِ ، َلَك َشّر ُتْمِس ْأ َك ْبد ُعوُُل ِبَمْن َوا ُد ، َت َي َياَ وال ُعل ال
ْيٌر ِد ِمَن َخ َي َلى ال ْف . مسلم  رواه» الّس

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-553 ِئَل  ماَ: قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رُسوُُل ُس ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َلى وَس ِم َع ِلْسلَّ ًاَ ا ْعطاَه ِإلِ َشيئ َد ، َأ َق َل َءه َو َطاَه َرُجٌل َجاَ َأع َف
ًاَ َنم َليِن َبيَن َغ َب َعَ ، َج ِهَّ ِإلى َفَرَج َقاََل َقوُِم َيِّاَ َف ِم :  ْوُ ِلُموُا َق ِإّن َأْس ًا َف ُمَحمد

ِطيِ ْع َء ُيِّ َطاَ ْقَر َيِّْخَشى لِ َمْن َع َف ِإْن ، ال ِلُم الّرُجُل َكاََن َو ُيْس ُد َماَ َل ِريِّ ّ ُيِّ ِإلِ
َياَ ْن ّد َبُث َفَماَ ، ال ْل ّ َيِّ ًا ِإلِ ّتى َيِِّسير ُكوَُن َح ِلْسلَُّم َيِّ َليهَّ َأَحّب ا َياَ مَن ِإ ْن ّد َوَماَ ال
َهاَ ْي َل . مسلم  رواه. َع

ّلهَّ رضيَِ ُعَمَر  وعن-554 َقَسَم: قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رسوُُل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًاَ وَس ُقلُت ، َقْسم ّلهَّ رسوَُل : يِّاَ َف ْيُر ال َغُ ِء َل َ ُؤلِ ُنوُا َه ّق َكاَ ِهَّ َأَح ُهم ب ْن ؟ ِم

ُهْم: قاَل ّن ِإ ّيُرونيِ  «  ُلوُنيِ َأن َخ َأ ُفحِش َيِّس ْل َيهم باَ ْعط ُأ ْو َف ُلوُنيِ َأ َبّخ ، ُيِّ
َلسُت َباَِخٍل َو . مسلم  رواه» ِب



ِر  وعن-555 ْي َب ِعم بِن ُج ّلهَّ رضيَِ ُمط َنَماَ: قاَل َأنهَّ عنهَّ ال ْي َب َوُ   َعَ يِِّسيُر ُه َم
ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلهَُّ وَس َف ْق ْيٍن ِمن َم َن َقهَُّ ، ُح ِل َع ْعَراُب َف َل َنهَُّ ا ُلوُ َأ ، يَِّس
ّتى ُه َح َطّرو ٍة ِإلى اْض َفْت َسُمَر َط ُه َفَخ َء َدا َقَف ، ِر َوُ ِبيِّ َف ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُطوُنيِ: فقاَل وَس ْع َأ ِئيِ   َدا ْوُ ، ِر َل ُد ليِ َكاََن َف َد ِه َعـ ِذ ِه ه ِعَضاَ ال
ًاَ َعم ُتهَُّ ، َن َقَسْم ُكْم َل َن ْي ُدونيِ لِ ثم ، َب ً َتِج ًاَ َولِ َبِخيلَّ ّذاب ًاَ َولِ َك َباَن  رواه» َج

. البخاَري

َلهَُّ    َف ْق ْي» « َم َأ ِهَّ َحاَل   َو ُرُجوُِع ُة .  ٌة» « الّسُمَر َو  : َشَجَر ُه .  ِعَضاَ « ال
ْوٌُك. َلهَُّ  : َشَجٌر» َش

ّلهَُّ رضيَِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-556 ّلهَّ رسوَُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َقَصْت  « َماَ: قاَل وَس َقٌة َن َد َد َوَماَ ، َماٍَل ِمْن َص ّلهَُّ َزا ًا ال ْبد ٍوُ َع َعْف ّ ِب ِإلِ

ًا َعَ َوَماَ ، ِعّز َوُاَض ٌد َت ِهَّ َأَح ّل ّ ل َعهَُّ ِإلِ َف ّلهَُّ َر . مسلم  رواه» وجّل َعّز ال

ٍد ِبَن ُعمرو َكبَشَة أبيِ  وعن-557 ّي َسع َلنَماَر ّلهَّ رضيِ ا سَمعَ َأنهَّ عنهَّ ال
ّلهَّ رسوَُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َثٌة: َيِّ َثلَّ ْقِسُم  «  ِهّن ُأ َلي ُكم َع ُث ّد ُأَح َو
ًاَ ِديِّث ُه َح ُظوُ َف َقَص : َماَ َفاَْح ٍد َماَُل َن ٍة ِمن َعب َق َد ِلَم َولِ ، َص ٌد ُظ ْب َلَمًة َع ْظ َم
َبَر َهاَ َص َلي ّ َع ُه ِإلِ َد ّلهَُّ َزا ًا ال َتَح َولِ ، ِعّز ٌد َف ْب ٍة باَب َع َل َأ ّ َمس َتَح ِإلِ ّلهَّ َف ِهَّ ال ْي َل َع
ٍر باَب ْو ، َفْق ِلَمًة َأ َهاَ َك َوُ ُكم َنْح ُث ّد ُأَح َو ًاَ .  ِديِّث ُه َح ُظوُ َف ّنَماَ . قاَل َفاَْح َياَ ِإ ْن ّد ال

ِة َع َب َفر: َلْر َن

ٍد َقهَّ َعب ّلهَّ َرَز ً ال ًاَ َماَلِ ْلم ُهوُ ، َوِع ّتقيِ َف ِهَّ َيِّ ّبهَُّ ِفي َيِِّصُل ، َر ِهَّ َو ، َرِحَمهَُّ ِفي
َلُم ْع َيِّ ِهَّ َو ّل ِهَّ ل َذا َحقاَ ِفي َأفَضل َفه . الَمناَزل ب

ٍد ْب َع َقهَُّ َو ّلهَّ َرَز ًاَ ال ْلم َلْم ، ِع ً َيِّْرُزقهَُّ َو َوُ َماَلِ ُه ُق َف ِد ِة َصاَ ّي ّن ُقوُُل ال َلوُ َيِّ َأّن : 

ً ليِ ْلُت َماَلِ َعَمل َلعِم َوُ ، ُفلٍَّن ِب ُه ُتهَُّ َف ّي ُهَماَ ، ِن َأْجُر ٌء َف َوُا . َس

ٍد ْب َع َقهَُّ َو ّلهَُّ َرَز ً ال َلْم ، َماَلِ ْقهَُّ َو ًاَ يِّْرُز ْلم َوُ ، ِع ُه ِبُط ف ِهَّ فيِ َيِّْخ ِل َغُير ماَ ٍم ِب ، ِعل
ّتقيِ لِ ِهَّ َيِّ ّبهَُّ ِفي َلُم َولِ ، َرِحَمهَُّ َيِِّصُل َولِ َر ِهَّ َيِّع ّل ِهَّ ل َذا ، َحقاَ ِفي َه َبِث َف َأْخ ب

ِزِل َناَ . الَم

ٍد    ْب َع ْقهَُّ َلْم َو ّلهَّ يِّْرُز ً ال ًاَ َولِ َماَلِ ْلم َوُ ، ِع ُه ْوُ َيُِّقوُُل َف َل ً ليِ َأّن :  ْلُت َماَلِ َعِم َل
ِهَّ َعَمل ِفي َوُ ُفلٍَّن، ِب ُه ُتهَُّ َف ّي ُهَماَ ، ِن ِوُْزُر ٌء َف َوُا : وقاَل الترمذي  رواه» َس

. صحيح حسن حديِّث



ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-558 ُهْم عنهاَ ال ّن أ
ًة َذبُحوُا َ ِبيِّ فقاََل ، َشاَ ّن ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِقيَِ  « َماَ: وَس ّ ِمنهاَ بقيِ : ماَ  قاَلتِمنهاَ؟» َب َهاَ ِإلِ ُف ِت قاَل ، َك
َبِقيِ: َهاَ  «  ّل َهاَ» َغيَر ُك ِف ِت . صحيح حديِّث وقاَل الترمذي  رواهَك

ُقوُا ومعناَه ّد َتَص ّ بهاَ :  َهاَ إلِ َف ِت َيْت فقاَل َك ِق َب ِة فيِ َلناَ :  ّ الِخر َهاَ ِإلِ . َكتَف

َء  وعن-559 ٍر أبيِ بنِت َأسماَ ّلهَّ رضيِ الصديِّق بك : قاَل قاَلت عنهماَ ال
ّلهَّ رسوُُل ليِ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِكيِ  « لِ: وَس ِكيَِ ُتوُ ّلهَُّ َفيوُ ْيِك ال َل » . َع

ٍة وفيِ ِفِقيِ روايِّ َأن َفِحيِ َأو «  ْن ْنِضِحيِ َأو َأ ُيْحِصيَِ ُتْحصيِ َولِ ، َأ ّلهَّ َف ال
َليِك، ّلهَُّ فيوُِعيَِ ُتوُِعيِ َولِ َع ْيِك ال َل ٌق» َع . عليهَّ  متف

ْنَفِحيَِ و ِء» « ا ِفِقيِ بمعنى : هوُ المهملة  باَلحاَ َأن  «:  وكذلك» « 
ْنِضِحيِ  .» َأ

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-560 ّلهَّ رسوَُل َسِمعَ َأنهَّ عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َثُل: َيِّ َبِخيِل  « َم ِفِق ال ْن َثِل ، والُم ْيِن َكَم َل ِهَماَ َرُج ْي َل َتاَِن َع ّب ُج
ِهماَ ِمْن َحديِّد ِمن ّيِّ ِد ِقيهَماَ، ِإلى ْث َأّماَ َتَرا ُق َف ِف ْن ُق َفلَّ ، الُم ِف ْن ّ ُيِّ َغُْت ِإلِ َب ، َس
ْو َفَرْت َأ ِه على َو ِد ِفيَِ حتى ِجل َنهَُّ ُتْخ َناَ َوُ ، َب ُف ْع َت ُه َو َثَر َأّماَ ، َأ َبِخيُل َو َفلَّ ، ال

ُد ِريِّ َق َأْن ُيِّ ِف ْن ًاَ ُيِّ ّ َشيئ َقْت ِإلِ ِز ٍة ُكّل َل َق ْل َهاَ َح َن َكاَ ُهوُ ، َم َهاَ َف ُع َوُّس ُعَ َفلَّ ُيِّ ّتِس » َت
ٌق . عليهَّ متف

ّبُةَ و    ُع» « الُج ّدر ُه ،  ال َناَ َأن َوَمع َق :  ِف ْن ّلَماَ الُم َق ُك َف ْن َغُْت َأ َب َلْت ، َس َطاَ َو
ُه تُجّر حتى َء ِفيَِ ، َوَرا ُتْخ ِهَّ َو َلي َثَر ِرج َأ ِهَّ و ِهَّ َمشي ِت ُطوُا . وُخ

ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-561 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َق  « َمْن: وَس ّد َتَص
ْدِل ِع ٍة ِب ّيٍب َكْسٍب ِمْن َتْمَر َبُل ولِ ، َط ْق ّلهَُّ َيِّ ّ ال ّيَب ِإلِ ّط ِإّن ال ّلهَّ َف َهاَ ال ُل َب ْق يِّ
ِهَّ ِن َيِمي ّبيهاَ ُثّم ، ِب َبهاَ ُيَِّر ّبيِ َكَماَ ، ِلَصاَِح ُكْم ُيَِّر ُد ُه َأَح ّوُ ُل ُكوَُن حتى َف ْثَل َت ِم
ٌق» الَجبِل . عليهَّ  . متف

ّوُ    ُل َف ِء  بفتِح» « ال ًاَ ويِّقاَل ، الوُاو وتشديِّد اللَّم وضم الفاَ : بكسر َأيِّض
ِء ِإسكاَن الفاَ ْهُر : وهوُ الوُاو وتخفيف اللَّم و . الُم

ّلى النبيِ عن  وعنهَّ-562 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنماَ: قاَل وَس ْي َيِّمِشيِ َرُجٌل  ب
ٍة َفلَّ َلرض ِمن ِب َعَ ، ا ًاَ َفَسِم ٍة فيِ َصوُت َب َقَة : اسِق َسَحاَ ِديِّ َنّحى ، ُفلٍَّن َح َت َف



َغ الّسَحاَُب ذلَك ْفَر َأ ُه َف َء ٍة فيِ َماَ ِإذا ، َحّر ْلَك من شرجة ف ِد الّشراِج ِت َق
َبْت َع َتوُ ِلَك اْس َء ذ ّلهَُّ الماَ َعَ ُك ّب َت َت َء َف ِإذا ، الماَ ِئٌم َرُجٌل ف ِهَّ فيِ َقاَ ِت ِديَِّق ّوُُل َح ُيَِّح

َء ِهَّ الَماَ ِت َد : يِّاَ لهَّ فقاَل ، بِمسَحاَ ْب ِهَّ َع ّل ُفلٌَّن، قاَل اْسُمَك ماَ ال ِم :  للَّْس
ِذي ّل َعَ ا ِة فيِ َسِم َب َيِّاَ لهَّ فقاَل ، الّسَحاَ َد :  ْب ِهَّ َع ّل ِنيِ ِلَم ال ُل َأ ؟ اْسِميِ َعِن َتْس
َقاَل ْعُت : إنيِ َف ًاَ َسِم َذا الذي الّسَحاَِب فيِ َصوُت ُه ه ُؤ ُقوُُل َماَ : اسِق يِّ

َقَة ِديِّ ُعَ فماَ ، لسِمَك ُفلٍَّن َح َن َأماَ فقاَل ؟ ِفيهاَ َتْص ْذ :  ْلَت ِإ َذا ُق َفإنيِ ، َه
ُظُر ْن ُق ، ِمنهاَ َيِّْخُرُج ماَ ِإلى َأ ّد ّتَص َأ ِثهَّ َف ُل ُث ُكُل ، ب ًاَ وِعياَليِ َأناَ وآَ ُلث ّد ، ُث َأر و
َثهَُّ ِفيهاَ . مسلم  رواه. ُثل

ُة    َلرُض» « الَحّر َبَسُة  ا ْل ًة الُم َء ِحَجاََر َدا  بفتح»  « والّشرَجُة: َسوُ
ِإسكاَن المعجمة الشين ِء و ِهيَِ وباَلجيم الرا ِء مِسيُل :  . الماَ

والّشّح البخل عن النهي باب- 61
ّله قال بالحسنى، وكذب واستغنى، بخل مإن تعالى:{ وأمإا ال

} . تردى إذا مإاله عنه يغني ومإا للعسرى، فسنيسره
المفلحون هم فأولئك نفسه شح يوق تعالى:  { ومإن وقال

. {
السابق. الباب في مإنها جملة فتقدمإت الحاديث وأمإا

ّلهَّ رضيِ جاَبر  وعن-563 ّلهَّ رسوُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُقوُا:  قاََل ّت ْلَم ا ّظ ِإّن ، ال ْلَم َف ّظ ْوَُم ُظلَماٌَت ال ُقوُا ، الِقياََمة يِّ ّت ِإّن ، الّشّح وا َف

َلَك الّشّح ْه ُكْم كاََن مْن َأ َل ْب ُهم ، َق َل ُكوُا َأن على َحَم َف َءهم َس ّلوُا ِدَماَ واستَح
ُهم ِرَم . مسلم  رواه» َمَحاَ

المواساة اليثار باب- 62
ّله قال بهم كان ولو أنفسهم على تعالى:{ ويؤثرون ال

} . خصاصة
ًا حبه على الطعام تعالى:  { ويطعمون وقال ًا مإسكين ويتيم

ًا اليات. آخر }  إلى وأسير



ّلهَّ رضيِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-564 َء قاَل عنهَّ ال ِبيِّ إلى َرُجٌل : َجاَ ّن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٌد  إنيِ: فقاَل وَس ُهوُ َأرَسََل ، َمْج ِهَّ َبعِض ِإلى ف ِئ َقاَلت ، ِنساَ : َف

ِذي ّل َثَك وا َع ّق َب ِدي ماَ ِباَلَح ّ ِعن ٌء ِإلِ َلْت ُأْخَرىَ ِإلى َأْرَسَل ُثّم ، َماَ َفَقاَ ْثَل .  ِم
ِلَك ّتى ، َذ ْلَن ح ّلهّن ُق ِلَك ِمثل ُك ِذي : لِ َذ َثَك َوال ّق بع ِدي ماَ ِباَلَح ّ ِعن ٌء ِإلِ َماَ

ّلى النبيِّ . فقاَل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلَة َهذا ُيِِّضيُف  « من: وَس ْي ّل  فقاَل» ؟ ال
ِر ِمن َرُجٌل ْنصاَ َل َناَ ا َأ ِهَّ َرُسوَُل َيِّاَ :  ّل َق ، ال َل َط ْن ِهَّ َفاَ ِهَّ ِإلى ِب ِل َقاَل ، رْح َف

ِهَّ ِت َأ ِرِميِ لِْمَر َأك ْيَف :  ِهَّ رسوُِل : َض ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم. َع وَس

ِهَّ قاَل روايِّة وفيِ       ِت َأ َدِك  هل: لِمَر ْن ٌء ِع َلْت ؟ َشيِ َقاَ ّ ، : لِ َف ُقوَُت ِإلِ
ِنيِ ّلليهْم قاَل ِصبياَ َع ٍء :  ِإذا ِبَشيِ ُدوا و َء َأَرا َعَشاَ ِهم ، ال ّوُمي َن َذا ، َف ِإ َدَخَل و
َناَ ُف ْي َأطِفئيِ ، َض ِهَّ ، الّسَراَج َف ِيِّ َأر ّناَ و ُكُل َأ ْأ ُدوا ، َن َع َق َكَل َف َأ َباَتاَ الّضيُف و و

ْيِن َيِّ ِو َلّماَ ، َطاَ َدا ، َأْصبح َف ِبيِّ على َغ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  «: فقاَل: وَس
َقد ّلهَّ َعِجَب َل ُكَماَ ِمن ال ِع ِني ُكَماَ َص ِف َلَة ِبَضي ْي ّل ٌق» ال . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاََل  وعنهَّ-565 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعاَُم: وَس َط  » 
َنيِن ْث ِة كاَفيِ الِ َث ّثلَّ َطعاَُم ، ال ِة و َث ّثلَّ ِة كاَفيِ ال َع َب َلر ٌق» ا . عليهَّ  متف

ٍم روايِّة وفيِ        ّلهَّ رضيِ لمسل ّلى النبيِ عن ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعاَُم: قاَل وَس َط َوُاِحد  «  ْيِن َيِّكفيِ ال َن ْث َعاَُم ، الِ َط ْيِن و َن ْث ْكفيِ الِ َعَة َيِّ َب الر

َعاَُم َط ِة و َيَة َيِّكفيِ الْربع ِن ّثَماَ  .» ال

ٍد أبيِ  وعن-566 ّي سعي ّلهَُّ رضيِ الُخدر َنَماَ: قاَل عنهَّ ال ٍر فيِ َنْحُن  بي َف َس
َعَ ِبيِّ َم ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َء ِإذ وَس ٍة على َرُجٌل َجاَ َل َعَل ، َلهَُّ َراِح َفَج

ُه َيِّْصرُف ًاَ َبَصَر ً َيِِّمين َقاَل ، َوِشَماَلِ ّلهَّ رسوُُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : وَس
َعهَُّ َكاََن « َمْن ٍر َفْضُل َم ْد َظه ُع َي ِهَّ َفل ْهَر لِ َمْن َعلى ِب َلهَُّ كاََن َوَمن ، َلهَُّ َظ
ٍد ِمن َفْضٌل ْد ، َزا ُع َي ِهَّ َفل َد لِ َمن على ِب َكَر» َلهَُّ َزا َذ َف َناَِف ِمن   َماَ الَماَِل َأْص
َكَر ّتى َذ َناَ َح ْيِّ َأ ّنهَُّ َر ّق لِ َأ ٍد َح ّناَ لح . مسلم  رواه» َفْضٍل فيِ ِم

ٍد بِن َسهِل  وعن-567 ّلهَّ رضيِ سع ًة َأّن عنهَّ ال َأ َءت امَر رسوُل ِإلى َجاَ
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة وَس ُبرد ٍة ِب ُتهاَ: فقاَلت ، َمنُسوَُج َنَسج ّي   َيد ِب

َهاَ َك َوُ ْكُس َهاَ ، ل َذ َأَخ ِبيِّ َف ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس َتاَج َهاَ ُمح َلي َفَخَرَج ، ِإ
َليناَ َهاَ ِإ ّن ِإ ُه َو َهاَ ُفلٌَّن فقاَل ، لَزاُر ِني َنهاَ َماَ اكُس َقاََل: ، َأحَس َعْمَف َن  »  «

َلس ِبيِّ َفج ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلِس، فيِ وَس َعَ ُثّم المج َهاَ َرَج َطوُا ُثّم ، َف
َهاَ َأرَسَل ِهَّ ِب ْي َل َقاََل ِإ َف ْوُُم َلهَُّ :  َق ْنَت،  ماَ: ال َهاَ َأحَس ِبَس ِبيِّ َل ّن ّلى ال اللهَُّ َص



ِهَّ ْي َل ّلم َع ًاَ وَس َتاَج َليهاَ ُمْح َتهَُّ ُثّم ، ِإ َأل ِلمت ، َس َع ّنهَُّ َو ّد لِ َأ ً َيُِّر ِئلَّ : َفَقاََل ، َساَ
ِهَّ إنيِ ّل ُتهَُّ ماَ َوال ْل َأ َبَسهاَ َس ْل ّنَماَ ، ل ُتهَُّ ِإ ْل َأ ُكوَُن َس ِنيِ ِلت َف ْهٌل  قاَل. َك : َس

َنهَُّ َفكاَنت َف . البخاَري  رواه. َك

ّلهَّ رضيِ موُسى أبيِ  وعن-568 ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإّن: وَس ِريِّين  «  َع َذا الش ُلوُا ِإ ِو فيِ َأرم َغُْز ْل َعاَُم َقّل َأو ، ا َط

ِهم ِل َياَ ِة ِع َن ِديِّ ُعوُا ، باَلَم ُهم َكاََن ماَ َجَم َد ٍد َثوٍُب فيِ ِعن ُه ُثّم ، َواح َتَسُموُ اق
ُهم َن ْي ٍء فيِ َب َناَ ٍد ِإ ِة َواِح ّيِّ ُهم باَلّسوُ ّنيِ َف َناَ ِم َأ ُهم َو ٌق» ِمن . عليهَّ  متف

ُلوُا َأرَم َغ» «  َفَر ُهم  :  ُد َغ َقاََرَب َأو ، َزا َفَرا . ال

َبّرُك مإما والستكثار الخرة أمإور في التنافس باب- 63 َت ُي
فيه

ّله قال } . المتنافسون فليتنافس ذلك تعالى:  { وفي ال

ٍد بِن سهِل  وعن-569 ّلهَّ رضيِ سع ّلهَّ رسوَُل َأن عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِتيَِ وَس ِرَب ، ِبَشَراٍب ُأ َعن ِمنهَُّ َفَش ِهَّ َو ِن َعن ، ُغلٌَّم َيِِّمي ِه َو ِر يِّساَ

َياَُخ َلْش ُغُلَّم فقاَل ، ا ْل َأ:  ِل َذُن «  ْأ ِطيَِ َأن ليِ َت ْع ِء؟ ُأ َقاََل ُهؤلِ ُغُلَُّم َف لِ:  ال
ِهَّ ّل ّلهَّ رُسوَُل يِّاَ َوال ِثُر لِ ال َنصيبيِ ُأو ًا ِمنَك ِب ّلهَُّ ، َأَحد َت ّلهَّ رسوُُل َف ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِه فيِ وَس ِد ٌق َيِّ . عليهَّ . متف

ّلهَُّ        َت ِء» «  ِة  باَلتاَ ْي ، فوُق المثناَ َعهَُّ َأ َوَض َذا ، :  َه ُغُلَُّم َو َوُ ال ابُن ُه
ّباٍَس ّلهَّ رضيِ َع عنهماَ. ال

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-570 ِبيِّ َعِن عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َناَ:  قاَل ْي ّيِّوُُب « ب َتِسُل السلَّم عليهَّ َأ ًاَ َيِّغُ َيِّاَن ِهَّ َفَخّر ، ُعر ْي َل ٌد َع ِمن َجَرا

َهٍب َعَل ، َذ ّيِّوُُب َفَج ِهَّ، فيِ َيِِّحثيِ َأ ِب ُه َثوُ َدا َناَ ّبهَُّ َف َيِّاَ َوجّل َعّز َر ّيِّوُُب :  َلم ، َأ َأ

ُكْن ُتَك َأ ْي َن ْغ َلى قاَل ؟، َتَرىَ عّماَ َأ َب ِتَك، :  ِكن َوِعّز َنى لِ َول ِتَك َعن بيِ ِغ َك َبَر
. البخاَري  رواه»

 الشاكر الغني فضل باب- 64



بها المأمإور وجوهه في وصرفه وجه مإن المال آخذ مإن وهو
ّله قال وصدق واتقى، أعطى مإن تعالى:  { فأمإا ال

} . لليسرى فسنيسره بالحسنى،
يتزكى، مإاله يؤتي الذي التقى، تعالى:  { وسيجنبها وقال

العلى، ربه وجه ابتغاء إل تجزى، نعمة مإن عنده لحد ومإا
} . يرضى ولسوف

تخفوها وإن هي، فنعما الصدقات تبدوا تعالى:  { إن وقال
سيئاتكم، مإن عنكم ويكفر لكم، خير فهو الفقراء وتؤتوها

} . خبير تعملون بما والله
ومإا تحبون، مإما تنفقوا حتى البر تنالوا تعالى:{ لن وقال

ّله فإن شيء مإن تنفقوا فضل في } . واليات عليم به ال
مإعلومإة. كثيرة الطاعات في النفاق

ِد  وعن-571 ِهَّ عب ّل ٍد بِن ال ّلهَّ رضيِ مسعوُ ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َد « لِ:  وَس ّ َحَس ْيِن فيِ ِإلِ َت َن َث ُه : َرُجٌل ا َتاَ ّلهَُّ آَ ً ال ، َماَلِ

َطهَُّ ّل ِهَّ على َفَس ِت َك ّق فيِ َهل َتاَه . وَرُجٌل الَح ّلهَُّ آَ ْكَمًة ال ِبهاَ َيِّقِضيِ ُفهوُ ِح
َهاَ ّلُم َع ُيِّ ٌق» َو ًاَ شرحهَّ وتقدم عليهَّ  متف . قريِّب

ْبِن  وعن-572 ّلهَّ رضيِ عمر ا ّلى النبيِ عن عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّ َحَسد « لِ:  قاَل َتين فيِ ِإلِ َن ُه : َرُجٌل اث َتاَ ّلهَّ آَ ُقرآََن ال ِهَّ َيُِّقوُُم فهوُ ، ال َناََء ِب آَ

ّليل َء ال َناَ ِر وآَ ّنهاَ َوَرُجٌل ال ُه .  َتاَ ّلهَّ آَ ً ال َوُ َماَلِ ْنِفقهَُّ . فه َء ُيِّ َناَ ْيِل آَ ّل َء ال َناَ وآَ
ِر ّنهاَ ٌق» ال ُء.  عليهَّ  متف َناَ َعاَُت» « ال .  الّساَ

َعن-573 ّلهَّ رضيِ ُهريِّرة أبيِ  و َء َأّن عنهَّ ال َقَرا ِريَِّن ُف َهاَِج ْوُا الُم َت رسوَُل َأ
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهَب: . فقاَلوُا وَس َذ ْهُل   ِر َأ ُثوُ ّد ّدَرجاَِت ال َلى ِباَل ُع . ال

ِم ِعي ّن ِم وال ِقي َقاَل. الُم َف ُلوُا» ؟ َذاَك « وَماَ:    َفَقاَ ّلوَُن:   ُيَِّص ّليِ كَماَ   ، ُنَص
َيُِّصوُُموَُن ُقوَُن َنُصوُُم كَماَ و ّد َتَص َيِّ َو ُق ولِ .  ّد َتَص ُقوَُن ، َن ِت َيِّع فقاَل َُنعتق ولِ و

ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َفلَّ: « وَس َأ ُكْم   ّلُم َع ًاَ ُأ ُكوَُن َشيئ ِر ِهَّ ُتد َمْن ِب
ُكْم َق َب ُقوَُن ، س ِب َتْس ِهَّ و ُكْم َمْن ِب َد ْع َ َب ُكوُُن َولِ ٌد َيِّ ْفَضَل َأَح ُكم َأ ْن ّ ِم َمْن ِإلِ

َعَ َن ُتم ماَ ِمثَل َص ْع َن َلى:   قاَلوُا» ؟ َص ّلهَّ رسوَُل يِّاَ َب ُتسبُحوَُن:  َقاََل ، ال  » ،
ُدوَن ّبُروَن وتحَم َك ُت ُبر ، و ًاَ َصلَّة ُكّل ُد ِثيَن َثلَّث َثلَّ ًة و َعَ» َمّر َفَرَج ُء   َقَرا ُف

ِريَِّن َهاَِج ّلهَّ رسوُِل ِإلى الُم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلوُا ، وَس َقاَ َعَ:  َف سِم
َناَ ُن َوُا ْهُل ِإْخ َوُاِل َأ َلم َناَ ِبَماَ ا ْل َعلوُا ، َفع َف َلهَُّ َف ْث َقاََل ؟ ِم ّلهَّ رسوُُل َف ّلى ال َص



ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِهَّ َفْضُل « ذلك:  وَس ّل ِهَّ ال ِتي ْؤ ُء َمن ُيِّ ٌق» يَِّشاَ وهذا ، عليهَّ  متف
ِة لفظ . مسلم روايِّ

ُثوُُر        ّد َلموُاُل»  « ال ُة : ا ِثيَر َك ّلهَّ ، ال . أعلم وال

المإل وقصر الموت ذكر باب- 65
ّله قال توفون وإنما الموت، ذائقة نفس تعالى:  { كل ال

فقد الجنة وأدخل النار عن زحزح فمن القيامإة، يوم أجوركم
} . الغرور مإتاع إل الدنيا الحياة ومإا فاز،

ًا، تكسب مإاذا نفس تدري تعالى:  { ومإا وقال تدري ومإا غد
} . تموت أرض بأي نفس
ول ساعة، يستأخرون ل أجلهم جاء تعالى:  { فإذا وقال

} . يستقدمإون
ول أمإوالكم تلهكم ل آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا وقال

ّله، ذكر عن أولدكم هم فأولئك ذلك يفعل ومإن ال
أحدكم يأتي أن قبل مإن رزقناكم مإما وأنفقوا الخاسرون،

فأصدق قريب أجل إلى أخرتني لول فيقول: رب الموت
ّله يؤخر ولن الصالحين، مإن وأكن ًا ال أجلها، جاء إذا نفس
} . تعملون بما خبير والله
قال: رب الموت أحدهم جاء إذا تعالى:  { حتى وقال

ًا أعمل لعلي ارجعون هو كلمة إنها تركت. كل فيما صالح
في نفخ فإذا يبعثون، يوم إلى برزخ ورائهم ومإن قائلها،
ثقلت يتساءلون. فمن ول يومإئذ بينهم أنساب فل الصور

فأولئك مإوازينه خفت ومإن المفلحون، هم فأولئك مإوازينه
وجوههم تلفح خالدون، جهنم في أنفسهم خسروا الذين
ِلُحون. ألم فيها وهم النار، فكنتم عليكم تتلى آياتي تكن كا

الرض في لبثتم كم { قال  تعالى قوله تكذبون! }  إلى بها
ًا قالوا: لبثنا سنين؟ عدد العادين. فاسأل يوم بعض أو يومإ

ً إل لبثتم قال: إن أنما أفحسبتم تعلمون، كنتم أنكم لو قليل
ًا خلقناكم ترجعون؟! } . ل إلينا وأنكم عبث

لذكر قلوبهم تخشع أن آمإنوا للذين يأن تعالى:  { ألم وقال



ّله مإن الكتاب أوتوا كالذين يكونوا ول الحق، مإن نزل ومإا ال
مإنهم وكثير قلوبهم، فقست المإد عليهم فطال قبل

مإعلومإة. كثيرة الباب في } . واليات فاسقون

ّلهَّ رضيِ عمر ابن  وعن-574 َذ:  قاَل عنهماَ ال ّلهَّ َرسوُُل َأَخ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِبيِ وَس ِك َقاََل ِبمن ُكْن : َف َياَ فيِ « ْن ّد ّنَك ال َأ ِريٌِّب َك ِبيٍل عاَبُر َأو َغ » َس
َكاََن ْبُن َو ّلهَّ رضيِ ُعَمَر ا ِر َفلَّ َأمَسيَت، ِإذا:  يِّقوُل عنهماَ ال ِظ َت ْن َباََح َت ، الّص
َذا ِإ َبْحَت َو ِر َفلَّ ، َأْص ِظ َت ْن َء َت ِتَك ِمن وخذ ، الَمَساَ ِتَك َوِمن َلَمَرِضك ِصّح َياَ َح

ِتَك . البخاَري  رواه» لَموُ

ّلهَّ رسوُل َأّن  وعنهَّ-575 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّق  « ماَ: قاَل وَس َح
ِريٍء ٍم اْم ِل ٌء َلهَُّ ُمس ِهَّ ُيِّوُِصيِ َشيِ ِبيُت ِفي ْيِن . يِّ َت َل ْي ّ َل ُتهَُّ ِإلِ ّي َوِص َبٌة َو ُتوُ ْك َم

ُه َد ْن ٌق» ِع . البخاَري لفظ . هذا عليهَّ  متف

ٍة وفيِ       ٍم روايِّ ِبيُت:  لمسل َيِّ َياٍَل َثلََّث «  َمّرْت َماَ:  عمر ابن  قاَل» َل
َليِّ َلٌة َع ْي ُذ َل ّلهَّ رسوَُل َسِمعُت ُمن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلَك قاَل وَس ّ ذ ِإلِ

ِدي ْن ِتيِ َوِع ّي . َوِص

ّلهَّ رضيِ َأنس  وعن-576 ِبيِّ : َخّط قاَل عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ًاَ ُطوُط َهذا: فقاَل ُخ ِلنَساَُن  «  َهذا ا ُلهَُّ َو َنماَ َأَج ْي َب َف ِلَك هوُ .  َذ َء ِإذ َك َجاَ

ْقَرُب الَخّط َل . البخاَري  رواه» ا

ٍد ابن  وعن-577 ُعوُ ّلهَّ رضيَِ مس ِبيِّ َخّط:  قاَل عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّطاَ وَس ًاَ َخ ّبع ّطاَ وَخّط ، ُمَر َوَُسِط فيِ َخ ْل ًاَ ا ِرج ْنهَُّ َخاَ ًاَ َوَخّط ، م ُخطط
ًا َغُاَر َذا ِإلى ِص ِذي َه ّل َوَُسِط فيِ ا ِهَّ ِمْن ال ِب ِن ِذي َجاَ ّل َوَُسِط فيِ ا َقاََل ، ال  «: َف

َذا ِلنَساَُن َه َذا ، ا َه ُلهَُّ َو ًاَ َأَج ِهَّ ُمِحيط ِهَّ َأَحاََط َقد أو ِب َذا ِب َه ِذي َو ّل َوُ ا ِرٌج ُه َخاَ
ُلهَُّ ِه َأَم ِذ َه َطُط َو ُلخ َغُاَُر ا ْعراُض الّص َل ِإْن ، ا ُه َف َأ َط َذا َأْخ َهَشهَُّ ، َه ِإْن ، َهذا َن َو

ُه َأ َط َهَشهَُّ َهذا َأْخ ِه.  البخاَري  رواه» َهذا َن ِذ َه َتهَُّ َو -العراض : الجل ُصوَُر
-المل

ّلهَّ رضيَِ هريِّرة أبيِ  وعن-578 ّلهَّ َرُسوَُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِدُروا: قاَل وَس َباَ ْعَماَِل  «  َل ًاَ، ِباَ ْبع ِظُروَن َهل َس َت ْن ّ َت ًا إلِ ْقر ًاَ َف ْنِسي َأو ، ُم

َنى ًاَ ِغ ِغُي ْو ، ُمط ًاَ َأ ًا َمَرض ًاَ أو ، ُمفِسد ًا، َهَرم ّند َف ًاَ َأو ُم ًا َموُت ِز َأو ، ُمْجه



ّدّجاََل ِئٍب َفَشّر ، ال َظُر َغاَ َت ْن ِو ، ُيِّ َعَة َأ َعُة الّساَ َهى َوالّساَ ْد َأَمّر َأ ُه» ؟، و  روا
. حسٌن حديٌِّث :  وقاَل الترمذي

ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاََل  وعنهَّ-579 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِثُروا: وَس ْك َأ ْكَر  «  ِذ
ِم ِذ ّذاِت َهاَ ّل َيِّعنيِ» ال ْوَُت   . حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي رواه ، الَم

ّلهَُّ رضيِ كعب بن أبيِ  وعن-580 ِهَّ َرسوُُل : كاََن عنهَّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َهَب ِإذا وَس ْيِل، ُثلُث َذ ّل ّناَُس َأيِّهاَ « يِّاَ:  فقاََل قاََم ال ُكُروا ال ْذ ّلهَّ ا ال

َءِت َفُة َجاَ ُهاَ الَراِج ُع َب ْت َفُة، َت ِد َء الّرا ْوُُت جاَ ِهَّ بماَ الَم َء ، ِفي ْوُُت جاَ ِهَّ بماَ الَم ِفي
ِهَّ َرُسوَُل يِّاَ:   قلُت» ّل ِثُر إنيِ ال ْك َة أ ْيَك الّصلَّ َل َكْم ، َع َعُل َف ِمن لَك َأْج

ْئَت « ماَقاَل:  ؟ َصلَّتيِ ْلُت» ِش ُق َعَ   ُب ْئَت « ماَ : قاَل ؟ الّر ِإْن ، ش ِزدَت َف
َوُ ُه ْيٌر َف ُلُت » لَك َخ ّنْصَف ُق َفاَل ْئَت « ماَ قاََل ؟ :  ِإْن ، ِش ْدَت ف َخيٌر فهوُ ِز
ْلُت » لَك َثيِن ُق َفاَلثل ْئَت  « ماَ: قاََل ؟ :  ِإْن ، ِش ْدَت ف » لَك َخيٌر فهوُ ِز

ْلُت َعُل ُق َأْج ّلهاَ َصلَّتيِ لَك :  ًا : قاَل ؟ ُك ْكفيِ إذ َفُر َهّمَك، ُت ُغُ ُيِّ ُبَك لَك و ْن » َذ
. حسن : حديِّث وقاَل الترمذي رواه
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َة  عن-581 َد ْيِّ ّلهَُّ رضيِ ، ُبَر ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ، عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْنُت:  وَس ُك ُكْم «  ُت ْي َه ِر ِزيِّاََرة َعْن َن ُبوُ ُق ُه» َفُزوروهاَ ال . مسلم  روا

» . باَلخرة تذكرناَ فإنهاَ فليزر القبوُر يِّزور أن أراد « فمن روايِّة وفيِ

ّلهَُّ رضيِ عاَئَشَة  وعن-582 ِهَّ رُسوُُل : كاَن قاَلت عنهاَ ال ّل ّلى ، ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلماَ ، وَس َلتهاَ كاَن ُك ْي ّلهَّ رسوُل مْن َل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ِر ِمْن َيِّْخُرُج ْيِل آَِخ ّل َبِقيعَِ ِإلى ال ُقوُُل ، ال َي ُكْم « الّسلَُّم:  َف ْي َل ٍم َداَر َع ْوُ َق
ُكْم ، ُمؤِمنيَن َتاَ َأ ُدوَن ماَ و َع ًا ، ُتوُ ُلوَُن َغد َؤّج ّناَ ، ُم ِإ َء ِإْن و ّلهَُّ َشاَ ُكْم ال ِب
ُقوَُن ُهّم ، لِِح ّل ِفْر ال ْغ ْهِل ا ِقيعَِ َل ِد َب َق َغُْر ُه» ال . مسلم  روا

َة  وعن-583 َد ْيِّ ّلهَُّ رضيِ ُبَر ِبيِّ َكاََن:  قاَل ، عنهَُّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُهْم وَس ّلُم َع ِر ِإلى َخَرُجوُا ِإذا ُيِّ ِب ُقوَُل َأْن الَمقاَ ُهم َيِّ ُل ِئ « الّسلَُّم:  َقاَ



ُكْم َلي ْهل َع ِر َأ ّديِّاَ ِنيَن ِمَن ال ْؤِم ِلِميَن الُم ّناَ والُمْس ِإ َء ِإْن َو ّلهَُّ َشاَ ُكْم ال ِب
ُقوَُن َأُل ، لَِِح ّلهَّ َأْس َناَ ال ُكُم َل َل َيَة َو ِف . مسلم  رواه» العاَ

ّباٍَس ابن  وعن-584 ّلهَّ َرَضيَِ ، َع ِهَّ رُسوُُل  َمّر: قاَل ، عنهماَ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٍر وَس ُقبوُ ِة ِب َن ِديِّ َبَل باَلَم ْق َأ ِهْم َف ْي َل ِهَّ َع ِه َوُْج « الّسلَُّم : فقاََل ب

ُكْم ْي َل ْهَل يِّاَ َع ِر َأ ُبوُ ُق ِفُر ، ال ْغُ ّلهَُّ َيِّ ُكْم َلناَ ال َل ُتم ، َو ْن ُفناَ َأ َل ِر ونْحُن َس َث َل » باَ
ُه .  حسن حديٌِّث :  وقاَل الترمذي روا
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ّلهَُّ رضيَِ ُهريِّرة أبيِ  عْن-585 ِهَّ َرُسوَُل َأّن عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َتَمّن « لِ:  قاََل وَس ُكُم َيِّ ُد ْوَُت َأَح ًاَ ِإَماَ الَم ّلهَُّ ، ُمحِسن َع َل ُد َف ِإّماَ ، َيِّْزدا َو
ًاَ ّلهَُّ ُمِسيئ َع َل ِتُب َف ْع َت ٌق» َيِّْس . البخاَري لفظ وهذا عليهَّ،  متف

ٍة وفيِ َة أبيِ عن لمسلم روايِّ ْيِّر ّلهَُّ رضيِ ُهر ِهَّ رُسوُل َعْن عنهَّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َتَمّن « لِ:  قاَل وَس ُكُم َيِّ ُد ْوَُت َأَح ُع َولِ ، الَم ْد ِهَّ َيِّ ْبِل ِمْن ِب َأْن َق

َيهَُّ ِت أ
ْ ّنهَُّ ، َيِّ َعَ ماََت ِإذا ِإ َط َق ْن ُلهَُّ ا ّنهَُّ ، َعَم ِإ ُد لِ َو ْؤِمَن َيِّزيِّ ُه الُم ّ ُعْمُر ًا ِإلِ  .» َخير

ّلهَّ رضيِ أنٍس  وعن-586 ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاَل عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َيّن لِ:  وَس ّن َتَم ُكُم َيِّ ُد ْوَُت َأَح َبهَُّ ِلُضّر الَم ِإْن َأَصاَ ّد كاَْن َف ُب َ لِ َيُقل ، فاَِعلَّ ْل َف

ُهّم ّل ِينيِ : ال َنِت ماَ َأْح ُة كاَ ًا الَحياَ ْير ّفنيِ ، ليِ َخ َوُ َت َنِت ِإذا و ُة كاَ ًا الوُفاَ َخير
ٌق» ليِ . عليهَّ  متف

َعْن-587 ٍم أبيِ بِن َقيِس  و َناَ:  قاَل حاَز ْل َلَرّت بِن َخباَب َعلى َدَخ رضيَِ ا
ّلهَُّ ُه عنهَُّ ال ُد ُعوُ ِد َن َق َتوُىَ َو ْك َعَ ا ْب ّياٍَت َس ِإّن فقاَل َك ِذيَِّن َأْصحاَبناَ :  ّل ُفوُا ا َل َس

ْوُا َلم ، َمَض ُهُم و ُقْص ْن َياَ َت ْن ّد ّناَ ، ال ِإ َناَ و ْب ُد لِ ماَ َأَص ًاَ َلهَُّ نِج ْوُِضع ّ َم التراَب ِإلِ
َ ْوُلِ َل ِبيِّ َأّن و ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ وَس َوُ َأْن نهاَ ُع ْد ْوُِت َن ْوُُت باَلَم َع َد ِهَّ َل ِب

ُه ُثّم َناَ ْي َت ًة َأ َوُ ُأْخَرىَ َمّر ُه ْبنيِ و ًاَ َيِّ ِإّن فقاَل ، َلهَُّ حاَئط ِلَم :  ْؤَجُر الُمْس ُي فيِ َل
ٍء ُكّل ُقهَُّ َشيِ ْنِف ّ ُيِّ ٍء فيِ ِإلِ ُلهَُّ َشيِ َع ٌق. التراِب هذا فيِ َيِّْج وهذا ، عليهَّ  متف

. البخاَري روايِّة لفظ
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ّله قال ًا تعالى:  { وتحسبونه ال ّله عند وهو هين } . عظيم ال

} . لبالمرصاد ربك تعالى:  { إن وقال

ّنعماَن  وعن-588 ٍر بِن ال ّلهَّ رضيَِ َبشي ْعُت قاَل عنهماَ ال رُسوَُل : سِم
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِإّن:  َيِّ ّيٌن الَحلَََّل « ِإّن ، َب ّيٌن الَحراَم و ، َب

َنهماَ ْي َب ِبهاٌَت َو َت َ ُمْش ُهّن لِ َلُم ْع ِثيٌر َيِّ ّناَِس ِمَن َك ّتقى َفَمن ، ال ُبهاَِت ا ، الّش
َأ ْبَر َت ِهَّ اْس ِن ِديِّ ِهَّ ِل َعَ َوَمْن ، وِعْرِض َق ُبهاَِت فيِ َو َعَ ، الش َق ِم فيِ و ، الَحرا

ْوَُل يِّْرعى كاَلّراعيِ َتعَ َأْن ُيِّوُِشُك الِحمى َح ِهَّ َيِّْر َ ، ِفي ِإّن َألِ ُكّل و ِلٍك ِل َم
َ ، ِحًمى ِإّن َألِ ِهَّ ِحَمى َو ّل ِرمهَُّ ال َ ، َمَحاَ ِإّن َألِ ِد فيِ و َغًُة الجَس إذا ُمض

َلَحت َلَح ص ُد َص ّلهَُّ الجَس ِإذا ، ُك َدْت َو َد َفَس ُد َفس ّلهَُّ الَجَس َ ُك َألِ ِهيِ :  َو
ْلُب َق ٌق» ال َويِّاَه عليهَّ  متف ْلفاٍَظ ُطُرٍق ِمْن . وَر َأ ٍة ب َب ِر َتقاَ . ُم

ّلهَُّ رضيَِ َأنٍس  وعن-589 ِبيِّ َأّن عنهَّ ال َن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َد وَس َوَج
ًة ِريِِّق فيِ َتْمَر ّط َفقاََل: ، ال ْوُلِ َل ّنيِ  «  ُكوَُن َأْن َأخاَُف َأ ِة ِمَن َت َق َد الّص

ُتهاَ ْل َك ٌق» َل . عليهَّ  . متف

ّوُاِس  وعن-590 ّن ّلهَّ رضيِ َسمعاََن بِن ال ّلى النبيِّ عن عنهَّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُلِق ُحسُن « البّر:  قاَل وَس ِلثُم الُخ ْفِسَك فيِ حاََك ماَ َوا ، ن

ْهَت ِر َك َعَ َأْن و َل ّط ِهَّ َيِّ ْي َل ّناَُس َع . مسلم  رواه» ال

ِء» « حاََك ْي ، والكاَف المهملة  باَلحاَ َد َأ ّد ِهَّ َتَر . في

ٍد بِن وابصَة  وعن-591 ِب ْع ّلهَّ رضيَِ َم ْيُت: قاَل عنهَّ ال َت َأ ّلهَّ رسوَُل   ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْئَت فقاَل: وَس َأُل « ِج ِبّر عِن تس : فقاَل ، : نعم  قلت» ؟ ال

ْفِت َت َبَك « اْس ْل ِبّر ، َق ّنْت : ماَ ال َأ ْطَم ِهَّ ا ْي َل ْفُس ِإ ّن َأّن ، ال ْطَم ِهَّ وا ْي َل ْلُب ِإ َق ، ال
ِلثُم ْفِس فيِ حاََك ماَ وا ّن َد ال ّد َتَر ِر فيِ و ْد ِإْن ، الّص َتاََك و ْف ّناَُس َأ َتوَُك ال ْف َأ َو

ُه ، حسن حديٌِّث»  ُد روا ّداَرِميِّ ، أحم ِهماَ فيِ وال ْيِّ َد َن » . « ُمْس

َعَة أبيِ  وعن-592 َو َبَة وفتحهاَ المهملة السين بكسر ِسْر ْق ِرِث بِن ُع الحاَ
ّلهَُّ رضيِ ّنهَُّ عنهَُّ ال ّوَج َأ َنًة َتَز ْب ٍز بِن ِإهاَب لبيِ ا ِزيِّ ْتهَُّ ، َع َت َأ ٌة َف َأ : فقاَلت اْمَر

ّنيِ ْعُت َقد ِإ َبَة َأْرَض ْق ْد َوالتيِ ُع ّوَج َق َلُم : ماَ ُعقبُة َلهاَ فقاَل ، بهاَ َتَز ْع ّنِك َأ َأ



ِتنيِ ْع َ َأرَض ِتنيِ َولِ َبر َكَب ، َأْخ ِهَّ رُسوُِل ِإلى َفَر ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِة َن ِديِّ َلهَُّ ، باَلَم َأ ِهَّ رُسوُُل فقاَل ، َفَس ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَف:  وَس َك  » ،

ْد َق َهاَ» ؟، ِقيَل َو َق َفاَر َبُة  ف ْق َكَحْت ُع ًاَ ون ْوج ُه َز ُه غيَر . البخاَري . روا

َهاٌَب       ِإ ِر» «  ِزيٌِّزَ و ، الهمزة  بكس . مكّررة وبزاي العين  بفتح» « ع

ّلهَُّ رّضيَِ َعليِّ بن الَحَسِن  وعن-593 ْظُت: قاَل ، عنهماَ ال ِف ِمْن  َح
ِهَّ َرُسوُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْع: وَس َد ُبَك ماَ  « ِريِّ ُبك لِ َماَ ِإلى َيِّ ِريِّ » يِّ

ُه صحيح. حسن حديِّث وقاَل الترمذي روا

ُه ْتُرْك ومعناَ ِهَّ َتُشّك ماَ : ا ْذ ، ِفي ِهَّ َتُشّك لِ ماَ وُخ . ِفي

ّلهَُّ رضيَِ عاَئشَة  وعن-594 ٍر لبيِ كاََن:  قاَلت ، عنهاَ ال ْك ّديِِّق َب ، الّص
ّلهَُّ رضيَِ ِرُج ُغلٌَّم عنهَُّ ال ٍر َأبوُ وكاََن الَخراَج َلهَُّ ُيِّْخ ْك ُكُل َب ْأ ِهَّ ِمْن َيِّ ، َخَراِج
َء ًاَ َفَجاَ ٍء َيِّوُم َكَل ، ِبَشيِ َأ ْنهَُّ َف ُبوُ ِم ٍر َأ ْك َقاََل ، َب ُغُلَُّم َلهَُّ َف ِري ال ْد َت ؟ َهذا َماَ : 
َقاََل ُبوُ َف ٍر: وَماَ َأ ْك َوُ َب ْنُت َقاََل ؟ ُه ُك ْنُت :  ّه َك ْنَساٍَن َت ِة فيِ ِل ّي ِل ِه وَماَ الجاَ

َنَة ُأْحِسن َهاَ َك ّ ال ّنيِ ِإلِ ُتهَُّ َأ ْع َد َلِقينيِ ، َخ َطاَنيِ ، َف ْع َأ َذا ِبذلَك َف ْلَت الذي َه َك َأ

ْنهَُّ ْدَخَل ، ِم َأ ُبوُ َف ٍر َأ ْك َده َب َء َيِّ َقاَ ٍء ُكّل َف ِهَّ فيِ َشيِ ِن ْط . البخاَري رواه ، َب

َء» «الَخراُج      ُلهَُّ  : َشيِ َع ُد َيِّْج ّي ِه َعلى الّس ِد ْب ِهَّ َع ّديِّ ّيد إلى ُيِّؤ ُكّل الس
ٍم َباَقيِ ، َيِّوُ ِهَّ َو ِب ُكوُُن َكس ِد َيِّ ْب َع . لل

ِفعٍَ  وعن-595 ّطاَِب بَن ُعَمَر َأّن ناَ ّلهَُّ َرضيَِ الَخ ْنهَُّ ال َفَرَض َكاََن ، َع
ِريَِّن ْلُمهاَِج ِليَن ل ّو َل َعَة ا َب َفَرَض ، آَلٍِف َأر ِهَّ و ِن ْب ٍة آَلٍِف ثلَّثَة لِ ، وَخْمَسماَئ

ِقيَل َوُ:  َلهَُّ َف ِريَِّن ِمَن ُه ِلم الُمهاَِج َتهَُّ؟ َف َقْص ّنماَ: فقاَل َن ِإ ِهَّ َهاََجر   ُبوُه ِب َأ

ُقوُُل ْيَس َيِّ َل َوُ :  ِهَّ َهاََجَر َكَمْن ُه ْفِس َن ُه.  ِب . البخاَري روا

ّيَة  وعن-596 ِط َة بِن ع ّي ُعْرو ِد ْع ِبيِّ الّس ّلهَّ رضيَِ الّصَحاَ . قاََل عنهَُّ ال
ّلهَّ رسوُل قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد « لِيِّبلغ وَس من يِّكوُن َأْن العب

َع حتى المتقين َد ْأس ماَلِ َيِّ ِهَّ َب ًا ِب ِهَّ مماَ َحذر ْأٌس ِب )). َب

ُه      .  حسن حديٌِّث :  وقاَل الترمذي روا
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وشبهات حرام في وقوع أو الدين في فتنة مإن الخوف أو

ونحوها
ّله قال ّله إلى تعالى: { ففروا ال } . مإبين نذير مإنه لكم إن ال

ّقاَص أبيِ بن سعد  وعن-597 ّلهَّ رضيِ و ْعُت قاَل ، عنهَّ ال َرُسوَُل : َسِم
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُل:  وَس ِإّنَيِّ ّلهَّ «  َد يِِّحّب ال َعب ِقيِّ ال ّت ِنيِّ ال َغُ » ال
. مسلم رواه

ِنيِّ بــ والُمَراد َغُ ِنيِّ» « ال َغ ْفِس  :  ّن َق . كماَ ال َب . الصحيح الحديِّث فيِ َس

ّي سعيد أبيِ  وعن-598 ّلهَّ رضيِ الُخدر ّي َرُجُل  قاَل: قاَل عنهَّ ال َأ

ّناَِس ّلهَّ يِّاَرسوَُل أفَضُل ال ْؤِمٌن : قاَل ؟ ال ٌد « ُم ِه ِهَّ مَجاَ َنفِس ِهَّ ِب ِل فيِ َوَماَ
ّلهَّ سبيل ِزٌل َرُجٌل «ثم : قاَل ؟ من : ثم قاَل » ال َت ْعٍب فيِ ُمع ِمن ِش

َعاَب ُد الّش ُب ِهَّ َيِّع ّب .»  َر

ٍة وفيِ     ّتِقيِ روايِّ ّلهَّ « يِّ َدع ال َيِّ ّناَِس . و ِه ِمن ال ٌق» َشّْر . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاََل  وعنهَّ-599 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُيِّوُِشَك:  وَس َأْن « 

ُكوَُن ْيَر َيِّ ِلم َماَل َخ َنٌم الُمْس ُعَ َغ ّب ّتت َهاَ َيِّ َعَف ب َباَل َش َعَ الِج ِق َوُا ِر . وم ْط َق ْل ِفّر ا َيِّ
ِهَّ ِن ِفتِن من ِبديِّ  .  البخاَري  رواه» ال

َعَف و َباَِل « َش َهاَ» الِج َ ْعلَّ َأ  :  .

ّلهَّ رضيَِ ُهريِّرة أبيِ  وعْن-600 ْنهَّ ال ِبيِّ . عن ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َعَث « ماَ:  قاَل ّلهَّ َب ّياَ ال ِب ّ َن َعى ِإلِ َنَم َر َغُ ْل َقاَل» ا َف ُبهَّ   ْنَت َأْصحاَ َأ َو : َقاََل ؟ : 

َعْم َن ْنت ، «  َهاَ ُك َعاَ ِريَِّط َعلى َأْر ْهِل َقرا ّكَة َل . البخاَري  رواه» َم

ّلهَّ رسوُِل َعْن  وعنهَّ-601 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َخير « ِمْن:  قاَل َأنهَّ وَس
َعاَِش ّناَِس َم َناََن ُمْمِسٌك َرُجٌل ال ِهَّ ِع ِبيِل فيِ َفرِس ّلهَّ َس ِهَّ َعلى َيِّطيُر ، ال ِن َمت

ّلَماَ ، َعَ ُك َعًة َسِم ْي ْو َه َعًة َأ ِهَّ طاََر ، َفْز ْي َل ِغُيِ َع َت ْب َقتَل َيِّ ْل ْوَُت َأو ، ا ّنهَّ الَم َظاَ ، م
ْو ٍة فيِ َرُجٌل َأ َنيَم ْأِس فيِ ُغ ٍة َر َف َع ِه ِمن َش ِذ َعِف َه ْو ، الّش ٍد َبطِن َأ ِمن وا

ِه ِذ ِة َه َيِّ َلود َة ُيِِّقيم ، ا ُيِّؤتيِ الّصلَّ َة و ُبد ، الّزكاَ ْع َيِّ ّبهَُّ و ّتى َر َيهَُّ ح ِت أ
ْ ِقيُن َيِّ َي ال

َيَس ّناَِس ِمَن ل ّ ال ٍر فيِ ِإلِ ْي . مسلم  رواه» َخ



ِطيُر َيِّ َأي» «  ُنهَُّ.  ُيِّسرع   ْت ُه» « وَم ْهُر َظ َعُة.   :  ْي َه َوال  : الصوُُت» « 
َعُة».  للحرِب َفَز َوال ُه« َو : نحوُ َظاَّن .  ِء « َم التيِ  : الموُاضعَ» الّشيِ

َظّن ُده ُيِّ َنيَمُة.  فيهاَ وجوُ ُغُ َفُة.  الغُنم تصغُير الغُين  بضم» « وال ْع » « الّش
ْعلى : هيِ والعين الّشين بفتح َبل َأ . الج

بالناس الختلط فضل باب- 70
الذكر ومإجالس الخير ومإشاهد وجماعاتهم جمعهم وحضور

مإحتاجهم ومإواساة جنائزهم وحضور مإريضهم وعيادة مإعهم
المإر على قدر لمن مإصالحهم مإن ذلك وغير جاهلهم وإرشاد

وصبر اليذاء عن نفسه وقمع المنكر عن والنهي بالمعروف
الذى. على

ْعلم ِتلَّط َأن ا ّناَِس الِْخ ِهَّ على باَل َوُْج ُتهَُّ الذي ال َكْر كاَن الذي المختاَر هوُ َذ
ّلهَّ رسوُل عليهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِئُر وَس ِء وساَ َلنبياَ ِهَّ صلوُاُت ا ّل ال

ُء وكذلك ، عليهم وسلَُّمهَّ ُهم َوَمْن ، الّراشدوَن الُخلفاَ ِة من بعد الّصَحاَب
ّتاَبعيَن ُهم وَمْن ، وال َد ِء من َبع َلَماَ ِرهم المسلميَن ُع َأْخياَ َهُب وهوُ ، و ْذ َم

ِر َث ْك ّتاَبعيَن َأ ُهم وَمْن ال َد ِهَّ ، بع ِب ُد الّشاَفعيِّ َقاََل َو َأْحَم َثُر ، و ْك َأ ِء و َهاَ ُفَق ال
ّلهَّ رضيِ ُنوُا :  تعاَلى . قاَل َأجمعين عنهم ال َتعاَو ِر َعلى { و ِب َِوُىَ ال ْق ّت } وال

. معلوُمة كثيرة ذكرتهَّ ماَ معنى فيِ  ] واليِّاَت2:  [ الماَئدة

للمؤمإنين الجناح وخفض التواضع باب- 71
ّله قال المؤمإنين مإن اتبعك لمن جناحك تعالى:  { واخفض ال
. {

دينه عن مإنكم يرتد مإن آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا وقال
ّله يأتي فسوف المؤمإنين على أذلة ويحبونه، يحبهم بقوم ال

} . الكافرين على أعزة
وأنثى، ذكر مإن خلقناكم إنا الناس أيها تعالى:  { يا وقال

ًا وجعلناكم ّله عند أكرمإكم إن لتعارفوا؛ وقبائل شعوب ال
} . أتقاكم
} . اتقى بمن أعلم هو أنفسكم تزكوا تعالى:  { فل وقال



ً العراف أصحاب تعالى:{ ونادى وقال يعرفونهم رجال
تستكبرون، كنتم ومإا جمعكم عنكم أغنى قالوا: مإا بسيماهم

ّله ينالهم ل أقسمتم الذين أهؤلء ل الجنة برحمة؟! ادخلوا ال
تحزنون}. أنتم ول عليكم خوف

َياَِض  وعن-602 ٍر بِن ِع ّلهَّ رضيِ ِحَماَ ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإن:  وَس ّلهَّ «  ُعوُا َأْن ِإليِّ َأوَحى ال ْفَخَر لِ حتى َتوُاَض ٌد َيِّ َأَح

ٍد َعلى ِغُيَِ ولِ ، َأح ٌد َيِّب ٍد على َأَح . مسلم  رواه» َأَح

َعْن-603 ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  و ّلهَّ رسوُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َقَصْت « ماَ:  قاَل وَس َقٌة َن ّلهَّ زاد وماَ ، ماٍَل من َصد ًا ال ٍوُ َعبد َعف ّ ِب ِإلِ

ًا َعَ وَماَ ، ِعّز َوُاَض ٌد َت ِهَّ َأَح ّل ّ ل َعهَُّ ِإلِ َف ّلهَُّ َر مسلم.  رواه» ال

ّلهَّ رضيِ َأنس  وعن-604 ّنهَُّ عنهَّ ال َلى َمّر َأ ّلم ِصبياٍَن َع ِهم َفَس ْي َل وقاَل َع
ِبيِّ كاَن:  ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلهَُّ وَس َع ْف ٌق. َيِّ . عليهَّ  متف

ِإْن: قاَل  وعنهَّ-605 َنِت   َلَمُة َكاَ ِء ِمن ا ِة ِإَماَ َن ِديِّ ُذ الَم ْأُخ َت ِد َل َي ّلى النبيِّ ِب َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُق ، وَس ِل َط ْن َت ِهَّ َف َءْت َحيُث ِب . البخاَري  رواه. َشاَ

َوُد  وعن-606 َد بِن الس َلْت:  قاَل َيِّزيِّ ِئَشُة ُسئ ّلهَّ رضيَِ َعاَ : ماَ عنهاَ ال
ِبيِّ كاََن ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعَ وَس ِهَّ فيِ َيِّصن ِت ْي ُكوُن : كاَن قاَلت ؟ َب فيِ َيِّ

ِة َن ْه ِهَّ ِم ِل ْه ِة َيِّعنيِ َأ ِلهَّ : ِخدَم ِإذا َأه ِة ِإلى َخَرَج ، الّصلَّة َحَضَرِت ف ، الّصلَّ
. البخاَري رواه

َعَة أبيِ  وعن-607 َفاَ ٍد بن َتميم ِر ّلهَّ رضيِ ُأَسي ْيُت: قاَل عنهَّ ال َه َت ْن ِإلى  ا
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُطُب وهوُ وَس ّلهَّ رسوَُل : يِّاَ . فقلُت َيِّْخ ، ال

ِريٌِّب رُجٌل َء َغ َأُل َجاَ ِهَّ عن َيِّْس ِن ُنهَُّ َماَ َيِّدري لِ ِديِّ َبَل ؟ ِديِّ ْق َأ رسوُُل َعليِّ َف
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َترَك وَس ْطبتهَُّ و َهى حتى ُخ َت ُأتى ِإليِّ، ان ُكرِسيِّ َف ، ِب

َد َع َق ِهَّ َف َلي َعَل ، َع ّلُمنيِ وَج َع ّلَمهَّ ِمّماَ ُيِّ ّلهَّ َع َتى ثم ، ال َتهَُّ َأ َب ْط َأتّم ، ُخ َهاَ ف آَِخَر
. مسلم  رواه.

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-608 ّلهَّ رسوَُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َذا كاَن َكَل ِإ ًاَ َأ َعاَم َق َط ِع ِبعهَّ َل َذا:  : وقاَل قاَل الثلََّث َأصاَ ِإ َطْت «  َسق

ْقَمُة ُكْم ُل ِد ُيِمْط ، َأَح ْل ْنهاَ َف َلذىَ َع ْلهاَ ، ا ُك ْأ ْلي ْعهاَ َولِ ، و َد َطاَِن َيِّ ْي َأَمر» للّش َو  



َلَت َأْن َعُة ُتْس َقْص ُكْم:  قاََل ال ّن ِإ َف ْدُروَن لِ «  ّي فيِ ت ُكُم َأ َكُة» َطعاَِم َبر ال
. مسلم رواه

ّلهَّ رضيِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-609 ّلى النبيِ عن ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّلهَُّ بعَث « ماَ:  قاَل ًاَ ال ّي ِب ّ َن َنَم رعى ِإلِ ْنَت َأصحاَبهَّ قاََل » الغُ َأ َو : فقاَل ؟ : 

َعْم َن ْنُت «  َهاَ ُك َعاَ ِريَِّط على َأْر ْهِل َقرا ّكَة َل ُه» َم . البخاَري  روا

ّلى النبيِّ عن  وعنهَُّ-610 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُ:  قاَل وَس ُكراٍع ِإلى ُدِعيُت َل
ْو ْوُ لقبلُت ِذَراٍع َأ َل َو ْهدىَ .  ٌع ِإليِّ ُأ ٌع َأو ِذرا ْلُت ُكرا ِب َق ُه» َل . البخاَري  روا

ّلهَُّ رضيِ َأنٍس  وعن-611 َنْت:  قاَل عنهَّ ال َقُة َكاَ ّلهَّ َرُسوُل َناَ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُء وَس َباَ َعْض َ ال ُق، لِ َب ُد لِ أو ُتس َكاَ ُق ت َب َء ، ُتْس ْعرابيِّ َفَجاَ َعلى َأ
ٍد ُعوُ َقهاَ ، لهَُّ َق ّق ، َفسب ّتى الُمْسلِميَن َعلى ذلك َفَش َفهَُّ َح ّلى النبيِ َعر َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َقاََل: وَس ّق َف ِهَّ َعلى «َح ّل َ َأْن ال َعَ لِ ِف َت َياَ ِمَن َشيِء َيِّْر ْن ّد ّ ال ِإلِ

َعهَُّ» ُهَوَض البخاَري.  روا

ْبر تحريم باب- 72 ِك ِلعجاب ال وا
ّله قال يريدون ل للذين نجعلها الخرة الدار تعالى:  { تلك ال
ًا ًا، ول الرض في علو } . للمتقين والعاقبة فساد

ًا الرض في تمش تعالى:  { ول وقال } . مإرح
الرض في تمش ول للناس خدك تصعر تعالى:  { ول وقال
ًا، ّله إن مإرح } . فخور مإختال كل يحب ل ال

عن به وتعرض تميله } : أي للناس خدك { تصعر  ومإعنى
ًا الناس عليهم. تكبر

} : التبختر. { المرح و
فبغى مإوسى قوم مإن كان قارون تعالى:  { إن وقال

أولي بالعصبة لتنوء مإفاتحه إن مإا الكنوز مإن وآتيناه عليهم،
ّله إن تفرح ل قومإه له قال إذ القوة، } الفرحين يحب ل ال

}  اليات. الرض وبداره به تعالى:  { فخسفنا قوله إلى

ِد وعن- 612 ِهَّ عب ّل ٍد بن ال ُعوُ ّلهَُّ رضيَِ مس ّلى النبيِّ عن ، عنهَّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْدُخل « لِ:  قاَل وَس ّنَة َيِّ ِهَّ فيِ َكاََن َمْن الَج ِب ْل َقاَُل َق ْث ٍة م ٍر َمْن َذّر ِكب



ُكوَُن َأْن ُيِِّحّب الّرُجَل ِإّن:  َرُجٌل  فقاَل» ُبهَّ َيِّ ْوُ ًاَ َث : قاَل حسناَ ونعلهَُّ ، حسن
ِإّن ّلهَّ «  ْبُر الَجماََل ُيِِّحّب َجِميٌل ال ِك َطُر ال ّق َب َغْمُط الَح ّناَِس و  رواه» ال

. مسلم

َطُر       ّق َب ُعهَُّ الح ْف ُه : د ّد ِهَّ على ور ِل ِئ َغْمُط.  قاَ ّناَِس و ُهْم ال ِتَقاَُر . : اْح

ْكوُع بِن سلمَة  وعْن-613 َل ّلهَّ رضيِ ا ً َأن عنهَّ ال َكل رُجلَّ َد َأ ْن رسوُِل ِع
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ وَس ِل ُكْل:  فقاَل بِشماَ ِنَك «  َيِمي َ:   قاََل» ِب لِ

ُعَ ِطي َت ْعَت « لِ:  قاَل ، َأْس َط َت َعهَُّ » َماَ اْس َن ّ َم ْبُر ِإلِ َفعهاَ فماَ قاَل: . الك َر
ِهَّ ِإلى . مسلم رواه.  ِفي

َثَة  وعن-614 ْهٍب بِن َحاَر ّلهَّ رضيِ و ْعُت قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رُسوَُل : َسِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َ:  يِّقوُُل وَس َألِ ُكْم « ِبُر ْهِل ُأْخ َأ ِر ِب ّناَ ُكّل ؟ ال ُتّل :  ُع

ّوُاٍظ ٍر َج ِب ْك َت ٌق» ُمْس ّدم عليهَّ  متف ِة باَب فيِ شرُحهَّ . وتق َف المسلميَن َضع
 .  

ٍد أبيِ  وعن-615 ّي سعي ّلهَُّ رضيَِ الُخدر ّلى النبيِّ عن ، عنهَّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َتّجِت: قاَل وَس ّنُة  « اْح ّناَُر الَج ّناَُر فقاَلت ، وال ّباَُروَن : فيِّ ال الَج

ّبُروَن َك َت َلِت ، والُم ّنُة وقاَ ُء : فيِّ الج َعفاَ ّناَِس ُض ُهْم ال ُن ِكي َقَضى وَمَساَ َف  .
ّلهَّ ُهَماَ ال َن ْي ّنِك ب ِإ ّنُة :  ُء َمْن ِبِك َأْرَحُم ، َرْحَمتيِ الَج ّنِك َأَشاَ ِإ ّناَُر و َذابيِ ال ، ع

ّذُب َع ُء َمْن ِبِك ُأ ُكماَ ، َأَشاَ ْي َل ِك ِل ُؤهاَ عليِّ و ْل ُه»  ِم . مسلم روا

ّلهَّ رضيِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-616 ّلهَّ رسوَُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُظُر  « لِ: قاَل وَس ْن ّلهَّ َيِّ ْوُم ال ِة َيِّ ًا ِإزاَره َجّر َمْن ِإلى الِقياَم َطر ٌق» َب  متف
. عليهَّ

ّلهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل  وعنهَّ-617 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َثلَّثٌة وَس  » : َ لِ
ُهُم ّلُم َك ّلهَّ ُيِّ ْوَُم ال ِة َيِّ ِهْم َولِ ، الِقياََم ّكي َ ، ُيَِّز ُظُر َولِ ْن ِهْم َيِّ ْي َل ُهْم ، ِإ َذاٌب َول َع

ِليٌم ْيٌخ َأ ِلٌك ، زاٍن : َش ّذاٌب وَم ِبٌر» وعاَئٌل ، َك ْك َت ُهُمْس ِئُل مسلم  روا « العاَ
.  : الَفِقير»

ِهَّ رسوُُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-618 ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ « قاَل:  وَس ال
ِعّز : وجّل عّز ُء ، ِإزاري ال ْبريِّاَ ِك ِئيِ وال َدا ُعنيِ َفَمْن ، ِر َناَز ٍد فيِ ُيِّ ُهماَ واح من

ْد ُتهَّ فق ّذب . مسلم رواه»  ع



ْنهَّ-619 ِهَّ رسوَُل َأّن  وع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنَماَ:  قاَل وَس ْي َرُجٌل « ب
ٍة فيِ َيِّْمِشيِ ّل ُبهَّ ُح ْعِج ْفُسهَّ ُت َتاَُل ، رأَسهَّ مَرّجٌل ، ن ِهَّ فيِ َيِّْخ ِت َي ْذ ، َمْش ِإ
ّلهَُّ َخَسَف ِهَّ ال ْلَجُل فهوُ ، ِب َتَج َلْرِض فيِ َيِّ ِم إلى ا ْوُ ِة يِّ ٌق» الِقياَم . عليهَّ  متف

ْأَسهَُّ « ُمرّجٌل َأي» َر ُطهَُّ   ْلَجُل.  : ُمَمّش َتج َيِّ ْي  باَلجيمين» «  َأ ُغُوُُص :  : يِّ
ِزُل ْن . ويِّ

َلَمة  وعن-620 ْكوُع بِن َس َل ّلهَّ رضيَِ ا ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َهُب الّرُجُل يَِّزاُل « لِ:  وَس ْذ ِهَّ َيِّ ْفِس ّتى ِبن َتَب َح ْك فيِ ُيِّ

ّباَريَِّن ُبهَُّ ، الَج ُيِصي َبهْم ماَ َف ُه» َأصاَ . حسن : حديِّث وقاَل الترمذي  روا

َهُب        ْذ َيِّ ِهَّ «  ْفِس َن َأي» ِب ُعَ   َتف َيِّْر ّبُر :  َك َت َيِّ . َو

الخلق حسن باب- 73
ّله قال } . عظيم خلق لعلى تعالى:  { وإنك ال

} الناس عن والعافين الغيظ، تعالى:  { والكاظمين وقال
الية.

ّلهَّ رضيَِ َأنٍس  وعن-621 ِهَّ َرُسوُُل كاََن: قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّناَِس َأْحسَن وَس ًاَ ال ٌق ُخلق عليهَّ. .متف

ًاَ َمِسْسُت َماَ:  قاَل  وعنهَّ-622 َ ِديِّباَج ًا ولِ ِريِّر َيَن َح ْل رُسوُِل َكّف ِمْن َأ
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َ ، وَس َيَب َقّط رائَحًة َشَمْمُت َولِ ْط َرُسوُِل ِمن َأ
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد ، وَس َق َل َدْمُت َو ِهَّ َرُسوَُل َخ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ُأّف َقّط ليِ قاََل َفماَ ، ِسنيَن عْشَر وَس ٍء قاََل َولِ ، :  ُتهَُّ ِلَشيِْ ْل ِلَم َفع  :
َتهَُّ؟ ْل َع ٍء ولِ  َف ْلهَُّ َلْم لشيِ َع َ اف َألِ ْلَت :  َع ٌق ؟ َكذا َف . عليهَّ متف

ّثاََمَة بِن الّصعِب  وعن-623 ّلهَُّ رضيَِ َج ْيُِّت: قاَل عنهَّ ال َد ْه َأ ِهَّ رُسوَُل   ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًا وَس ًاَ ِحَماَر ُه ، َوْحِشي ّد َأىَ فلّماَ ، عليِّ َفَر فيِ َماَ ر

ّناَ: قاََل َوْجهيِ ِإ ُه َلْم  «  ّد ْيَك َنُر َل ّ َع ّناَ ِإلِ ٌق» ُحُرٌم َل . عليهَّ  متف

ّوُاِس  وعن-624 ّن ّلهَّ رضيِ سمعاََن بِن ال َألُت:  قاَل عنهَّ ال ِهَّ رُسوَُل س ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِبّر عِن وَس ِم ال ِلث ِبّر : فقاََل وا ُلِق ُحسُن « ال ، الُخ



ِلثُم ْفِسَك فيِ حاََك : ماَ وا ْهَت ، َن ِر َك َعَ َأْن و ّطل ِهَّ َيِّ ْي َل ّناَُس َع ُه» ال  روا
. مسلم

ِهَّ عبد  وعن-625 ّل ّلهَّ رضيِ العاَص بن عمرو بن ال لم:  قاَل عنهماَ ال
ّلهَّ رسوُُل يِّكن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ًاَ ولِ َفاَِحش َفّحش َت َيُِّقوُُل . وكاََن ُم

ِإّن:  ُكم ِمن «  ِر ُكم ِخياَ َن ًاَ َأْحَس ٌق» َأْخلَّق عليهَّ.  متف

ِء أبيِ  وعن-626 ّلهَّ رضيِ الدردا َأن عنهَّ ال ّلى النبيِّ :  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ٍء من « ماَ:  قاََل َقُل َشيِ ْث ُحْسِن من الِقياَمة َيِّوَُم الُمؤِمِن ميَزاِن فيِ َأ

ُلِق ِإّن الُخ ّلهَّ . و ِغُُض ال َفاَِحَش ُيِّب ّي ال ِذ َب : حديِّث وقاَل الترمذي  رواه» ال
. صحيح حسن

ّي ِبذ ّلم الذي  : هوُ» « ال َك َت ُفْحِش َيِّ ِرديء باَل ِم . و . الكلَّ

ّلهَّ رضيَِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-627 ِئَل:  قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رسوُُل ُس ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِر َعْن وَس ْدخُل َماَ َأكث ّناَس ُيِّ ّنَة ال ْقوُىَ: قاَل ؟ الَج َت ِهَّ  «  ّل َوُحسُن ال

ُلق ِئَل الُخ ِر عن َوُس ْدِخُل َماَ َأكث ّناََس ُيِّ ّناََر ال َقاََل:  ال َفُمَف َفْرُج « ال » . َوال

. صحيح حسن : حديِّث وقاَل الترمذي رواه

ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-628 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْكَمُل:  وَس َأ  »
ِنيَن ًاَ الُمؤِم ُهم ِإيَِّماَن ُن ًاَ َأحَس ُلق ُكم ، ُخ ُكْم وخياَُر َياَُر ِئهْم ِخ ِنَساَ  .» ِل

. صحيح حسن : حديِّث وقاَل الترمذي رواه

ّلهَّ رضيَِ عاَئشَة  وعن-629 ّلهَّ رسوَُل سمعت قاَلت ، عنهاَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإّن:  يِّقوُل وَس ْؤِمَن «  ُلم ْدرُك ا ُي ُلِقهَّ ِبُحسِن َل ِم دَرجَة ُخ الصاَئ

ِم َقاَئ . داود أبوُ  رواه» ال

ِهليِّ ُأَماََمة أبيِ  وعن-630 ّلهَّ رضيِ الباَ ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأناَ:  وَس َبيٍت َزِعيٌم «  َبِض فيِ ب ِة ر ّن َتَرَك ِلَمْن الج

َء ِإْن الِمرا َو ًاَ َكاََن .  ّق ِة َوَسِط فيِ َوببيٍت ، ُمِح ّن ِذَب َتَرَك ِلَمْن الج َك ِإن ، ال و
ًاَ َكاََن ِزح ِة أعلى فيِ َوببيٍت ، ماَ ّن ُقهَُّ َحُسَن ِلَمن الَج ُل ، صحيح حديِّث»  ُخ
ِإسناَد داود أبوُ رواه . صحيح ب



.  : الّضاَِمُن» « الّزِعيُم          

ّلهَّ رضيِ جاَبر  وعن-631 ّلهَّ رسوُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِإن: قاَل ُكم ِمْن  «  ّب ُكْم ، ِإليِّ َأَح ِب ْقَر َأ ّنيِ َو ًاَ ِم ِة َيِّوَُم َمجلس َياََم ِق ، ال

ُكم َن ًاَ َأَحاَِس ِإّن َأخلَّق ُكم . و َغَُض َب ُكم ِإليِّ َأ َعد ْب َأ ّنيِ َو ِة يِّوَُم ِم ْلِقياَم ، ا
َثاَُروَن ّثْر ُقوَُن ال ّد َتَش ُقوَُن والُم ِه ْي َف َت ّلهَّ رسوُل : يِّاَ قاَلوُا » َوالُم ْد ال َناَ َق ِلْم َع
َثاَُروَن َثْر ُقوَُن ال ّد َتَش ُقوَُن َفَماَ ، َوالُم ِه ْي َتف ُوَن : قاَل ؟ الُم ّبر َك َت  رواه» « الُم
. حسن : حديِّث وقاَل الترمذي

َثاَُر     ّثر َوُ» « ال ُه ِثيُر  :  ِم َك َكلَّ ًاَ ال ّلف ُق.  َتك ّد َتَش َوالُم ِوُل» «  َتطاَ  : الُم
ّناَِس َعلى ِهَّ ال َكلَِّم ّلُم ، ِب َك َت ِء َويِّ ًاَ فيهَّ ِبمل َفاَُصح ًاَ َت ِظيم ْع َت ِهَّ َو « ، لكلَِّم

ُق ِه ْي َتَف ُلهَُّ» َوالُم َأص ْهِق ِمَن  :  َف ُهوُ ، ال ُء و ِتلَّ َوُ ، الِْم ُه َفَمهَُّ َيِّْمل الذي َو
ِم َكلَّ ُعَ ، ِباَل َوُّس َت َيِّ ِرب ، فيهَّ َو ْغُ ُيِّ ِهَّ َو ًا ِب ّبر َك ًاَ َت َفاَع ِت ًا ، َوار َهاَر ْظ ِإ ِة و َل للَفِضي

ِه َعلى ِر َي . غ

ّلهَّ عبد عن الترمذي وروىَ  ّلهَّ رِحمهَّ المباَرِك بن ال ْفسير فيِ ال ُحْسِن َت
ُلِق َوُ قاَل الُخ ُه َقهَُّ :  َكّف ، الَمعُروف . وبذُل الوُجهَّ َطلَّ َذىَ و َل . ا

والرفق والناة الحلم باب- 74
ّله قال الناس عن والعافين الغيظ، تعالى:  { والكاظمين ال

} . المحسنين يحب والله
عن وأعرض بالعرف، وأمإر العفو، تعالى:  { خذ وقال

} . الجاهلين
بالتي ادفع السيئة، ول الحسنة تستوي تعالى:  { ول وقال

ومإا حميم؛ ولي كأنه عداوة وبينه بينك الذي فإذا أحسن، هي
} . عظيم حظ ذو إل يلقاها ومإا صبروا، الذين إل يلقاها
} المإور عزم مإن ذلك إن وغفر، صبر تعالى:  { ولمن وقال

.

ّباٍَس ابِن  وعن-632 ّلهَُّ َرضيَِ َع ُهماَ ال ْن َقاََل َقاََل َع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِد َلَشّج وَس ْب ْيس:  ع َق ْل ِإّنا ْيِن فيك «  َت َل ُهَماَ َخْص ّب ّلهَُّ ُيِِّح : ال

ْلُم َناَة الِح َل ُه» َوا . ُمسلم  َروا



ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-633 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَلت عنهاَ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإّن:  وَس ّلهَّ «  ٌق ال َق ُيِِّحّب رفي ْف ِر فيِ الّر َلْم ّلهَّ ا ٌق»  ُك . عليهَّ متف

ّلى النبيِ َأن  وعنهاَ-634 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن:  قاَل وَس ّلهََّ «  ٌق ال ِفي ُيِِّحّب َر
َق ِطيِ ، الّرف ْع ُيِّ ُعنِف َعلى ُيِّعطيِ ماَلِ الّرفق على َو ِطيِ لِ َوماَ ال ْع َعلى ُيِّ

ُه ماَ َوُا . مسلم  رواه» ِس

ّلى النبيِّ َأن  وعنهاَ-635 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن:  قاَل وَس ُق «  ُكوُُن لِ الّرف َيِّ
ٍء فيِ ّ شيِ َنهَُّ ِإلِ ُع َولِ ، َزا ْنَز ٍء ِمْن ُيِّ ّ َشيِ َنهَُّ ِإلِ . مسلم رواه»  َشاَ

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-636 ْعَرابيِّ َباَل:  قاَل عنهَّ ال ، المسِجد فيِ َأ
َقاََم ّناَُس َف ْيهَّ ال َل ُعوُا ِإ َق َي ِهَّ ِل ّلى النبيِ فقاَل ، ِفي ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه : وَس ُعوُ َد

ُقوُا ِريِّ َأ ِهَّ َعلى َو ِل ْوُ ً َب ٍء، ِمْن َسْجلَّ ْو َماَ ًاَ َأ ُنوُب ٍء ِمن َذ ّنماَ ، َماَ ِإ ُتم َف ِعث ِريَِّن ُب َيّس ُم
َلْم ُثوُا و َع ْب ِريَِّن ُت َعّس . البخاَري  رواه» ُم

ِهيَِ الجيم وإسكاَن المهملة السين  بفتح» « الّسْجُل       َو ُوُ :  ّدل ال
َئُة ِل َت ِلَك ، ماَء الُمْم ُنوُُب. َكذ ّذ ال

ّلهَّ رضيِ َأنس  وعن-637 ّلى النبيِ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : قاَل وَس
َعّسروا َولِ « يِّّسُروا َبّشُروا ُت َو ّفُروا َولِ .  َن ٌق» ُت . عليهَّ  متف

ّلهَّ عبد بن جريِّر  وعن-638 ّلهَّ رضيِ ال ّلهَّ رسوُل : سمعُت قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِم «َمْن:  يِّ َق ُيِّْحَر ْف ِم الّر ْيَر ُيِّْحر ّلهَُّ الخ » ُك
. مسلم رواه

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-639 ً َأّن عنهَّ ال ِبيِّ قاَل َرُجلَّ ّن ّلى لل اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْوِصنيِ:  وَس ْغَُضْب « لِ:  قاَل َأ َد» َت ّد َفَر ًا   « لِ:  قاَل ، ِمَرار

ْغَُضْب . البخاَري  رواه» َت

َلى أبيِ  وعن-640 ّداد يِّع ّلهَّ رضيِ َأوٍس بن ش ّلهَّ رسوُل عن ، عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن:  قاَل وَس ّلهَّ «  َتَب ال ِلحَساَن َك ٍء ُكّل على ا ، َشيِ
ِإذا ُتم ف ُنوُا َقتل َأحِس َلَة َف ْت ِق َذا ال ِإ ُتم َو ُنوُا َذبْح َأْحِس ْبحة َف ّذ ّد ال ُيِح ُكم ول ُد َأَح

َتهَّ ْفر ِرْح َش ُي َتهَُّ َول . مسلم  رواه» َذبيَح



ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-641 ّير َماَ:  قاَلت عنهاَ ال ّلهَّ رسوُل ُخ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّ َقّط َأْمريِِّن َبيَن وَس َذ ِإلِ ُهَماَ َأخ ْيَِّسَر ُكن َلم َماَ ، َأ ًاَ َيِّ كاََن فإْن ، ِإثم
ًاَ ّناَِس َأبعد َكاََن ِإثم ْنهَُّ ال َقَم . وَماَ ِم َت ّلهَّ رسوُل ان ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ِهَّ ْفِس َن ٍء فيِ ِل ّ ، َقّط َشيِ َتهَك َأن ِإلِ ِهَّ ُحْرَمُة ُتن ّل َتِقم ، ال ِهَّ َفين ّل . تعاَلى ل
ٌق عليهَّ. متف

ّلهَّ رضيِ مسعوُد ابن  وعن-642 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َألِ:  وَس ُكْم «  ِر َعلى َيِّْحُرُم ِبَمْن َأْخبُر ّناَ ْو ال ِهَّ َتْحُرُم ِبَمْن َأ ْي َل ّناَُر َع ال

ِريٍِّب ُكّل على َتْحُرُم ؟ ّيٍن َق ّيٍن َه ْهٍل» ل .َس

. حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي رواه

ِلعراض العفو باب- 75 الجاهلين عن وا
ّله قال عن وأعرض بالعرف، وأمإر العفو، تعالى:  { خذ ال

} . الجاهلين
} . الجميل الصفح تعالى:  { فاصفح وقال
ّله يغفر أن تحبون أل وليصفحوا، تعالى:  { وليعفوا وقال ال
} . لكم؟
المحسنين يحب والله الناس، عن تعالى:  { والعافين وقال

. {
} المإور عزم مإن ذلك إن وغفر، صبر تعالى:  { ولمن وقال

مإعلومإة. كثيرة الباب في واليات

ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-643 ّلى للنبيِّ قاَلت َأنهاَ عنهاَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْيَك َأتى هل:  وَس َل ْوٌُم َع ّد َكاََن َيِّ ٍد يِّوُم ِمْن َأش ْد : قاَل ؟ ُأُح َق َل ِقيُت «  َل

َكاَن ، َقوُِمِك ِمْن ّد و ِقيُت ماَ َأش ُهْم َل ْن ْوُم ِم ِة يِّ َب َق ْذ ، الع َنفِسيِ عَرضُْت ِإ
ْبِن على ِد ا ْب ِليَل َع ِد ابِن َيِّاَ ْب َلْم ، ُكلَّل ع ِنى ف ْدُت ماَ ِإلى ُيِّجب َلْقُت ، َأر َط ْن َفاَ
َناَ َأ ْهُموٌُم َو ِهيِ على َم َلْم ، َوْج ْق ف ِف َت ّ َأْس َأناَ ِإلِ ِلِب بقرِن َو ّثعاَ ْعُت ، ال َف َفر

ْأِسيِ ِإذا ، ر َناَ َف ٍة َأ َب ّلتنيِ َقد ِبسحاَ َظرُت ، َأظ َن ِإذا ف عليهَّ ِجبريُِّل ِفيهاَ َف
َناَدانيِ ، السلَّم ِإّن: فقاَل ف ّلهَّ   َوماَ َلَك، قوُِمك َقوَُل َسِمعَ َقد تعاَلى ال

ّدوا َليَك َر َليك بعَث َوقد ، َع َلَك ِإ ُه الجباَِل م ْأُمر ْئَت بماَ ِلت ِنيِ ِفيهم ِش َدا َناَ َف
َلُك َباَِل م ّلَم ، الِج ُد  يِّاَ: قاَل ُثّم َعليِّ َفس ّلهَّ ِإّن ُمَحّم َعَ َقد ال َقوَُل سم



َناَ ، َلَك َقوُِمَك َأ َلُك و ْد ، الِجباَِل َم َق َثنيِ و َع ّبيِ َب ْيَك َر َل ْأُمَرنيِ ِإ ِرَك ِلت َأْم َفَماَ ، ِب
ِإْن شئَت ْئَت :  ْقُت ش َب ْط َأ َليهُم :  ْين َع َب َلْخَش ّلى النبيِ  فقاَل» ا اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِرَج َأْن َأْرُجوُ « بْل:  وَس ّلهَّ ُيِّْخ ِهم ِمْن ال ِب ُد مْن َأْصلَّ ُب ْع ّلهَّ يِّ ُه ال َد َوْح

ِرُك لِ ِهَّ ُيِّْش ًاَ ِب ْيئ ٌق» َش . عليهَّ  متف

َلْخشباَن        َطاَن  : الجبلَّن» « ا ّكة الُمِحي َلْخَشُب.. بم الجبل : هوُ  وا
. الغُليظ

ّلهَّ رسوُل ضَرَب ماَ:  قاَلت  وعنهاَ-644 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ْيئ َش
ِه َقّط ِد َي ًة ولِ ، ِب َأ ًاَ، ولِ اْمر ِدم ّ خاَ َد َأْن ِإلِ ِه ِبيل فيِ ُيَِّجاَ ِهَّ َس ّل ِنيل وماَ ، ال
ْنهَُّ َتِقم َقّط شيِء م َين ِهَّ ِمْن َف ِب ّ صاَِح َهَك َأْن ِإلِ َت ِم ِمن َشيِء ُيِّن ِر ِهَّ َمَحاَ ّل ال

ِقَم تعاَلى َت ْن َي َف ِهَّ :  ّل . مسلم  رواه. تعاَلى ل

ّلهَّ رضيِ َأنس  وعن-645 ُكنُت: قاَل عنهَّ ال َعَ َأْمِشيِ   ّلهَّ رسوُل َم ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٌد وعليهَّ وَس ِليُظ َنْجَرانيِّ ُبر ِة غ َكهَُّ ، الَحاَِشي َأدر ْعَرابيِّ ف ، َأ

ُه ِهَّ َفجبذ ِئ َدا ِر َذة ِب ْب ًة َج َد ِتِق صفحة إلى َفنظرُت ، َشديِّ ّنبيِّ عاَ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َقد ، وَس ّثَرت و ِء َحاَِشيُة ِبهاَ َأ ِة ِمْن الّردا ّد ِهَّ ِش ِت َذ َيِّاَ قاَل ُثّم ، َجب  :

ُد ِهَّ ماَِل ِمن ليِ ُمْر ُمَحّم ّل َدَك الذي ال َفَت ِعن َت ْيهَّ . فاَل َل َأمر ُثّم ، فضِحَك ، ِإ

ٍء َلهَُّ َطاَ َع ٌق. ب . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ مسعوُد ابن  وعن-646 ّنيِ:  قاَل عنهَّ ال َأ ُظُر ك رسوُل إلى َأن
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِكيِ وَس ًاَ يِّْح ّي ِب ِء ِمن َن َلنبياَ َوُاُت ، ا ِهَّ صل ّل َوسلَُّمهَّ ال

َليهم َبهَُّ ، َع ُه َقوُُمهَُّ َضَر َأدموُ َوُ ، َف ُه ّدَم َيِّمَسُح َو ِهَّ َعْن ال ِه  «: ويِّقوُل ، َوج
ُهّم ّل ِر ال ِف َقوُميِ اغ ُهم ِل ّن ِإ َلُموَُن لِ َف ْع ٌق» َيِّ . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-647 ّلهَّ رسوُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َليس:  قاَل وَس ُد «  ِة الّشديِّ َع ّنماَ ، ِباَلّصر ُد ِإ ِلُك الذي الشديِّ نفسهَُّ َيِّم

ٌق»  الغُضِب ِعند . عليهَّ متف

الذى احتمال باب- 76
ّله قال الناس عن والعافين الغيظ تعالى:  { والكاظمين ال

} . المحسنين يحب والله



} المإور عزم مإن ذلك إن وغفر، صبر تعالى:  { ولمن وقال
.

قبله. الباب في السابقة الحاديث الباب وفي

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ وعن- 648 ً َأن عنهَّ ال ّلهَّ رسوُل يِّاَ:  قاَل رجلَّ ِإّن ال
َبًة ليِ ُلهم َقَرا َطعوُنيِ َأِص َيِّق ُأحِسُن ، َو ِهم َو ُئوَُن ِإلي ُيِِّسي ُلُم ، إليِّ و َأح و

ُلوَُن َعنهم َليِّ ويِّجه ِئن : فقاَل ، َع َل ّنَماَ ُقلَت َكَماَ ُكنَت «  َأ َك المّل ُتِسّفهم َف
ّلهَّ من معَك يَِّزاُل ولِ َليهم َظهيٌر تعاَلى ال  رواه» ذلك َعلى ُدْمَت ماَ َع

َق . وقد مسلم َب » . الرحاَم صلة « باَب فيِ َشْرُحهَّ َس

الشرع حرمإات انتهكت إذا الغضب باب- 77
تعالى الله لدين والنتصار

ّله قال ّله حرمإات يعظم تعالى:  { ومإن ال عند له خير فهو ال
} . ربه

ّله تنصروا تعالى:  { إن وقال } . أقدامإكم ويثبت ينصركم ال

ّي عمرو بن عقبة مسعوُد أبيِ  وعن-649 ّلهَّ رضيِ البدر : قاَل عنهَّ ال
َء ّلى النبيِّ إلى َرُجٌل َجاَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنيِ فقاَل ، وَس َأّخر : إ َت ِة َعن ل َصلَّ

ْبِح ِطيل ِمماَ فلٍَّن أْجِل ِمن الّص َناَ ُيِّ ّلى النبيِ رأيِّت فَماَ ، ِب ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ٍة فيِ َغِضَب  وَس َظ ّد َقّط موُِع ٍذ َغِضَب مّماَ َأش َيِّاَ فقاَل ، َيِّوُمئ َهاَ :  أيِّ

َ

ّناَس ّفريِّن ِمنكم : إّن ال َن ُكْم ُم ّيِّ أ
َ ّناََس َأّم . ف ُيوُِجز ال ِهَّ ِمْن فإّن ، َفل ِئ ورا

َكبيَر ِة وذا والّصغُيَر ال عليهَّ.  متفق» الَحاََج

ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-650 ِدَم قاَلت عنهاَ ال ّلهَّ رسوُل : ق ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍر ِمْن وَس َف َقد ، س َتْرُت و ًة َس ْهوُ ٍم ليِ َس ِهَّ بِقرا َفلّماَ ، َتَماَثيُل َفي
ُه ّلهَّ رسوُل رآَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكهَُّ  وَس ّوَُن هت َل َت ُههَُّ و َيِّاَ : وقاَل وج  »

ِئَشُة ّد عاَ َأَش ّناَِس :  ًاَ ال َذاب ِهَّ ِعند َع ّل ِة يِّوُم ال ّلذيَِّن القياَم ُهوَُن ا ِبَخلِق ُيِّضاَ
ِهَّ ّل . عليهَّ  متفق» ال

ُة َوُ ْه ّفة» « الّس ُكوُُن  : كاَلّص  بكسر» « الِقرام ... و البيت يِّدي بين ت
. فيهَّ التيِ الصوُرة  : أفسد» « هتكهَّ و رقيق، : ستر القاَف



ًاَ َأّن  وعنهاَ-651 ُهم قريِّش َهّم ْأُن َأ ِة َش َقت التيِ الَمخُزوِمية المرأ َسر
ّلُم من:  فقاَلوُا ّلهَّ رسوَُل فيهاَ ُيِّك ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  َمن: فقاَلوُا ؟ وَس

ُء ِري َت ِهَّ يِّج ٍد بُن ُأساَمُة إلِ علي ّلهَّ رسوُل ِحّب زيِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َّلمهَُّ ؟  َك ّلهَّ رسوُل فقاَِل ، ُأساَمُة َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعَ:  وَس َتشف َأ  »

ّد فيِ ِد ِمن ح ُدو ِهَّ ُح ّل َطَب قاََم  ثم» ، ؟ تعاَلى ال َت  « إنماَ: قاَل ثم َفاَْخ
َلَك ْه ُكم من أ ُهم قبل ّن ُنوُا أ َذا كاَ َق إ ِهم سر ُه الّشريُِّف ِفي ُكوُ سرق وإذا ، َتر
ِم ِعيُف ِفيه ِهَّ َأقاَُموُا الّض ّد، علي ْيُِّم الح ّلهَّ وا ٍد بنت فاَطَمة أّن لوُ ، ال محم

َقْت ْعُت سر َط َق َهاَ ل ٌق» َيِّد . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ أنس  وعن-652 ّلى النبيِ أن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأىَ وَس َر
ِة فيِ ُنخاََمًة ّق الِقبل ِهَّ ذلَك . فش َلي ّتى َع ِؤي ح ِهَّ فيِ ُر ِه َقاََم ، وج ّكهَُّ َف َفَح

ِه ِد َي ِتهَّ فيِ َقاَم إذا أَحدكم « إن:  فقاَل ب ّنهَُّ َصلَّ َناَِجيِ َفإ ّبهَّ ُيِّ ّبهَُّ وإّن ، ر ر
َنهَُّ َبيَن َبي ِة و َل ْب ِق َقّن فلَّ ، ال ْبُز ُكم َيِّ ُد ِة ِقبَل َأح َل ْب ِق ِكن ، ال ِه َعْن ول ِر ْو َيَِّساَ أ

ِهَّ تْحَت َدِم ُثّم» ق َذ   ِهَّ طرَف أَخ ِئ َق ِردا ِهَّ َفبص ّد ُثّم ، ِفي ْعَضهَُّ ر ْعٍض على َب ب
َأو:  فقاَل َعُل «  ْف ٌقهكذا» َيِّ . عليهَّ  متف

ُبصاَِق والمُر ِه عْن باَل ِر ِهَّ تحَت أو يَِّساَ َوُ َقدِم ِر فيِ كاََن إذا فيماَ ُه ْي َغ
ِد َأّماَ ، الَمسِج ِد فيِ َف ْق َفلَّ المسِج ّ َيِّبُص ِهَّ فيِ إلِ ِب . ثوُ

ونصيحتهم برعاياهم بالرفق المإور ولة أمإر باب- 78
عليهم والتشديد غشهم عن والنهي عليهم والشفقة
حوائجهم وعن عنهم والغفلة مإصالحهم وإهمال

ّله قال المؤمإنين مإن اتبعك لمن جناحك تعالى:  { واخفض ال
. {

ّله تعالى:  { إن وقال ذي وإيتاء والحسان بالعدل يأمإر ال
لعلكم يعظكم والبغي، والمنكر الفحشاء عن وينهى القربى،
} . تذكرون

ّلهَّ رضيِ عمر ابن  وعن-653 ّلهَّ رسوَُل : سِمعُت قاَل عنهماَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُكم:  يِّقوُل وَس ّل ُك ُكْم ، راٍع «  ّل ُك ِهَّ عْن مسؤوٌل و ِت : رِعي

ُؤوٌل راٍع الماَُم ِهَّ َعْن وَمْس ِت ّي ِهَّ فيِ َراٍع والّرُجُل ، رِع ِل عْن َومسؤوٌل أه
ِهَّ ِت ّي ُة ، َرِع َأ ِتهاَ َعْن َومسؤولّة َزوجهاَ بيِت فيِ راعيٌة َوالَمر ّي ِدُم ، رِع والَخاَ



ِه ماَل فيِ َراٍع ِد ّي ُؤوٌل َس ِهَّ َعْن َوَمس ِت ُكم ، َرِعي ّل ُك ُؤوٌل راع و َعْن ومس
ِهَّ ِت ّي ٌق» رِع . عليهَّ  متف

ْعلى أبيِ  وعن-654 ِقل َيِّ ْع ٍر بن َم ّلهَّ رضيِ َيَِّساَ : سمعُت قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍد ِمن « ماَ:  يِّقوُل وَس ِهَّ عب ّلهَّ يِّسترِعي ال

ّيًة َوُ َيِّموُُت يِّوَُم َيُِّموُُت ، رع ُه ِهَّ َغاٌَش و ِت ّي ّ ، ِلَرِع ّلهَّ َحّرَم إلِ ِهَّ ال َلي ّنَة ع » الَج
ٌق . عليهَّ متف

ٍة وفيِ َلم:  روايِّ َف َهاَ «  ِهَّ َيُِّحط ُنْصح ّنة َرائَحَة يِِّجد لم ِب » . الَج

ٍة وفيِ ٍر ِمن « ماَ:  لمسـلم روايِّ ِليِ َأِمي ِلميَن ُأموَُر َيِّ ُد لِ ُثّم ، الُمس َه َيِّج
ُهم ْنصُح ، َل َيِّ ُهم، و ّ ل ُهُم َيِّدُخل َلم إلِ َع ّنَة َم » . الَج

ّلى اللهَّ رسوُل : سمعت قاَلت عنهاَ اللهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-655 َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُأمتيِ أمر من َوليِ من  « اللهم: هذا بيتيِ فيِ يِّقوُل وَس

ًاَ ِليَِ ومن ، عليهَّ فاَشقق عليهم فشق شيئ ًاَ أمتيِ أمر من َو فرفق شيئ
. مسلم رواه»  بهَّ فاَرفق بهم

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-656 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َنت:  وَس َكاَ ُنوُ «  ِئيَل َب ُهُم إسَرا ُء َتُسوُُس ْنبياَ َل ّلماَ ، ا َلَك ُك نبيِ َه
َفهَُّ َل ّنهَُّ ، نبيِ َخ ُكوُُن ، َبعدي نبيِ لِ َوإ َي ُء َبعدي وَس َفاَ َل ُثُروَن ُخ َيك : قاَلوُا » َف

ّلهَّ رسوُل َيِّاَ َناَ َفماَ ال ْأُمُر ُفوُا : قاَل ؟ َت َأو ِة «  َع َبي ّوِل ِب َل ّوِل ا َل ُثّم ، فاَ
ُهم ُطوُ ُهم َأع ّق َألوُا ، َح ّلهَّ َواس ُكم الذي ال ّلهَّ َفإّن ، َل ُلهم ال ِئ عّماَ ساَ

ُهم َترعاَ . عليهَّ متفق»  اس

ِئذ  وعن-657 ٍو بن عاَ ّلهَّ رضيِ عمر ّنهَُّ عنهَّ ال ِد على َدَخَل َأ ِهَّ ُعبي ّل ابن ال
ٍد ْي:  لهَّ فقاَل ، ِزيِّاَ َنيِّ َأ ّلهَّ رسوُل َسِمعُت إنيِ ، ُب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ِء َشّر « إّن : يِّقوُل َطمُة الّرعاَ ّيِّاََك » الُح ُكوَُن أن فإ ُهم َت ْن ٌق ، ِم . عليهَّ متف

ّي مريَِّم أبيِ  وعن-658 ِد َلز ّلهَّ رضيِ ا ِويَِّة َقاََل َأنهَّ ، عنهَّ ال َعاَ رضيِ لم
ّلهَّ ّلهَّ رسوُِل : َسِمعُت عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه « من:  يِّقوُل  وَس ّ ولِ
ّلهَّ ًاَ ال ِر ِمن َشيئ ِلميَن ُأموُ ِم ُدوَن َفاََحتَجَب الُمس ِه ِتهم َحاَجت ّل ِرهم وَخ َفق ، و

َتَجب ّلهَّ اح ِتهَّ ُدوَن ال ِهَّ َحاََج ِت ّل ِه وَخ ِر َفق ِة يِّوَُم و َعل» الِقياَم َفج ِويُِّة   َعاَ رُجلَّ ُم
َوُائِج على َد أبوُ . رواه الناَِس َح . والترمذي ، داو



العادل الوالي باب- 79
ّله قال ّله تعالى:  { إن ال ذي وإيتاء والحسان بالعدل يأمإر ال

}  الية. القربى
ّله إن تعالى:  { وأقسطوا وقال } . المقسطين يحب ال

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-659 ّلى النبيِ عن ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َعٌة: قاَل ْب ُهُم  « َس ّل ِظ ّلهَّ ُيِّ ِهَّ فيِ ال ّل ّ ِظّل لِ يِّوَُم ِظ ّلهَُّ إلِ ِدٌل : إَماٌَم ِظ ، عاَ

َأ وَشاَّب ِة فيِ َنَش َد ِهَّ ِعباَ ّل ٌق وَرُجٌل ، َتعاَلى ال ّل َع ُبهَُّ ُم ِد فيِ َقل ، الَمَساَِج
ّباَ ورُجلَِّن ّلهَّ فيِ َتَحاَ َعاَ ، ال َتم ِهَّ اج َقاَ ، علي َتفّر ِهَّ و َلي َعتهَُّ ورُجٌل ، ع ٌة د َأ امَر

َقاَل ، وجَماٍَل َمنِصب َذاُت  ّنى ف ّلهَّ َأَخاَُف : إ َق وَرُجٌل ، ال ّد ٍة َتَص ، ِبصدق
َفاَهاَ َأْخ ّتى َف َلَم لِ َح ُلهَُّ َتع ُق ماَ ِشماَ ِف ُنهَُّ ُتن ِي َكر وَرُجٌل ، يِّم ّلهَّ َذ ًاَ ال ِلي َخاَ
َفاََضْت ُه َف َناَ ٌق» عي . عليهَّ  متف

ِهَّ عبد  وعن-660 ّل ّلهَُّ رضيِ العاَص بن عمرو بِن ال : قاَل قاَل عنهماَ ال
ِهَّ رسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع َد الُمقِسطيَن « إّنوَس ْن ِهَّ ِع ّل َعلى ال
ِبَر ٍر ِمْن َمناَ ِذيَِّن نوُ ّل ُلوَُن : ا ِد ْع ِهْم فيِ يِّ ْكِم ِهْم ُح َأهلي ّلوُا وماَ و ُه» ُو  روا

. مسلم

َعن-661 ّلهَّ رضيِ ماَلٍك بن عوُِف  و ْعُت قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رسوُِل : سِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َياَُر:  يِّقوُُل وَس ُكْم «ِخ ّلذيَِّن َأئَمت ُهم ا ّبوُن ُكم ُتِح ّبوُن ُيِّح ، و

ّلوَُن ُتَص ِهم و ْي َل ّلوَُن ع ُيَِّص ُكْم و ْي َل ُكم وِشَراُر ، ع ِت ّلذيَِّن َأئّم ُهم ا ِغُُضوُن ْب ُت
ُكْم َن ِغُُضوُ ْب ُيِّ ُهْم ، و َن ُعنوُ ْل َت ْلناَ:  » قاَل ويِّلعنوُنكم و ِهَّ رُسوُل يِّاَ ُق ّل َفلَّ ، ال َأ

ُهْم ُذ ِب َقاَُموُا ماَ ، « لِ : قاََل ؟ ُنناَ ُكُم َأ َة ِفي َقاَُموُا ماَ ، لِ ، الّصلَّ ُكُم َأ في
 مسلم.» الَصلَّة

ّلوَُن: قوُلهَّ        ُتَص ِهْم  «  ْي َل ْدعوَُن» َع َت ُهْم  :  . ل

َعْن-662 َياَِض  و ّلهَُّ رضيِ ِحماَر بن ِع ْنهَّْ ال ْعت قاََل َع ِهَّ َرُسوُل : سِم ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْهُل:  يِّقوُُل وَس َأ ِة « ّن َثٌة الَج ُذو َثلَّ ْلطاٍَن :  ُمْقِسٌط ُس



ٌق ّف َوُ ٌق َرِحيٌم وَرُجٌل ، ُم ْلِب َرقي َق ُكّل ال َبى ِذىَ ِل ٍم ُقْر ِل ِفيٌف ، َوُمْس َع و
ّفٌف َع َت ُه» ِعياٍَل ُذو ُم . مسلم  روا

مإعصية غير في المإور ولة طاعة وجوب باب- 80
المعصية في طاعتهم وتحريم

ّله قال ّله، أطيعوا آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا ال وأطيعوا ال
} . مإنكم المإر وأولي الرسول،

ّلهَُّ رضيِ عمر ابن  وعن-663 ّلى النبيِ َعن عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َعلى: قاَل  ِء  «  ِلم الَمْر ُعَ الُمْس َعُة الّسْم ّطاَ َه َأَحّب ِفيماَ وال ِكَر ّ ، و أْن ِإلِ

ْؤَمَر ٍة ُيِّ َي ْعِص ٍة ُأِمر َفإذا ِبَم َي ْعِص َ ِبم َعَ َفلَّ َعَة َولِ َسْم ٌق» طاَ . عليهَّ  متف

ّناَ:  قاَل  وعنهَّ-664 َناَ إذا ُك ْع َيِّ ِهَّ رُسوَُل باَ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعلى  وَس
ِة الّسْمعَِ ّطاَع ُقوُُل وال َناَ يِّ ُتْم «فيماَ:  َل ْع َط َت ٌق» اْس . عليهَّ  متف

ْعُت قاَل  وعنهَُّ-665 ِهَّ رُسوَُل : َسِم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  يِّقوُل  وَس
َعَ َمْن َل ًا خ ٍة مْن َيِّد َع ّلهَّ َلِقى َطاَ ْوُم ال ِة يِّ َ القياََم ماََت َوَمْن ، َلهَُّ ُحّجَة ولِ

ْيس َل ِهَّ فيِ َو ِق ُن َعٌة ُع ْي ّيًة ِميتًة َماََت ب ًل ِه . مسلم  رواه» َجاَ

ٍة وفيِ َوُ ماََت « وَمْن:  لهَّ روايِّ ُه ٌق َو ِر َفاَ ِة ُم ْلَجماَع ّنهَُّ ، ل َتًة يُِّموُت َفإ ِمي
ّيًة ِهل َتُة . » َجاَ . الميم  بكسر» « الِمي

َعن-666 َنٍس  و ّلهَُّ رضيِ أ ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُعوُا: وَس ْعِمل وإِن ، وأطيعوُا  « اْسَم ُت ُكْم اْس ْي َل ٌد ع ْب َأّن ، حبشّى ع َك
ْأسهَُّ َبٌة َر ِبي . البخاَري  رواه» َز

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-667 ِهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْيَك:  وَس ُعَ « عل ّطاَعُة الّسْم ِرَك فيِ َوال ِرَك ُعْس ُيِّْس ِطَك و ْنَش َوم

ِهَك ْكر ٍة وَم َثَر َأ ْيك و َل ُه» َع . مسلم  روا



ِد  وعن-668 ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيِ َعمرو بن ال ّناَ: قاَل عنهماَ ال ُك رسوُل َمعَ  
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍر فيِ  وَس َف ْلناَ ، َس َنَز ً َف ِزلِ ْن ّناَ ، م ُيِّصلُح مْن َفِم

ُه َء ّناَ ، ِخباَ َتِضُل مْن وِم ْن ّناَ ، يِّ َوُ َمْن َوِم ِه، فيِ ُه ِر ْذ َجَش َدىَ إ َناَدي ناَ رسوُل ُم
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ جاَِمعٌة : الّصلَّة وَس ْع َتم ِهَّ َرُسوُِل إلى . فاَْج ّل ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنهَُّ : فقاَل  وَس ُكْن َلْم « إ ْبليِ نبيِ َيِّ ّ َق ِهَّ َحقاَ َكاََن إلِ ْي َل ع
ُدّل أْن َتهَُّ َيِّ ِر َعلى ُأّم َلُمهَُّ ماَ َخي ْع ُهْم يِّ ُهم ، ل ِذَر ُيِّن َلُمهَُّ ماَ َشّر و ُهم يِّع وإّن ، ل

ُكْم َت ِه ُأّم ِذ ِعَل ه ُتهاَ ُج ِلهاَ فيِ َعاَفي ّو ُيِصيُب ، َأ َهاَ وَس ٌء آَِخَر ُأُموٌُر بلَّ و
َهاَ، َن ِكُرو ُء ُتن َتٌن وتجيِ ُق ِف ّق ًاَ َبعُضهاَ ُيِّر ْعض َنُة وتجيِء ، َب ْت ِف ُقوُُل ال المؤِمُن َفي

ِه ِذ َكتيِ : ه ِل ْه َكِشُف ُثّم ، ُم ْن ُء ، َت َنُة وتجيِ ُقوُُل الِفت َي ْؤِمُن َف ِه الُم ِذ ِه : ه ِذ ، ه
ِر عن ُيَِّزْحَزَح أْن َأَحّب َفَمْن ّناَ ْدَخَل ، ال ُيِّ ّنَة و ِهَّ ، الج ِت ْأ َت ْل َوُ منيتهَّ َف ُه ْؤِمُن َو ُيِّ
ِهَّ ّل ِم ِباَل ْوُ َي ِر َوال ْأِت ، الِخ َي َل َتى َأْن ُيِِّحّب الذي الناَِس إلى و ِهَّ ُيِّؤ ْي َل . إ

ًاَ َباَيِّعَ وَمْن         ُه إماَم َطاَ ْع َأ َقَة َف ْف ِه َص ِد َة ، يِّ ِهَّ وثَمر ْلب ْعهَُّ َق ُيط َفل إِن . 
َع َطاَ َت َء َفإْن ، اْس ُعهَُّ آََخُر َجاَ ُبوُا ، يِّناَز َق فاَْضر ُن ِر ُع ُه  » الَخ . مسلم روا

ْوُلهَّ َتِضُل:  َق ْن ُق  أي» « يِّ ِب ُيِّساَ ْبل باَلّرْميِ :  ّن ّنّشاَب باَل »  « والَجَشُر. وال
ِء المعجمة والشين الجيم بفتح ّدواّب : وهيِ وباَلرا َعى التيِ ال َتبيُت َتْر و

َنهاَ ُق. وقوُلهَّ:  َمكاَ ّق ُيِّر َهاَ «  ْعُض ًاَ ب ّيُر أي»  َبعض ُيِّص ًاَ بعَضهاَ :  ًاَ بعض ِقيق ، ر
ًاَ أي ِم : َخِفيف َظ ِع ُه ِل َد ْع ّثاَنيِ ، ماَب ُق فاَل ّق ّوَل ُيِّر َل ُق . وقيَل ا ّوُ ُيَِّش ُه:  : معناَ

َهاَ ْعُض ْعٍض إلى َب ُيِّْشبهَُّ وقيَل وتْسوُيِّلهاَ بتْحسينهاَ ب ًاَ بعُضهاَ :  ْعض . َب

َة أبيِ  وعن-669 ْيد َن ِئِل ُه ٍر بن وا ّلهَّ رضيِ ُحْج َأَل: قاََل عنهَّ ال َلمُة  ش َس
َد بُن ْعفيِّ يِّزيِّ ِهَّ َرُسوَُل الُج ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ نبيِ : يِّاَ فقاََل ، وَس ّل ، ال

ْيَِّت َأ َناَ َقاََمْت إْن أَر ْي َل ُء ع َناَ ُأمرا ُلوُ َأ ُهْم َيِّس ّق َناَ ، ح ُعوُ َن ّقناَ ويِّْم َناَ َفَماَ ، ح ْأُمُر ؟ َت
ْعرَض َأ َلهَُّ ُثّم ، عنهَّ َف َقاَل ، سأ ِهَّ َرُسوُُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « وَس
ُعوُا ُعوُا اْسَم ِطي ّنماَ ، وأ ِهْم َفإ ْي َل ُلوُا ع ُكم ماَُحّم ْي َل ُتْم ماَ وع ْل ُه» ُحّم  روا
. مسلم

َعْن-670 َو ِد   ْب ِهَّ َع ّل ٍد بن ال ُعوُ ّلهَُّ رضيِ مْس ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ: وَس ّن ُكوُُن  « إ َت ِدي س ْع ٌة ب َثَر ُأُموٌُر ، َأ َهاَ و َن ِكُرو ْن » ، ُت
ِهَّ رُسوَُل : يِّاَ قاَلوُا ّل ْأُمُر َكيَف ، ال ْدرَك َمْن َت ّناَ َأ ّدوَن:  َقاََل ؟ ذلَك ِم َؤ ُت  »
ّق ُكْم الذي الَح ْي َل ُلوَُن ، َع َأ َتْس ّلهَّ و ُكْم الذي ال ٌق» َل . عليهَّ  متف



ّلهَُّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-671 ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َعنيِ « َمْن:  وَس َطاَ ْد َأ َق َع َف َطاَ ّلهَّ َأ ْد َعَصاَنيِ َوَمْن ، ال َق َعَصى َف
ّلهَّ ِطعَِ َوَمْن ، ال ْد الِميَر ُيِّ َق َعنيِ َف َطاَ ْعِص وَمْن ، أ ْد الِميَر يِّ َق ِنيِ َف » َعَصاَ

ٌق . عليهَّ متف

ّلهَّ رضيِ عباٍَس ابن  وعن-672 ّلهَّ رسوُل أن عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِره « من:  قاَل وَس ِه ِمْن َك ِر ًاَ َأِمي ْيئ ِبر ش َيص ّنهَُّ ، َفل ِمَن َخرج َمن فإ

َطاَِن ًا الّسل َتًة َماََت ِشبر ِليًة ِمي ِه ٌق» جاَ . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ بكر أبيِ  وعن-673 ّلهَّ رسوُل : سمعت قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َهاََن « َمن:  يِّقوُل وَس َطاََن أ َنهَُّ الّسل َهاَ ّلهَّ َأ الترمذي رواه»  ال
. حسن : حديِّث وقاَل

. أبوُاب فيِ بعضهاَ سبق وقد ، الصحيح فيِ كثيرة أحاَديِّث الباَب وفيِ
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ْدُع أو عليه يتعين لم إذا إليه حاجة َت

ّله قال يريدون ل للذين نجعلها الخرة الدار تعالى:{تلك ال
ًا ًا،والعاقبة ول الرض في علو للمتقين}. فساد

َة بن الرحمِن عبد سعيد أبيِ  وعن-674 ّلهَّ رضيِ َسُمر : قاَل ، عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل ليِ قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َيِّاَ:  وَس َد «  َة بن الّرحمن َعب سُمَر
َأل : لِ َة َتس ّنَك ، الماََر َتهاَ إن َفإ ِطي ْع ِر َعن ُأ ْي ٍة َغ َل َأ َليهاَ ُأعنَت مس وإن ، ع

َتهاَ ِطي ٍة َعن ُأع َأل ِكلَت مس ْيهاَ ُو َل َذا ، إ ْفَت وإ َل َأيِّت ، َيِِّمين َعلى َح َغيرهاَ َفَر
ًا َهاَ َخير ْأِت ، ِمن ّفر ، خيٌر ُهوُ الذي َف ِنَك َعن وك ٌق»  َيِّمي . عليهَّ متف

ٍر أبيِ  وعن-675 ّلهَّ رضيِ ذ ّلهَّ رسوُل ليِ : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ًاَ، َأَراك َذر أباَ « يِّاَ:  وَس ِعيف َنفسيِ، ُأِحّب ماَ لَك ُأِحّب وإنيِ ض لِ ِل

َأّمرّن ْين على َت ْثن َيّن ولِ ا ّل ِم» ماَل توُ ِتي مسلم.  رواهيِّ

ّلهَّ رسوُل : يِّاَ  قلت: قاَل  وعنهَّ-676 ُلنيِ ألِ ال ِه فَضرب ؟ َتستعِم ِد ِبي
ِبيِ على ْنك ّنَك َذّر أباَ « يِّاَقاَل:  ُثّم م ِعيف إ َهاَ ، َض ّن ّنهاَ ، َأماَنة وإ يِّوُم وإ



ٌي القياََمة َدامٌة ِخْز َن ّ ، و ّقهاَ أَخذهاَ من إلِ ِهَّ الذي وأدىَ ، ِبح » ِفيهاَ علي
. مسلم رواه

ّلهَّ رضيِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-677 ّلهَّ رسوُل أن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّنكم:  قاَل  وَس ِرصوُن « إ ِة على ستح ُكوُُن ، الماَر َت َداَمة وس ْوُم َن يِّ

ِة ُه» ر الِقياََم . البخاَري وا
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والقبول السوء قرناء مإن وتحذيرهم صالح وزير اتخاذ على

مإنهم
ّله قال إل عدو لبعض بعضهم يومإئذ تعالى:  { الخلء ال

} . المتقين

ٍد أبيِ  عن-678 ّلهَّ رضيِ هريِّرة وأبيِ سعي ّلهَّ رسوَُل أن عنهماَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َعَث « َماَ:  قاَل وَس ّلهَُّ َب َلف ولِ ، نبيِ ِمن ال َتْخ ٍة ِمْن اس َف َخلي
ّ َنْت إلِ َتاَِن َلهَُّ َكاَ َطاَن َنٌة ِب َطاَ ِب ُه :  ْأُمُر ْعُروِف َت َنٌة ، عليهَّ َوتُحّضهَُّ ِباَلَم َطاَ ِب و

ُه ْأُمُر ِهَّ وتُحّضهَُّ ِباَلّشّر َت ّلهَُّ َعَصَم من والَمعُصوُُم علي . البخاَري  رواه» ال

ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-679 ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَلْت عنهاَ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َد  « إذا:  وَس ّلهَّ أَرا ِر ال ًا باَلِمي َعَل ، خير إن ، ِصدٍق وزيَِّر لهَّ َج
ُه َنسيِ ّكر َكَر َوإن ، ذ َنهَُّ َذ َعاَ ِهَّ َأَراد َوإذا ، أ َعَل ذلك َغيَر ب ِزيَِّر لهَّ ج ٍء َو ، ُسوُ

ّكره لم َنسيِ إن َذ َكَر َوإن ، ُيِّ ْنهَُّ» لم َذ ِع ٍد بإسناَد داود أبوُ . رواهُيِّ على جي
. مسلم شرط

ِلمإارة تولية عن النهي باب- 83 وغيرهما والقضاء ا
بها فعّرض عليها حرص أو سألها لمن الوليات مإن



ّي موُسى أبيِ  عن-680 َلشعر ّلهَّ رضيِ ا النبيِ على  دَخلُت: قاَل عنهَّ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ وَس ُهَماَ فقاَل ، َعّميِ بنيِ ِمْن َوَرُجلَِّن أ ُد : يِّاَ أَح

ّلهَّ رسوَُل َناَ ال ّلهَّ ولَِّك َماَ بعِض َعلى أّمر ْثَل الخُر وقاَل ، وجّل عّز ، ال ِم
ّناَ : فقاَل ، ذلَك ّلهَّ « إ ّليِ لِ وال َوُ َذا ُن َعَمَل ه ًا ال َلهَّ أحد َأ ًا أو ، َس َحَرص أَحد
 .» عليهَّ

--------------



الدبالدب  كتابكتاب
به التخلق على والحّث وفضله الحياء باب- 84

ْبِن  عن-681 ّلهَّ رضيِ ُعَمَر ا ّلهَّ رسوَُل َأّن عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َلى َمّر وَس ِر ِمَن َرُجٍل َع ْنَصاَ َل َوُ ا ُه ِعُظ َو ُه َيِّ ِء فيِ َأَخاَ َياَ َفَقاََل ، الَح
ّلهَّ رُسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعهَُّ: وَس َد ِإّن  «  َء ف ِليِّماَِن ِمَن الحياَ » ا
ٌق . عليهَّ متف

ْين بن ِعْمران  وعن-682 ّلهَّ رضيِ ، ُحَص رسوُل : قاَل قاَل ، عنهماَ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُء: وَس َاَ ْأتيِ لِ  «الحي ّ َيِّ ٍر إلِ ْي . عليهَّ  متفق» ِبَخ

ُء: لمسلم روايِّة وفيِ ْيٌر  « الَحياَ ّلهَُّ َخ ْو» ُك ُء: َقاََل  أ َياَ ّلهَُّ  « الَح ْيٌر ُك » . َخ

ّلهَّ رضيِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-683 ّلهَّ رسوُل أّن ، عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُعوَُن ِبْضعَ  « اليَِّماَُن: قاَل وَس ْب ْو ، وس ُعَ أ ّتوَُن ِبْض ْعبًة َوِس ُلهاَ ، ُش ْفَض َأ َف
ْوُُل ّ إلهَّ لِ ق ّلهَّ إلِ َناَهاَ ، ال ْد َذىَ إَماَطُة َوأ َل ِريِِّق عَن ا ّط َبٌة والحياَُء ، ال ْع ُش
. عليهَّ  متفق» اليَِّماَِن ِمَن

ُعَ ِبْض َوُ ، فتحهاَ . ويِّجوُز الباَء  : بكسر» « ال ُه ِة ِمن َو ِة إلى الثلَّث َعَشَر ْل . ا
َبُة ْع َوالّش َعُة» «  ْط ِق ْل َلُة  : ا َطُة. والَحْض َوالماَ َلُة»  «  َذىَ ،  : الَزا َل َوا  »

ِذي : َماَ» ٍر ُيِّؤ ْوٍُك َكحَج ٍد َوطيٍن َوَش ٍر َوَرَماَ َذ َق ِوُ َو . ذلَك َونح

ّي سعيد أبيِ  وعن-684 ِر ْد ّلهَّ رضيِ الُخ ّلهَّ رسوُل  كاَن: قاَل ، عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّد وَس َء َأَش َياَ ِء ِمَن َح ْذَرا َع ْل َهاَ فيِ ا ِر ْد َذا ، ِخ ًاَ رأىَ َفإ ْيئ َش

ُههَّ ْكَر ُه َيِّ َناَ ْف ِهَّ فيِ َعَر ِه ٌق. َوْج . عليهَّ  متف

ُء قاَل َقُة: العلماَ ٌق الَحياَء  َحِقي ُل ْبعُث ُخ ِبيِح َتْرِك على يِّ َق ْل ُعَ ، ا َن مَن ويِّْم
ْقصير ّق فيِ الت ّق ِذي َح َناَ الَح ْيِّ َو َور َقاَسم أبيِ عْن .  ْل ِد ا ْي ّلهَّ َرحَمهَُّ الُجن ال

ُء قاَل َياَ َيُِّة : الَح ِم أي     اللِء ُرؤ ّنع ْؤيُِّة     : ال ِر ور ْقِصي ّت ُد ال ّل َوُ َيت َف ُهَماَ .  َن ْي ب
ًء ُتَسّمى حاَلة حياَ



السر حفظ باب- 85
ّله قال ً كان العهد إن بالعهد تعالى:  { وأوفوا ال } . مإسؤول

ّي سعيد أبيِ  وعن-685 ِر ْد ّلهَّ رضيِ الُخ ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّناَِس َأَشّر ِمْن « إّن:  وَس َد ال ْن ِهَّ ِع ّل َلة ال ِز ْن ْوُم َم َيِّ

ِة ْلِقياََم ِة إلى ُيِّفِضيِ الّرُجل ا َأ ُتفِضيِ الَمْر ِهَّ َو َلي ْنُشُر ُثّم إ َهاَ» َيِّ  رواهِسّر
. مسلم

ّلهَّ عبد  وعن-686 ّلهَّ رضيِ عمر بن ال ّلهَّ رضيِ عمر أن عنهماَ ال عنهَّ ال
ّيِّمْت حين أ

َ ُتهَُّ َت ْن ْفصُة ِب ْثَماََن لقيُت:  قاَل ح ّفاَن ْبَن ُع ّلهَّ رضيِ َع ، عنهَّ ال
َعَرْضُت ِهَّ َف ْي َل ُتَك ِشئَت : إْن َفقلُت حفصَة ع َكْح ْفَصَة أن ْنَت َح قاَل ؟ ُعمَر ِب
ُظُر ْن َأ ِري فيِ : َس ْثُت أْم ِب ِليَِ َفل َياَ لِ أْن ليِ بدا فقاَل: قد ، َلِقينيِ ُثّم ، ل

ّوَج َتَز ْوُميِ َأ َلِقيُت ، هذا يِّ ِر أباَ َف ْك َق َب ّلهَّ رضيِ الّصديِّ : إن . فقلُت عنهَّ ال
ْئَت ُتَك ِش َكْح ْفصَة َأن ْنَت َح ْكر أبوُ فصمَت ، ُعَمر ب ّلهَّ رضيِ ب َلْم ، عنهَّ ال َف
ْعَ ًاَ، إليِّ يِّْرِج ْيئ ْنُت َش ُك ِهَّ َف ْي َل ّنيِ َأوَجد َع ْثماََن على ِم ْثُت ، ُع َلب َياَليِ َف ُثّم ، ل

َهاَ َطب ّلى النبيِ خ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ ، وَس ُت َكْح ْن َأ ُه َف ّيِّاَ َنيِ ، إ ِقي َل ُبوُ ف ٍر أ ْك ب
ّلَك فقاَل َع َل ْدَت :  َليِّ وَج َليِّ َعرْضَت ِحيَن ع ْفصة ع َلْم ح ْعَ َف َيَك َأْرج ْل ًاَ ِإ ْيئ َش

َنعْم فقلت ؟ ْعنيِ لْم : فإنهَّْ . قاَل :  َعَ أْن َيِّْمن ْيَك أْرِج َل عليِّ عرْضَت فيماَ ِإ
ّ ّنيِ الِ ْنُت َأ ِلْمُت ُك ِبيِّ َأّن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْم ، َذكَرهاَ وَس ُكْن َف َأ

ْفِشيِ ّلهَّ رسوُل ِسّر َل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُ ، وَس َهاَ ول َك ِبيِّ َتر ّن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َهاَ وَس ُت ْل ِب َق . البخاَري رواه ، ل

ّلهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-687 ُكّن: قاَلْت عنهاَ ال ِبيِّ َأْزواُج   ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُه وَس ْند ْقبلْت ، ع ْأ ِطمُة َف ّلهَّ رضيِ َفاَ ُء . َماَ َتْمِشيِ عنهاَ ال َتْخطيِ

َهاَ ُت ِة ِمْن ِمْشي َي ّلهَّ رسوُل ِمْش ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ْيئ َلّماَ ، َش رآَهاَ َف
ًاَ : وقاَل بهاَ َرّحَب َنتيِ « مْرحب ُثّم» باَب َهاَ   َلس ِهَّ عْن َأْج ِن ِي ْو يِِّم ِهَّ عْن َأ ِل . ِشماَ

َبكْت ساَّرهاَ ُثّم ًء َف َكاَ ًا ُب َلّماَ ، شديِّد َعهاَ َرأىَ ف ِنيَة َساَّرهاَ َجَز ّثاَ َكت ال ، َفَضِح
َهاَ فقلت ّلهَّ رسوُل : خّصك ل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيِن ِمن وَس ِهَّ ب ِئ ِنساَ

ِر ْنِت ُثّم ، باَلّسرا ِكين َأ ْب ؟ َت



َلّماَ   ّلهَّ رسوُُل َقاَم َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ وَس ُت ْل أ
َ رسوُُل لِك قاَل : ماَ س

ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْنُت : ماَ قاَلت ؟ وَس ْفِشيِ ُك ّلهَّ رسوُل َعلى ل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه وَس َلّماَ ِسّر َف ّفيَِ .  ُوُ ّلهَّ رسوُُل ُت ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعَزْمُت قلُت وَس ْيِك :  َل ْيِك ليِ ِبَماَ َع َل ّق ِمَن َع ِنيِ َلَماَ ، الَح ْثت ّد قاَل ماَ ح

ّلهَّ رسوُُل لِك ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأّماَ فقاَلْت ؟ وَس َأماَ ، َفنعم الَن : 

ِة فيِ َساَّرنيِ ِحين َأّن َفأْخبرنيِ الولى الَمّر ِريِّل «  ْب ِرُضهَُّ َكاَن ِج ُيِّعاَ
ُقْرآَن ٍة ُكّل فيِ ال َن ْو مّرة َس ْين، َأ َت ّنهَُّ َمّر َأ ْيِن الَن َعاََرضهَُّ و َت لِ وإنيِ ، َمّر

ّ الَجل ُأَرىَ ِد إلِ َتَرب ق ْق ّتِقيِ ، ا ّلهَّ فاَ ِري ال ِب ّنهَُّ ، واْص ْعم َفإ َلف ِن َناَ الّس لِك َأ
ْيُت» َك َب َف َكاَئيَِ   ْيِِّت الذي ُب َلّماَ ، رأ َأىَ َف َثاَنيَة َساَّرنيِ َجزِعيِ َر « : فقاَل ، ال
ُكوُنيِ َأْن َتْرِضيَن َأماَ َفاَطمُة َيِّاَ َة َت َد ّي ِنيَن ِنَساَء س ْؤِم ْو ، الُم َة أ ّيد ِء َس ِنساَ

ِه ِة هذ ْيِِّت الذي َضِحكيِ َفَضِحكُت » ؟ الّم َأ ٌق ، ر لفظ . وهذا عليهَّ متف
. مسلم

ّلهَّ رضيِ ، أنس عن ثاَبٍت  وعن-688 ّلهَّ رسوُل عليِّ َأتى:  قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأناَ وَس ْلعُب و ْلماَِن معَ أ ِغُ ْل ّلَم ، ا َناَ فس ْي َل َعثنيِ ، َع َب فيِ َف
ْأُت ، حاَجة ْبط َلّماَ ، ُأّميِ على َفأ َبَسَك : ماَ قاَلت ِجئُت َف : فقلُت ؟ َح
َثنيِ َع ّلهَّ رسوُُل َب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة وَس ؟ َحاَجتهَُّ : ماَ قاَلت ، لَحاََج
َهاَ قلت ّن ِإ ّلهَّ رسوُل بِسر ُتِخبَرّن . قاَلْت: لِ سّر :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ًا َنٌس . قاَل أحد ِهَّ َأ ّل ْوُ : وال ْثُت ل ّد ِهَّ ح ًا ِب ُتَك أَحد ْث ّد ِهَّ لح ِبت َيِّاَ ِب  رواه. ثاَ

ْعَضهَُّ البخاَري . وروىَ مسلم ًا َب . ُمْختصر

الوعد وإنجاز بالعهد الوفاء باب- 86
ّله قال ً كان العهد إن بالعهد تعالى:  { وأوفوا ال } . مإسئول

ّله بعهد تعالى:  { وأوفوا وقال } . عاهدتم إذا ال
} . بالعقود أوفوا آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا وقال
تفعلون؟ ل مإا تقولون لم آمإنوا الذين أيها تعالى:{ يا وقال

ًا كبر ّله عند مإقت تفعلون! } . ل مإا تقولوا أن ال

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  عن-689 ّلهَّ رسوُل أن ، عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َيُِّة: قاَل وَس ِفِق  « آَ َناَ ّدث : إذا َثلٌَّث الُم َد وإذا ، َكذب َح َلف َوع ، أخ

ُتِمِن وإذا ْؤ ٌق» َخاََن ا . عليهَّ  متف



ٍة فيِ زاد    ّلى َصاََم « وإْن:  لمسلم روايِّ َعَم وَص ّنهَُّ َوَز ِلٌم َأ » . مس

ِد  وعن-690 ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيِ العاَص بن عمرو بن ال رسوُل أّن ، عنهماَ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ ُكّن ِمْن « أْربعَقاَل:  وَس ًاَ َكاََن ِفي ِفق َناَ ًاَ ُم ِلص . َخاَ

َنْت ومْن َلٌة ِفيهَّ َكاَ ُهّن َخص ْن َنْت ِم ِهَّ كاَ َلة ِفي ّنفاَِق ِمن َخْص ّتى ال َهاَ َح َع َد : إذا َيِّ
ُتِمَن ُؤ َذا ، َخاَن ا ّدَث وإ َذَب ح َد َوإذا ، ك َه َدر َعاَ » َفَجَر َخاََصم َوإذا ، َغ
ُق . عليهَّ متف

ٍر  وعن-691 ّلهَّ رضيِ جاَب ّلى النبيِ ليِ قاَل:  قاَل عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْد « لوُ:  وَس َء ق ْيِّن ماَُل جاَ َبْحَر ْل ُتَك ا ْي َط ْع َكذا أ َكذا وهكذا ه َه َلْم» َو َف  
ْء ْيِِّن ماَُل َيِّجيِ ْلبْحَر ّتى ا ِبَض َح ّلى النبيِّ ُق ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلّماَ ، وَس َء َف َجاَ

ْيِّن َماَُل َبْحَر ْل ُبوُ َأَمَر ا ٍر أ ْك ّلهَّ رضيِ َب َناَدىَ عنهَّ ال َد َلهَُّ َكاََن : َمْن َف ْن رسوُل ع
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٌة وَس َد ْو ِع ْيٌِّن أ َناَ َد ِت ْأ َي ْل ُتهَُّ َف َتي َفأ ْلُت .  ُق : إّن َلهَُّ و

ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا ليِ قاَل وَس َثى ، َك َيًة ليِ َفح ْث ُتهاَ ، َح ْد َد ، َفع
ٍة ِهيِ َفإذا َئ ْذ ليِ فقاَل ، َخْمُسِماَ َهاَ : ُخ ْي َل ْث ٌق. م . عليهَّ  متف

الخير مإن اعتاده مإا على بالمحافظة المإر باب- 87
ّله قال ّله تعالى:  { إن ال مإا يغيروا حتى بقوم مإا يغير ل ال

} . بأنفسهم
قوة بعد مإن غزلها نقضت كالتي تكونوا تعالى:  { ول وقال
ًا } . أنكاث

المنقوض. وهو: الغزل نكث )  جمع ( النكاث  و
قبل مإن الكتاب أوتوا كالذين يكونوا تعالى:  { ول وقال

} . قلوبهم فقست المإد عليهم فطال
} . رعايتها حق رعوها تعالى:  { فما وقال

ّلهَّ عبد وعن -692 ّلهَّ رضيِ العاَص بن عمرو بن ال : قاَل قاَل عنهماَ ال
ّلهَّ رسوُل ليِ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َد  يِّاَ: وَس ْب ّلهَّ ع ُكْن لِ ، ال ، ُفلٍَّن ِمثل َت

ُقوُم َكاََن ْيَل يِّ ّل َياََم َفتَرك ال ْيل ق ّل ٌق» ، ال عليهَّ.  متف



اللقاء عند الوجه وطلقة الكلم طيب استحباب باب- 88
ّله قال } . للمؤمإنين جناحك تعالى:  { واخفض ال

ًا كنت تعالى:  { ولو وقال مإن لنفضوا القلب غليظ فظ
} . حولك

ّي َعْن -693 ِد ٍم بن ع ّلهَّ رضيِ َحاَت ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُا:  وَس ّت ّناََر « ا ْوُ ال َل ّق َو ٍة ِبِش ْد َلْم َفَمْن َتْمَر ٍة يِّج ِلَم َك ِب َف

ٍة َب ّي ٌق» َط . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ وعن -694 ّلى النبيِ أن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِلمُة: قاَل َبُة  والك ّي ّط َقٌة ال َد ٌق» ص تقدم حديِّث بعض . وهوُ عليهَّ  متف

ِلهَّ . بطوُ

ّلهَّ رضيِ َذّر أبيِ وعن -695 ّلهَّ رسوُل ليِ : قاَل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِقَرّن  « لِ: وَس ْعُروِف ِمَن تْح ًاَ الم ْيئ ْوُ ، َش َل َقى َأْن َو ْل ٍهَّ أَخاََك َت َوُْج ِب

ِليٍق . مسلم  رواه» َط

للمخاطب وإيضاحه الكلم بيان استحباب- 89
بذلك إل يفهم لم إذا ليفهم وتكريره

ّلهَّ رضيِ أنس عن -696 ّلى النبيِ أن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع إذا كاََن وَس
ّلم َك ٍة َت ِلَم َعاَدهاَ ِبك ًاَ أ ّتى َثلَّث َهم َح ْف َتى وإذا ، َعنهَُّ ُت ٍم َعلى أ ْوُ ّلَم َق َفَس

ِهْم ْي َل ّلَم َع ِهْم َس ْي َل ًاَ ع . البخاَري . رواه َثلَّث

ّلهَّ رضيِ عاَئشة وعن -697 ّلهَّ رسوُل كلَُّم  كاَن: قاَلت عنهاَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ًاَ وَس َهُمهَُّ َفْصلَّ كلَّم ْف ُعهَُّ َمن ُكّل يِّ . داود أبوُ  رواه. َيِّْسَم

بحرام ليس الذي جليسه لحديث الجليس  إصغاء-90
ِلم واستنصات ِلِسه حاِضِري والواعظ العا مإج



ِد بن َجريِّر عن -698 ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ ال ّلهَّ رسوُل ليِ قاَل:  قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة فيِ وَس َداع حّج َوُ ْل ْنِصِت:  ا َت ّناََس « اْس : قاَل  ثّم» ال
ُعوُا « لِ ِدي تْرِج ْع ًا ب ّفاَر ِرُب ُك ُكْم يِّْض ْعُض َقاَب َب ْعٍض ِر ٌق» َب . عليهَّ  متف

فيه والقتصاد الوعظ- 91
ّله قال والموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى تعالى:  { ادع ال

} . الحسنة

ِئٍل أبيِ ن- 699 ِقيِق وا َلَمَة بِن َش َكاََن: قاَل َس ْبُن   ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رضيِ مْس ال
َناَ عنهَّ ّكُر َقاََل ، مرة َخِميٍس ُكل فيِ ُيِّذ َيِّاَ َرُجٌل لهَُّ َف َباَ :  ِد َأ ْب الّرْحمِن ع

ْدُت ّنَك لوُد َناَ َأ َت ّكْر ٍم ُكّل َذ ْوُ ّنهَُّ : أماَ فقاَل ، َيِّ ُه أنيِ ذلَك ِمْن َيِّمنعنيِ ِإ ْكَر أ
ُكْم أْن ّل ّنيِ أِم ِإ ُكْم و ُل ّوُ ِة أتَخ ْوُِعظ ّلهَّ رسوُل َكاََن َكمـاَ ، ِباَلم ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع َناَ وَس ُل ّوُ َتَخ َفَة بهاَ َيِّ ِة َمخاَ َناَ الّسآَم ْي َل ٌق. ع . عليهَّ  متف

َناَ ُل ّوُ َتَخ َيِّ ُدناَ» «  ّه َتع َيِّ   .

َيقظاَن أبيِ عن- 700 ْل ّلهَّ رضيِ يِّاَسر بن َعّماَر ا ْعُت قاَل عنهماَ ال : سِم
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة ُطوَُل « إّن:  يِّقوُل وَس ، الّرُجِل صلَّ
ِقصر ِتهَّ َو ِب ْط ّنٌة ، ُخ ِهَّ ِمْن ِمئ ِه ِطيلوُا فق َأ َف َة .  ْقِصروا الّصلَّ َأ َو ْطبَة ، الُخ

. مسلم رواه»

ّنٌة  ْي ، مشددة نوُن ثم ، مكسوُرة همزة ثم ، مفتوُحة  بميم» « ِمئ : أ
ّلٌة علَّمة ِهَّ. على َدا ِه ْق ِف

َلِميِّ الَحكم بِن ُمعاَويَِّة عن- 701 ّلهَّ رضيِ الّس َأناَ   « بينماَ: قاَل عنهَّ ال

ّلى ّلهَّ رسوُل َمعَ أَص ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْذ ، وَس ِم ِمْن رُجٌل عطَس إ ْوُ َق ال
ُقلُت ّلهَّ : يِّْرَحُمَك َف ِرهْم القوُم َفَرماَنيِ ، ال َياَه ثكل : وا فقلت ، باَبصاَ ُأّم

فلماَ أفخاَذهم على بأيِّديِّهم يِّضربوُن فجعلوُا ؟ إليِّ تنظرون شأنكم ماَ
ُتوُننيِ رأيِّتهم َلّماَ ، سكت لكنيِ ُيَِّصّم ّلهَّ رسوُل صلى َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َوُ َفباَبيِ ، وَس ُأّميِ ُه ْيُِّت َماَ ، و َأ ًاَ َر ّلم َع ْبلهَّ ُم َده َولِ َق ْع ًاَ َأْحسَن َب ِليم ْع َت

ْنهَّ ّلهَّ ، ِم َوُال َنيِ ماَ َف َهر َبنيِ ولِ َك َتَمنيِ َولِ َضَر ِإّن: قاَل ، َش ِه  «  ِذ َة َه الّصلَّ
ُلُح لِ ُء فيهاَ َيِّْص ِم ِمْن َشيِ ّناَِس َكلَّ ّنَماَ ، ال ِبيُح ِهيَِ ِإ ّتْس ِبيُر ال ْك ّت ُة ، وال َء وقَرا

ُقرآَِن ْل ّلهَّ رسوُل قاَل كماَ أو » ا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : يِّاَ . قلت وَس
ّلهَّ رسوُل ٍد حديِّث إنيِ ، ال ْه ِهلية ع ْد ، بَجاَ َء وق ّلهَّ جاَ ِم ال ِلْسلَّ ِإّن ، ِباَ ّناَ و ِم



ً ُتوَُن رجاَلِ ْأ ّهاََن َيِّ ُك ْل َفلَّ : قاَل ؟ ا ِهْم «  أت
ْ ّناَ قلت » ت َوِم ّيروَن؟ رجاَل :  َتط َيِّ

َذاَك : قاَل َنهَّ َشيِْء « ِهم فيِ َيِِّجدو ِر ُهْم َفلَّ ، ُصدو ّن ّد . مسلم رواه»  يُِّص

ْكل    ّث ِء  بضم» « ال َفجيعة : الُمِصيبة الُمثلثة الثاَ َهرنيِ « ماَ.  َوال ْي» َك  أ
. نهَرنيِ ماَ

ِعْرباَض  وعن-702 ّلهَّ رضيِ َساَريَِّة بن ال َناَ:  قاَل عنهَّ ال َظ ّلهَّ رسوُل َوع ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َظًة وَس ْوُِع َلْت َم ْهاَ َوِج ُلوُب ِمن ُق َفْت ال ِر َذ َو ْنهاَ .  ُيوُن ِم ُع ال
َكَر َذ ِديَِّث َو ْد ، الح ِهَّ َسبق َوق ِل َكماَ ِة المر باَب فيِ ِب َفظ ِة على باَلُمحاَ ّن الّس

َناَ ، َكْر َذ ّي َأّن و ّتْرِمذ . صحيٌح حسٌن حديِّث إنهَّ قاَل ال

والسكينة الوقار باب- 92
ّله قال الرض على يمشون الذين الرحمن تعالى: { وعباد ال

ًا، ًا قالوا الجاهلون خاطبهم وإذا هون } . سلمإ

ّلهَّ رضيِ عاَئشة وعن    -703 ْيُِّت  َماَ: قاَلت عنهاَ ال َأ ّلهَّ رسوُل َر ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ًاَ وَس َتْجِمع ًاَ َقّط ُمْس ّتى َضاَِحك ُتهَّ ِمنهَّ ُترىَ ح َوُا َه ّنماَ ، َل كاََن ِإ

َبّسُم َت ٌق. َيِّ . عليهَّ  متف

َوُات َه ّل ٍة  َجْمعَ» « ال َهاَ ِهيِ َل ّلُحمة : و ْقصى فيِ التيِ ال ْقِف أ ِم َس َف ْل . ا

ونحوهما والعلم الصلة إتيان إلى الندب باب- 93
والوقار بالسكينة العبادات مإن

ّله قال ّله شعائر يعظم تعالى:  { ومإن ال تقوى مإن فإنها ال
} . القلوب

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-704 ّلهَّ رسوُل : سمعُت قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِقيَمِت  « إذا: يِّقوُل وَس َهاَ َفلَّ ، الّصلَّة ُأ ُتوُ ْأ ُتْم َت ْن ْوَُن وأ َع ، َتْس

َهاَ ُتوُ َُأ ُنتْم و َأ َليكم ، تْمُشوَُن َو َع َنة و ِكي ُتْم َفماَ ، الّس ْك ْدَر ّلوُا َأ ُكْم َوَماَ ، َفَص َت َفاَ
َأتّموُا ٌق» َف . عليهَّ  متف



َفإّن:  لهَّ روايِّة فيِ مسلم زاد  ُكْم «  َد ُد كاََن إذا أح ِة إلى يِّعِم َوُ الصلَّ ُه َف
ٍة فيِ  .» صلَّ

ّلهَّ رضيِ عباَس ابن  وعن-705 ّنهَُّ عنهماَ ال َعَ َأ َف َعَ َد ّلى النبيِ َم اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْوَُم وَس َفَة َيِّ ّلى النبيِ َفَسمعَ عَر ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًا َوَراءه وَس َزْجر

ًا ًاَ َشديِّد ًاَ َوَضْرب ْوُت ِلبِل َوص َأشاَر ، ل ِهَّ َف ِط ْوُ ِهْم ِبَس ْي َل َهاَ:  وقاَل ِإ ّيِّ أ
َ ّناَُس «  ال

ُكْم ْي َل ِة َع َن ِكي ِإّن ِباَلّس ِبّر َف ْل ْيَس ا ِليَِّضاَِع َل مسلم وروىَ ، البخاَري  رواه» ِباَ
. بعضهَّ

ْلبّر  َعُة»  « ا ّطاَ ُع.  : ال ِليَِّضاَ َوا ِبضاَد» «  ٍة   وهمزة يِّاَء قلبهاَ معجم
َوُ مكسوُرة، ُه ُع َو ِلْسَرا . : ا

الضيف إكرام باب- 94
ّله قال المكرمإين، إبراهيم ضيف حديث أتاك تعالى:  { هل ال

ًا، فقالوا عليه دخلوا إذ مإنكرون. فراغ قوم سلم قال سلمإ
تأكلون؟ قال: أل إليهم فقربه سمين، بعجل فجاء أهله إلى
 {

كانوا قبل ومإن إليه، يهرعون قومإه تعالى:  { وجاءه وقال
لكم، أطهر هن بناتي هؤلء قوم السيئات! قال: يا يعملون
ّله فاتقوا رشيد؟! رجل مإنكم أليس ضيفي، في تخزون ول ال

. {

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-706 ِبيِّ أّن عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّلهَّ ُيِّؤمُن كاََن « َمْن:  قاَل ِم ِباَل َيوُ ِر وال ِرْم الِخ ُيك ْل َفهَُّ َف َكاََن َوَمْن ، َضي

ّلهَّ ُيِّؤِمُن َيوُم ِباَل ِر وال ّلهَّ يِّؤِمُن َكاََن َوَمْن َرِحَمهَُّ، فليِصْل الِخ ِم ِباَل ْوُ َوالي
ِر َيقْل الِخ ْل ًا َف ْير ْو َخ َيْصُمْت َأ ٌق» ل . عليهَّ  متف

ْيِّح أبيِ  وعن-707 ِد ُشَر َوُيِّل ّلهَّ رضيِ الُخَزاِعيِّ عمرو بن ُخ : قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل َسِمعُت ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ يِّؤِمُن كاَن  « َمْن: يِّقوُل وَس ِباَل
ِم ْوُ ِر والي ُيكرْم الِخ ْل َفهَُّ َف َتهَُّ َضي ِئَز ُتهَُّ : وماَ قاَلوُا » َجاَ ِئَز ّلهَّ رسوُل يِّاَ َجاَ ؟ ال

َيِّوُُمهَّ: قاَل ُتهَُّ  «  َل ْي َل َفُة َو َياَ َثُة . والّض ِم َثلَّ ّيِّاَ َء كاَن فماَ ، َأ فهوُ ذلَك َوَرا
َقة َد ٌق» عليهَّ َص . عليهَّ  متف



ٍة وفيِ ٍم يِِّحّل  « لِ: لمسلم روايِّ ِهَّ عند ُيِِّقيم أن ِلُمسل ِثَمهَُّ حتى أِخي ْؤ » ُيِّ
ّلهَّ رسوُل : يِّاَ قاَلوُا ْيف ال َك ِثُمهَُّ . و ْؤ ُيِِّقيُم : قاَل ؟ ُيِّ ُه «  َد ْن َء َولِ ِع َلهَُّ َشيِ
ِهَّ ِريِّ ْق ِهَّ َيِّ » . ِب

بالخير والتهنئة التبشير استحباب باب- 95
ّله قال القول يستمعون الذين عباد تعالى:  { فبشر ال

} . أحسنه فيتبعون
وجنات ورضوان، مإنه برحمة ربهم تعالى:  { يبشرهم وقال

} . مإقيم نعيم فيها لهم
} . توعدون كنتم التي بالجنة تعالى:  { وأبشروا وقال
} . حليم بغلم تعالى:  { فبشرناه وقال
} . بالبشرى إبراهيم رسلنا جاءت تعالى:  { ولقد وقال
بإسحاق، فبشرناها فضحكت قائمة تعالى:  { وامإرأته وقال
} . يعقوب إسحاق وراء ومإن

في يصلي قائم وهو الملئكة تعالى:  { فنادته وقال
ّله أن المحراب } . بيحيى يبشرك ال

ّله إن مإريم يا الملئكة قالت تعالى:  { إذ وقال يبشرك ال
كثيرة الباب في }  الية. واليات المسيح اسمه مإنه بكلمة

مإعلومإة.
ًا فكثيرة الحاديث وأمإا الصحيح. مإنها: في مإشهورة وهي جد

َقاَُل ِإبراهيَم أبيِ  عن-708 ُيِّ ِويَِّة َأبوُ ويِّقاَل محمد أبوُ َو َعاَ ِد ُم ّلهَّ عب بن ال
ْوفيِ أبيِ ّلهَّ رضيِ َأ ّلهَّ رسوُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َبّشَر وَس

ِديَِّجَة ّلهَّ رضيِ ، َخ ْيٍت ، عنهاَ ال ِة فيِ ِبب ّن ولِ ِفيهَّ لَِصخَب ، َقَصٍب ِمْن الج
ٌق َنصب . عليهَّ . متف

َقصُب ْل ُلؤ ُهناَ»  « ا ْؤ ّل َغُُط  الّصياَُح» « والّصخُب.  الُمجوُُف : ال ّل . وال
ّنَصُب َوال .  : التعُب» «

ّي موُسى أبيِ  وعن-709 ّلهَّ رضيِ الشعر ّنهَُّ ، عنهَّ ال َأ َأ ِهَّ فيِ َتوُّض ، بيت
ْلَزَمّنفقاَل:  َخَرَج ُثّم ّلهَّ رسوُل ل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنّن ، وَس ُكوُ َعهَُّ ول م

ْوُِميِ َء ، هذا يِّ َد فجاَ َأَل ، الَمْسِج ِبيِّ َعن َفَس ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس



ُلوُا َقاَ َناَ َوّجهََّ:  ف ُه ِه َعلى َفَخَرْجُت:  قاَل ، ه ِر َث َأُل َأ ْنهَُّ َأس ّتى ، ع ْئَر َدَخَل ح ب
َلْسُت أريٍِّس َد فج ْن ْلباَب ِع ّتى ا ّلهَّ رسوُُل َقَضى ح ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َتهَُّ َأ، حاَج َتوُّض ُقْمُت و ِهَّ ف ْي َل ْد ُهوُ فإذا ، ِإ َلس َق َتوُسَط ، َأريِّس بئر على ج و
َهاَ ّف َكَشَف ، ق ِهَّ عْن و ْي َق ِئر فيِ ودلِهَماَ ساَ ِب ّلْمُت ، ال ِهَّ َفس ْي َل ْنَصرفْت ُثّم َع ا

.

ُقلت الباَب ِعند فَجلْسُت    َنّن َف ُكوُ ّوُاب : ل ّلهَّ رُسوُِل َب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْوُم وَس . الي

َء ُبوُ َفجاَ ٍر َأ ْك ّلهَُّ رضيِ َب َفعَ عنهَّ ال ْلُت الباَب فد ُق َذا : مْن ف َقاََل ؟ َه ُبوُ َف َأ  :
ٍر ْلت ، بك ِلك : على َفق ْبُت ُثّم ، ِرْس َه ُقلُت َذ ّلهَّ رُسوُل : يِّاَ َف َذا ال ُبوُ ه ٍر َأ ْك َب

ِذن ْأ َت َذْنَفقاَل:  ، يِّْس ْئ ِة وبّشْره َلهَّ « ا ّن ْلُت » باَلج َب ْق َأ ّتى َف ٍر لبيِ ُقلت ح بك
ْدُخْل ّلهَّ ورُسوُُل : ا ِة ُيِّبّشُرَك ال ُبوُ فدخل ، ِباَلجن ٍر َأ ْك ّتى َب َلس ح عْن ج

ّلى النبيِّ يِِّميِن ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعهَُّ وَس ُقّف فيِ م ّلى ، ال َد ِهَّ و ْي َل ِر فيِ ِرْج ِئ الب
َعَ كماَ َن ّلى َرُسوُُل ص ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكَشف ، وَس ِهَّ عْن و ْي ْعُت ُثّم ، ساَق َرَج

ُأ َأخيِ تَركُت وقد ، وجلْسُت ُقنيِ يِّتوُض ْلح ْلُت ، ويِّ ُق ِد : إْن ف ِر ّلهَّ ُيِّ ِبُفلٍَّن ال
ُد ُه ُيِّريِّ ًا َأَخاَ ْير ْأِت َخ ِهَّ يِّ . ِب

ِإذا      ْنساٌَن َف ُقلت ، الباَب يِّحّرُك ِإ َذا : مْن ف ُعَمُر َفقاَل ؟ َه بُن : 
ّطاَِب ْلُت: على الخ ُق ِلك : ف ْئُت ثّم ، ِرْس ِهَّ َرُسوُِل إلى ج ّل ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلْمُت ، وَس ِهَّ َفس ْي ْلُت عل ُق َذا و ِذُن ُعمُر : ه ْأ َت َقاََل:  ؟ َيِّْس ْئذْنَف « ا
ُه َلهَُّ ِة وبّشْر ّن ْئُت » ِباَلَج ْلُت ، عمر َفِج ُق ِذَن َف َأ ُبّشُرَك ُأدخْل :  َرُسوُُل َويِّ

ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة، وَس ّن َدَخل ِباَلَج َلَس َف َعَ فَج ِهَّ رُسوُل َم ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقّف فيِ وَس ِه َعْن ال ِر ّلى يِّساَ َد ِهَّ و ْي َل ْئر فيِ ِرْج ِب ْعُت ُثّم ، ال رج

َلْسُت ْلت َفج ُق ِد : إن َف ِر ّلهَّ ُيِّ ًا ِبفلٍَّن ال ْير ْعنيِ َخ ُه يِّ ْأت َأَخاَ ِهَّ يِّ . ِب

ْنساٌَن فجاَء     ْلُت الباَب فحرَك إ ُق َذا : َمْن ف َقاَل ؟ ه ْثماَُن ف ُع عفاََن بُن : 
ْلُت َفق َعلى .  ِلَك :  ْئُت ، رْس ِبيِّ وج ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُتهَّ ، وَس ْأْخبْر َف

َقاََل َذن:  َف ْئ ُه َلهَُّ « ا َبّشْر ِة و ّن َعَ ِباَلَج ْلوُىَ َم ُبهَُّ َب ْئُت » ُتصي ُقلُت َفج ْدخْل َف : ا
ُيِّبّشُرَك ّلهَّ رُسوُُل َو ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة وَس ّن َعَ ِباَلَج َوُىَ َم ْل ُبَك َب ، ُتصي

َدَخل َوَُجد َف ُقّف َف ْد ال ِلَئ َق َلس ، ُم ُهْم َفَج َه ّق ِمَن ُوجاَ ِر الّش َقاََل الِخ  .
ُد ِعي ّيِب بُن َس ُتهاَ الُمَس ْل ّو َأ َف ُبوُرهْم. :  ٌقُق . عليهَّ  متف



ٍة فيِ وزاد     ّلهَّ رسوُُل « وأَمرنيِ:  روايِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْفِظ وَس بِح
ِفيهاَ الباَب َأّن َو ْثماََن :  ُه ِحيَن ُع َد بّشر ّلهَّ حِم ّلهَّ َقاَل ُثّم ، تعاَلى ال : ال

َعاَُن . الُمْست

ِو بفتِح»  « وّجهََّ:  قوُلهَّ   ِد الوُا ِم وتشديِّ ْي ، الجي «:  . وقوُلهَّ : توُّجهََّ َأ
ْئر ِة بفتِح  : هوُ» أريٍِّس ِب ِر الهمز ِء وكس َدهاَ ، الرا ْع ٌة يِّاَء وب َثناَ تحت ِمن م

َنٌة ِك ّ¢ ، ساَ َنعَ مْن ومنهْم ، مصروٌف وهوُ ، مهملٌة ِسيٌن ُثم َفهَُّ م «.  صْر
ُقّف ِد القاَف  بضم» وال َوُ الفاَء وتشديِّ ُه ْبنيِّ :  ْوَُل الم ِر ح ْئ ِب «:  . قوُلهَّ ال

ِلك َعلى ِء  بكسر» ِرْس ْي ، بفتحهاَ وقيل ، المشهوُر على الرا ْق َأ ُف . : اْر

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعْن-710 ّناَ: قاَل عنهَُّ ال ُك ًا   ُعوُد ْوَُل ُق ّلهَّ رسوُل َح ال
ّلى  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع َناَ وَس َع ُبوُ َوم ٍر َأ ْك ُعَمُر ب ّلهَّ رضيِ و ، َنَفر فيِ عنهماَ ال

ِهَّ َرُسوُُل َفقاََم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِرناَ بيِن ِمْن وَس ُه ْظ َأ َأ َط ْب أ
َ َناَ َف ْي َل ع

َعَ َأْن وَخِشيناَ َط َت ْق َنناَ ُيِّ َناَ ُدو ْع ِز َف ُقمناَ َو ْنُت ، ف ُك ّول َف ِزع من َأ . َف

ْبتغُيِ َفَخَرْجُت ِهَّ رُسوُل َأ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيُت حتى ، وَس َت ًاَ َأ ِئط َحاَ
ِر ْنَصاَ َل ِر ِلبنيِ ل ّنّجاَ ُدْرُت ، ال ِهَّ َف ُد َهْل ِب ًاَ َلهَُّ َأِج َلْم ؟ باَب ْد ف َذا ، َأِج ٌعَ فإ ربي

ْدُخُل ْوُف فيِ يِّ ِئط ج ٍر ِمْن َحاَ ِرَجهَّ ِبئ َوُل     َخاَ ْد ُعَ: الَج الّصغُيُر والّربي
َتفْزُت     ْلُت ، فاَح َدخ ِهَّ رُسوُِل َعلى ف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . وَس

َأبوُ:  فقاَل ْلُت» ؟ ُهريِّرة «  ُق َف َعْم   َن ِهَّ رُسوَُل َيِّاَ :  ّل ُنك « ماَ:  قاَل ، ال َشأ
ْنَت قلُت»  ُك ْيَن :  َناَ َب ْيِّ ْهَر ُقْمَت َظ ْأَت ف َبط أ

َ َناَ َف ْي َل َناَ ، ع َعَ َأْن َفَخِشي ُتَقتط
َنناَ َناَ، ، ُدو َفزع ْنُت ف ُك ّوَل َف َع مْن َأ ْيُت َفز َت أ

َ َذا ف ِئَط ه َفْزُت ، الحاَ َت َكَماَ َفاَْح
ِفُز َت ّثعلُب َيِّْح ِء ، ال ّناَُس َوهؤلِ . َوَرائيِ ال

َقاََل َيِّاَ َف َطاَنيِ » هريِّرة َأباَ : «  َأع ِهَّ و ْي َل ْع َقاَل َن َهْب : َف ْذ َليِ « ا ْع َن ْيِن ِب َت ، هاَ
ِء ِمْن لقيَت َفمْن ِئط َهذا َوَرا ُد الحاَ َه ِهَّ لِ َأْن َيِّْش ّ إل ّلهَُّ إلِ ًاَ ال ْيقن َت بهاَ ُمْس
ُبهَُّ ُه ، َقل َبّشْر ِة َف ّن َكَر» باَلج َذ ِديَِّث  و ِهَّ الح ِل ُطوُ . مسلم رواه ، ب

ُعَ ْهُر» « الّربي ّن ِغُيُر  ال َوُ ، الّص ُه َوُل َو ْد ُه َكَماَ     الجيم بفتح     الج َفّسر
ُلهَّ:  فيِ ِديِِّث. وقوُ َفْزتالَح َت َي» « اْح ِء  رو ُه ، وباَلّزاي باَلّرا باَلزاي ومعناَ

َتَضاََمْمُت َغْرُت :  ّتى وتَصاَ َننيِ َح َك ّدُخوُُل َأْم . ال



َناَ:  قاََل ُشماََسَة ابِن  وعن-711 ّلهَُّ رضيِ العاَِص بَن َعْمَرو َحَضْر ، عنهَّ ال
َوُ ُه ِة فيِ َو َق َياَ ْوُِت ِس َبكى الَم ً َف ّوَُل ، َطوُيِّلَّ َههَُّ َوَح ِر ِإلى َوْج َدا َعَل ، الج َفَج
ُنهَُّ ْب ُه : يِّاَ َيُِّقوُُل ا َتاَ َب ِهَّ َرُسوُُل َبّشَرَك َأَماَ ، َأ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا وَس َك ؟ ب
ِهَّ َرُسوُُل بّشَرَك َأماَ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا وَس َك ؟ ب

ْقبَل َأ ِهَّ َف َوُْجه َقاََل ب ِإّن َف ْفَضَل :  ّد َماَ َأ ِع ُة ُن َد َهاَ َ َأْن َش ّ ِإلهََّ لِ ّلهَّ ِإلِ َأّن ، ال و
ًا ّلهَّ رُسوُل ُمحّمد ّنيِ ال ْد ِإ ْنُت َق ْباٍَق َعلى ُك ْد َثلٍَّث َأط َق َل ُتنيِ :  ْيِّ َأ ٌد َوَماَ َر َأَح

ّد ًاَ َأَش ْغُض ِهَّ لَرُسوُِل ُب ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنيِ وَس ِمْن ِإليِّ َأحّب َولِ ، ِم
ُكوَُن َأْن ِد َأ ْنت َق ْنهَُّ استْمك ْلتهَُّ ِم َقت ْوُ ، ف َل ْلَك َعلى ُمّت َف ْنُت الحاَِل ِت ُك ِمْن َل

ْهِل ّناَر َأ . ال

َلّماَ َعَل َف ّلهَُّ َج ِلْسلََّم ال ْلبيِ فيِ ا ْيُت َق ِبيِّ َأت ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْلُت ُق ْبُسْط َف َنَك : ا ْعَك يِّمي َباَيِّ ُل َبَسَط ، َف َنهَُّ َف َبْضُت يِِّمي َق ِدي َف « : فقاَل ، َيِّ
ْدُت  قلت» ؟ عمرو يِّاَ ماَلك َأَر َترَط َأْن :  َترُط : قاََل َأْش َتْش َذا «  » ؟ ماَ
ْلُت َفَر َأْن ُق ْغُ ِلْسلَّم َأّن َعلْمَت َأَماَ : َقاََل ، ليِ ُيِّ ِدُم ا ْه َلهَُّ، َكاََن ماَ َيِّ َأن َقب َو

َة َلهاَ كاَن ماَ َتهدُم الهجَر َأّن ، قب ِدُم الَحّج و َلهَُّ كاََن ماَ َيِّه » ؟ قب

ٌد كاَن وماَ ّلهَّ رسوُل ِمْن ِإليِّ َأَحّب َأَح ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأَجّل َولِ ، وَس

ْنهَّ َعينيِ فيِ ُق ُكنُت وَماَ ، ِم ِطي َل َأن ُأ ً ِمنهَّ َعينيِ َأم ِئلُت ولوُ ، لهَّ ِإجلَّلِ ُس
َطقُت ماَ َأِصَفهَُّ َأن ّنيِ ، َأ ِتلَك على ُمّت ولوُ ِمنهَّ َعينيِ َأمل َأكن لم َل

ُكوَُن َأن َلَرَجوُُت الَحاَل ْهِل ِمْن َأ ِة َأ ّن . الَج

َناَ ثم ّلي َء ُو َياَ َهاَ َحاَليِ ماَ َأدري ماَ َأش ِإذا ؟ ِفي ّنيِ فلَّ ُمّت َأناَ َف ِئَحٌة تصَحب ولِ َناَ
َفنتموُنيِ فإذا ، َناٌَر ّنوُا ، َد ّتَراَب عليِّ فُش ّناَ ال ِقيُموُا ثم ، َش َقبري حوَُل َأ

ْدَر َنَحُر ماَ َق ْقَسُم ، َجزوٌر ُت َهاَ َويِّ ّتى ، لْحُم ِنس َح ْأ َت ُكْم َأْس ُظَر ، ب ماَ وأن
ُعَ ِهَّ ُأراِج . مسلم رواه.  ربيِ رُسَل ِب

ّنوُا:  قوُلهَّ َي» « ُش ِة المعجمة باَلشين  ُرو ُه َأي ، وباَلمهمل ّبوُ ً : ص قليلَّ
ً ّلهَّ َقليلَّ . َأعلم سبحاَنهَّ . وال

لسفر فراقه عند ووصيته الصاحب وداع باب- 96
مإنه الدعاء وطلب له والدعاء  وغيره



ّله قال بني ويعقوب: يا بنيه إبراهيم بها تعالى:{ ووصى ال
ّله إن أم مإسلمون، وأنتم إل تموتن فل الدين لكم اصطفى ال

تعبدون مإا لبنيه قال إذ الموت يعقوب حضر إذ شهداء كنتم
وإسماعيل إبراهيم آبائك وإله إلهك قالوا: نعبد بعدي؟ مإن

ًا وإسحاق ًا، إله } . مإسلمون له ونحن واحد
الحاديث: وأمإا

ِد َحديُِّث  فمنهاَ-712 َقَم بِن زيِّ ّلهَّ رضيِ َأْر باَب فيِ سبق الذي عنهَّ ال
ِم ْهِل ِإكرا ْيِت َأ ّلهَّ رسوُل َب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ رسوُل قاََم وَس ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َناَ وَس ًاَ ِفي ِطيب َد ، َخ ّلهَّ َفَحِم ْثنى ، ال َأ ِهَّ َو َلي َعَظ ، َع َو ّكَر َو َذ ُثّم َو
ُد َأّماَ : قاَل ْع َهاَ َألِ ، َب ّيِّ أ

ّناَُس َ ّنَماَ ال ِتيَِ َأْن ُيِّوُِشُك بشٌر َأناَ ِإ ْأ ّبيِ َرُسوُُل َيِّ َر
ُأجيب، َناَ ف َأ ُكْم َتاَرٌك و ْيِن في َقل ُهَماَ َث ّول َأ ِهَّ : كتاَب :  ّل ِهَّ ، ال َدىَ في ُه ّنوُُر ال ، َوال
ُذوا ّلهَّ ِبكتاَب َفُخ ُكوُا ، ال َتْمِس ِهَّ َواْس ّلهَّ كتاَب َعلى َفَحّث » ِب ّغَب ، ال ِهَّ وَر ِفي

ْهُل : قاَل ُثّم ، َأ َو ْيتيِ «  ُكُم ، َب ّكُر َذ ّلهَّ ُأ ْهِل فيِ ال ْيتيِ َأ . مسلم  رواه» َب
ْد  َق َق َو َب ِهَّ َس ِل ُطوُ .  ب

ْيَماََن أبيِ  وعن-713 ْيِّرِث بن َماَلك ُسل ّلهَّ رضيِ الُحوُ َناَ:  قاَل عنهَّ ال ْي َت َأ

ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َببٌة َونْحُن وَس ُبوَُن َش َقاَر َت َناَ ، م َأقْم ُه َف َد ْن ِع
َلًة عْشريَِّن ْي ّلهَّ رسوُُل وكاََن ، َل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ًاَ، َرِحيم ِفيق ر

َظّن ّناَ َف ِد َأ َناَ َق ْق َت َناَ اْش َل ْه َناَ َأ َل َأ َناَ َعّمْن . فَس ْك َناَ، ِمْن َتَر ِل ْه ُه َأ َناَ َبْر َأْخ فقاَل ، َف
ُعوُا:  ْهليكم ِإلى « اْرج ِقيُموُا َأ َأ ِهْم َف ُهم ، ِفي ّلموُ ُهْم َوع ّلوُا ، َوُمُرو َوَص

َة َذا ِحين فيِ َكذا َصلَّ ّلوُا ، َك َذا َوَص َذا ِحين فيِ َك َذا ، َك ِإ ُة َحَضَرِت َف الّصلَّ
ّذْن ُيؤ ْل ُكْم َف ُكْم َل ُد ُكم ، َأَح ْليؤّم ُكَم َو َبُر ٌق» َأك . عليهَّ  متف

ّلوُا:  لهَّ روايِّة فيِ البخاَري زاد   َوَص ُتُموُنيِ كَماَ «  َأيِّ ّليِ َر  .» ُأَص

ًاَ:  قوُلهَّ   ًاَ « َرِحيم َي» رفيق ِو ٍء  ر َي ، وقاٍَف بفاَ ِو . بقاَفيٍن ور

ّلهَُّ رضيِ الخطاَب بِن ُعَمَر  وعن-714 ْنُت:  قاَل عنهَّ ال َذ ْأ َت ّلى النبيِ اْس َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِة فيِ وَس ُعْمَر ْل ِذَن ، ا َأ َناَ « لِ : وقاَل ، َف ْنس ِمْن أخيِّ َيِّاَ ت

ِئك َعاَ ِلَمًة فقاََل » ُد َهاَ ليِ َأّن َيُِّسّرنيِ ماَ َك َياَ ب ْن ّد . ال

َناَ: قاَل روايِّة وفيِ ْك ِر َأْش ِئَك فيِ أَخيِّ َيِّاَ  «  َعاَ ، داود أبوُ  رواه» ُد
. صحيح حسن : حديِّث وقاَل والترمذي



ِد بِن ساَلم  وعن-715 ْب ّلهَّ َع َد َأّن ُعَمَر بِن ال ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ ُعَمَر بِن ال ال
ُقوُُل َكاََن عنهماَ َذا ِللّرُجِل َيِّ َد ِإ ًا َأَرا ْدُن: سفر ّنيِ  ا ّتى ِم َعَك َح ّد َو َكاََن كَماَ ُأ

ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ وَس ُع ّد ُع ُيِّوُ ْوُد َت َأْس ّلهَّ فيُقوُُل:  َنَك ال ، ِديِّ
َتَك َن َأماَ ِتيَم ، َو َوُا ِلَك وَخ . صحيح حسن : حديِّث وقاَل الترمذي، رواه ، َعَم

ِد  وعن-716 ِهَّ عب ّل ْطِميِّ يِّزيِّد بِن ال ّلهَّ رضيِ الّصَحاَبيِّ الَخ : قاَل عنهَّ ال
ّلهص رسوُُل َكاََن َد ِإذا ال َع َأْن َأَرا ّد َوُ ْيش ُيِّ ُع:  قاََل الَج ْوُد َت َأْس ّلهَّ «  ُكْم ال َن ِديِّ

ُكم ، َنت َأَماَ ِتيَم ، َو َوُا ُكْم َوَخ ِل ». َأعَماَ

ِإسناَد وغيره داود أبوُ رواه ، صحيح حديِّث       . صحيح ب

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-717 َء: قاَل عنهَّ ال ّلى النبيِّ إلى َرُجٌل  َجاَ اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ، رُسوَُل : يِّاَ فقاَل وَس ُد ِإنيِ ال ِريِّ ًا ُأ َفر ْدنيِ ، َس ّو « : َفَقاََل ، َفَز

َدَك ّو ّلهَّ َز َوُىَ ال ْق ّت » . ال

ْدنيِ قاَل ِز َفَر:  قاَل ، :  َغ َو َبَك «  ْن ْدنيِ قاَل»  َذ ِز َيِّّسَر:  قاَل ، :  َو لَك « 
ْيَر ُثَماَ الخ ْي ْنَت» َح . حسن : حديِّث وقاَل الترمذي  رواهُك

والمشاورة الستخارة باب- 97
ّله قال } . المإر في تعالى:  { وشاورهم ال

يتشاورون }  أي بينهم شورى :  { وأمإرهم تعالى وقال
فيه بينهم

ٍر  عن-718 ِب ّلهَّ رضيَِ جاَ ّلهَّ رسوُُل  كاََن: قاَل عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َناَ وَس ّلُم َع َة ُيِّ ِتَخاََر ُلُموُر فيِ الِْس َهاَ ا ّل ِة ُك ُقْرآَِن مَن كاَلّسوَُر ُقوُُل ، ال ِإذا َيِّ

ُكْم َهّم ُد ْعَ ، باَلمر َأَح َيرك ْيِن َفل َت ِر ِمْن َركع ْي ِة َغ ِريَِّض ُقْل ثم الف ُهم لي ّل : ال
َتِخيُرَك ِإنيِ ْلِمَك َأْس ِع ِدُرَك ، ب ِرتك وأستق ْد ُق ُلَك ، ب َأ َأْس ِلَك ِمْن و ِظيم فْض َع ال

ّنَك ، ِإ ِدُر ف ْق ِدُر ولِ َت ْق َلُم ، َأ ْع َلُم ولِ وت ْع َأنَت ، َأ ُيوُِب علَُّّم َو ُغُ ُهّم ال ّل ِإْن . ال
ْنَت َلُم ك ْع ْيٌر المَر هذا َأّن ت َعاَشيِ ِديِّنيِ فيِ ليِ َخ ِة َوَم َب ِق َعاَ ِري َو ْو َأْم َأ  «
َعاَِجِل قاََل ِري : «  ُه ، َوآَِجلهَّ َأْم ُدْر ْق ُه ليِ فاَ َيِّّسْر ِرْك ثّم ليِ، َو ِهَّ ليِ َباَ ، ِفي
ِإن ْنَت َو ْعلُم ُك َذا َأّن ت َلْمَر ه ِة َوَمعاَشيِ ِديِّنيِ فيِ ليِ شّر ا َعاَقب ِري َو » َأَم

َعاَِجل قاَل َأو ِهَّ َأمري : «  ِرفهَُّ ، وآَِجل ُدْر َعنهَُّ، َواْصرفنيِ ، َعنيِ فاَْص َواق



ْيَر ليِ ْيُث الَخ ِهَّ َرّضنيِ ُثّم ، كاََن َح  رواه. حاَجتهَّ : ويِّسّميِ » قاَل ِب
البخاَري.

مإن والرجوع العيد صلة إلى الذهاب استحباب باب- 98
آخر طريق

ٍر  عن-719 ّلهَّ رضيَِ جاَب ّلى النبيِّ  كاََن: قاَل عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْوُُم َكاََن ِإذا ٍد َيِّ َلَف ِعي َق. َخاَ ِريِّ ّط . البخاَري  رواهال

َلَف:  قوُلهَّ  َق « َخاَ ِريِّ ّط َهَب  يِّعنيِ» ال َذ ِريٍِّق فيِ :  َعَ َط ِريِِّق فيِ َوَرَج َط
. آََخَر

ّلهَّ رضيِ ُعَمَر ابِن  وعِن-720 ّلهَّ رسوُل َأن عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِريِِّق ِمْن َيِّْخُرُج كاََن وَس ِة َط ْدخُل الّشَجَر َيِّ َعّرِس َطريِِّق ِمْن َو َذا ، الُم ِإ و
ّكَة َدَخَل ِنية ِمَن َدَخَل َم ّث َياَ ال ُعل َيِّْخُرُج ال ِنية ِمَن َو ّث ْفلى ال ٌق الّس . عليهَّ متف

باب مإن هو مإا كل في اليمين تقديم استحباب باب- 99
التكريم

ِم الُغْسِل َو  كالوضوِء َيّم ّت وال
المسجد ودخول والسراويل والخف والنعل الثوب ولبس

ونتف الشارب وقص الظفار وتقليم والكتحال والسواك
والشرب والكل الصلة مإن والسلم الرأس وحلق البط

الخلء مإن والخروج السود الحجر واستلم والمصافحة
تقديم ويستحب مإعناه في هو مإما ذلك وغير والعطاء والخذ
ودخول اليسار عن والبصاق كالمإتخاط ذلك ضد في اليسار
والسراويل والنعل الخف وخلع المسجد مإن والخروج الخلء

ذلك وأشباه المستقذرات وفعل والستنجاء والثوب
ّله قال فيقول: بيمينه كتابه أوتي مإن تعالى:  { فأمإا ال

}  اليات. كتابيه اقرءوا هاؤم



الميمنة، أصحاب مإا الميمنة تعالى:  { فأصحاب وقال
} . المشأمإة أصحاب مإا المشأمإة وأصحاب

ّلهَّ رضيَِ عاَئشة  وعن-721 َلْت عنهاَ ال َكاََن: قاَ ّلهَّ رسوُُل   ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُبهَُّ وَس ْعِج ّتيّمُن ُيِّ ِنهَّ فيِ ال ّلهَّ شأ ِه : فيِ ُك ِر ِوُ ُه ِهَّ ، ُط ِل َترّج ِلهَّ ، َو ّع َن َت . َو

ٌق . عليهَّ متف

َنْت:  قاَلْت  وعنهاَ-722 ُد كاَ ّلهَّ رسوُل َيِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُيْمنى ، وَس ال
ِه ِر ُهوُ َط َعاَِمهَّ ِل َط َنْت ، و َكاَ ُيْسَرىَ و ِهَّ ال ِئ ًىَ مْن َكاََن َوَماَ ِلَخلَّ . َأذ

ِإسناَد وغيره داود أبوُ رواه ، صحيح حديِّث       . صحيٍح ب

ِطيَة ُأم  وعن-723 ّلهَّ رضيِ َع ّلى النبيِّ َأن عنهاَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُهّن قاََل ِهَّ َغْسِل فيِ َل ِت َن ْب َنَب ا ْيِّ ّلهَّ رضيِ َز ْأَن:  عنهاَ ال َد ْب َهاَ « ا ِبمياَِمن

ِء َوَموُاِضعَِ ُوُُضوُ ْنهاَ ال ٌق» ِم . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيَِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-724 ّلهَّ رسوُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإذا: قاَل وَس َعَل  «  َت ْن ُكْم ا ُد ْأ َأح َد ْب ْلي ُيْمنى َف ِإذا ، باَل ْأ َنَزع َو َد ْب ْلي َف

ُكِن ِباَلّشماَِل َت ِل ُيْمنى .  ُهماَ ال ّول َعُل َأ ْن ُهَماَ ، ُت ُع وآَخَر ْنَز ٌق» ُت . عليهَّ  متف

ْفَصَة  وعن-725 ّلهَّ رضيِ َح ّلهَّ رسوُل َأّن عنهاَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َعُل كاَن َنهَُّ َيِّْج ِهَّ َيِّمي َعاَِم َط ِهَّ ل ِب َيَِّجعُل وثياَبهَّ َوَشَرا ُه و ذلَك ِسوُىَ لماَ َيِّساََر
. وغيره والترمذي داود أبوُ رواه

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-726 ّلهَّ رسوُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإذا:  قاَل وَس ُتْم «  ِبْس ِإذا ، َل ُتم َو ْأ َوُّض ُؤوا ، َت ْبد ُكْم َفاَ َيِّاَِمن أ

َ  حديِّث» ِب
ِإسناَد والترمذي داود أبوُ . رواه صحيح . صحيح ب

ّلهَّ رضيِ َأنس  وعن-727 ّلهَّ رسوَُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ًنى َأتى َتى ِم َأ َف َة  :  َهاَ الَجْمر َتى ُثّم ، َفرماَ ِزلهَُّ َأ ْن ًنى َم قاَل ُثّم ، ونَحَر ، ِبم

َق ّ ِلحلَّ ْذ ل َأَشاََر» « ُخ َو ِبهَّ ِإلى   ِن ِر ُثم ، اليِّمِن َجاَ َعَل ُثّم اليَِّس ِهَّ ج ِطي ُيِّع
ّناََس ٌق ال . عليهَّ . متف

ٍة وفيِ       َة رمى : لّماَ روايِّ َنَحر ، الجْمر َكهَُّ و َق ُنُس َل َول َوَح َناَ َق :  الحلَّ
ّقهَُّ ْيِّمَن ِش َل َقهَّ ا َل َعاَ ُثّم ، َفح َباَ د ّي َطلحَة َأ َلنصاَر ّلهَّ رضيِ ا ، عنهَّ ال



ُه َطاَ َأع ُه َف ّيِّاَ َولهَُّ ُثّم ، ِإ ّق َناَ ْيَِّسَر الش َل ْق:  فقاَل ا ِل َقهَُّ» «اْح َل َفح ُه   ْعطاَ َأ َف
ْيَن « اقِسْمهَُّ:  فقاَل طلحة َأباَ ّناَس َب  .» ال
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َلَمة أبيِ بِن ُعَمَر عن -728 ّلهَّ رضيِ س رسوُُل ليِ قاَل: قاَل عنهماَ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ّلهَّ  «َسّموَس ُكْل ال ُكْل ، ِبيِمينَك و ِليَك». ِمّماَ و َيِّ

ٌق عليهَّ. متف

ّلهَّ رضيِ َعاَئشة وعن -729 َلْت: قاََل عنهاَ ال ّلهَّ رسوُُل قاَ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم: َع ُكْم أكل  «إذاوَس ُد ُكر َأَح ْذ َي ّلهَّ اْسَم َفل َأْن نسيِ فإْن تعاَلى، ال

ُكَر ْذ ّلهَّ اْسَم َيِّ َلى ال َعاَ ِهَّ، فيِ َت ِل ّو ِم َأ ِبْس ُقْل:  َي ّلهَّ َفل َلهَُّ ال ّو ُه». َأ َوآَِخَر

صحيح. حسن وقاَل: حديِّث والترمذي، داود، أبوُ رواه

ٍر، وعن -730 ِب ّلهَّ رضيِ جاَ ّلهَّ رسوَُل قاَل: َسِمعُت عنهَّ ال ِإذايِّقوُُل: « ال
َتهَُّ، الّرُجل دخل ْي َكَر ب َذ ّلهَّ َف َعاَلى ال ْند ت ِهَّ ِع َد ُدُخوُل ْن ِهَّ، وِع قاَل َطعاَِم

ْيطاَُن ِهَّ: لِ الّش ِب ُكْم مبيَت َلصَحاَ َء، ولِ َل َلم دَخل، وإذا عَشاَ ُكر َف ّلهَّ َيِّذ ال
َعاَلى ْند َت ِهَّ، ِع ِل ْدركتُم قاَل دُخوُ َأ َطاَُن:  ْي ِإذا المبيت، الّش ِر َلم و ُك ْذ ّلهَّ َيِّ ال
َعاَلى ْند ت ِهَّ ِع ُتُم َطعاَِم ْك ْدر َأ َء المبيَت قاَل:  َعشاَ . مسلم  رواه» َوال

َفَة وعن -731 ْيِّ َذ ّلهَّ رضيِ ُح ّناَقاَل: عنهَّ ال َناَ ِإذا  ك ّلهَّ رسوُِل معَ حَضْر ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ، وَس َعاَم ْعَ َلم َط َناَ َنَض ِديِّ ّتى َأيِّ َأ ح ْبد ّلهَّ رسوُُل َيِّ ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َيَضعَ وَس ّناَ َف ِإ َو َده.  َناَ يِّ ًة معهَُّ َحَضْر ًاَ، َمّر َءت َطعاَم َيٌِّة فجاَ ِر جاَ

َهاَ ّن أ
َ ُعَ، ك َف ْد َهبْت ُت َذ َعَ َف َتض َهاَ ل ِم، فيِ َيِّد ّطعاَ َذ ال َأَخ ّلهَّ رسوُُل َف ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع َهاَ، وَس ِد َء ُثّم ِبي ِبيِّ َجاَ ْعرا ّنَماَ َأ َأ ُعَ ك َف ْد َذ ، ُيِّ َأَخ ِه، َف ِد رسوُُل قاَل ِبي
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ِإّنوَس ْيطاََن  « َتِحّل الّش ّطعاََم َيِّْس َكَر لِ َأْن ال ْذ ُيِّ

ّلهَّ اسُم َعاَلى ِ ال ّنهَُّ َت ِإ َء عليهَّ. و ِه جاَ ِة بهذ ِريِّ َتِحّل الجاَ َأَخذُت ِبهاَ، ِليْس َف
َهاَ، ِد َء ِبي ِبيِّ بهذا َفَجاَ ْعَرا َل ِهَّ، ِليَستِحّل ا ْذُت ِب َأَخ ِه، َف ِد ِه َنفسيِ والذي ِبي ِد َي ِب

ُه ِإّن َد َعَ َيِّدي فيِ يِّ ِهماَ» َم ْيِّ ُثّمَيِّد َكَر   ِهَّ اسم َذ ّل َكل. تعاَلى ال َأ مسلم.  رواهو

ّيَة وعن -732 ّلهَّ رضيَِ الّصحاَبيِّ مْخِشيِّ بِن ُأم رُسوُُل  كاَنقاَل: عنهَّ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ، وَس ُكُل وَرُجٌل جاَلس ْأ َلْم ، يِّ ّلهَّ ُيِّسّم َف ّتى ال َلْم َح
َق ْب ِهَّ ِمْن يِّ َعاَِم ْقمٌة َط َلّماَ ، ُل َفعهاَ َف ِهَّ، ِإلى َر ِهَّ قاَل: بسم ِفي ّل َلهَُّ ال ّو ُه، َأ َوآَِخَر



ِبيِّ َفَضِحَك ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع َطاَُن َزاَل  «َماَقاَل: ثم وَس ْي ُكُل الّش ْأ َيِّ
َعهَُّ، َكر َفلّماَ َم ِهَّ اسَم َذ ّل َء ال َقاَ ْت ِهَّ». فيِ َماَ اس ِن داود، أبوُ  رواهَبط

والنساَئيِ.

ّلهَّ رضيَِ عاَئشَة وعن -733 َلْت: عنهاَ ال ّلهَّ رسوُُل  كاََنقاَ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكُل وَس ْأ ًاَ َيِّ َعاَم ٍة فيِ َط ّت ِهَّ، ِمْن ِس ِب َء َأصَحاَ ْعرابيٌِ، َفَجاَ َلهَُّ َأ َك َأ َف

ْيِن َت ْقَم ُل ّلى رسوُُل فقاَل ِب ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ّنهَُّ َماَ «أوَس ْوُ ِإ َسّمى ل
ُكْم َفاَ َك صحيٌح. حسٌن وقاَل: حديٌِّث الترمذي، ». رواهَل

ّلهَّ رضيَِ ُأماَمة أبيِ وعن -734 َنبيِّ أّن عنهَُّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َعَ ِإذا كاََن َف َتهَُّ َر َد ِئ ُدقاَل: َماَ ّلهَّ  «الَحْم ًا ل ًا حمد ًاَ َكثير ّيب ًاَ َط َباََرك َغيَر ِفيهَّ، ُم

ِفيِّ ْك ًنيِ َولِ َم ْغُ َت ْنهَُّ ُمْس َناَ» َع ّب . البخاَري  رواهَر

ِذ وعن -735 َعاَ ّلهَُّ رضيَِ َأنٍس بن ُم ّلهَّ رُسوُُل َقاََل: قاَل عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم: َع َكَل  مْنوَس ًاَ َأ َعاَم ُد َط ِهَّ فقاَل: الَحْم ّل َعَمنيِ الذي ل ْط هذا، َأ

ِهَّ ِني ْق ِر ِمْن َوَرَز ْي ْوٍُل غ ّنيِ َح ٍة، َولِ ِم ّوُ ِفَر ُق ّدَم َماَ َلهَُّ ُغ َق ِهَّ» ِمْن َت ِب ْن أبوُ  رواهَذ
ِديٌِّث والترمذي داود، حسٌن.  وقاَل: ح

مإدحه واستحباب الطعام يعيب ل باب- 101

ّلهَُّ رضيَِ ُهريِّرة أبيِ عن -736 ّلهَّ رُسوُُل َعاََب  «ماَقاَل: عنهَُّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ًاَ وَس َعاَم َهاَه ِإن َقّط، َط َت َلهَُّ، اْش َك ِإْن َأ َههَُّ و ِر َكهَُّ» َك ٌقَتَر  متف
. عليهَّ

ٍر وعن -737 ّلهَّ رضيَِ جاَب ّلى النبيِّ َأّن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأَل وَس َس
َلهَُّ ْه ُدَم َأ ُل َناَ  ماَفقاَلوُا: ا َد ْن ّ ِع َعاَ َخّل، ِإلِ َد ِهَّ، َف ُكُل َفَجعل ِب ْأ ْعَمويِّقوُل: َيِّ ِن » 
ُدُم ُل ْعَم الخّل ا ُدُم ِن ُل مسلم.   رواهالَخّل» ا

يفطر لم إذا صائم وهو الطعام حضر مإن يقوله مإا باب- 102

ّلهَّ رضيَِ ُهريِّرة أبيِ عن -738 ّلهَّ رسوُُل قاَل: قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم: َع ِإذاوَس ُكْم، ُدِعيَِ  « ُد ُيِجْب، َأَح ْل ِإْن َف ًاَ كاَن َف ُيصّل، صاَئم ْل َوإْن َف
ًا كاََن َطر ْف َعْم» ُم ْط َي ْل مسلم.  رواهَف

ْعنى. « قاَل ُء: َم َلَماَ ُع ُيَصلال ْل ُعَف ْد ْلي َعم« ومعنى  ّ» ف ْط ْلي ُكْل. َف ْأ َي ْل ْ» ف
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ِد أبيِ عن -739 ّي مسعوُ ِر ْد َب ّلهَّ رضيَِ ال َدعاَقاَل: عنهَّ ال ِبيِّ رُجٌل   ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍم وَس َعاَ َعهَُّ ِلط ٍة، َخاَِمس َلهَُّ َصـن ُهْم َخْمَس ِبع َت َرُجٌل، َف
َغ َفلّماَ َل ّلى النبيِّ قاَل الباَب، َب ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ِإّنوَس َعناَ، هذا  « ِب ِإْن َت ف

ْأذَن َأْن شئت ِإْن َلهَُّ، َت َعَ» ِشئَت و َذُن  بل قاَل:َرَج ِهَّ. رسوَُل يِّاَ لهَُّ آَ ّل ال
ٌق عليهَّ.  متف

أكله سيءُي مإن وتأديبه ووعظه يليه مإما الكل باب- 104

َلَمَة أبيِ بن عمر عن -740 ّلهَّ رضيِ َس ُكنُتقاَل: عنهماَ ال ًاَ   فيِ غلَّم
ِر ّلهَّ رسوُل ِحْج ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع َكاَنْت وَس ِدي و ِطيُش َيِّ فيِ َت

ِة َف ّلهَّ رسوُُل ليِ فقاَل الّصْح ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع َيِّاَوَس ّلهَّ َسّم ُغلَُّم  « ال
ُكْل تعاَلى ِنَك َو ِليَك» ِمّماَ وكْل بيمي ٌقَيِّ عليهَّ.  متف

ِطيشقوُلهَّ: « ِء ُ» بكسرَت معناَه: تتحّرك تحت، من مثناَة يِّاَء وبعدهاَ الطاَ
ّد ِة. نوُاحيِ ِإلى وتمت َف الّصْح

َلَمَة وعن -741 ّلهَّ رضيَِ الكوُِع بِن َس ً َأن عنهَّ ال َد َأكَل َرُجلَّ ْن رسوُِل ِع
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َيِمينك ُكْلفقاَل: « بِشماَلهَّ وَس  لَِ» قاَل:ِب

ُعَ ِطي ْعَت، لِ «قاََل: َأْست َط َت َعهَُّ » ماَاْس َن ّ َم ْبُر، ِإلِ ِك َهاَ َفَماَ ال َع َف ِهَّ. ِإلى َر ِفي
مسلم. رواه

ونحوهما تمرتين بين القران عن النهي باب- 105
رفقته بإذن إل جماعة أكل إذا

َلَة عن -742 َب ْيم بن ج َبناَقاَل: ُسَح َأصاَ ٍة عاَُم   َن َعَ َس ْبِن م ِر، ا ْي َب َناَ الّز ْق فُرز
ًا، ُد َوكاََن َتْمر ْب ّلهَّ َع ّلهَّ رضيِ عمر بُن ال ُكُل، ونْحُن بناَ يُِّمر عنهماَ ال ْأ ن

ُنوُا، فيقوُُل: لِ ِر َقاَ ِإن ُت ّلى النبيِ ف ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ثم القراِن، عِن َنهى وَس
ّيِّقوُُل: ِإلِ ِذَن َأْن  « ْأ َت ُه» الّرُجُل َيِّْس ٌقَأَخاَ عليهَّ.  متف



يشبع ول يأكل مإن ويفعله يقوله مإا باب- 106

ّلهَّ رضيَِ حرب بِن َوْحشيِّ عن -743 ّلهَّ رسوُِل َأصحاََب َأن عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلوُا: وَس ِهَّ، رسوَُل  يِّاَقاَ ّل ّناَ ال ُكُل ِإ ْأ ُعَ؟ ولِ َن َب قاَل: َنْش

ُكْم ّل َع َل َف ُقوَُن» « ِر ْفت ُلوُا:َت َعْم. قاَ َن ُعوُا قاَل:  َتِم َفاَْج ُكْم، َعلى   َعاَم ُكُروا َط ْذ َوا
ِهَّ، اْسَم ّل َباََرْك ال ُكْم ُيِّ  داود أبوُ  رواهفيهَّ» َل

القصعة جانب مإن بالكل المإر باب- 107
وسطها مإن الكل عن والنهي

ّلهَّ رضيَِ عباَس ابن عن -744 ّلى النبيِّ عن عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َكُةقاَل: َبَر ْل ِزُل  «ا ْن َعاَم َوَسَط َت ّط ُلوُا ال ُك ِهَّ ِمْن َف ْي َت ّف َ َحاَ ُلوُا ولِ ُك ْأ ِمن َت

ِهَّ» ِط صحيٌح. حسٌن وقاَل: حديٌِّث والترمذي، داود، أبوُ  رواهَوَس

ِد وعن -745 ّلهَّ عب ٍر بن ال ّلهَّ رضيَِ ُبْس ّلى ِللنبيِّ  كاَنقاَل: عنهَّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َعٌة وَس ُء، ُيِّقاَُل َقْص َغُّرا ْل َهاَ لهاَ: ا ُل َعُة يِّْحِم َب َأْضحوُا َفلّماَ ِرجاٍَل، َأْر

ُدوا ِتيِ الّضحى َوَسَج ْلَك ُأ َت ِة، ب َع َقْص ْل َد وقد يِّعنيِ ا ِر ّفوُا فيهاَ، ُث َت عليهاَ، فاَل
َلّماَ ُثُروا َف َثاَ َك ّلهَّ رسوُُل َج ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع هذه َأعرابيِّ: ماَ فقاََل وَس

ْلسُة؟ ّلى رسوُُل قاَل الِج ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ِإّنوَس ّلهَّ   َعلنيِ ال ًا َج ْبد ًاَ، َع ِريِّم َك
َلْم ْلنيِ و َع ًا يِّْج ًا، َجباَر ّلهَّ رسوُُل قاَل ثّم َعنيد ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع وَس

ُلوُا ُك َهاَ، ِمْن « ْي َل َوُا ُعوُا َح َد َهاَ َو َت َو َباََرْك ِذْر ٍد أبوُ  رواهفيهاَ» ُيِّ ِإسناَد داو جيد. ب

َهاَ«      َت َو ِذْر َهاَ   َ ْعلَّ َأ .  وضمهاَ الذال : بكسر » 

ًا الكل كراهية باب- 108 ّتكئ مإ

َفَة أبيِ عن- 746 ْي ّلهَّ عبد بِن وهِب ُجَح ّلهَّ رضيِ ال قاَل: قاَل عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ُكُل  «لِوَس ًاَ» آَ ِكئ ّت البخاَري.  رواهُم

ّطاَبيِّ: قاَل ُءالَخ ِكيِ ّت ِلُس : هوُُهناَ  الُم ًا الجاَ َتِمد ْع ٍء على ُم قاَل: تحتهَّ، ِوطاَ
َد َأَرا ّنهَُّ و ُد لِ َأ ُع ِء َعلى َيِّق َطاَ ْلوُ ِد ا ِئ ْلوُساَ ْعٍل وا ُد َمْن َكف ْكثاَر ُيِّريِّ ِل ِمَن ا

ِم ُد بل الطعاَ ْقع ًا َيِّ ِفز ْوُ َت ًاَ، لِ ُمْس ِطئ ْوُ ُكُل ُمْست ْأ َيِّ َغًُة. هذا و ْل ّطاَبيِ، كلَّْم ُب الخ
َأَشاَر ُه و ْير َء َأّن ِإلى َغ ِبهَّ، َعلى الماَئُل هوُ المتكيِ ْن ّلهَّ َج أعلم. وال



ّلهَّ رضيِ َأنٍس وعن -747 ْيُِّتقاَل: عنهَّ ال َأ ّلهَّ رسوُل  َر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًاَ وَس ًاَ جاَلس ِعي ْق ُكُل ُم ْأ ًا، َيِّ مسلم. رواه تْمر

ِعيِ« ْق ُق الذي » هوُالُم ْلِص ِهَّ ُيِّ َيتي ْنِصُب باَلرِض، أل ُيِّ ِهَّ.  و ْي َق ساَ

أصابع بثلث الكل استحباب باب- 109
لعقها قبل مإسحها وكراهة الصابع لعق واستحباب 

وأكلها مإنه تسقط التي اللقمة وأخذ القصعة لعق واستحباب
وغيرهما والقدم بالساعد اللعق بعد مإسحها وجواز

ّلهَّ رضيِ عباٍَس ابِن عن- 748 ّلهَّ رسوُُل قاَل: قاَل عنهماَ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم: َع ِإذاوَس ُكْم َأكَل  « ُد ًاَ، َأح َعاَم َعهَُّ َيِّمسْح َفلَّ َط ِب َهاَ حتى َأصاَ َق َع َأو يِّل

َقهاَ» ِع ْل ٌقُيِّ عليهَّ.  متف

ْعِب  وعن-749 ّلهَّ رضيَِ ماَلك بِن ك ْيُِّتقاَل: عنهَّ ال َأ ّلهَّ رسوَُل  َر ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُكُل وَس ْأ َعَ ِبثلَِّث َيِّ ِب ِإذا َأصاَ َغ َف َقهاَ. َفر ِع مسلم.  رواهَل

ٍر  وعن-750 ّلهَّ رضيِ جاَب ّلهَّ رسوَُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْعِق أمر َل ِبعَِ ِب َلَصاَ ِة ا َف ُكْموقاَل: والّصْح ّن ِإ ّي فيِ َتدُروَن لِ  « َعاَِمكم َأ ط

َبركُة» مسلم.  رواهال

ّلهَّ رسوُل أن وعنهَّ -751 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإذاقاَل: وَس وقعت  «
ُكْم، ُلقَمُة ِد َهاَ َأح ْذ ْأُخ َي ُيِمْط َفل ْل ًذىَ من بهاَ كاَن ماَ َف َهاَ، أ ْل ُك ْأ َي ْعهاَ ولِ ول َد يِّ

َطاَِن، ُه يِّمَسْح ولِ للّشي ِديِِّل َيِّد ْن ّتى ِباَلِم َق ح َعهَُّ، َيِّلع ِب ِإنهَّ َأَصاَ ِري لِ ف فيِ َيِّد
ّي ِهَّ َأ مسلم.  رواهالبركُة» طعاَِم

ّلهَّ رسوُل َأن  وعنهَّ-752 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإنقاَل: وَس َطاََن  « ْي الّش
ُكم َيِّحضُر َد ٍء ُكّل ِعند َأح ِهَّ، ِمْن َشيِ ِن ْأ ُه حتى َش َد َيِّْحُضَر ِهَّ، ِعن َعاَِم ِإذا ط َف

َطْت َق ْقمُة َس ِدكم ُل َهاَ َأَح ْذ ْأخ َي ُيِمْط َفل ْل َهاَ ُثّم َأذىَ، ِمن بهاَ كاََن ماَ َف ْل ُك ْأ َي ولِ ل
َدعهاَ َطاَِن، َيِّ ْي َغ فإذا للّش ْق َفر َع ْل ْلي ِعهَُّ َف ِب ّنهَّ َأصاَ ِإ ّي فيِ يِّدري لِ ف ِهَّ َأ طعاَِم

َكُة» مسلم.  رواهالبَر

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-753 ّلهَّ  كاَن: رسوُُلقاَل: عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َكَل ِإذا وَس ًاَ، َأ َعاَم َق ط ِع َعهَُّ ل ِب ّثلََّث، َأَصاَ ِإذاوقاََل: ال َطْت  « َق ُلقمُة س
ِدكم ْذهاَ، َأح ْأُخ َي ْل َهاَ، الذىَ، عنهاَ وليِمْط َف ْل ُك ْأ َي َهاَ ولِ ول ْع َطاَِن» َيِّد للّشي



َناَ َأَمر َقصعَة َنسلَت َأن و ّنكم ال ِإ ْدُروَن لِ وقاَل:  ّي فيِ ت َعاَِمكم َأ َبركُة» َط ال
ُمسلٌم. رواه

ّنهَّ الحاَرث بِن سعيد  وعن-754 َأل َأ ًا س ّلهَّ رضيَِ جاَبر عن عنهَّ ال
ِء ّناَُر، َمّسِت ِمّماَ الوُضوُ ّناَ قد  لِ،فقاَل: ال ّلى النبيِّ زمَن ُك ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُد لِ وَس ِم ذلك مثَل نج ّ الطعاَ ِليلًَّ، ِإلِ ِإذا ق ُه، َنحُن ف ْكْن َلم وجدناَ َناَ َيِّ َل
ِديُِّل َناَ َناَ ِإلِ َم ّف ُك َناَ َأ َوُاعد َناَ، وَس َداَم ْق َأ ّليِ ُثّم و ُأ. َولِ ُنَص َوُّض َت البخاَري.   رواهَن

الطعام على اليدي تكثير باب- 110

ّلهَّ رضيَِ هريِّرة أبيِ عن -755 ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاََل عنهَّ تعاَلى ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َعاَُم:  وَس َط ِة كاَفيِ الثنيِن « َث ّثلَّ َعاَُم ، ال َط ِة َو َث َثلَّ كاَفيِ ال

ِة َع َلرب ٌق» ا . عليهَّ  متف

ٍر وعن -756 ّلهَّ رضيِ جاَب ّلهَّ رسوَُل : سمعُت قاَل عنهَُّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َطعاَُم: َيِّ ِد «  َوُاِح ْكفيِ ال ْيِن َيِّ َثن ْكفيِ الثنيِن وطعاَُم ، ال يِّ

ِة وطعاَُم ، الربعَة َبع ْكفيِ الَر َيَة َيِّ ِن ّثماَ مسلم.  رواه» ال

ًا التنفس واستحباب الشرب أدب باب- 111 ِلناء خارج ثلث ا
على الناء إدارة واستحباب الناء في التنفس وكراهة 

المبتدئ بعد فاليمن اليمن

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  عن-757 ّلهَّ رسوُل أن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّفُس كاََن َن ٌق الشَراِب فيِ يِّت ًاَ. متف عليهَّ. َثلَّث

ّفُس َن َت َيِّ ِرَج يِّعنيِ:  ِء. َخاَ ِلناَ ا

ّلهَّ رضيِ عباٍَس ابن  وعن-758 ّلهَّ رسوُل قاَل: قاَل عنهماَ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم: « َع ُبوُا لِوَس ًا َتْشَر ِعير، َكُشْرِب واِحد َب ِكن ال ُبوُا َول ْثنى اْشَر َم

ُثلََّث، ُتْم ِإذا وَسّموُا و ْن ُتْم، َأ ْب ِر ُتْم ِإذا واْحمدوا َش ْن ُتْم» َأ ْع الترمذي  رواهَرف
حسن. وقاَل: حديِّث

َة أبيِ  وعن-759 َد َتاَ ّلهَّ رضيِ َق ّلى النبيِّ َأّن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َهى ّفَس أن َن َن َت ِء فيِ ُيِّ ِلناَ ٌق ا عليهَّ. متف



ّفُس َن َت ُيِّ ْفِس فيِ يِّعنيِ:  ِء. َن ِلناَ ا

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-760 ّلهَّ رسوُل َأن عنهَّ ال ّلى ا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِتيِ َلبٍن ُأ ٍء، ِشيب قد ِب َعْن بَماَ ِهَّ و ِن ْعرابيِ، يِِّمي َعْن َأ ِه و ِر ٍر َأبوُ َيِّساَ رضيِ َبك
ّلهَّ ِرَب، عنهَّ، ال َطى ُثّم َفَش ْع ْعَرابيِّ َأ َل َليَِّمَنوقاَل: ا َليِّمَن  «ا ٌق» فاَ  متف

عليهَّ.

ِلط. «ِشيَب»قوُلهَّ: َأي: ُخ  

ّلهَّ رضيِ سعد بن سهل  وعن-761 ّلهَّ رسوُل َأن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِتيَِ وَس ِرَب بشراٍب، ُأ ْنهَُّ فش َعْن ِم ِهَّ و ِن ِه وعن ُغلٌَّم، َيِِّمي ِر َياٌَخ، َيَِّساَ َأْش

ُغُلَّم فقاَل َذُن  لل ْأ َت َأ ِطيَِ َأْن ليِ «  ْع ِء؟» ُأ ُغُلَُّم:  فقاَلُهؤلِ ِهَّ،  لِال ّل لِ وال
ِثُر ًا، ِمنَك ِبنِصيبى ُأو ّلهَُّ َأَحد ّلهَّ رسوُل َفت ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِه. فيِ وَس يِّد

ٌق عليهَّ. متف

ّلهَّ»قوُلهَّ: َت َعهَُّ، « َوَض ْي:  َأ ُغُلَُّم وهذا   ْبُن هوُ ال ّلهَّ رضيِ عباَس ا عنهماَ. ال

 ونحوها القربة فم مإن الشرب كراهة باب- 112

تحريم ل تنزيه كراهة أنه وبيان

ٍد أبيِ عن -762 ّي سعي ِر ْد ّلهَّ رضيِ الخ َهى قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رسوُل َن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َناَِث عِن وَس ِت ِة اْخ َي ِق َلْس َأْن . يِّعنى ا ُههاَ ُتكَسَر :  َوُا ْف ، َأ

ُيِّْشَرب ٌق منهاَ َو . عليهَّ . متف

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ وعن -763 َهى: قاَل عنهَّ ال َن ّلهَّ رسوُل   ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِء فيِ ِمْن ُيِّْشَرَب َأن وَس ِة َأو الّسقاَ ِقْرب ٌق. ال . عليهَّ  متف

ِبٍت ُأّم وعن -764 ْبَشَة ثاَ ْنِت َك ّلهَّ رضيِ ثاَبت ْبِن َحّساَِن ُأْخِت َثاَبٍت ِب ال
َليِّ  دَخلقاَلت: وعنهاَ عنهَّ ّلهَّ رسوُُل ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِرَب ، وَس َفَش
ٍة فيِ ِمن ٍة ِقْرب ّلق َع ًاَ ُم ُقْمُت َقاَئم َف َهاَ ِإلى .  ُتهَُّ ِفي ْع َط . الترمذي رواه ، َفق

. صحيح حسن : حديِّث وقاَل

ّنَماَ      ِإ ْتهاَ َو َع َط َفَظ َق َتْح ِل َعَ :  ْوُِض ّلهَّ رسوُل َفم م ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َبّرَك َت َت َو ِهَّ .  َنهَُّ ، ِب َتُصوُ ِتذاِل َعن َو ِديُِّث َوهذا ، الِب َبياَِن على مْحُموُل الَح

ِز َلكمل الفضل لبياَن الساَبقاَن والحديِّثاَن ، الجوُا ّلهَّ وا . أعلم وال
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ٍد أبيِ عن -765 ّي سعي ّلهَّ رضيِ الخدر ّلى النبيِّ َأّن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َهى وَس ّنفِخ َعِن َن ُة: َرُجٌل فقاَل الّشراِب فيِ ال َذا ِء فيِ َأراهاَ  الق ِلناَ ؟ ا
َهاَ: فقاَل ْق ِر ْه َأ ِإنى:  قاَل»  «  َوىَ لِ  ف َفٍس ِمْن ُأْر ٍد َن ِبْن: قاَل ؟ َواِح أ

َ َف  » 
َدَح َق ًا ال . صحيح حسن : حديِّث وقاَل الترمذي  رواه» ِفيَك َعْن ِإذ

ّلهَّ رضيِ عباَس ابن وعن -766 ّلى النبى أن عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َهى ّفَس َأن َن َن ِء فيِ ُيِّت َناَ ِل ْو ، ا َفَخ َأ ْن ِهَّ ُيِّ : حديِّث وقاَل الترمذي رواه ، ِفي

. صحيح حسن

ِئما الشرب جواز بيان باب- 114  قا

ًا الشرب والفضل الكمل أن وبيان قاعد
ً.761 رقم الحديث (انظر السابق كبشة حديث فيه  (

ّلهَّ رضيِ عباَس ابن وعن -767 ْيُت قاَل عنهماَ ال َق ِبيِّ : َس ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِرَب ، َزْمَزَم ِمْن وَس َوُ َفَش ُه ٌق. َقاَئٌم َو . عليهَّ  متف

َنّزال وعن -768 َة بِن ال ْبَر ّلهَُّ رضيَِ س َتى: قاَل عنهَّ ال َأ ِليِّ   ّلهَُّ رضيَِ َع ال
ِة باَب عنهَُّ َب ِرب الّرْح ًاَ َفَش ّنى وقاََل ، َقاَئم ِإ ْيُِّت :  َأ ِهَّ َرسوَُل َر ّل ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ُتُموُنى كماَ فعل وَس ْيِّ َأ ْلُت َر َع البخاَرىَ. رواه ، َف

ّلهَّ رضيَِ عمر ابن وعن -769 ّناَ: قاَل عنهماَ ال ُكُل  ك ْأ ِد َعلى َن رُسوُِل َعه
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنْشَرُب ، َنْمشى ونْحُن وَس ُه. قياٌَم َونْحُن و  روا

. صحيح حسن : حديِّث وقاَل ، الترمذي

ِهَّ عن شعيب بن عمرو وعن -770 ّده عن َأبي ّلهَُّ رضيِ ج : قاَل عنهَّ ال
ْيُِّت َأ ِهَّ رُسوُل َر ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ يِّشرُب وَس ًا َقاَئم َقاَِعد  رواه. و

صحيح. حسن : حديِّث وقاَل الترمذي

ّلهَُّ رضيِ َأنٍس وعن -771 ّلى النبى عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأنهَُّ وَس

َهى ًاَ الّرُجُل يِّشرَب َأْن ن َناَ: قتاَدة . قاَل َقاَئم ْل َفق َنس   ْكُل ل َل : قاَل ؟ : فاَ
ُه     َأْخبُث َأو     َأَشّر ذلَك . مسلم روا

ّلى النبى َأّن لهَّ روايِّة وفيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ الّشْرِب َعِن َزَجَر وَس . َقاَئم



ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ وعن -772 ّلهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل عنهَّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َ: وَس َبن  «لِ ٌد يِّْشَر ُكْم َأح ْن ًاَ ِم ْء َنِسيَِ َفَمْن ، َقاَئم َتقيِ َيْس ْل » َف
ُه . مسلم روا

ًا آخرهم القوم ساقي كون استحباب باب- 115 شرب

ّلهَّ رضيَِ قتاَدة أبيِ عن -773 ّلى النبيِّ عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِم  « َساَقى: قاَل ْوُ َق ُهْم ال ًاَ» آَِخُر : وقاَل ، الترمذي . رواه  يِّعنى: شْرب

. صحيح حسن حديِّث

الطاهرة الواني جميع مإن الشرب جواز باب- 116
والفضة الذهب غير

إناء بغير وغيره النهر مإن بالفم الشرب وهو الكرع وجواز
الشرب في والفضة الذهب إناء استعمال وتحريم يد، ول

الستعمال وجوه وسائر والطهارة والكل

ّلهَّ رضيَِ َأنٍس عْن -774 ُة : َحَضَرِت قاَل عنهَّ ال َقاََم ، الّصلَّ كاََن مْن َف
ِر َقريِّب ّدا ِهَّ ِإلى ال ِل ْه ْوٌُم وبِقى ، َأ َتى َق َأ ِهَّ رُسوُُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ٍة ِمن ِبِمْخَضب وَس ُغَُر ، ِحَجاََر ْبُسَط َأن الِمْخَضُب َفَص ِهَّ يِّ ّفهَُّ ِفي ، َك
َأ َوُّض َت ْوُُم َف َق ُهْم ال ّل ُلوُا ُك َقاَ َكم: .  ُتْم   ْن ِنين: َقاََل ؟ ُك َثَماَ ًة   ِزيِّاَد ٌق. و  متف

. البخاَري روايِّة . هذه عليهَّ

َأّن ولمسلم لهَّ روايِّة وفيِ ّلى النبيِّ :  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍء َدعاَ وَس ِإناَ ِمْن ِب
ٍء ِتيَِ ، ماَ ُأ َقدٍح ف ِهَّ َرْحَراٍح ِب ٌء ِفي ٍء ِمْن َشيِ َعَ ، َماَ َوَُض َعهَُّ َف ِب ِهَّ َأَصاَ َقاََل ِفي  .

ْلُت: َأنس َع َفج ُظُر   ْن ِء ِإلى َأ ُعَ الماَ ُب ْن ْيِن ِمْن َيِّ ِعهَّ َب ِب َأ مْن َفحَزْرُت ، َأصاَ َوُّض َت
ْيَن ماَ ِعيِن ب ْب ِنيَن ِإلى الّس ّثَماَ . ال

ّلهَّ عبد وعن -775 ٍد بِن ال ّلهَُّ رضيِ زيِّ َناَ: قاَل عنهَّ ال َتاَ َأ ِبيِّ   ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َناَ ، وَس َأْخَرْج ًء َلهَُّ َف ٍر فيِ َماَ ْوُ ٍر ِمْن َت َأ ُصف َوُّض َت . البخاَري . رواه َف

ْوُر ، النحاَس وهوُ ، كسرهاَ ويِّجوُز ، الصاَد  بضم» « الّصْفر ّت » « وال
ِء وهوُ كاَلقدح، . فوُق من المثناَة باَلتاَ

ّلهَُّ رضيِ جاَبر وعن -776 ِهَّ رُسوَُل َأّن عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِر ِمَن َرُجٍل على َدَخَل ْنصاَ َل ّلهَّ رُسوُُل فقاََل ، َلهَُّ صاَحٌب وَمعهَُّ ، ا ّلى ال َص



ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإْن: وَس َدَك َكاََن  «  ْن ٌء ِع ِه َباََت َماَ ِذ َلَة َه ْي ّل ٍة فيِ ال ّن ّ َش ِإلِ َو
ْعناَ ِقْربة»  « الّشّن. البخاَري  رواه» َكر . : ال

ّلهَّ رضيِ حذيِّفة وعن -777 ِإّن قاََل عنهَّ ال ِبيِّ :  ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َناَ َهاَ َباَِج الَحريِّر َعن َن ّديِّ ِة فيِ والّشْرِب وال ِني َهب آَ ّذ ِة ال ِفّض  «: وقاَل ، وال
ُهْم ِهيَِ ْنياَ فيِ ل ّد ُكْم وهى ، ال ِة فيِ َل ٌق» الِخَر ّتف . عليهَّ  م

ّلهَّ رضيِ سلمة ُأّم وعن -778 ّلهَّ رُسوَُل َأّن عنهاَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِة فيِ َيِّْشَرُب  « الذي: قاَل وَس َي ِن ِة آَ ِفّض ّنماَ ال ِهَّ فيِ ُيِّجْرِجُر ِإ ِن ْط َناََر َب
ّنَم َه . عليهَّ  متفق» َج

ِإّن: لمسلم روايِّة وفيِ ُكُل الذي  «  ْأ ْو َيِّ ِة فيِ َيِّْشَرُب َأ َي ِن ِة آَ ِفّض َهِب ال ّذ وال
«. 

ِرَب  « َمْن: َلهَّ روايِّة وفيِ        ٍء فيِ َش َهٍب ِمْن ِإناَ ْو َذ ٍة َأ ّنماَ فض ِإ َف
ِهَّ فيِ ُيِّجْرِجُر ِن ْط ًا َب ّنَم ِمْن َناَر َه  .» َج



اللباساللباس  كتابكتاب

البيض الثوب استحباب باب- 117
قطن مإن وجوازه والسود والصفر والخضر الحمر وجواز

ّتان الحرير إل وغيرها وصوف وشعر وك
ّله قال  ًا عليكم أنزلنا قد آدم بني تعالى:{ يا ال يواري لباس

ًا، سوآتكم } . خير ذلك التقوى ولباس وريش
وسرابيل الحر تقيكم سرابيل لكم تعالى:  { وجعل وقال

} . بأسكم تقيكم

ّباَس ابِن وعن -779 ّلهَّ رضيَِ ع ُهماَ ال ْن ِهَّ رُسوَُل أّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َبُسوُاقاَل: ا وَس ُكُم ِمْن ْل ِب َياَ َياََض ِث َب َهاَ ، ال ّن ِإ ِر ِمن َف ْي ُكْم َخ ِب ُنوُا ، ِثياَ َكّف َو

ُكْم ِفيهاَ َتاَ ْوُ ُه» َم صحيح. حسن : حديِّث وقاَل والترمذي ، داود أبوُ  روا

َة وعن -780 ّلهَّ رضيَِ َسُمَر ِهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َبُسوُا: وَس ْل َياََض  «ا َب ِإنهاَ ، ال ْطهُر َف َطيُب َأ َأ ُنوُا ، و ّف َك ُكْم ِفيهاَ و َتاَ ْوُ » َم
ُه . صحيح : حديِّث وقاَل والحاَكم ، النساَئى روا

ِء وعن -781 ّلهَّ رضيَِ البرا ِهَّ رسوُُل : كاََن قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًاَ وَس ُبوُع ْد َمْر َق َل ُتهَُّ َو ْيِّ َأ ِة فيِ َر ّل َء ُح ْيُِّت ماَ حْمرا َأ ًاَ ر ْيئ ْنهَُّ َأْحَسَن َقّط َش ِم

ٌق ّتف . عليهَّ . م

َفَة أبيِ وعن -782 ْي ْهِب ُجَح ِد بِن و ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيَِ ال ْيُِّت: قاَل عنهَُّ ال َأ  َر
ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّكَة وَس َوُ بَم ُه َطِح َو ْب َل ٍة فيِ ِباَ ّب َء َلهَُّ ُق ِمْن حْمرا

ٍم َد ِهَّ ِبلٌَّل َفَخَرَج َأ ِئ َوُضوُ ِئٍل َناَِضٍح َفِمْن ، ِب َناَ ّلى النبى َفَخَرَج ، و اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِهَّ وَس ْي َل َع ّلٌة و ُء ُح ّنى ، َحْمَرا َأ ْنظُر َك َياَِض ِإلى َأ ِهَّ َب ْي َق َأ ، ساَ َتوُّض َف
ّذَن َأ ْلُت ، ِبلٌَّل َو َع ُعَ َفَج ّب َتت ُه َأ َناَ َفاَ ُه َناَ ه ُه ًاَ يِّقوُُل ، وه َعلى وِشَماَلًِ: َحيِّ َيِِّمين

ِة َفلََِّح على حيِّ ، الّصلَّ ُثّم ال ِكَزْت .  ٌة َلهَُّ ُر َنَز ّدَم ، َع َق َت ّلى َف ْيَن َيُِّمّر َفَص َب
ِهَّ ْيِّ َد ْلُب َيِّ َك َ َوالِحَماَُر ال ُعَ لِ ٌقُيِّْمن ّتف ُة». عليهَّ . م َنَز َع ُوُ النوُِن  بفتح «ال نْح

ُعكاََزة . ال



َعَة ِرْمثة أبيِ وعن -783 ْيِميِّ رفاَ ّتم ّلهَّ رضيَِ ال َأيِّت: قاَل عنهَّ ال رُسوَُل  ر
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيهَّ وَس َل ُه. َأْخَضراِن ثوُباَن وع ، داود َأبوُ  روا

ٍد والترمذي َناَ ِإْس . صحيٍح ب

ّلهَّ رضيَِ جاَبر وعن -784 ِهَّ َرُسوَُل َأّن ، عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْوَُم َدَخَل ْتِح َيِّ ّكَة َف ِهَّ َم ْي َل َع ُء ِعماَمٌة و ْوُدا ُه س . مسلم . روا

ْيٍِّث بن عمرو سعيد أبيِ وعن -785 ّلهَّ رضيَِ ُحَر َأنى: قاَل عنهَّ ال َأنظر  ك

ّلهَّ رسوُِل ِإلى ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ وَس ْي َعل ُء ِعَماََمٌة و َدا ْوُ ْد َس َأْرَخى ق

ْيَن َطَرفيهاَ ِهَّ َب ْي . مسلم  رواه. كتف

ٍة وفيِ       َأن لهَّ روايِّ ّلهَّ رسوُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َطَب وَس ّناََس َخ ال
ِهَّ ، ْي َل َع ُء ِعَماََمة و َدا . َسوُ

ّلهَّ رضيِ عاَئشة وعن -786 ّفَن: قاَلت عنهاَ ال ُك ّلهَّ رسوُل   ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َوُاٍب ثلَّثة فيِ وَس ْث ٍة بيٍض َأ ّي ْيَس ، ُكْرُسٍف ِمْن َسُحوُل َهاَ َل في

ٌق. ِعماََمٌة َولِ َقِميٌص . عليهَّ  متف

ّيُة ْنَسب : ثياٌَب المهملتين الحاَء وضم وضمهاَ السين  بفتِح» « الّسُحوُل ُت
ٍة َسُحوٍُل ِإلى َيِّ َقْر َيمِن :  ُكْرُسف باَل َوال ْطن» «  ُق .  : ال

ّلهَّ رسوُل  َخَرَج: قاَلت وعنهاَ -787 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة ذات وَس َغدا
ِهَّ ْي َل َع ٍر مْن ُمَرّحٌل ِمْرٌط َو ْع . مسلم رواه َأسوُد َش

َء : وهوُ الميم  بكسر» « الِمْرط        ِء»  « والُمَرّحل. كساَ ْلحاَ  باَ
ُة فيهَّ الذي : هوُ المهملة ِلبل ِرحاَل صوُر َوُاُر َوهيَِ ، ا ْك َل . ا

ِة وعن -788 ِغُير َبَة بن الُم ْع ّلهَّ رضيِ ُش ْنُت: قاَل عنهَّ ال ُك ّلهَّ رسوُل معَ   ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلة ذاَت وَس ٍر فيِ لي َعَك: ليِ فقاَل ، مسي َأم » ؟ َماَء  « 
َعْم قلت َن َنَزَل ، :  ِهَّ عن َف ِت َوُاَرىَ حتى َفَمشى راِحل ِد فيِ ت ْيِل َسوُا ّل ثم ال
َء ْغُت جاَ ْفَر َأ ِهَّ َف ْي َل ٍة ِمَن ع َو َدا ِل َغَُسَل ، ا َههَُّ َف ِهَّ َوْج َلي َع ّبٌة َو ، ُصوٍُف ِمْن ُج
ْعَ فلم ِط َت ِرَج َأْن َيِّْس ِهَّ ُيِّْخ ْي َع ُهَماَ حتى منهاَ ِذرا َفِل ِمْن َأْخَرَج ِة َأْس ّب ، الُج

َغَُسَل ِهَّ َف ْي ْأِسهَّ َوَمَسَح ِذَراع ْيِّت ُثّم بر َوُ ْه َع َأ ِهَّ َلنز ْي ّف ْعهَماَ: فقاَل ُخ  « د
ِإنى ُهماَ َف ُت ْل َتيِن َأدَخ ِهَر َوَمَسَح» َطاَ ِهماَ   ْي َل ٌق َع . عليهَّ . متف



ٍة وفيِ ِهَّ: و روايِّ ْي َل ّبٌة َع ّيٌة ُج َقُة شاَِم ْيِن َضي ُكّم ْل . ا

ٍة وفيِ َأّن روايِّ ِذه :  ِة فيِ كاَنت القصَة ه َو ُبوَُك َغْز . َت



القميص استحباب باب- 118

ّلهَّ رضيِ َسلمَة ُأّم عن  -789 ّثياَِب َأَحّب  كاَن: قاَلت عنهاَ ال ِإلى ال
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقميُص وَس والترمذي ، داود أبوُ  رواه. ال
. حسن : حديِّث وقاَل

ِلزار ّوالكم القميص طول صفة باب- 119 وا
سبيل على ذلك مإن شيء إسبال وتحريم العمامإة وطرف

خيلء غير مإن وكراهته الخيلء

َد بنت َأسماَء عن -790 ِة يِّزيِّ ّيِّ ِر ّلهَّ رضيِ النصاَ ُكّم  كاَن: قاَلت عنهاَ ال
ّلهَّ رسوُل قِميِص ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، داود أبوُ . رواه الّرُسِغ ِإلى وَس

.  حسن حديِّث :  وقاَل والترمذي

ّلهَّ رضيِ عمر ابن وعن -791 ّلى النبى َأّن عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َبهَُّ َجّر  « َمْن: قاَل ْوُ َء َث َيلَّ ُظر َلْم ُخ ْن ّلهَّ َيِّ ِهَّ ال ْوُم ِإلي ِة َيِّ َياََم ِق َأبوُ  فقاَل» ال

ّلهَّ  يِّاَرسوُل: بكر َتْرخى ِإزارىَ ِإن ال ُه، َأْن ِإلِ َيِّْس َد َه َعاَ َت رسوُل لهَّ فقاَل َأ
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنَك: وَس ِإ ُلهَُّ ِمّمْن َلْسَت  «  َع ْف َء َيِّ َيلَّ .» ُخ

. بعضهَّ مسلم وروىَ ، البخاَري رواه

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ وعن- 792 ّلهَّ رسوُل َأّن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُظُر  « لِ: قاَل وَس ْن ّلهَّ يِّ ْوُم ال َياَمة َيِّ ِق ُه َجّر َمْن ِإلى ال ًا ِإَزاَر ٌق» َبطر  متف
. عليهَّ

ّلى النبى عـن وعنهَّ  -793 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َفَل  « َماَ: قاَل وَس ِمَن َأْس
ْيِن َب ْع َك ْل ِلزار ِمَن ا ّناَر ففيِ ا . البخاَري  رواه» ال

ّلهَّ رضيِ ذّر أبيِ وعن -794 ّلى النبى عن عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع قاَل وَس
ُهُم لِ  « ثلَّثٌة: ّلُم َك ّلهَُّ ُيِّ ْوَُم ال ِة َيِّ َياَم ِق ُظُر ولِ ، ال ْن ْيهم َيِّ َل ِهْم َولِ ، ِإ ّكي ُهْم ، ُيَِّز َول

َذاٌب َأهاَ  قاَل» َأليٌم َع َقر ّلهَّ رسوُُل : ف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍر ثلَّث وَس ِمَرا
ُبوُا َذّر َأبوُ . قاَل ّلهَّ رسوُل يِّاَ ُهْم َمْن وخِسُروا : خاَ ِبُل: قاَل ؟ ال ،  « الُمس

ّناَُن ُق والم ِف ْن َتهَُّ َوالُم َع ْل ِذِب ِباَلَحلِف ِس . مسلم  رواه» الكاَ

ٍة وفيِ        ِبُل: لهَّ روايِّ ُه  « الُمْس  .» ِإَزاَر



ّلهَّ رضيِ عمر ابن وعن -795 ّلى النبى عن ، عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َباَُل: قاَل ِلْس ِر فيِ  «ا ِلزا َقِميِص ، ا ِة ، وال ِعَماَم َء َشيئاَ َجّر مْن ، َوال َيلَّ ُخ
ِر َلم ُظ ّلهَّ َيِّن ِهَّ ال ْوَُم إلي ِة» يِّ َياَم ِق ٍد ُوالنساَئى داود، أبوُ  رواهال . صحيح بإسناَ

ّي أبيِ وعن -796 َليم بن جاَبر ُجَر ّلهَّ رضيِ ُس َأيُِّت: قاَل عنهَّ ال ً  َر َرجلَّ
ُدُر ّناَُس يِّْص ِهَّ َعْن ال ْأيِّ َ َر ُقوُُل لِ ًاَ َيِّ ّ َشيئ َدُروا ِإلِ ؟ هذا : من قلُت ، عنهَّ َص
ّلهَّ : رسوُل قاَلوُا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعليَك وَس رسوَُل يِّاَ الّسلَُّم . قلُت: 
ّلهَّ ْيِن     ال َت ُقل  «لِ: قاَل     َمّر َليَك َت َليَك ، الّسلَُّم ع ّيُة السلَُّم ع تِح

َتى ْوُ َليك : الّسلَُّم ُقِل الم َأنَت : قلُت  قاَل» ع ّلهَّ رسوُل :  َناَ: قاَل ؟ ال َأ » 
ّلهَّ رسوُل َبَك ِإذا الذي ال َتهَُّ َضّر َأصاَ ْوُ َع َفهَُّ َفد ْنَك َكَش ِإذا ، ع َبَك و عاَُم َأَصاَ

َنة َتهَُّ س ْوُ َدع َهاَ َف َت أنب
َذا ، لك َ ِإ َأْرٍض ُكنَت و ٍر ِب ْف ْو َق ٍة َأ ّلت ، فلَّ ُتَك َفَض َل ، راِح

َتهَّ ْوُ َهاَ َفدع ّد َليَك َر ْد : قلت  قاَل» ع َه ْع ّبّن  « لِ: . قاَل ِإليِّ : ا ًا تُس » َأحد
َفماَ قاَل ْبُت :  ُه سب ْعد ًا ولِ ، ُحّرا ب ًا، َولِ ، عبد ِعير ًة َولِ َب َولِ َشاَ ِقرّن «  َتح
ًاَ المعروِف ِمَن ْيئ َأْن ، َش ّلَم و َك َأنَت َأَخاَك ُت ْنبِسٌط و ِهَّ ُم ُهَك، ِإلي ذلك ِإّن وج
َفعَ المعُروِف ِمَن ِإن ، الّساَِق ِنْصِف ِإلى ِإزارَك . وار فإلى أبيَت َف

َكعبين ِإيِّاََك ، ال ِإْسباَل و ِر و ِلزا َهاَ ا ّن ِإ ِة ِمن َف ِإّن المِخيل ّلهَّ و يِّحّب لِ ال
ٌؤ وإن ، الَمِخيلة َتمك اْمر ّيرَك َش َع َلُم بَماَ َو ْع ُه فلَّ فيَك َيِّ ّير َلم بماَ ُتع ِهَّ َتع في

ّنَماَ ، ِإ ِهَّ ذلَك وباَُل ف ٍد والترمذي داود أبوُ  رواه» علي ِإسناَ وقاَل ، صحيٍح ب
. صحيح حسن : حديٌِّث الترمذي

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ وعن -797 ّلى َرُجل  بينماَ: قاَل ، عنهَّ ال ِبٌل ُيَِّص ُمْس
ّلهَّ رسوُل لهَّ قاَل ِإَزاَره، ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهب: وَس ْأ  « اذ َتوُض » َف
َهب َأ َفذ َتوُّض َء ثم ، َف ْأ  «اذهْبفقاَل: ، جاَ َتوُّض : يِّاَ رُجٌل لهَّ  فقاَل» َف
ّلهَّ رسوُل َتهَُّ . ماَلَك ال َأ َأن َأمْر َوُّض َت َكّت ثم َيِّ ِإنهَّ: قاَل ؟ عنهَّ َس كاََن  « 
ّلى ُه ُمْسبٌل وهوُ ُيِّص ّلهَّ ِإن ، ِإزار ْقبُل لِ ال َة يِّ ِبٍل رُجٍل صلَّ  .» ُمس

ٍد داود أبوُ رواه ِإسناَ . مسلم شرط على ب

ٍر بن َقيِس وعن -798 ْغُلبيِّ بش ّت َبرنى قاَل ال َأْخ ًاَ وكاَن     أبيِ :  جليس
ِء لبيِ ّدردا َق  كاَن: قاَل     ال ِدمش ّلى النبى َأصحاَب من َرُجٌل ِب اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِة، ابُن سهُل لهَّ يِّقاَل وَس ّي َظل ً وكاَن الحن ًا رُجلَّ َتوُّحد ّلَماَ ُم َق

ّناََس ُيِّجاَلُس ّنَماَ ، ال ٌة هوُ ِإ ِإذا ، صلَّ َغ َف ّنَماَ فر ِإ حتى وتكبيٌر تسبيح هوُ َف
ْأتيَِ َلهَُّ يِّ ْه َناَ َفَمّر ، أ َنحُن ِب ِء أبيِ ِعند و َدا ّدر ِء َأبوُ لهَّ فقاَل ، ال َدا ّدر ِلمًة ال َك  :



َناَ ُع َف ْن َبعَث . قاَل ، تُضّرَك ولِ َت ّلهَّ رسوُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّيًِّة وَس سر
ِدَمْت َق َء ، َف ِلس فيِ َفَجلَس ِمنهم َرُجٌل َفَجاَ ِلُس الذي الَمْج ِهَّ َيِّج رسوُل ِفي

ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ ِإلى لرُجٍل فقاَل ، وَس ْنب ْوُ َج َل َناَ :  َأيِّت َناَ ِحيَن َر ْي َق الت
ُدو َنحُن َعَن فلٌَّن َفحَمل ، والع َط َهاَ فقاَل ، َف ْذ ّنى : ُخ َناَ ِم َأ ُغُلَُّم . و ال

ّي ِر َفاَ ِغُ ْيَف ، ال ِهَّ فيِ َترىَ َك ِل ْوُ ُه قاَل: َماَ ؟ ق ْد ِإلِ َأَرا َطَل َق ُه َب َعَ َأجُر . فَسِم
َلَك َأَرىَ : َماَ فقاَل آََخُر ِبذلَك َذ ًاَ ِب ْأس َناَزعاَ ، ب َت َعَ َحتى َف ّلهَّ رسوُل َسِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْبحاَن: فقاَل وَس ّلهَّ  « ُس ْأس لِ ؟ ال ْؤَجَر َأن َب ُيِّْحَمد ُيِّ » و

ْيُِّت َأ ِء َأباَ َفَر َدا ّدْر ُعَ وجعَل ، ِبذلَك ُسّر ال َف ْأَسهَّ َيِّْر ِهَّ ر َلي ُقوُُل ِإ َيِّ ْنَت َو َأ : أ
ْعَت ّلهَّ رسوُل ِمْن َذلَك سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم،؟ َع َعْم فيقوُل وَس فماَ ، : ن

ُد زال ِعي ِهَّ يِّ ْي َل ّنى حتى َع َكّن َلقوُُل ِإ َيبُر ِهَّ على َل ْي َت َب ْك . ر

َفَمّر قاَل       َناَ :  ًاَ ِب ُبوُ لهَّ فقاَل ، آََخَر َيِّوُم ِء َأ َدا ّدْر ِلَمًة ال َك َناَ :  ُع َف ولِ َتن
َناَ قاَل: قاَل ، َتُضّرَك ّلهَّ رسوُل َل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُق: وَس ِف ْن  « الُم

ْيِل َعلى َباَِسِط الَخ ُه كاَل َد َدقة َيِّ َهاَ» . لِ باَلّص ِبُض ْق َناَ مّر ثم  َيِّ ًاَ ِب ، آَخر يِّوُم
ِء َأبوُ لهَّ فقاَل َدا ّدْر ِلَمًة ال َك َناَ :  ُع َف ْن ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَل ، َتضّرَك َولِ َت ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعَم: وَس ْيٌِّم الّرُجُل  « ن ّي ُخَر َلَسد ُجمتهَّ ُطوُُل لوُلِ ، ا

َباَُل ِإْس ِره َو َغ» ِإَزا َبل ًاَ، ذلك  ف َذ َفعّجَل ُخَريِّم َأَخ ًة َف َعَ َشفَر َط َق َتهَُّ بهاَ َف ُجم
ْيهَّ ِإلى َعَ ، ُأذن ُه ورف ْنَصاَف ِإلى ِإَزاَر ْيهَّ َأ َق َثّم َساَ َناَ َمّر .  ًاَ ب ْوُم َلهَُّ َفَقاََل آََخَر َيِّ
ُبوُ ِء َأ َدا ّدْر ِلمًة ال َك َناَ :  ُع َف ْن َ َت ْعُت َقاََل َتُضّرَك ولِ ّلهَّ رُسوَُل : َسم ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ُكْم: يِّ ّن ِإ ُكْم َعلى َقاَدُموَُن  «  ِن ِلُحوُا ِإْخوُا َأْص َف َلكْم .  ، ِرَحاَ
َأْصلحوُا ُكْم و َباََس ُنوُا حتى ل ُكوُ ُكْم َت ّن َأ ّناَِس فيِ َشاََمة َك ِإّن ، ال ّلهَّ َف َ ال ُيِّحّب لِ
ُفْحَش َ ال َفُحش َولِ ّت ُه» ال ٍد داود َأبوُ  . روا ِإسناَ ّ ، حسٍن ب ْيَس ِإلِ بشر بن َق

ُفوُا ، َل َت ِهَّ فيِ فاَْخ ِق َتْضعفيهَّ توُثي .  مسلم لهَّ روىَ وقد  ، و

ٍد أبيِ وعن -799 ّي سعي ِر ْد ّلهَُّ رضيَِ الخ َقاََل عنهَّ ال ِهَّ رُسوُُل قاَل:  ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُة وَس ِم « إزَر ِل َ ، الّساَِق نْصِف ِإلى الُمس َحَرَج َولِ

ْو     َناََح لِ َأ َنهَُّ فيماَ     ُج ْي ْيَن َب َب ْيِن َو َب ْع َك َفَل كاََن َفَماَ ، ال َبيِن مَن َأْس ْع الك
ُوُ َه ِر فيِ َف ّناَ ُه َجّر وَمْن ، ال ًا ِإزار َطر ِر َلْم َب ْنظ ّلهَّ َيِّ ِهَّ» ال ْي َل  .ِإ

ُه ُبوُ روا ٍد داود َأ ِإسناَ . صحيح ب

ّلهَّ رضيَِ عمر ابِن وعن -800 ِهَّ رُسوُِل َعلى  َمَرْرُت: قاَل عنهماَ ال ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٌء ِإزاري َوفيِ وَس َقاََل اْستْرَخاَ َف َد  « يِّاَ: .  ْب ِهَّ َع ّل ، ال



ْعَ َف َفرفعتهَُّ» ِإزاَرَك اْر ْد»: َقاََل ُثّم   ِز ْدُت ، « ِز ْلُت َفَماَ ، َف َتحّراهاَ ِز ُد َأ ْع . َب
َقاََل ْعض َف ِم َب ْوُ ُق ِإلى ال ْيَِّن :  َقاََل ؟ َأ ِإلى َف ْنصاَف :  ْيِن». َأ َق ُهالّساَ  روا

. مسلم

ِهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل وعنهَّ -801 ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َجّر  « َمْن: وَس
َبهَّ َء َثوُ ِر َلْم خيلَّ ُظ ْن ّلهَّ َيِّ ِهَّ ال ْي َل ْوَُم ِإ ِة َيِّ َلْت» القياَِم َلَمَة ُأّم  فقاَ ْيَف: َس َك َف  

ُعَ َن ُء َتْص ّنَساَ ِلهّن ال ُيِّوُ ُذ ُيِّْرخيَن: قاََل ، ِب ًا»  «  ْبر َلْت:ِش َقاَ ِإذن.  َكشُف   َتن
ْقداُمهّن َنهَُّ:  قاَل. َأ ُيْرِخي ًاَ  « ف َ ِذراع ْدَن لِ ِز  .» َيِّ

ُه . صحيح حسن : حديِّث وقاَل والترمذي ، داود أبوُ روا

ًا اللباس في الترفع ترك استحباب باب- 120 تواضع
تتعلق ُجَمٌل العيش وخشونة الجوع فضل باب في سبق قد

الباب بهذا

ِذ وعن -802 ّلهَّ رضيِ َأنٍس بن معاَ ِهَّ رُسوَُل َأّن عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلباَس َتَرَك  «َمْن: قاَل وَس ًاَ ال ّلهَّ َتوُاُضع َوُ ، ل ُه ِدُر َو ْق ِهَّ َيِّ ْي َل ُه ، ع ّلهَُّ دعاَ ال

ْوَُم ِة َيِّ ُؤوِس َعلى الِقياََم ِئِق ُر ّيره حتى الَخلَّ ّي مْن ُيِّخ َلِل َأ ِليِّماَن ُح َء ا َشاَ
َبُسهاَ  .» يِّل

ُه . حسن : حديِّث وقاَل الترمذي روا

اللباس في التوسط استحباب باب- 121
شرعي مإقصود ول حاجة لغير به يزري مإا على يقتصر ول

ْعيٍب بن عمرو عن -803 ِه َعْن َأبيهَّ عن ُش ّد ّلهَُّ رضيَِ ج : قاََل قاَل عنهَّ ال
ِهَّ رُسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ِإنوَس ّلهَّ  «  َثُر ُيِّرىَ َأْن ُيِِّحّب ال ِهَّ َأ ِت ْعَم ِن

ْبده» َعلى  .ع

ُه . حسن : حديٌِّث وقاَل الترمذي روا

الرجال على الحرير لباس تحريم باب- 122
للنساء لبسه وجواز إليه واستنادهم عليه جلوسهم وتحريم



ّطاَب بن عمر عن -804 ّلهَّ رضيَِ الخ ِهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َ: وَس َبُسوُا  « لِ ْل ِبسهَُّ َمْن َفإّن ، الحريِّر َت َياَ فيِ َل ْن ّد َلْم ال

َبْسهَُّ ْل ِة فيِ َيِّ ٌق. » الخر . عليهَّ  متف

ِهَّ رُسوَُل : سِمعُت قاَل وعنهَّ -805 ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  «: يِّقوُُل وَس
ّنماَ َبُس إ ٌقَلهَُّ» َخلَّق لِ مْن الحريَِّر يِّل . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ َي روايِّ ُبخاَر َ  « َمْن: لل َق لِ َ  .» الِخرة فيِ َلهَُّ َخلَّ

ُلهَُّ َق لِ  « َمْن: قوُ َ ْي  ،» َلهَُّ َخلَّ َ َأ . َلهَُّ َنصيَب : لِ

ّلهَّ رضيِ أنس وعن -806 ّلهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِبَس  « مْن: وَس ْنياَ فيِ الحريِّر َل ّد ْلبْسهَُّ َلْم ال ِة فيِ َيِّ ٌق» الخَر  متف
. عليهَّ

ّلهَّ رضيِ عليِّ وعن -807 ْيُِّت: قاَل عنهَّ ال َأ ّلهَّ َرُسوَُل  ر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َذ وَس ًا َأَخ ِريِّر َلهَُّ ، َح ًاَ ، َيِّمينهَّ فيِ َفَجع َهب َذ َلهَُّ َو َع ِهَّ فيِ َفَج ِل َقاََل ُثّم ، ِشماَ

ْيِِّن  « إّن: َذ ِر َعلى حَراٌم ه ُكوُ  .» ُأّمتيِ ُذ

ُه ٍد داود أبوُ روا حسن بإسناَ

ّي ُموُسى أبيِ وعن -808 ّلهَّ رضيِ الْشعر ّلهَّ رُسوَُل أّن عنهَّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َباَُس  « ُحّرم: قاَل وَس ِر ِل ِريِّ َهب الَح ّذ ِر على َوال ُكوُ ، ُأّمتيِ ُذ

ُأحّل ِهم َو ِث َناَ  .» ل

ُه . صحيح حسن حديٌِّث وقاَل الترمذي روا

َفة وعن -809 ْيِّ َذ ّلهَّ رضيِ ُح َناَ: قاَل عنهَّ ال َهاَ َن ّنبيِّ   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِة فيِ َنْشرب أْن  وَس ِني ّذهب آَ ِة ال ِفّض ُكل َوأْن ، َوال ْأ َهاَ َن َعْن ، ِفي ْبِس و ُل
ِر ِريِّ َباَج الَح ّديِّ ِلس وأْن َوال ِهَّ َنْج ّي َل البخاَري.  رواه. َع

ّكة به لمن الحرير لبس جواز باب- 123 ِح

ّلهَّ رضيِ أنس عن -810 ِهَّ رُسوُُل  َرَخَص: قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْبد للزبير وَس ْوٍُف بِن الّرْحمِن وع ّلهَّ رضيِ ع ْبِس فيِ عنهماَ ال ِر ل ِريِّ الَح
ٍة ّك ٌق. بهماَ لِح . عليهَّ  متف



عليها والركوب النمور جلود افتراش عن النهي باب- 124

ّلهَّ رضيِ ُمعاَويَِّة عْن -811 ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاََل عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم: َوَس َكبوُا «لِ َ الَخّز َتْر ّنماََر َولِ  .» ال

ُه ، حسن حديِّث  ٍد وغيره داود َأبوُ روا . حسٍن بإسناَ

ِهَّ عن المليح أبيِ وعن -812 ّلهَّ رضيَِ ، َأبي ِهَّ رُسوُل ،أّن عنهَّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َهى وَس ِد عْن َن ُلوُ الّسباَِع. ُج

ُه ِنيد والنساَئيِ ، والترمذي ، َداود أبوُ روا َأَساَ . صحاَح ب

ِة وفيِ َهى الترمذي روايِّ ِد عْن : ن ُلوُ َتَرَش أْن الّسباَِع ُج ْف . ُت

ًا لبس إذا يقول مإا باب- 125 ًا ثوب ً أو جديد نحوه أو نعل

ْدري سعيد أبيِ عن -813 ّلهَّ رضيَِ الُخ ِهَّ رُسوُُل  كاََن: قاَل عنهَّ ال ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّد إذا وَس َتَج ًاَ اْس ْوُب ُه َث ِهَّ سّماَ ْو ، ِعماََمًة     باَْسِم َأ

ًاَ ْو ، َقِميص ًء َأ َدا ُقوُُل ِر ُهّم: يِّ ّل ُد لَك  « ال ْنَت الَحْم ِهَّ َأ ِني َت ْوُ ُلَك ، َكَس َأ ُه َأْس ْيَر َخ
ْيَر ِنعَ ماَ َوَخ ُذ ، َلهَُّ ُص ُعوُ َأ ِه ِمْن ِبَك و َعَ ماَ وَشّر َشّر ِن  .» َلهَُّ ُص

ُه . حسن : حديِّث وقاَل والترمذي ، داود أبوُ روا

اللباس في باليمين البتداء استحباب باب- 126

(انظر . فيهَّ الصحيحة الحاَديِّث وذكرناَ مقصوُده تقدم قد الباَب هذا
من هوُ ماَ كل فيِ اليمين تقديِّم استحباَب فيِ والتسعوُن التاَسعَ الباَب
التكريِّم) باَب



  النومالنوم  آدابآداب  كتابكتاب
والضطجاع النوم آداب باب- 127

والرؤيا والجليس والمجلس عودقوال 

ِء عن -814 َبرا ْل ّلهَّ رضيَِ عاَزٍب بن ا َكاََن قاَل عنهماَ ال ّلهَّ رسوُل :  ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوىَ إذا وَس ِهَّ إلى َأ ِهَّ َعلى َناََم ِفَراِش ّق َليِّمِن ِش ُثّم ، ا
ُهّم: قاَل ّل َلْمُت  « ال ْفِسيِ َأْس ْيَك َن ْهُت ، إل ْيَك َوْجهيِ َووّج َل ّوُْضُت ، إ َف و

ِري ْيَك َأْم َل ْأُت ، إ َألَج ْهري َو ْيَك ظ َل ْغبًة ، إ َبًة َر ْه ْيَك َور َل ْلجأ لِ ، إ ْنجى ولِ َم َم
ْنَك ّ ِم ْيَك إلِ َل ْنُت ، إ َتاَبَك آََم ْنزلَت الذي ِبك ّيَك ، َأ َنب ْلَت الذي َو  .» َأْرَس

. صحيحهَّ من الدب كتاَب فيِ اللفظ بهذا البخاَري رواه

ّلهَّ رسوُل ليِ : قاَل قاَل وعنهَّ -815 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا: وَس  « إ
ْيَت َت ْأ َمْضَجعَك َأ َوُّض َت َءَك َف ِة ُوُضوُ ْعَ ُثّم ، ِللّصلَّ َطِج ّقَك َعلى اْض َليَِّمِن ِش ، ا
ُقْل َكَر.. » َو َذ ُه  و ُهّن: وفيهَّ ، َنْحوُ ْل َع ٌق» َتقوُل َماَ آَِخَر  « واْج . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيَِ عاَئشَة وعن -816 َكاََن: قاَلْت عنهاَ ال ّنبيِّ   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّليِ وَس ْيِل ِمن َيِّص ّل َدىَ ال َة إْح َعًة َعَشَر ْك َلعَ َفإذا ، َر َفْجُر ط ْل ّلى ا َص

ْيِن َعت ْك ْيِن ر َعَ ثّم ، َخِفيفت َطَج ِهَّ على اْض ّق ّتى اليِّمن ِش َء َح ّذُن َيِِّجيِ َؤ الُم
َنهَُّ ِذ ُيوُ . عليهَّ متفق ، ف

َفَة وعن -817 ْيِّ َذ ّلهَّ رضيِ ُح ّلى النبيِ  كاَن: : قاَل عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َذ إذا وَس َعهَُّ َأَخ ْيِل ِمَن َمْضَج ّل َعَ ال ُه َوَض ِه َتْحَت َيِّد ّد ُقوُُل ثّم ، َخ  «: َيِّ
ُهّم ّل َياََ و أُموُُت ِباَْسِمَك ال َقَظ  وإذا» َأْح ْي ُد: َقاََل اْست ِهَّ  «الَحْم ّل ّلذي ل َا
َناَ َياَ َد َأْح ْع َناَ َماَ ب َت ّنُشوُُر وإليهَّ َأَماَ . البخاَري  . رواه» ال

ِعيَش   وعن-818 َفَة بِن يِّ ّي طْخ ِر َفاَ ِغُ أبيِ  قاَل: قاَل عنهماَ اللهَّ رضيِ ال
َناَ «بينماَ ٌعَ أ َطِج ِد فيِ مُض ْلمَسِج َلى ا ِنيِ  َع ْط َذا َب ِنيِ َرُجٌل إ ُك ِهَّ ُيَِّحّر ِرْجل ِب
ِه « إّن فقاَل ِذ َعٌة ه َهاَ  َضْج ِغُُض ْب َنظْرُت  قاَل» اللهَُّ ُيِّ َف َذا ، :  اللهَّ رسوُل فإ
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍد داود أبوُ رواه وَس . صحيح بإسناَ

ّلى اللهَّ رسوُل عن عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-819 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َد  « َمْن: قاَل وَس َع ًا َق َعد ْق ِر َلْم َم ُك ْذ ِهَّ تعاَلى اللهَّ َيِّ َنْت ِفي ِهَّ َكاَ ِي َل ِمَن َع



ٌة تعاَلى اللهَّ َعَ َوَمِن ، ِتر َطَج ًاَ اْض َطَجع ُكُر ُمْض ْذ َيِّ َ ِهَّ تعاَلى اللهَّ لِ َنْت ِفي َكاَ
ِيهَّ ْل ِهَّ ِمن َع ٌة الل ِد داود أبوُ  رواه» ِتر ُة. حسن بإسناَ ّتر التاَء  بكسر»  « ال
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انكشاف َيخف لم إذا الخرى على الرجلين إحدى ووضع

ًا القعود وجولز العورة ًا مإتربع  ومإحتبي

ِد عن -820 ّلى اللهَّ رسوُل رأىَ أنهَّ عنهَّ اللهَّ رضيِ يِّزيِّد بن اللهَّ عب َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َاَ وَس ِلقي َت ِد فيِ ُمس ًاَ المَسْج َدىَ َواضع ِهَّ إْح ْي َىَ َعلى ِرْجل ُلْخر ا

. عليهَّ متفق

ّلى النبيِ  « كاَن: قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ سمرة بن جاَبر  وعن-821 اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َذا وَس ّلى  إ َفجَر َص ْل َعَ ا ّب ِهَّ فيِ َتَر ِلِس ّتى َمْج َعَ ح ُل ْط الّشمُس َت

َناَء ِديِّث» َحْس صحيحة. بأساَنيد وغيره داود أبوُ رواه ، صحيح  ح

ّلى اللهَّ رسوُل  رأيِّت: قاَل عنهماَ اللهَّ رضيِ عمر ابن  وعِن-822 َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِبَة بفناَء وَس ْع َك ًاَ ال َتبي ِهَّ ُمْح ْيِّ َد َي َذا ِب َك َوَصَف ، ه ِيِّهَّ َو ِد َي ِتباَء، ِب الِْح

َوُ و ُه ُفَصاَء َ ُقر البخاَري. رواه ال

َلَة  وعن-823 ْي ْنت َق ّلى النبيِ  رأيُِّت: قاَلت عنهاَ اللهَّ رضيِ َمْخرَمَة ِب َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٌد وهوُ وَس َء َقاَِع ُفَصاَ ُقَر ّلى اللهَّ رسوُل رأيُِّت فلماَ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َعَ وَس َتَخّش ِة فيِ الُم ِلْجلس َفَرِق ِمَن ُأْرِعدُت ا ، داود أبوُ  رواه. ال

والترمذي.

ٍد بن يِّدرالّش  وعِن-824 ْيِّ َوُ اللهَّ رسوُُل بيِ  مر: قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ ُس
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد ، هكذا َجاَلس َوأناَ وَس َق ُيْسَرىَ َيِّدِي َوَضعُت َو ْلَف ال َخ

ِري ْه ْأُت َظ ّتك َلى َوا ْية َع ِدي إل ُد أ: فقاَل َيِّ ُع ْق َة ت ْعد ْهْم الَمغُُضوُِب ِق َلي ، َع
ٍ. صحيح بإسناَد داود أبوُ رواه
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ّلى اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهماَ اللهَّ رضيِ عمر ابِن عن -825 اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِيَمّن وَس ِق ُيِّ ُكْم « لِ ُد ً أَح ِهَّ ِمْن َرُجلَّ ِكْن ِفيهَّ َيِّْجلُس ثم َمْجلس ول

ّعوُا َفّسحوُا َتوَُس َت َكاَن» و َو ِلسهَّ ِمْن َرُجٌل لهَُّ َ قاَم إذا ُعَمَر ابُن   َلْم مْج



. عليهَّ . متفق ِفيهَّ َيِِّجلْس

ّلى للهَّ رسوُل أن عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-826 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َاَم « إذا :  قاَل وَس ُكْم ق ُد َعَ ُثّم َمْجلٍس مْن أَح ِهَّ َرَج ْي َل َوُ إ ُه ّق َف » ِبهَّ أَح
. مسلم رواه

َة بِن جاَبر  وعن-827 ّلهَّ رضيِ َسُمَر ّناَ: قاَل عنهماَ ال ُك َذا  «  َناَ إ ْي َت النبيِ َأ
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلَس وَس َناَ َج ُد ْيُث َأَح َتهيِ َح ْن . داود أبوُ  . رواه» َيِّ

. حسن : حديِّث وقاَل والترمذي

ِد أبيِ   وعن-828 ْلماَن اللهَّ عب ِرسيِ َس : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ الفاَ
ّلى اللهَّ رسوُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َ: وَس َتِسُل « لِ ْغُ ْوَُم َرُجٌل َيِّ الُجُمعة َيِّ

ّهُر َتط َيِّ َع ماَ َو َتطاَ ّدهُن ُطهر مْن اْس ِهَّ مْن َويِّ ِن ْه ْو ُد ْيتهَّ طيب ِمْن َيِّمّس أ ُثّم َب
َ َيِّْخُرُج ُق َفلَّ َفّر ْيَن ُيِّ ْثنيْن َب ّليِ ُثّم ا ِتَب ماَ ُيَِّص ْنِصُت ُثّم ُ لهَّ ُك َذا ُيِّ ّلَم إ َك َت
ِفَر إلِ الماَُم َنهَُّ ماَ لهَُّ ُغ ْي َْين َب َب ِة َو َع ُلْخَرىَ الجُم . البخاَري  رواه» ا

ْيب بن عمرو  وعن-829 َع رسوُل أن عنهَّ اللهَّ رضيِ جده عن أبيهَّ عن ُش
ّلى اللهَّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َق أن ِلَرُجل  « لِيَِّحّلقاَل: وَس َفّر ْيَن ُيِّ ْيِن َب ْثن إلِ ا

ِهَماَ ِن ْذ . حسن : حديِّث وقاَل والترمذي داود، أبوُ  رواه»  بإ

ِلُس: داود لبيِ روايِّة وفيِ َيِّج ْيَن  « لِ ْين َب ِنهَماَ إلِ َرُجل ْذ .» بإ

ّلى اللهَّ رسوُل أن عنهَّ اللهَّ رضيِ اليماَن بن حذيِّفة  وعن-830 اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َعَن وَس َلَس َمْن َل َقَة َوَسَط َج ْل . حسن بإسناَد داود أبوُ . رواه الَح

ٍز أبيِ عن الترمذي وروىَ ً أن ِمْجل َد َرُجلَّ َع ْقة َوَسَط َق َفُة فقاَل َحل ْيِّ َذ : ُح
ُعوٌُن ْل َلَى ُم ٍد ِلَساَِن ُع ّلى ُمَحّم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْو وَس َعَن أ َلى اللهَّ َل ِلَساَِن َع
ٍد ّلى مُحَم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلَس َمْن وَس ِة. َوَسَط َج ْلق ْلَح : الترمذي  قاَلا

.  صحيح حسن حديِّث 

ّي  سعيد أبيِ  وعن-831 اللهَّ رسوُل سمعت قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ الخدر
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيُر يِّقوُل وَس ِلِس « َخ ْلَمَجاَ َهاَ ا ُع ْوَس داود أبوُ  رواه» أ

. البخاَري شرِط على صحيح بإسناَد

ّلى اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-832 اللهَُّ َص



ِهَّ ْي َل ّلم َع َلَس  « َمْن: وَس ُثَر َمْجلس فيِ َج ِهَّ َفك ُطهَُّ في ْبَل فقاَل َلغُ أْن َق
ُقوَُم ْلسهَّ مْن َيِّ َنك ذلك مج ْبحاَ ُهّم : س ّل ُد وبَحْمدَك ال ْنت إلِ إلهَّ لِ أْن أْشه أ

ِفرَك ْغُ َتوُُب أْست ْيك َوأ ِفَر : إلِ إل َاَ َلهَُّ ُغ  رواه» ذلَك مجلسهَّ فيِ َ كاَن م
. صحيح حسن : حديِّث وقاَل الترمذي

َة أبيِ  وعن-833 ّلى رسوُل  كاَن: قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ َبْرَز ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َذا بآخرة يِّقوُُل وَس َد إ ُقوَُم أْن أَرا ْلَمِجلس ِمَن َيِّ َنَك ِا ْبَحاَ ُهّم « ُس ّل ال

َبَحْمدَك ُد و ْنَت إلِ إلهََّ لِ أْن أْشه ِفُرَك أ ْغُ َت ُتوُُب َأْس ْيَك وأ َل َرُجٌل  فقاَل» ِإ
ّنَك اللهَّ يِّاَرسوُل ُقوُُل إ َت َ َل ْوُلِ ْنَت َق ُك ُلهَُّ َماَ ُقوُ َيماَ َت  «ذلَك: قاَل ؟ َمَضى ِف

ٌة ّفاََر َاَ ك ُكوُُن ِلم ِلِس فيِ َيِّ ْلمْج عبد أبوُ الحاَكم ورواه ، داود أبوُ  رواه» ا
:صحيح وقاَل عنهاَ اللهَّ رضيِ عاَئشة  روايِّة من المستدرك فيِ اللهَّ

 السناَد. 

ّلَماَ: قاَل عنهماَ اللهَّ رضيِ عمر ابن  وعن-834 َق ّلى اللهَّ رسوُل كاَن   َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َوُ حتى َمْجلس من يِّقوُم وَس ُع ِء َيِّد َ َوُاِت بهؤلِ َع ّلد ّللهّم ا « ا

ْقِسم َناَ ا ِتَك ِمْن َل َي َناَ ِبهَّ تُحوُُل ماَ َخْش َن ْي َبيَن َب ِتك، و ٌعَِصي ِتَك ومن َم َع َطاَ
َناَ ُغُ ّل َب ُت َتَك، ِبهَّ ماَ ّن ٍين وِمَن َج َيق ّوُُن ْال ِه ُت ْيناَ ِبهَّ ماَ َل ِئَب َع َياَ َمَصاَ ّدن ُهّم ال ّلل . ا

ْعناَ ّت َاَ، َم َاَ، بأْسَماَِعن ْبَصاَرن ِتناَ وأ ّوُ ُق َناَ ماَ ِو َت ْي ْلهَُّ ، أحي َع ِرَث واْج َوُا ّناَ ال َعل ، م ِواج
َناَ َناَ، َمْن َعلى َثأَر َلَم ْنُصْرناَ َظ َناَ َمْن َعلى وا َدا َتناَ َتْجعْل َولِ ، عاَ َيب فيِ ُِمص
َنناَ َياَ َتْجعِل َولِ ، ديِّ ْن ّد َبَر ال َناَ مبلغ ولِ هّمناَ أك ْلٍم ّلط َولِ ، ِع َناَ ُتَس َي َل لِ َمْن َع

َاَ . حسن حديِّث وقاَل الترمذي  رواه» ْيِّْرَحُمن

ّلى رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-835 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ٍم ِمْن « َماَ وَس ْوُ ُكُرون لِ َمْجلٍس مْن َيِّقوُموَُن َق إلِ فيهَّ تعاَلى اللهَّ َيِّذ
ِة ِمثِل َعْن َقاَموُا َف ٍر جي ُهْم وكاََن ِحَماَ ًة َل بإسناَد داود أبوُ  رواه» َحْسَر

. صحيح

ّلى النبيِ عن  وعنهَّ-836 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلَس  « َماَ: قاَل وَس َقوٌُم َج
ًاَ ِلس ْذكُروا لم َمْج َلى اللهَّ َيِّ َعاَ َلم فيهَّ َت ّيهم على ُيُِّّصلوُا و ِب ّ فيهَّ َن كاََن إلِ
ّيهْم َل ٌة َع ِإْن ، ِتر َء ف ُهم شاَ َب ّذ َء وإْن ، َع َفَر َشاَ ُهم َغ وقاَل الترمذي  رواه» َل
. حسن حديِّث

ّلى اللهَّ رسوُل عن وعنهَّ -837 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َد « َمْن وَس َع ًا ق َعد ْق لم َم
ِر ُك ْذ ِهَّ تعاَلى اللهَّ َيِّ َنت ِفي َعَ َوَمن تَرة، اللهَّ ِمَن عليهَّ َكاَ ًاَ اضطَج َطَجع ُمْض



ْذكُر َيِّ َاَنْت فيهَّ تعاَلى اللهَّ لِ ْيهَّ َك ٌة اللهَّ ِمَن َعل . وقد داود أبوُ  رواهَ» ِتَر
َناَ ، قريِّباَ سبق َة وَشَرْح ّتَر ِهَّ» « ال ِفي  

بها يتعلق ومإا الرؤيا باب- 130
ّله قال بالليل مإنامإكم آياته ):  { ومإن23 (الروم تعالى ال

} . والنهار

ّلى اللهَّ رسوُل : سمعت قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ وعن -838 َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َق  « لم: يِّقوُل وَس ْب ّوُة ِمَن َيِّ ُب ُن ُبّشراُت إلِ ال َوَماَ  قاَلوُا» الم  :

َيِّاَ: قاَل ؟ الُمبّشراُت ْؤ ّلر ِلحُة  « ا . البخاَري  رواه» الّصاَ

ّلى النبيِ أن  وعنهَّ-839 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا: قاَل وَس َترَب  « إ الّزَماَُن اق
ْد َلْم َك َيِّاَ َت ْؤ ْؤمن ُر ُلم َيِّاَ ، َتكذُب ا ْؤ ْؤِمِن َوُر ٌء الُم ٍة مْن ُجْز ّت َيَن س َبع ًءا َوأْر ُجْز

ِة ِمَن ُبوُ ُن ُكمروايِّة: . وفيِ عليهَّ  متفق» ال ُق َد ُكم « أْص ُدق َيِّاَ: أْص ْؤ ًاَ ُر َحديِّث
.«

ّلى اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل  وعنهَّ-840 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع رآَنيِ  « َمْن: وَس
ِم فيِ َناَ َيَرانيِِ الم ِة فيِ َفَس َظ َق َي َل ْو ا ّنَماَ أ ِة فيِ رآَنيِ كأ َظ َق َي ّثُل  ال َتم َيِّ لِ

ْيطاَُن  .  عليهَّ  . متفق» بيِ الّش

ّي سعيد أبيِ  وعن-841 ّلى النبيِ سِمعَ أنهَّ عنهَّ اللهَّ رضيِ الخدر اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكم َرأىَ  « إذا: يِّقوُل وَس ُد َيِّاَ َأح ْؤ َهاَ ُر ّب ّنماَ ُيِّح تعاَلى اللهَّ من هيِ َفإ

ِد َيْحَم َهاَ اللهَّ َفل َلي ّدْث َع ُيُح ْل َفلَّ روايِّة وفيِ     ِبهاَ َو ّدْث :  َمْن إلِ َبهاَ ُيَِّح
َير رأىَ َوإذا     ُيِِّحّب ُه مماَ َذلك َغ ّنمـاَ َيِّكَر ْيطاَِن مَن هيِ فإ ْذ الّش ِع َت َيْس َفل
َهاَ مْن ْكرهاَ َولِ َشّر  .  عليهَّ  متفق» تُّضره لِ فإنهاَ لحد َيِّذ

ّلى النبيِ : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ قتاَدة أبيِ  وعن-842 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َلِحُة  « الّرؤيِّاَ: وَس َيِّاَ روايِّة وفيِ الّصاَ َنُة الّرؤ ُلم ، اللهَّ مَن الَحَس والُح

َطاَن ِمَن ْي ًاَ َرأىَ َفَمن ، الّش ْيئ ُههَُّ َش ُفْث َيِّكَر ْن َي ْل ًاَ ِشَماَلهَّ َعن َف ْذ ، َثلََّث ّوُ َع َت َي ْل و
ْيطاَن ِمَن ّنهاَ الَْش ُه لِ َفإ ّنفُث. عليهَّ  متفق» َتُضّر َنفٌخ»  « ال لطيٌف  

َق ِيِّ َعهَُّ. لِر َم

ّلى اللهَّ رسوُل عن عنهَّ اللهَّ رضيِ جاَبر  وعن-843 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َذا: قاَل ُكم َرأىَ  « إ ُد ُههاَ الّرؤيِّاَ أَح ْكَر ْق َيِّ ْليبُص ِه َعن ف ِر ًاَ َيَِّساَ ، َثلََّث



ْذ ِع َت َيْس َيطاَِن ِمَن باَللهَّ ْول َاَ الّش ّوُل ، َثلَّث َتح َي ِهَّ َعْن ول ِب ْن » عليهَّ كاَن الذي َج
. مسلم رواه

: قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ السقعَ بن واثلة السقعَ أبيِ  وعن-844
ّلى اللهَّ رسوُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َظم من  « إّن: وَس َفرىَ أع ّدِعيِ أن ال َيِّ
ِر إلى الّرُجُل ْي ِبيهَّ َغ ْو ، أ ْينهَُّ ُيِّري أ ْو ، َتَر َماَلم َع اللهَّ رسوُل على يِّقوَُل أ
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقْل َلْم َماَ وَس . البخاَري  رواه» َيِّ
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ّله قال ًا تدخلوا ل آمإنوا الذين أيها تعالى: { يا ال غير بيوت
} . أهلها على وتسلموا تستأنسوا حتى بيوتكم
ًا دخلتم تعالى:  { فإذا وقال أنفسكم على فسلموا بيوت
ّله عند مإن تحية } . طيبة مإباركة ال

أو مإنها بأحسن فحيوا بتحية حييتم تعالى:  { وإذا وقال
} . ردوها
إذ المكرمإين إبراهيم ضيف حديث أتاك تعالى:  { هل وقال
ًا، عليه دخلوا } . قال: سلم فقالوا: سلمإ

سأل رجلَّ أن عنهماَ اللهَّ رضيِ العاَص بن عمرو بن اللهَّ عبد  وعن-845
ّلى اللهَّ رسوُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّي وَس ْلسلَّم أ ْيٌر ا ْطعم قاَل ؟ َخ ُت  »
َعاََم ّط ُأ ، ال ْقر َت َلَى الّسلَّم َو َفَت َمْن َع ِر ِرْف َلْم َوَمْن َع ْع . عليهَّ . متفق»  َت

ّلى النبيِ عن عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-846 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َق « لماَ قاَل َل ّلى آَدم اللهَّ َخ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهْب قاَل وَس ْذ ّلْم : ا َلى َفَس َع

ِئَك ٍر ُأول َف َلَملََّئكة ِمَن َن ُلوٌُس ا ْعَ ُج َنَك فاَْستم ّيوُ ُيَِّح ّنهاَ ا ُتَك َفإ ّي ّيُة َتح َتِح َو
ِتك. فقاَل ّيِّ ُكْم، : الّسلَّم ُذّر ْي َل ْيَك ُ : الّسلَّم فقاَلوُا َع َل ، اللهَّ َوَرْحمُة َع

ُه ُدو َوَرْحمُة َفزا . عليهَّ متفق»  اللهَّ : 

 أمرناَ: قاَل عنهماَ اللهَّ رضيِ عاَزٍب بن البراء ُعماَرة أبيِ  وعن-847
ّلى اللهَّ رسوُُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة:  ِبَسبعٍَ وَس َد َعياَ ِب ِريِِّض « َلم ّتباَع ا َوا  .
َعاَطس َوتْشميت ، الَجناَئز ِر ، ال ِعيف ونص ْوُن ، الّض َع ِء المظلوُم، َو ْفشاَ وإ
ِر ، الّسلَّم روايِّاَت إحدىَ لفظ هذا ، عليهَّ  متفق» المقسم وإبرا

 .  البخاَري

ّلى اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-848 اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُلوُا « لِ وَس ْدُخ ّنَة َت ّتى الَج ُنوُا َح ْؤِم ّبوُا َحتى ُتؤِمنوُا َولِ ُت َولِ ، تَحاَ َأ

ُكْم ّل ُد َلى أ ُه إذا َشٍئ َع ُتُموُ ْل َع ُتم َف ْب َب َاَ ْفُشوُا ؟ َتح ُكم الّسلَّم أ َن ْي رواه»  َب
 .  مسلم



: سمعت قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ سلَّم بن اللهَّ عبد يِّوُسف أبيِ  وعن-849
ّلى اللهَّ رسوُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َيِّاَ يِّقوُل وَس َهاَ «  ّيِّ ّناَُس أ ْفُشوُا ال ، الّسلَّم أ

ِعُموُا ْأط َعاََم، َو ْط ُلوُا ال ْلرحاََم َوِص ّلوُا ، ا ّناَس َوَص ْدُخلوُا ، نياٌَم وال ّنة َت الُج
. صحيح حسن : حديِّث وقاَل الترمذي رواه»  بسلَّم

عمر بن اللهَّ عبد  يِّأتيِ كاَن أنهَّ كعب بن أبيِ بن الطفيل  وعن-850
َعهَُّ فيغُدو َعة صاَحب إلى َم ّلم إلِ أحد َولِ ْمسكين َولِ بي قاَل ، َعليهَّ َس

ّطفيُل ْئُت : ال ًاَ ُعمَر بَن اللهَّ عبد َفِج ْوُم َتبعنيِ َيِّ َْت ْلت الّسوُِق إلى فاَس ُق َلهَُّ ف
ُعَ َتْصن ْنَت باَلسوٍُق : ماَ ِقُف لِ وأ ْيعَ َعلى َت َب َولِ السلعَ َعن َتْسأُل َولِ ال

ُهناَ بناَ اْجلْس وأقوُُل ؟ الّسوُق مجاَلس  فيِ َتجلُس َولِ بهاَ َتُسوُُم ه
ّدث َتح َوكاََن أباَ يِّاَ فقاَل ، َن ْطن.  َفيُل ُب ّط ُل ْطن َذا ا ّنماَ َب ُغُدو إ أْجل مْن َن
ّلُم الّسلَّم َلى ُنَس ُه َمْن َع ّطإ فيِ ماَلك رواه ، َلِقيناَ ُوُ . صحيح بإسناَد الم
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ورحمة عليكم بالسلم: السلم المبتدئ يقول أن ستحب

ّله عليه المسلم كان وإن الجمع بضمير وبركاته. فيأتي ال
ًا، ّله ورحمة السلم المجيب: وعليكم ويقول واحد وبركاته. ال
قوله: وعليكم. في العطف بواو فيأتي

َء: قاَل عنهماَ اللهَّ رضيِ حصين بن ِعمران  عن-851 إلى رُجل  جاَ
ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكم : الّسلَُّم فقاَل وَس َلي ّد ، َع ِهَّ َفَر ْي َل َلَس ثم َع َج

ّلى النبيِ فقاَل ، ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعْشٌر»: وَس َء  ثم « َقاََل آََخُر َجاَ : َف
ُكم الّسلَُّم َلي ّد ، اللهَّ َوَرْحَمُة َع ِهَّ َفَر َلَس علي  ،»  «ِعْشرون: فقاَل ، َفَج

َقاََل آََخُر َجاََء ثم ُكم : الّسلَُّم َف َلي ُتهَّّ اللهَّ َوَرْحَمُة َع َكاَ َبَر ّد ، َو ِهَّ َفَر علي
َلَس ُثوَُن: فقاَل ، َفَج َ َثلَّ : حديِّث وقاَل والترمذي داود أبوُ  . رواه»  « 
. حسن

صلى اللهَّ رسوُُل ليِ : قاَل قاَلْت عنهاَ اللهَّ رضيِ عاَئشة  وعن-852
ِريُِّل (( هذا: وسلم عليهَّ اللهَّ ُأ ِجب ْيِك َيِّقَر َل َلْتالّسلَََّم)) َع ُقلُت:  قاَ   :

ْيهَّ َل َع َو ُتهَُّ)) اللهَّ ورْحَمُة الّسلَُّم ( َكاَ َبَر ُقَو عليهَّ.  متف

ُتهَُّ)): الصحيحين روايِّاَِت بعض فيِ وقعَ وهكذا َكاَ َبَر َو بعضهاَ  وفيِ((
. مقبوُلة الثقة وزيِّاَدة ، بحذفهاَ



ّلى النبيِ أن عنهَّ اللهَّ رضيِ أنٍس  وعن-853 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع إذا كاَن وَس
َكلمة تكلم َهاَ ِب َعاَد ًاَ أ ّتى َثلَّث َهم ح َف ْوُم على أتى وإذا عنهَّ، ُت ّلَم ق َليهم َفَس َع
ّلم َليهم َس َاَ َع َلى محُموٌُل . وهذا البخاَري رواه ، َثلَّث ُعَ كاَن إذا ماَ َع الَجْم
َا . كثير

َداد  وعن-854 ْق ْلم ِديِّثهَّ فيِ عنهَّ اللهَّ رضيِ ا ّناَ: قاَل الطوُيِّل َح ُك ُعَ   َف َنْر
ّلى  للنبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َبن ِمَن َنِصيبهَُّ  وَس ّلل َيِجيُئ ا ّليِل ِمَن َف ّلُم ال ُيَس َف

ًاَ لِيِّوُقُظ ً تسليماَ ِئم ُعَ َناَ ُيِّسِم َقظاَن َو َي ّلى النبيِ َفَجاَء ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
مسلم. رواه ، ُيَِّسلُم كاَن كماَ َفَسلّم

ّلى اللهَّ رسوُل أن عنهاَ اللهَّ رضيِ يِّزيِّد بنِت أسماَء  عن-855 اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ًاَ الَمْسِجد فيِ َمّر وَس ْوُم ّنساَء ِمَن َوعْصبٌة يِّ ٌد ال ُوُ ْوُي ُقع ِبيده فأل

. باَلتسليم

ّلى أنهَّ على محموُل . وهذا حسن : حديِّث وقاَل الترمذي رواه اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َعَ وَس ّلفظ َبين َجَم ُه ، والشاَرة ال ُد ّيِّ ُيِّؤ : داود أبيِ ِروايِّة فيِ أن و

ّلم َفَس ْيناَ «   .» َعل

ّي أبيِ  وعن-856 ْيِميِّ ُجَر اللهَّ رسوُل  أتيت: قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ الهُج
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلت وَس ْليك فق َع : . فقاَل اللهَّ َرسوُل يِّاَ الّسلَُّم : 
ُقْل َت ْيَك لِ َل ْيَك فإن الّسلَُّم، َع َل ّيُة الّسلَُّم َع ، داود أبوُ  رواه» الموُتى َتح

ِلهَّ سبق . وقد صحيح حسن : حديِّث وقاَل والترمذي . ِبطوُ
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ّلى اللهَّ رسوُل أن عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-857 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلُم: قاَل وَس ُيَِّس َلى الّراكُب  «  ْلَماَِشيِ َع ْلماَشيِ ، ا َليِ َوا ِد َع َقاَِع ، ال

ِر على والقليُل ِي ِث َك على  والصغُيُر: البخاَري روايِّة . وفيِ عليهَّ  متفق» ال
ِر ِبي َك ْل  .» ا

ّي ُأماَمة أبيِ  وعن-858 ِليِ عجلَّن بن ُصد ِه : قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ الباَ
ّلى اللهَّ رسوُل قاَل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْولَى  «إّن: وَس ّناَس أ َمْن باَللهَّ ال

.)) باَلّسلََّم َبدأهم



ٍد داود أبوُ رواه ٍد بإسناَ عنهَُّ اللهَّ رضيِ ُأماَمَة أبيِ عن الترمذي ورواه ، جي
َتقياَن الّرُجلَِّن اللهَّ، يِّاَرسوَُل ِقيَل ْل ُهَماَ َيِّ ّيِّ ُأ أ ْبد ِم َيِّ ُهَماَ قاَل ، باَلّسلَّ ْولِ أ
. حسن : حديِّث الترمذي قاَل ، تعاَلى باَللهَّ
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دخل ثم خرج ثم دخل بأن قرب على لقاؤه تكّرر مإن على

 ونحوها شجرة بينهما حال أو ، الحال في

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  عن-859 ِء حديِّث فيِ عنهَّ ال ُتهَّ المِسيِ ّنهَُّ َصلَّ جاَء أ
ّلى ّلى النبيِ إلى جاَء ُثّم َفَص ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلَم وَس ِهَّ َفَس ْي َل ّد َع ِهَّ َفَر ْي َل َع
ّنَك َفَصّل  « ارجعَ: فقاَل الّسلَّم َعَُتَصّل» لم َفإ َفَرَج ّلى   جاَء ُثّم ، َفَص
ّلَم َلى َفَس ّلى النبيِ َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّتى وَس َعل َح . َمّراٍت َثلََّث ذلَك َف
. عليهَّ متفق

ّلهَّ رسوُل عن وعنهَّ- 860 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع لقيَِ  « إذا: قاَل وَس
ُكْم َد ّلْم أخاَه َأَح ُيَس ْل ِهَّ َف ْي َل َلْت َفإْن ، َع ُهَماَ حاَ َن ْي ٌة َب َداٌر أو َشَجَر ْو ِج ُثّم َحَجٌر أ

َيهَُّ ِق ّلْم َل ُيَس ْل ْيهَّ َف َل . داود أبوُ  رواه» َع

بيته دخل إذا السلم استحباب باب- 135
ّله قال ًا دخلتم تعالى:  { فإذا ال أنفسكم على فسلموا بيوت
ّله عند مإن تحية } . طيبة مإباركة ال

ّلى اللهَّ رسوُل ليِ : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ أنس  وعن-861 اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّنيِ وَس ُب ْلَت إذا ، « يِّاَ ِلَك َعلى َدَخ ْه ّلْم أ ُكْن َفَس ْيَك َبركًة َيِّ َل َلى َع َع َو
ِتَك أهِل ْي » َب

. صحيح حسن : حديِّث وقاَل الترمذي رواه

الصبيان على السلم باب- 136

ّنهَُّ عنهَّ اللهَّ رضيِ أنس  عن-862 ْبياَن َعلى َمّر أ ّلَم ِص ْيهْم َفَس َل : وقاَل َع
ّلى للهَّ رسوُل كاََن ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلهَُّ وَس ْفع . عليهَّ . متفق َيِّ

 مإحارمإه مإن والمرأة زوجته على الرجل سلم باب- 137
بهذا وسلمإهن بهن الفتنة يخاف ل وأجنبيات أجنبية وعلى

 الشرط

َنْت قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ سعد بن سهل  عن-863 ٌة فيناَ : كاَ َأ وفيِ اْمَر
َنْت: - روايِّة ُذ َعُجوٌُز َلناَ  كاَ ْأُخ َق َُأُصوُِل مْن ت ْل ْطَرُحهَُّ الّس ِر فيِ فت ْد ِق ال



ِكُر َكْر ُت ّباٍَت َو ٍر مْن َح ِعي ْيناَ فإذا ، َش ّل َعَة َص َناَ الُجُم ْف ْنَصَر ّلُم وا ْيهاَ ُنَس َل َع
ّدُمهَُّ ُتق َناَ َف ْي ِكُر . قوُلهَّ البخاَري رواه إل َكْر ُت . َتطَحُن  أي» « 

َتَة هاَنئ ُأم  وعن-864 َهاَ اللهَّ رضيِ َطاَلب أبيِ ِبنِت فاَِخ ْن  أتيت: َقاَلت َع
ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوَُم وَس ْتح َيِّ َف ُهوُ ال ْغُتِسُل َو ِطمُة َيِّ ُه َوفاَ ُتر َتْس
ْوٍُب َث ّلْمُت ِب  .  َفَس

َكَرت      َذ  .  مسلم . رواه الحديِّث و

َء  وعن-865 النبيِ عليناَ  مر: قاَلت عنهاَ اللهَّ رضيِ يِّزيِّد بنِت أسماَ
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة فيِ وَس َوُ ّلَم ِنْس َناَ َفَس ْي َل والترمذي ، داود أبوُ . رواه َع
رسوُل : أن الترمذي لفظ و داود، أبيِ لفظ وهذا ، حسن : حديِّث وقاَل
ّلى اللهَّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِد فيِ َمّر وَس ًاَ الْمْسِج ْوُم َبٌة يِّ ُعْص ِء من و ّنَساَ ال

ُعوُد ِه فألوُىَ ُق ِد َي ِم ِب ّتسلي . باَل

 عليهم الرد وكيفية بالسلم الكفار ابتدائنا تحريم باب- 138
 وكّفار مإسلمون فيهم مإجلٍس أهل على السلم واستحباب

ّلى اللهَّ رسوُل أن عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-866 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َدأوا: قاَل وَس َب َت َد  « لِ ُهوُ َي ّنَصاَرىَ ولِ ال ُتم فإذا ، باَلّسلَّم ال ِقي ُهم َل َد أَح

ِريِّق فيِ ُه َط ّطّرو ِهَّ إلى  َفاَض ِق َي  .  مسلم  رواه» أْض

ّلى اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ ٍ أنس  وعن-867 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َذا: وَس ّلَم  « إ ُكم َس َلي ُلوُا الكتاَب أهُل َع ُكْم َفٍُقوُ ْي َل َع عليهَّ.  متفق» : و

ّلى النبيِ أن عنهَّ اللهَّ رضيِ ُأساَمهَّ  وعن-868 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َمّر وَس
َلى ِلِميَن من أخلٌَّط فيهَّ َمْجلٍس َع ِكين الُمس ِر ِة والُمش َبد َثاَِن َع الو

ِد ُهوُ َي ِهْم َفّسلَم وال ْي َل ّلى النبيِ َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . عليهَّ . متفق وَس

 المجلس َمإن قام إذا السلم استحباب باب- 139
 جليسه أو جلساءه وفارق

ّلى اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة  أبيِ  وعن-869 اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َذا: وَس َهى  إ َت ْن ُكم ا ُد ّلْم، الَمْجلِس إلى أَح ُيَس ْل َذا َف َد َفإ َيُِّقوَُم أْن أَرا



ّلْم ُيَس ْل َفليْست َف ُلولى ، ّق ا َأَح والترمذي ، داود أبوُ  رواهالِخَرة» من ب
. حسن : حديِّث وقاَل



وآدابه الستئذان باب- 140
ّله قال ًا تدخلوا ل آمإنوا الذين أيها { يا: تعالى ال غير بيوت

.أهلها}  على وتسلموا تستأنسوا حتى بيوتكم
فليستأذنوا الحلم مإنكم الطفال بلغ  { وإذا:  تعالى وقال

.}  قبلهم مإن الذين استأذن كما

اللهَّ رسوُل قاَل: قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ الشعري موُسى أبيِ  وعن-870
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ُانوَس ْئذ ِت ِإْن َثلٌََّث،  « الِس ِذَن َف َّ و َلَك ُأ ، َفاَْرِجعَ إلِ
. عليهَّ متفق

ّلى اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ سعد بِن سهِل  وعن-871 َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّنَماَ وَس ِعَل « إ ُان ُج َبَصر َأْجِل مْن الِستئذ  .  عليهَّ  متفق» ال

ِعيِّ  وعن-872 ْب ّثناَ قاَل ِحَراٍش بن ِر ّد ِنيِ من َرُجٌل ح ٍر َب ّنهَُّ َعاَم َذَن أ استأ
ّلى النبيِ على ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلج فقاَل بيت فيِ وهوُ وَس فقاَل ؟ : أأ

ّلى اللهَّ رسوُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ وَس ِدِم ُأْخُرج: لخاَ ّلْمهَُّ هذا إلى  « َع َف
َذاَن ُقل الستئ ُكم، : الّسلَُّم ُقل َلهَُّ َف َلي ْدُخُل َع َفَسِمعهَُّ» ؟ أأ فقاَل الّرُجُل  
َليكم : الّسلَّم ّلى النبيِ لهَّ َفأذن ؟ أأدُخُل ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َدَخَل وَس . َف

. صحيح بإسناَد داود أبوُ رواه

ّلى النبيِ  أتيتقاَل: عنهَّ اللهَّ رضيِ الحنبل بن كلدة  عن-873 اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْلُت وَس َدَخ ْيهَّ َف َل ّلم ولم َع ّلى النبيِ فقاَل ُأَس ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع :  وَس

ْعَ ُقْل «اْرجـ ُكم الّسلَُّم َف َلي ْدخُل َع َأ : وقاَل والترمذي ، داود أبوُ  رواه» ؟ َأ
. حسن حديِّث

؟ أنت : مإن للمستأذن قيل إذا السنة أن بيان باب-141
أو اسم مإن به يعرف بما نفسه فيسمي : فلن يقول أن

ونحوها أنا قوله وكراهة كنية

: قاَل السراء فيِ المشهوُر حديِّثهَّ فيِ عنهَّ اللهَّ رضيِ أنس  عن-874
ّلى اللهَّ رسوُل قاَل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُثّم ، وَس َد «  ِع ْبريُِّل بيِ َص إلى ِج

ّدنياَ الّسماَء ْبريُِّل، قاَل ؟ هذا : مْن » فقيل فاَستفتح ال َوَمْن ِقيَل : ج  :
َعك ٌد قاَل ؟ َم َد . ثّم : ُمحّم ِع ّثاَنية الّسماَء إلى َص : َمْن قيل ، فاَستفتح ال
َوَمْن قيل ، : جبريُِّل قاَل ؟ هذا َعَك :  َّد قاَل ؟ َم ّثاَلثة : ُمَحم والّرابعة » وال



ُيِّقاَُل َوَساَئرهّن ُقوُُل ؟ هذا : َمْن سماَء كل باَب فيِ َو متفق : جبريِّل َفي
 .  عليهَّ

ِر أبيِ  وعن-875 ْيلة  َخرَجُتقاَل: عنهَّ اللهَّ رضيِ ذ ّلياَليِ من َل فإذا ال
ّلى اللهَّ رسوُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه، يِّمشيِ وَس َد ظّل فيِ أمشيِ فَجعلُت وْح
ٍر، أبوُ ُ  فقلت» ؟ هذا  « َمْن: فقاَل فرآَنيِ فاَلتفت القَمر، عليهَّ متفق َذ

ّلى النبيِ  أتيتقاَلت: عنهاَ اللهَّ رضيِ هاَنئ ُأّم  وعن-876 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُه وفاَطمُة يِّغُتسل وهوُ وَس ُتُر ُأم : أناَ  فقلت» ، هذه  «َمْن: فقاَل تْس

 .  عليهَّ  متفق. َهاَنئ

َتيُت: قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ جاَبر  وعن-877 ّلى النبيِ  أ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْقُت َق َد » ؟ أناَ  « أناَ: فقاَل ، أناَ ،  فقلت» ؟ هذا  « من: فقاَل الباَب َف

َهاَ كأنهَُّ َه . عليهَّ متفق ، َكر

تعالى الله حمد إذا العاطس تشميت استحباب باب- 142
ّله يحمد لم إذا تشميته وكراهية آداب وبيان تعالى ال

والتثاؤب والعطاس التشميت

ّلى النبيِ أن عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  عن-878 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  «: وَس
ُلعطاََس ُيِِّحّب اللهَّ إن ُه ا ْكَر َيِّ ُاَؤَب َو ّتث َذا ، ال َطس َفإ ُكم َع اللهَّ وحمد أَحد

ّقاَ كاََن تعاَلى وأماَ اللهَّ يِّرحمك لهَّ يِّقوُل أن سمعهَُّ مسلم كل على  ح
ّتثاَوب ُه أحدكم تثاَءب فـإذا ، الشيطاَن من هوُ فإنماَ ال ّد استطاَع ماَ فلير

. البخاَري  رواه» الشيطاَن منهَّ َضِحَك تثاَءب إذا أحدكم فإن ،

ّلى النبيِ عن  وعنهَّ-879 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع أحدكم عطس  « إذا: وَس
قاَل فإذا ، اللهَّ : يِّرحمك صاَحبهَّ أو أخوُه لهَّ وليقل ، للهَّ : الحمد فليقل

. البخاَري  رواه» باَلكم ويِّصلح اللهَّ : يِّهديِّكم فليقل اللهَّ : يِّرحمك لهَّ

ّلى اللهَّ رسوُل : سمعت قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ موُسى أبيِ  وعن-880 َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َطس « إذا يِّقوُُل وَس ُكم َع ُد لم فإْن ، فشمتوُه اللهَّ فحمد أح

 .  مسلم  رواه» ُتشمتوُه فلَّ اللهَّ يِّحمد

ّلى النبيِ عند رجلَّن  عطس: قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ أنس  وعن-881 َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع لم الذي فقاَل ، الخر يِّشمت ولم أحدهماَ فشمت وَس



َلم َوعطسُت َفَشّمتهَُّ ُفلٌَّن : عطس يِّشمتهَّ  « هذا: فقاَل ؟ ُتَشمتنيِ َف
َنك ، اللهَّ حمد . عليهَّ  . متفق» اللهَّ تحمد لم وإ

ّلى اللهَّ رسوُل  كاَن: قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-882 اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َذا وَس َطَس إ َعَ َع ُه َوَض َد ْو َيِّ َبهَُّ أ ِهَّ َعلى َثوُ َفَض في ْو َوَخ َبهاَ َغّض أ

َتهَُّ. ْوُ صحيح. حسن حديِّث وقاَل داود،والترمذي أبوُ رواه الراوي شكَص

ُد  « كاَنقاَل: عنهَّ اللهَّ رضيِ موُسى أبيِ  وعن-883 ُهوُ َي ْل َعاَطُسوَُن ا َت َيِّ
َد ّلى اللهَّ رسوُل ْعن ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْهم َيِّقوَُل أْن َيِّْرُجوَُن وَس ُكم ل َيِّْرَحُم
ْديِّكُم فيقوُُل ، اللهَّ َيِّه ُيِّصلُح اللهَّ :  والترمذي داود، أبوُ  رواه» باَلكم و

 .  صحيح حسن حديِّث وقاَل

اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ الخدري سعيد أبيِ  وعن-884
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا: وَس َءَب  إ ُكْم َتثاَ ُد ُيمسْك أَح ْل فإّن فيهَّ على َبيده َف

ْدخل» الشيطاَن . مسلم  رواهيِّ

َد المصافحِة استحباب باب- 143  الوجِه وبشاشِة اللقاء عن

ومإعانقة شفقة ولده وتقبيل الصالح الرجل يد وتقبيل
النحناء وكراهية سفر مإن القادم

ُلت قاَل قتاَدة الخطاَب أبيِ  عن-885 َكاَنِت: لنس : ق َفحُة  أ فيِ الُمصاَ
ّلى اللهَّ رسوُل أْصحاَِب ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم؟ َع َعْم قاَل وَس َن . البخاَري  رواه. : 

َلّماَ: قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ أنس  وعن-886 َء   ْهُل َجاَ َيمِن أ رسوُل قاَل ال
ّلى اللهَّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد: وَس َق ُكْم  «  َء ْهُل َجاَ َيَمِن أ ْل ُهْم ، ا َجاََء َمْن أوُل َو

َفَحة . صحيح بإسناَد داود أبوُ  رواه» باَلُمَصاَ

ّلى اللهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ البراء  وعن-887 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِين ِمْن  « ماَ: وَس ِلْم َياَِن ُمْس ِق َت ْل َفَحاَِن َيِّ َتصاَ َي أن قبل َلهماَ ُغفر إلِ َف
. داود أبوُ  رواه» يِّفترقاَ

، اللهَّ رسوُل  يِّاَ: رجل : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ أنس  وعن-888
ّناَ الّرُجُل َقى ِم ْل ُاَه َيِّ ْو أَخ َقهَُّ أ ْنحنيِ َصديِّ :  قاَل»   « لِ: قاَل ؟ َلهَُّ أيِّ

َيلتزمهَّ َف ُذ  قاَل»  « لِ: قاَل ؟ ويِّقبلهَّ أ ْأُخ َي َف َيده :  ِفُحهَُّ ِب ُيَِّصاَ  «: قاَل ؟ َو
َعم . حسن : حديِّث وقاَل الترمذي  رواهَ» َن



ْفوُان  وعن-889 ُهوُدي  قاَل: قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ َعّساَل بن َص ِلَصاَحبهَّ َيِّ
ْذهب ّلى اللهَّ رسوُل فأتياَ النبيِ هذا إلى بناَ ا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َفَسألِه وَس

َذكَر َبيناَت آَيِّاَت تْسعَ عن ْلَحديِّث َف ْوُلهَّ إلى ا ّبلَّ َق َق ُه : ف َد َلهَُّ َيِّ ِرْج : وقاَلِ َو
ُد َه ّنَك َنْش صحيحة. بأساَنيد وغيره الترمذي  رواه. نبيِ أ

ْوُناَ: فيهاَ قاَل قصة عنهماَ اللهَّ رضيِ عمر ابن  وعن-890 َن َد َف النبيِ من  
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْلناَ وَس ّقب . داود أبوُ  رواه. يِّده ف

َقدم: قاَلت عنهاَ اللهَّ رضيِ عاَئشة وعن- 891 ُد   ْيِّ المديِّنة َحاَرثة ُبن : َز
ّلى اللهَّ ورسوُل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيتيِ فيِ وَس ُه َب َتاَ َع فأ َقَر َفَقاَم َف الباَب. 

ّلى النبيِ إليهَّْ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َبهَُّ َيُِّجّر وَس ْوُ  رواه» وقبلهَّ فاَعتنقهَّ ث
. حسن : حديِّث وقاَل الترمذي

ٍر أبيِ  وعن-892 ْ ّلى اللهَّ رسوُل ليِ : قاَل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ ذ اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِقَرّن وَس َتح ْعُروف ِمَن «لِ ًاَ الم ْيئ َلوُ َش بوُجهَّ أخاَك تلقى أن َو

. مسلم  رواه» طليق

ّبل: قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-893 ّلى النبيِ  ق ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُع ، فقاَل ، عنهماَ اللهَّ رضيِ على بن الحسن وَس ْقَر : إّن َحاَبس بن ال

ًَة ليِ َلد ِمَن َعَشر َوُ ْل ّبلُت ا َق َاَ ُهْم م َا ِمن ّلى اللهَّ رسوُل . فقاَل أَحد اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َيِّْرَحْم  « َمْن. وَس َ .  عليهَّ  متفقَ» ، ُيِّْرَحْم لِ لِ
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َبراء  عن-894 َناَ: قاَل عنهماَ اللهَّ رضيِ عاَزب بن ال اللهَّ رسوُل  أَمر
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍِة وَس َياَد ّتباَع ، الَمريِّض ِبع وتشميت ، الجناَزة وا

وإفشاَء ، الداعيِ وإجاَبة ، المظلوُم ونصر المقسم وإبرار العاَطس،
. عليهَّ  متفق. السلَّم

ّلى اللهَّ رسوُل أن عنهَّ اللهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعن-895 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّق: قاَل وَس ِم  « َح ِل ْلُمس َلى ا ِم َع ِل ْلُمس ّد ، َخْمٌس ا ُة َر َد َوِعياَ الّسلَّم. 

ُع ، الَمريِّض ّدعوُة وإجاَبة ، الجناَئز َواتباَ  متفقالعاَطس» . وتشميت ال
. عليهَّ

ّلى اللهَّ رسوُل قاَل قاَل  وعنهَّ-896 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع عّز اللهَّ  إّن: وَس
ُقوُُل وجل ْوَُم َيِّ َياََمة َيِّ َيِّاَ: الق ْبَن  «  َدَم ا َلم َمرْضُت آَ ْدنيِ َف ُع : يِّاَرّب قاَل ، َت
ْيَف ُدَك َك ُعوُ ْنَت أ َلمين َرّب وأ َعاَ ْلمَت : أَماَ قاَل ؟ ال ْبدي أّن َع ًَاَ َع ُفلََّن

ِرَض َلْم َم ُه َف ْد ُع ّنك َعلمَت أَماَ ، َت ْدتهَّ لوُ  أ آَدم ابن يِّاَ ؟ عنده لوُجدتنيِ ُع
، العاَلمين رب وأنت أطعمك كيف رب : يِّاَ قاَل ، تطعمنيِ فلم اطعمتك

أنك علمت أماَ تطعمهَّ فلم فلَّن عبدي  استطعمك أنهَّ علمت : أماَ قاَل
، تسقنيِ فلم استسقيتك آَدم ابن يِّاَ ؟ عندي ذلك لوُجدت أطعمتهَّ لوُ

عبدي : استسقاَك قاَل ؟ العاَلمين رب وأنت اسقيك كيف : يِّاَرب قاَل
 رواه» ؟ عندي ذلك جدت لوُ سقيتهَّ لوُ أنك علمت أماَ ، تسقهَّ فلم فلَّن

 .  مسلم

ِهَّ رسوُُل : قاََل قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ موُسى أبيِ  وعن-897 صلى ، الل
ُدواوسلم: عليهَّ اللهَّ ُعوُ ِريَِّض  (( ِعُموُا ، الَم ْط َأ َعَ، َو ّكوُا الَجاَئ َف َعاَنيِ)) و ال
. البخاَري رواه

َعاَنيِ)) : الِسيُر.((ال



ّلى النبيِ عن عنهَّ اللهَّ رضيِ ثوُباَن  وعن-898 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : قاَل  وَس
ِة فيِ يِّزل لم المسلم أخاَه عاَد إذا المسلم  « إّن َف يِّرجعَ حتى الجنة ُخْر

َفُة وماَ اللهَّ رسوُل  يِّاَ:  قيل» َناَهاَ: قاَل ؟ الجنة ُخْر . مسلم  رواه»  « َج
َناَهاَ . الثمر من واجتنيِ  : أي» « َج

اللهَّ صلى اللهَّ رسوُل : سمعت قاَل عنهَّ اللهَّ رضيِ على  وعن-899
ًاَ يِّعوُد مسلم من  ماَ: يِّقوُل وسلم عليهَّ عليهَّ صلى إلِ غدوة مسلم

سبعوُن عليهَّ صلى إلِ عشيًة عاَده وإن ، يِّمسيِ حتى ملك ألف سبعوُن
ِذي  رواه» الجنة فيِ خريِّف لهَّ وكاَن ، يِّصبح حتى ملٍك ألف وقاَل الترِم

. حسن : حديِّث

ِريُِّف ّتْمُر» « الخ َنيِ َأي ، الَمخُروُف  : ال َت . : الُمج

ّلهَُّ رضيِ ، َأنٍس  وعن-900 ّي ُغلٌَّم  كاََن: قاَل ، عنهَّ ال ِد ُهوُ ُدم َيِّ النبيِ َيِّْخ
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِرَض ، وَس ُه فم َتاَ َأ ِبيِّ ف ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه وَس ُعوُد يِّ

َد ، َع َق َد َف ْن ِهَّ ِع ْأِس ِلْم: َلهَُّ فقاََل َر َأْس َظَر»  «  َن ِهَّ ِإلى  ف ِبي أ
ُهوُ َ ُه؟ و َد ْن فقاَل ِع

ْعَ ِط َأ ِم َأباَ :  ْلقاَِس َلم ، ا َأْس ِبيِّ َفَخَرَج ، َف ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوُ ، وَس ُه َو
ُد: يِّقوُُل ِهَّ  « الَحْم ّل ّلذي ل ُه ا ْنقذ ِر ِمَن َأ ّناَ .  البخاَري  . رواه» ال
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ّلهَّ رضيِ ، عاَئشة  عن-901 ِبيِّ َأن ، عنهاَ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْنساَُن اْشتكى ِإذا َكاََن ِل َء ا ْنهَُّ، الّشيِ ْو ِم َنْت َأ ِهَّ َكاَ ْو َقْرحٌة ِب قاَل ، ُجْرٌح َأ

ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ ، وَس ِع ُب ُأْص ْفياَُن ووضعَ ، هكذا ب َنة ْبُن ُس ْي ُعي
َتهَُّ الّراوي َلْرِض سباَب َهاَ ُثّم ِباَ َع َف ِم: وقاَل َر ِبْس ِهَّ   ّل َبُة ، ال ِة ، َأْرِضناَ ُتر َق ِريِّ ِب
َناَ ْعض َفى ، َب ِهَّ ُيِّْش َناَ ِب ْذن ، َسِقيُم ِإ َناَ ِب ّب ٌق» َر . عليهَّ  متف

ّلى النبيِّ َأن وعنهاَ -902 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد َكاََن وَس ُعوُ ْعَض يِّ ِهَّ َب ِل ْه َيِّْمَسُح َأ
ِه ِد ُيْمنى بي ُهّم: ويِّقوُُل ال ّل ّناَِس رّب  « ال ِهب ، ال ْذ َبأَس َأ ْل ْنَت ، واْشِف ، ا َأ

َء لِ الّشاَفيِ َفاَ ّ ِش ُؤَك ِإلِ َفاَ ًء ، ِش ِدُر لِ ِشفاَ َغُاَ ًاَ ُيِّ َقم ٌق» س . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ َأنٍس  وعن-903 ِبٍت قاَل َأنهَّ عنهَّ ال ّلهَّ رحمهَّ ِلثاَ َألِ: ال ِقيَك   َأْر

ِة َي ْق ّلهَّ رسوُِل ِبُر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َبلى قاَل ؟ وَس ُهّم . قاَل :  ّل َرّب : ال



ّناَِس ِهَب ، ال ْذ َبأِس ُم ّ شاَفيِ لِ ، الّشاَفيِ َأنَت اْشِف ، ال ْنَت ِإلِ ًء ، َأ لِ ِشفاَ
ِدر ًاَ ُيِّغُاَ َقم . البخاَري  رواه. َس

ِد  وعن-904 ّقاٍَص َأبيِ بن سع ّلهَّ رضيِ َو َدنيِ: قاَل عنهَّ ال َعاَ ّلهَّ رسوُل   ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهّم: فقاَل وَس ّل ًا اْشِف  «ال ْعد ُهّم ، س ّل ًا اْشِف ال ْعد ، َس
ُهْم ّل ًا اْشِف ال . مسلم  رواه» َسعد

ِهَّ عبد َأبيِ  وعن-905 ّل َعاَِص بِن عثماََن ال ّلهَّ رضيِ ، ال ِإلى َشكاَ َأنهَّ عنهَّ ال
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ُه َوجع ُد ِه فيِ يِِّج ِد لهَّ فقاَل ، َجس
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعَ: وَس َدَك  «َض َلُم الذي َعلى َيِّ ْأ ِمن َيِّ
ِدَك ِم َوقْل َجَس ِبس ِهَّ :  ّل ًاَ ال ُقْل َثلَّث َعَ َو ْب ُذ َمّراٍت َس ُعوُ َأ ِة :  ِعّز ِهَّ ِب ّل ِهَّ ال ِت ْدَر ُق َو

ُد َماَ َشّر ِمن ِذُر َأِج ُأحاَ . مسلم  رواه» َو

ّلهَّ رضيِ ، عباٍَس ابن  وعن-906 ّلى النبيِّ عن ، عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َد  « َمْن: قاَل وَس ًاَ َعاَ ِريِّض ُه َلْم َم ُلهَُّ َيِّْحُضْر ُه فقاََل ، َأَج َد ْن َعَ ِع ْب َمّرات َس

َأُل َأْس ّلهَّ :  ِظيَم ال َع ْل َعْرِش َرّب ا ْل ِم ا ِظي َع ْل َيك َأْن ا ِف ّ َيِّش ِإلِ ُه :  َفاَ ّلهَّ َعاَ ِمْن ال
وقاَل حسن، : حديِّث وقاَل والترمذي داود أبوُ  رواه» الَمَرِض ذلَك

ِكم . البخاَري شرِط على صحيح : حديِّث الحاَ

ّلى النبيِّ َأّن  وعنهَّ-907 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعرابيِّ على َدَخل وَس ُه َأ ُد ُعوُ ، َيِّ
ُه َمن َعلى َدَخَل إذا َوكاََن ُد ُعوُ ْأس  « لِ: قاَل َيِّ ُهوٌُر ، َب ّلهَّ َشاَء ِإن َط » ال
. البخاَري رواه

ّي سعيد َأبيِ  وعن-908 ِر ْد ّلهَّ رضيِ الُخ ِريَِّل َأن عنهَّ ال ْب َتى ِج ِبيِّ َأ ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َيِّاَ: فقاَل وَس ُد   ْيَت ُمَحم َك َت َعْم: قاَل ؟ اْش َن :  قاَل»  « 
ِم ِهَّ ِبْس ّل ِقيَك ال ٍء ُكّل ِمْن ، َأْر ِذيَِّك، َشيِْ ْؤ ْفٍس ُكّل َشّر ِمْن ُيِّ ْو َن ْيِن َأ ع

ٍد ّلهَُّ ، َحاَِس ِم ، يِّْشِفيك ال ِهَّ ِبْس ّل ِقيَك ال . مسلم  رواه» َأْر

ّي سعيد َأبيِ  وعن-909 ِر ْد َأبيِ الُخ ّلهَّ رضيَِ هريِّرة و ُهماَ ، عنهماَ ال أن
َ

َدا ِه ّلهَّ رسوُل على َش ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : لِ قاَل  « َمْن: قاَل َأنهَّ وَس
ّ ِإلهََّ ّلهَُّ ِإلِ ّلهَُّ ال َبُر وال ْك َقهَُّ ، َأ ّد ّبهَُّ ص ّ ِإلهَّ : لِ فقاَل ، َر َناَ ِإلِ َأناَ َأ ْكبُر و َذا َأ ِإ َو  .

ّ ِإلهََّ : لِ قاَل ّلهَُّ ِإلِ ُه ال ِريَِّك لِ وْحد َناَ ِإلِ ِإلهَّ : لِ : يِّقوُل قاَل ، َلهَُّ َش ِدي َأ وْح
ِريِّك لِ ّ ِإلهََّ : لِ قاَل . وإذا ليِ َش ّلهَُّ ِإلِ ْلُك َلهَُّ ال َلهَُّ الُم ُد َو : لِ قاَل ، الَحْم

ّ ِإلهََّ َناَ ِإلِ ْلك ليَِ َأ ُد َولَى الُم ِإذا الَحْم ّ إلهَّ : لِ قاَل . و ّلهَُّ ِإلِ ْوَُل َولِ ال ولِ َح



ِة ّوُ ّ َق ِهَّ، ِإلِ ّل ّ ِإلهَّ لِ قاَل ِباَل َناَ ِإلِ ْوَُل َولِ َأ َة ولِ َح ّوُ ّ ق َوكاََن» بيِ ِإلِ  «: يِّقوُُل  
َهاَ َمْن ِهَّ فيِ قاَل َعْمهَُّ َلْم ماََت ُثّم َمَرِض ْط ّناَُر َت : وقاَل الترمذي  رواه» ال

. حسن حديِّث

ِالِه َعْن المريِض أهِل سؤاِل استحباب باُب- 146 ح

ّلهَّ رضيِ ، عباٍَس ابن عن -910 ، طاَلٍب َأبيِ بَن عليِّ َأّن ، عنهماَ ال
ّلهَُّ رضيِ ِد ِمْن خرَج عنهَُّ ال ْن ِهَّ رسوُِل ِع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع فيِ وَس
ِهَّ ِع ِذي وَج ُوُفيِّ ال ِهَّ ُت ّناَُس فقاَل ، ِفي َباَ  يِّاَ: ال َبَح َكيـَف ، الحسِن َأ رسوُُل َأْص

ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأْصبَح قاَل وَس ِهَّ ِبحْمد :  ّل ًاَ ال ِرئ . البخاَري  رواه. َباَ

حياته مإن أيس مإن يقوله مإا باب- 147

ّلهَُّ رضيَِ عاَئشة  عن-911 ْعُت قاَلت عنهاَ ال ّلى النبيِّ : َسِم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َوُ وَس ُه ٌد و ِن َت ُقوُُل ِإليِّ ُمْس ُهّم: َيِّ ّل ِفْر  «ال َألِحقنيِ ، َواْرحْمنيِ ليِ اغ َو

ِفيِق َلى باَلّر ْع َل . عليهَّ  متفق» ا

ْيُِّت: قاَلت  وعنهاَ-912 َأ ّلهَّ رسوَُل  ر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوُ وَس ُه و
ُه ، ِباَلموُِت ِهَّ قدٌح ِعند ٌء ِفي ُهوُ ، َماَ ُه يِّدِخُل و َدِح فيِ يِّد َق يِّمَسُح ثم ، ال

َههَُّ ِء وج ُهّم: يِّقوُل ثم ، باَلماَ ّل ّنيِ  « ال ْوُِت غمَراِت على َأِع َكراِت الم َوَس
ْوُِت .  الترمذي رواه  » الَم

 المريض أهل وصية استحباب باب- 148

يشق مإا على والصبر واحتماله إليه بالحسان يخدمإه ومإن
قصاص أو بحد مإوته سبب قرب بمن الوصية وكذا أمإره مإن

ونحوهما

ّلهَّ رضيِ الُحَصين بن ِعمران عن -913 ًة َأن عنهماَ ال َأ َنَة ِمْن امر ْي َه ُج
َتِت ّلى النبيِّ َأ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهيِ وَس َلى و ْب َناَ ِمَن ُح  يِّاَ: فقاَلت ، الّز

ِهَّ رسوُل ّل ّدا َأصبُت ، ال َأقْمهَُّ ح َليِّ َف ِهَّ رسوُُل َفدعاَ ، ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َهاَ وَس ّي َأْحِسْن: فقاَل ، ول َهاَ  «  ْي َل ِإذا ، ِإ ِتنيِ وَضعْت َف ْأ َهاَ َف َففعَل» ِب  
َأمر ّلى النبيِّ ِبهاَ َف ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّدْت وَس َليهاَ فُش ُبهاَ ع ِبهاَ َأمر ُثّم ، ِثياَ

ّلى ُثّم ، َفُرِجمْت . مسلٌم . رواه عليهاَ َص

أو الوجع شديد أو ، وجع : أنا المريض قول جواز باب- 149



إذا ذلك في كراهة ل أنه وبيان ذلك ونحو وارأساه أو مإوعوك
الجزع وإظهار التسخط على يكن لم

ٍد ابِن  عن-914 ّلهَّ رضيَِ مسعوُ َدَخلُت: قاَل عنهَّ ال ِبيِّ َعلى   ّن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُهوُ وَس ُتهَّ ، ُيِّوُعُك و ْلُت ، َفمِسْس ّنَك فق ِإ َعُك :  ُتوُ ًاَ َل ْعك و

ًا َأَجْل: فقاَل ، َشديِّد ّنيِ  «  َعُك ِإ َو ُكْم َرُجلَِّن ُيِّوُعُك كماَ ُأ ْن عليهَّ تفق» م ِم
.

ِد  وعن-915 ّقاَص َأبيِ بن سع ّلهَّ رضيِ َو َءنيِ: قاَل عنهَّ ال ّلهَّ رسوُُل  َجاَ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُدنيِ وَس ّد وجعٍَ ِمن يِّعوُ ْلُت ، بيِ اَشت ُق َغ َف َل ماَ بيِ : ب
َناَ ، ترىَ َأ ُثنيِ َولِ ، َماٍَل ذو و ِر ّ يِّ ٌق ، الحديِّث . وذكر ابنتيِ ِإلِ . عليهَّ متف

ٍد بن القاَسم  وعن-916 َلْت: قاَل محم ّلهَُّ رضيِ عاَئَشُة  قاَ : عنهاَ ال
ُه ْأَساَ ِبيِّ . فقاَل وار ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ  «بْل: وَس ُه َأ ْأَساَ  .» وار

. الحديِّث وذكر

. البخاَري رواه

الله إل إله : ل المحتضر تلقين باب- 150

ٍذ  عن-917 ّلهَّ رضيِ معاَ ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاََل عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِهَّ آَِخَر َكاََن  « مْن: وَس ّ ِإلهََّ لِ كلََِّم ّلهَّ ِإلِ ّنَة َدَخَل ال داود أبوُ  رواه» الج

ِلسناَد : صحيح وقاَل والحاَكم . ا

ّي سعيد َأبيِ  وعن-918 ِر ْد ّلهَّ رضيِ الُخ ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَُّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُنوُا: وَس ّق َل ُكْم  «  َتاَ ْوُ ّ ِإلهَّ لِ م ّلهَُّ ِإلِ . مسلم  رواه» ال

الميت تغميض بعد يقوله مإا باب- 151

ّلهَُّ رضيَِ َسلمَة ُأّم  عن-919 َدَخَل: قاَلت عنهاَ ال ِهَّ رُسوُُل   ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َلمة َأبيِ على وَس ْد س َق ّق َو ُه َش ْغمَضهَُّ ، بَصُر َأ ِإّن: َقاَل ُثّم ، ف  » 

ِبَض ِإذا الّروح َعهَّ ، ُق ِب ْلبَصُر ت َفَضّج» ا ِهَّ ِمْن َناٌَس   ِل ْه ُعوُا  « لِ: فقاَل َأ ْد َت
ُكم َعلى ُفِس ْن ّ َأ ٍر ِإلِ ْي ِإّن ، ِبَخ َكَة ف ِئ ُنوُن الَملَّ ُقوُلوَُن ماَ َعلى ُيِّؤّم قاََل  ثّم» َت

ُهّم: ّل ِفر  « ال ْغ َلَمة لبيِ ا ْعَ ، َس َف ّيِّيَن فيِ دَرَجتهَُّ َواْر ِد ْه ْفهَُّ ، الَم ُل فيِ َواْخ



ِهَّ ِب ِق ِريِّن، فيِ َع ِب َغُاَ ْل ِفْر ا ْغ َناَ وا َلهَّ َل َعاَلِميَن َيِّاَرّب و ْل ْفسْح ، ا ِه فيِ َلهَُّ َوا ِر ْب ، َق
ّوُْر َن . مسلم  رواه» فيهَّ َلهَُّ َو

مإيت له مإات مإن يقوله ومإا الميت عند يقال مإا باب- 152

َلَمَة ُأّم  عن-920 ّلهَّ رضيِ س ِهَّ رُسوُُل : قاََل قاَلت عنهاَ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإذا: وَس ُتُم  «  ِريَِّض َحضْر ِو ، الم ّيَت َأ ُلوُا ، الَم ُقوُ ًا َف ْير ِإّن ، خ َف

َكَة ِئ ُلوَُن ماَ َعلى ُيِّؤّمنوَُن الملَّ ُقوُ ُبوُ َماََت قاَلت: فلّماَ ، ت َلَمة َأ ْيُت ، َس َت َأ

ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْلُت وَس ُق ّلهَّ رُسوَُل : يِّاَ َف َلَمة أباَ ِإّن ، ال ْد س َق
ُقوُليِ: قاََل ، َماََت ُهّم  « ّل ِفْر : ال ْغ َلهَُّ ليِ ا ْبنيِ ، َو ِق ْع َأ ْنهَُّ َو » حسنًة ُعقبى ِم

َقبنيِ قلُتف ْع َأ ّلهَُّ : ف َوُ مْن ال ْيٌر ُه ْنهَُّ ليِ َخ ًا ِم ّلى : ُمحّمد ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإذا: هكذا مسلم . رواه وَس ُتُم  «  ِريَِّض َحَضْر َأو» الَم ّيت   على» « الم
ّيت»وغيره: داود أبوُ رواه ، الّشّك . َشّك بلَّ« الم

ِهَّ رسوُل : سمعُت قاَلت  وعنهاَ-921 ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : يِّقوُل وَس
ٍد ِمْن « َماَ ُبهَُّ عب َبٌة ُتِصي ّناَ فيقوُُل ، ُمِصي ِإ ِهَّ :  ّل ّناَ ل ِإ ِهَّ َو ُعوَُن ِإلي ّلهّم َراِج : ال

َبتيِ فيِ أجرنيِ ُلف ، ُمِصي ًا ليِ َواْخ ْير َهاَ، َخ ْن ّ ِم ُه ِإلِ ّلهَُّ َأَجَر َعاَلى ال فيِ ت
ِهَّ ِت َلف ُمِصيب َأْخ ًا لهَّ َو ْير َهاَ َخ ْن َلّماَ: . قاَلت ِم َف ّفيَِ   ُوُ ُبوُ ُت َلَمة َأ كماَ قلُت ، َس
ِهَّ رسوُُل َأَمرنيِ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلَف وَس َأْخ ّلهَُّ َف ًا ليِ ال ْير ْنهَُّ َخ م
ِهَّ رسوَُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . مسلم  رواه. وَس

ّلهَّ رضيِ موُسى َأبيِ  وعن-922 ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإذا: قاَل وَس ُد ماََت  «  ِد َول ْب ّلهَُّ قاَل الع ِهَّ تعاَلى ال ِت َك ِئ ُتم لملَّ َقبْض َد :  َول
ِدي ْب ُلوَُن ؟ َع َعم فيقوُ ُتم فيقوُُل ، : ن َبض َق َة :  ِه؟ ثَمَر ِد َؤا َنعم فيقوُلوَُن ُف  : .

ُقوُُل َي َذا َف َفَماَ ِدي قاَل :  ْب ُلوَُن ؟ ع ُقوُ َعَ : حِمدَك في َتْرج ّلهَُّ فيقوُُل ، واْس ال
ُنوُا ْب ِدي تعاَلى: ا ًاَ لعب ّنة، فيِ َبيت ُه الَج ِد» بيَت َوَسّموُ الترمذي  رواهالحم

حسن. وقاَل: حديِّث

َة َأبيِ  وعن-923 ّلهَُّ رضيِ ُهريِّر ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُُل: قاَل وَس ّلهَُّ  يِّ ِدي : ماَ تعاَلى ال ْب َع ْؤِمن ل ْندي الم ٌء ِع َبْضُت ِإذا جَزا َق
ّيهَّ ْهِل ِمْن َصف َياَ َأ ْن ّد َتَسبهَُّ ُثّم ، ال ّ ، اْح ّنَة ِإلِ . البخاَري  رواه» الَج

ٍد بِن ُأساَمَة  وعن-924 ّلهَّ رضيِ زيِّ َلْت: قاَل عنهماَ ال َأْرَس َبناَِت ِإْحدىَ  
ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ وَس َلي ُه ِإ ُعوُ ْد ُه َت ِبُر ُتْخ ّياَ َأّن و َهاَ صب ْو ل ًاَ َأ ْبن فيِ ا



ْعَ: للّرسوُل فقاَل الَموُِت َهاَ  « اْرِج ْي َل َهاَ ، ِإ ِبْر َأْخ ِهَّ َأّن َف ّل َذ َماَ تعاَلى ل َلهَُّ َأخ و
ُكّل ، أعطى ماَ ُه َشيِْء َو َد ْن َأْجٍل ِع َهاَ، ُمَسّمى، ِب ِبْر َفُمْر َتْص ْل َتْحتِسْب ف ْل » و

ٌق ، الحديِّث تماَم وذكر . عليهَّ متف

نياحة ول ندب بغير الميت على البكاء جواز باب- 153
شاء إن النهي كتاب باب فيها وسيأتي فحرام، النياحة أمإا

ّله وأن عنه، بالنهي أحاديث فجاءت البكاء تعالى. وأمإا ال
مإن على مإحمولة مإتأولة أهله. وهي ببكاء يعذب الميت
نياحة. أو ندب فيه الذي البكاء عن هو إنما والنهي به، أوصى

كثيرة. أحاديث نياحة ول ندب بغير البكاء جواز على والدليل
مإنها:

ّلهَّ رضيِ ُعمَر ابِن  عن-925 ّلهَّ رُسوَُل َأّن عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َد عاَد وَس ْع َة بَن َس َد َباَ َعهَُّ ، ُع ُد َوَم ْب ُد ، َعوٍُف بُن الّرحمِن ع ْع َأبيِ ْبُن وس

ّقاٍَص ُد ، َو ْب ِهَّ وع ّل ٍد بن ال ُعوُ ّلهَّ رضيِ َمْس ِهَّ رسوُُل َفبكى ، عنهم ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َأىَ فلّماَ ، وَس ْوُُم َر َء الق ّلهَّ رسوُِل ُبكاَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ْوُا ، وَس َك َألِ: فقاَل ، َب ُعوَُن  «  ّلهَّ ِإّن ؟ َتْسم ّذُب لِ ال َع ْيِن ِبدْمعَِ ُيِّ َع َولِ ، ال
ْلِب ِبُحْزِن َق ِكْن ، ال ّذُب َول َع َا ُيِّ ْو ِبهذ َأَشاََر» َيِّْرَحُم َأ َو ِهَّ ِإلى   ِن ٌق ِلَساَ .متف
. عليهَّ

ٍد بِن ُأَساَمة  وعن-926 ْيِّ ّلهَّ رضيِ َز ِهَّ رسوَُل َأّن عنهماَ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َعَ وَس ِف ِهَّ ُر َلي ْبُن ِإ ِهَّ ا ِت َن ْب َوُ ا ُه ْوُِت فيِ َو َفاََضْت ، الَم ْيناَ َف رسوُل َع
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٌد لهَّ فقاَل ، وَس ِهَّ رسوَُل يِّاَ هذا  َماَ: سع ّل ؟، ال

ِهقاَل: ِذ َه َعلهاَ رحمٌة  «  ّلهَُّ َج ِه قلوُِب فيِ َتعاَلى ال ِد ِإنماَ ، عباَ ّلهَُّ َيِّْرَحُم َو ال
ِه ِمْن ِد َباَ َء ع ٌق» الّرَحَماَ . عليهَّ  متف

ّلهَُّ رضيَِ َأنٍس  وعن-927 ِهَّ رُسوَُل َأّن عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْبنهَّ َعلى َدَخَل ِهيَم ا َبرا ّلهَُّ رضيَِ ِإ ْنهَّ ال َوُ ع ُه ُد َو ْيناَ َفجعلْت َبنفِسهَّ َيِّجوُ َع

ِهَّ رسوُِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َفاَِن وَس ِر ْذ ُد لهَّ . فقاَل َت بُن الّرحمن عب
َأنتعوٍُف: ّلهَّ رسوَُل يِّاَ  و ْبَن  « يِّاَ: فقاَل ؟، ال ْوٍُف ا ّنهاَ ع ُثّم» َرْحمٌة ِإ  
َعهاَ َب ْت ُأْخَرىَ َأ ِإّنفقاَل: ، ب ْيَن  «  َع ْل ُعَ ا ْدَم ْلب َت َق ُقوُُل َولِ ، َيِّْحَزُن وال ماَ ِإلِ َن

ّبناَ ُيِّرضيِ ّناَ َر ِإ ِقَك َو ِفَرا ْبَراهيُم يِّاَ ل ُنوَُن ِإ  .» لَمْحُزو

. بعَضهَّ ُمسلٌم وروىَ ، البخاَري رواه



َلحاَديِّث ّلهَّ ، مشهوُرة الصحيح فيِ كثيرة الباَب فيِ وا . أعلم وال

مإكروه مإن الميت في يرى عما الكف باب- 154

ْوُلى َأْسلم رافعٍَ َأبيِ  عن-928 ّلهَّ رسوُل م ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأّن وَس

ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ َغّسل  « َمْن: قاَل وَس ّيت َتَم م َك ْيهَّ َف َل ، َع
َفَر ّلهَُّ َغ ِعيَن لهَّ ال ًة َأْرب مسلم شرط على وقاَل: صحيح الحاَكم  رواه» مّر

.

دفنه وحضور وتشييعه الميت على الصلة باب- 155
الجنائز النساء اتباع وكراهة

وتشييعَ المريِّض عياَدة كتاَب (انظر التشييعَ فضل سبق  قد-929
َة َأبيِ الميت) عن ّلهَُّ رضيَِ ُهريِّر ِهَّ رسوُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع َد  « َمْن: وَس ِه َة َش َناََز ّتى الج ّليِ َح َليهاَ ُيَِّص َلهَُّ َع َوَمْن ، ِقيَراٌط َف
َهاَ َد ّتى َشه َفَن َح ْد َلهَُّ ُت َطاَِن َف َطاَِن وماَ  قيَل» ِقيرا ْثُل: قاَل ؟ القيرا  « ِم
ْيِن َل ْيِن الَجب ِظيَم َع ٌق» ال . عليهَّ  متف

ّلهَّ رسوُل َأّن  وعنهَّ-930 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَ  « من: قاَل وَس ّتب ا
َة َناََز ٍم َج ًاَ ُمْسل ًاَ إيَِّماَن ِتَساَب َكاََن ، واْح َعهَُّ َو ّتى  َم ّليِ َح َليهاَ ُيَِّص َغ َع َيِّْفُر من و
ِنهاَ ّنهَُّ ، َدف ِإ ُعَ َف ِر ِمَن َيِّْرج َلج َطين ا ٍد ِمثُل قيَراط ُكّل بِقيرا ّلى وَمْن ، ُأُح َص
َهاَ َلي َعَ ثم ، َع َفَن َأن قبل َرَج ْد ّنهَُّ ، ُت ِإ ُعَ َف . البخاَري  رواه» بِقيَراط يِّرج

ّيَة ُأّم  وعن-931 ِط ّلهَّ رضيِ ع َلْت عنهاَ ال َناَ: َقاَ ُنهي َباَِع عِن   ّت ، الَجناَئز ا
َناَ ُيِّعَزْم َولم ْي ٌق» َعل . عليهَّ  متف

َلْم» « ومعناَه ّدد  و ّنهيِ  فيِ ُيِّش ُد كماَ ال ّد . الُمَحّرَماَت فيِ ُيِّش

ّثر استحباب باب- 156 الجنازة على المصلين تك
فأكثر ثلثة صفوفهم وجعل

َعْن-932 ّلهَُّ رضيِ عاَئشَة   َلْت عنهاَ ال ِهَّ رسوُُل : قاَل َقاَ ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم: َع ّيٍت ِمْن  ماَوَس ّليِ م ِهَّ ُيِّص ِلِميَن ِمَن ُأّمٌة علي ُغُوَُن الُمْس ُل َئة يِّب م
ُهم ّل ُعوَُن ُك َف ُعوُا ِإلِ لهَّ يِّْش ّف . مسلم  رواه» فيهَّ ُش



ّلهَّ رضيِ عباٍَس ابِن  وعن-933 ْعُت قاَل عنهماَ ال ّلهَّ َرُسوُل : َسم ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُل وَس ٍم َرُجٍل ِمْن  « َماَ: َيِّ َلى َفيقوُُم ، َيُِّموُُت ُمْسل َع

ِهَّ ِت َناَز َبعوَُن َج ُكوَُن لِ َرُجلَّ َأْر ّلهَّ ُيِّشر ًاَ باَل ّ َشيئ ُهْم ِإلِ َع ّف ّلهَُّ َش ِهَّ ال  رواه» في
. مسلم

ِد  وعن-934 َث ِد بن َمْر ّلهَّ عب ِنيِّ ال َيَز َة بُن ماَلُك  كاََن: قاَل ال ْيَر َب رضيِ ُه
ّلهَّ ّلى ِإذا عنهَّ ال ِة َعلى ص َناََز َقاَّل ، الج َت ّناََس َف ُهْم ، َعليهاَ ال َأ َهاَ جّز ْي َل َثَة َع َثلَّ

ٍء ّلهَّ َرُسوُُل : قاََل قاَل ثم َأْجَزا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ّلى  « َمْنوَس َص
ِهَّ َثُة علي ُفوُف َثلَّ ْد ، ُص َق ْوَجَب َف  .» َأ

. حسن : حديِّث وقاَل والترمذي ، داود أبوُ رواه

الجنازة صلة في يقرأ مإا باب- 157
الكتاب، فاتحة يقرأ ثم الولى بعد تكبيرات. يتعوذ أربع كبر
ّلى النبي على يصلي ثم الثانية، يكبر ثم ّلُه َص َليِه ال ّلم َع َوَس

أن مإحمد. والفضل آل وعلى مإحمد على صل فيقول: اللهم
مإجيد، حميد قوله إلى إبراهيم على صليت بقوله: كما يتممه

ّله قولهم:  { إن مإن العوام مإن كثير يفعله مإا يفعل ول ال
ل  الحزاب) فإنه56( }  الية النبي على يصلون ومإلئكته

للميت ويدعو الثالثة يكبر ثم عليه، اقتصر إذا صلته تصح
ّله شاء إن الحاديث مإن سنذكره بما وللمسلمين ثم تعالى، ال

ول أجره، تحرمإنا ل أحسنه: اللهم ويدعو. ومإن الرابعة يكبر
في الدعاء يطول أنه وله. والمختار لنا واغفر بعده، تفتنا

أوفى أبي ابن لحديث الناس؛ أكثر يعتاده مإا خلف الرابعة
ّله شاء إن سنذكره الذي )937 رقم الحديث (انظر تعالى ال
فمنها: الثالثة التكبيرة بعد المأثورة الدعية فأمإا

ِد أبيِ  عن-935 ّلهَّ رضيِ ماَلٍك بن عوُِف الرحمِن عب ّلى: قاَل عنهَّ ال  ص
ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة َعلى وَس َناََز ْظُت ، َج ِف ِهَّ ِمْن َفَح ِئ ُهوُ ُدعاَ َو
ُقوُُل ُهّم: َيِّ ّل ِفْر  « ال ْغ ِهَّ ، واْرحْمهَُّ ، َلهَُّ ا ِف ْعُف ، وعاَ ْنهَُّ وا ِرْم ، ع َأك َلهَُّ َو ، نُز
ْعَ َلهَُّ َووّس ْدَخ ْلهَُّ ُم ْغِس ِء وا ْلِج ِباَلماَ ّث ِد وال ْلبَر ّقهَّ ، وا َن َيِّاَ، مَن و َطاَ كماَ الَخـ
ْيَت ّق ّثوُب َن َيَض ال ْب َنس مَن ال ّد ْلهَُّ ، ال ِد ْب َأ ًا دارا َو ِره ِمْن خير ً ، َدا ْهلَّ َأ ًا َو ّير َخ

ِهَّ، مْن ِل ْه ًاَ أ ْوج ًا وَز ْير ِهَّ مْن َخ ْوِج ْلهَّ ، َز ْدِخ ّنَة وأ ْذه ، الج َأِع َذاِب مْن َو َع



ِر ْب َق َذاِب َوِمْن ، ال ّناَر َع ّتى» ال ْيُت  َح ّن ُكوَُن َأْن َتَم َناَ َأ ّيَت ذلَك أ  رواه. الَم
. مسلم

َة وأبيِ ُهريِّرة أبيِ  وعن-936 َد َتاَ ْبَراهيَم وأبيِ ، َق َهليِّ إ ، أبيهَّ عْن الْش
ّلهَّ رضيِ     َصَحاَبيِّ وأبوُه ّلى النبيِّ َعِن ، عنهم ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنهَّ وَس أ
ّلى َناََزة َعلى ص ّلهم: فقاَل َج َناَ اغفر  « ال ّي ِتناَ ِلَح ّي َناَ َوَصغُيرناَ ، َوم ِر َكبي ، َو

َناَ ِر َك َذ َناَ و َثاَ ْن ُأ ِدناَ ، َو ِه َناَ وَشاَ ِئب ُهّم َوغاَ ّل َتهَّ مْن . ال ْي َي ّناَ َأْح ِيهَّ م َأْح على ف
ِم َتهَّ َوَمْن ، الْسلَّ ْي ّف َوُ ّناَ ت ّفهَُّ م َوُ َت ُهّم ، اليِّماَِن َعلى َف ّل ِرْمناَ لِ ال ُه َتْح ، َأْجَر

ّناَ َولِ ِت ْف ُه َت َد ْع َة أبيِ روايِّة من الترمذي  رواه» َب ْيِّر َهليِّ ُهَر ورواه ، والش
َة وأبيِ هريِّرة أبيِ روايِّة من داود أبوُ َد َتاَ أبيِ : حديِّث الحاَكم . قاَل َق

ّي َشْرِط على َصحيٌح هريِّرة ُبخاَر ٍم ال ِل ّي قاَل التْرِمذي قاَل ، وُمْس البخاَر
َأصّح َهليِّ روايُِّة الحديِّث هذا روايِّاَِت :  َلْش َأَصّح البخاَري . قاَل ا َو شيِء : 

ْوُِف حديِّث الباَب هذا فيِ . ماَلٍك بن ع

َة أبيِ  وعن-937 ْيَِّر ّلهَُّ َرِضيِ ُهر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُل : سمعُت قاَل َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُتم  « إذ: يِّقوُل وَس ْي ّل ّيت َعلى َص ِلُصوُا ، الَم َأْخ َء لهَُّ ف ّدعاَ » ال
أبوُداود. رواه

ْنهَُّ-938 َع ّنبيِّ َعِن  و ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة فيِ وَس َناََزة َعلى الّصلَّ : الَج
ُهّم ّل ْنت « ال َهاَ َأ ّب ْنَت ، ر َأ َتهاَ، َو ْق َل ْنَت َخ َأ َهاَ و َت ْيِّ ِم َهد ْنَت ، للسلَّ َأ َبْضَت َو َق
َهاَ ْنَت ، ُروَح َأ ْعلُم َو ِتهاَ، ِبِسّرهاَ َأ َعلَّني َناََك َو ْئ َء ج ِفْر َلهَُّ ُشفعاَ  .» لهَُّ فاَغ
. داود أبوُ رواه

ِثلة  وعن-939 ّلهَّ رضيَِ السقعَِ بِن وا ّلى: قاَل عنهَّ ال َناَ  َص ِهَّ رسوُُل ِب ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلميَن ِمَن رُجٍل َعلى وَس  «: يِّقوُُل فسمعتهَّ ، الُمْس
ُهّم ّل ْبَن ُفلََّن إّن ال ِتَك  فيِ  ُفلَّن ا ِهَّ بجوُارك، وَحّل ِذّم ِق َنَة َف ْت ْبر ِف َق ، ال

َذاَب َع ِر َو ّناَ ْنَت ، ال َأ ْهُل َو ِء َأ َوُفاَ ِد ال ُهّم ، والَحْم ّل ِفْر ال إنَك ، َواْرَحْمهَُّ لهَُّ فاَغ
ْنَت ُفوُر َأ َغُ . داود أبوُ رواه َ» الّرحيُم ال

ّلهَّ عبد  وعن-940 ْوفى أبيِ بِن ال ّلهَّ رضيِ أ ّنهَُّ عنهماَ ال ّبر َأ ِة على ك َناََز َج
ٍة َن ْب َعَ َلهَُّ ا َب ِبيراٍت َأْر ْك َقاََم ، َت َد َف ْع ِة َب َع ِب ِر الّرا ْد َق ْيَن َماَ َك ْين َب ْكبيرت ّت ِفُر ال َتغُ َيِّْس
َهاَ ُعوُ ل ْد َيِّ َكاََن: قاَل ُثّم ، َو ِهَّ رُسوُُل   ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعَ وَس َن َذا َيِّْص هك

ّبَر روايِّة وفيِ َك ًاَ : «  ّتى َساَعًة فمكث َأْربع ْنُت ح َن ّنهَُّ َظ ّبُر َأ َك ُي ًاَ س ، َخْمس
ّلَم ُثّم ِهَّ عْن س َعْن يِِّمين ِهَّ َو ِل َلّماَ ، ِشماَ ْنَصَرف َف ْلناَ ا : فقاَل ؟ هذا : َماَ َلهَُّ ُق



ّنيِ ُكْم لِ إ ُد ْيُِّت َماَ َعلى أزيِّ َأ ِهَّ رُسوُُل َر ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعَ وَس َن ْو ، َيِّْص أ
َعَ : هكذا ِهَّ رسوُُل َصن ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : وقاَل الحاَكم  رواه. وَس
. صحيح حديِّث

ِلسراع باب- 158 بالجنازة ا

َة أبيِ  عن-941 ْيَِّر ّلهَُّ رِضيَِ ُهَر ّنبيِّ َعن عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُعوُا: قاَل ِر َأْس ِة  «  َناََز ِلَحًة َتُك َفإْن ، ِباَلَج ْيٌر ، َصاَ ّدُموُنهاَ َفَخ َق ِهَّ ُت ْي َل َوإْن ، إ
َوُىَ َتك ِلَك ِس َنهَُّ َفَشّر ، ذ ُعوُ ُكْم َعْن َتَض ِب َقاَ ٌق» ِر . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ ٍم روايِّ ِل ْيٌر: لُمْس َفَخ َهاَ  «  َن ّدُموُ َق ْيهَّ ُت َل » . َع

ٍد أبيِ  وعن-942 ّي سعي ِر ْد ّلهَّ رضيِ الُخ َكاََن َقاََل عنهَّ ال ّنبيِّ .  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل: وَس َعِت  « إذاَيِّ ُة ُوِض َناََز َهاَ ، الِج َل َتم َعلى الّرَجاَُل َفاَْح

ِهْم ِق َناَ ّدُموُنيِ، قاَلْت ، َصاَلحًة َكاَنْت َفإْن ، َأع َق َنْت َوإْن :  ْيَر َكاَ ٍة َغ ِلَح ، َصاَ
َلْت َهاَ َقاَ ِل ْه َهاَ ل َل ْيِّ َو َيِّاَ ْيَِّن :  ُبوَُن َأ َه ْذ َهاَ َت ُعَ ، ِب َهاَ َيِّْسَم َت ْوُ ٍء ُكّل َص ّ َشيِْ إلِ

ْوُ ، النساََن َل َعَ َو ْنَساَُن َسِم َق ، ال ِع . البخاَري  رواه» َلَص
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يتيقن حتى فيترك فجأة يموت أن إل تجهيزه إلى والمبادرة

مإوته

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ  عن-943 ّلى النبيِ عن ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْفُس: قاَل َن ْؤِمِن  «  َقٌة الُم ّل َع ِهَّ ُم ِن ْيِّ َد ّتى ِب ْقَضيِ َح ْنهَُّ ُيِّ الترمذي  .رواه» َع

. حسٌن : حديِّث وقاَل

ْيِن  وعن-944 َوٍُح بن ُحَص ّلهَُّ رضيِ وْح ْلَحَة َأْن عنهَّ ال ِء بَن َط ُبَرا ْل بن ا
ّلهَّ رِضيِ عاَزب ْنهماَ ال ِرض ع ُه ، َم َتاَ ّنبيِّ َفأ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه وَس ُد ُعوُ َيِّ
َقاََل ّنيِ: َف ْلحَة ُأَرىَ لِ  إ ّ َط ْد إلِ َدَث ق ِهَّ َح ْوُُت ِفي ُنوُنيِ الَم ِذ ِهَّ َفآ ُلوُا ِب َعّج ِهَّ َو ِب

ّنهَُّ ، ِغُيِ لِ َفإ َب ْن ِة َيِّ َف ٍم لِجي ِل َبَس أْن ُمْس ْيَن ُتْح َنيِْ َب ْهَرا ِهَّ َظ ِل ْه أبوُ رواه  . » َأ
. داود

لقبر عندا الموعظة باب- 160



ّلهَُّ َرِضيَِ عليِّ  عن-945 ّناَ: قاَل عنهَّ ال ُك ٍة فيِ   َناََز َقد َبِقيعَ فيِ ج َغُْر ْل ا
َناَ َتاَ َأ ّلهَّ َرُسوُُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َد ، وَس َع َق َناَ ، ف ْد َلهَُّ وقع ْوُ َعهَُّ َح َوَم

ٌة َكَس ِمْخَصَر َن َعَل َف ُكُت َوَج ْن ِهَّ َيِّ ِت ُكْم : ماَقاَل ثم ، ِبِمْخَصر ٍد ِمْن ِمن ّ َأَح إلِ
ْد َق ِتَب َو ُه ُك ُد َع ْق ِر ِمَن م ّناَ ُه ال ُد َع ْق ّنة ِمَن وَم ِهَّ َرُسوَُل : يِّاَ  فقاَلوُا» الج ّل ال
َ َفلَّ ِكُل َأ ّت َناَ على َن ُلوُا: فقاَل ؟ كتاَب ْعَم ُكّل ،  « ا َيّسٌر َف َق ِلَماَ ُم ِل » َلهَُّ ُخ

َكر ٌق الحديِّث، تماََم وذ . عليهَّ متف

ساعة قبره عند والقعود دفنه بعد للميت الدعاء باب- 161
ّدعاء والقراءة والستغفار له لل

ّلهَّ عبد : أبوُ وقيل  َعْمرو أبيِ  عن-946 ْيلى : أبوُ وقيل ، ال ْثَماَُن َل بن ُع
ّفاََن ّلهَّ رضيِ َع ّنبيِّ  كاََن: قاَل عنهَّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َغ إذا وَس من فَر
ّيِت دفن َقَف الَم ِهَّ و َلي ِفُروا: وقاَل ، ع ُكم  «استغُ ُلوُا لِخي ّتثبيَت َلهَُّ وَس ال
ّنهَُّ َأُل الن فإ . داود أبوُ  .رواه» ُيِّس

ّلهَّ رضيِ العاَص بن عمرو  وعن-947 ، دفنتُموُنيِ  إذا: قاَل عنهَّ ال
ْوُل فأقيموُا ِري َح ْدَر َقب َقّسُم ، َجُزوٌر ُتنَحُر ماَ َق ُيِّ ِنَس َحتى لْحُمهاَ و َتأ َأْس

ْعلم ، ِبكم َأ ُعَ ماَذا و ِهَّ ُأَراِج ّبيِ ُرُسَل ِب . بطوُلهَّ سبق . وقد مسلم  رواه. ر

ِعيِّ قاَل ِف ّلهَّ َرِحمهَُّ الّشاَ َتَحّب: ال ُيِّْس َأ أن  و ُه ُيِّقَر َد ْن ٌء ِع ، الُقرآَِن ِمَن شيِ
َتُموُا َوإن ُقرآَن َخ ُه ال ْند ًاَ كاََن ِع .  َحسن

له والدعاء الميت عن الصدقة باب- 162
ّله قال ربنا يقولون بعدهم مإن جاءوا تعالى:  { والذين ال

} . باليمان سبقونا الذين ولخواننا لنا اغفر

َعْن-948 ِئَشَة  و ّلهَُّ َرضيَِ عاَ َهاَ ال ْن ً َأّن َع ّنبيِّ قاَل َرُجلَّ ّلى لل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َتْت ُأّميِ إّن وَس ُتل َهاَ اف ْفُس َهاَ َن ُأَرا ّلَمْت لوُ َو َك َقْت ، َت ّد َهل ، َتَص َهاَ َف من ل

ْقُت إن َأْجٌر ّد َهاَ تَص ْن َعْم: قاَل ؟ َع َن ٌق»  «  . عليهَّ . متف

َة أبيِ  وعن-949 ْيَِّر ّلهَّ َرضيَِ ُهَر ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُل أّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعَ النَساَُن َماََت  « إذا: قاَل وَس َط ُلهَُّ انق ّ عَم ٍة َثلٍَّث ِمْن إلِ َق : َصد
ٍة َيِّ ْو ، جاَر ُعَ ِعلم أ َف َت ْن ِهَّ ُيِّ ْو ، ِب ٍد َأ َل ُعوُ َصاَلٍح َو . مسلم  رواه» لهَّ َيِّد
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ّلهَّ رضيِ َأنٍس  عن-950 ٍة  مّروا: قاَل عنهَّ ال َناََز َنوُا ، بَج َأث َهاَ َف ْي َل ًا َع َخير
ّلى النبيِّ فقاَل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع َبْتوَس َوَج ُأْخَرىَ مّروا ثم  ،»  «  ْوُا ، ِب َن َأث َف
ًا عليهاَ َقاَل ، َشّر ِّنبيِّ َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َبْت: وَس َوج َقاَل»  «  َف ُعمُر  

ّطاَب ابُن ّلهَّ َرِضيَِ الَخ ْنهَُّ ال َبْت : ماَ َع ُتْم  « هذا: َقاََل ؟ وج َني ِهَّ َأث ْي َل ًا ع َخير
َوُجبْت ، ّنُة، َلهَُّ َف ُتم وهذا الج َني ًا، عليهَّ َأث َوُجبْت شّر َّناَُر، َلهَُّ َف ُتم ال ُء أن َهدا ُش

ِهَّ ّل ٌقالرِض» فيِ ال عليهَّ. . متف

ِدْمُت: قاَل السوُد أبيِ  وعن-951 َق َنَة   ِديِّ َلْسُت ، الم بن ُعْمَر إلى َفَج
ّطاَِب ّلهَّ رضيِ الَخ ْنهَُّ ال ِهْم َفمّرْت ع ٌة ِب َناَز ُأثنَى ، ج ًا َصاَِحبهاَ على ف ْير َخ

ُأْخرىَ ُمّر ثم ، : وجبت ُعَمُر فقاَل ِنَى ، ب ِبهاَ على َفأث ًا َصاَِح َقاََل ، َخير َف
َبت ُعمُر ِة ُمّر ثم ، : وج َث ِل ّثاَ ِنيَِ ، ِباَل ُأث َقاَل َشّرا، صاَحبهاَ على َف : ُعمُر َف

َقاََل وجبْت ُبوُ :  ِد َأ ْلُت الْسوُ ُق َف َبت : وماَ :  : قاَل ؟ المؤمنين أميَر يِّاَ وج
ّنبيِّ قاَل كماَ ُقلُت ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّيَِّماَ: وَس َأ ِلم  «  َد ُمس ِه َأربعٌة لهَُّ َش

َلهَُّ ، ِبَخير ّلهَّ َأدَخ ّنَة ال َناَ» الج ُقل َف َثٌة   َثلَّ َثٌة: قاَل ؟ : و َثلَّ :  فقلناَ»  « و
ُثّم»  « واثناَِن: قاَل ؟ واثناَِن َأ لم   ِد َعن ْلهَُّ َنس . البخاَري  رواه. الوُاِح

صغار أولد وله مإات مإن  فضل باب- 164

ّلهَّ رضيِ أنس  عن-952 ْنهَّ ال َقاَل قاَل َع ِهَّ َرسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ٍم ِمْن  « َماَ: وَس ِل َثٌة لهَّ َيُِّموُُت ُمس ُغُوُا لم ثلَّ ُل ْنَث َيِّب َلهَُّ إلِ الِح ّلهَّ أدخ ال
ّنَة َفْضل الج ِهَّ ِب ِت ُهْم رْحَم ّيِّاَ ُق» إ . عليهَّ  . متف

َة َأبيِ  وعن-953 ْيَِّر ّلهَُّ رِضيَِ ُهَر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍد َيُِّموُُت  « لِ: وَس ِلِميَن ِمَن ِلَح ِد ِمَن َثلَّثٌة الُمْس َل َوُ تَمّسهَُّ لِ ال
ّناَُر ّ ال ّلَة ِإلِ َقَسم َتِح ٌق» ال . عليهَّ  متف

ّلهَُّ َتِح َو َقَسم «  ِهَّ  قوُُل» ال ّل ِإْن :  تعاَلى ال َو ُكْم {  ْن ّ ِم َهاَ ِإلِ ُد ِر } َوا
ُد  ُوُُرو َوُ وال ُه ُبوُُر :  ُع َوُ ، الّصراِط َعلى ال ُه ْنُصوٌُب جْسٌر َو َلى َم ِر َع ْه ظ

ّنَم َه َناَ َج َفاَ َعاَ ّلهَُّ .  َهاَ ال ْن . ِم

ٍد َأبيِ  وعن-954 ّي سعي ِر ْد ّلهَُّ َرِضيَِ الُخ ْنهَُّ ال َءِت: َقاََل َع ٌة  َجاَ َأ ِإلى امر
ِهَّ َرُسوُِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْت وَس َقاَ ِهَّ َرُسوَُل : يِّاَ َف ّل َهَب ال الّرجاَُل َذ



ِثَك َعْل ، بَحديِّ َناَ فاَْج ْفِسَك ِمْن َل ًاَ َن ْوُم ْأتيَك َيِّ ِهَّ َن َناَ في ّلُم َع ّلَمَك ِمّماَ ُت ّلهَّ َع ، ال
ْعَن: َقاََل َتِم ْوَُم  « اْج َذا َيِّ َذا َك َك ْعَن» َو َتَم َفاَْج ُهّن ،   َتاَ َأ ّلى النبيِ َف اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلَمهّن وَس َع ّلمهَُّ ِمّماَ َف ّلهَّ ع ُكّن  « ماَ: َقاََل ُثّم ، ال ْن ٍة ِمن ِم َأ اْمَر
ّدُم َق ِد مَن َثلَّثًة ُت َل َوُ ّ ال ُنوُا ِإلِ َهاَ كاَ ًاَ ل ّناَر مَن ِحَجاَب َفقاَلِت» ال ٌة   َأ : اْمَر

َقاََل ؟ َواثنيِن ّلهَّ َرُسوُُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْين وَس َن ْث َوا ٌق» «  عليهَّ  متف
.

الظالمين بقبور لمرور عندا والخوف البكاء باب- 165
 الظالمين

ّله إلى الفتقار وإظهار ومإصارعهم مإن والتحذير تعالى ال
ذلك عن الغفلة

َعن-955 ْبِن   ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمر ا ُهَماَ ال ْن ِهَّ رُسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِهَّ َقاََل وَس ِب ْعنيِ     لْصَحاَ ُلوُا لّماَ َيِّ َيِّاََر الِحْجَر َوص ِد َد :  ُلوُا  « لِ: ثُموُ ْدُخ َت
ِء َعلى ُؤلِ ِبيَن َه ّذ َع ّ الُم ُنوُا َأْن ِإلِ ُكوُ ِكيَن َت ِإْن ، َباَ ُنوُا لْم َف ُكوُ ِكين َت َفلَّ ، باَ

ُلوُا ْدُخ ِهْم َت ْي َل ُكْم لِ ، َع ُب ُهْم َماَ ُيِِّصي َب ٌق» َأَصاَ . عليهَّ  متف

ِهَّ َرُسوُُل َمّر : لّماَ قاَل روايِّة وفيِ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِر وَس : قاَل ِباَلِحْج
ُلوُا « لِ ْدُخ ِكَن َت ِذيَِّن َمَساَ ّل َلُموُا ا ُهْم َظ ُفَس ْن ُكْم َأْن َأ ُهْم َماَ ُيِِّصيب َب ّ َأَصاَ َأْن ِإلِ

ُنوُا ُكوُ ِكيَن َت ُثّم» َباَ ّنعَ   ِهَّ َرُسوُُل َق ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْأَسهَُّ ، وَس َع َر َأْسَر َو
ْيَر َوُادي َأَجاََز َحتى الّس . ال



السفرالسفر  آدابآداب  كتابكتاب
النهار أول الخميس يوم الخروج استحباب باب- 166

ّلهَُّ َرضيَِ ، ماَلك بن كعِب  عن-956 ّلى النبيِّ َأّن ، عنهَّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِة فيِ َخَرَج وَس َو ُبوَُك َغْز ْوَُم َت َكاََن ، الَخِميِس َيِّ ْوَُم َيِّْخُرَج َأْن ُيِِّحّب َو َيِّ

ٌق الَخِميس . عليهَّ . متف

ّلماَ الصحيحين فيِ روايِّة وفيِ ِهَّ رسوُُل كاََن : « لق ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّ َيِّْخُرُج وَس » . الَخِميِس َيِّوُم فيِ ِإلِ

ِر  وعن-957 َعَة بِن صْخ َدا ّي َو ِد ّلهَّ رضيِ الّصحاَبيِّ الغُاَِم ْنهَُّ ال َأّن ، ع

ِهَّ رُسوُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهّم: َقاََل وَس ّل ِرْك  « ال ِرهاَ فيِ ُلّمتيِ َباَ ُكوُ ُب
َكاَن» ّيًِّة بعَث ِإذا  و ِر ْو َس ًاَ َأ ُهم جيش َث َع ّوِل ِمْن ب ِر َأ َهاَ ّن ًا صْخٌر َوكاَن ال َتاَِجر
َكاََن ، ْبعُث َو ّوَل ِتجاَرتهَُّ َيِّ ّنهاَر َأ ْثرىَ ، ال َأ ُثَر َف َك ُلهَُّ و داود أبوُ . رواه ماَ

ّي . حسن : حديٌِّث وقاَل والترمذ

الرفقة طلب استحباب باب- 167
ًا أنفسهم على وتأمإيرهم يطيعونه واحد

َعن-958 ْبِن   ّلهَّ رِضيَِ ُعَمَر ا ُهماَ ال ْن َقاََل َقاََل َع ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْوُ: وَس َل ّناََس َأّن  «  َلُموَُن ال ْع ِة ِمَن َيِّ َعلُم ماَ الوُْحد ِكٌب َساََر ماَ َأ َرا
ْيٍل َل ُه ِب َد . البخاَري  رواه» وْح

ْيٍب بن عمرو  وعن-959 َع ِه عن ، َأبيهَّ عن ، ُش ّد ّلهَُّ َرِضيَِ َج ْنهَُّ ال : َقاََل َع
ِهَّ َرُسوُُل قاَل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِكُب: وَس َطاٌَن  « الّرا ِكباَن ، َشي والّرا

َطاَناَِن َثُة ، َشي ّثلَّ  .» َركٌب وال

َأساَنيد والنساَئيِ ، والترمذي ، داود أبوُ رواه : الترمذي وقاَل ، صحيحة ب
حسن. حديٌِّث

ٍد َأبيِ وعن -960 َأبيِ سعي َة و ّلهَُّ رضيَِ ُهريِّر ُهَماَ تعاَلى ال ْن َقاَل َقاَلِ َع  :
ِهَّ رسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإذا: وَس َثٌة َخَرج   ٍر فيِ َثلَّ َف َؤّمُروا س ُي فل
ٍد داود أبوُ رواه ، حسن  حديِّث» َأحدهم . حسن بإسناَ



ْبِن وعن -961 ّباٍَس ا ّلهَُّ رِضيِ ع ُهماَ ال ْن ّلى النبيِّ عن َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِة  « َخيُرقاَل: وَس َعٌة الّصَحاَب َب ْيُر ، َأْر ٍة الّسرايِّاَ َوَخ َئ ُعِماَ َب وَخيُر ، َأْر

ُيوُش َلن ، آَلٍِف َأْربعُة الُج َلَب و ْغُ َناَ ُيِّ ْث ًاَ عشر ا ْلف ّلة مْن َأ داود أبوُ  رواه» ِق
. حسن : حديِّث وقاَل والترمذي

السفر في والمبيت والنزول السير آداب باب- 168
بالدواب والرفق الّسَرى واستحباب السفر في والنوم
بحقها بالقيام حقها في قصر مإن وأمإر مإصلحتها ومإراعاة

ذلك تطيق كانت إذا الدابة على الرداف وجواز

ْيَِّرة َأبيِ عن -962 ّلهَُّ رِضيَِ ُهَر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : قاَل قاَل َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُتم  « إذا: وَس َفْر ُطوُا الِخْصِب فيِ ساَ ْع ِبَل َفأ ِل َهاَ ا ّظ َلْرِض ِمَن ح ا

ِإذا ، ُتْم و َفْر ْدِب فيِ ساَ ُعوُا ، الَج ِر َأْس َهاَ َف ْي َل ْيَر َع َهاَ َوباَدروا الّس َهاَ ِب َي ، ِنْق
ُتم َوإذا ُبوُا ، عّرْس ِن َت َق َفاَج ّطريِّ َهاَ ، ال ّن ِإ ُق َف ّدواّب طُر ْأوىَ ، ال َهوُاّم َوم ال

ْيِل ّل . مسلم  رواه» باَل

ُطوُا معنى ِبَل « اع ِل ْي» الْرِض ِمَن َحظهاَ ا َأ ُقوُا   َهاَ : اْرف ِر فيِ ِب الّسي
َعى َهاَ حاَِل فيِ لتْر ِر َيهاَ: وقوُلهَّ ،  سي ْق ِن وإسكاَن ، النوُن بكسر  هوُ»  « 
ِء ، القاَف ُعوُا معناَه ، وهوُ: الُمّخ تحت من المثناَة وباَلياَ ِر َأْس َهاَ :  حتى ِب
ُلوُا ِقصد َتِص َهَب َأْن َقبَل الَم ِر. و َضنِك ِمن ُمّخهاَ َيِّذ ْي ِريُِّسالّس ْع ّت  :» َ«ال

ْيل فيِ النُزوُل . الل

َة َأبيِ وعن -963 َتاَد ّلهَُّ رضيَِ َق ِهَّ َرسوُُل  كاََن: َقاََل عنهَُّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍر فيِ كاََن ِإذا وَس َف َعّرَس ، س ْيٍل َف َل َعَ ب َطَج ِهَّ، َعلى اْض ِن ِإذا َيِّمي َو

ْيَل َعّرس ْبِح ُقب َعهَُّ َنَصَب الّص َعَ ِذَرا َوَض ْأَسهَُّ َو ّفهَّ َعلى َر . مسلم  رواه. َك

ُء قاَل ِّإنماَ العلماَ ّ ِذَراعهَُّ َنَصَب :  َق ِلئلَّ ِر ْغُ َت ِم فيِ يِّْس ْوُ ّن ُفوَُت ال َت ُة َف صلَّ
ْبِح َهاَ عْن الّص ِت ْق ْو و ّوِل َعْن َأ َهاَ َأ ِت ْق . َو

ّلهَّ رضيِ َأنٍس وعْن -964 ّلهَّ رسوُُل : قاَل َقاَل عنهَُّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكْم: وَس ْي َل َع ِة  «  ْلَج ّد ْل ِإّن ، ِباَ َلْرَض َف َوُىَ ا ْط ّليِل ُت داود أبوُ  رواه» ِباَل
ّدلَجة. حسن بإسناَد ْيُر»  « ال ْيِل فيِ  الّس ّل . ال



َلبَة َأبيِ وعْن -965 ْع ِنيِ َث ّلهَّ َرضيِ الُخَش ّناَُس  كاََن: قاَل عنهَُّ ال إذا ال
ُلوُا ً َنَز ْنزلِ ُقوُا َم َفّر ِة الّشعاَِب فيِ َت ِديِّ ْو َل ّلهَّ رسوُل . فقاََل وا ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكْم  « إن: وَس َق َفّر ِه فيِ َت ِذ ِديِّة الّشعاَِب َه ْو ّنماَ َوال ُكْم ِإ مَن ذل

َطاَن ْي َلْم،» الّش َف ُلوُا   ْنز َد يِّ ْع ً ذلك ب ْنزلِ ّ م ْنَضّم ِإلِ ُهْم ا ْعٍض. إلى َبعُض ب
. حسن بإسناَد داود أبوُ رواه

َعْن -966 ْهِل و َوقيَل عمرو بِن َس ْهِل   ّي َعمرو بِن الّربيعَِ بن َس ْنَصاَر ال
ِة باَبِن الَمعروِف ّي َظل ْن ُهوُ ، الح ْهل مْن و ِة أ ْيع ّلهَّ رضيَِ ، الّرَضوُان َب عنهَّ ال

ِهَّ رسوُل  مّر: قاََل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍر وَس ِعي ْد بب َق َق ُه َلِح ْهُر ِهَّ َظ ِن ْط بب
ُقوُا: فقاَل ّت ّلهَّ  « ا ِم هذه فيِ ال َهاَئ ِة الب ْعجم ُبوُهاَ الُم ِلَحًة َفاَْرك ُلوُهاَ ، َصاَ ُك و

. صحيح بإسناَد داود أبوُ  رواه» صاَلَحة

َعن -967 ٍر أبيِ و ِد جعف ِهَّ عب ّل ٍر بِن ال ّلهَّ رضيَِ ، جعف : قاَل عنهماَ ال
ّلهَّ رسوُل َأْردفنيِ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُم ذات ، وَس َفهَّ َيِّ ْل ِإليِّ َوأَسّر ، َخ

ًاَ ِديِّث ّدث لِ ح ِهَّ ُأَح ًا ِب ّناَِس ِمَن أَحد َتر َماَ َأحّب وكاََن ، ال َت ِهَّ اْس ّلهَّ رسوُل ِب ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ وَس ِت َدٌف ِلحاََج ْو َه ْعنيِ. َنخل َحاَئُش َأ َيِّ ِئَط   : َنْخل : َحاَ
ًا هكذا مسلم رواه . مختصر

ِهَّ وزاد َبْرقاَنيِّ ِفي ِإسناَد ال َدَخَل: َنْخٍل : حاَئُش قوُلهَّ بعد : هذا مسلم ب َف  
ًاَ ِر مَن ِلَرُجٍل َحاَئط ْنصاَ َل ِهَّ فإذا ، ا َلّماَ ، َجَمٌل ِفي ّلهَّ رسوَُل َرأىَ َف ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َفْت جْرجَر وَس َذر َناَه و ْي ُه ، َع َتاَ َأ ّلى النبيِّ ف ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َتهَُّ َفَمَسَح َأي َسَرا ُه : سناََمهَُّ   ْفَرا ِذ َو َكَن   هذا َرّب  «َمْن: فقاَل ، َفس
َء» ؟ الَجَمُل َهذا ِلَمْن ، الَجَمِل َفجاَ ِر ِمَن َفتى   َلنَصاَ يِّاَ ليِ  هذا: فقاََل ا
ّلهَّ رسوَُل َفلَّ:  فقاََل. ال َأ ّتِقيِ  «  ّلهَّ َت ِه فيِ ال ِذ ِة ه َبهيَم َكَك التيِ ال ّل ّلهَُّ َم ال

َهاَ ّنهَُّ ؟ إيِّاَ ُكوُ فإ ّنَك ِإليِّ َيِّْش ُعهَُّ َأ ُبهَُّ ُتِجي ِئ ْد ُت  .» َو

ِة داود أبوُ ورواه َبْرقاَنيِ كروايِّ . ال

ْفَراه: قوُلهَّ ِذ ِء وإسكاَن المعجمة الذال بكسر  هوُ»  «  لفٌظ وهوُ ، الفاَ
ٌد ْهُل .قاَل مؤنٌث مفر َغُة َأ ّل ْفَرىَ ال ّذ ُعَ : ال ْوُِض ُق الذي : الَم ْعَر ِر ِمَن َيِّ ِعي َب ال
ْلف ُبهَُّ: وقوُلهَّ ، الذِن خ ِئ ْد ُت ُبهَُّ»  «  ِع ْت ُت ْي:  َأ   .

ّلهَُّ َرضيَِ َأنٍس وعن -968 ْنهَُّ ال ّناَ: قاَل ، ع ُك َناَ ِإذا   ْل ً َنَز ِزلِ ْن ّبُح لِ ، َم نَس
ّتى ِإسناَد داود أبوُ . رواه الّرَحاََل َنُحّل َح . مسلم شرط على ب



ّبُح  « لِ: وقوُلهَّ ْي» ُنَس َأ ّليِ لِ   َلَة ُنص ّناَف ّناَ ومعناَه ، ال َأ َعَ :  على ِحْرِصناَ  َم
ِة ّدُمهاَ  لِ الّصلَّ َق ِة الّرحاَل حّط َعلى ُن ّدواّب وإَراح . ال

الرفيِق إعانِة باُب- 169
كحديث: تقدمإت كثيرة أحاديث الباب في

)  (انظر أخيه عون في العبد كان مإا العبد عون في ( والله 
) .245 رقم الحديث

)134 رقم الحديث )  (انظر صدقة مإعروف وحديث:  ( كل
وأشباههما

ٍد َأبيِ وعن -969 ّي سعي ْدر ّلهَّ َرضيَِ الُخ ٍر فيِ َنْحُن  بينماَ: قاَل عنهَّ ال َف َس
َء ِإذ ٍة على َرُجٌل َجاَ َعَل ، لهَُّ َراِحل ِرُف َفج ُه َيِّْص ًاَ َبَصر ً َيِِّمين فقاَل ، َوِشَماَلِ

ّلهَّ رسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعهَُّ َكاََن  «َمْن: وَس ٍر َفْضُل َم ْد ، َظه ُع ْلي ِهَّ َف ِب
ٍد َفضُل لهَّ كاََن وَمْن ، لهَّ َظهر لِ مْن على ْد ، َزا ُع َي ْل ِهَّ َف َد لِ َمْن َعلى ِب لهَّ َزا

َكَر» َذ َف ُه ماَ الماَل َأْصناَِف ِمْن   َكَر َناَ َحتى ، َذ َأيِّ ّنهَُّ َر ّق لِ َأ ٍد ح فيِ مناَ لَح
. مسلم  رواه. فْضٍل

ٍر وعْن- 970 ّلهَّ رضيَِ جاَب ِهَّ رسوُل َعْن ، عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّنهَّ َد َأ َو َأْن َأرا ْغُُز ْعَشَر  يِّاَفقاَل: َيِّ ِريَِّن م َهاَِج ِر الُم ُكم ِمْن ِإّن ، والنصاَ ِن َوُ إخ

ًاَ ْوُم ْيس ، َق ٌة َولِ ، َماٌَل لهْم ل َيُصّم ، عِشيَر ْل ِهَّ َأَحدكم َف ْي ْيِن ِإل َل ِو الَرُج َأ

َثَة ّثلَّ َناَ فماَ ، ال ِد ٍر مْن لح ُلهَُّ ظه َبٌة إلِ يِّْحِم ْعنيِ  ُعق ٍة يِّ َب ْق ُع : قاَل َأَحدهْم، َك
ْييِن إليِّ َفَضمْمُت َن ْث َثًة َأو ا ِة ُعقبٌة إلِ ليِ ماَ َثلَّ َب ِدهْم كعق . َجمليِ ِمْن َأَح

داود. أبوُ رواه

ِهَّ رسوُل  كاََن: قاَل وعنهَّ -971 ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلف وَس َتخ فيِ َيِّ
ِر ُيْزِجيِ المِسي ُيِّْردُف الّضعيف َف ُعوُ و ْد ِإسناَد داود أبوُ .. رواه لهَّ ويِّ حسن ب

.

للسفِر ةدابال ركب إذا هيقول مإا باب- 170
ّله قال مإا والنعام الفلك مإن لكم تعالى:  { وجعل ال

إذا ربكم نعمة تذكروا ثم ظهوره على تركبون. لتستووا
كنا ومإا هذا لنا سخر الذي وتقولوا: سبحان عليه، استويتم

لمنقلبون}. ربنا إلى وإنا مإقرنين، له



ّلهَّ َرِضيَِ عمر ابِن وعن -972 ّلهَّ رسوَُل َأّن ، عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َوُىَ ِإذا كاََن وَس َت َلى اْس ِه َع ِعير ًاَ ب ٍر ِإليِ َخاَرج َف ّبَر ، س ًاَ َك : قاََل ُثّم ، ثلَّث

ْبحاََن َناَ سّخَر الذي «س ّناَ وماَ هذا َل ّناَ ُمقرنيَن، لهَّ ك ِإ َناَ ِإلى َو ّب ُبوَُن ر ِل َق . لُمن
ُهّم ّل ّناَ ال ُلَك ِإ َأ َناَ فيِ َنْس ِر َف ّتقوُىَ البّر هذا َس َعَمِل وِمَن ، وال . َتْرضى ماَ ال
ُهّم ّل ّوُْن ال ْيناَ َه َل َناَ ع َفَر ِوُ هذا س ْط ّناَ َوا ُه ع َد ْع ُهّم ، ُب ّل فيِ الّصاَِحُب َأنَت ال

ِر َف َفُة ، الّس ِلي ُهّم فيِ َوالَخ ّل ْهِل. ال ّنيِ ال ُذ ِإ ُعوُ ِء ِمْن ِبَك َأ َثاَ ْع ِر و َف ، الّس
ِة ِر وكآب َظ ِء ، المن َلِب َوُسوُ ْنق ِد والهِل الماَِل فيِ الم َوُل ِإذا» َوال َعَ  و رَج
ُهّن ِيهّن وزاد َقاَل ِيِّبوَُن: ف ِئبوَُن  « آَ ُدون َتاَ ِب َناَ َعاَ ّب ُدوَن ِلَر مسلم  رواه» َحاَِم

.

ِنيَن معنى     ِر ِطيِقيَن» « ُمق ُء.  : ُم ْعثاَ َوُ ِو  بفتِح» « وال وإسكاَن الوُا
ِء المهملة العين ّدة َوهيِ ، وباَلمد المثلثة وباَلثاَ » « الكآبة . و : الّش
ّد ّيُر وهيِ ، ِباَلم َغُ َت ّنفس :  َلُبونحوُه. ُحزٍن ِمْن ال َق َوالمن ُعَ»  «  .  : المْرِج

ّلهَّ عبد وعن -973 ّلهَّ رضيِ سْرِجس بن ال ِهَّ رسوُل  كاَن: قاَل عنهَّ ال ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّوُذ ساَفر ِإذا وَس َتع ِء ِمن َيِّ ْعثاَ ِر و ِة ، السفـ وكآب

َلِب َق ْن ِر ، الُم ْوُ ْعد والح ْوُِن ب َك ِة ، ال ْعوُ ِم ود ُلوُ ْظ ِء الم َظر . وسوُ ْن فيِ الم
ْهِل . مسلم  رواه. والَماَل ال

ِر مسلم صحيح فيِ هوُ هكذا ْوُ َد : الح ْع ْوُِن ب رواه وكذا ، باَلنوُن ، الك
ْوُُر : ويِّروي الترمذي قاَل ، والنساَئيِ ، الترمذي ِء» « الك ِباَلرا ُهماَ ،   ِكلَّ و

ُء . قاَل وْجهٌَّ لهَُّ ِء باَلنوُِن : ومعناَه العلماَ ًاَ والرا ُع جميع ِمن : الّرُجوُ
ِة ِو الِْستقاََم ْقِص ِإلى الّزيِّاَدة َأ ّن ِء : وروايُِّة . قاَلوُا ال ٌة الّرا َذ ْأُخوُ ِمْن م

ِوُيِّر ْك ِة ت ِعماَم َوُ ، ال ُه َهاَ و ّف ُعهاَ َل ْوُن ِمَن النوُن وروايُِّة ، وجْم َك َدُر ، ال مْص
ُكوُُن «كاََن ًاَ يِّ َتقّر ُوجد  إذا» َكوُن . واْس

ِليِّ وعن -974 ْدُت: قاَل ربيعة بن ع ّلهَّ َرضيِ طاَلب أبيِ بن عليِّ  َشه ال
ِتيَِ عنهَُّ ٍة ُأ ّب َهاَ ِبدا َب َك َيْر َلهَُّ وَضعَ َفلماَ ، ِل ِبْسم قاَل الّركاَِب فيِ ِرْج ِهَّ :  ّل ، ال
َلّماَ َوُىَ ف َت ْهرهاَ على اْس ُد قاَل َظ ِهَّ : الْحم ّل َناَ َسّخَر الذي ل ّناَ وماَ ، هذا َل ُك

ْقرنيَن َلهَُّ ّناَ ، ُم َناَ إلى وإ ّب ُبوَُن ر ِل ْنق ُد قاَل ُثّم ، لُم ِهَّ : الحْم ّل ، مّراٍت َثلََّث ل
ّلهَّ قاَل ُثّم ْكبُر : ال َنَك قاَل ُثّم ، مّراٍت َثلََّث َأ ْبحاَ ّنيِ : ُس َلْمُت ِإ ْفِسيِ َظ َن

ِفْر ْغ ّنهَّ ليِ َفاَ ِفُر لِ ِإ ْغُ ُنوُب يِّ ّذ ّ ال ْنَت ِإلِ ِقيل ، ضِحك ُثّم ، َأ أِمير : يِّاَ َف
ْؤِمنيَن ّي ِمْن ، الُم ٍء َأ ْكَت َشيِ َأيُِّت قاَل ؟ َضِح ّلى النبيِّ : ر ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع



ّلم ْلُت َكماَ َفعل وَس ِهَّ رسوُل : يِّاَ فقلُت َضِحَك ُثّم ، فع ّل ّي ِمْن ال َشيِء َأ
ْكَت ِإّن: قاَل ؟ ضح ّبك  «  َنهَُّ َر ْبحاَ ْعجب ُس ْبده ِمْن َيِّ ِر قاَل إذا َع ِف ْغ ليِ : ا
ُنوُبيِ، َلُم ذ ْع ّنهَُّ َيِّ ِفُر لِ َأ ْغُ ُنوَُب يِّ ّذ ِري ال ْي والترمذي ، داود أبوُ  . رواه» َغ

َأبيِ لفظ . وهذا صحيٌح : حسٌن النسخ بعض وفيِ حسٌن، : حديٌِّث وقاَل

. داود
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برفع المبالغة عن والنهي ونحوها الودية هبط إذا وتسبيحه
ونحوه بالتكبير الصوت

ٍر عن -975 ّلهَّ رضيِ جاَب ّناَ: قاَل عنهَُّ ال ُك َناَ ِإذا   ْد ِع َناَ ص ّبْر ِإذا ، َك َناَ و ْل َنَز
ّبْحناَ . البخاَري . رواه س

ّلهَّ رضيِ ُعمر ابن وعن -976 ّلى النبيِّ  كاََن: قاَل عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُيوُُشهَُّ وَس ُوُا ِإذا وج َل َيِّاَ ع َناَ ّث ّبُروا ال ُطوُا َوإذا ، َك ّبحوُا َهب داود أبوُ  رواه. َس
. صحيح بإسناَد

ِبيِّ  كاََن: قاَل وعنهَُّ -977 ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َفل إذا وَس َأو الحّج ِمَن َق

ِة ُعْمَر ّلماَ ال ْوفى ُك ٍة َعلى َأ ّي ِن ْو َث َفد َأ ْد ّبر َف ًاَ َك ّ إلهَّ  « لِ: قاَل ُثّم ، َثلَّث ّلهَّ إلِ ال
ُه َد ِريَِّك لِ َوْح ْلك َلهَُّ ، َلهَُّ َش َلهَُّ الُم ُد و ُهوُ ، الحْم ٍء كّل على َو ِديٌِّر َشيِ . َق
ُبوَُن ِيِّ ُبوَُن آَ ِئ ُدوَن َتاَ ِب ُدوَن عاَ َناَ ساَِج ّب ُدوَن ِلَر َق َحاَِم ّلهَّ . صد ُه، ال ْعد َنصر َو َو
ْبده َهَزَم ، ع َلحَزاَب َو َده ا ٌق» وْح . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ ِإذا لمسلم روايِّ َفل :  ُيوُِش ِمَن َق ِة أو الحّج َأو الّسَرايِّاَ أو الج ُعْمر ال
.

ْوُلهَُّ َفى: ق ْو َأ َأي»  «  َعَ   َف َت َفد: وقوُلهَُّ ، : اْر ْد َف َءيِّن بفتح  هوُ»  «  الفاَ
َنٌة مهملٌة داٌل بينهماَ ِك ُه ، ساَ َغُليُظ وهوُ ُأخرىَ دال وآَِخُر َتِفعَ : « ال الُمْر

» . الْرض ِمَن

َة َأبيِ وعن -978 ّلهَُّ رضيِ ُهريِّر ً َأّن عنهَُّ ال ّلهَّ رسوُل  يِّاَ: قاَل رجلَّ ، ال
ُد إنيِ ِريِّ ِفر َأن ُأ ِنيِ ُأساَ ْوِص َأ ْيَك: قاَل ، َف َل َع ِهَّ ِبتقوُىَ  «  ّل ّتكبير ، ال َعلى َوال
َلّماَ ٍَشرف كّل ّليِ َف ّلهّمقاَل: الرُجُل و ِوُ  «ال ْط َد لهَُّ ا ْع ُب ّوُْن ، ال َه ِهَّ َو َعلي

. حسن : حديِّث وقاَل الترمذي  رواه» الّسفر



ّي موُسى َأبيِ وعن -979 َعر َلش ّلهَّ رضيِ ا ّناَ: قاَل عنهَّ ال النبيِ َمعَ  ك
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍر فيِ وَس َف ّناَ ، َس َناَ إذا فك ْف ٍد على َأشَر َناَ وا ّلل َناَ َه ّبْر َك و

َفعْت َت َوُاتناَ َواْر ّلى النبيِ فقاََل َأص ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ  « يِّاَ: وَس ّيِّ أ
الناَس َ

ُعوُا َب ُفِسكم َعلى اْر ْن ّنكم َأ ًاَ َولِ َأَصّم َتدعوَُن لِ َفإ ِئب ّنهَُّ َغاَ ُكْم . إ ّنهَُّ ، َمع إ
ٌعَ ٌق» َقريٌِّب َسِمي . عليهَّ  متف

ُعوُا ِء  بفتِح» « اْرب ِة الباَ ْي الموُحد ُفِسكم : اْرفقوُا َأ ْن َأ . ب

السفر في الدعاء استحباب باب- 172

َة َأبيِ  عن-980 ْيَِّر اللهَّ صلى اللهَّ : رسوُُل : قاََل قاََل عنهَُّ اللهَُّ َرضيَِ ُهَر
َثلَُّث: وسلم عليهَّ َوُاٍت ((  َع َباٌَت َد ُة ِفيهّن َشّك لِ ُمْستَجاَ َوُ ْع َد ِم :  الَمظلوُ

ُة ، َوُ ْع َد ِر َو ِف ُة ، المَساَ َوُ ْع َد ِر َو ِف ُة ، المَساَ َوُ ْع َد ِد َو ِل َوُا ِه)) َعلى ال ِد  رواهَول
: (( داود َأبيِ روايِّة فيِ . وليس حسن : حديِّث وقاَل والترمذي داود أبوُ

ِده)). على ِل و

ًا خاف إذا به يدعو مإا باب- 173 غيرهم أو ناس

ّي موُسى َأبيِ  عن-981 ِر ّلهَّ َرضيِ الشع ِهَّ رسوُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ًاَ َخاََف إذا كاََن وَس ُهّم: قاَل َقوُم ّل ّناَ  « ال ُلَك ِإ فيِ نجع

ِهْم ِر ُذ ، نحوُ ُعوُ ِرهْم ِمْن ِبك ون ِو بإسناَد والنساَئيِ ، داود أبوُ  رواه» شُر
. صحيح

ً نزل إذا يقول مإا باب- 174 مإنزل

َلة عن -982 ٍم بنِت َخوُ ّلهَُّ َرضيِ حكي ْعُت قاَلْت عنهاَ ال ّلهَّ رسوُل : سم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ً َنزَل  «َمْن: يِّقوُُل وَس ِزلِ ُذ قاَل ُثّم َمن ُعوُ َأ ِلماَت :  َك ِب
ِهَّ ّل ّتاَّماَِت ال َق َماَ َشّر ِمْن ال َل ٌء يِّضّره َلْم ، َخ ّتى َشيِْ َتِحل ح ِهَّ ِمْن يِّْر ِل ِز من
. مسلم  رواه» ذلَك

ّلهَّ َرضيِ عمرو ابن وعن -983 ِهَّ رسوُُل : كاََن قاَل عنهَماَ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َفَر إذا وَس َبَل َساَ َأق ْيُل َف ّل َيِّاَ: قاَل ال ّبيِ َأْرُض   ّبِك ر ّلهَّ َور ، ال

ُذ ُعوُ ِهَّ َأ ّل َق ،وشر ِفيِك ماَ وَشّر شّرِك ِمْن ِباَل ِدّب ماَ وَشّر ، فيِك ماَُخل يِّ
َأعوُذ ، عليِك ِهَّ و ّل ٍد َشّر ِمْن باَل ٍد َأس َأْسوُ ِة وِمَن ، َو ّي َوِمْن ، والعقرِب الح
ِكِن ِد، َساَ َل ٍد وِمْن الب ِل َلد وماَ وا . داود أبوُ  رواه» َو



ُد      َلسوُ ّطاَبيِ قاَل ،  الّشخص» « وا ِكن: الَخ ِد  « وَساَ ُهُم» البل  : 
ِذيَِّن الجّن ّل ّكاَن هْم ا َلْرِض ِمَن : والبلد . قاَل الْرِض ُس ْأوىَ كاَن َماَ ا م

َوُاِن ِهَّ َيِّكْن َلْم وإْن الَحي َناَء ِفي َتِمُل قاَل َوَمناَزُل ِب ِد المراد َأّن : ويِّح ِل ِباَلوُا  »
ِليُس» ِإب ِطيُن» ولد « وماَ  :  َياَ .  : الّش

المسافر تعجيل استحباب باب- 175
حاجته قضى إذا أهله إلى الرجوع

َة َأبيِ  عن-984 ْيَِّر ّلهَّ رضيَِ ُهَر ِهَّ رسوُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َفُر: قاَل وَس ْطعٌة  « الّس َذاِب ِمن ِق ُعَ ، الع َن َدكم يِّْم َبهَُّ ، َطعاََمهَُّ َأح وَشَرا
ْوَُمهَُّ َن ُكْم َقَضى فإذا ، َو ُد َتهَُّ َأَح ْهَم ِه ِمْن َن ِر َف َعّجل ، َس ُي ْل ِهَّ إلى َف ِل ْه ٌق» َأ  متف
ْهَمتهَُّ. عليهَّ َن ُه»  «  ْقُصوُد .  : َم

ًا أهله على القدوم استحباب باب- 176 نهار
حاجة لغير الليل في وكراهته

ٍر عن -985 ّلهَّ رضيِ جاَب ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُدكْم َأطاََل  « إذا: قاَل ْيبَة َأح َغُ ْطُرقّن َفلَّ ال َلهَُّ يِّ ْه ً َأ ْيلَّ  .» َل

ٍة وفيِ ّلهَّ رسوُل َأّن روايِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َق َأْن َنهى وَس ْطُر الّرُجُل يِّ
َلهَُّ ْه ً َأ ْيلَّ ٌق َل . عليهَّ . متف

ّلهَّ رضيِ أنٍس وعن -986 ّلهَّ رسوُُل  كاََن: قاَل عنهَُّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلَم وَس ُق لِ وس َلهَُّ يِّطُر ْه ً َأ ْيلَّ ِتيهْم وكاَن ، َل ْأ ًة َيِّ ْدو ْو ُغ ّيًة َأ ٌق. عِش  متف
. عليهَّ

ُق ّطُرو ُء» « ال ْيِل فيِ  : الَمِجيِ ّل . ال

بلدته رأى وإذا رجع إذا يقوله مإا باب- 177

ّلهَُّ َرضيِ َأنٍس وعن -987 َناَ: قاَل عنهَُّ ال ْل َب ْق َأ َعَ   ِبيِّ َم ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّتى ، وَس ّناَ إذا َح ِر ُك ْه َظ ِة ِب َن ِديِّ ُبوَُن: قاَل الَم ِيِّ ُبوَُن ،  « آَ ِئ ِبدوَن ، َتاَ ، َعاَ
َناَ ّب ُدوَن ِلَر ّتى ذلك يِّقوُُل يِّزْل  فلْم» َحاَِم َناَ ح ِدْم . مسلم  رواهالمديِّنَة» َق

بالمسجد القادم ابتداء استحباب باب- 178



ركعتين فيه وصلته جواره في الذي

ّلهَّ رضيِ ماَلٍك بِن كعب عن- 988 ِهَّ رسوَُل َأن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِدَم إذا كاََن وَس ٍر ِمْن َق َأ َسف ِد َبد ِهَّ َفركعَ باَلَمْسِج ْيِن ِفي َت ْكع ٌق َر . متف
. عليهَّ

وحدها المرأة سفر تحريم باب- 179

َة َأبيِ عن -989 ّلهَّ رضيِ ُهَريَِّر َقاََل َقاََل عنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َأة َيِِّحّل  « لِ: وَس ْؤِمُن لِْمَر ِهَّ ُت ّل ِم باَل َيوُ ِر َوال ِفُر الِخ َة ُتَساَ َمِسيَر
ٍم ْوُ ٍة َيِّ َل ْي َل ّ َو َعَ إلِ ٍم ِذي َم َهاَ مْحر ْي ٌق» عل . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ عباٍَس ابِن وعن -990 ّلى النبيِ سمعَ أنهَّ عنهماَ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُلوُّن « لِ: يِّقوُُل وَس ٍة َرُجٌل يِّخ َهاَ ِإلِ باَْمرأ َع ٍم ُذو وَم ِفُر ولِ ، مْحر ُتَساَ
ُة َأ ّ المْر َعَ ِإلِ ٍم ِذي م ِهَّ رسوَُل  يِّاَ: َرُجٌل َلهَُّ  فقاَل» مْحر ّل اْمرأتيِ إّن ال
ّنيِ ، حاَّجًة َخرجْت ِإ ْبُت و ِت ُت ْك ِة فيِ ا َذا َغْزو َذا َك َك ْق: قاَل ؟ و ِلـ ْنط َفُحّج  «ا

ِتَك معَ َأ ٌق» اْمر . عليهَّ  متف



الفضائلالفضائل  كتابكتاب
القرآن قراءة فضل باب- 180

ّلهَّ رضيِ ُأماََمَة َأبيِ  عن-991 ِهَّ رسوَُل : سِمعُت قاَل عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُؤا: يِّقوُُل وَس ْقَر ُقْرآََن  « ا ّنهَُّ ال ِإ ْأتيِ ف ْوُم َيِّ ِة َيِّ ًاَ القياَم َشِفيع

ِهَّ ِب . مسلم  رواه» لْصحاَ

َعن -992 ّوُاِس و ّن ّلهَّ رضيَِ َسمعاََن بِن ال رسوُل : سِمعُت قاَل عنهَُّ ال
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْؤتى: يِّقوُُل وَس ُيِّ ْوَُم  « ِة يِّ ُقْرآَِن الِقياَم ْل ِهَّ باَ ِل ْه َأ َو

ِذيِّن ُنوُا ال ُلوَُن كاَ ْعَم ِهَّ يِّ َياَ فيِ ِب ّدن ُدمهَُّ ال ِة سوُرة َتق َقَر ، ِعمَراَن َوآَل الب
ِهَماَ َعْن تَحاَّجاَِن ِب . مسلم  رواه» صاَِح

ّلهَّ رضيَِ عفاََن بن عثماََن وعن -993 ِهَّ رسوُُل : قاََل قاَل عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُكم: وَس ّلَم َمْن  « َخير َع ُقْرآََن َت ّلمهَُّ ال . البخاَري رواه َوع

ّلهَّ رضيِ عاَئشة وعن -994 ِهَّ رسوُُل : قاَل قاَلْت عنهاَ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِذي: وَس ّل ُأ  « ا ُقْرآََن َيِّقَر ُهوُ ال ِهٌر َو ِهَّ ماَ َعَ ِب ِة م َفر ِم الّس الكَرا

ِة ُأ والذي ، البرَر ُقْرآََن يِّقَر ُعَ ال َت ْع َت َت ِهَّ ويِّ ُهوُ ِفي ِهَّ َو ّق علي » أْجران لهَّ َشاَ
ٌق . عليهَّ متف

ّي موُسى َأبيِ وعن -995 ّلهَّ رضيِ الْشعر ِهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَُّ ال ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َثُل: وَس ِذي المؤمِن  « م ّل ُأ ا ْقَر ِة مثُل القرآََن يِّ ْتُرّج ُل : ا
َهاَ ّيٌب ريِّح َهاَ َط َطعُم ٌوُ و ْل َثُل ، ح ّلذي المؤمِن وم ُأ لِ ا ْقَر ُقْرآََن َيِّ َثِل ال َكم

ِة ّتمر َهاَ ِريِّح : لِ ال َهاَ ل ْعُم ٌوُ وط ْل َثُل ، ح ِفق وم َناَ ُأ الذي الُم ْقَر َثِل القْرآََن َيِّ َكم
ِة َن ِريِّحهاَ الّريِّحاَ ّيٌب :  َهاَ َط ْعُم َط َثُل ، مّر و ِفِق وَم َناَ ُأ لِ الذي الُم ْقَر القرآََن َيِّ

ِة َكَمثِل َل َظ ْن ْيَس الَح َل َهاَ ِريٌِّح َلهاَ :  َطعُم ٌق» ُمّر َو . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ الخطاَِب بن عمَر وعن -996 ِبيِّ َأّن عنهَُّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإّن: قاَل وَس ّلهَّ  «  ُعَ ال َف َذا يِّر ًاَ الكتاَب ِبه ُعَ َأقوُام ِهَّ ويَِّض  رواه» آََخريِّن ِب
. مسلم

ّلهَّ رضيِ عمر ابن وعِن -997 ِبيِّ عن عنهماَ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َد  « لِ: قاَل ّ َحَس ْين فيِ إلِ َت َن ُه : رُجٌل اث َتاَ ّلهَّ آَ ُقرآََن ال َوُ ، ال ِهَّ يِّقوُُم فه ِب



َء ّليِل آَناَ َء ال َناَ ِر وآَ َهاَ ّن ُه َورُجٌل ، ال َتاَ ّلهَّ آَ ُهوُ ، ماَلِ ال ْنِفقهَُّ ف َء ُيِّ َناَ ْيِل آَ ّل َء ال َناَ َوآَ
ِر ٌق» النهاَ . عليهَّ  متف

ُء .  : الّساَعاَُت» « والناَ

ُبراء وعِن -998 ِزٍب بِن ال ّلهَّ رضيَِ َعاَ َكاََن: قاَل َعنهماَ ال ُأ َرجٌل   َيِّْقَر
َة ْهِف سوُر َك َده ، ال ْن ْيِن َمربوٌُط َفرٌس َوِع َن َط َغُّشتهَّ ِبَش َت َبٌة َف َلت َسَحاَ َع َفَج

ِفر َفرُسهَّ وجعَل ، َتدنوُ ْن َلّماَ ِمنهاَ يِّ َف َتى َأصبح .  ِبيِّ َأ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َكَر وَس َذ َف ِتلَك: فقاَل ذلَك لهَّ .  َنُة  «  ِكي َنّزلْت الّس ُقرآَِن َت ٌق» لل  متف
. عليهَّ

َطُن ِة الشيِن  بفتِح» « الّش ْبُل المهملة والطاَء المعجم ْلَح . : ا

ٍد ابن وعن -999 ّلهَّ رضيَِ مسعوُ ِهَّ رسوُُل : قاَل قاََل عنهَُّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َأ : مْن وَس ًاَ قر ِهَّ كتاَب ِمْن حْرف ّل َلهَُّ ال َنٌة ف َنُة ، حس ِر والحس ِبعش

َهاَ ِل َثاَ ِكن ، َحرٌف : الم َأقوُل لِ َأم ِلٌف َول َأ َيٌم ، حْرٌف ولٌِم حْرٌف، :  وِم
. صحيح حسن : حديِّث وقاَل الترمذي  رواه» حْرٌف

ّلهَّ رضيَِ عباٍَس ابِن وعِن -1000 ِهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهماَ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّلذي  «إّن: وَس ِهَّ فيِ َليس ا ِف ْوُ ٌء َج ُقرآَِن ِمَن َشيِْ كاَلبيِت ال

ِرِب .  صحيح حسن حديِّث :  وقاَل الترمذي  رواه» الَخ

ِد وعن -1001 ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيِ العاَِص بن َعْمرو بِن ال النبيِّ عِن َعنهماَ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاَُل: قاَل وَس ُيِّ ُقَرآَِن ِلصاَحِب  «  ْل ْأ ا ْقر َتِق : ا ّتْل َواْر َوَر

ْنَت َكماَ ّتُل ُك َياَ فيِ ُتَر ْن ّد َتَك َفإّن ، ال َل ِز ْن ْند م ِر ِع ٍة آَِخ َهاَ آَيِّ ُؤ ْقَر أبوُ  رواه» َت
. صحيح حسن : حديِّث وقاَل والتْرمذي ، داود

للنسيان تعريضه مإن والتحذير القرآن بتعهد المإر باب- 181
ّلهَّ رِضيَِ ُموَُسى َأبيِ َعْن  -1002 ِبيِّ عن عنهَُّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُدوا:  قاَل وَس َه َتعاَ ُقرآََن هذا «  ْل ّلذي ا َوُا ْفُس َف ٍد َن ِه ُمحّم ِد ُهوُ ِبي ّد َل َأَش

ًاَ ّلت َف ِبِل ِمَن َت ِل ِلهاَ فيِ ا ُق . عليهَّ  متفق» ُع
ْبِن وعِن -1003 ّلهَّ َرِضيِ ُعَمَر ا ّلهَّ رسوَُل َأّن عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّنَماَ:  قاَل وَس ِإ َثُل «  ُقْرآَِن صاَِحِب َم ْل َثِل ا ِبِل َكَم ِل ِة ا َل ّق َهد ِإْن ، الُمع َعاَ
ْيهاَ َهاَ َعل َك ِإْن ، َأْمَس َهاَ و َق َل ْط َبْت ، َأ َه ٌق» َذ . عليهَّ  متف



بالقرآن الّصوت تحسين استحباب - باب182
لها والستماع الصوت َحَسن مإن القراءة وطلب

َعْن1004 َة أبيِ -  ْيَِّر ْنهَُّ اللهَُّ َرِضيَِ ُهَر ِهَّ رسوَُل قاَل: سِمعُت َع ّلى الل َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِذَن َماَ «:  يِّقوُل وَس ٍء اللهَُّ َأ ِذَن َماَ ِلَشيِْ ِبيِّ َأ َن ْوُِت َحَسِن ِل الّص

ّنى َغُ َت ُقْرآَِن َيِّ ْل َهُر ِباَ ِهَّ َيِّْج ٌق» ِب . عليهَّ  متف
ِذَن « معنى       َعَ : أي» اللهَُّ َأ َتَم َوُ ، اْس ُه ٌة َو ُبوُِل الّرَضى إلى إَشاََر ". َوالُق

ّي موُسى أبيِ - وعن1005 ِر َع ِهَّ رسوَُل أّن عنهَُّ اللهَُّ رضيَِ الْش صلى الل
ْد«:  لهَُّ قاََل وسلم عليهَّ اللهَّ َق َل ِتيُت   ًا ُأو ِر ِمْن ِمْزَماََر ُود آَِل َمَزاِمي » َدا

ٌق . عليهَّ متف
ٍة وفيِ  ٍم روايِّ ِهَّ رسوَُل : أّن لمسل ّلى الل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  «: لهَُّ قاََل وَس

ْوُ ِنيِ َل َت ْيِّ َأ َناَ َر َأ ُعَ َو َتِم ِتَك َأْس َء ِقَرا .» الباَرَحَة ِل
َعِن1006 ِء - و َبَرا ْل ِزٍب بِن ا ْعُت قاََل عنهَماَ اللهَُّ َرِضيَِ َعاَ ِبيِّ : َسِم ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأ وَس ِء فيِ َقَر ِعَشاَ ِتيِن ال ُتوُِن ِباَل ْيِّ ْعُت َفَماَ ، والّز َسِم
ًا َد ًاَ َأْحَسَن َأَح َت ْوُ ْنهَُّ َص ٌق ِم .  عليهَّ . متف

َعْن1007 َو ِبيِ -  أ
َبة َ َباَ ِد بِن َبِشير ُل ْب ِر َع ِذ ْن ِبيِّ أّن ، عنهَُّ اللهَُّ رضيَِ الُم ّن ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َغُّن َلْم َمْن «:  َقاََل وَس َت ُقْرآَِن َيِّ ْل ْيَس ِباَ َل ّناَ َف ُه » ِم روا
ٍد داود أبوُ . جيد بإسناَ

َنى       ْع ّنى« َوَم َغُ َت َيِّ ُيِّْحِسُن»   َتهَُّ  :  ْوُ ُقْرآَِن َص ْل . ِباَ
َعْن1008 َو ْبِن -  ٍد ا ُعوُ َقاََل قاََل عنهَُّ اللهَُّ رضيَِ َمْس ِبيِّ ليِ :  ّن ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ْأ  «: وَس ْقَر َليِّ ا ُقْرآََن َع ْل ْلُت  ،» ا ُق َيِّاَ َف ِهَّ َرُسوَُل :  ُأ ، الل ْقَر ْيَك َأ َل َع
ْلَك َع ِزَل َو ْن َقاََل ُأ ّنيِ  «: ؟!  َعهَُّ َأْن ُأِحّب ِإ ِري ِمْن َأْسَم ْي ْأُت» َغ َقَر َف ِهَّ "  ْي َل َع
َة ِء ُسوَُر ّنَساَ ّتى ال ْئُت َح ِه إلى ِج َيِّة هذ ْيَف ﴿:  ال َك َذا َف َناَ ِإ ْئ ٍة ُكّل ِمْن ِج ُأّم

ٍد ِهي َناَ ِبَش ْئ َلى ِبَك َوِج ِء َع ُؤلِ ًا ه َد ِهي ُبَك  «: قاََل ﴿ َش َتَفّت» الَن َحْس ْل  فاَ
ِهَّ ْي َل َذا ، ِإ ِإ ُه َف َناَ ْي َفاَن َع ِر ْذ ٌق َت . عليهَّ . متف

مإخصوصة آيات سور على الحّث في باب- 183

ٍد َأبيِ عن -1009 ّلى بِن رافعَِ سعي ّلهَّ َرضيَِ الُمع ْنهَُّ ال ليِ  قاَل: قاَل َع
ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َألِ: وَس ّلُمَك  «  َع َظم ُأ ْع ٍة َأ فيِ ُسوُر
ُقْرآَِن ْل ْبَل ا َد ِمَن تْخُرج َأْن َق َذ ؟ الَمْسِج َأَخ ِدي ف َلّماَ ، بي َناَ َف ْد َنْخُرج َأْن َأر

ْلُت ِهَّ رُسوَُل : يِّاَ ُق ّل ّنَك ال ْلَت ِإ ّنَك ُق ّلم َع َظَم ُل ْع ٍة َأ ُقْرآَِن فيِ ُسوَُر ْل قاَل ؟ ا
ُد: ِهَّ  «الَحْم ّل َعاَلِميَن َرّب ل ُعَ ِهيِ ال ْب َثاَنيِ الّس ُقْرآَُن ، الَم ْل ِظيُم َوا َع ْل ّلذي ا ا

ُتهَُّ ِتي البخاَري.  رواه» ُأو



ٍد َأبيِ وعن -1010 ّي سعي ِر ْد ّلهَّ رضيَِ الُخ ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقْل فيِ قاََل وَس َوُ :  ّلهَّ ُه ٌد ال ِذي: َأَح ّل ْفسيِ  « وا ِه َن ِد َهاَ ، ِبي ّن ِإ

ِدُل ْع َت ُلَث َل ُقْرآَِن ُث  .» ال

ٍة وفيِ      َأّن روايِّ ِهَّ رسوَُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ قاََل وَس ِب  «: َلْصحاَ
ْعِجُز َيِّ ُكم َأ ُد َأ َأْن َأَح ْقَر ُلِث يِّ ُث ُقْرآَِن ِب ْل ٍة فيِ ا َل ْي ّق» َل َفَش ِهْم ذلَك   ْي َل ُلوُا ، ع وقاَ

َناَ: ّيِّ َأ ُق   ِطي ّلهَّ رسوَُل يِّاَ ذلَك ُيِّ ُقْل: فقاَل ؟ ال ّلهَّ ُهوُ  « ٌد ال ّلهَُّ ، َأَح ُد ال الّصَم
ُلُث ُث ُقْرآَِن :  ْل  .البخاَري  رواه» ا

ْنهَُّ -1011 ً َأّن وع ً سِمعَ َرُجلَّ ُأ َرُجلَّ ْقَر َقُل: َيِّ َوُ  «  ّلهَّ ُه ٌد ال ُدهاَ» َأح ّد ُيِّر  
َلّماَ َبَح َف َء َأْص ِهَّ رسوُِل ِإلى جاَ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكَر ، وَس َذ َلهَُّ ذلَك َف
َكاََن ّهاَ الّرُجُل و َقاَل َت َقاََل يِّ ِهَّ رسوُُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلذي: وَس  « وا

ْفِسيِ ِه َن ِد َي ّنهاَ ، ِب ِدُل ِإ ْع َت ُلَث َل ُقْرآَِن ُث ْل . البخاَري  رواه» ا

ّلهَّ رضيَِ هريِّرة َأبيِ وعن -1012 ِهَّ رسوُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقْل فيِ قاَل وَس َوُ :  ّلهَّ ُه ٌد: ال َهاََأَح ّن ِإ ِدُل  «  ْع ُلَث َت ُقْرآَِن ُث  رواه» ال
. مسلم

ّلهَُّ رضيِ َأنٍس وعْن -1013 ِهَّ رسوُل  يِّاَ: قاَل رُجلَّ َأّن عنهَُّ ال ّل ُأِحّب ِإنيِ ال

ِه ِذ ُقْل ه َة:  َوُ الّسوَُر ّلهَّ ُه ٌد ال ِإّن: قاَل ، َأح ّبهاَ  «  َلَك ُح ْدَخ ّنَة َأ  رواه» الج
. تعليًقاَ صحيحهَّ فيِ البخاَري . رواه حسن : حديٌِّث وقاَل الترمذي

ْقبَة وعن -1014 ٍر بِن ُع ّلهَّ َرِضيَِ عاَِم ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َلْم: قاَل وَس َأ َيِّاٍَت َتر  « َلْت آَ ِز ْن ِه ُأ ِذ َلَة َه ْي ّل ُهن ُيَِّر َلْم ال ُل ُقْل ؟ َقّط ِمث
ُذ ُعوُ َلِق بَرّب َأ َف ُقْل ، ال ُذ َو ُعوُ ّناَِس ِبَرّب َأ . مسلم  رواه» ال

ٍد َأبيِ وعن -1015 ّي سعي ِر ْد ّلهَّ َرضيِ الُخ ِهَّ رسوُُل  كاََن: قاَل عنهَُّ ال ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُذ وَس ّوُ َع َت ْيِن ، الجاَّن ِمَن َيِّ َع ْنَساَِن َو ِل ّتى ، ا َلِت ح َنَز

َذتاَن َعوُ َلّماَ ، الُم َتاَ ََف َل َذ ، َنَز ِهماَ َأَخ َترَك ِب ُهماَ ماَ و الترمذي  رواه. ِسوُا
. حسن حديِّث وقاَل

َة َأبيِ وعن -1016 ّلهَُّ رضيَِ هريِّر ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقْرآَِن  « ِمَن: قاََل وَس ٌة ال ُثوَُن ُسوَُر َيًِّة َثلَّ ّتى ِلَرُجٍل َشفعْت آَ ِفَر َح َلهَُّ ُغ

ِهيَِ ، ِذي : تباََرَك و ِه ال ِد َي ْلُك ِب  .» الُم



. حسن : حديِّث وقاَل والترمذي داود أبوُ رواه       

ُعَ: داود أبيِ روايِّة وفيِ      َف َتْش  »  «. 

ٍد َأبيِ  وعن-1017 ّي مسعوُ ِر ْد ّلهَّ رضيَِ الب ّلى النبيِّ عن عنهَُّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َأ  «مْن: قاَل وَس ْيِن َقَر َت ِر ِمْن باَليِّ ِة آَِخ ِة ُسوُر َقر ٍة ِفيِ الب َل ْي َل

ُه َتاَ َف ٌق» َك . عليهَّ  متف

ُه قيل َتاَ َف َك َه :  ْكُرو ْلَك الَم َلَة ِت ْي ّل ِقيَل ، ال ُه َو َتاَ َكَف ِم ِمْن :  َياَ ْيِل ِق ّل . ال

َة َأبيِ وعن -1018 ّلهَّ رضيَِ هريِّر ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُلوُا  « لِ: قاَل وَس َع ُكْم َتْج َت ُيوُ ِبر ُب َقاَ َطاََن ِإّن ، َم ْي ِفُر الّش ْن ْيِت ِمن َيِّ ْلب ا
ّلذي ُأ ا ْقر ِهَّ ُت ُة ِفي ِة ُسوُر َقر ْلب مسلم.  رواه» ا

َبيِّ وعن -1019 ْعٍب بِن ُأ ّلهَّ رضيِ َك ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل  قاَل: َقاََل َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِر َأباَ  «يِّاَ: وَس ِذ ِري الُمن ْد َت ّي َأ ٍة َأ ِهَّ كتاَب ِمن آَيِّ ّل َظُم معَك ال ْع َأ

ْلُت ؟ ّلهَّ ُق ّ ِإلهََّ لِ : ال ّيوُُم الَحيِّ ُهوُ ِإلِ َق ْل ْدري فيِ َفَضرَب ، ا َقاَل َص  «: َو
ْهنَك ْلُم ِلي ِع ْل َباَ ا ِر َأ ِذ . مسلم  رواه» الُمن

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ وعن -1020 َلنيِ: قاَل عنهَّ ال ّك ِهَّ رسوُُل  و ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْفِظ وَس ِة بِح َكاَ َتاَنيِ ، رمضاََن َز َأ ُثوُ َفجعل ، آٍَت َف ِمَن يِّْح

ّطعاَم ُتهَُّ ، ال ْذ ُقلُت َفأَخ ّنك ف َع َف ّلهَّ رُسوُل ِإلى : لَر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّنيِ قاَل ، وَس ِإ َتاٌَج :  ٌة حاَجٌة وبيِ ، َعياٌَل وعليِّ ، ُمح َد ْيُت . ، شديِّ ّل َفَخ

ْنهَُّ َأْصبْحُت ، ع َقاَل ، َف ِهَّ رُسوُُل َف ّل ّلى ال ّلهَُّ ص ِهَّ ال ْي َل ِهَّ ع ّلَم وآَل َأباَ  « يِّاَ: وَس

ِرحَة َأِسيُرَك َفعَل ماَ ، ُهريِّرة ْلباَ ْلُت» ؟ ا ُق ِهَّ رُسوُل : يِّاَ   ّل َكاَ ال َحاََجًة َش
ً َياَلِ ُتهَُّ ، وِع ْيُت ، َفرِحْم ّل َلهَُّ. فقاَل َفَخ ِبي َأماَ: س ّنهَُّ  «  ْد ِإ َذبك َق ُد َك ُعوُ » وسي

ْفُت ّنهَُّ َفعر ُد َأ ُعوُ ْوُِل سي َق ِهَّ رُسوُِل ِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُتهَُّ وَس ْد . َفرص
َء ُثوُ َفَجاَ ِم ِمَن يِّح ّطعاَ ْلُت ، ال ُق ّنَك َف َفع َلْر ِهَّ رسوُُل ِإلى :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْعنيِ قاََل ، وَس ّنيِ : د ِإ َليِّ ، ُمْحتاٌَج َف ُد لِ ِعياٌَل وع ُعوُ ُتهَُّ ، َأ فرِحْم

ّليُت َلهَُّ َوَخ ِبي َأصبحُت ، س َقاَل َف ِهَّ رُسوُُل ليِ َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : وَس
َيِّاَ َة َأباَ «  ْيِّر ِرحَة َأِسيُرَك َفعل ماَ ، ُهر ْلباَ ْلُت» ؟ ا ُق ِهَّ رُسوُل : يِّاَ   ّل َكاَ ال َش

ً حاَجًة ُتهَُّ َوِعياَلِ ّليُت ، َفرِحْم َلهَُّ َوَخ ِبي َقاَل ، س ّنهَُّ: َف ِإ ْد  «  َذبَك َق ُد َك ُعوُ َي وس
ُتهَُّ  . » ْد َثَة فرص ِل ّثاَ َء ال َفجاَ ُثوُ .  ّطعاَم ِمَن يِّْح ْذتهَُّ ، ال َأَخ : فقلُت ، َف

ّنك َفع ِهَّ رسوُِل ِإلى َلْر ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع مرات َثلٍَّث آَِخُر وهذا وَس



ّنَك ُعُم لِ َأ ّنَك َتْز ُد َأ ُعوُ ُد، ُثّم ، َت ُعوُ ْعنيِ فقاَل َت ّنيِ : د ِإ ّلُمَك َف ِلماٍَت ُأع َك
ُعَك َف ْن ّلهَّ يِّ َهاَ ال ِإذا قاَل ؟ ُهّن : ماَ قلُت ، ب ْيَِّت :  ْأ ِفراِشَك ِإلى َأو ْقر آَيَِّة َفاَ

ُكرِسيِّ ْل ّنهَُّ ، ا ِإ ْيَك يَِّزاَل َلن َف ِهَّ ِمَن عل ّل ِفٌظ ال ُبَك ولِ ، حاَ ْقر َطاٌَن يِّ ْي ّتى ش ح
ِبِح ْيُت ، ُتْص ّل َلهَُّ َفَخ ِبي َأْصبْحُت س َقاََل ، َف ِهَّ رُسوُُل ليِ ف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِرحَة َأِسيُرَك َفعَل  « ماَ: وَس ْلباَ ُقلُت» ؟ ا ِهَّ َرُسوُل : يِّاَ  ف ّل ّنهَُّ َزعم ال َأ

ّلُمنيِ ِلماٍَت ُيِّع ُعنيِ َك َف ْن ّلهَّ يِّ َهاَ ال ْيُت ، ب ّل َلهَّ. قاَل َفَخ ِبي » ؟ ِهيَِ  « َماَ: س
ِإذا ليِ : قاَل قلت ْيَِّت :  ْأ ِفراِشَك ِإلى َأو ُكْرسيِّ ايَِّة َفاَقَر ْل ّولهاَ ِمْن ا َأ

ّتى ِتَم َح ّلهَّ  : اليَِّة َتْخ ّ ِإلهََّ لِ { ال ّيوُُم الحيِّ ُهوُ ِإلِ َق ْل َيَِّزال : لِ ليِ  وقاَل} ا
ْيَك َل ِهَّ ِمَن ع ّل ِفٌظ ال َلْن ، َحاَ َبَك َو ْقر َطاٌَن يِّ ْي ّتى َش ِبَح َح ِبيِّ . فقاَل ُتْص ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأَماَ: وَس ّنهَّ  «  ْد ِإ ُهوُ َصدقَك َق َلم ، َكذوٌب َو ْع َمْن َت

ِطُب ْنذ ُتَخاَ ْيَِّرة َأباَ يِّاَ َثلٍَّث ُم َذاَك: قاَل ، : لِ  قلت» ؟ ُهر َطاٌَن  « ْي » َش
. البخاَري رواه

ِء َأبيِ وعن -1021 ِدا ّدْر ّلهَّ َرِضيِ ال ْنهَّ ال ِهَّ رُسوُل َأّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِفَظ  «مْن: قاَل وَس َيِّاٍَت عْشر ح ّوِل ِمْن آَ ِة َأ ْهف ُسوُر َك ْل مَن ُعصَم ، ا

ّدّجاَِل ِر  « ِمْن: روايِّة  . وفيِ» ال ِة آَِخ ْهف» ُسوُر . مسلم  رواهالك

َعِن -1022 ْبِن و ّباٍَس ا ّلهَّ رِضيِ ع ُهماَ ال ْن َنماَ: َقاََل ع ْي ِريُِّل  ب ْب ِهَّ ِج علي
ٌد الّسلَّم َد قاَِع ِبيِّ ِعن ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَ وَس ِقيًضاَ َسِم ِهَّ ِمْن َن ِق ْوُ ، َف

َعَ َف ْأَسهَّ َفَر َقاََل َر ِء ِمَن باَب : هذا َف ِتَح الّسَماَ ْوَُم ُف َي َلْم ال َتح و ْف ّ َقّط ُيِّ ِإلِ
ْوَُم َي َنَزَل ، ال َلٌك : هذا فقاََل َملٌك ِمنهَّ َف َلْرِض ِإلى َنَزَل َم ِزْل لم ا ْن ّ َقّط َيِّ ِإلِ
ْوَُم َي ّلَم ال َأبِشْر وقاَل َفَس ُهَماَ ِبنوَُريِِّن :  َت ِتي ُهَماَ َلْم ، ُأو َت ْؤ ِبيِّ ُيِّ َلَك َن ِة َقب َفاَتح  :

ِتيم ، الكتاَب ِة وَخوُا ِة ُسوَُر َقر َب َأ َلن ، ال ّ منهاَ بحْرٍف َتقر َتهَّ ِإلِ ِطي ْع » ُأ
. مسلم رواه

ّنِقيض .  الّصوُت» « ال

القراءة على الجتماع استحباب باب- 184

َعْن -1023 َة َأبيِ و ْيَِّر ّلهَّ َرضيَِ ُهَر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ِهَّ َرُسوُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َعَ  «وَماَ: وَس َتَم ْوٌُم اْج ْيٍت فيِ َق ِهَّ ُبيوُِت من َب ّل ُلوَُن ال ْت كتاَب َيِّ
ِهَّ ّل َنهَّ ، ال َدارُسوُ َت ُهم ويِّ َن ْي ّ ، ب َليهم َنَزلْت ِإلِ َنة ع ِكي ُهْم ، الّس ْت َي َغِش ، الّرْحَمة و

ُهم ْت ّف َكُة َوَح ِئ ُهْم ، الملَّ َكر َذ ّلهَّ و ِيمْن ال . مسلم  رواه» ِعنده ف
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ّله قال الصلة إلى قمتم إذا آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا ال

ّله يريد تعالى:  { مإا قوله }  إلى وجوهكم فاغسلوا ال
نعمته وليتم ليطهركم، يريد ولكن حرج، مإن عليكم ليجعل
} . تشكرون لعلكم عليكم

َعْن -1024 َة َأبيِ و ْيَِّر ّلهَّ رضيَِ ُهر ْنهَّ ال ْعت قاَل َع ِهَّ َرُسوَُل : سِم ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُل وَس ِإّن: يِّ ْوَُن ُأّمتيِ  «  َع ْد ْوَُم ُيِّ ِة َيِّ ًا الِقياََم ِليَن ُغّر ِمْن مَحّج
ِر َثاَ ِء آَ َع َفمِن الوُضوُ َطاَ َت ُكْم اْس ْن ِطيل َأْن ِم َتهَّ ُيِّ ٌق» َفليفعْل ، ُغّر عليهَّ  متف

.

ْعت َقاََل  وعنهَّ-1025 ِليليِ : َسِم ّلى َخ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُل وَس ُغ: يِّ ُل ْب َت  » 
ْيث المؤِمن ِمَن الِحلية ُغ َح ُل ْب ُء يِّ مسـلم.  رواه» الوُضـوُ

ّلهَّ رضيِ عفاََن بن عثماََن وعن -1026 ِهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَّ ال ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأ  « مْن: وَس َوُّض َأْحـَسَن َت َء َف ُه َخَرَجت ، الوُضـوُ َيِّاَ َطاَ َخ

ِه ِمْن ِد ّتى جَس ِه تحِت ِمْن َتْخُرَج ح ِر مسلم.  رواه» َأظفاَ

ْيُِّت: قاَل وعنهَُّ -1027 َأ ِهَّ رُسوَُل  َر ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُأ وَس َوُّض َت مثَل َيِّ
َأ  « َمْن: قاَل ُثّم هذا ُوضوُئيِ َوُّض ِفَر هكذا َت ّدَم َماَ َلهَُّ ُغ َق ِهَّ، ِمْن َت ِب َذن
َنْت َكاَ ُتهَُّ َو ُيهَُّ َصلَّ ِد ِإلى َوَمْش َلًة» الَمْسِج ِف مسلم.  رواهَناَ

َة أبيِ وعن -1028 ّلهَّ رضيِ هريِّر ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإذا: قاَل وَس َأ  «  َوُّض ُد َت ِلم العب ِو الُمس َأ ْؤِمُن   َغُسل الم َف َههَُّ   َخرَج وج

ِهَّ ِمْن ِه َئة كّل َوج ِطي َظر خ َهاَ َن ْي َل ِهَّ ِإ ْي ْين ِء معَ ِبع ْو الماَ َعَ َأ ِر م ِر آَخ ْط ِء َق ، الماَ
ِإذا ِهَّ َغسل َف ِهَّ ِمْن َخرج ، يِّديِّ ٍة ُكّل يِّديِّ َئ َهاَ كاََن َخطي ْت َطَش ُه ب َعَ يِّدا ِء َم ْو الَماَ َأ

ِر آَِخر معَ ْط ِء َق ِإذا ، الماَ ِهَّ َغسَل َف ْي ٍة ُكّل َخَرَجْت ، ِرَجل َئ ِطي ِرجلَّه َمَشتهاَ َخ
ِء معَ ْو الماَ ِر َمعَ َأ ِر آَخ ِء َقط ّياَ يِّخُرَج حتى ، الماَ ِق ُنوُِب ِمن َن ّذ رواه» ال

. مسلم

ْنهَُّ -1029 ِهَّ رُسوُل َأّن وع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َتى وَس َة َأ : َفَقاَل المقبر
ُكْم « الّسلَُّم ْي َل ٍم َدار َع ْؤِمنيِن َقوُ ّناَ ُم ِإ َء ِإْن و ّلهَّ َشاَ ُكْم ال ُقوَُن ِب ْدُت ، لِِح ِد و

ّناَ ْد َأ َناَ َق ْيِّ َأ َناَ ر َن ُلوُا» ِإْخوُا َقاَ َناَ:  :  َلْس َأو َنَك   ِهَّ رُسوُل يِّاَ  ِإْخوُا ّل  «: قاَل ؟ ال
ُتْم ْن َناَ ، َأْصَحاَبيِ َأ ُن َوُا ّلذيَِّن َوإْخ ُتوُا َلم ا ْأ ِرُف  كيف:  قاَلوُا» بعد َيِّ ْع َلْم َمْن َت



ُتوُا ْأ ُد َيِّ ْع ِتَك من َب ْيَِّت: فقاَل ؟ اللهَّ رسوُل يِّاَ ُأّم َأ َأَر ْوُ  «  ْيٌل لهَُّ َرُجلَّ َأّن َل َخ
َلٌة ُغّر ْيَن ُمحّج ْي ب ْهر ْيٍل ظ ٍم َخ ْه ٍم ُد ْه ِرُف َألِ ، ِب ْع َلهَُّ يِّ ْي ُلوُا» ؟ َخ َقاَ َلى:   يِّاَ  ب

ِهَّ رسوُُل ّل ُهْم: َقاََل ، ال ّن ِإ َف ُتوَُن  « ْأ ِليَن ُغّرا يِّ ِء ِمَن َمحّج ُوُُضوُ َناَ ، ال َأ و
ُهْم ُط ْوُِض على فَر . مسلم رواه» الح

ْنهَُّ -1030 ِهَّ رُسوَُل َأّن وع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َألِ: قاَل وَس ُكْم  «  ّل ُد َأ

ّلهَّ َيِّْمُحوُ ماَ على ِهَّ ال َطاَيِّاَ ِب ُعَ ، الَخ َف ِهَّ ويِّْر ّدرجاَِت ِب ُلوُا ؟ ال يِّاَ  بلى: َقاَ
ِهَّ َرُسوُل ّل ُغ: َقاََل ، ال ِإْسباَ ِء   ُوُُضوُ ِه على ال ِر َكاَ ُة الم ْثَر َك َطاَ و إلى الُخ

ِد َظاَُر ، المساَِج ِت ْن ِة وا ْعد الّصلَّ ِة ب ُكُم ، الّصلَّ ِل َباَُط َفذ ُكُم ، الّر ِل الّرباَُط فذ
. مسلم  رواه»

َعْن -1031 ّي َماَلٍك َأبيِ و ِر َلْشع ّلهَّ رَضيِ ا ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاََل َقاَل ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهوُُر: وَس ّط ْطُر  «ال ِليِّماَِن َش . مسلم  رواه» ا

َق وقد ِهَّ سب ِل ِر باَب فيِ ِبطوُ . الصب

ْبسَة ْبِن عمرو حديُِّث الباَب وفيِ  ّلهَّ رِضيَِ َع ْنهَُّ ال ُق ع ِب ِر فيِ الّساَ باَب آَِخ
ِء ُهوُ ، الّرجاَ ِديٌِّث َو َتِمٌل ، عظيٌم ح . الخيرات من ُجمٍل على ُمْش

ّطاَِب ْبِن ُعَمر وعْن -1032 ّلهَّ رضيِ الَخ ْنهَُّ ال ِبيِّ عِن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكْم  « ماَ: َقاََل وَس ْن ٍد ِمْن ِم ُأ َأح ُغ يِّتوُّض ِل ْب ُي َأو َف ُغ   ِب ُيْس َء َف ُوُُضوُ ُثّم ال َقاََل  

ُد َأْشه ّ ِإلهَّ لِ َأْن :  ّلهَّ ِإلِ َده ال ُد لهَُّ، َشريَِّك لِ وْح َأْشه ًدا َأّن و ُه ُمحّم ُد ْب ع
ُلهَّ ّ ، َورُسوُ ِتَحت ِإلِ ْبوُاُب َلهَُّ ُف ِة َأ ّن َيُة الج ِن ّثَماَ ْدُخُل ال ّيِّهاَ ِمْن َيِّ  رواه» شاََء َأ

. مسلم

ُهّم: الترمذي وزاد       ّل ْلنيِ  « ال ِبيَن من اْجع ّوُا ّت ْلنيِ ال ِمَن واْجع
ِريَِّن ّه َط َت  .» الُم
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َة َأبيِ َعْن -1033 ْيِّر ّلهَّ َرِضيَِ ُهر ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوَُل َأّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْوُ: َقاَل وَس َل ْعلُم  «  ّناَُس يِّ ِء فيِ ماَ ال ّندا ُثّم والّصّف ال َلوِل.  ُدوا َلْم ا َيِِّج

ّ ِهموُا َأْن ِإلِ َت ِهَّ يِّْس َلي ِهَّ، لِْستهموُا ع ْي َل ْوُ ع َلُموَُن ول ْع ْهِجير فيِ ماَ يِّ ّت ال
َبقوُا ِهَّ لِْست ْي ْوُ ، َإل َل َلُموُن و ْع ِة فيِ ماَ يِّ َتَم َع ْبِح ال ْوُ لتوُهُماَ والّص َل ًا و » حبوُ

ٌق عليهَّ. متف



ُع» « الِْستهاَُم ْقترا ْهِجيُر ،  : الِ ّت ْبكيُر» « وال ّت ِة ِإلى  : ال . الّصلَّ

ِويَِّة وعْن -1034 ّلهَّ رضيِ ُمعاَ ْنهَُّ ال ْعُت َقاَل ع ِهَّ رُسوَُل : سِم ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ُنوَُن: َيِّ ّذ ْطوُُل  « الُمؤ ّناَِس َأ ًاَ ال َناَق ْع ْوَُم أ ِة يِّ » الِقياَم
. مسلم رواه

ِد وعْن -1035 ْب ّلهَّ َع ِد ْبِن ال َعَة َأبيِ بِن الّرْحمِن عب ْعص َباَ َأن َص ٍد َأ ِعي س
ّي ِر ْد ّلهَّ رِضيَِ الُخ ْنهَُّ ال َنم ُتِحّب أراَك  إنيِ: َلهَُّ َقاََل ع َغُ ْل ِديَِّة ا ْلباَ ِإذا وا ْنَت ف ُك

َنِمَك فيِ ْو َغ َأ ِتَك   َيِّ ِد ْنَت باَ ّذ َأ َف ِة   ْعَ ، للصلَّ َف َتَك َفاَْر ْوُ ِء َص َدا ّن ّنهَُّ ، باَل ِإ لِ َف
ُعَ َدىَ ْيِّسم ْوُِت َم ّذن ص ْنٌس ولِ ، ِجّن الُمؤ ٌء َولِ ، ِإ ّ ، َشيِْ ِهد ِإلِ ْوَُم َلهَُّ َش يِّ

ِة ْلِقياََم ٍد أبوُ » قاَل ا ُتهَُّ سعي ْع ِهَّ َرُسوُِل ِمْن : َسِم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
. البخاَري  رواه.

َعْن -1036 َة َأبيِ و ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال َقاََل َقاَل ع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإذا: وَس ِدي  « ِة ُنوُ ْدبَر ، باَلّصلَّ َطاَُن َأ ْي ّتى ُضَراٌط لهَُّ و الش ح

ِذيَِّن يِّْسمعَ لِ ْأ ّت ِإذا ، ال ُء ُقِضيَِ َف ّندا َبل ال ْق ّتى ، َأ ّوَُب ِإذا ح ِة ُث َبر للّصلَّ ْد ، َأ
ّتى ِيُِّب ُقِضيَِ ِإذا َح ْثوُ ّت ْقبَل ال ّتى ، َأ ِطر َح ْيَن يِّْخ ِء َب ِهَّ المْر ْفِس َن ُقوُُل و : يِّ
ُكْر ْذ ُكْر ، َكذا ا ُكْر َلْم  لَماَ كذا واذ ْذ ْبُل مْن يِّ ّتى َق َظّل  َح يِّدَري َماَ الّرُجُل يِّ
ّلى َكْم ٌق» ص . عليهَّ  متف

ِوُيُِّب ْث ّت َقاَمُة» « ال ِل .  : ا

َعْن -1037 ِد َو ْب ِهَّ ع ّل ِرو ْبِن ال ّلهَّ رِضيَِ العاَِص ْبِن َعم ُهماَ ال ْن َسِمعَ َأنهَّ ع
ِهَّ رُسوَُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِإذا: يِّ ُتُم  «  ْع َء سِم ّندا ُلوُا ال ُقوُ َف

ْثَل ُقوُُل ماَ ِم ّلوُا ُثّم ، َيِّ َليِّ َص ّنهَُّ ، ع ِإ ّلى َمْن َف َليِّ َص ًة ع ّلى َصلَّ ّلهَّ َص ِهَّ ال ْي َل َع
َهاَ ًا ِب ُلوُا ُثّم ، عْشر ّلهَّ س َلَة ليِ ال ْلوُِسي َهاَ ، ا ّن ِإ َلٌة َف ِز ِة فيِ َمن ّن ِغُيِ لِ الج َب ْن َت
ّ ٍد ِإلِ ْب َع ّلهَّ ِعباَد مْن ل َأْرُجوُ ال ُكوَُن َأْن َو َناَ َأ َأل َفمْن ، ُهوُ َأ َلة ليَِ َس ْلوُِسي ا

ّلْت َعُة َلهَُّ َح . مسلم  رواه» الّشفاَ

ٍد َأبيِ وعن -1038 ّي سعي ِر ْد ّلهَّ رضيَِ الُخ ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُل َأّن ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإذا: قاَل وَس ُتُم  «  ْع َء سِم ّندا ُلوُا ، ال ُقوُ ُقوُُل َكماَ َف ّذُن يِّ » الُمؤ

. عليهَّ . متفق



ٍر َوعْن -1039 ّلهَّ رَضيِ جاَب ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل َأّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُعَ ِحين َقاَل  « من: َقاََل َء يِّْسم ّندا ُهّم ال ّل ِه َرّب : ال ِذ ِة ه ّدعوُ ِة ال ّتاَّم ، ال

ِة ِة، والّصلَّ ِئم َقاَ ْل ًا آَت ا َلَة ُمَحّمد ْلوُِسي َلة، ، ا ِي َفَض ْل ْثهَُّ وا ْبع َقاًَماَ وا ًا م مْحُموُد
ّلذي َتهَّ ا ْد َع ّلْت ، و َفاَعتيِ َلهَُّ ح ْوُم َش ْلِقياَِمة يِّ . البخاَري  رواه» ا

ِد وعْن -1040 ْع ّقاٍَص َأبيِ ْبن َس ّلهَّ رِضيَِ و ْنهَُّ ال ّلى النبيِ َعن ع اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّنهَُّ وَس ُعَ ِحيَن َقاَل  َمْنَقاََل: َأ ّذَن يِّْسم َهد الُمؤ َأْش ّ ِإلهَّ لِ َأْن :  ِإلِ
ّلهَّ ُه ال َأّن ، لهَُّ َشريِّك لِ وْحد ًا َو ُه ُمحّمد ُد ْب ُلهَُّ ع ِهَّ رِضيُت ، َورُسوُ ّل ّباَ ِباَل ، ر

ٍد ً وبُمَحّم ِم ، َرُسوُلِ ِلْسلَّ ًناَ وباَ ِفر ، ِديِّ ُبهَُّ َلهَُّ ُغ ْن . مسلم  رواه» َذ

َنٍس وعْن -1041 ّلهَّ رضيَِ َأ ْنهَُّ ال َقاَل َقاََل ع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُء: وَس َعاَ ّد ّد لِ  « ال َلذاِن بين ُيِّر ِة ا ِلقاَم والترمذي داود أبوُ  رواه» وا
. حسن : حديِّث وقاَل
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ّله قال عن تنهى الصلة ):  { إن45 (العنكبوت تعالى ال

} . والمنكر الفحشاء

ٍة َأبيِ َوعْن -1042 ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ْعُت َقاَل ع ِهَّ رُسوُل : سِم ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ُتْم: َيِّ ْيِّ َأ َأر ْوُ  «  ًا َأّن َل ْهر ِدكم ِبباَب َن َتِسُل َأَح ْغُ ْنهَّ يِّ ُكّل ِم
ٍم ْوُ ْبقى هْل ، مّراٍت َخْمس َيِّ ِهَّ ِمْن يِّ ِن ٌء؟» َدَر ُلوُاَشيِ َقى : لِ  قاَ ْب ِهَّ ِمْن يِّ ِن در

َثُل  « فذلَك: َقاَل ، َشيِْء َلوُاِت َم ّلهَّ يِّْمُحوُ ، الَخْمِس الّص ِهّن ال َطاَيِّاَ ب الخ
ٌق» . عليهَّ  متف

ٍر وعْن -1043 ِب ّلهَّ َرضيَِ َجاَ ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َثُل: وَس َثِل الَخْمِس الّصلوُاِت  « م ٍر كم ْه ٍر ن ٍر غْم ُكم باَب َعلى جاَ ِد َأَح

َتِسُل ْغُ ْنهَُّ يِّ ٍم ُكّل ِم ْوُ مسلم.  رواهمّراٍت» خْمَس َيِّ

َغُْمُر ِة الغُين  بفتِح» « ال ِثيُر المعجم . : الك

َعِن -1044 ْبِن و ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رضيِ َمْس ْنهَُّ ال ً َأّن ع ٍة ِمِن َأصاَب رُجلَّ َأ َلًة اْمر ْب ُق
َتى ، َأ ِبيِّ ف ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه وَس َأخبر َأنَزل َف ّلهَّ ف ِقم :  تعاَلى ال َأ { و

َة َهاَر َطرفيِ الّصلَّ ّن َلفاَ ال ْيِل ِمَن َوُز ّل َناَِت ِإّن ، ال ْلَحس ْبَن ا ِه َئاَِت ُيِّذ ّي } الّس
ِليِ: الّرُجُل فقاَل َأ ِهْم» ُأّمتيِ  « لجِميعَ: قاَل ؟ هذا   ّل ٌقُك . عليهَّ  متف



ّلهَّ رضيِ ُهريِّرة َأبيِ وعن -1045 ِهَّ رسوُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِة ِإلى والُجُمعُة الَخْمُس،  «الّصلوُاُت: قاَل وَس َع ٌة ، الُجُم ّفاَر لماَ ك
ُهّن ْين ِئُر ُتغُش لم ماَ ، َب َباَ . مسلم  رواه» الك

ّلهَّ رضيِ عفاَن بِن عثماََن وعن -1046 ْعُت قاَل عنهَُّ ال ّلهَّ رسوَُل : سِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍء ِمن  «ماَ: يِّقوُُل وَس ِري ٍم اْم ِل ُه ُمْس ٌة تحُضُر صلَّ

ُتوُبٌة ُيْحِسُن َمك َهاَ َف َء َهاَ ، ُوُضوُ َع َعهاَ ، َوُخشوُ ُكوُ ّ ، َوُر ًة كاَنت ِإلِ ّفاَر لماَ َك
َهاَ َل ْب ُنوُِب ِمْن َق ْؤَت لم ماَ الذ ٌة ُت ِبير ْهَر َوذلَك ، َك ّد ّلهَُّ ال . مسلم  رواه» ك
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ّلهَّ رضيِ موُسى َأبيِ عن -1047 ِهَّ رسوُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلى  « َمْن: قاَل وَس ْيِّن ص ّنة َدَخَل البْرد ٌق» الج . عليهَّ  متف

ْبُح» « البْرداِن َعصُر  : الّص . وال

ٍر وعن -1048 ْي ًة بن زه ْيِّبَة بن ِعماََر ّلهَّ رضيَِ ُرو ْنهَُّ ال ْعُت قاََل ع : سِم
ِهَّ رسوُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْن :  يِّقوُُل وَس ّناَر يِّلَج «  ٌد ال ّلى َأح ْبَل ص ق
ْبل الّشْمس ُطلوُِع َق َبهاَ َو ْعنيِ» ُغُرو . مسلم . رواه والعْصَر ، الفْجَر  يِّ

َدِب وعن -1049 ْفياََن بن ُجن ّلهَّ رضيِ ُس ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَُّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلى  « مْن: وَس ْبَح َص َوُ الّص ُه ِة فيِ ف ِهَّ ِذّم ّل ُظْر ال ْن َيِّاَ َفاَ

َ آَدم ابَن ّنك لِ ُلب ْط ّلهَّ َيِّ ِهَّ ِمْن ال ِت ٍء ِذّم مسلم.  رواه» ِبشيِ

َة َأبيِ وعن -1050 ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ِهَّ رسوُُل : قاَل قاََل عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُبوَُن: وَس َق َعاَ َت َيِّ َكٌة ِفيكم  « ِئ ْيِل َملَّ ّل َكٌة ، ِباَل ِئ ِر وملَّ َهاَ ّن ، ِباَل

ُعوَُن َتِم ِة فيِ َويِّْج ْبِح َصلَّ ِة الّص ِر وصلَّ ْعُرُج ُثّم ، العْص ِذيَِّن يِّ ّل ُتوُا ا ، ِفيكم باَ
ُهُم ُل أ

َ ّلهَّ فيْس ُهوُ ال ْعلُم  و ِهْم َأ َكيَف ب ِدي َتَركتْم  :  ُلوَُن ؟ ِعباَ ُقوُ ُهْم َفي َناَ َترك  :
ُهْم ّلوَُن و ُهْم ، ُيَِّص َأتيناَ ُهْم و ّلوُن و ٌق» ُيِّص . عليهَّ  . متف

ِر وعن -1051 ِد بِن َجريِّ ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيَِ البجليِّ ال َد : كناَ قاَل عنهَُّ ال ِعن
ّلى النبيِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َظَر ، وَس َن ِر ِإلى َف َقم َلَة ال ْي ِر َل ْد َب  «: فقاَل ، ال
ْوَن إنكم َتَر ْوَن كماَ ربكْم َس َقمر هذا َتر ِهَّ، فيِ ُتَضاَّموَُن لِ ، ال ِت َيِّ ْؤ ِإِن ُر َف

ُتْم ْع َط َت ُبوُا لِ َأْن اْس ْغُل ٍة َعلى ُت ْبل صلَّ ُلوُِع َق ْبل ، الّشْمِس ُط َق ُغُروبهاَ َو
ُلوُا» ْفع . عليهَّ  متفقفاَ



ٍة وفيِ َظَر: روايِّ َن َف َقمر ِإلى  «  َلَة ال ْي َعَ َل َب َة َأْر  .» َعشَر

َة وعن -1052 َد ْيِّ ّلهَّ رضيَِ ُبر ِهَّ رسوُُل : قاََل قاَل عنهَُّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َة َتَرَك  « َمْن: وَس ْد العْصر َصلَّ َق ِبَط َف ُلهَُّ َح . البخاَري  رواه» َعم
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َة َأبيِ عن -1053 ّلهَّ رضيَِ هريِّر ّلى النبيِّ َأّن عنهَُّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِد ِإلى َغدا  « َمْن: قاَل ْو المْسِج ّد ، َراَح َأ َع ّلهَّ َأ ِة فيِ لهَُّ ال ّن ً الَج ّلَماَ ُنُزلِ ُك
َدا ْو َغ . عليهَّ  متفق» َراَح َأ

ِبيِّ َأّن وعنهَُّ -1054 ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّهَر  « َمْن: قاََل وَس َط فيِ َت
ِهَّ ِت ْي ْيٍت ِإلى َمضى ُثّم ، َب ُيوُِت ِمْن ب ِهَّ ُب ّل ْقِضيَِ ، ال َي ِريَِّضًة ِل ِئِض ِمْن َف ِهَّ َفرا ّل ال

َنْت ُتهَُّ كاَ ُطوُا َداهاَ ُخ َئًة َتُحّط ِإْح ِطي ُلْخرىَ ، َخ ُعَ وا َف مسلم  رواه» َدَرَجًة َتْر
.

َبيِّ وعن -1055 ْعٍب بن ُأ ّلهَّ رضيَِ ك ِر ِمَن رُجٌل  كاََن: قاَل عنهَّ ال ْنَصاَ َل لِ ا
ْعلم ًدا َأ َد َأح ْبع ْنهَُّ المْسِجد ِمَن َأ َنْت ، ِم َكاَ ُئهَُّ لِ َو ِط ٌة ُتْخ : لوُ لهَّ َفقيَل ، َصلَّ

ْيَِّت َتر َبهَُّ ِحَماًَرا اش َك َتْر ِء فيِ ِل ْلَماَ ّظ ِء وفيِ ال َأّن َيُِّسّرنيِ : ماَ قاََل الّرْمَضاَ

ْنزليِ ْنِب ِإلى َم ِد ج ّنيِ ، الَمْسج ُد ِإ َتب َأْن ُأريِّ ِد ِإلى َمْمشاَي ليِ ُيِّك المْسِج
ْعُت ِإذا َورُجوُِعيِ ، ْهليِ ِإلى َرَج ِهَّ رسوُُل . فقاََل َأ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ْد: وَس َق ّلهَّ َجَمعَ  «  ّلهَّ َذلَك لَك ال . مسلم  رواه» ُك

ٍر وعن -1056 ّلهَّ رضيَِ جاَب َلِت: قاَل عنهَُّ ال ُع  َخ َقاَ ِب ْوَُل ال ، المْسِجد َح
َد َأرا ُنوُ َف ِلَمًة َب ُلوُا َأْن َس َغ ، الَمْسِجد ُقْرَب ْيِّنتق َل َب ّلى النبيِّ ذلَك َف اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َغُنيِ: لهم فقاََل وَس َل َب ُكْم  «  ّن ُدوَن َأ ُلوُا َأن ُتريِّ ِق َت ْن الَمْسِجد ُقْرَب َت

ِهَّ َرسوَُل َيِّاَ : نعم قاَلوُا ؟ ّل ْد ال َناَ َق ِنيِ: فقاََل ، َذلَك َأَرد َب ُكْم َسلَمَة  «  ديِّاََر
َتْب ْك ُكْم ُت ُكْم ، آَثاَُر َتْب ديِّاََر ْك ُكْم ُت َناَ : ماَ  فقاَلوُا» آَثاَُر ّناَ َيُِّسّر ّناَ َأ َناَ ُك ْل : َتَحوُ
َنس روايِّة من معناَه البخاَري وروىَ ، مسلم رواه . أ

ّلهَّ رضيَِ موُسى َأبيِ وعْن -1057 ِهَّ رسوُُل : قاَل قاََل عنهَّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإّن: وَس َظم  « ْع ِة فيِ َأجًرا الناَس َأ ُهْم الّصلَّ ُد َع ْب ْيهاَ َأ ِإل

ُهْم مْمًشى ُد َع ْب أ
َ ّلذي َف َتظُر . وا ْن َة َيِّ ّتى الّصلَّ ّليهاَ ح َعَ ُيِّص ِم َم ِلماَ َظُم ا ْع َأ

ًا ّليهاَ الذي ِمَن َأجر َناَُم ُثّم ُيِّص ٌق» َيِّ . عليهَّ  متف



َة وعن -1058 َد ّلهَّ رضيِ ُبَريِّ ِبيِّ عن عنهَّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع قاَل وَس
ِئيَن  « بّشروا: ِم فيِ الَمَشاَ َل ّظ ِد ِإلى ال ّتاَّم ِباَلنوُر المَساَِج ْوَُم ال ِة َيِّ الِقياََم
. والترمذي داود أبوُ  رواه» 

َة أبيِ وعن -1059 ّلهَُّ رضيَِ هريِّر ِهَّ رسوُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َألِ: قاََل وَس ُكْم  «  ّل ُد ّلهَُّ يِّْمُحوُ َماَ َعلى َأ ِهَّ ال َيِّاَ ِب َطاَ ُعَ ، الَخ َف َيِّْر ِهَّ َو ِب

ّدَرَجاَِت ُلوُا ؟ ال َبلى: َقاَ ِهَّ رسوَُل يِّاَ   ّل َقاََل:. ال ُغ  ِإْسباَ ِء  «  ُوُُضوُ ْل َعلى ا
ِه ِر َكاَ ُة ، الَم ْثَر َك َطاَ َو ِد ِإلى الُخ َظاَُر ، الَمَساَِج ِت ْن ِة َوا ْعد الّصلَّ ِة ب ، الّصلَّ
ُكُم ِل ُكُم ، الّرباَُط َفذ . مسلم  رواه» الّرباَُط َفذل

ٍد َأبيِ وعن -1060 ّي سعي ِر ْد ّلهَُّ رضيَِ الخ ّلى النبيِّ عِن عنهَُّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإذا: قاَل وَس ُتُم  « ْيِّ َأ ُد الّرُجَل َر َتاَ ْع ُدوا الَمَساَِجد َيِّ ِليَِّماَِن َلهَُّ فاَْشه ِباَ

ّلهَّ  قاَل» ّنَماَ :  وجّل عّز ال ِإ ْعُمُر {  َد َيِّ ِهَّ َمَساَِج ّل ِهَّ آََمن َمْن ال ّل ِم ِباَل َيوُ ْل وا
ِر . حسن حديِّث :  وقاَل الترمذي . رواه اليِّة  } الِخ
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َة َأبيِ عْن -1061 ّلهَّ رضيَِ هريِّر ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكْم َيَِّزاُل  « لِ: قاََل وَس ُد ٍة فيِ َأَح ُة َدامِت َماَ َصلَّ َ ِبُسهَُّ الّصلَّ لِ ، َتْح
ُعهَُّ َن ِلَب َأْن َيِّْم َق ْن ِهَّ ِإلى َيِّ ِل ْه ّ َأ ُة ِإلِ ٌق» الّصلَّ . عليهَّ  متف

ِهَّ رسوَُل َأّن وعنهَّ -1062 ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكُة: قاَل وَس ِئ  « الَملَّ
ّليِ َلى ُتَص ُكْم َع ِد ُه فيِ َداَم َماَ َأَح ّ ّلذي ُمَصلَّ ّلى ا ِهَّ َص ِدْث لْم َماَ ِفي ، ُيِّْح
ُقوُُل ُهّم َت ّل ِفْر : ال ْغ ُهّم ، َلهَُّ ا ّل . البخاَري  رواه» اْرَحْمهَُّ ال

ّلهَّ رضيَِ َأنس وعن -1063 ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلًة َأّخَر ْي َة َل ِء صلَّ ِعَشاَ ْل ِر ِإلى ا ْط ْيِل َش ّل َبَل ُثّم ال ْق َناَ َأ ْي َل ِهَّ َع ِه َوُْج َد ب ْع ماَ َب

ّلى ّناَُس  « َصلَّى: فقاَل َص ُدوا ال َق َلْم َوَر ُلوُا و ٍة فيِ َتَزا ُذ َصلَّ ْن ُم
ُتموُهاَ َظْر َت ْن . البخاَري  رواه» ا
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ّلهَّ رضيِ عَمر ابِن عن -1064 ّلهَّ رسوَُل َأّن عنهماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُة: قاَل وَس ِة  «َصلَّ َع ِة ِمْن َأفَضُل الَجَماَ ّذ َصلَّ َف ْبعٍَ ال ِريَِّن ِبَس َوِعْش
ٌق» دَرَجًة . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيَِ هريِّرة َأبيِ وعن -1065 ِهَّ رسوُُل : قاَل قاَل عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُة: وَس ٍة فيِ الّرُجِل  «َصلَّ ّعُف َجماَع ِهَّ َعلى ُتَض ِت ِهَّ فيِ صلَّ ِت ْي َب

ِهَّ وفيِ ِق ًاَ ُسوُ ًفاَ َوِعْشريَِّن خمس ّنهَُّ وذلَك ، ِضع َأ ِإذا َأ َوُّض َأْحَسَن َت ُوُُضوَُء َف ْل ا
ِد ِإلى َخَرَج ُثّم ِرُجهَّ لِ ، الَمْسِج ّ ُيِّْخ ُة ِإلِ ًة َيِّْخُط َلْم ، الّصلَّ ْطوُ ّ َخ َعْت ِإلِ ِف ُر
َهاَ َلهَّ ّطْت ، َدَرَجٌة ب ْنهَّ َوُح َهاَ َع َئٌة ب ِطي ِإذا ، َخ َكة َتَزِل َلْم َصلى َف ِئ ّليِ الَملَّ ُتَص

ِهَّ ْي َل ِدْث َلْم َماَ ، ُمَصلَّّه فيِ َداَم َماَ َع ُقوُُل ، ُيِّْح ُهّم َت ّل ِهَّ َصّل : ال ْي َل ُهّم ، َع ّل ال
َولِ ارَحْمهَُّ ٍة فيِ َيَِّزاُل .  َظَر َماَ َصلَّ َت ْن َة ا ٌق» الّصلَّ لفظ . وهذا عليهَّ  متف

. البخاَري

َتى: قاََل وعنهَُّ -1066 َأ ّلى النبيِّ   ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : فقاَل َأعمى َرُجٌل وَس
ِهَّ رسوَُل يِّاَ ّل ْيس ، ال ٌد ليِ َل ِئ ُدنيِ َقاَ ُقوُ ِد ِإليِ يِّ َأَل ، الَمْسِج ِهَّ رسوَُل َفس ّل ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُيَصليِّ َلهَُّ ُيَِّرّخَص َأن وَس ِهَّ فيِ َف ِت ْي َلّماَ ، َلهَُّ َفَرّخص ، ب َف
ُه َولّى َعاَ ُعَ  هْل: لهَّ فقاَل َد َء َتْسَم َدا ّن ِة ال َعْم  قاَل» ؟ ِباَلّصلَّ َن  «: قاَل ، : 

َأِجْب . مسلم  رواه» َف

ِد وعن -1067 ِهَّ عب ّل ِقيَل ال َو ِرو   َعْم ْيٍس ْبِن :  ُتوُم ُأّم باَبِن المعُروف ق ْك َم
ّذِن َؤ ّلهَّ رضيَِ الُم ّنهَُّ عنهَُّ ال ّلهَّ رسوَُل  يِّاَ: َقاََل َأ َنَة ِإّن ال ِديِّ ُة الَم َوُاّم َكثيَر َه ال
َباَِع ِهَّ رسوُُل . فقاَل َوالّس ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعَ: وَس َتْسَم َعلى َحيِّ  «
ِة َفلَِّح َعلى َحيِّ ، الّصلَّ ً ، ال َهلَّ ّي  .» َفَح

ً: . ومعنى حسن بإسناَد داود أبوُ رواه  َهلَّ ّي .  : تعاَل»  « َح

َة أبيِ وعن -1068 ّلهَّ رضيِ هريِّر ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِذي: قاََل وَس ّل َوا ْفِسيِ  « ِه َن ِد ْد ِبي َق َطٍب آَُمَر َأن َهَمْمت َل َطب بَح َت ُيْح ، َف

ِة آَُمَر ُثّم ّذَن باَلّصلَّ ُيؤ َهاَ َف ً آَُمَر ُثّم ، َل ُيؤّم َرُجلَّ ّناََس َف ِلَف ُثّم ال ِإلى ُأَخاَ
َق ِرَجاٍَل ُأَحّر ِهْم ف ْي َل ٌقبيوُتهم» َع . عليهَّ  متف



ٍد ابِن وعن -1069 ّلهَّ رضيِ مسعوُ ْلَقيِ َأن َسّره  َمْن: قاَل عنهَُّ ال ّلهَّ َيِّ ال
ًدا تعاَلى ِلًماَ غ ِفْظ ُمْس ُيَحاَ ْل ِء َعلى َف ُؤلِ َلوُات َه ْيُث الّص َدي َح ِإّن ، بهّن ُيِّناَ َف

ّلهََّ َع ال ّيكم َشَر ِب َن ّلى ِل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنَن وَس َدىَ ُس ُه ُهّن ال ّن ِإ َنِن ِمن َو ُس
ُهدىَ َلوُ ، ال ُكْم َو ّن ْيتم َأ ّل ِتكم فيِ ص ّليِ كماَ ُبيوُ ّلف هذا ُيَِّص َتَخ ِهَّ فيِ الُم ِت َبي
َتركتم ّنة َل ّيكم ُس ِب َلوُ ، َن ّنَة َتركتم و ّيكم ُس ِب ُتم َن ْل َل َقد ، َلَض َل َناَ و ُت ْيِّ َأ وماَ َر
ّلف َتَخ ّ َعنهاَ َيِّ ُلوُُم مناَفق ِإلِ ْع َفاَق َم ّن َد ، ال َق َل ِهَّ ُيِّؤتَى الّرُجل كاََن َو َدي ، ِب َهاَ ُيِّ

ْيَن ْيِن ب َل ّتى الّرُج َقاََم َح . مسلم  رواهالّصّف. فيِ ُيِّ

ٍة وفيِ       ِإّن: قاَل لهَّ روايِّ ِهَّ رسوَُل   ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ وَس ّلَم َع
َنَن َدىَ ُس ُه ِإّن ، ال َدىَ ُسنِن ِمن َو ُه ِد فيِ الّصلََّة ال ّذُن الذي المَسج َؤ فيهَّ ُيِّ

ِء َأبيِ وعن -1070 ّلهَّ رضيِ الدردا ّلهَّ رسوَُل : سمعت قاَل عنهَّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة ِمن  « ماَ: يِّقوُل وَس َث ٍة فيِ َثلَّ َيِّ ٍو ولِ َقْر ْد ُتَقاَُم لِ َب
ُة ِفيهُم ّ الّصلَّ ِد ِإلِ َذ ق َوُ َتْح ِهُم اْس ْي َل َطاَُن َع ْي ُكْم الّش َلي َع َف ِة .  َع ّنَماَ ، ِباَلَجَماَ ِإ َف
ُكُل ْأ ْئُب يِّ ّذ ِم ِمَن ال َغُن َيَة ال َقاَِص ِإسناَد داود أبوُ  رواه» ال . حسن ب
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ّلهَّ رضيَِ عفاََن بِن عثماََن عْن -1071 ّلهَّ رسوَُل : سمعُت قاََل عنهَُّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلى  «َمْن: يِّقوُُل وَس َء َص ِعَشاَ ٍة فيِ ال َع ّنماَ ، َجـَماَ َأ َك َف
ْيل ِنْصف قاََم ّل ّلى َوَمْن ال ْبح َص ٍة فيِ الص َع ّنماَ ، َجَماَ َأ َك ّلى َف ْيل َص ّل ّلهَُّ ال ُك

. مسلم  رواه»

ِة وفيِ ّي روايِّ ّلهَّ رضيِ عفاََن بِن عثماََن عْن الترمذ : قاَل قاَل عنهَُّ ال
ِهَّ رسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َد  «َمْن: وَس ِه َء َش ِعَشاَ ٍة فيِ ال كاَن جَماَع

َلة ِنْصِف ِقياَُم لهَُّ ْي ّلى وَمْن ، َل َء َص ِعَشاَ َفْجر ال ْل ٍة، فيِ وا َع َلهَُّ َكاََن جَماَ
ِم َياَ ِق َلة َك ْي ّترمذي  قاَل» َل . صحيٌح حسن : حديٌِّث ال

ّلهَّ رضيَِ ُهريِّرة َأبيِ وعن -1072 ِهَّ رسوَُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْوُ: قاَل وَس َل َو َلُموَُن  «  ْع ِة فيِ َماَ يِّ َعتَم ْبِح ال ُهماَ والّص ْوُ َت َلوُ َل ًوُا َو ْب » ح
ٌق ِهَّ سبق . وقد عليهَّ متف ِوُل . بط



ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل وعنهَُّ -1073 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَس: وَس َل  » 
ٌة َقَل َصلَّ ْث َلى َأ ِفقيَن َع َناَ ِر صلَّة ِمْن الُم َفْج ِء ال ِعشاَ ْوُ َوال َل َلُموَُن َو ْع ماَ َيِّ
ُهماَ ِفيهماَ ْوُ َت ْوُ َل َل ًوُا َو ْب . عليهَّ  متفق» ح
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تركهّن في الشديد والوعيد الكيد والنهي

ّله قال والصلة الصلوات على تعالى:  { حافظوا ال
} . الوسطى

الزكاة وآتوا الصلة، وأقامإوا تابوا، تعالى:  { فإن وقال
} . سبيلهم فخلوا

ٍد ابِن وعن -1074 ّلهَّ رضيِ مسعوُ َألُت: قاََل عنهَُّ ال ِهَّ رسوَُل  َس ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّي َع َأ ّلم:  ْعَماَِل وَس َل ْفَضُل ا ُة : قاَل ؟ َأ ِتهاَ على « الّصلَّ ْق » َو

ُثّم قلُت ّي :  ِبّر : قاَل ؟ َأ ْيِِّن «  َد ِل َوُا َلُت » ال ُثّم ق ّي :  ُد : قاَل ؟ َأ « الجهاَ
ِبيِل فيِ ِهَّ َس ّل ٌق» ال . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيَِ عمَر ابِن وعن -1075 ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاَل عنهماَ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِنيَِ:  وَس ُب ِلَسلَُّم « ِة َخْمٍس على ا َد ّ ِإلهََّ لِ َأْن : َشهاَ ّلهَّ ِإلِ ، ال
َأّن ًا و ِهَّ رسوُُل ُمحمد ّل ِم ، ال ِإقاَ ِة و ِء ، الّصلَّ ِإيِّتاَ ِة َو ْيِت َوَحّج ، الّزكاَ َب ، ال

ِم ْوُ ٌق» َرمضاََن َوَص . عليهَّ  متف

ِهَّ رسوُُل : قاََل قاَل وعنهَُّ -1076 ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُأِمْرُت:  وَس  »
ِتَل َأْن ّتى الناََس ُأقاَ ُدوا ح ّ ِإلهَّ لِ َأْن َيِّْشه ّلهَّ ِإلِ َأّن ال ًدا َو ِهَّ رسوُُل ُمَحّم ّل ، ال

ِقيُموُا ُيِّ ُتوُا ، الّصلََّة َو ْؤ ُيِّ َة و ِإذا ، الّزكاَ ُلوُا َف َع ّنيِ َعصُموُا ذلَك َف ُهْم ِم َء ِدماَ
َلهْم َوُا َأْم ّ َو ّق ِإلِ ِم بح ِلسلَّ ْهم ، ا ُب ِهَّ على َوِحَساَ ّل ٌق» ال . عليهَّ  متف

ٍذ وعن -1077 ّلهَّ رضيِ معاَ َعثنيِ:  قاَل عنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل ب ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َيمن ِإلى وَس ّنَك:  فقاَل ال ِإ ْأتيِ « ْوًُماَ ت ْهِل مْن َق ، الكتاَب َأ

ُهْم ُع ْد ِة ِإلى َفاَ َهاَد ّ ِإلهَّ لِ َأْن َش ّلهَّ ِإلِ ّنيِ ، ال َأ ّلهَّ رسوُُل و ِإْن ، ال ُهْم َف
ُعوُا ُهم ، ِلذلَك َأطاَ ِلم ْع َأ ّلهَّ َأّن َف َتَرض َتعاَلى ال ْف ِهْم ا ْي َل َصلوُاٍت خْمَس َع

ٍم كّل فيِ ْوُ ٍة، َيِّ َل ْي َل ِإْن و ُعوُا ُهْم َف َطاَ ُهم ، ِلذلَك َأ ِلم ْع َأ ّلهَّ َأّن ف َعاَلى ال َت
َتَرض ْف ِهْم ا ْي َل ُذ َصدقة ع ْؤَخ ِئهم ِمْن ُت ِنياَ ْغ ّد َأ ُتر ِئهم َعلى َف َقرا ِإْن ، ُف ُهْم َف
ُعوُا َطاَ َلَك َأ ّيِّاََك ، ِلذ ِإ ِئم َف َكرا ِلهم و ّتِق َأْموُا ْعوُة َوا ِم َد ُلوُ ْظ ّنهَُّ ، َالم ِإ ْيَس َف َل

َهاَ َن ْي ْيَن َب ِهَّ وب ّل ٌق» ِحَجاٌَب ال . عليهَّ  متف

ٍر وعن -1078 ّلهَّ رضيِ جاَب ّلهَّ رسوَُل : سمعُت قاَل عنهَُّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإّن:  يِّقوُُل وَس ْيَن «  ْيَن الّرُجِل َب َب ِر الّشْرِك َو ْف ُك ِة َتْرَك وال » الّصلَّ
. مسلم رواه



َة وعن -1079 َد ْيِّ ّلهَّ رضيِ ُبَر ّلى النبيِّ عن عنهَُّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع قاَل وَس
ُد: ْه َنناَ الذي  « الع ْي ُهْم ب َن ْي َب ُة و َهاَ فمْن ، الّصلَّ َك ْد َتَر َفَر َفق  رواه» َك

. صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي

ِد بِن شِقيق وعن -1080 ِهَّ عب ّل َفِق التاَبعيِّ ال ّت ِهَّ على الُم ّلهَّ َرِحمهَُّ َجلَّلت ال
ٍد َأْصحاَُب  كاََن: قاَل ّلى ُمَحّم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ يِّروَن لِ وَس ْيئ ِمَن َش

ْعماَِل َل ُكهَُّ ا ْفٌر َتْر ْيَر ُك ِة. َغ ِليِّماَن كتاَب فيِ الترمذي رواهالّصلَّ ٍد ا ِإسناَ ب
صحيٍح.

َة َأبيِ وعن -1081 ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ِهَّ رسوُُل : قاَل قاََل عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإّن:  وَس ّول « ِهَّ ُيِّحاَسُب ماَ َأ ُد ِب ْب ْوُم الع ِة َيِّ ِهَّ مْن الِقياَم ِل َعم

ُتهَُّ ِإْن ، صلَّ ُلحت َف ْد ، َص َق َفلَح َف َأنجح َأ ْد ، َفسدْت وإن ، َو َق وَخِسر َخاََب َف
ِإِن ، َقص َف ْنت ِهَّ ِمْن ا ِت ًاَ ِفريِّض ْيئ ُظروا وجّل َعّز ، الّرّب قاَل ، َش َهْل : ان

ِدي ْب َع ّوُع مْن ِل َط َكّمُل ، َت ُي َقص ماَ بهاَ َف َت ْن ِة ِمَن ا ِريَِّض َف ِئُر تكوُُن ُثّم ؟ ال َساَ
ِهَّ ِل . حسن حديِّث وقاَل الترمذي  رواه» هذا َعلى َأعماَ
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ِم والمإِر ُلِل الصفوِف بإتما ِيتها ، ا فيها والتراّص ، وتسو

ِر َعن -1082 ِب َة ْبِن جاَ ّلهَّ رضيِ ، سُمر ُهَماَ ال ْن َناَ  َخرَج: َقاََل ، ع ْي َل َع
ِهَّ َرُسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل وَس َألِ: َف ّفوَُن  «  ُتُصّف كماَ َتُص

َكُة ِئ َد الملَّ ْن َهاَ ِع ّب َناَ» ؟ َر ْل ُق َف ِهَّ رُسوَُل : يِّاَ   ّل ْيَف ال َك ِئكُة َتُصّف َو ِعند الملَّ
ّبهاَ ِتّموَُن: قاَل ؟ ر ُيِّ ُلوَل الّصفوَُف  «  َتراّصوَُن ، ا َيِّ  رواهالصّف» فيِ و

. مسلم

ْيِّرة َأبيِ وعن -1083 ّلهَّ َرِضيَِ ، ُهر ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوُل َأّن ، ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْوُ: قاَل وَس َلُم  «ل ِء فيِ ماَ الناَُس يِّع َدا ّن ّوِل َوالّصّف ال َل َلْم ُثم ، ا

ُدوا ّ يِِّج ِهُموُا َأْن ِإلِ َت ِهَّ َيِّْس ْي َل َتهُموُا َع ٌق» لِْس . عليهَّ  متف

ْنهَُّ -1084 َع َقاََل َقاََل و ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيُر: وَس  «َخ
َهاَ الّرجاَِل ُصفوُِف ُل ّو َهاَ وشّرهاَ ، َأ ْيُر آَِخُر ِء ُصفوُِف وخ ّنَساَ ، آَِخُرهاَ ال
َهاَ َهاَ َوشّر ُل ّو . مسلم  رواه» َأ



ِعيد أبيِ وعن -1085 ّي س ِر ْد ّلهَّ رضيَِ الُخ ِهَّ رُسوُل َأّن ، عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َأىَ وَس ِهَّ فيِ : ر ِب ًا َأْصحاَ َأّخر َقاََل ، ت ُهْم ف ّدُموُا: َل َق َأتّموُا  « ت ف
َتّم ، ِبيِ ْأ َي ُكْم َول ُكم َمْن ِب َد ْع ْوٌُم يِّزاُل لِ ، َب َأّخُروَن َق َت ُهُم َحتى َيِّ ّلهَّ ُيِّوُّخَر » ال

. مسلم رواه

ٍد َأبيِ وعن -1086 ّلهَّ رضيِ ، مسعوُ ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل : كاََن قاَل ، ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ َيِّْمسُح وَس َب ِك ِة فيِ َمناَ ُقوُُل ، الّصلَّ ُوُوا: ويِّ ولِ  « اْست

ِلفوُا ِلَف َتخت َت َتْخ ُكْم ف ُب ُلوُ ِلينيِ ، ُق ُكم ِلي ْن ُلوُا ِم ِم ُأو َلْحلَّ َهى ا ّن الذيَِّن ثّم ، وال
َنهْم ُلوُ ِذيِّن ُثّم ، يِّ َنهْم ال ُلوُ . مسلم  رواه» َيِّ

ّلهَّ رضيِ َأنٍس وعن -1087 ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّوُوا: وَس ُكْم  « َس َف ُفوُ ِوُيَِّة َفإّن ، ُص ِم ِمْن الّصّف َتْس ِة َتماَ » الّصلَّ
ٌق . عليهَّ متف

َيَِّة  « فإّن: البخاَري روايِّة وفيِ ِوُ ُفوُِف َتس َقاَمة ِمن الّص ِة ِإ  .» الّصلَّ

ْنهَُّ -1088 َع ِقيَمِت: قاَل  و ُأ ُة   َبل ، الّصلَّ َأق َناَ ف ِهَّ رُسوُُل َعلي ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِهَّ وَس ِه َوُْج َقاََل ِب ِقيُموُا: ف َأ ُكْم  « َف ُفوُ َتراّصوُا ُص ّنيِ ، و ُكْم َفإ ِمْن َأرا
ِء ِري َوَرا ْه ُه» َظ ّي  روا ُبَخاَر ِهَّ ال ِظ ْف َل ِلٌم ، ِب ُه وُمْس َناَ ْع . بم

ٍة وفيِ َوايِّ ّي ِر ِر ُبَخاَ َكاََن: لل َناَ  و ُد ُق َأح ْلَز َبهَُّ َيِّ ِك ِكِب َمن ْن ِهَّ ِبم ِب َدِمهَّ صاَِح َق و
ِهَّ َقدِم  .» ِب

َعِن -1089 ْعَماَِن َو ّن ٍر بِن ال ّلهَّ رضيَِ ، بشي : سمعُت قاَل ، عنهماَ ال
ّلهَّ رسوَُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّوُّن: يِّقوُُل وَس ُتس َل ُكْم  «  َف ُفوُ ْو ، ُص َأ

َفّن ِل ُيَخاَ ّلهَّ ل ْيَن ال ُكْم َب ِه ٌق» وُجوُ . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ      ٍم روايِّ َأّن لمسل ّلهَّ رسوَُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع كاََن وَس
ّوُي َناَ ُيَِّس َف ُفوُ ّتى ، ُص ّنماَ ح َأ ّوُي ك َهاَ ُيَِّس َداَح ب ِق ّتى ، ال َأىَ َح ّناَ َر َناَ َقد أ ْل َق َع

ْنهَُّ ُثّم َع ًاَ َخَرج .  ْوُم َقاََم َيِّ ّتى َف َد َح ّبُر َكاَ َك َأىَ ، ُيِّ ًاَ رُجلَّ َفَر ِديِّ ُه َباَ ْدُر ِمَن ص
َد: فقاََل الّصّف َباَ ِهَّ  « ِع ّل ّوُّن ، ال ُتَس ُكْم َل َف ُفوُ ْو ، ُص َفّن َأ ِل ُيَخاَ ّلهَّ َل ْيَن ال ب

ُكْم»  .وُجوُه

ِء وعِن -1090 ّلهَّ رضيِ ، عاَزٍب بِن البَرا رسوُُل  كاََن: قاََل ، عنهماَ ال
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلُل ، وَس ٍة ِمْن الّصّف َيِّتخ َي ٍة ِإلى َناَِح َي َيِّمَسُح ، َناَِح



َناَ ُدوَر َناَ ، ُص َب ِك ُفوُا  لِ: ويِّقوُُل ، َوَمناَ ِل َت ِلَف َتْخ َت َتْخ ُكْم َف ُب ُلوُ َكاََن» ُق : َيُِّقوُُل  و
ّلهَّ إن َتهَُّ ال َك ِئ ّلوَُن َوَملَّ ُفوُِف على ُيَِّص َوِل الّص ُل ِإسناَد داود أبوُ  رواه» ا ب

. َحَسٍن

َعن -1091 ّلهَّ رضيَِ ُعمَر ابن و ِهَّ رسوَُل َأّن ، عنهماَ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِقيُموُا: قاََل وَس َأ ُفوَُف  « ُذوا الّص ِكب، َبيَن َوَحاَ َناَ ّدوا الم َلَل، وُس الَخ
ُنوُا ِلي ِدي َو ْيِّ أ

َ ُكْم ِب ِن َوُا َذُروا َولِ ، ِإْخ ْيطاَِن، َفُرَجاٍَت َت َصّفاَ وَصَل وَمْن للش
َلهَُّ ّلهَّ َوَص َعَ َوَمْن ، ال َط ّفاَ َق َطعهَُّ َص ّلهَّ َق ِإسناَد داود أبوُ  رواه» ال صحيٍح. ب

َعْن -1092 ّلهَّ رضيَِ َأنٍس و ْنهَُّ ال ِهَّ رسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُكْم  « ُرّصوُا: قاَل َف ُفوُ ُبوُا ، ُص َقاَر َنهاَ َو ْي ُذوا ، َب ْعناَق وحاَ َل ِذي ، باَ ّل َوُا َف

ْفِسيِ ِه َن ِد َي ّنيِ ب َطاََن َلَرىَ ِإ ْي ْدُخُل الّش َلِل مْن َيِّ ّنهاَ ، الّصّف َخ َذُف كأ » الَح
ِإسناَد داود أبوُ رواه صحيح حديِّث . مسلم شرط على ب

َذُف      ٍء» « الح ٍة  بحاَ ٌء ثم مفتوُحتين معجم وذاٍل مهمل َنٌم وهيِ فاَ َغ  :
ٌد ُكوُُن صغُاٌَر ُسوُ َيمِن َت ْل . ِباَ

ِهَّ رسوَُل َأّن وعنهَُّ -1093 ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأتّموُا: قاَل وَس  » 
ّدَم الّصّف ّلذي ُثّم ، المق ِهَّ ا ِلي ْقٍص َمْن َكاََن َفَماَ ، يِّ ُكْن ن َي ْل الّصّف فيِ َف

ِر َؤّخ ِإسناَد داود أبوُ  رواه» الُم . حسن ب

ّلهَّ رضيِ عاَئشة وعن -1094 ّلهَّ رسوُل : قاَل قاَلت عنهاَ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإّن: وَس ّلهَّ  «  َتهَُّ ال َك ِئ ّلوَُن وملَّ  رواه» الّصفوُف مياَِمن على ُيِّص

ِإسناَد داود أبوُ ٍم شْرِط َعلى ب ِل ِهَّ ، ُمْس َلٌف رجٌل وفي َت ِهَّ فيِ ُمْخ ِق ِثي ْوُ . ت

َعِن -1095 ِء و ّلهَّ رضيَِ البرا ْنهَُّ ال ّناَ: قاَل َع ُك َناَ ِإذا  «  ّلي ْلَف َص رسوُِل َخ
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ وَس ْبب ُكوَُن َأْن َأْحب ِهَّ َعْن َن ِن ِبُل ، َيِِّمي َليناَ ُيِّق ِهَّ ع ِه َوُْج ِب

ُتهَُّ ، ْع ِنيِ  « َرّب: يِّقوُل َفسِم َبَك ِق َذا ْوَُم ع َعُث َيِّ ْب ْو َت َأ ُعَ   َدَك َتْجَم َباَ  رواه»  ع
. مسلم

َعْن -1096 َة َأبيِ و ّلهَّ رِضيَِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل : قاََل قاَل ، ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُطوُا: وَس ِلماََم  «وّس ّدوا ، ا َلَل َوُس . داود أبوُ  رواه» الَخ

َنِن َفْضِل باُب- 195 ِبة الس ِت ِئِض مَإَع الرا الَفَرا
ّلَها وبياِن ِلها َأَق ْكَم َأ َنُهما ومإا و بي



ِنيَن ُأّم عْن -1097 َبَة ُأّم المؤِم ِبي ّلهَّ رضيَِ ُسفياََن َأبيِ ِبنِت َرْملَة ح ال
ْعُت َقاَلْت ، عنهماَ ّلهَّ رسوَُل : َسِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « َماَ: يِّقوُُل وَس

ٍد ِمْن ْب ِلم ع ّليِ ُمْس ِهَّ ُيَِّص ّل َعاَلى ل ٍم ُكّل َت ْوُ َتيِْ َيِّ ْن َة ِث َعًة عْشر ْك ًاَ َر ْيَر َتطوُع َغ
ِة ِريَِّض ّ ، الف َنى ِإلِ ّلهَّ َب ًاَ لهَُّ ال ْيت ِة فيِ َب ّن ْو ، الَج ّ َأ ِإلِ ِنيِ :  ِة» فيِ بيٌت َلهَُّ ُب ّن الج

. مسلم رواه

َعِن -1098 ّلهَّ َرضيَِ ُعَمر ابِن و ُهماَ ال ْن ْيُت: قاََل ، ع ّل َعَ  َص ِهَّ رُسوُل َم ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيِن وَس َت َع ْك ْبَل َر ِر َق ْه ّظ ْيِن ، ال َت َع ْك َهاَ َوَر َد ْع ْيِن ، َب َعت ْك وَر

َد ْع ِة َب ْيِن ، الُجُمع ْكعت ْعد وَر ِرِب َب ْيِن ، المغُ ْكعت ْعد ور ِء. ب ِعَشاَ ٌقال . عليهَّ متف

ِد وعْن -1099 ِهَّ عب ّل ّفٍل بن ال َغُ ّلهَّ رِضيَِ ُم ِهَّ رسوُُل : قاََل قاَل ، عنهَُّ ال ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَن: وَس َب ْيِن ُكّل  «  َن ٌة َأذا ْيَن ، َصلَّ ْيِن كّل ب َذان ٌة َأ ، َصلَّ

ْيَن ْيِن ُكّل َب َن َذا ٌة َأ َثة فيِ  وقاََل» َصلَّ َثاَل َء  «لَمْن: ال ٌق» َشاَ . عليهَّ  متف

ُد ْين الُمَرا َن َذا َل َذاُن باَ َل َقاَمُة : ا ِل . َوا

ّنِة ركعتي تأكيد باب- 196 الصبح س
ّلهَّ رِضيَِ عاَئشَة عن  -1100 َهاَ ال ْن ِبيِّ َأّن ، ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ُع لِ كاََن َد ًاَ يِّ ْبَل َأْربع ِر َق ْه ّظ ْيِن ، ال َت َع ْك ْبَل وَر ِة ق َدا َغُ . ال
. البخاَري رواه 

ْنهاَ -1102 ّلى النبيِ َعِن َوع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْكعتاَ:  قاََل وَس ِر « َر الفْج
ْيٌر ّدنياَ ِمَن خ . مسلم  رواه» ِفيهاَ وَماَ ال

ٍة وفيِ ُهَماَ:  ورايِّ َل ْنياَ ِمَن ِإليِّ َأحب « ّد ًاَ ال  .» جميع

ِد َأبيِ وعْن -1103 ِهَّ عب ّل َباٍَح بِن ِبلَِّل ال ّلهَّ رضيَِ َر ْنهَُّ ال ّذِن ، ع َؤ رسوُِل ُم
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َتى ّنهَُّ َأ وَس ِهَّ َرُسوَُل َأ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

َنهَّ ِذ ُيؤ ِة ِل ِة ِبَصلَّ َدا َغُلْت ، الغُ ً َعاَئَشُة َفَش ٍر ِبلَّلِ َأْم َلتهَُّ ِب َأ ْنهَُّ َس َبَح َحتى َع َأص

ّدا َقاََم ، ِج َنهَُّ ِبلٌَّل َف ِة َفآذ َعَ ، ِباَلّصلَّ َب َتاَ َنهَُّ و َذا َلم ، َأ ِهَّ َرُسوُُل َيِّْخُرْج َف ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّلى َخَرج فلماَ ، وَس ّناَِس ص ُه ، ِباَل َبر َأخ ْتهَُّ عاَئَشَة َأّن َف َل َغُ َش
ٍر َأْم ْتهَُّ ِب َل َأ ْنهَُّ َس ّدا َأصبَح حتى ع ّنهَُّ ، ج َأ َأ و َط ِهَّ َأب َلي َقاَل ، باَلُخروِج َع ْعنيِ َف َيِّ  

ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإنيِ :  وَس ْنُت «  ْعُت ُك َك ِر ركعتيِ َر َفْج  فقاََل» ال
ِهَّ رسوُل :يِّاَ ّل ّنك ال َبْحَت ِإ ّدا َأْص ْوُفقاََل: ؟ ِج َبحُت «ل َثَر َأص ْك َبحُت ِمماَ َأ ، َأص

ُهماَ ُت ْع ُهَماَ ، لَرك ُت ْن َأْحس ُهَماَ» و ُت ْل َأجَم ِإسناَد داود َأبوُ رواهَو . حسن ب



الفجر ركعتي تخفيف باب- 197
وقتهما وبيان ، فيهما يقرأ مإا وبيان

ّلهَّ َرِضيَِ عاَئشَة عْن -1104 َهاَ ال ْن ِبيِّ َأّن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع كاََن وَس
ْيِن ُيَِّصليِ َت ْكع ْيِن َر َت َف ْيَن َخِفي ِء َب َدا ّن ِة ال َقاَم ِل ْبِح َصلَّة ِمن َوا ٌق الّص ّتَف . ُم
. عليهَّ

ٍة وفيِ ّليِ روايِّ ُيَِّص َتيِ لهَماَ:  ِر، َركع َفْج ُفهَماَ ال ّف ُيَخ ُقوَُل: حتى َف َهلَأ َأ   قَر
ُأّم فيهماَ ُقْرآَِن؟ ِب ،ال

ٍة وفيِ ٍم روايِّ ِل ّليِ : كاَن لُمْس َتيِ ُيَِّص َع ِر رك َفْج َذا ال َعَ ِإ َذاَن سِم َل ُفهماَ ا ّف ُيَِّخ و
.

ٍة وفيِ ِإذا روايِّ َلعَ :  َفْجُر َط . ال

َعْن-1105 ّلهَّ رِضيِ حفَصَة  و َهاَ ال ْن ِهَّ رسوَُل َأّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّذَن ِإذا كاََن وَس ّذُن َأ َؤ َدا ، للّصبِح الُم َب ّلى ، الّصبُح َو ْين ص َخفيفتيِن ركعت

ٌق . عليهَّ . متف

ٍة وفيِ ٍم روايِّ ّلهَّ رسوُُل : كاََن لمسل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَ إذا وَس َل َط
َفْجر ّ ُيِّصليِ لِ ال ْيِن ِإلِ َعت ْك ْيِن. َر َفت َخفي

َعِن -1106 ّلهَّ َرِضيِ ُعمَر ابن و ْنهماَ ال ّلهَّ رسوُُل  كاََن: قاَل َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّليِ وَس ْيِل ِمَن ُيِّص ّل َنى ال ْث َنى م ْث ِتر ، م ُيِّوُ ٍة و َع ْك ِر ِمن بَر آَِخ

ْيِل ّل ّليِ ، ال ُيَِّص َعتيِن و ْبل الّرك ِة َق ِة َصلَّ َغُدا َأّن ، ال َك َذاَن َو ِهَّ ال ْي َن ُذ ُأ ٌق. ب  متف
. عليهَّ

َعِن -1107 ّلهَّ َرِضيَِ عباٍَس ابِن و ْنهَماَ ال ِهَّ َرُسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُأ كاََن وَس ْقَر َتيِ فيِ َيِّ َع ْك ِر َر َفْج ْل ُهَماَ الولى فيِ ا ْن ُلوُا :  ِم ُقوُ ّناَ {  ِهَّ آََم ّل ِباَل

ِزَل وَماَ ْن َناَ ُأ ْي ِة وفيِ ، البقرة فيِ التيِ اليُِّة  } ِإل ّناَ :  ِمنهماَ الِخَر { آََم
ِهَّ ّل ْد ِباَل َه ّناَ َواْش َأ  .} ُمسلُموَُن ِب

ٍة وفيِ ِة : فيِ روايِّ ْوُا :  ِعمراَن آَِل فيِ التيِ الخر َل َعاَ َت ٍة ِإلى {  ِلَم ٍء َك َوُا َس
َنناَ ْي ُكْم َب ُن ْي َب . مسلم  رواهماَ} َو



َة َأبيِ وعْن -1108 ّلهَّ َرِضيِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ِهَّ رسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َأ وَس َتيِِ فيِ قَر َع ْك ِر َر َفْج ْل ُقْل :  ا َهاَ َيِّاَ { ّيِّ أ

ِفُروَن َ َكاَ ْل ُقْل{  و  } ا َوُ   ُه
ّلهَّ ٌد ال . مسلم رواه  } َأَح

ّلهَّ رِضيَِ عمر ابِن وعِن -1109 ُهماَ ال ْقُت: قاَل ، عن ِبيِّ  رم ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ًا وَس ْهر ُأ َش ْقَر ْيِن فيِ يِّ َعت ْك ْبَل الّر ِر َق َفْج ْل ُقْل  : ا َهاَ َيِّاَ {  ّيِّ أ

َ

ِفُروَن َكاَ َوُ  { قلو: ،} ال ّلهَّ ُه ٌد ال ُه  } َأَح : حديٌِّث وقاَل الترمذي . روا
. َحَسٌن
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َد كان سواء عليه والحّث اليمن جنبه على ل أم بالليل تهّج

ِئَشَة  عْن-1110 ّلهَّ َرِضيِ عاَ َهاَ ال َلت عن ّنبيِّ  كاََن: قاَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلى إذا وَس َعتيِ ص ْك ِر َر َفْج ْل َطجعَ ، ا ِهَّ على اْض ّق ْيِّمِن ِش َل  رواه. ا

ّي . البخاَر

َهاَ -1111 ْن َلْت َوع ّلى النبيِّ  كاََن: َقاَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّليِ وَس ْيَن فيماَ ُيَِّص ب
َغ َأْن ْفُر ِء صلَّة ِمْن يِّ ْلعَشاَ ِر إلى ا ْلفْج َدىَ ا َة إْح ْكعًة َعْشَر ّلُم َر ْيَن ُيَِّس ُكّل ب

ْيِن َعت ِتُر ، رك ُيِّوُ ٍة و َد َوُاِح َكَت َفإذا ، ِب ّذُن َس َؤ ِة ِمْن الُم ِر صلَّ َفْج ْل ّيَن ، ا َتب َلهَُّ و
َفْجُر ْل ُه ، ا َء ّذُن َوجاَ َؤ َعَ قاَم ، الُم َك ْين َفَر َعت ْك ْيِن َر َت َف َعَ ُثّم ، َخِفي َطَج َعلى اْض
ّقهَّ ْيَِّمِن ِش َل ّتى هكذا ، ا َيهَُّ َح ِت أ

ْ ّذُن يِّ َؤ ِة الُم َقاََم ِل ِلٌم  رواه. ل َهاَ ُمْس ُل ْوُ َق ،. :
ّلُم ُيِّس ْين « ْين ُكّل ب َت ْكع ٍم فيِ هوُ  هكذا» َر ْعد ومعناَه مسل ْيِن ُكّل : ب َت ْكع َر

.

َة َأبيِ  وعْن-1112 ّلهَّ رضيَِ ُهريِّر ِهَّ رسوُُل : قاَل قاََل ، عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإذا: وَس ّلى  «  ُكْم َص ُد َتيِِ َأَح َع ْك ِر ر َفْج ْعَ ال َطِج َيض ْل َعلى َف

ِهَّ ِن  .» يِِّمي

َواه َد والترمذي ، داود َأبوُ َر ِني َأساَ ٍة ب : حديٌِّث الترمذي . قاََل صحيح
. َصِحيٌح َحَسٌن
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ّلهَّ َرضيَِ ، ُعَمَر ابِن َعِن -1113 ُهماَ ال ْن ْيُت: قاََل ، ع ّل ِهَّ رسوُِل َمعَ  ص ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيِن وَس َت َع ْك ْبل ر ِر َق ْه ّظ ْيِن ، ال َعت ْك َهاَ وَر َد ٌق. بع عليهَّ  متف

.

َعْن -1114 ِئَشة و ّلهَّ َرِضيَِ عاَ َهاَ ال ْن ِبيِّ َأّن ، ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُع لِ كاَن ًاَ يِّد ْبَل َأْربع ِر َق ْه ّظ ّي رواه ، ال . البخاَر

َعنهاَ -1115 ّلى النبيِّ  كاََن: قاَلْت َو ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيتيِ فيِ ُيَِّصليِّ وَس َب
ْبَل ْهر َق ّظ ًاَ ال َبع ُيصليِّ يِّْخُرُج ثم ، َأْر ّناَِس َف ُيَصليِّ يِّدُخُل ُثّم ، ِباَل َتيْن َف َع ْك ، َر

ّناَِس ُيِّصليِّ َوكاََن ِرب ِباَل ْغُ ْدُخُل ُثّم ، الَم ُيصليِّ بيتيِ َيِّ ْتيِن َف َع ْك ُيَِّصليِّ ، َر َو
ّناَِس َء ِباَل ِعشاَ ْدُخُل ، ال ْيتيِ َويِّ ُيصليِّ َب ْيِن َف َت َع ْك . مسلم  رواه. ر

َبَة ُأّم وعن -1116 ِبي ّلهَّ َرِضيَِ َح َلْت عنهاَ ال ِهَّ رسوُُل : قاَل َقاَ ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َبعَِ َعلى َحاَفَظ  «مْن: وَس َعاٍَت َأْر ْبَل رك ِر َق ْه ّظ َأْربعٍَ ، ال َو

َهاَ َد ْع ّلهَّ َحّرمهَُّ ، َب ّناََر على ال  .» ال

. صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل والترمذي ، داود أبوُ رواه

َعْن -1117 ِد و ِهَّ عب ّل ّلهَّ رِضيَِ الساَئب بن ال ْنهَُّ ال ِهَّ رسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّليِ كاََن وَس ًاَ ُيَِّص َد َأْربع ْع ْبَل الّشْمُس َتزول َأن ب ِر َق ْه ّظ ، ال

َقاََل َهاَ: و ّن ِإ َعٌة  «  َتُح َساَ ْف َهاَ ُت ِء َأبوُاُب ِفي ُأِحّب ، الّسَماَ َد َأن ف َع فيهاَ ليِ َيِّص
ِلٌح عَمٌل . حسٌن : حديٌِّث وقاََل الترمذي  رواه» َصاَ

َعْن -1118 ِئَشَة و ّلهَّ َرِضيَِ َعاَ َهاَ ال ْن ِبيِّ َأّن ، ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ًاَ ُيَِّصّل َلْم ِإذا كاََن ْبَل َأْربع ِر، ق ْه ُهّن الظ ّ َدهاَ َصلَّ ْع . ب

ُه َوا ّي َر َقاََل الترمذ . حسٌن : حديٌِّث َو
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ّلهَّ رضيِ َطاَلٍب َأبيِ بِن عليِّ عْن -1119 ْنهَُّ ال ّنبيِ  كاََن: قاََل ، ع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّليِ وَس ْبَل ُيِّص ِر َق َعْص َعَ ال َب َعاٍَت َأْر ْفِصُل ، َرك ُهّن َيِّ َن ْي ِم َب ّتْسلي ِباَل
ِة َعلى َك ِئ ِبيَن الملَّ ُهْم َوَمْن ، المقر َع ِب ِلِمين ِمَن ت ِنيَن المْس  رواه. َوالمؤِم

. حسٌن : حديٌِّث وقاََل الترمذي



َعن -1120 ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمَر ابن و ُهَماَ ال ْن ّنبيِّ عِن ، ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلهَّ  « َرِحَم: قاََل ، وَس ًا ال ّلى اْمَرء ْبَل ص ِر ق َعْص ًاَ ال  .» َأْربع

َواه . َحَسٌن : حديٌِّث وقاََل والترمذي ، داود أبوُ َر

ّلهَّ َرِضيَِ ، طاَلٍب َأبيِ بن عليِّ وعْن -1121 ّلى النبيِّ َأّن ، عنهَُّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّليِ كاََن وَس ْبَل ُيَِّص ِر َق َعص ْيِن ال َت َع ْك . َر

َواه . صحيح بإسناَد داود أبوُ َر

َلها هاَعدَب المغرب َةُّنس باب- 201 وقب
رقم الحديث (انظر عمر ابن حديث البواب هذه في تقدم

) وهما1112 رقم الحديث (انظر عائشة وحديث ) ،1095
ّلى النبي أن صحيحان ّلُه َص َليِه ال ّلم َع بعد يصلي كان َوَس
ركعتين. المغرب

َعْن-1122 َو ِد   ْب ِهَّ َع ّل ّفٍل بِن ال َغُ ّلهَّ َرِضيَِ ُم ّنبيِّ َعِن ، عنهَُّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلوُا: قاََل وَس ِرب َقبَل  «َص َقاََل» الَمغُ ِة فيِ   َث ّثاَل َء  « لَمْن: ال َشاَ

ّي  رواه» . البخاَر

ّلهَّ َرضيَِ َأنٍس وعن -1123 ْنهَّ ال ْد قاََل َع َق َل ْيُِّت :  َأ رسوُِل َأصحاَِب ِكباََر َر
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِدُروَن وَس َت ْب َي َيِّ ِر َوُا َد الّس . رواه المغُرِب عن

. البخاَري

ْنهَُّ -1124 َع ّناَ: َقاََل و ُك ّليِ   ِد َعلى ُنَص ِهَّ رسوُِل َعه ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْيِن وَس َعت َد َرك َأكاََن فقيَل ، الَمغُرِب َقبَل الّشْمس ُغروِب بع رسوُُل : 

ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهَماَ وَس ّ َناَ : كاََن قاَل ؟ َصلَّ ِهَماَ َيِّرا ّلي َلْم ُنَص َناَ َف ْأُمْر َيِّ
َلْم َهناَ َو ْن َواه. َيِّ ِلٌم  َر . ُمْس

ّناَ: َقاََل وعنهَّ -1125 ُك ِة   َن ِديِّ ِإذا ِباَلَم ّذَن ف ّذُن َأ َؤ ِة الُم ِرِب ِلَصلَّ ، الَمغُ
َدُروا َت ْب َي ا ِر َوُا ُعوُا ، الّس َك ْتين َفَر َع ِريَِّب الّرُجَل إّن َحتى ، َرك َغُ َيدُخُل ال ل

َِد َيْحَسُب الَمسج َة َأّن َف ْد الّصلَّ ّليْت ق ِة من ُص ِهماَ َمْن َكثَر ّلي ُه. ُيَِّص َوا  َر
ِلٌم . ُمْس

وقبلها عدهاَب العشاء َةُّنس باب- 202



ِهَّ ُق ُعَمَر ابِن حديُِّث في ْيُت: الّساَب ّل َعَ  َص ِبيِّ َم ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َتيِن َع َد َرك ْع ِء َب ِعَشاَ ِد وحديُِّث ، ال ِهَّ عب ّل ّفل بِن ال َغُ ْيَن: ُم َب ْيِن كّل  «  َذان َأ

ٌة ٌق» َصلَّ َق . كماَ عليهَّ  متف َب ) .1096 رقم الحديِّث (انظر . س

َةالجمع ّنةُس باب- 203

ِهَّ ُق ُعمَر ابِن حديُِّث ِفي ِب ّنهَُّ الّساَ ّلى َأ َعَ ص ِبيِّ َم ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْيِن َت َع َد َرك ْع ِة َب َع ٌق الُجُم . عليهَّ . متف

َة َأبيِ عْن -1126 ّلهَّ رِضيَِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل : قاَل قاََل َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلى  «إذا: وَس ُكُم َص ُد َعَة َأح ُيَصّل ، الُجُم ْل َهاَ َف َد ْع ًاَ ب  رواه» َأْربع

. مسلم

َعِن -1127 ّلهَّ َرِضيِ  ُعمَر ابِن َو ُهَماَ ال ْن ِبيِّ َأّن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّليِ لِ كاََن َد ُيِّص ْع ِة َب ّتى الُجُمعـ ِرف ح ْنَص ّليِ َيِّ ُيَص ْيِن َف َعت ْك ِهَّ فيِ َر ِت ْي رواه ، َب

. مسلم



 البيت في النوافل جعل استحباب باب- 204
مإوضع مإن للنافلة بالتحّول والمإر وغيُرها الراتبة سواء

بكلم بينهما الفصل أو الفريضة

ِد َعْن -1128 ّلهَّ رِضيَِ ثاَبِت بِن زيِّ ْنهَُّ ال ّنبيِّ َأّن ، َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلوُا: قاََل وَس ّيِّهاَ  « ص ّناَُس َأ ُكْم فيِ ال ِت ُيوُ ِة أفضَل َفإّن ، ُب ُة الّصلَّ صلَّ
ِء ِهَّ فيِ الَمْر ِت ْي ّ َب َبَة ِإلِ ُتوُ ْك ٌق» الم . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ ُعَمَر ابِن وعن -1129 ُهماَ ال ْن ِبيِّ َعِن ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُلوُا: قاَل َع ُكْم ِمْن  « اْج ِت ُكْم فيِ صلَّ ِت ُيوُ ِهاَ ولِ ، ُب ُذو ّتِخ ًا َت ُبوُر ٌق» ُق  متف
. عليهَّ

َعْن -1130 ٍر و ّلهَّ َرِضيِ جاَب ْنهَُّ ال َقاََل قاََل َع ِهَّ رسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكْم َقَضى  « إذا: وَس ُد َتهَُّ َأَح ِه فيِ صلَّ ِد َعْل ، مْسِج َليْج ِهَّ َف ْيت َب ًاَ ِل ِمْن َنِصيب
ِهَّ ِت ّلهَّ َفإّن ، َصلَّ ِهَّ فيِ َجاَِعٌل ال ِت ْي ِهَّ ِمْن ب ِت ًا صلَّ ْير . مسلم  رواه» َخ

ٍء ْبِن ُعَمر َوعْن -1131 َعَ َأّن عطاَ ِف ْير ْبَن َناَ َب َلهَُّ ُح ِئب إلى َأْرس ابن الّساَ
ٍر ُأْخِت ُلهَُّ َنِم َأ ٍء َعْن َيِّْس ُه َشيِْ ْنهَُّ َرآَ ِويُِّة ِم َعاَ ِة فيِ ُم َقاََل الّصلَّ َنعْم: َف  

ْيُت ّل َعهَُّ َص َعَة َم ِة فيِ الُجُم َلّماَ ، المقُصوَُر ّلَم َف ِلماَُم َس فيِ ُقمُت ، ا
َقاَِميِ ْيُت ، م ّل َلماَ ، َفص ْد : لِ فقاَل ِإليِّ َأْرسَل َدخل َف ُع َعلَت: إذا لماَ َت ف
ْيَت ّل ْلهاَ َفلَّ ، الُجُمعَة ص ّلَم َحتى َتِص َك َت ْو َت ِهَّ رسوَُل َفإّن ، تْخُرَج َأ ّل ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ًة ُنوُِصَل لِ َأْن ، ِبذلَك َأمَرناَ وَس ٍة صلَّ ّتى بصلَّ ّلَم ح َك َت ْو َن َأ

. مسلم رواهَنْخُرَج.

الوتر صلة على الحّث باب- 205
وقته وبيان كدةؤمإ نةُس أنه وبيان

ّلهَّ َرِضيَِ عليِّ َعْن -1132 ْنهَُّ ال ِتُر: قاََل َع ْيس  الوُ ٍم َل ْت ِة ِبَح َكَصلَّ
ِة َب ُتوُ ْك ِكْن ، الم ِهَّ رسوُُل َسّن ول ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ  « إّن: قاََل وَس ال

ْتَر ُيِِّحّب ِوتٌر ْلوُ ِتُروا ، ا ْو َأ ْهَل َيِّاَ ، ف ُقْرآَِن َأ ْل  .» ا

َقاََل والترمذي داود أبوُ رواه . حسٌن : حديٌِّث و



َعْن -1133 ِئَشَة َو ّلهَّ رِضيَِ َعاَ َهاَ ال ْن َلْت ، ع ْيِل ُكّل  ِمْن: َقاَ ْد الل َتر َق ْو َأ

ِهَّ رسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّوِل ِمْن وَس ْيِل َأ ّل ِهَّ وَمن ، ال ِط ْوَس َوِمْن ، َأ
ِه ِر َتهى آَِخ ْن َوا ُه .  ْتُر ِر إلى ِو ٌق. الّسَح . عليهَّ  متف

ّلهَّ َرِضيَِ ُعمَر ابِن وعِن -1134 ْنهَماَ ال ّنبيِّ َعِن ، َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكْم آَِخَر  «اْجعلوُا: َقاََل وَس ِت ْيِل صلَّ ّل ًا ِباَل ْتر ٌق» ِو عليهَّ  متف

َعْن -1135 ٍد َأبيِ َو ّي سعي ِر ْد ّلهَّ رِضيِ الُخ ْنهَُّ ال ّنبيِّ َأّن ، َع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِتُروا: قاََل وَس ْو َأ ْبَل  « ِبُحوُا َأْن ق . مسلم  رواه» ُتْص

ّلهَّ رضيَِ ، عاَئشَة وعن -1136 َهاَ ال ْن ِبيِّ َأّن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّليِ كاََن َتهَُّ ُيِّص ْيِل َصلَّ ّل ِهيِ ، ِباَل ِرَضٌة و َت ْع ِهَّ بيَن ُم َديِّ ِقيَِ َفإذا ، َيِّ ْتُر ب ِوُ ، ال

ِهاَ ْوترْت َأيِِّقظ َأ . مسلم . رواه َف

ٍة وفيِ      َفإذا لهَّ روايِّ ِقيَِ :  ُقوُِميِ: قاََل الوُتُر َب ِتري  «  ْو َأ  .» َعاَئشُة يِّاَ َف

َعِن -1137 ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمَر ابن و ّنبيِّ َأّن ، َعنهَماَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِدروا: َقاََل وَس َباَ ْبَح  «  ِر» الّص ْت ِوُ .باَل

َواه . صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاََل والترمذي ، داود أبوُ َر

َعْن -1138 ٍر و ّلهَّ رِضيِ جاَب ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل : قاََل َقاََل ، ع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُم لِ َأْن َخاَف  « مْن: وَس ِر ِمْن َيِّ ْيِل آَخ ّل ِتْر ، ال ُيوُ َلهَُّ َفل ّو ومْن ، َأ
ُقوَُم َأْن طِمعَ ُه يِّ ِتْر ، آَِخَر ْيل آَِخر َفليوُ ّل ِإّن ، ال ِر صلَّة ف ْيِل آَِخ ّل ٌة ال ُهوُد ، مْش
. مسلم  رواه» َأفَضُل وذلَك

الضحى صلة فضل باب- 206
ّلها وبيان المحافظة على والحّث ، وأوسطها وأكثرها أق

عليها

َة َأبيِ عْن -1139 ّلهَّ َرضيِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ّلى َخليليِ  أوَصاَنيِ: قاَل ، ع اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِم وَس ِة بِصياَ َث ٍم َثلَّ ّيِّاَ َعتيِ ، شهر ُكّل ِمن َأ ْك َأْن ، الّضَحى ور ِتَر و ُأو

ُقد َأْن َقبل ٌق» َأْر . عليهَّ  متف



َتَحّب إنماَ النوُم قبل واليِّتاَر ُق لِ لمن ُيِّْس ِث ّليل آَخر باَلِستيقاَظ َيِّ فإْن ال
ّليل فآخر وثق أفضل. ال

َعْن -1140 ّلهَّ َرِضيِ َذر َأبيِ و ْنهَُّ ال ّلى النبيِّ عن ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِبُح: قاَل ُيِّص ُكْم ِمْن ُسلََّمى ُكّل َعلى  «  ِد َقٌة َأح ُكّل صد َف ِبيحة :  َدقٌة َتس ص

ُكل ، صدقة تحميدة ،وكل ٍة و َل َقٌة َتهلي َد ُكّل ، ص َدقٌة تكبيرة َو َأمر ، ص و
ْعروِف َقٌة باَلم ِر عِن ونهيٌِ ، صد َك ْن َقٌة الُم ِزئ ، صد ُيِّْج َتاَِن ذلَك ِمن و ْكع ر

ُهماَ ُع َك . مسلم  رواه» الضحى ِمَن يِّر

َعْن -1141 ّلهَّ رضيَِ عاَئشَة و ْنهاَ ال ِهَّ رسوُُل  كاََن: قاَلْت ، َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّليِ وَس ًاَ الّضَحى يِّص ُد ، َأْربع َء ماَ ويَِّزيِّ ّلهَّ شاَ . مسلم  رواه. ال

ٍء ُأّم وعْن -1142 ّلهَّ َرِضيَِ طاَلٍب َأبيِ بنِت فاَِختَة هاَنيِ ْنهاَ ال : َقاَلْت ، ع
ْبُت َه ِهَّ رسوُل ِإلى ذ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍم وَس ْتِح عاَ َف ُتهَّ ال ْد َتِسُل َفوُج ْغُ يِّ

َلّماَ ، َغ َف ِهَّ ِمْن َفَر ِل ّلى ، ُغْس ٌق. ُضحى َوذلَك ، َركعاٍَت َثماَنيَِ َص . عليهَّ  متف
. مسلم روايِّاَت إحدىَ لفظ مختصر وهذا

إلى الشمس ارتفاع مإن الضحى صلة : تجويز باب- 207
زوالها

ّلى أن والفضل الضحى وارتفاع الحّر اشتداد عند تص

ِد عن -1143 َقم بن زيِّ ّلهَّ َرِضيِ َأْر ْنهَُّ ال ّنهَُّ ، ع َأىَ َأ ًاَ َر ْوُم ّلوَُن َق ِمَن ُيَِّص
َأَماَ: فقاَل ، الّضَحى ْد   َق ِلُموُا َل َة َأّن َع ِر فيِ الّصلَّ ْي ِه َغ ِذ ِة ه َع ْفَضُل الّساَ ، َأ

ِهَّ رسوَُل إّن ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُة: قاََل وَس ِبيَن  « َصلَّ ّوا تْرَمُض ِحيَن ال
ِفَصاَُل . مسلم  رواه» ال

َترَمُض ِء  بفتح» «  . « الحّر : شدة يِّعنيِ ، المعجمة وباَلضاَد والميم التاَ
ُعَ ُوالِفصاَل ُهوُ َفصيٍل جْم ِبِل ِمَن : الصغُير و ِل . ا

المسجد تحية صلة على الحّث باب- 208
دخل وقت أي في ركعتين يصلي  قبل الجلوس وكراهية
ّلى وسواء نةُس أو فريضة صلة أو التحية بنية ركعتين ص

غيرها أو راتبة



َة َأبيِ عن -1144 ّلهَّ رِضيَِ قتاَد ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل : قاََل قاََل ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُدكم َدَخَل  « إذا: وَس َد أَح ِلْس َفلَّ ، المْسِج ّتى َيِّج ّليَِ َح ُيَِّص

ْيِن َعت ْك ٌق» َر . عليهَّ  متف

ٍر وعن -1145 ِب ّلهَّ رضيَِ جاَ ْنهَُّ ال ْيُت: قاََل ع َأت ِبيِّ   ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َهوُ وَس ِد ِفيِ و َقاََل ، المْسج ْين  «َصّل: َف َعت ْك ٌق» ر . عليهَّ  متف

الوضوء دْعَب ركعتين استحباب باب- 209

َة أبيِ عن -1146 ّلهَّ َرِضيَِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ِهَّ َرسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َيِّاَ: ِلبلٍَّل قاََل وَس ِنيِ ِبلَُّل  « ْث ّد َأْرَجى َح َتهَُّ َعَمل ِب ْل ِم فيِ َعِم ِلْسلَّ ، ا
ّنيِ ِإ ْعُت َف ْيَك َدّف سِم َل ْع ْيَن َن ّي ب ّنة» فيِ َيِّد َقاََلالَج ْلُت  َماَ:   ً َعِم َعَملَّ
ِدي َأْرَجى ْن ّنيِ ِمْن ع ّهْر َلم َأ َط َت ًا َأ ُهوُر ٍة فيِ ُط َع ْيٍل ِمْن َساَ ْو َل ٍر َأ ّ َنهاَ ِإلِ
ْيُت ّل ِر ِبذلَك َص ّطهوُ ِتَب ماَ ال ّليَِ َأْن ليِ ُك ٌق. ُأَص لفظ . وهذا عليهَّ  متف

. البخاَري

ّدّف ِء» « ال ْوُُت  باَلفاَ ْعِل : َص ّن ُتهَُّ ال َك ّلهَّ ، الْرِض َعلى َوَحَر . َأعلم وال

 لها سالِوالغت جوبهاُوو َةالجمع يوم فضل باب- 210
 إليها والتبكير بّطيتوال

عليه الله صلى النبّي على والصلة الجمعة يوم والدعاء
 فيه وسلم

الجمعة بعد الله ذكر إكثار واستحباب الجابة ساعة وبيان
ّله قال في فانتشروا الصلة قضيت تعالى:  { فإذا ال

ّله، فضل مإن وابتغوا الرض، ّله واذكروا ال ًا ال لعلكم كثير
} . تفلحون

َعْن -1147 َة َأبيِ و ّلهَّ َرِضيَِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاََل ، َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْيُر: وَس ِم  «خ ْوُ َعْت يِّ ِهَّ طل ْي َل ْوُُم الّشْمُس َع ِة َيِّ َع ِهَّ الُجُم ِفي  :

َق ِل ْدِخَل َوفيهَّ ، آَدُم ُخ ّنَة ُأ ِرَج وفيهَّ ، الَج َهاَ ُأْخ ْن . مسلم  رواه» ِم

ْنهَُّ -1148 َع ِهَّ َرُسوُُل : قاَل َقاََل َو ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  « َمْن: وَس
َأ َوُّض َأْحَسَن َت َء ف ُوُُضوُ َعَة، َأتى ُثّم ال َعَ الُجُم َتَم ْنصَت فاَْس َأ ِفَر ، َو َنهَّ ماَ َلهَُّ ُغ ْي َب



ْيَن َب ِة َو َع َيِّاَدة الُجُم ِز ِة و َث ٍم َثلَّ ّيِّاَ ْد ، الَحَصى َمّس َوَمْن ، َأ َق َغُاَ َف رواه» َل
. مسلم

ْنهَُّ -1149 َع ِبيِّ َعِن َو ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلوُاُت: قاََل وَس  « الّص
ِة إلى والُجُمعُة الَخْمُس ّفَراٌت ، رَمَضاََن إلى َوَرَمَضاَُن ، الُجمع َك ماَ ُم

ُهّن َن ْي َبِت إذا ب ِن ُت ِئُر اْج َباَ . مسلم  رواه» الك

ْنهَُّ -1150 َع َعِن َو ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمَر ابِن و ُهْم ال ْن ّنهماَ ، َع َعاَ َأ ّلهَّ رسوَُل َسِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلى يِّقوُُل وَس ِد َع َوُا ْع ِه َأ ِر َب ْن َيّن: ِم ِه َت ْن َي َل َوُاٌم  «  ْق َعْن َأ

ِهُم ْدِع َعاَِت َو ْو ، الجُم ِتَمّن َأ َيْخ ّلهَّ َل ِبهْم على ال ُلوُ ُنّن ُثّم ، ُق ُكوُ َي ِفليَن ِمَن ل َغُاَ ال
. مسلم  رواه»

َعن -1151 ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمَر ابِن َو ُهَماَ ال ْن ِهَّ َرسوَُل َأّن ، َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َء ِإذا: « قاََل ، وَس َاَ ُكُم ج ُد َعَة َأَح َتِسْل ، الُجُم ْغُ َي ٌق» َفل . عليهَّ  متف

ٍد أبيِ وعن -1152 ّي سعي ِر ْد ّلهَّ َرِضيَِ الُخ ْنهَُّ ال ِهَّ رسوَُل َأّن ، َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُغْسُلقاََل: وَس ِم  «  ْوُ ِة َيِّ َع ٍم كّل على َواِجٌب الُجُم ِل َت » ُمْح

ٌق . عليهَّ متف

ِلم الُمراد َت ُغ ِباَلُمْح ِل َباَ ُد : ال َوالُمَرا ُوُُجوُِب .  َوُجوُُب ِباَل ٍر :  َياَ ِت كْقوُِل ، اخ
ِهَّ الّرُجِل ِب ّقَك ِلَصاَِح ّلهَّ ، عليِّ َواِجِب َح . أعلم وال

َعْن -1153 َة َو ّلهَُّ َرِضيَِ َسُمَر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : قاََل قاََل ع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َأ  « َمْن: وَس َوُّض ْوَُم َت ِبهاَ الجمعة َيِّ اغتسَل ومن ، ونعمت َف

ُغُْسل . حسن : حديِّث وقاَل والترمذي ، داود أبوُ » . رواه أفَضل فاَل

َعْن -1154 ّلهَّ َرِضيَِ َسلَماََن َو َقاََل قاَل ، عنهَّ ال ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َتِسُل  « لِ: وَس ْغُ ْوَُم َرُجٌل َيِّ ِة َيِّ َطهُر ، الُجُمع َت َيِّ َع ماَ و َطاَ َت ِمْن اس
ٍر ْه ِهُن ، ُط ّد ِهَّ ِمْن َويِّ ِن ْه ِهَّ ِطيِب ِمن َيَِّمّس َأو ، ُد ِت ُيِّفّرق فلَّ َيِّْخُرُج ُثّم ، َبي
ْيَن ْيِن َب َثن ّليِ ُثّم ، ا ِتَب َماَ ُيَِّص ْنِصُت ُثّم ، َلهَُّ ُك ّلم إذا ُيِّ َك ِلَماَُم ت ّ ، ا ِفَر ِإلِ لهَُّ ُغ
َنهَّ ماَ ْي ْيَن َب ِة وب َع . البخاَري  رواه» الخَرىَ الُجُم

َعْن -1155 َة َأبيِ و ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ رسوُل َأّن ، َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َتَسَل  «َمن: قاَل وَس ْغ ْوُم ا ِة َيِّـ َع ِة ُغْسَل الُجُم َب َناَ فيِ َراَح ُثّم ، الج

ّنَماَ ، الولى الساَعة َأ َك َنًة قّرَب ف ِة فيِ َراَح ومْن ، َبد َع َية الّساَ ِن ّثاَ ، ال



ّنماَ ًة َقّرَب َفكأ َقَر ِة فيِ َراَح َوَمْن ، َب َع ِة الَساَ ِلث َثاَ ّنماَ ، ال ًاَ َقّرَب َفكأ ْبش َك
ِة فيِ َراَح ومْن َأقَرَن، َع ِة الّساَ ِبع ّنماَ ، الّرا َراَح ومْن ، َدَجاََجًة َقّرَب َفكأ

ِة فيِ َع ِة الّساَ ّنماَ الخاَِمس ْيَضًة َقّرَب َفكأ ِإذا ، ب ِلماَُم َخَرج َف َحَضَرِت ، ا
َكُة ِئ ُعوَُن الملَّ ّذكَر» َيِّْستِم ٌقال . عليهَّ  متف

ُغسَل: قوُلهَّ َناَبة  «  ً َأي  ،» الَج ُغسلَّ ُغُْسل :  ِة ك َب َناَ ِة فيِ الج . الّصَف

ْنهَُّ -1156 َع ِهَّ َرُسوَُل َأّن و ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوَُم ذكر وَس ِة َيِّ َع ، الُجُم
َقاََل ِفيهاَ: َف َعٌة  «  ِفقهاَ لِ َساَ َوُا ٌد ُيِّ ْب ِلٌم َع ُهوُ ، ُمس ِئٌم َو ّليِ َقاَ َأُل ُيَِّص ّلهَّ يِّس ال
ًاَ ْيئ ّ ، َش ُه ِإلِ َطاَ ْع ّيِّاَه َأ َأَشاََر» ِإ َو ِه   ِد َهاَ ِبي ُل ّل َق ٌق ، ُيِّ عليهَّ. متف

َة َأبيِ َوعْن -1157 ّي ُموُسـى َأبيِ بِن ُبرد ِر َع َلش ّلهَّ َرِضيَِ ا ْنهَُّ ال : َقاََل ، َع
ُد َقاََل ْب ِهَّ َع ّل ّلهَّ رَضيَِ ُعمَر ابُن ال ُهَماَ ال ْن ْعت: ع َأَسِم َباََك   ّدُث َأ َعن ُيَِّح

ِهَّ َرُسوُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْأِن فيِ وَس ِة َش َع ِة؟ ساَ َع : : قلُت َقاََل الُجُم
ُتهَُّ ، نعْم ُقوُُل َسِمع ْعُت يِّ ّلهَّ رُسوَُل : سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس : َيِّ

ْيَن ماَ « هيِ ِلَس َأْن ب ِلماَُم َيِّج ُة ُتقَضى َأْن ِإلى ا . مسلم  رواه» الّصلَّ

َعْن -1158 ّلهَّ َرِضيَِ َأوٍس بِن َأوِس َو ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإّن: وَس ُكْم َأفَضِل ِمْن  «  ّيِّاَِم ْوُم َأ ِة َيِّ َع َأكثروا ، الُجُم عليِّ ف
ِة ِمَن ِهَّ الّصلَّ ِإّن ، ِفي ُكْم َف َت ْعروَضٌة َصلَّ ِإسناَد داود أبوُ  رواه» عليِّ َم ب

. صحيح
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ظاهرة بلية اندفاع أو ظاهرة نعمة حصول عند

ِد َعْن -1159 ْع ّقاٍَص َأبيِ بِن َس ّلهَّ َرِضيَِ َو ْنهَُّ ال َناَ: َقاََل ع َعَ  َخَرْج َرُسوُِل َم
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّكَة ِمن وَس ُد َم ِريِّ َنَة ُن ِديِّ َلّماَ ، الَم ّناَ َف ًباَ ُك ِريِّ ِمن َق

َء َورا َعَ ُثّم َنَزَل َعْز َف ِهَّ َر ْيِّ َد َعاَ ، َيِّ ّلهَّ فد َعًة ال ًدا َخّر ُثّم ، َساَ َكَث ، َساَِج َفَم
ً ِوُيِّلَّ َعَ قاََم ُثّم ، َط َف ِهَّ َفَر ْيِّ َد َعًة ، َيِّ ًدا َخّر ُثّم ، ساَ َلهَُّ ساَِج َع َف ًاَ   َقاََل: َثلَّث َو  

ّنيِ ْلُت ِإ َأ ّبيِ َس ْعُت ، َر َف ِتيِ َوَش َطاَنيِ ، ُلّم ْع َأ ُلَث َف َفَخررُت ، ُأّمتيِ ُث
ًدا ّبيِ ساَج ْعُت ُثّم ، ُشكًرا ِلَر ْأِسيِ َرف ْلُت ، َر َأ ّبيِ َفَس ِنيِ ، ُلّمتيِ َر َطاَ ْع َأ َف

ًا َفخرْرُت ، ُأّمتيِ ُثلَث ّبيِ ساَجد ًا لر ْعت ثّم ، ُشكر ّبيِ َفَسألُت َرأِسيِ َرف َر
ُلَث َفأعطاَنيِ ، ُلّمتيِ ّث ّبيِ» ساَِجدا َفَخَررُت ، الَخَر ال . داود أبوُ  رواهِلَر
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ّله قال أن عسى لك نافلة به فتهجد الليل تعالى:  { ومإن ال

ًا ربك يبعثك ًا مإقامإ } . مإحمود
} الية. المضاجع عن جنوبهم :  { تتجافى تعالى وقال
ً تعالى:  { كانوا وقال } . يهجعون مإا الليل مإن قليل

َعن -1160 ِئَشَة َو ّلهَّ َرِضيَِ عاَ ْنهاَ ال َلْت ، َع َكاََن: َقاَ ِبيِّ   ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُُم وَس ْيِل ِمَن َيِّ ّل ّطر َحتى ال َتف َدَماَه َت ْلُت ، َق ُق ِلَم َلهَُّ َف ُعَ :  َن يِّاَ هذا َتْص
ِهَّ رُسوُل ّل ِفَر َوقد ال ّدم ماَ َلَك ُغ َق ِبَك ِمن َت ْن َأّخَر َوَماَ َذ َفلَّ: َقاََل ؟ َت َأ  » 
ُكوُُن ًدا َأ ْب ُكوًُرا َع » . َش

ٌق        َعِن عليهَّ متف ِة . و ُه شعبَة بِن المغُير ٌق ، نحوُ . عليهَّ متف

َعْن -1161 ّلهَّ َرِضيَِ عليِّ َو ْنهَُّ ال ِبيِّ َأّن ، ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َقهَُّ ِطَمَة َطر ً َوفاَ ْيلَّ َقاََل ، َل َألِ:  َف َياَِن «  ّل ٌق» ؟ ُتص . عليهَّ  متف

َقُة   ُه» « طر َتاَ َأ ْيلَّ  :  . ل

َعن -1162 ِم و ِد بِن ساَل ِهَّ عب ّل ّطاَِب بِن ُعَمَر بِن ال ّلهَّ رِضيِ الَخ ُهم ال ْن ، َع
ِيهَّ َعن ِب أ

َأّن َ ِهَّ رسوَُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعَم:  َقاََل وَس ِن ُد الّرجُل «  عب
ِهَّ ّل ّليِ كاََن َلوُ ال ْيِل ِمَن ُيَِّص ّل ِلٌم  قاََل» ال َكاََن:  ساَ ُد َف ْب ِهَّ َع ّل َد ال ْع لِ ذلَك ب
َناَُم ْيِل ِمَن َيِّ ّل ّ ال ً ِإلِ ِليلَّ ٌق. َق . عليهَّ  متف

ِد َوعن -1163 ِهَّ عب ّل ِرو بِن ال ّلهَّ رَضيَِ العاَِص بِن َعْم ُهَماَ ال ْن َقاََل قاََل َع  :
ِهَّ َرُسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع َيِّاَوَس َد «  ْب ِهَّ َع ّل ْثَل تكن لِ ال : كاََن ُفلٍَّن ِم

ُقوُُم ْيَل َيِّ ّل َتَرَك ال َياََم َف ْيِل ِق ّل ٌق» ال . عليهَّ  متف

ٍد ابن وعن -1164 ُعوُ ّلهَّ رضيَِ َمْس ْنهَُّ ال ِكَر: َقاََل ، ع ُذ َد   ْن ِبيِّ ِع ّن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َلًة َناََم َرُجٌل وَس ْي باَل َرُجٌل « ذاَك : قاََل ، َأصبَح َحتى َل

َطاَُن ْي ِهَّ فيِ الّش ْي َن َأو ُأذ ِنهَّ : فيِ قاَل   ٌق  ، » ُأذ . عليهَّ متف

َة َأبيِ وعن -1165 ّلهَّ َرِضيِ ، ُهريَِّر ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوَُل َأّن ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُد:  قاََل وَس ِق ْع َيِّ َطاَُن «  ْي ِة َعلى الّش ِفي ْأِس قاَ ُكم َر ِد َوُ ِإذا ، َأَح َناََم ُه

ٍد َثلََّث ، ِرب ، ُعق ٍة كّل َعلى َيِّض َد ْيَك ُعق َل َع ْيٌل :  ْد َطوُيٌِّل ل ُق ِإْن ، َفاَر ف
ْيقَظ َت َكَر ، اْس َذ ّلهَّ َف َلى ال َعاَ ّلت َت ٌة انح َد ْق ِإْن ، ُع َأ ف ّلت توُّض ٌة انَح َد ِإن ، ُعق َف



ّلى ّلت ص ُه انَح ُد َهاَ ُعق ّل َبَح ، ُك َأص ًاَ ف ّيب نِشيط ّنفِس َط ّ ، ال ِإلِ َأصبح َو

ِبيَث ْفِس َخ ّن ٌق» َكْسلََّن ال . عليهَّ  متف

َيُة  ِف ْأِس قاَ ُه: الّر .  آَِخُر

ِد َوعن -1166 ِهَّ عب ّل ٍم بِن ال َ ّلهَّ َرِضيَِ َسلَّ ْنهَُّ ال ِبيِّ َأّن ، َع ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َهاَ: قاََل وَس ّيِّ أ

َ ّناَُس  «  ْفشوُا ال ِعُموُا ، الّسلََّم َأ ْط َأ َعاََم َو ّط ، ال
ّلوُا ْيل َوَص ّل ّناَُس باَل ُلوُا ، ِنياٌَم َوال ّنَة َتدُخ ٍم الَج  .» ِبَسلَّ

ُه  ّي روا . صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاََل الترمذ

َة َأبيِ َوعْن -1167 ّلهَّ َرِضيَِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل : قاََل قاََل َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْفَضُل:  وَس َأ ِم « ّياَ َد الص ْع ْهُر َرَمَضاََن ب ِهَّ َش ّل ، الُمَحّرُم ال

ْفَضُل َأ ِة َو َد الّصلَّ ِة بع ِريَِّض َف ُة ال ْيل» َصلَّ ّل ِلٌم  رواهال . ُمس

َعِن-1168 َو ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمَر ابِن   ُهَماَ ال ْن ِبيِّ َأن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُة:  َقاََل وَس ْيِل «َصلَّ ّل َنى ال ْث َنى، َم ْث ِإذا َم ْفَت َف ْبح ِخ ِتْر الّص ْو َأ ِة َف َد » ِبوُاِح
ٌق . عليهَّ متف

ْنهَُّ -1169 َع ِبيِّ َكاََن: َقاََل َو ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّليِ وَس ْيل مَن ُيِّص ّل ال
َنى ْث َنى َم ْث ُيِّوُتُر ، َم ٌق. ِبَركعة َو . عليهَّ متف

َنٍس وعْن -1170 ّلهَّ رِضيِ َأ ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل َكاََن:  قاََل ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِطُر وَس ِر مَن ُيِّف ْه ّتى الّش ُظّن ح ّتى ويَِّصوُُم ، ِمنهَُّ يِّصوُم لِ َأْن َن ح
ُظن ِطَر لِ َأن َن ْف ْنهَُّ ُيِّ ًاَ ِم ْيئ ُء لِ َوكاََن ، َش ُه َأْن َتَشاَ ْيِل ِمَن َترا ّل ًاَ ال ّلي ِإلِ ُمَص
َتهَُّ ْيِّ َأ ًاَ َولِ ، َر َتهَُّ ِإلِ َناَئم ْيِّ َأ ُه. َر ّي  روا . البخاَر

َعْن -1171 ِئشة و ّلهَّ رضيِ عاَ َهاَ ال ْن ِهَّ َرسوَُل َأّن ، ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّليِ َكاَن وَس َدىَ ُيِّص َة ِإْح َعًة َعشَر ْك ْعنيِ َر َت ْيِل فيِ   ّل ُد ال َيِّْسُج َة   َد الّسْج

ْدر ذلَك ِمْن ُأ َماَ َق ْقَر ُكْم يِّ ُد ْبَل آَيِّة َخْمِسين َأح َعَ َأن َق َف ْأسهَُّ يِّْر ُعَ ، َر َك َيِّْر و
ْيِن َت َع ْك ْبل َر ِة َق ِر َصلَّ َفْج ُعَ ُثّم ، ال َطِج ِهَّ على يِّْض ّق َليِّْمِن ِش ّتى ا َيهَُّ َح ِت أ

ْ يِّ
ِدي َناَ ِة الُم . البخاَري رواه ، للصلَّ

َهاَ -1172 ْن َلْت َوع ِهَّ رُسوُُل كاَن  ماَ: َقاَ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد وَس ِزيِّ  َيِّ
ِه فيِ َولِ رمضاََن فيِ ِر ْي َعلى َغ َة ِإْحدىَ   َعًة عشر ْك ّليِ َر ُيِّص ًاَ :  َفلَّ َأْربع



َأْل ِهّن َعْن َتْس ِن ِهّن ُحْس ّليِ ُثّم ، َوطوُل ًاَ ُيَِّص َأْل َفلَّ َأْربع ِهّن َعْن َتْس ِن ُحْس
ِهّن ّليِ ُثّم ، َوطوُل ًاَ ُيَِّص ْلُت َثلَّث ُق َف ِهَّ رُسوَُل : يِّاَ .  ّل َناَُم ال ْبَل َأت ،؟ ُتوُتَر َأْن َق

َنيِّ ِإّن عاَئشُة « يِّاَ فقاَل: ْي ٌق» قلبيِ َيِّناَُم َولِ َتناَماَِن ع . عليهَّ  متف

َهاَ -1173 ْن ِبيِّ َأّن وع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَُم كاََن وَس ّول َيِّ ْيل َأ ّل ، ال
ُه ويِّقوُُم ُيصليِ آَِخر ٌق َف عليهَّ. . متف

َعن -1174 ٍد ابِن و ُعوُ ّلهَّ رِضيِ َمْس ْنهَُّ ال ْيُت: َقاََل ، َع ّل َعَ  ص ِبيِّ َم ّن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َلًة وَس ُي َلْم ، َل ًاَ َيِّزْل َف ٍر َهَمْمُت حتى قاَئم َأْم ٍء ِب َقيل. ُسوُ  ماَ:  

ِلس َأْن َهمْمُت:  قاَل ؟ َهمْمت َأدعهَُّ َأْج ٌق َو . عليهَّ . متف

َعْن -1175  َفهََّ و ّلهَّ َرِضيَِ ُحذيِّ ْنهَُّ ال ْيُت: َقاََل ، ع ّل َعَ  َص ِبيِّ َم ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍة ذاَت ، وَس َل ْي َتح َل َت ْف َة َفاَ َقَر ُعَ فقلُت ، الب َك َيِّْر َد :  ْن ِة ِع َئ ُثّم ، الِم

ّليِ فقلُت ، مضى ُيَِّص ٍة فيِ بهاَ :  َع ْك ْلُت ، فَمَضى ، ر ُق ُعَ َف َك َيِّْر ُثّم ، بهاَ : 
َتح َت ْف َء ا ّنَساَ َهاَ ال َأ َقر َتَح ُثّم ، َف َت ْف َأهاَ ، ِعْمَراَن آَل ا َقَر ُأ ، َف ْقَر ً َيِّ َتَرّسلَّ ِإذا ُم

ِة َمّر َيِّ ّبَح َتْسبيٌح ِفيهاَ ِبآ ِإذا ، َس َؤاٍل َمّر َو َأَل ِبُس ّوُذ َمّر وإذا ، َس َتع َذ ب ّوُ َع ُثّم ، َت
َعَ َك َعل ، َر ُقوُُل فج ْبَحاََن: َيِّ ّبيِ  ُس ِم ر َكاََن ، العظي ُعهَُّ َف ُكوُ ًا ُر ِهَّ ِمْن َنْحوُ َياَِم ِق

ّلهَّ  سِمعَ: قاَل ُثّم ، َده لَمْن ال َناَ ، َحِم ّب ُد لك َر ً قاََم ُثّم ، الْحم ًاَ َطوُيِّلَّ ِريِّب َق
َقاََل َسجد ُثّم ، ركعَ ِمّماَ ْبحاََن : َف ّبيَِ ُس ْعلى َر َل َكاََن ا ُه َف ُد ًاَ َسُجوُ ِريِّب ِمْن َق

ِهَّ َياَِم . مسلم  رواه. ِق

َعْن -1176 ٍر َو ّلهَّ رِضيِ جاَب ْنهَُّ ال ِئَل َقاََل ع ِهَّ َرُسوُُل : ُس ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّي وَس َأ ِة :  ْفَضُل الّصلَّ ُطوُُل:  قاَل ؟ َأ ُنوُِت «  ُق مسلم  . رواه» ال

.

ُد  ُنوُت المرا َياَُم ِِباَلق ِق . : ال

َعْن -1177 ِد َو ِهَّ عب ّل َعاَِص بِن َعْمرو بِن ال ّلهَّ َرضيَِ ، ال ُهَماَ ال ْن َرُسوَُل َأّن َع
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأَحّبقاَل:  وَس ِة «  ِهَّ إلى الّصلَّ ّل ُة ال َد َصلَّ ُو ، َدا

َأحّب ِم َو ِهَّ إلى الصياَ ّل َد ِصياَُم ال ُو َناَُم كاََن ، َدا ْيل ِنْصَف َيِّ ّل ُقوُُم ال َيِّ َثهَُّ َو ُل ُث
َناَُم َيِّ ُدَسهَُّ و ًاَ َويِّصوُُم ُس ِطُر َيِّوُم ُيِّف ًاَ َو ٌق» َيِّوُم . عليهَّ  متف

َعْن -1178 ٍر َو ِب ّلهَّ َرِضيَِ َجاَ ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل ع ِهَّ َرُسوَُل : سِم ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِإّن:  يِّ ْيِل فيِ «  ّل َهاَ لِ ، َلَساَعًة ال ُق ِلٌم َرجـٌل ُيِّوُاف ُمس



َأُل ّلهَّ يِّس ًا تعاَلى ال ِر من خير ّدنياَ أم َة ال ِر ّ َوالِخ ُه ِإلِ ْعطاَ ُه َأ ّيِّاَ كّل َوذلَك ، ِإ
ٍة َل ْي . مسلم  رواه» َل

َعْن -1179 َة َأبيِ َو ّلهَّ َرِضيِ ُهريَِّر ْنهَُّ ال ِبيِّ َأّن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِم َقاََم ِإذا:  َقاََل وَس ُك ُد ْيِل ِمَن َأَح ّل َتتِح ال َيف َة َفل ْين الّصلَّ َت َع ْيِن ِبرك َخفيفت

ُه» ِلم  روا . مس

َعْن -1180 ِئَشَة َو ّلهَّ َرِضيَِ ، َعاَ ْنهاَ ال ِهَّ َرُسوُُل كاََن:  قاَلت ، َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْيِل ِمن قاَم ِإذا وَس ّل َتَح ال َت َتهَُّ اف ْين َصلَّ َت َع ْك ْيِن ِبَر َت َف رواه ، َخفي

. مسلم

ْنهاَ -1181 َع ّلهَّ رِضيِ ، و َهاَ ال ْن َلْت ، ع ِهَّ رسوُُل كاَن:  قاَ ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْتهَُّ ِإذا وَس ُة فاَت ّليل من الّصلَّ ْو وجعٍَ ِمْن ال ِه َأ ِر ّلى ، غي ِمَن َص

ِر ّنهاَ َنتيِ ال َعة عَشرة ِث ْك ِلم  رواه. ر . مس

ّطاَِب بِن ُعَمَر وعْن-1182 ّلهَّ َرِضيِ الَخ ْنهَُّ ال َقاََل ع َقاَل: ِهَّ رُسوُُل ، ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ِهَّ عن َناَم «َمْنوَس ِب ٍء َعْن أو ، ِحْز ُه ، ِمنهَُّ ْشيِ َفَقرأ
َة بيَن ِفيماَ ِ ِر َصلَّ َفْج ِة ال ِر وَصلَّ ْه ّظ ِتب ، ال ّنماَ لهَُّ ُك َأ ُه ك َأ ْيِل» مَن َقَر ّل رواهال

. مسلم

َعْن -1183 ّلهَّ َرِضيَِ ُهريِّرة َأبيِ و ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل ، ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ « رِحَم:  وَس ْيِل ِمَن َقاََم َرُجلَّ ال ّل َقَظ فصلّى ، ال ْيِّ َأتهَُّ وأ امر

َبْت فإْن ، َهاَ فيِ َنضَح َأ ِه َء وْج ّلهَُّ َرِحَم ، الماَ ًة ال َأ ْيِل ِمن َقاَمت اَمَر ّل ال
ّلْت َظْت ، َفص َق ْيِّ َأ َهاَ و ْوَج ِإن َز ِهَّ فيِ َنَضَحْت َأبيِ ف ِه َء وْج ُه» الماَ أبوُ  روا

ِد ِإسناَ . صحيٍح داود. ب

ْنهَُّ -1184 ٍد َأبيِ َوعْن َوع ّلهَّ َرِضيِ َسعي ِهَّ رسوُُل : قاََل َقاَلِ ، عنهَماَ ال ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقَظ  « إذا: وَس َلهَُّ الّرُجُل َأيِّ ْه ْيل ِمَن َأ ّل ّلياَ ال ْو َفَص ّلى َأ َص

َتيِن َع ْك ًاَ ر ِتَب ، َجِميع ِريَِّن فيِ ُك ّذاك ِكراِت ال ّذ ِإسناَد داود أبوُ  رواه» َوال ب
. صحيٍح

ِئشة وعــن -1185 ّلهَّ رِضيَِ عاَ ْنهاَ ال ِبيِّ َأّن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِإذا:  َقاََل َعس «  ُكْم َن ُد ِة فيِ َأَح ْد ، الّصلَّ ُق َيْر ْل َهب حتى َف ْنهَُّ َيِّذ ّنوُُم َع ، ال



ِإّن ُكْم َف ّلهَُّ ، ناَِعٌس وهوُ َصلى إذا َأحد َع َهُب َل ِفُر َيِّذ َتغُ َيُسّب َيِّس » َنفسهَُّ َف
ٌق ِهَّ متف . علي

َعْن -1186 َة َأبيِ َو ّلهَّ َرِضيِ ُهَريَِّر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإذا:  وَس ُكْم َقاََم «  ُد ْيِل ِمَن َأح ّل ُقرآَُن َفاَستعجَم ال على ال

ِهَّ ِن َلم ، ِلَساَ ِر َف ْد ُقوُُل ماَ َيِّ ْعَ ، يِّ َطِج ْليْض ِلٌم  رواه» َف . ُمس
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َة َأبيِ عْن- 1187 ّلهَّ َرِضيِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُل َأّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًاَ َرَمَضاََن قاَم « مْن:  قاََل وَس ًاَ ِإيِّماَن ِتساَب ِفَر واْح ّدَم َماَ َلهَُّ ُغ َق ِمْن َت

ِهَّ ِب ْن ٌق» َذ . عليهَّ  متف

ْنهَُّ-1188 َوع ّلهَّ َرِضيَِ   ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل  كاََن: َقاَل ، َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّغُب وَس ِم فيِ ُيَِّر َياَ ِر ِمْن َرَمَضاََن ِق ْي ُهْم َأْن غ ْأُمَر ٍة ِفيهَّ َيِّ ُقوُُل ، بعزيِّم في

ًاَ َرَمَضاََن َقاََم « َمْن : ًاَ ِإيِّماَن ِتَساَب ِفَر واْح ّدم َماَ َلهَُّ ُغ َق ِهَّ ِمْن َت ِب ْن  رواه» َذ
ِلٌم . ُمْس
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ّله قال آخر }  إلى القدر ليلة في أنزلناه تعالى:  { إنا ال

السورة.
}  اليات. مإباركة ليلة في أنزلناه تعالى:  { إنا وقال

َعْن -1189 َة َأبيِ َو ّلهَّ َرِضيَِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ِبيِّ عن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َلَة قاَم « َمْن:  قاَل وَس ْي ِر َل ْد َق ًاَ ال ًاَ ِإيِّماَن ِتَساَب ِفر ، واْح ّدم ماَ َلهَُّ ُغ ِمْن تق

ِهَّ ِب ْن ٌق» ذ . عليهَّ  متف

ّلهَّ رِضيَِ ُعمر ابِن وعن -1190 ً َأّن َعنهماَ ال ِبيِّ َأْصَحاَِب ِمْن ِرَجاَلِ ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلَة ُأُروا ، وَس ْي ِر ل ْد َق ِم فيِ ال َناَ ْبعَِ فيِ الم ِر الّس َلواِخ ، ا
ِهَّ رُسوُُل َفقاَل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأرىَ:  وَس ُكْم «  َيِّاَ ْد ُرؤ َأْت َق َط فيِ َتوُا
ْبعَِ ِر الّس َواِخ َل َهاَ َكاََن َفَمْن ، ا َهآ ، ُمتَحّريِّ َتحّر َي ْل ْبعَِ فيِ َف ِر الس َلواِخ » ا
ٌق ُتف ِهَّ م . علي



ِئَشَة وعْن -1191 ّلهَّ َرِضيَِ عاَ َهاَ ال ْن َلْت ، ع ِهَّ رُسوُُل كاََن:  َقاَ ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِوُز وَس ِر فيِ ُيِّجاَ َعْشـ ِر ال َواِخ َل ُقوُل ، رمَضاََن ِمْن ا َيِّ « : و

ْوا َلَة تَحّر ْي ِر َل ْد َق ِر فيِ ال ِر العْش َواِخ َل ٌقَرَمضاََن» ِمْن ا . عليهَّ  متف

ْنهاَ -1192 َع ّلهَّ َرِضيَِ َو ِهَّ َرُسوَُل َأّن عنهاَ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل وَس
ْوا:  َتحّر ْيلَة «  ِر َل ْد َق ِر فيِ ال ْتـ ِر من الوُ َعْش ِر ال َلواِخ ُه» رَمَضاََن مْن ا  روا

ّي . البخاَر

َهاَ -1193 ْن َع ّلهَّ َرَضيَِ و َهاَ ال ْن َلْت ، َع َكاََن: َقاَ ِهَّ رُسوُل   ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإذا وَس َعْشُر َدَخَل : «  َواِخُر ال َل ْيَل َأْحياَ ، رَمَضاََن ِمْن ا ّل َقَظ ، ال ْيِّ َأ َلهَّ َو ْه َأ

ّد ، ّد وَج ٌق» الِمئزَر َوَش . عليهَّ  متف

َهاَ -1194 ْن َع َلْت َو ِهَّ َرُسوُُل َكاََن:  َقاَ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد وَس ِه َت ِفيِ َيِّْج
ُد َماَلِ َرمضاََن ِه َت ِه فيِ َيِّْج ِر ْي ِر وفيِ ، َغ َعْش ِر ال َواِخ َل ْنهَّ ا ُد َماَلِ ، م َته فيِ َيِّْج

ِه ِر ْي ُه» َغ . مسلٌم  روا

َهاَ -1195 ْن َع َلْت َو ْلُت: َقاَ ُق ِهَّ َرُسوَُل : يِّاَ   ّل ْيَِّت ال َأ ِلْمُت ِإن َأَر ّي َع ٍة َأ َل ْي َل
َلُة ْي ِر َل ْد ُقوُُل ماَ الَق ُقوُليِ:  َقاََل ؟ فيهاَ َأ ُهّم «  ّل ّنَك : ال ّوُ ِإ ُف َوُ ُتِحّب َع العْف

ْعُف ّنيِ فاَ ُه» ع ّي  روا ِتْرمذ . صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل ال
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َة َأبيِ َعْن -1196 ّلهَّ َرِضيَِ ُهريَِّر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْوُلِ:  قاََل وَس َل ّق َأْن «  ْو ُأّمتيِ َعلى َأُش َأ ُهْم الناَس َعلى   ُت  لمْر

َعَ ِباَلّسوُاِك ٍة كّل م ٌق» م صلَّ . عليهَّ تف

َفَة َوعْن -1197 ّلهَّ َرِضيَِ ُحذيِّ ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل َكاََن:  قاَل ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِم ِمَن َقاََم ِإذا وَس ّنوُ ُه َيُِّشوُُص ال ٌق. باَلّسوُاِك َفاَ . عليهَّ  متف

ْوُص ّدلُك» «الّش »  : ال

َعْن -1198 ّلهَّ َرِضيَِ عاَئشَة َو َهاَ ال ْن َلْت َع ّناَ:  َقاَ ّد ك ِع ِهَّ لرُسوُِل ُن ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َكهَُّ وَس َوُا ُه ِس ُهوَُر َط ُثهَُّ َو َع ْب َي ّلهَّ َف َء َماَ ال َثهَُّ َأن َشاَ َع ْب ْيِل ِمَن يِّ ّل ، ال

ّوُُك ُأ ، َفيتَس َوُّض َت َيِّ ّليِ َو ُيَِّص ُه» و . ُمسلٌم  روا

ّلهَّ َرِضيَِ َأنٍس وعْن -1199 ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ، َع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َثْرُت:  وَس َأك ُكْم «  َوُاِك فيِ َعلي ُه» الّس ّي  روا ُبخاَر . ال

َعْن -1200 ٍء بِن ُشَريِِّح و ِنيِ ْلُت:  َقاََل هاَ ِئَشَة ُق َعاَ ّلهَّ َرِضيَِ ِل َهاَ ال ْن ّي ع َأ : ب
ٍء ُأ َكاَن شيِ َد ْب ِبيِّ َيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َتهَُّ َدَخَل ِإذا وَس ْي َلْت ، َب : َقاَ

َوُاِك ُه ، ِباَلّس َوا ِلٌم ر . ُمْس

َعْن -1201 ّي موَُسى َأبيِ َو ِر َع ّلهَّ َرِضيَِ الش ْنهَُّ ال َاَل: ، َع َدَخلتَق َعلى  
ّنبيِ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوُاِك وطَرُف وَس ِهَّ على الس ِن ٌق. ِلساَ ّتَف ِهَّ  ُم ، علي
ْفُظ وهذا ٍم َل ِل . ُمس

ِئَشَة وعْن -1202 ّلهَّ َرِضيِ عاَ ْنهاَ ال ِبيِّ َأّن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ٌة « الّسوُاُك:  َقاََل َهر ِم َمط َف ٌة لل ُه» للّرّب مْرَضاَ ّنساَئيِّ  روا وابُن ، ال

ِهَّ فيِ ُخَزيِّمَة َأساَنيد صحيح ٍة ب . صحيح

ّي وذكـر   ّلهَّ رحمهَّ البخاَر ِهَّ فيِ ال ِة تعليقاَ الحديِّث هذا صحيح بصيغُ
ِم ّلهَُّ رضيِ عاَئشُة : وقاَلت فقاَل الجز . عنهاَ ال

َعْن -1203 َة َأبيِ و ّلهَُّ رِضيَِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ِبيِّ َعِن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُة:  َقاََل وَس ِفطر ْو ، َخمٌس « ال ِة ِمَن خْمٌس َأ ِفطر ، : الِختاَن ال



ُد َدا ِتْح ِليُم ، َوالِْس ِر َوتق َفاَ َلظ َنتف ، ا ِبِط و ِل َقّص ، ا ِرِب و ٌق» الّشاَ  ُمتف
. عليهَّ

ُد        َدا ِتْح ُق: الِْس ْل ِة  ح َن َعاَ ُهوُ ، ال ُق و ِر َحل ْع ْوَُل الذي الش . الفْرِج َح

َعْن -1204 ِئشة و ّلهَّ رضيَِ عاَ َهاَ ال ْن َلْت ع ِهَّ َرُسوُُل : قاََل َقاَ ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َعشٌر: وَس َقّص ِمَن  «  ِة:  ِفطَر ِرِب ال ُء ، الّشاَ َفاَ ِإع ِة و َي ّلْح ، ال

َوُاُك ُق ، َوالّس ِتنَشاَ ِء واْس َقّص ، الماَ ِر و َفاَ َلظ َغسُل ، ا ِم و َبَراِج َنتُف ، ال َو
ِلبِط ُق ، ا َنة َوحل ِتقاَُص ، العاَ ِء وان العاَِشرة : ونِسيُت الّراوي  قاَل» الَماَ

ّ ٌعَ قاََل ، الَمضمَضُة َتكوُن َأن ِإلِ َوُ َوكي ُه َو ُد   ِهَّ َأَح ِت َوا َقاَُص :  ر ِت ِء ان ، الماَ
َء ْنجاَ ِت ُه َيِّعنيِ: الِْس ِلٌم . َروا . ُمس

َبراِجُم        ِء» « ال ِة  باَلباَ ُد وهيِ ، والجيم الموُحد َق ُع ِبعَِ : «  َلَصاَ «» .  ا
ُء َفاَ ْع ِإ ِة َو َي ّلْح ُه: لِ» ال َناَ ْع ُقص  َم َهاَ يِّ ْن ًاَ ِم . َشيئ

َعن -1205 ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمَر ابِن َو ُهَماَ ال ْن ّنبيِ عن ، َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُفوُا:  قاََل وَس َأْح ِرَب «  ُفوُا الّشوُا ْع َأ ّلَحى و ُق» ال ِهَّ  ُمتف . علي

بها يتعلق ومإا فضلها يانَوب الزكاة وبُوج تأكيد باب- 216
ّله قال } . الزكاة وآتوا الصلة تعالى:  { وأقيموا ال

ّله ليعبدوا إل أمإروا تعالى: { ومإا وقال الدين له مإخلصين ال
} . القيمة دين وذلك الزكاة؛ ويؤتوا الصلة ويقيموا حنفاء،
وتزكيهم تطهرهم صدقة أمإوالهم مإن تعالى:  { خذ وقال

} . بها

ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمَر ابِن َوعِن -1206 ُهماَ ال ْن ِهَّ َرُسوُل َأّن ، َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِنيَِ: َقاََل وَس ُب ِلْسلَُّم   ِة َخْمٍس َعلى ا َد َهاَ ّ ِإلهََّ لِ َأْن : َش ّلهَّ ِإلِ َأّن ، ال و
ًا ُه ُمحّمد ُد ْب ِم ، ورُسوُلهَُّ َع ِإقاَ ِة و ِء ، الّصلَّ َتاَ ِإيِّ ِة َو َكاَ ْيِت وَحّج ، الّز َب ، ال
ِم ْوُ ٌق» رمَضاَن َوَص . عليهَّ  متف

ْلَحَة وعن -1207 ِد بِن َط ْي ِهَّ ُعب ّل ّلهَّ َرِضيِ ال ْنهَُّ ال َء: قاََل ، ع ِإلى رُجٌل  َجاَ
ِهَّ رُسوُِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْهِل ِمْن وَس ٍد َأ ِئُر ، َنْج ْأِس َثاَ ُعَ الّر ّي َنَسْم ِو َد
ِهَّ ِت ْوُ َقهَُّ ولِ ، َص ْف ُقوُُل ماَ َن َناَ َحتى ، يِّ ِهَّ َرُسوُِل ِمَن َد ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع



ّلم ِإذا وَس َوُ ف َأُل ُه ِم َعِن َيِّْس ِلْسلَّ َقاََل ، ا ِهَّ َرُسوُُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َلوُاٍت « َخْمُس : وَس ِم فيِ َص ْوُ ِة الي َل ْي ّل َهْل  قاََل» وال َليِّ :  ُهّن َع ْيُر ؟ َغ

ّ ، « لِ : َقاََل َع َأْن ِإلِ ّوُ ّط َقاََل» َت َف ّلهَّ َرُسوُُل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع « وَس
َياَُم ِر وِص ْه َقاََل» َرمَضاََن َش َهْل   َليِّ :  ْه َع ْيُر ّ ، « لِ : َقاََل ؟ غ َع َأْن ِإلِ ّوُ ّط َت

َكَر » َذ َو ِهَّ َرُسوُُل َلهَُّ َقاََل:  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َة ، وَس َكاَ َقاََل الّز َهْل َف  :
َليِّ َهاَ َع ْيُر ّ ، « لِ : َقاََل ؟ َغ َع َأْن إلِ ّوُ ّط َبر » َت ْد َأ َوُ الّرُجُل َف ُه ُقوُُل و ِهَّ َيِّ ّل : وال

ُد لِ ُقُص َولِ هذا َعلى َأزيِّ ْن ْنهَُّ َأ َقاََل ، ِم ِهَّ َرُسوُُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلَح : ْف َأ َق ِإْن « َد ٌق» َص ِهَّ  ُمتف . علي

ّباَس ابن وعن -1208 ّلهَّ َرضيَِ ع ِبيِّ َأّن ، َعنهَُّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعَث ، وَس ًا ب َعاَذ ّلهَّ رضيَِ ُم ْنهَُّ ال َيمِن ِإلى َع َقاََل ال ُهْم:  َف ُع ْد ِإلى « ا
ِة َد ّ ِإلهََّ لِ َأْن شهاَ ّلهَّ ِإلِ ّنيِ ال َأ ِهَّ رُسوُُل َو ّل ِإْن ، ال ُعوُا ُهْم ف َطاَ ، ِلذلَك َأ

ُهم ِلْم ْع َأ ّلهََّ َأّن َف َعاَلى ال ِهْم افترض َت ِم ُكّل فيِ َصلوُاٍت َخمَس َعلي ْوُ ٍة َيِّ وليل
ِإن ، ُعوُا ُهْم َف ُهْم ِلذلَك َأطاَ ْعلْم َأ ّلهَّ َأّن َف ِهْم افترض ال َقًة َعلي ُذ َصد ِمْن ُتؤَخ

ِهْم ِئ َياَ ِن ْغ ّد ، َأ ُتر ِهم» َعلى َو َقرائ ٌقُف . عليهَّ  متف

َعن -1209 ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمر ابن و َهماَ ال ْن ِهَّ َرُسوُُل : قاَل قاَل ، ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُأِمْرُت:  وَس ِتَل َأن «  ّناََس ُأقاَ ّ ِإلهََّ لِ َأن يِّشهدوا حتى ال ِإلِ
ّلهَّ َأّن ال ًا و ِهَّ َرُسوُُل ُمَحّمد ّل ِقيُموُا ، ال ُيِّ َة و ُتوُا ، الّصلَّ ْؤ ُيِّ َة َو ِإذا ، الّزكاَ َف

َعلوُا ّنيِ َعَصُموُا ، ذلَك َف ُهْم ِم َء َلهم ِدَماَ َوُا َأْم ّ و ّق ِإلِ ِم بَح ِْلسلَّ ُهْم ا ُب وِحساَ
ِهَّ َعلى ّل ٌق» ال . عليهَّ  ُمتف

َعْن -1210 َة َأبيِ َو ّلهَّ َرِضيِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ُوُفيِ لّماَ:  قاََل ، َع ِهَّ َرُسوُُل ُت ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُبوُ َوكاََن ، وَس ْكر َأ ّلهَّ َرِضيِ ، َب ْنهَُّ ال َفَر ، َع َك َفَر َمْن َو َك

َقاََل ، العرِب ِمَن ّلهَّ َرضيَِ ُعمُر َف ْنهَُّ ال ِتُل : كيَف َع َقاَ ّناََس ُت ْد ال َقاََل َوق
ِهَّ رُسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُأِمرُت وَس ِتل َأْن : «  ّناََس ُأقاَ ّتى ال ح
ُلوُا ُقوُ ّ ِإلهََّ لِ َيِّ ّلهَّ ِإلِ َهاَ َفَمْن ال ْد ، َقاَل َق َلهَُّ ِمنيِ َعَصَم ف ْفَسهَُّ َماَ َن ّ َو ّقهَّ ِإلِ ، ِبَح

ُبهَُّ ِهَّ َعلى َوِحَساَ ّل َقاََل ؟ ال َف ُبوُ »  ٍر َأ ْك ِهَّ َب ّل َلّن : وال ِت َقاَ َق َمْن ُل ْيَن َفّر ِة َب الّصلَّ
ِة ِإن ، والّزكاَ َة ف َكاَ ّق الّز ِهَّ الَماَِل َح ّل ُعوُنيِ َلوُ . وال ً َمن َقاَلِ َنوُا ِع َنهَُّ كاَ َؤدو ُيِّ

ِهَّ َرُسوُِل ِإلى ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهْم ، وَس ُت ْل َت َقاَ ِهَّ على َل ِع ُعمُر َقاََل ، من
ّلهَّ َرِضيَِ ْنهَُّ ال ِهَّ َع ّل َوُال َف ّ ُهوُ َماَ :  ْيُِّت َأن ِإلِ َأ ّلهَّ َر ْد ال ْدَر َشَرَح َق ٍر َأبيِ َص ْك َب
َتاَِل ِق ْفُت ، لل َعر ّنهَُّ َف ّق َأ ٌق. الَح . عليهَّ  ُمتف



ّلهَّ رِضيِ َأيِّوَُب َأبيِ وعن -1211 ْنهَّ ال ً َأّن ، ع ّنبيِّ َقاََل َرُجلَّ ّلى لل اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِبْرنيِ:  وَس َعمٍل َأْخ ُلنيِ ِب ْدِخ َنَة ُيِّ ُد: َقاََل ، الّج ُب ْع َت ّلهَّ «  َ ال ِرُك َولِ ُتْش

ًاَ ِبهَّ ْيئ ُتِقيُم ، َش َة و ْؤتيِ ، الّصلَّ ُت َة و َتِصُل ، الّزكاَ ٌق» الّرِحَم و . عليهَّ  متف

ّلهَّ رِضيِ ُهَريَِّرة َأبيِ َوعْن -1212 ّياَ َأّن ، عنهَُّ ال ِب ِبيِّ َأتى َأعرا ّن ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َقاَل وَس ِهَّ َرُسوُل  يِّاَ: َف ّل ّلنيِ ال ُتهَُّ ِإذا عَمل على ُد ْل ْلُت ، عِم دَخ

ّنَة َقاََل. الج ُد:    ُب ْع َت ّلهَّ «  ِرُك ولِ ال ِهَّ ُتْش ًاَ ِب ْيئ ِقيُم ، َش ُت َة َو ِتيِ ، الّصلَّ ْؤ ُت َو
َاَة ْفُروَضَة الّزك َتُصوُُم ، الَم َقاََل» َرَمَضاََن َو ْفِسيِ َوالذي:    ِه َن ِد َي ُد لِ ، ِب َأزيِّ

َلّماَ هذا َعلى َف ّلى .  ِبيِّ قاََل ، َو ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه « َمْن:  وَس َأْن َسّر

ُظَر ْن ْهِل ِمْن َرُجٍل ِإلى َيِّ ِة َأ ّن ُظْر الَج ْن َي ْل ٌق» هذا ِإلى َف . عليهَّ  ُمتف

َعْن -1213 ِر َو ِد بِن َجريِّ ِهَّ عب ّل ّلهَّ َرضيَِ ال ْنهَُّ ال ْعت:  َقاََل ، َع ِبيِّ َباَيِّ ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِم َعلى وَس ِة ِإقاَ ِء ، الّصلَّ ِإيِّتاَ ِة َو ّنْصِح ، الّزكاَ ُكّل وال ِل

ٍم ٌق. ُمْسل . عليهَّ  ُمتف

َعْن-1214 َو َة َأبيِ   ّلهَّ رضيَِ ُهريِّر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ع ِهَّ رسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َهٍب صاَِحِب ِمْن  « َماَ: وَس ٍة َولِ ، ذ ّدي لِ ، ِفّض َؤ َهاَ ُيِّ ْن َهاَ ِم ّق َح
ّ ْوُُم َكاََن إذا ِإلِ ِة َيِّ ّفَحْت الِقياََم ِئُح َلهَُّ ُص ِر، ِمْن َصفاَ ُأْحِميَِ َناَ َهاَ َف ْي َل ناَر فيِ َع

ّنَم َه َوُىَ ، َج ْك ُي َهاَ َف ُبهَُّ ب ُنهَُّ ، جن ِبي ُه ، وج ْهُر َظ ّلماَ ، و فيِ َلهَُّ ُأعيدْت بَردْت ُك
ٍم ْوُ َداُره َكاََن يِّ ْق ْلف خْمِسيَن ِم ٍة َأ َن ّتى ، س ْقَضى ح ْيَن ُيِّ ِد ب ِعباَ ُيَرىَ ال َف

ُلهَُّ ِبي ِة ِإلى ِإّماَ ، س ّن ِإماَ الج ِر ِإلى و ّناَ  .» ال

ِهَّ رُسوَُل : يِّاَ قيل ّل ِبُل ال ِل ِبٍل صاَحِب ولِ : قاََل ؟ فاَ ّدي لِ ِإ َؤ َهاَ يِّ َهاَ ِمن ّق ، ح
َهاَ وِمْن ّق َهاَ ، ح ُب ْل ِدهاَ يِّوَُم َح ِطَح القياََمة يِّوُم كاَن إذا ِإلِ ، ِوْر َقاٍَع لهاَ ُب ِب
ٍر َق ْوفر َقْر ُد لِ ، كاَنْت ماَ َأ ِق َهاَ َيِّف ْن ً ِم ًا َفِصيلَّ ُه ، واِحد ُؤ ِفهاَ َتط َفاَ َأْخ ، ب

َعّضهَُّ َت ِههاَ و ْفوُا َأ ّلماَ ، ِب ِهَّ َمّر ُك ْي ّد ، َأولِهاَ عل ِهَّ ر ْي ٍم فيِ ُأْخراهاَ، عل كاََن يِّوُ
ْقداره ْلَف َخْمِسيَن ِم ٍة َأ ّتى ، َسن ْقَضيِ ح ْيَن ُيِّ َباَد َب ِع ُيَرىَ ، ال ُلهَّ َف ِبي ِإّماَ ، س

ِة ِإلى ّن ِإّماَ الج ِر ِإلى و  .» الناَ

َيِّاَ ِقيل ِهَّ رسوُل :  ّل ْلبقُر ال َنُم َفاَ َغُ ٍر صاَِحِب  ولِ: قاََل ؟ َوال ٍم ولِ بق لِ َغن
ّدي َؤ َهاَ ُيِّ ْن َهاَ ِم ّق ّ ح ْوُُم كاَن ِإذا ِإلِ ِة َيِّ ِطَح ، القياََم َهاَ ُب َقاٍَع ل ٍر ب َق يِّْفِقد لِ ، َقر
َهاَ ْن ًاَ ِم ْيئ ْيس َش ُء ِفيهاَ َل ْقصاَ ُء َولِ ، َع ْلحاَ ُء َولِ ، َج ْنطحهَّ ، َعضباَ َهاَ َت ُقُرون ، ِب

ُه ُؤ َط َت َهاَ َو ِف ْظلَّ َأ ّلَماَ ، ِب ِهَّ َمّر ُك ْي َل ّد ، ُأولِهاَ َع ِهَّ ُر ْي َل ٍم فيِ ، ُأْخراهاَ َع كاََن يِّوُ



ُه َداُر ْلف َخْمِسيَن ِمق ٍة َأ َن ّتى س ْقَضى ح ْيَن ُيِّ ِد ب ِعباَ ُيَرىَ ، ال ُلهَُّ ف ِبي ِإلى ِإّماَ س
ِة ّن ِإّماَ الَج ِر ِإلى و ّناَ » . ال

ِهَّ رُسوُل : يِّاَ ِقيَل ّل ْيُل ال ْيُل: قاَل ؟ فاَلخ َثٌة  « الَخ ِهيِ ثلَّ ، ِوزٌر ِلَرُجٍل : 
ِهيَِ ْتٌر، ِلَرُجٍل و ِهيِ ِس َأّماَ ، َأْجٌر لرُجٍل و َطهاَ َفَرُجٌل وزر لهَُّ هيِ التيِ ف رب
ًء ًا ِريِّاَ َفْخر ًء و ِنوُا ْهِل َعلى و ِم َأ ِلْسلَّ َأّماَ ، ِوزٌر َلهَُّ فهيِ ، ا َلهَُّ ِهيَِ التيِ و
ْتٌر َهاَ َفَرُجل ، ِس َط َب ِبيِل فيِ ر ِهَّ َس ّل ْنَس لم ُثّم ، ال ّق يِّ ِهَّ ح ّل ِرهاَ فيِ ال ُهوُ ، ُظ

ِهيِ ، ِرقاَبهاَ ولِ ْتٌر َلهَُّ َف َأّماَ ، ِس َهاَ فرُجٌل ، َأْجٌر َلهَُّ ِهيَِ التيِ و َط فيِ رب
ِبيِل ِهَّ س ّل ْهل ال ِم َل ِلْسلَّ ٍة َأو ، َمْرٍج فيِ ا َلت َفَماَ ، َروَض َك الَمْرِج ذلك ِمن َأ

ِة َأو ٍء ِمن الّروَض ّ َشيِ ِتب ِإلِ َلت ماَ عدد َلهَُّ ُك َك َناٌَت َأ ِتب ، حســـ ُك َلهَّ و
َهاَ عدد ِث َوا َهاَ َأْر ِل َوُا ْب َأ َناٌَت و ُعَ َولِ ، َحس َط ْق َهاَ َت َل َوُ ّنت ِط َت ًاَ فاَس َأو َشَرف

ْيِن َف ّ َشر َتب ِإلِ ّلهَُّ َك َد َلهَُّ ال َهاَ عد ِر َثاَ َهاَ ، آَ َواث َأْر َناٍَت و بهاَ مّر ولِ ، َحس
َهاَ ُب ٍر َعلى صاَِح ْه َبت َن ِر ْنهَُّ َفَش ُد َولِ ، ِم َهاَ َأْن ُيِّريِّ َي ِق ّ َيِّْس َتَب ِإلِ ّلهَّ َك َد َلهَُّ ال َد ع

َبت ماَ ِر َناٍَت َش » . َحس

ِهَّ رسوَُل : يِّاَ ِقيَل ّل ِزل « ماَ : قاََل ؟ فاَلُحُمُر ال ْن َليِّ ُأ ِر فيِ ع ٌء الُحُم َشيِ
ّ ِه ِإلِ ِذ ُة اليُِّة ه ّذ َفاَ ْل َعُة ا ْعمْل { فمن : الَجاَِم َقاَل يِّ ٍة ِمث ًا ذّر ْير ُه َخ ،وَمن يِّر

ْعمْل َقاََل يِّ ْث ٍة م ًا َذّر ُه َشّر .» }  يِّر

ٌق        َف ّت ِهَّ ُم ٍم لفُظ . وهذا علي . ُمْسل

َنى     ْع : القرقر. و الوُاسعَ الرِض من المستوُىَ  المكاَن: القاَِع وم
. الملس

رمإضان صوم وجوب باب- 217
به يتعلق ومإا يامّالص فضل يانَوب

ّله قال الصيام عليكم كتب آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا ال
تعالى:  { شهر قوله }  إلى قبلكم مإن الذين على كتب كما

مإن وبينات للناس هدًى القرآن فيه أنزل الذي رمإضان
ومإن فليصمه، الشهر مإنكم شهد فمن والفرقان، الهدى

ًا كان }  الية. وأمإا أخر أيام مإن فعدة سفر على أو مإريض
قبله. الذي الباب في تقدمإت فقد الحاديث



ّلهَّ رِضيِ ُهريِّرة َأبيِ َوعْن -1215 ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ، ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ  « قاَل: وَس ُكّل وجّل َعّز ال ْبِن عمِل :  ّ لهَُّ آَدم ا الّصياَم ِإلِ

ّنهَُّ ، ِإ َناَ ليِ َف َأ ِزي و ِهَّ َأْج ّنٌة . والّصياَم ِب ِإذا ُج ْوُُم َكاََن َف ِم يِّ ْوُ ُكْم ص ِد فلَّ َأح
ُفْث ِإْن ، َيِّْصَخْب ولِ يِّْر ّبهَُّ َف ٌد ساَ ْو َأح َلهَُّ َأ َت ُقْل ، قاَ ْلي ّنيِ َف ِإ ِذي َصاَئٌم :  ّل . وا
ْفس ٍد َن ِه مَحّم ِد ُلوُُف ِبي ِم َلُخ ِم َف ْطيُب الّصاَئ ْند َأ ِهَّ ِع ّل . الِمْسِك ِريِِّح ِمْن ال

ِم َتاَِن للّصاَئ ُهماَ َفْرَح ْفرُح ِإذا يِّ ْفطَر :  ِرَح َأ ِه َف ِر ْط ِف َذا ، ب ّبهَُّ َلقيِ وإ ِرح ر ف
ِهَّ ْوُِم ٌق»  ِبص عليهَّ. متف

ِة لفظ وهذا ِري روايِّ ُبَخاَ ْل ْتُرُك:  لهَّ روايِّة . وفيِ ا َبهَُّ ، َطعاََمهَُّ « يِّ ، َوَشرا
َتهَُّ ْهوُ َأناَ ليِ الّصياَُم ، َأْجليِ ِمْن ، وَش ِزي و ِهَّ َأْج َنُة ، ِب ِر والحس َعْش َهاَ ِب ِل َثاَ َأْم

 «.

ُكّل لمسلم روايِّة وفيِ  َدَم ابِن َعمِل : «  َنُة  ُيَِّضاَعُف آَ ِبعْشر الحَس
َهاَ ِل َثاَ ِعِماَئة ِإلى َأْم ْب ْعٍف َس ّلهَّ . قاَل ِض ّ:  تعاَلى ال ِإلِ ْوَُم «  ّنهَُّ الّص ِإ َأناَ ِليِ َف و
ِهَّ َأْجزي ُع ِب َتهَُّ : يِّد ْهوُ َطعاََمهَُّ َش ِللّصاَئم َأْجليِ ِمْن َو َتاَِن .  عند :فرحة َفْرح
َد َفْرحٌة ، فطره ْن َقاَء ِع ِهَّ ل ّب ُلوُُف َر َلُخ ِهَّ . و َيُب في ْط َد َأ ْن ِهَّ ِع ّل ريِِّح ِمْن ال

.الِمْسِك» 

ِهَّ رسوَُل َأّن وعنهَُّ -1216 ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َق « َمْن:  قاََل وَس َف ْن َأ

ْوَجين ِبيِل فيِ َز ِهَّ َس ّل َي ال ِد ْبوُاب ِمْن ُنوُ ِة َأ ّن َيِّاَ الَج َد :  ْب ِهَّ َع ّل ْيٌر هذا ال ، َخ
ْهِل ِمْن َكاَن َفَمْن ِة َأ ِة باَب مْن ُدِعيِ الَصلَّ ْهِل ِمْن كاََن وَمْن ، الّصلَّ َأ

ِد َهاَ ِد باَب ِمْن ُدِعيِ الِج َهاَ ْهل ِمْن َكاََن وَمْن ، الِج ِم َأ باَب ِمْن ُدِعيَِ الّصياَ
ّيِّاَِن ْهل ِمْن َكاََن ومْن الّر َقة َأ ِة باَب ِمْن ُدِعيِ الّصد َق ٍر أبوُ  قاَل» الّصد بك
ّلهَّ َرِضيَِ ْنهَُّ ال َأبيِ:  َع ُأّميِ َأنت ب ّلهَّ رسوَُل يِّاَ و ِتلَك ِمْن ُدِعيِ َمْن َعلى ماَ ال

ْبوُاِب َل ٍة ِمْن ا ْدعى فهْل ، َضُرور ٌد ُيِّ ْبوُاِب تلك ِمْن َأح َل ّلهاَ ا « : قاَل ؟ ك
َعم َأْرُجوُ َن ُكوَُن َأْن َو ٌق» ِمنهم ت . عليهَّ  متف

ٍد بِن سهِل وعن -1217 ّلهَّ رضيِ سع ِبيِّ عن عنهَُّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإّن:  قاَل وَس ّنة ِفيِ «  ًاَ الَج َقاَُل باَب ّيِّاَُن َلهَُّ ُيِّ ْدُخُل ، : الّر ْنهَُّ يِّ الّصاَئموَُن ِم

ِة يِّوَُم ْنهَّ يِّدخُل لِ ، الِقياَم ٌد ِم ُهم َأح َأيَِّن ، َغير ؟ الّصاَئُموَُن يِّقاَُل: 
ٌد ِمنهَُّ يِّدخُل لِ َفيقوُموَُن ِإذا ، غيرهم َأَح َق َدَخلوُا ف ِل َلم ُأغ ْنهَُّ يِّدخْل َف ِم

ٌد» ٌقَأَح . عليهَّ  متف



َعْن -1218 ٍد َأبيِ و ّي َسعي ْدر ّلهَّ َرضيَِ الُخ ِهَّ رسوُُل : قاََل قاَل عنهَُّ ال ّل : ال
ٍد ِمْن « َماَ ْب ًاَ يُِّصوُُم ع ِبيِل فيِ َيِّوُم ّلهَّ س ّ ال َد ِإلِ َع ّلهَّ باَ ِم ِبذلك ال َيوُ َههَُّ ال وج
ِر َعن ّناَ ًاَ سبعيَن ال ِريِّف ٌق» خ . عليهَّ  متف

َة َأبيِ وعْن -1219 ّلهَّ رضيَِ ُهَريِّر ِبيِّ عن ، عنهَُّ ال ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًاَ َرَمَضاََن َصاََم « َمْن:  قاََل وَس ًاَ ِإيَِّماَن ِتساَب ِفَر ، واْح ّدَم ماَ َلهَُّ ُغ َق ِمْن َت

ِهَّ ِب ْن ٌق» ذ . عليهَّ  متف

ّلهَُّ رضيَِ وعنهَُّ -1220 ِهَّ رسوَُل َأّن ، عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع قاََل وَس
ِإذا:  َء «  ّتَحْت ، َرَمَضاَُن َجاَ َوُاُب ُف ْب ِة َأ ّن َقت ، الج ّل ُغ َوُاُب و ْب ِر َأ ّناَ ، ال

ّفدِت ِطيُن وُص ٌق» الشياَ . عليهَّ  متف

ِهَّ رسوَُل َأّن  وعنهَُّ-1221 ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  « ُصوُُموُا: قاََل وَس
ِهَّ ِت َيِّ ْؤ ِطُروا ، ِلُر ْف َأ ِهَّ َو ِت َيِّ ِإن ، ِلُرؤ ُلوُا ، َعليكم غميِ ف ْكِم َأ َة َف ّد ْعباََن ِع َثلَّثيَن َش

ٌق» . البخاَري لفظ . وهذا عليهَّ  متف

ِة وفيِ       ِإن:  مسلم روايِّ َف ِثيَن َفُصوُموُا َعليكم ُغّم «  ًاَ َثلَّ ْوُم .»  َيِّ

 الخير مإن والكثار المعروف وفعل الجود - باب218
 مإنه الواخر العشر في ذلك مإن والزيادة رمإضان شهر في

ُهَماَ اللهَُّ رِضيَِ ، عباٍَس ابِن - وعن1222 ْن َكاََن قاََل ، َع ِهَّ َرُسوُُل :  ، الل
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َد ، َوَس َوُ ّناَِس َأْج َكاََن ، ال ُد َو َوُ ُكوُُن َماَ َأْج َرَمَضاََن فيِ َيِّ
ُه ِحيَن َقاَ ْل ِريُِّل َيِّ ْب َكاََن ، ِج ِريُِّل َو ْب ُه ِج َقاَ ْل ٍة ُكّل فيِ َيِّ َل ْي ِرُسهَُّ َرَمَضاََن ِمْن َل َدا ُي َف

ُقْرآََن َلَرُسوُُل ، ال ِهَّ َف ّلى ، الل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه ِحيَن ، َوَس َقاَ ْل ِريُِّل َيِّ ْب ُد ِج َوُ َأْج

ِر ْي ِة الّريِِّح ِمَن ِباَلَخ َل ٌق» الُمْرَس . عليهَّ متف
َعْن1223 َو ِئَشَة -  َهاَ اللهَُّ َرِضيَِ َعاَ ْن َلْت َع َكاََن«:  َقاَ ِهَّ َرُسوُُل   ّلى ، الل َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َذا ، َوَس َعْشُر َدَخَل ِإ َيى ال ْيَل َأْح ّل َقَظ ، ال ْيِّ َأ َلهَُّ َو ْه ّد ، َأ َوَش
ْئَزَر ٌق» الِم . عليهَّ  متف
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عادته كان بأن له ًعادة وافق أو ، قبله بما وصله لمن إلّ

فوافقه والخميس الثنين صوم



ّلهَّ رضيَِ ُهريِّرة َأبيِ عن -1224 ْنهَُّ ال ّلى النبيِّ عن ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّدَمّن « لِ:  قاَل وَس َق َت ُدكْم يِّ ِم َرَمَضاََن َأَح ٍم ِبَصوُ ْو يِّوُ ْيِن َأ ّ ، يِّوَُم َأن ِإلِ

ْوَُمهَُّ يُِّصوُُم َكاََن َرُجٌل َيِّكوَُن َيُصْم ، َص ْل ْوَُم» ذلَك َف ٌقالي . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيَِ ، عباٍَس ابِن وعن -1225 ِهَّ رسوُُل : قاََل قاَل ، عنهماَ ال ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْبَل َتُصوُُموُا « لِ:  وَس ِهَّ ُصوُُموُا ، َرَمَضاََن َق ِت ْؤيِّ ، ِلُر

ِطُروا ْف َأ ِهَّ َو ِت َيِّ ْؤ ِإْن ، ِلُر َلْت َف َنهَُّ حاَ َياَيٌِّة ُدو ْكِملوُا َغ َأ ِثيَن ف ًاَ َثلَّ  رواه» يِّوُم
. صحيٌح حسٌن : حديِّث وقاَل الترمذي

َيِّة        َغُياَ ِء المعجمة  باَلغُين» « ال ِة وباَلياَ ِة تحت من المثناَ ، المكرر
ِهيِ . : الّسَحاَبُة و

َة َأبيِ وعْن -1226 ْيَِّر ّلهَّ رِضيَِ ُهر ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل : قاََل قاَل َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإذا:  وَس ِقيَِ «  ْعباََن ِمْن ِنْصٌف َب  رواه» َتُصوُُموُا َفلَّ َش

. صحيٌح َحَسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي

َعْن -1227 َظاَن َأبيِ َو َيق ِر ال ٍر بِن عماَ ّلهَّ رضيَِ َيِّاَِس ْنهماَ ال «:  قاَل ، ع
َيوَُم َصاََم َمْن ِذي ال ّل ِهَّ ُيِّشّك ا ْد ِفي َق ِم َأباَ َعَصى َف َقاَِس ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم . صحيٌح حسن : حديٌِّث وقاَل والترمذي ، داود أبوُ  رواه» وَس



َد ُيَقاُل مإا باب- 220 ْن َيِة ِع الِهلِل ُرْؤ

ْلَحَة َعْن -1228 ِد بِن َط ْبي ِهَّ ُع ّل ّلهَّ رِضيَِ ال ْنهَُّ ال ِبيِّ َأّن ، َع ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َأىَ ِإذا كاََن وَس ِهلََّل َر ُهّمَقاََل:  ال ّل ّلهَُّ « ال ِه َناَ َأ ْي َل َلْمِن ع ِليَِّماَِن ِباَ وا

ِة ، ِم َوالّسلََّم ِلْسلَّ ّبيِ ، وا ّبَك َر ّلهَّ وَر ٍد ِهلَُّل ، ال ٍر ُرْش ْي  رواه» وَخ
. حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي

وتأخيِرِه الّسحوِر َفْضِل باب- 221
ُلوع َيْخَش لم مإا الَفْجِر ُط

ّلهَّ َرِضيَِ َأنٍس عْن -1229 ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل : قاَل قاَل َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َتَسّحُروا:  وَس ِإّن «  ِر فيِ َف َكًة الّسُحوُ ٌق» َبر . عليهَّ  متف

ِد وعن -1230 ّلهَّ َرضيَِ ثاَبٍت بن زيِّ ْنهَُّ ال َناَ: قاَل َع َتسّحْر َعَ   ِهَّ رسوُِل َم ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ ُثّم ، وَس ِة ِإلى ُقْم ِقيَل الّصلَّ َكْم .  ُهَماَ كاََن :  َن ْي ؟ َب
ْدُر قاَل َق ٌق. آَيًِّة َخْمسوَُن :  . عليهَّ  متف

َعِن -1231 ّلهَّ َرضيَِ ُعَمَر ابِن َو ُهَماَ ال ْن ّلهَّ لرسوُل  كاََن: قاََل ، َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َناَِن وَس ّذ َؤ ْبُن : بلٌَّل ُم ٍم ُأّم َوا ُتوُ ْك َقاََل َم َف ِهَّ رسوُُل .  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإّن : وَس  » ً ّذُن بلَّلِ َؤ ْيٍل ُيِّ َل ُلوُا ، ِب ُك ُبوُا َف ّتى َواْشَر ّذَن ح َؤ ْبُن ُيِّ ا
ٍم ُأّم ُتوُ ْك َلْم َقاََل » َم َو ُكْن :  ُهَماَ َيِّ َن ْي ّ َب ِزَل َأْن ِإلِ ْن َقى هذا َيِّ َيِّْر ٌق ، هذا َو متف

. عليهَّ

َعْن -1232 ّلهَّ َرِضيَِ العاَِص بِن عْمرو و ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُل َأّن َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َفْضُل:  قاََل وَس ْيَن ماَ «  َناَ ب َياَِم ِم ِص ْهل َوِصياَ َلُة الكتاَب َأ ْك َأ

ِر . مسلم . رواه»  الّسَح

ْطِر َتْعِجيل َفْضل باب- 222 الِف
َطُر ومإا ُلُه ومإا َعليِه ُيْف َد َيُقو َطاِر َبْع ِلْف ا

ْهِل َعْن -1233 ٍد بِن َس ْع ّلهَّ رِضيَِ َس ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوَُل َأّن ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّناَُس َيِّزاُل  « لِ: َقاََل وَس ٍر ال ْي ْطَر َعجلوُا َماَ بَخ ِف ٌق» ال . عليهَّ  متف



ّيَة َأبيِ وعن -1234 ِط َناَ دَخلُت:  َقاََل َع ٌق َأ َرِضيَِ عاَئَشَة على ومْسُرو
ّلهَّ َهاَ ال ْن َقاََل َع َهاَ ف ٌق ل ٍد َأْصَحاَِب مْن : َرُجلَِّن َمْسُرو ّلى ُمَحّم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ُهَماَ وَس َ ُلوُ لِ كلَّ ْأ ِر َعِن َيِّ ْي ُهَماَ الَخ ُد َأَح َعّجُل :  ْغُرَب ُيِّ َطاََر الم ْف ِل ، وا
َؤّخُر والَخُر ِرَب ُيِّ ْغُ َطاََر الم ْف ِل َلْت ؟ وا َقاَ َعّجُل : َمْن َف ْغُرَب ُيِّ َطاََر الَم ْف ِل َوا

ُد قاََل ؟ ْب َع ّلهَّ :  ٍد ابَن  يِّعنيِ ال َلْت َمْسعوُ َقاَ َف َذا   َك ِهَّ َرُسوُُل َكاََن : ه ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعَ ، وَس َن مسلم.  رواه. يِّْص

ُلوُا « لِ:  قوُلهَّ ْأ ْي» َيِّ َأ َقّصُر لِ   ِر فيِ ُيِّ ْي . الَخ

َعْن -1235 َة َأبيِ َو ّلهَّ َرِضيَِ ُهريَِّر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : قاََل قاََل ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ قاَل ، وَس َأَحّب َوَجّل: َعّز ال ِدي {  َباَ ُهْم ِإليِّ ِع ُل ْعَج ًا َأ ْطر ِف
. حسٌن : َحديٌِّث وقاََل الترمذي رواه} 

ّطاَِب بِن ُعمر َوعْن -1236 ّلهَّ َرِضيِ الَخ ْنهَُّ ال ّلهَّ َرسوُُل : قاَل قاََل ، َع ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإذا:  وَس َبَل «  ْق ْيُل َأ ّل َناَ ِمْن ال ُه َبَر ه ْد َأ َهاَُر و ّن ُهناَ ِمْن ال ، ه

َغَربِت ْد ، الّشمُس و َق َطَر َف ْف ٌق» الصاَئُم َأ . عليهَّ  متف

َعْن -1237 ِد ِإبراهيَم َأبيِ َو ِهَّ عب ّل ْوفى َأبيِ بِن ال ّلهَّ َرِضيِ َأ ُهَماَ ال ْن قاََل ، ع
َناَ:  َعَ ِسْر ِهَّ رسوُِل َم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوُ ، وَس ُه َلّماَ ، صاَئٌم َو َغَربِت َف

ْبعِض قاََل ، الّشمُس ِم ِل ْوُ َق ْل َيِّاَ : ا ْنزْل ُفلَُّن «  َقاَل ، َلناَ َفاَْجدْح ا : يِّاَ َف
ِهَّ َرُسوُل ّل ْوُ ال ِزْل : قاََل ؟ َأْمَسيَت َل ْن َدْح « ا َناَ َفاَْج ِإّن قاََل » َل ْيَك :  َل ع

ًا َهاَر ْنزْل : قاَل ، َن َدْح « ا َناَ َفاَْج َنَزَل َقاََل » َل َف َدَح :  ُهْم َفَج ِرَب َل َفَش
ّلهَّ رُسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم، َع ِإذا قاََل: ُثّم وَس ُتُم «  ْيِّ َأ ْيَل َر ّل ْد ال َبَل َق ْق َأ

َناَ ِمْن ُه ْد ، ه َق َطَر َف ْف َأشاََر»  الَصاَئُم َأ ِه و ِد َي َبَل ِب ِرِق ِق ٌق. الَمْش . عليهَّ  متف

َدْح:  قوُلهَّ ِلِط َأي ، مهملتين حاَء ثم دال ُثّم  بجيم» « اْج َق : اْخ ِوُيِّ الّس
ِء . باَلماَ

َعْن -1238 ْلَماََن َو ّبيِّ َعاَمر بِن َس ّلهَّ َرِضيَِ الّصَحاَبيِّ الّض ْنهَُّ ال عن ، َع
ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذاَقاََل:  وَس ِإ َطَر « ْف ُكْم َأ ُد ِطْر ، َأَح ْف ُي ْل ٍر َعلى َف َتْم

ِإْن ، ْد َلْم َف ِطْر ، َيِّج ْف ُي ْل ٍء على َف ّنهَّ َماَ ِإ ُهوٌُر َف  .» َط

ُه  َوا َد َأبوُ ر . صحيٌح َحَسٌن : حديٌِّث وقاََل والترمذي ، َداو



َعْن -1239 َنٍس َو ّلهَّ َرِضيَِ َأ ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل كاََن:  قاََل ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِطُر وَس ْف ْبَل ُيِّ ّليَِ َأْن َق َباٍَت َعلى ُيَِّص َط ِإْن ، ُر ُكْن َلْم َف َباٌَت َت َط ُر

ُتَميْراٌت ِإْن ، َف ُكْن لْم ف ، داود أبوُ رواه ٍماَء ِمْن َحَسوُاٍت َحَساَ ُتميْراٌت َت
. حسٌن : حديٌِّث وقاَل والترمذي

ِم أمإِر باُب- 223 ِنِه بِحْفِظ الّصائ َوَجَواِرِحِه لسا
َتَمِة الُمَخالَفاِت َعِن َنْحوَها والُمَشا َو

َة َأبيِ عْن -1240 ّلهَّ رضيَِ ُهَريَِّر ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاََل عنهَُّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإذا:  وَس ْوُُم َكاََن «  ِم َيِّ ْوُ ُكْم َص ِد ُفْث َفلَّ ، َأح ِإْن ، َيِّْصَخْب َولِ َيِّْر َف
ّبهَُّ ٌد َساَ ْو ، َأَح َلهَُّ َأ َت ُقْل ، قاَ َي ْل ّنيِ َف ِإ ٌقصاَئٌم» :  . عليهَّ  متف

ّلى النبيِّ : قاَل قاَل وعنهَُّ -1241 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْع َلْم « َمْن:  وَس َيِّد
ْوَُل ِر َق ِهَّ والعَمَل الّزو ْيَس ِب َل ِهَّ ف ّل َع َأْن فيِ َحاَجٌة ل َد » وَشَرابهَُّ َطعاََمهَُّ َيِّ
. البخاَري رواه

الصوم مإن سائلَمإ في باب- 224

َة َأبيِ َعْن -1242 ّلهَّ َرضيَِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ّلى النبيِّ َعن ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإذا:  قاََل وَس ُكم َنِسيَِ «  ُد َكَل ، َأَح َأ ْو َف ِرَب َأ ِتّم ، َش ْلي ْوَُمهَُّ َف ّنَماَ ، َص ِإ َف

َعَمهَُّ ْط ّلهَّ َأ ُه ال َقاَ ٌق» َوَس . عليهَّ  متف

ِقيِط وعن -1243 َة بِن َل ِبر ّلهَّ َرِضيَِ َص ْنهَُّ ال رسوُل : يِّاَ  قلُت: قاََل ، َع
ّلهَّ ِبْرنيِ ال ِء َعِن َأْخ ُوُضوُ ْل ِبِغ:  قاَل ؟ ا َأْس َء «  ْلوُُضوُ ّلْل ، ا ْين َوَخ ِبعَِ َب َلَصاَ ، ا

ْغ َل َباَ ْنَشاَِق فيِ َو ِت ّ ، الِْس ُكوَُن َأْن ِإلِ ًاَ ت والترمذي ،  داود أبوُ  رواه» َصاَئم
. صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل

ّلهَّ رضيِ عاَئشَة وعْن -1244 ْنهاَ ال َلْت ، َع ِهَّ رُسوُُل  كاََن: قاَ ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُكهَُّ وَس ِر ْد َفْجُر يِّ َوُ ال ُه ُنٌب َو ِهَّ ِمْن ُج ِل ْه َتِسُل ُثّم ، َأ ْغُ َيُِّصوُُم َيِّ . و

ٌق . عليهَّ متف

ُأّم عاَئشَة وعْن -1245 َلَمَة و ّلهَّ َرضيَِ ، َس ُهماَ ال ْن َتاَ ، ع َل رسوُُل  كاََن: َقاَ
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِبح وَس ًاَ ُيِّْص ُنب ِر ِمْن ُج ْي ٍم َغ ْل ٌق» يُِّصوُُم ُثّم ، ُح  متف
ِهَّ . علي
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َة َأبيِ َعْن -1246 ّلهَّ رضيَِ ُهريَِّر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ، َع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْفَضُل: وَس َأ ِم  «  َياَ َد الّص ْع ْهُر َرمَضاََن ب ِهَّ : َش ّل ، المحّرُم ال

ْفَضُل َأ ِة َو ْعد الّصلَّ ِة َب ِريَِّض َف ُة ال ْيِل : َصلَّ ّل مسلٌم.  رواه» ال

َعْن -1247 ّلهَّ َرِضيَِ عاَئشَة و َهاَ ال ْن َلْت ، َع ُكِن َلْم:  قاَ ّلى النبيِّ َيِّ اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍر ِمْن َيُِّصوُم وَس ْه َثَر َش ْك َباََن ِمْن َأ ْع ّنهَّ ، َش ِإ َباََن َيُِّصوُم كاََن َف ْع َش
ّلهَّ . ك

َباََن َيُِّصوُُم َكاََن:  روايِّة وفيِ  ْع ّ َش ً ِإلِ ِليلَّ ٌق. َق . عليهَّ  متف

َبَة وعن -1248 ِة مِجي ّي ِل ِه َباَ َهاَ َعْن ال ِبي أ
ْو َ ّنهَُّ ، عّمهاَ َأ ّلهَّ َرسوَُل َأتى َأ ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َق ُثّم ، وَس َل َط ُه ان َتاَ َأ َد َف َنة بع َقد ، َس ّيرْت َو َغُ َحاَلهَُّ َت
ُتهَّ َئ ْي َه َقاََل ، َو ِهَّ َرُسوَُل  يِّاَ: َف ّل ِنيِ َأَماَ ال ُف ِر ْع َوَمْن:  َقاََل ؟ ت : َقاََل»  ؟ َأنَت «

َناَ ِليِّ َأ ِه َباَ ّوِل عاََم ِجئتك الذي ال َل َقاََل. ا َفَماَ:    ّيَرَك «  ْد ، َغ َق َحَسَن ُكنَت و
ِة َهيئ َقاََل» ؟ ال ًاَ َأكلُت ماَ:    ُتَك منذ طعاَم ْق ّ َفاَر ْيٍل ِإلِ َل َقاَل. ب َف َرُسوُُل  

ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ْبَتوَس ّذ َع ُثّم» ، َنفَسَك «  َشهَر « ُصْم:  َقاََل  
ِر ًاَ ، الّصب ْدنـيِ: قاَل»  َشهر كّل ِمْن ويِّوُم ِز ِإّن ،   ًة، بيِ ف ّوُ « ُصْم:  َقاََل ق
ْيِن ْدنيِ:  قاَل» َيِّوُم ِز َثَة « ُصْم:  قاَل ،   ٍم ثلَّ ّيِّاَ ْدنيِ:  قاََل» َأ ِز : . قاَل  

ِم ِمَن ُصْم ْتُرْك الُحُر ِم ِمَن ُصْم  ، َواتُرْك الحُرم ِمَن ُصْم ، َوا ْتُرُك الحُر َوا
ِهَّ  وقاََل» ِع ِب َأَصاَ ّثلَِّث ِب َهاَ ال َهاَ ُثّم ، َفَضّم َل . داود أبوُ . رواه َأْرَس

ِر « شهُر و .  : َرمضاَُن» الّصب
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ّباٍَس ابِن عن -1249 ّلهَّ َرضيَِ ع ُهَماَ ال ْن ِهَّ رُسوُُل : قاََل قاََل ، َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٍم ِمْن « ماَ:  وَس َعَمُل َأيِّاَ ِهَّ ِإلى َأَحّب ِفيهاَ الّصاَلُح ال ّل ِمْن ال
ِه ِذ ِم ه ّيِّاَ َل َأيِّاََم  يِّعنيِ» ا ِر :  ِهَّ رسوُل : يِّاَ قاَلوُا ، العش ّل ُد َولِ ال فيِ الجهاَ

ِبيِل ِهَّ س ّل ُد « ولِ:  قاََل ؟ ال ِبيِل فيِ الجهاَ ِهَّ س ّل ّ ، ال ِهَّ، َخرَج َرُجٌل ِإلِ ْفِس َن ِب
ِهَّ ِل َلم َوَماَ ْعَ َف ٍء ذلك مْن َيِّرِج ّي  رواه» ِبَشيِ . البخاَر

وتاسوعاء وعاشوراء عرفة يوم صوم فضل باب- 227



َة َأبيِ عْن -1250 َتاَد ّلهَّ رِضيِ ق ْنهَُّ ال ِئل: قاََل ، َع ِهَّ رسوُُل  س ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َعْن وَس ِم :  ْوُ ِم َص ْوُ َفَة يِّ ّفُر : قاَل ؟ َعَر َنَة « يِّك الَماَِضيَة الّس

َيَة ِق َباَ . مسلٌم  رواه» َوال

ّلهَّ رضيَِ عباٍَس ابِن وعْن -1251 ِهَّ َرسوُل َأّن ، عنهماَ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْوَُم َصاََم وَس َء يِّ َأَمَر ، عاَشوُرا ِهَّ و َياَِم ٌق ِبِص . عليهَّ . متف

َة َأبيِ وعْن -1252 َتاَد ّلهَّ رضيَِ َق ْنهَُّ ال ِهَّ رسوَُل َأّن ، َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِئَل وَس ِم َعْن ُس َياَ ِم ِص ْوُ ِء َيِّ َقاَل ، عاَُشوُرا ّفُر: َف َك ُيِّ َنَة  «  َيَة الّس » الَماَِض
ِلٌم رواه . ُمْس

َعِن -1253 ّباٍَس ابِن و ّلهَّ َرِضيَِ َع ُهَماَ ال ْن ِهَّ رُسوُل : قاََل َقاََل ، ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِئْن:  وَس َل ِقيُت «  ِبٍل ِإلى َب َعَ لُصوَُمّن َقاَ ّتاَِس ُه  » ال ِلٌم روا ُمْس

.
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ّلهَّ رِضيَِ َأيِّوُِب َأبيِ َعْن -1254 ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُل َأّن ، َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعهَُّ ُثّم َرَمضاََن َصاََم « َمْن:  َقاََل وَس َب َت ّتاَ َأ ّوُاٍل ِمْن ِس ِم كاََن َش َياَ كِص
ِر ْه ّد ُه» ال ِلٌم  روا . ُمْس

والخميس الثنين صوم استحباب باب- 229

َة َأبيِ عن -1255 َد َتاَ ّلهَّ َرِضيَِ َق ْنهَُّ ال ِهَّ رسوَُل َأّن ، ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِئَل وَس ِم َعْن ُس ْوُ ِم َص ْوُ ْيِن َيِّ َن ْث ْوٌُم « ذلَك:  فقاََل الِ ْدُت َيِّ ِل ِهَّ ُو ْوٌُم ، ِفي َيِّ َو
ْثُت ِع ْو ، ُب ِزَل َأ ِهَّ عليِّ ُأن . مسلٌم  رواه» ِفي

َعْن -1256 َة َأبيِ و ْيَِّر ّلهَّ َرِضيَِ ُهر ِهَّ رسوُِل َعْن ، عنهَّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْعَرُض:  قاََل وَس ُت ْعَماَُل «  َل ْوَُم ا ْين يِّ َثن ُأِحّب ، والَخميِس الِ َأْن َف

ْعَرَض َناَ َعمليِ ُيِّ َأ ُه» َصاَئٌم َو ّي  َروا ِذ ِتْرِم ُه ، َحَسٌن : حديٌِّث وقاََل ال وروا
ِر ُمسلٌم ِر بغُي ْوُم ِذك . الّص

َعْن -1257 ّلهَّ َرِضيَِ عاَئشَة َو َهاَ ال ْن َلْت ، َع ِهَّ رسوُُل  كاََن: َقاَ ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َتَحّرىَ وَس ْوَُم َيِّ ْيِن َص َن ْث ّي  رواه. َوالَخِميِس الِ : وقاََل الترمذ

. حسٌن حديٌِّث
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والرابع عشر الثالث البيض. وهي أيام في صومإها الفضل

عشر والثالث عشر عشر. وقيل: الثاني والخامإس عشر
الول. هو المشهور والصحيح عشر، والرابع

َة َأبيِ وعن -1258 ّلهَّ رِضيَِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ْوَصاَنيِ:  قاَل ، َع ِليليِ َأ ّلى خ َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َثلٍَّث ، وَس ِم ب َياَ َثَة : ص ٍم َثلَّ ّيِّاَ ٍر كّل ِمن َأ َتيِ ، َشه َع َوَرك

َأن ، الُضحى ِتر و ْبَل ُأو ٌق. َأناََم َأْن َق . عليهَّ  متف

َعْن -1259 ِء َأبيِ و َدا َدْر ّلهَّ َرِضيَِ ال ِنيِ:  قاََل ، عنهَُّ ال ْوَصاَ ِبيبيِ َأ ّلى َح َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُهّن َلْن ِبثلَّث وَس َدع ِم ِعْشُت ماَ َأ َثة : بِصياَ ٍم َثلَّ ّيِّاَ ُكّل ِمن َأ

ْهر ِة ، َش َأْن ، الضَحى َوَصلَّ ِب َناَم لِ َو ِتر َحتى َأ ُه. ُأو . مسلٌم  روا

َعْن -1260 ِد َو ِهَّ عب ّل ِرو بِن ال ّلهَّ َرضيِ العاَِص بِن َعْم ُهماَ ال : قاََل قاََل ، عن
ِهَّ رسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُُم:  وَس ِة « ص َث ٍم ثلَّ ّيِّاَ ٍر كّل مْن َأ َشه
ْوُُم ِر ص ْه ّلهَُّ الد ٌق» ُك . عليهَّ  . متف

َة وعْن -1261 ِة ُمعاَذ ّيِّ ِو َد َع ّنهاَ ال َلْت َأ َأ ّلهَّ رضيَِ عاَئشَة َس َهاَ ال ْن َأكاََن:  َع

ِهَّ َرُسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍر ُكّل ِمن يِّصوُُم وَس ٍم ثلَّثَة َشه ّيِّاَ َلت ؟ َأ َقاَ
َعْم: َن ْلُت.   ُق َف ّي  مْن:   ْهر َأ َلْت ؟ َيُِّصوُُم َكاََن الّش ُكن َلْم:  َقاَ َباَليِ َيِّ ِمْن ُيِّ

ّي ِر َأ ْه ُه.  َيُِّصوُُم الّش . مسلٌم روا

ّلهَّ َرِضيَِ َذّر َأبيِ وعْن -1262 ِهَّ رسوُُل : قاََل َقاََل ، عنهَُّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإذا:  وَس ِر ِمَن ُصْمَت «  ْه ًاَ الّش َة َثلََّث َفُصْم ، َثلَّث َعَ ، َعْشَر َأْرب َو

َة َة وَخْمَس ، َعْشَر ّي  رواه» َعْشَر . حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترِمذ

َة وعْن -1263 َد ّلهَّ َرِضيَِ ِملَحاََن بن قتاَ ْنهَُّ ال ِهَّ َرسوُُل كاََن:  قاَل ، َع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَ وَس ْأُمُر ِم يِّ َياَ ِم ِبِص ّيِّاَ َثلََّث البيِض َأ َة :  َعَ ، عْشَر َب َأْر و

َة َة َوَخْمَس ، َعْشَر ُه.  َعْشَر ُبوُ روا َد َأ . داو

ّباٍَس ابِن وعْن -1264 ّلهَّ َرِضيَِ ع ُهَماَ ال ْن ِهَّ رسوُُل  كاََن: قاَل ، َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِطُر لِ وَس ْف ّيِّاََم ُيِّ ِبيِض َأ ٍر فيِ ال ٍر َولِ َحَض َف ُه. َس النَساَئيِ  روا

ٍد ِإسناَ . َحسٍن ب
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عنده للمأكول الكل ودعاء ، عنده يؤكل الذي الصائم وفضل

ِد عْن -1265 ٍد بِن َزيِّ َهنيِّ خاَل ّلهَّ َرضيَِ الُج ْنهَُّ ال ِبيِّ َعن َع ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّطَر « َمْن:  قاََل وَس ًاَ، َف ْثُل َلهَُّ كاََن َصاَئم ِه ِم ِر ْيَر َأْج ّنهَُّ َغ ُقُص لِ َأ ْن َيِّ
ِم أْجر ِمْن ٍء الّصاَئ  .» شيِ

. صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاََل الترمذي رواه 

َعْن -1266 َة ُأّم و ِة عَماََر ّيِّ ِر ْنصاَ َل ّلهَّ َرِضيَِ ا ْنهاَ ال ّلى النبيِّ َأّن ، َع اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْيهاَ دَخَل وَس َل ّدَمْت ، َع ِهَّ فق ْي َل ًاَ ِإ َعاَم ِليِ:  َفقاََل ، َط ُك َلت» «  َفقاَ   :
ّنيِ ِهَّ رسوُُل فقاََل ، صاَئمٌة ِإ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن:  وَس الّصاَئَم « 

ّليِ ِهَّ ُتص ْي َل َكُة َع ِئ ِكَل ِإذا الَملَّ ُه ُأ َد ْن ّتى ِع ُغوُا ح ْفَر ّبماَ» َيِّ َوُر ّتى:  قاَل   « َح
ُعوُا َب ُه» َيِّْش ّي  روا . حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذ

َعْن -1267 ّلهَّ َرضيَِ َأنٍس و ّلى النبيِّ َأّن ، عنهَُّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َء وَس َجاَ
ِد ِإلى ْع َة ْبِن َس َد َباَ ّلهَّ َرضيِ ُع َء ، عنهَُّ ال ٍز َفَجاَ ْب ْيٍِّت ِبُخ َكَل ، َوَز َأ قاََل ُثّم ، َف

ّلى النبيِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َطَر:  وَس ْف َأ ُكْم «  َكَل ، الّصاَئموَُن ِعند َأ و
ُكْم َعاََم ْبَراُر َط َل ّلْت ا ُكُم َوَص ْي َل َكُة َع ِئ  .» الَملَّ

ُه   ٍد داود أبوُ روا ِإسناَ . صحيٍح ب
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ّلهَّ َرِضيِ ُعَمَر ابِن عِن -1268 ُهماَ ال ْن ِهَّ رسوُُل  كاََن: قاََل ، َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِكُف وَس َت َعْشَر َيِّع َواِخَر ال َل ٌق.  َرَمَضاََن ِمْن ا . عليهَّ متف

ّلهَّ َرِضيَِ عاَئشَة وعْن -1269 ْنهاَ ال ّنبيِّ َأّن ، ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِكُف كاََن َت ْع َعْشَر َيِّ َواِخَر ال َل ّتى ، َرَمضاََن ِمْن ا ُه َح ّفاَ َوُ ّلهَّ َت ُثّم ، تعاَلى ال

َكَف َت ْع ِه ِمْن َأزواُجهَُّ ا ِد ْع ٌق ب . عليهَّ . متف

َعْن -1270 َة أبيِ و ّلهَّ رضيِ ، ُهريِّر ّلى النبيِّ كاََن:  قاََل ، عنهَُّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِكُف وَس َت ْع َة َرَمَضاََن ُكّل فيِ َيِّ ٍم َعَشر ّيِّاَ َلًماَ ، أ َعاَُم َكاََن َف ِذي ال ّل ا
ًبَض ِهَّ ُق َكَف ِفي َت ْع ِريَِّن ا ًاَ ِعش ْوُم ّي.  رواه. َيِّ البخاَر
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ّله قال استطاع مإن البيت حج الناس على تعالى:{ولله ال
ّله فإن كفر ومإن سبيلً، إليه العالمين}. عن غني ال

َعِن -1271 ّلهَّ رضيِ ، ُعمَر ابن َو ُهَماَ ال ْن ِهَّ َرُسوَُل أّن ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِنيَِ:  َقاَل ، وَس َلى الْسلَُّم ُب ِة َخْمٍس َع َد ّلهَّ إلِ إلهَّ لِ َأْن : َشهاَ ال
َأّن ًا و ِهَّ رسوُُل ُمَحّمد ّل ِم ، ال َقاَ ِة وإ ِء الّصلَّ َتاَ ِإيِّ ِة، و َكاَ ْيِت وَحّج الّز ، الب

ِم ْوُ ٌق»  َرَمَضاََن وَص ِهَّ متف . علي

َة أبيِ وعْن -1272 ْيِّر ّلهَّ رضيِ ، ُهَر َناَ:  قاََل ، عنهَُّ ال َب َط ّلهَّ رسوُُل َخ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل ، وَس َيِّاَ : َف َهاَ « ّيِّ أ

ّناَُس َ ّلهَّ إّن ال ْد ال ُكُم َفرَض َق ْي َل َع
َقاََل» فُحّجوُا الَحّج ُكّل رُجٌل  ف َأ ٍم :  ِهَّ رسوَُل يِّاَ َعاَ ّل ّتى ، َفَسكَت ؟ ال َح
َلهاَ ًاَ َقاَ َقاَل َثلَّث َف ّلهَّ َرُسوُُل .  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُ : وَس َل ْلُت «  َعْم ُق َن

ُتْم َولَماَ َلوَُجبت ْع َط َت َذُرونيِ : قاَل ُثّم » اسـ ُكْم ماَ «  ُت ْك ّنَماَ ، تر َلَك َفإ مْن َه
ُكْم كاََن َل ْب ِة َق ْثَر َك ِهْم ب َؤال ِهم ، ُس ِف ِتلَّ ِئهْم َعلى َواْخ ِبياَ ْن أ

ُكْم فإذا ، َ ُت َأَمْر

ٍء ْأتوُا ِبَشيِ ْنهَُّ َف ُتم َماَ ِم ْع َط ُكم َوإذا ، است ُت َهي ٍء َعن َن ُه َشيِ ُعوُ ُه» َفد  . روا
. مسلٌم

ْنهَُّ -1273 ِئَل:  قاَل َوع ّلى النبيِ ُس ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّي وَس َأ َعَمِل :  ال
ِهَّ « إيِّماٌَن : قاَل ؟ َأفَضُل ّل ِهَّ» ِباَل ِل ُثّم  قيلوَرُسوُ َذا :  ُد : قاَل ؟ ماَ َهاَ « الِج

ِبيِل فيِ ِهَّ َس ّل َذا : ثّم  قيل» ال ٌق» َمبُروٌر « َحٌج : َقاَل ؟ ماَ ِهَّ  متف . علي

َوُ الَمبُروُر  ِذي ُه ّل ِكُب لِ ا َت ُبهَُّ َيِّْر ِهَّ َصاَِح ْعِصية ِفي . م

ْنهَُّ -1274 َع ْعُت قاََل َو ِهَّ رُسوَُل : َسِم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  َيِّقوُُل وَس
َلم حّج مْن ُفْث َف َلم ، يِّْر ْق َو ْفُس ِم رَجعَ ، يِّ َيوُ ْتهَُّ َك َلد ٌق» ُأّمهَُّ و . عليهَّ  . متف

ْنهَُّ -1275 َع ِهَّ رسوَُل َأّن و ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعْمَرة:  قاََل ، وَس « ال
ِرة إلى ُعْم ٌة ال ّفاَر ُهماَ لماَ َك ْين ٌء لهَُّ َليس الَمبُروُر والحّج ، ب ّ جَزا ّنَة إلِ الَج

ٌق» ِهَّ  . متف . علي



َعْن -1276 ِئَشَة َو َهاَ اللهَّ رضيِ ، َعاَ ْن َلْت ، َع ْلُت: َقاَ ُق ّلهَّ َرُسوَُل يِّاَ   ، ال
َد َنرىَ َهاَ َفلَّ ، العمِل َأفَضَل الِج ُد أ ِه َقاََل ؟ ُنجاَ ِكْن : َف ِد َأفَضُل « ل َهاَ : الِج
ُه» مبُروٌر َحّج ّي  روا . البخاَر

َهاَ -1277 ْن َع ِهَّ َرُسوَُل أّن َو ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِمْن  « ماَ: َقاََل ، وَس
ٍم ْوُ َثَر َيِّ َق أْن ِمْن َأك ِت ْع ّلهَّ يِّ ِهَّ ال ًا ِفي ْبد ِر ِمَن ع ّناَ ِم ِمْن ال ْوُ َفَة َيِّ ُه» َعَر  . روا

. مسلٌم

ّلهَّ رضيِ ، عباٍَس ابِن وعِن -1278 ُهماَ ال ّلى النبيِ أّن ، عن ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ٌة: قاَل وَس ُعمَر ِدُل رَمَضاََن فيِ  «  ًة َتع ْو َعْمَر ِعيِ َحّجًة َأ ٌق» َم  متف
ِهَّ . علي

ْنهَُّ -1279 َع ًة أّن َو َأ َلْت امَر ِهَّ َرُسوَُل  يِّاَ: قاَ ّل ِهَّ َفريَِّضَة إّن ، ال ّل على ال
ِه ِد َباَ ْدَركْت ، الحّج فيِ ِع ًاَ أبيِ َأ ًا َشيخ ِبير ُبُت لِ ، َك ِة َعلى َيِّث َل ْأُحّج الّراِح َف َأ

ٌق» « نعم:  قاَل ؟ َعنهَُّ ِهَّ.  . متف علي

ًقيِط وعن -1280 ٍر بِن ل ّلهَّ رضيِ ، عاَم ّنهَُّ ، عنهَُّ ال ّلى النبيِ َأتى َأ اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َقاَل ، وَس ٌعَ لِ َكبيٌر َشيٌخ أبيِ إّن:  َف ِطي َت َة َولِ ، الحّج يِّس ُعمَر ، ال

َعَن َولِ َظ ِبيَك َعْن « ُحّج:  قاَل ، ال أ
ْعتِمْر» َ .وا

ُه َد َأبوُ روا ّي ، داو . صحيح حسٌن : حديٌِّث وقاَل والترمذ

َعِن -1281 َد بِن الساَئِب و ّلهَّ رضيِ ، يِّزيِّ َعَ بيِ  ُحّج: قاَل ، عنهَُّ ال َم
ِهَّ رسوُِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة فيِ ، وَس َوُداِع َحج َناَ ، ال َأ َسبعَِ ابُن و
ِنيَن ّي رواه.  ِس . البخاَر

ّباٍَس ابِن َوعِن -1282 ّلهَّ رضيِ ، ع ُهَماَ ال ْن ّلى النبيِ َأّن ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِقيَِ ، وَس ًاَ َل ْكب ِء َر ْوَحاَ َقاََل ، ِباَلّر ْوُُم « مِن:  َف َق ُلوُا» ؟ ال َقاَ ِلُموَُن:    المس

ُلوُا. َقاَ ِهَّ « رسوُُل:  َقاََل ؟ َأنَت  مْن:   ّل َعِت» ال َف َفَر ٌة   َأ ًاَ اْمَر ِبي َقاَلْت َص َف
َهذا َعْم: َقاََل ؟ حّج أل َن ُه» َأجٌر ولِك  «  . ُمسلٌم  روا

َعْن -1283 ّلهَّ رضيِ ، نٍس أ َو ِهَّ رسوُل أّن ، عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َكاَنْت ، َرْحٍل على َحّج وَس َتهَُّ َو ّي . رواه زاِمل . البخاَر



َعِن -1284 ّباٍَس ابِن َو ّلهَّ رضيِ ، ع ُهَماَ ال ْن َنت:  َقاََل ، َع ّنُة ُعكاَُظ َكاَ َوِمَج
ِز َوذو ، ًاَ المَجاَ ِة فيِ َأْسوُاق ّي ِل ِه ّثُموُا ، الَجاَ َأ َت ّتجُروا أن َف ِم فيِ َيِّ َوُاِس ، الم

َنَزلْت ْيَس:  َف َل ُكْم {  ْي َل َناٌَح َع ُغُوُا أن ُج َت ْب ً َت ُكم ِمن َفضلَّ ّب : [البقرة}  َر
َوُاِسم فيِ ]198 ُه. الَحّج َم ّي.  روا البخاَر



  العتكافالعتكاف  كتابكتاب
الجهاد فضل - باب234

ّله قال يقاتلونكم كما كافة المشركين تعالى:  { وقاتلوا ال
ّله أن واعلموا كافة، } . المتقين مإع ال
وعسى لكم، كره وهو القتال عليكم تعالى:  { كتب وقال

ًا تكرهوا أن ًا تحبوا أن وعسى لكم، خير وهو شيئ وهو شيئ
} . تعلمون ل وأنتم يعلم والله لكم، شر

ًا تعالى:  { انفروا وقال بأمإوالكم وجاهدوا وثقالً، خفاف
ّله سبيل في وأنفسكم } . ال

ّله تعالى:  { إن وقال أنفسهم المؤمإنين مإن اشترى ال
ّله سبيل في يقاتلون الجنة لهم بأن وأمإوالهم َيقتلون ال ف
ُيقتلون، ًا و ًا عليه وعد والقرآن؛ والنجيل التوراة في حق

ّله، مإن بعهده أوفى ومإن بايعتم الذي ببيعكم فاستبشروا ال
} . العظيم الفوز هو وذلك به،

غير المؤمإنين مإن القاعدون يستوي تعالى:  { ل وقال
ّله سبيل في والمجاهدون الضرر أولي بأمإوالهم ال

ّله فضل وأنفسهم، ً درجة، القاعدين على المجاهدين ال وكل
ّله وعد ّله وفضل الحسنى، ال القاعدين على المجاهدين ال
ًا ًا: درجات أجر ّله وكان ورحمة؛ ومإغفرة مإنه عظيم ًا ال غفور

ًا } . رحيم
تجارة على أدلكم هل آمإنوا الذين أيها تعالى:{ يا وقال

وتجاهدون ورسوله، بالله تؤمإنون أليم؟ عذاب مإن تنجيكم
ّله سبيل في كنتم إن لكم خير ذلكم ؛ وأنفسكم بأمإوالكم ال

تحتها مإن تجري جنات ويدخلكم ذنوبكم لكم تعلمون: يغفر
العظيم، الفوز ذلك عدن؛ جنات في طيبة ومإساكن النهار،
ّله مإن تحبونها: نصر وأخرى المؤمإنين وبشر قريب، وفتح ال

مإشهورة. كثيرة الباب في }  واليات
فمن تحصر، أن مإن فأكثر الجهاد فضل في الحاديث وأمإا
ذلك:

َة أبيِ َعْن -1285 ّلهَّ رضيِ ، ُهريِّر ْنهَُّ ال ِئَل: قاَل ، ع ِهَّ رسوُُل  س ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّي وَس َأ ْفَضُل العماَِل :  ِهَّ « إيِّماٌَن:  قاََل ؟ أ ّل ِهَّ باَل ِل » وَرسوُ



ُثّم قيل َذا :  ُد:  َقاََل ؟ َماَ ِبيِل فيِ « الجهاَ ِهَّ س ّل ِقيل» ال ُثّم   : قاَل ؟ ماَذا : 
ُبُروٌر « َحّج ٌق»  َم ِهَّ متف . علي

َعِن -1286  ٍد ابِن و ُعوُ ّلهَّ رضيِ ، َمْس ْنهَُّ ال ْلُت:  َقاََل ، َع ِهَّ َرُسوُل يِّاَ ُق ّل ، ال
ّي َعَمل أ ِهَّ إلى َأَحّب ال ّل َعاَلى ال ُة: قاََل ؟ َت َهاَ َعلى  « الّصلَّ ِت ْق ْلُت» َو ُق   :
ِبّر : َقاََل ؟ َأي ُثّم ْيِِّن» «  َد َوُال ْلُتال ُق ُثّم   ّي :  ُد َقاََل ؟ َأ َهاَ َسبيِل فيِ « الِج

ِهَّ ّل ٌق» ال ِهَّ  . متف . علي

ّلهَّ رضيِ ، َذّر أبيِ َوعْن -1287 ْلُت: َقاََل ، عنهَُّ ال ُق ِهَّ َرُسوَُل : يِّاَ   ّل ّي ال َأ

ْفَضُل؟ العمِل ِهَّ « اليَِّماَُن:  َقاََل َأ ّل ُد ، ِباَل َهاَ ِهَّ فيِ َوالِج ِل ِبي ٌق» س  . ُمتف
ِهَّ . علي

َنٍس وعْن -1288  ّلهَّ رضيِ ، َأ ِهَّ َرُسوَُل أّن ، عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ٌة: َقاََل وَس َو ْد َغُ َل ِبيِل فيِ  «  ِهَّ س ّل ْو ، ال ْوَحٌة أ ْيٌر ، َر َياَ ِمن َخ ْن ّد ِفيهاَ َوَماَ ال

ٌق» ِهَّ  . متف . علي

َعْن -1289  ٍد أبيِ َو ّي َسعي ْدر ّلهَّ رضيِ ، الُخ َرُجٌل َأتى:  قاَل عنهَُّ ال
ِهَّ  رُسوُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل ، وَس ّي َف َأ ّناَِس :  ْفضُل ال «:  َقاَل ؟ َأ
ْؤِمٌن ُد ُم ِه ِهَّ ُيَِّجاَ ْفِس َن ِهَّ ِب ِل ِبيِل فيِ وماَ ِهَّ س ّل ُثّم  قاَل» ال  «: َقاََل ؟ َمْن : 
ْؤِمٌن ْعٍب فيِ ُم ُد الّشعاَِب ِمَن ِش ُب ْع ّلهَّ يِّ ُع ، ال َد َيِّ ّناََس و ِه ِمْن ال ٌق.  َشّر متف
ِهَّ. علي

ٍد بِن سهل وعْن -1290 ْع ّلهَّ رضيِ ، س ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوَُل َأّن ، َع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِرباٌَط:  َقاََل ، وَس ٍم «  ْوُ ِهَّ َسبيِل فيِ َيِّ ّل ْيٌر ال ْنياَ ِمَن َخ ّد ْيهاَ وماَ ال َل َع

ُعَ ، ْوُِض ْوُِط وَم ُكْم َس ِد ِة ِمَن َأَح ّن ْيٌر الج ْنياَ من َخ ّد ْيهاَ وماَ ال َل ْوحُة ، َع والّر
ُد يُِّروُحهاَ ْب ِهَّ َسبيِل فيِ الع ّل ِو ، َتعاَلى ال ُة أ َو ْد َغُ ْيٌر ، ال َاَ ِمَن َخ ْني ّد َهاَ َوماَ ال ْي َعل

ٌق» . . عليهَّ  متف

َعْن -1291  ْلَماََن و ّلهَّ رضيِ ، َس ْعُت قاَل ، َعنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوَُل : َسِم ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َباَُط:  َيِّ ِر ٍم « ْوُ ٍة َيِّ َل ْي َل ِم ِمْن َخيٌر َو ٍر ِصياَ ْه ِهَّ و َش ، ِقياَِم
ِهَّ ماََت َوإْن ُلهَُّ عليهَّ أجري في ّلذي عَم ْعَمُل كاَن ا َي ، َيِّ ِر ُأْج ِهَّ َو ْي َل ُقهَُّ َع ، ِرز

ّتاََن وأِمَن َف ُه» ال . مسلٌم  روا



َعْن -1292 ّلهَّ َرضيَِ ، ُعبيد بن فَضاَلَة و ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوَُل َأّن ، ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُكّل:  َقاََل وَس ّيٍت «  َتُم َم ِهَّ على ُيِّْخ ِل ّ َعم ِبَط إلِ فيِ الُمرا

ِهَّ َسبيِل ّل ّنهَُّ ، ال َنّمى َفإ ُلهَُّ لهَُّ ُيِّ ِم إلى َعَم ْوُ ِة يِّ ُيِّؤّمُن ، الِقياََم ِة و ْتن ِر ِف َقب  .» ال
َد أبوُ رواه ّي داو َقاََل والترمذ . صحيٌح حسٌن : حديٌِّث و

ْثَماََن َوعْن -1293   ّلهَُّ رضيِ ، ُع ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل ، َع ِهَّ َرُسوُل : َسِم ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ٍم «رباَُط:  يِّ ْوُ ّلهَّ سبيِل فيِ َيِّ ْيٌر ال ْلِف ِمْن َخ أ
ٍم ْوُ ُه فيماَ َيِّ ُه» الَمناَزِل ِمَن سوُا ّي  . روا حسن : حديٌِّث وقاََل الترمذ

. َصحيٌح

َعْن -1294 ّلهَّ رضيِ ، ُهَريَِّرة أبيِ َو ْنهَُّ ال َقاََل َقاَل ، َع ِهَّ رسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َتَضّمَن:  وَس ّلهَّ «  ِهَّ فيِ َخَرَج ِلمْن ال ِل ّ ُيِّْخرُجهَُّ لِ ، َسبي إلِ

ٌد َهاَ ٌق بيِ وإيِّماٌَن ، َسبيليِ فيِ ِج ِديِّ َتْص َوُ بُرُسليِ َو ُه َلهَُّ أْن َضاَِمٌن َف ْدِخ أ
ّنَة ْو ، الَج َعهَُّ أ ِهَّ إلى أْرِج ِل ِز ْن ْنهَُّ َخَرَج الذي َم ٍر ِمْن َناََل بماَ ِم ْو ، أْج ِنيَمة أ ، َغ
ّلذي ْفُس َوا ٍد َن ِه ُمَحّم ِد َي ٍم ِمْن ماَ ب ْل َلم َك ِهَّ سبيِل فيِ ُيِّك ّل ّ ال َء إلِ ْوُم جاَ يِّ

ِة ِهَّ الِقياَم ِت َئ ْي َه ْوُم َك ِلم، يِّ ُنهَُّ ُك ْوُ ْوُن َل ِريُِّحهَُّ ، َدم َل ّلذي ، ِمْسٍك ريُِّح و ْفُس وا َن
ٍد ِه ُمحّم ِد ْوُلِ ِبي ّق أْن َل ِلميَن على َأُش ْدُت ماَ الُمْس َع ٍة ِخلَّف ق ّيِّ ِر ْغُُزو س َت

ّلهَّ َسببيِل فيِ ًا ال َبد ِكْن ، أ ٌد لِ ول َعة أِج َلهْم س َأْحِم ُدوَن ولِ ف َعًة يِّج ، س
ّق ِهْم ويُِّش ْي َل َتَخلفوُا أن ع ّنيِ َيِّ ْفُس َوالذي ، ع ِه ُمَحّمد ن ِد ْدُت ، ِبي ِد أن َلوُ

َو ِبيِل فيِ أغز ِهَّ س ّل َتل ، ال ْق ُأ ْغزو ُثّم ، َف ُأقتل ، أ ُأقتل ، أغزو ُثّم ، َف ُه» َف  روا
ّي وروىَ ُمسلٌم ْعضهَُّ البخاَر . ب

ْلُم          َك .  : الجرح» « ال

ْنهَُّ -1295  َقاََل قاَل َوع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِمْن « ماَ:  وَس
َلُم َمكلوُم ْك ّلهَّ سبيل فيِ ُيِّ ّ ال َء إلِ ْوَُم جاَ ِة َيِّ ْلُمهَُّ ، الِقياَم َك ْدِميِ و ْوُُن َيِّ : الل

ٍم لوُُن ٌق» ِمْسٍك ِريُِّح والريُِّح د ِهَّ  . متف . علي

َعْن -1296  ٍذ و ّلهَّ رضيِ ُمعاَ ْنهَُّ ال ّلى النبيِ عن ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس
ِهَّ َسبيِل فيِ قاَتل « مْن:  َقاََل ّل ٍم َرجل ِمْن ال ِل َق ُمس ٍة ُفوُا لهَّ وجبْت َناَق

ّنُة ِرَح وَمْن ، الَج ًاَ ُج ّلهَّ سبيِل فيِ ُجْرح ْو ال ِكب أ َبًة، ن َهاَ َنك ّن ُء َفإ ْوَُم تجيِ َيِّ
ِر الِقياَمة َنْت ماَ كأغَز َهاَ َكاَ ُن ْوُ َل َفراُن :  ْع ِريُِّحهاَ ، الّز ُهكاَلِمسِك» و أبوُ  . روا

َد ّي ، داو . صحيٌح حَسٌن : حديٌِّث وقاَل والترمذ



َة أبيِ وعْن -1297 ّلهَّ رِضيِ ، ُهريِّر ْنهَُّ ال أْصَحاَب ِمْن َرُجٌل َمّر:  قاَل ، َع
ِهَّ رُسوُِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعب ، وَس ِهَّ بِش َنٌة في ْي َي ٍء ِمن ُع ٍة ماَ ْذب ، َع

َأعجبتهَُّ َقاََل ، ف َلوُ َف ّناََس اعتَزلُت :  َقْمُت ال َأ ْعِب هذا فيِ َف َلْن ، الّش أفعِل و
ْأذَن َحتى ِهَّ رُسوَُل أْست ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ لرُسوُِل ذلَك فذكر ، وَس ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل ، وَس ُكْم ُمقاََم فإّن ، تفعْل « لِ : َف ِد سبيِل فيِ أح
ِهَّ ّل ِهَّ ِمْن أفَضُل ال ِت ِهَّ فيِ صلَّ ِت ِعيَن بي ْب ًاَ س ّبوَُن ألِ ، عاَم ْغُِفر أْن ُتح ّلهَّ َيِّ ُكْم ال َل

َكُم ْدِخل ُيِّ ّنَة و ِهَّ سبيِل فيِ اغُزوا ؟ الج ّل َتَل مْن ، ال ِهَّ َسبيِل فيِ َقاَ ّل َق ال َوُا ُف
َقة ّنُة لهَّ َوَجبْت َناَ ُه» الَج ّي  . روا . َحَسٌن : حديٌِّث َوقاََل الترمذ

ُق: َوُا ُف ْيَن  َماَوال ْيِن َب َت ْلب . الَح

ْنهَّْ -1298  َع ِهَّ رُسوَُل  يِّاَ: ِقيَل َقاََل و ّل ِدُل ماَ ، ال ْع َد َيِّ َهاَ ِهَّ َسبيِل فيِ الِج ّل ال
َنهَّ « لِ:  َقاََل ؟ ُعوُ َتطي ًاَ أو مرتين عليهَّ  فأعاَدوا» ، َتْس يِّقوُل ذلك كل ثلَّث
ُثّم » ، تستطيعوُن  « لِ: َثل: قاَل .  ِهَّ سبيل فيِ المجاَهد  « م ّل َثل ال كم

ِم ِم الّصاَئ َقاَئ ِنِت ال َقاَ ِهَّ بآيِّاَِت ال ّل ُتُر لِ ال ْف ٍة : ِمْن َيِّ ٍم ولِ ، صلَّ حتى ، صياَ
َعَ ُد َيِّرِج ِهَّ سبيل فيِ المجاَه ّل ٌق» ال ِهَّ  متف ٍم لفُظ . وهذا علي ِل . مس

ِة وفيِ  ِهَّ رُسوَُل  يِّاَ: َقاَل رجلَّ أّن ، البخاَري روايِّ ّل ّلنيِ ال عمٍل َعلى ُد
ِدُل ْع َد َيِّ َهاَ ُه « لِقاَل:  ؟ الج ُثّم» أجد ُعَ « هل:  قاَل   ِطي َت َخَرَج إذا َتس

ُد ِه َدك تدُخَل أن الُمجاَ ُقوَُم َمسِج َت ُتَر ولِ ف َتُصوَُم ، َتف ِطَر ولِ و » ؟ ُتف
ُعَ وَمْن:  َفقاََل ِطي ؟ َذلك يِّست

ْنهَُّ -1299 ّلهَّ رُسوُل أّن وع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِر « ِمْن:  َقاَل وَس َخي
ُهم الناَس معاَِش َناَِن ُممِسٌك رُجٌل َل ِهَّ بع ِهَّ سبيل فيِ فرِس ّل ِطيُر ، ال على يِّ

ِهَّ ِن ّلماَ مت ْو ، َهيعًة سِمعَ ُك َعة أ ِهَّ على َطاَر َفَز ِن ِغُيِ ، مت َت ْب الَموَُت أو القتل َيِّ
ّنهَُّ َظاَ ٍة فيِ َرُجٌل أو ، م ْيم َن ٍة أو ُغ َف ٍد بطِن أو الّشعِف هذه ِمن َشع من وا

ِه ِذ ِة ه ِديِّ َة ُيِّقيُم الو ْؤتيِ ، الّصلَّ ُيِّ َة و ُد ، الّزكاَ ُب ْع ّبهَُّ ويِّ ّتى ر َيهَّ ح ِت أ
ْ ِقيُن َيِّ َي ال

ْيَس ّناَِس من َل ّ ال ٍر فيِ إلِ ْي ُه» َخ . مسلٌم  روا

ْنهَُّ -1300  َع ِهَّ رسوَُل أّن ، و ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع فيِ « إّن:  قاََل ، وَس
ِة ّن َئَة الج ٍة ماَ َهاَ درج ّد ّلهَّ أع ِهديَِّن ال ّلهَّ سبيِل فيِ للُمَجاَ ْين ماَ ال َتيِن ب ّدرَج ال

ْيَن كماَ ِء ب َلْرِض الّسَماَ ُه» وا ّي  . روا . البخاَر



َعن -1301 ٍد أبيِ و ّي سعي ِر ْد ّلهَّ رضيِ ، الُخ ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوَُل أّن ، َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِهَّ رضيِ « َمْن:  َقاَل وَس ّل ّباَ ِباَل ِم ، َر ًاَ وباَلْسلَّ ٍد ، ديِّن َوبُمَحّم

ً ّنُة َلهَُّ َوَجبت ، َرُسوُلِ َعجب» الَج َف َهاَ   ٍد، أبوُ ل َقاَل َسعي ْدهاَ َف َليِّ أِع يِّاَ َع
ِهَّ َرسوَُل ّل َهاَ ال َد َأعاَ ِهَّ َف ْي َل ُأْخرىَ:  قاَل ُثّم ، َع َو ُعَ «  َف ّلهَّ َيِّْر َد ِبهاَ ال ْب َع َئَة ال ماَ
ِة فيِ دَرجًة ّن ْين ماَ ، الَج َتين ُكّل ب ِء َبين َكماَ َدَرَج :  قاَل» والْرِض الّسماَ

ّلهَّ رسوُل يِّاَ ِهيِ وماَ ُد قاَل ؟ ال ِبيل فيِ : « الِجهاَ ّلهَّ س ُد ، ال فيِ الِجهاَ
ِهَّ َسبيِل ّل ُه» ال . ُمسلٌم  . روا

َعْن -1302 ِر أبيِ و ْك ّي ُموُسى أبيِ بن َب ِر َع ْعُت: َقاََل ، الْش ، أبيِ  َسِم
ّلهَّ رضيِ ْنهَّ، ال َوُ ع ُه ِة َو ّو بَحْضَر ُد َع ِهَّ رُسوُُل : قاََل يِّقوُل ، ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْبوُاَب « إّن : وَس ِة أ ّن ُيوُِف ِظلَِّل َتْحَت الَج َرّث َرُجٌل َفقاََم » الّس

ِة َئ ْي َه َقاََل ال َيِّاَ َف َباَ :  ْنت ُموَُسى أ َأ ْعَت َأ ِهَّ رسوَُل سِم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َنعم قاَل هذا؟ يِّقوُل وَس ِهَّ إلى َفرَجعَ ، :  ِب َقاَل ، أصَحاَ ُكُم « أقرأ : َف ْي َل ع

ُثّم الّسلََّم ْفن َكَسر »  ِهَّ  ج ِف ْلقاَه َسي ِهَّ َمَشى ثّم ، فأ ِف ْي ّو إلى ِبس ُد الع
ِهَّ فَضرب ّتى ِب ُه» ُقتل ح . مسلٌم  . روا

ْبٍس أبيِ وعن -1303 ِد َع ٍر ْبِن الّرحمِن عب ْي َب ّلهَّ رضيِ ، ُج : قاَل عنهَُّ ال
ِهَّ رُسوُُل َقاَل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َبّرْت « ماَ:  وَس ْغ َدماَ ا ٍد ق ْب فيِ َع

ّلهَّ سبيِل َتمّسهَّ ال ّناَُر ف ُه» ال . البخاَري  . روا

َعْن -1304  َة أبيِ َو ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ، ُهَر َقاَل َقاََل ، عنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َّناََر يِّلُج « لِ:  وَس َكى َرُجٌل ال ِة ِمْن َب ِهَّ َخْشي ّل ّتى ال َد ح ُعوُ يِّ

َبن ّل َ ، الّضرِع فيِ ال ُعَ َولِ َتِم َلى َيِّْج ٍد َع ْب َباٌَر َع ِهَّ سبيل فيِ ُغ ّل ّنم ودَخاَن ال َه ج
ّي رواه  ،» . صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذ

ّباٍَس ابن وعن -1305 ّلهَّ رضيِ ، ع ُهَماَ ال ْن ْعُت َقاََل ، َع ِهَّ َرُسوَُل : سِم ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل:  وَس َناَِنيِّ ْي ُهَماَ لِ «ع ّناَُر َتمّس ْيٌن ال َكت : ع ِمْن ب

ِة ِهَّ َخْشي ّل ْيٌن ، ال َتت وع ِبيِل فيِ تْحُرُس باَ ِهَّ» س ّل ّي . رواهال : وقاَل الترمذ
. حسٌن حديٌِّث

ِد وعن -1306  ٍد بِن َزيِّ ّلهَّ رِضيِ ، َخاَل ْنهَّ ال ِهَّ رُسوَُل أّن ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّهَز « من:  َقاَل وَس ًاَ ج ِزيِّ ِهَّ سبيِل فيِ َغاَ ّل ْد ال َق َلَف ومْن ، َغَزا َف َخ
ًاَ ِهَّ فيِ َغاَزيِّ ِل ْه ْير َأ ْد بَخ َق ٌق» غَزا َف ِهَّ  . متف . علي



َعْن -1307 ّلهَّ رضيِ ، ُأماَمة أبيِ َو ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاََل َقاََل ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْفَضُل:  وَس َدقاَت « أ َطاٍَط ِظّل الّص ّلهَّ سبيل فيِ ُفْس ال

ِنيحُة ٍم وَم ّلهَّ» سبيل فيِ فحٍل َطروقهَُّ أو اللهَّ سبيل فيِ خاَد  رواهال
. صحيح حسن : حديِّث وقاَل الترمذي

ّلهَّ رضيِ ، أنٍس وعْن -1308  ْنهَّ ال َلَم ِمن َفتًى أّن ، ع رسوُل يِّاَ:  قاَل أْس
ِهَّ ّل ّنيِ ال َغُْزو ُأريِّد إ ْيس ال َل ِعى و ّهُز ماَ م َتج ِهَّ أ ًاَ  « ائِت: قاَل ، ِب ّنهَّ ، ُفلَّن َفإ
ّهَز كاََن َقد ِرَض َتج َقاَل: إَّن فأتاَه » َفَم ِهَّ رسوَُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم َئَك وَس ِر ْق ِطنيِ ويِّقوُُل الّسلََّم ُيِّ ّهزَت الذي : أع ِهَّ َتج َنُة، : يِّاَ َقاََل ، ِب ُفلَّ
ِهَّ، ِطي ْع ْنُت الذي أ ّهْزُت ُك ِهَّ َتج ِبسين ولِ ، ِب ْنهَُّ َتْح ًاَ ِم ْيئ ِهَّ ، َش ّل َوُال ِبسيِ لِ ف َتْح

ْنهَّ ًاَ ِم ْيئ ُيباََرَك َش ِهَّ َلِك َف . مسلٌم  رواه. ِفي

ٍد أبيِ وعن -1309 ّي َسعي ِر ْد ّلهَُّ رضيِ ، الُخ ِهَّ َرُسوَُل أّن ، عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َقاََل ، ِلحياََن َبنيِ إلى َبعَث وَس ِعْث: َف َب ْن َي ِل ْيِن ُكّل ِمْن  «  َل رُج

ُهماَ َد َلْجُر ، أح ُهماَ وا َن ُه» بي . مسلٌم  روا

ٍة وفيِ  ِليْخُرْج:  لهَُّ روايِّ ُثّم» رُجٌل رجلين ُكّل ِمْن «  ِد قاَل   «:  ِللقاَِع
ُكْم ّيِّ َلَف َأ ِهَّ فيِ الخاَرج َخ ِل ْه ِهَّ َأ ِل ٍر وماَ ْي ْثُل لهَُّ كاَن بَخ ِر ِنْصِف ِم ِرِج َأج » الخاَ

.

ِء وعِن -1310  ّلهَّ رضيِ ، البرا ْنـهَُّ ال ّلى النبيِ أتى:  قاَل ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ٌعَ رجٌل ، وَس ّن ِد مق ِديِّ ِهَّ َرُسوُل : يِّاَ َفقاَل ، ِباَلح ّل ِتُل ال َقاَ ْو ُأ ِلُم أ ؟ ُأْس
َقاَل ِلْم:  ف ِتْل ُثّم ، « أْس َلم » قاَ َتَل ُثّم ، َفأْس ِتَل، َقاَ ُق َقاَل َف ّلهَّ رسوُل ف ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ً  « عِمل: وَس ِليلَّ ُأِجر َق ًا َو ٌق» . َكثير ِهَّ  متف وهذا ، علي
. البخاَري لفُظ

َعْن -1311 َنٍس و ّلهَّ رضيِ ، أ ْنهَُّ ال ّلى النبيِ أّن ، ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ٌد « ماَ:  َقاََل ْدُخُل َأح ّنة يِّ َعَ أْن ُيِِّحّب الج َياَ إلى يِّْرِج ْن ّد َلهَّ ال الْرِض على ماَ و
ٍء مْن ّ َشيِ ُد إلِ ّنى ، الّشهي َياَ إلى َيِّْرِجعَ أْن يِّتَم ْن ّد َتَل ، ال ْق ُي ، َمّراٍت عْشَر َف
ِة ِمَن يِّرىَ ِلماَ  .» الكرام

ٍة وفيِ  ِلَماَ: روايِّ ِة َفْضِل ِمْن يَِّرىَ  «  َد َهاَ ٌق» الّش ِهَّ  . ُمتف . علي



َعْن -1312  ِد و ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيِ ، العاَص بِن َعمرو بِن ال ْنهماَ ال أّن ، ع
ّلهَّ رُسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِفُر:  َقاََل وَس ْغُ ّلهَّ « يِّ ِد ال ْيٍئ ُكّل للّشهي َش

ّ ْيَِّن إلِ ّد . مسلٌم رواه»  ال

ٍة وفيِ ْتُل:  لهَّ روايِّ َق ِبيِل فيِ « ال ِهَّ َس ّل ّفُر ال ٍء ُكّل ُيِّك ّ َشيِ ْيِّن إلِ ّد  .» ال

َعْن -1313  َة أبيِ و َد َتاَ ّلهَّ رضيِ ، ق ْنهَّ ال ِهَّ َرُسوُل أّن ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َكَر فيهْم َقاََم وَس َذ َد أّن َف ِبيِل فيِ الِجهاَ ِهَّ س ّل ِهَّ َواليِّماََن ، ال ّل ، ِباَل

ْفَضُل ْعَماَل َأ َل َقاََم ، ا َقاَل ، رُجٌل َف ِهَّ َرُسوُل  يِّاَ: َف ّل ْيَِّت ال َأ ْلُت إْن َأر ِت فيِ ُق
ِهَّ سبيِل ّل ّفُر ال َك ُت ّنيِ أ ِهَّ َرُسوُُل َلهَُّ َفقاََل ؟ َخطاَيِّاَي ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِتلت إْن « نعْم:  وَس ِهَّ سبيِل فيِ ُق ّل ْنَت ال َأ ِبٌر َو ْيُر ُمقبٌل ُمْحتِسٌب ، صاَ غ
ٍر ِب ْد ُثّم» ُم ّلهَّ رُسوُُل َقاَل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ْيَفوَس َك ْلَت «  قاَل» ؟ ُق

ْيَِّت:  َأ ْلُت إْن َأر ِت ِهَّ سبيل فيِ ُق ّل ّفُر ال َك ُت ّنيِ َأ َي ع َيِّاَ َطاَ َقاََل ؟ َخ ِهَّ رُسوُُل َف ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنعْم:  وَس ْنَت «  َأ ِبٌر و َتِسٌب صاَ ْقبٌل ، ُمْح ْيُر ُم ٍر َغ ْدب ، ُم

ّ ْيَِّن إلِ ّد ِريَِّل َفإّن ، ال ْب ُه» ذلَك ليِ قاَل السلَُّم عليهَّ ِج . مسلٌم  . روا

َعْن -1314 ٍر و ّلهَّ رضيِ جاَب ْنهَُّ ال َناَ : أيِّن َرُجٌل قاََل:  قاََل ، َع رُسوَُل يِّاَ أ
ِهَّ ّل ِتلُت؟ إْن ال ِة  « فيِ: قاَل ُق ّن ِه فيِ ُكّن َتَمَراٍت  . فألقى» الَج ِد ُثّم ، َيِّ

َتَل ّتى قاَ ِتَل ح ُه ، ُق . مسلم روا

َنٍس وعْن -1315   ّلهَّ رضيِ أ ْنهَُّ ال َق قاََل ، َع َطل ْن ِهَّ َرُسوُُل ا ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُبهَُّ وَس َأْصَحاَ ّتى َو ُقوُا َح َب ِكيَن َس ٍر إلى المْشر َء ، َبد ِركوَُن َوَجاَ الُمش

ِهَّ رُسوُُل فقاََل ، ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْقدمّن  « لِ: وَس ٌد َيِّ ُكْم أَح ْن إلى ِم
ٍء ّتى شيِ ُكوَُن َح َنهَُّ أناَ أ َناَ» ُدو َد َف ِركوَُن   َقاَل ، الُمش ّلهَّ رُسوُل ف ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُموُا : وَس ٍة إلى «  ّن َهاَ َج َلْرُض الّسموُاُت َعْرُض : قاَل » َوا
ْيُر َيِّقوُُل ِم بُن ُعَم ّي الُحَماَ ِر ْنَصاَ ّلهَّ رضيِ ال ْنهَُّ ال ّلهَّ رسوَُل : يِّاَ َع ّنٌة ال َج

َهاَ َنعم:  قاََل ؟ والرُض الّسموُاُت َعْرُض َبٍخ قاََل » «  َرُسوُُل فقاًََل ، َبٍخ : 
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلَك  « ماَ: وَس ِلَك على َيِّْحِم لِ قاََل » ؟ بٍخ َبٍخ َقوُ

ِهَّ ّل ّلهَّ رُسوُل يِّاَ َوال ّ ال َء إلِ ُكوَُن أن َرجاَ ِلهاَ ِمْن أ ْه ّنَك:  قاَل ، أ َفإ َهاَ ِمْن «  ِل ْه أ
ِهَّ ِمْن َتَمَراٍت َفأْخرج»  ِن َعل ، َقَر ُكُل َفَج ْأ ُهّن، َيِّ ْن ِئْن َقاَل ُثّم م َناَ َل َحييُت أ

ُكل حتى ِه َتَمراتيِ آَ ِذ َهاَ ه ّن ٌة إ َياَ َلٌة لَح َعهَُّ بَماَ َفَرَمى ، َطوُيِّ ِر َمَن َم ّتْم ُثّم ال  .
ُهْم َل َت ّتى َقاَ ِتَل َح ُه. ُق . مسلٌم  روا

ِء القاَف  بفتح» « القَرَن َبُة : هوُ والرا ْع ُنّشاَِب ُج . ال



َء:  قاَل وعنهَّ -1316  ّلى النبيِ إلى ناٌَس جاَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْبعث أِن وَس ا
َناَ ً مع َناَ رجاَلِ ّلموُ َع ُقرآََن ُيِّ ّنَة، ال ِهم َفبعَث والّس ْي َل ِعيَن إ ِر ِمَن رجلَّ سب ْنصاَ ال
َقاَُل ُهُم ُيِّ ُء ل ُقّرا ِهم ، : ال ُؤون ، حَراٌم َخاَليِ في ُقرآََن يِّقر َنهَُّ ، ال َدارُسوُ َت ويِّ

ْيِل ّل ّلُموَُن باَل ُنوُا ، يِّتع ّنهاَر وكاَ ُئوَُن باَل ِء يِّجي َيضعوُنهَُّ ، باَلماَ ِد فيِ َف ، المسِج
ُبوُن ِط َت ُعوُنهَّ ويِّْح َتُروَن ، َفيبي َيِّْش ِهَّ و ّطعاَم ِب ِة لهِل ال ّف ِء الّص ُفقرا ِلل ، و

َثهم ّلى النبيِ فبع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهم لهم فعرضوُا ، وَس ُلوُ أْن قبل فقت
ُغُوُا ُل ُلوُا ، المكاََن يِّب َقاَ ُهّم ف ّل ّلغ : ال ّناَ ب َناَ ع ّي ّناَ َنب َناََك َقد َأ ِقي َناَ َل ْنَك َفرِضي ع

َأتى ، َعناَ ورضيت ًاَ رُجٌل و ِهَّ ِمْن أنس خاََل حرام ِف ْل َنهَُّ ، َخ حتى ِبُرمٍح َفطع
ُه َفذ ْن َقاَل ، أ ُفْزُت حراٌم َف ِة ورّب :  ْعب َك ّلهَّ رسوُُل فقاَل ، ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َنكم « إّن:  وَس ُلوُا َقد إْخوُا ِت ُلوُا وإنهم ُق ُهّم قاَ ّل ّلغ : ال ّناَ ب ّناَ نبيناَ ع َأ

َناَ َلِقيناََك َقد ّناَ ورِضيَت عنَك َفرِضي ٌق» َع . مسلم لفظ وهذا عليهَّ،  متف

َغاَب: قاَل وعنهَُّ-1317 ّلهَّ رضيِ النْضر بُن أنُس َعّميِ   ْنهَُّ ال َتاَِل عِن ع ِق
ٍر ّلهَّ رسوُل : يِّاَ فقاَل ، بد ّوِل عن ِغبُت ال َتلَت ِقتاٍَل أ ِركيَن قاَ ِئِن ، الُمش ل
ّلهَّ َهدنيِ ال ِكيَن ِقتاََل أْش ِر َيريِّّن الُمش ّلهَّ ل ٍد يِّوُُم كاََن . فلّماَ َأصنعَ ماَ ال أُح

ِلُموَُن انكشَف ُهّم فقاَل ، الُمس ّل ّنيِ : ال ِذُر إ َت َليك َأع ِء صنعَ ِمَّماَ إ ُؤلِ  َه
ْعنيِ ُأ أْصحاَبهَُّ يِّ ْبر َأ ِء صنعَ ِمّماَ إليَك  ؤ ُؤلِ ُثّم الُمشركيَن  يِّعنيِ َه ّدم   تق

َتقبلهَُّ ُد فاَس ٍذ بُن سع ُد : يِّاَ فقاَل ُمعاَ ٍذ بَن سع ّنُة ُمعاَ ِر ورّب الج ّنْض ّنيِ ، ال إ
ُد َهاَ أِج ٍد دوِن ِمن ِريَِّح ٌد قاَل ، ُأح َتطعُت : فماَ سع ِهَّ رسوُل يِّاَ اس ّل َماَ ال
َنعَ َناَ أنٌس قاَل ، ص ْد َفوُج ِهَّ :  ًاَ ِب ِنيَن ِبضع َثماَ ْو ، باَلّسيِف ضربًة و َطعنَة أ

ْو بُرْمٍح ٍم رميًة أ ُه ، ِبسه ِتَل قد ووجدناَ ّثَل ُق ِهَّ وم ِركوَُن ِب َفهَُّ َفماَ ، الُمش عر
ٌد ُتهَُّ إلِ أح ِهَّ ُأخ ِن ّناَ أنٌس . قاَل ِببناَ ُك ْو َنرىَ :  ُظّن  أ َأّن َن ِه   ِذ َلْت اليَِّة ه َنَز
ِهَّ ِهَّ وفيِ ِفي ِه َباَ ْؤِمنيَن  ِمَن { :  َأش ُقوُا ِرَجاٌَل الُم َهدوا ماَ صد ّلهَّ َعاَ ِهَّ ال ْي عل

ُهْم ْن َبهَُّ َقَضى مْن َفِم َهاَ إلى  } َنْح  ] .23:  [ الحزاب آَخر

ٌق َق وقد ، عليهَّ متف َب . الُمجاَهدة باَب فيِ س

َة وعْن- 1318  ّلهَّ رضيِ سُمر ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاََل َعنهَُّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْيُِّت:  وَس َأ َلَة « ر ْي ّل َتياَنيِ رُجلين ال ِعدا ، أ َة بيِ َفص ، الّشجر

ْدَخلَّنيِ ًا َفأ َأفَضل أْحسُن ِهيِ َدار َأّماَ قاَلِ منهاَ، َأْحسَن َقّط َأر َلْم ، َو  :
ِه ِذ ّدار ه ِء َفداُر ال طوُيٍِّل حديٍِّث من بعٌض وهوُ البخاَري  رواه» الشهدا
ِم باَب فيِ سيأتيِ العلم أنوُاع فيهَّ َء إْن الكذِب تحريِّ ّلهَّ شاَ . تعاَلى ال



ّلهَّ رضيِ أنٍس وعْن -1319  ْنهَُّ ال ْنَت الّربيعَِ ُأم أّن ع ِء ب َبَرا ُأّم وهيِ ال

َتِت ، ُسَراقَة بِن حاَرثَة ّلى النبيِ أ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلت وَس َقاَ َرُسوَُل  يِّاَ: َف
ِهَّ ّل ُثنيِ ألِ ال ّد َثَة َعْن ُتح ِر ِتل َوكاََن ، حاَ ْوَُم ُق ٍر يِّ ْد ِة فيِ كاََن َفإْن ، ب ّن الَج

َبرُت ْير كاََن َوإن ، َص ْدُت ذلَك َغ َه َت ِهَّ اْج ْي ِء فيِ عل َكاَ ُب ُأم « يِّاَ:  فقاَل ، ال

َثَة ِر َهاَ حاَ ّن ِة فيِ ِجناٌَن إ ّن َنَك َوإّن ، الَج ْب ْوَس َأصاَب ا ْعلى الفْرد َل  . رواه» ا
. البخاَري

َعْن -1320  ِد بن جاَبر و ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيِ ال ُهماَ ال ْن َء: قاَل ع إلى باَبيِ  ِجيِ
ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد وَس ّثل ق ِهَّ ُم َعَ ِب ُؤض ْيَن َف ْيِّهَّ َب ْبُت ، َيِّد َه َذ ْكِشُف َف َأ

ِهَّ عْن ِه َنهاَنيِ وج ْوٌُم َف ّلى النبيِ فقاَل َق ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلِت  « ماَ: وَس َزا
َكُة ِئ ّلهَُّ الملَّ ِظ ِتهاَ ُت ِنَح َأْج ٌق» ِب . عليهَّ  . متف

َعْن -1321  ْيٍف بن سهل و َن ّلهَّ رضيِ ُح ِهَّ َرُسوُل أّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َأَل « َمْن:  قاَل وَس ّلهَّ س َة تعاَلى ال َهاَد ْدٍق الّش ّلغُهَُّ ِبِص ِزَل ب َناَ م

ِء َهدا ِهَّ على ماََت وإْن الّش . مسلم  . رواه» ِفراِش

ّلهَّ رضيِ أنٍس وعْن -1322 ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َلب « مْن:  وَس َة ط َهاَد ًاَ الّش ِدق ْبهَُّ لم ولوُ ُأعطيهاَ صاَ  . رواه» ُتِص
. مسلم

َعْن -1323  َة أبيِ و ْيِّر ّلهَُّ رضيِ ُهر ِهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُد « ماَ:  وَس ُد َيِِّج ِهي ْتِل َمّس ِمن الّش ّ الق ُد كماَ إلِ ُكْم يِِّج ُد أح
ِة مّس ِمْن َقْرَص . صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي  رواه» ال

ِد وعْن -1324  ْب ِهَّ ع ّل َفى أبيِ بن ال ْو ّلهَّ رضيِ أ ُهماَ ال ْن ِهَّ رُسوُل أّن ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ بعَض فيِ وَس ّيِّاَِم َهاَ َلِقيِ التيِ أ ّو ِفي ُد َتظر الع حتى ان
ّناَس فيِ قاَم ُثّم ، الّشمُس َماَلِت َهاَ:  فقاَل ال ّيِّ أ

َ ّناَُس، «  ْوُا لِ ال ّن َتم َء َت ِلَقاَ
ّو ُد ُلوُا ، الع ّلهَّ َوس ِفيَة ال ُهم فإذا ، العاَ ُتُموُ ِبُروا لِقي َلُموُا ، َفاَص ّنَة أّن واع الَج
ُهّم:  قاَل  ثم» الّسيوُِف ِظلَِّل َتْحَت ّل ِزَل « ال ْن َي الكتاَب ُم ِر وُمج

ِزَم ، الّسحاَِب َهاَ َلْحَزاِب و ُهم ا ِزم ْه َناَ ا ْنُصر ِهم وا َلي ٌق» ع . عليهَّ  متف

ْهِل وعن -1325  ّلهَّ رضيِ سعد بِن س ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنتاَِن:  وَس ِث ّداِن لِ «  ْو ، ُتَر ّلَماَ أ ّداِن َق ُء ُتر َعاَ ّد ْند : ال ِع
ِء َدا ّن ْأِس وِعند ال ْلِحُم ِحيَن الب ُهم ُيِّ ْعُض ًاَ َب  .» َبعض



. صحيح بإسناَد داود أبوُ رواه 

َعْن -1326  ّلهَّ رضيِ أنٍس و ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل كاََن:  قاَل ع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُهّم:  قاَل َغَزا إذا وَس ّل ِدي أنت « ال َنِصيري عُض ، َأُجوُُل ِبك ، و
ِبك ِبَك ، أصوُُل و ِتل و ُه» ُأقاَ ّي ، داود أبوُ  روا : حديٌِّث وقاَل والترمذ

. حسٌن

َعن -1327 ّلهَّ رضيِ ، ُموُسى أبيِ و ْنهَُّ ال ّلى النبيِ أّن ، ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًاَ َخاَف إذا كاََن وَس ُهّم: قاَل قوُم ّل ّناَ  ال ُلَك إ َع ِهم فيِ َنج ِر ُذ ، ُنُحوُ ُعوُ َن و

ِهم ِمْن ِبَك ِر . صحيٍح بإسناَد داود أبوُ  رواه» ُشرو

ّلهَّ رضيِ ، ُعَمر ابِن وعْن -1328  ِهَّ رُسوَُل َأّن ، عنهماَ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْيُل:  قاَل وَس ٌد « الَخ ُقوُ ْع َيهاَ فيِ َم َوُاِص ِم إلى الَخيُر َن ْوُ ٍِة يِّ » الِقياََم

ٌق . عليهَّ متف

َة وعْن -1329  َو ِقيِّ ُعْر ِر َباَ ّلهَّ رضيِ ، ال ْتهَُّ ال ّلى النبيِ أّن ، ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْيُل:  قاَل وَس ٌد « الَخ ُقوُ َهاَ فيِ َمع ِم إلى الَخيُر َنوُاِصي ْوُ ِة يِّ َلجُر الِقياََم : ا

َنُم ، ٌق» والمغُ . عليهَّ  . متف

َعْن -1330 َة أبيِ و ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ، ُهر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : قاَل قاََل ، َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َبس « من:  وَس َت ًاَ اح ِهَّ سبيِل فيِ َفرس ّل ًاَ ، ال ِهَّ إيِّماَن ّل ، ِباَل

ًاَ ِديِّق َتص ِه و ِد ْع َبعهَُّ فإّن ، ِبوُ ْيِّهَُّ ِش َثهَُّ وَر ْو َلهَُّ ، ور ِهَّ فيِ وبوُ ِن ِة يِّوَُم ِميَزا الِقياََم
ّي  رواه» . البخاَر

ٍد أبيِ  وعْن-1331  ُعوُ ّلهَّ رضيِ ، مْس ْنهَُّ ال َء قاَل ، َع النبيِ إلى رُجُل جاَ
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة وَس َق َناَ ٍة ِب ُطوُم ِه فقاَل َمْخ ِذ ِهَّ سبيل فيِ : ه ّل فقاَل ، ال

ِهَّ رُسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ « لَك : وَس ِة َيِّوَُم ِب ِة الِقياَم َئ ُعِماَ ٍة سب َق ناَ
ّلهاَ ُطوُمٌة ُك ُه» مخ . مسلم  روا

ٍد أبيِ وعن -1332 ُيِّقاَل حّماَ ُيِّقاَُل ، ُسعاَد : أبوُ  و ٍد : أبوُ و : ويِّقاَل ، َأس
ٍر، أبوُ ِد : أبوُ ويِّقاَُل ، َعْمرو : أبوُ ويِّقاَُل عاَِم ْبٍس : أبوُ ويِّقاَل ، الْسوُ  َع

ْقبُة ٍر بِن ُع َهنيِّ عاَِم ّلهَّ رضيِ ، الُج ْنهَُّ ال ْعُت قاَل ، َع ِهَّ رُسوَُل : سِم ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوُ وَس ُه ِر َعلى َو ْنب ّدوا:  يِّقوُُل ، الِم َأِع َو ُهم « ماَ ل



ُتم ْع َط َت ٍة من اس ّوُ َة إّن ألِ ، ُق ّوُ ُق َة إّن ألِ ، الّرْميُِ ال ّوُ ُق إّن ألِ ، الّرْميُِ ال
َة ّوُ ُق . مسلم  رواه» الّرْميُِ ال

ْنهَُّ -1333  َع ْعُت قاَل و ِهَّ َرُسوُل : سِم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : يِّقوُُل وَس
َتُح ْف ُت ُكم « س َلي ُكم ، َأرُضوَُن ع ِفي ّلهَّ ويِّك ْعِجْز َفلَّ ، ال ُكْم يِّ ُد ُهوُ أْن َأَح ْل يِّ
ِهَّ ُهِم َأْس . مسلم  رواه» ِب

ْعنهَُّ -1334  ّنهَُّ و َقاَل قاَل َأ ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « مْن:  وَس
ّلَم َكهَُّ ُثّم الّرْميَِ ُع َليس ، تر ّناَ، َف ْو ِم َقد أ . مسلم  رواه» َعصى ف

ّلهَّ رضيِ وعنهَُّ -1335  ْنهَُّ ال ْعُت قاََل ، ع ّلهَّ رُسوُل : سِم ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ  « إّن: يِّقوُُل وَس ِم ُيِّدِخُل ال ٍر َثلَّثَة ِباَلسه َف ّنَة َن ِنعهَُّ الج : صاَ

ِهَّ فيِ يِّحتِسُب ِت ْنع ِهَّ والّراميِ ، الخير ص َلهَُّ، ، ِب ِب ْن ُبوُا َواْرُموُا وُم وأْن ، واْرك
َليِّ َأَحّب ترُموُا ُبوُا أْن ِمْن إ َك ْعد الّرميَِ َتَرَك . وَمْن َتْر ّلمهَُّ ماَ ب َبًة ُع عنهَّ رغ
َهاَ ّن َفإ َهاَ ِنعمٌة .  َك ْو» َتر َهاَ: قاَل  أ َفَر َك ُه»  «  َد أبوُ  روا . داو

َعْن -1336 َلمَة و ّلهَّ رضيِ ، الكوُِع بن َس ْنهَُّ ال ّلى النبيِ  َمّر: قاَل ، ع َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٍر على ، وَس َف ُلوُن َن َتِض ِنيِ « اْرُموُا : فقاَل ، يِّن ِإْسماَعيل َب
َباَكم َفإّن ًاَ كاَن أ . البخاَري  رواه» َراِمي

َعْن -1337  ّلهَّ رضيِ ، عبَسَة بِن عْمرو و ْنهَُّ ال رُسوُل : سِمعُت قاَل َع
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍم َرَمى  « مْنيِّقوُُل: ، وَس ّلهَّ سبيِل فيِ ِبسه ال
ُهوُ ْدُل َلهَُّ َف ٍة ِع » . ُمحّرر

ُه  . صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَلِ والترمذي ، داود أبوُ روا

َعن -1338  ِتٍك بن ُخريِّم يِّحيى أبيِ و ّلهَّ رضيِ ، فاَ ْنهَُّ ال : قاَل قاَل ، َع
ّلهَّ َرُسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع َق « َمْنوَس ْنَف َقًة َأ َف ِهَّ سبيِل فيِ َن ّل ِتَب ال ُك

ِئة َلهَُّ ُعِماَ ْب . َحَسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي  رواه» ِضعٍف س

ٍد أبيِ وعْن -1339 ّلهَّ رضيِ ، َسعي ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ، َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٍد ِمْن « ماَ:  وَس ًاَ يِّصوُُم عب ْوُم ِبيِل فيِ يِّ ِهَّ س ّل ّ ال ّلهَّ باَعد إلِ ال

َههَُّ اليوُم ِبذلَك ِر َعِن َوْج ّناَ ِعين ال ْب ًاَ س ِريِّف ٌق» َخ ِهَّ  متف . علي



ّلهَّ رضيِ ، ُأماَمَة أبيِ وعْن -1340  ْنهَُّ ال ّلى النبيِ َعِن ، ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًاَ صاََم « َمْن:  قاَل ، وَس ْوُم ِهَّ سبيل فيِ َيِّ ّل َعَل ال ّلهَّ َج َنهَُّ ال ْيَن بي ِر َوب ّناَ ال
ًاَ َدق ْن ْين َكَماَ َخ ِء ب ُه» والْرِض الّسماَ حسٌن وقاَل:حديٌِّث الترمذي  روا
. صحيٌح

ّلهَّ رضيِ ، ُهريِّرة أبيِ وعْن -1341  ِهَّ َرُسوُل : قاَل قاََل ، عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َلْم ماََت « َمْن:  وَس ْغُُز و َلْم ، َيِّ ّدْث َو ْفَسهَّ ُيَِّح ٍو َن َغُز ماََت ، ِب
ٍة َعلى َب ْع َفاَِق َمَن ُش ّن ُه» ال . مسلٌم  روا

َعن -1342  ٍر و ّلهَّ رضيِ ، جاَب ْنهَُّ ال ّناَ: قاََل ، ع ّلى النبيِ معَ  ك ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِة «إّن : فقاَل َغَزاة فيِ ، وَس ً باَلمديِّن ِرجاَلِ ُتْم ماَ َل ًا ِسر َولِ ، َمسير

ُتْم ْع َط ًاَ َق ّ واديِّ ُنوُا إلِ ُكم كاَ ُهُم ، مع َبس الَمرُض». ح

ٍة وفيِ ُهُم:  روايِّ َبس ْذُر « ح ُع ٍة  . وفيِ» ال ّ: روايِّ ُكْم  إلِ ُكوُ ِر فيِ َشَر َلج » ا
ُه ِة من البخاَري روا َنٍس روايِّ ُه ، َأ ِة من مسلٌم وروا ٍر روايِّ . لهَّ واللفظ جاَب

ّلهَّ رضيِ ، ُموُسى أبيِ وعْن -1343 ْنهَُّ ال ًاَ َأّن ، َع ّي ْعَراب ّلى النبيِ َأتى أ َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َقاَل وَس ّلهَّ رسوُل  يِّاَ: َف ِتُل الّرُجُل ، ال َقاَ ِم ُيِّ ْغُت ْلَم والّرُجُل ، ِل

ِتُل َقاَ َكَر ُيِّ ْذ ُي ِتُل والّرُجُل ، ل ُيرىَ ُيِّقاَ ُنهَّ؟ ل مكاَ

ٍة وفيِ  ُيِّقاَتُل: روايِّ َعًة   ِتُل ًَشجاَ َقاَ ُيِّ ّيًة و . َحِم

ٍة وفيِ  ُيِّقاَتُل:  روايِّ ًاَ و ِهَّ سبيل فيِ َفْمْن ، َغَضب ّل َقاََل ؟ ال ّلهَّ رسوُُل َف ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َتَل « َمْن:  وَس ُكوَُن َقاَ ِلَمُة لت ّلهَّ َك ْلياَ ِهيَِ ال ُع َوُ ، ال ُه َف

ِهَّ سبيِل فيِ ّل ٌق» ال . عليهَّ  متف

ِهَّ عبد وعْن -1344 ّل ّلهَّ رضيِ ، العاَص بِن عمرو بن ال ُهماَ ال ْن : قاَل ، ع
ّلهَّ رُسوُُل قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة ِمْن « ماَ:  وَس ِزيِّ ْو ، َغاَ ٍة أ ّيِّ ِر ْغُُزو َس َت

ْغُنُم ، َت َلم َف َتْس ّ ، و ُنوُا إلِ ْد كاَ ُلوُا َق َعّج َثيِْ ت ُل ِهم، ُث ِر ٍة ِمْن وَماَ َأجوُ ِزيِّ ْو غاَ أ
ٍة ّيِّ ِر ُق س ِف ُتصاَُب ُتْخ ّ و ُهْم لهم َتّم إلِ ُه»  ُأجوُُر . مسلٌم روا

ّلهَّ رضيِ ، ُأماََمَة أبيِ وعْن -1345  ْنهَُّ ال ً أّن ، ع ّلهَّ رسوَُل  يِّاَ: قاََل َرُجلَّ ال
َذن ِة فيِ ليِ ائ َفقاََل الّسياَح ّلى النبيِ .  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِسياَحَة « إّن : وَس
ُد ُأّمتيِ ِهَّ سبيِل فيِ الِجهاَ ّل ُه» وجّل َعّز ، ال ّيد بإسناَد داود أبوُ  روا . ج



َعْن -1346 ِد و ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيِ ، العاَص بن َعْمرو بن ال عِن ، عنهَماَ ال
ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلٌةقاَل:   وَس ْف َق ٌة «   .» َكغُْزو

ُه   . جيد بإسناَد داود أبوُ روا

َلُة  َقف ُع»  « ال ُع والمراد ، : الّرُجوُ ِو ِمَن : الّرجوُ ِهَّ بعد الغُْز ومعناَه ، فراِغ
َأنهَّ ِهَّ فيِ ُيِّثاَُب :  ِو ِمَن فراِغهََّ بعد ُرُجوُِع َغُْز . ال

ّلهَّ رضيِ و يِّزيِّد بن الساَئب وعن -1347  ْنهَُّ ال ِدَم لّماَ:  قاََل ، ع النبيِ ق
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة َمْن وَس ُبوَُك َغزو ّقاَه َت َل ّناَُس َت ُتهَُّ ، ال ْي ّق َل َت الّصبياَِن معَ َف
ِة على ّي َوُداِع َثن َوَرواه ، اللفظ بهذا َصحيٍح بإسناَد داود أبوُ  رواه. ال

ّي َناَ: قاَل البخاَر ْب َه َذ ّقى   َتل ّلهَّ رسوُل ن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَ وَس َم
َياَِن ِة إلى الّصب ّي ِن َوُداِع َث . ال

َعْن -1348 ّلهَّ ،رضيِ ُأَماََمَة أبيِ و ْنهَُّ ال ّلى النبيِ َعن ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْغُُز لم « َمْن:  َقاََل وَس ْو ، يِّ ّهْز أ ًاَ ُيِّج ْو ، َغاَزيِّ ُلْف أ ًاَ َيِّْخ ِهَّ فيِ َغاَزيِّ ِل ْه أ
ٍر َبهَُّ ِبَخي ّلهَّ أصاَ ٍة ال ِرع َقاَ ْبَل ِب ِم َق ْوُ ِة يِّ .»  الِقياَم

ُه  . صحيٍح بإسناَد داود أبوُ روا

ّلهَّ رضيِ ، أنس وعْن -1349  ْنهَُّ ال ّلى النبيِ أّن ، ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُدوا: قاَل ِه ِركيَن  « جاَ ُكْم الُمش ِل َأموُا ُكم ِب ُفِس ْن َأ ُكم و ِت َن َألِس ُه» و أبوُ  . روا
. صحيح بإسناَد داود

َعْن -1350   ٍم : أبوُ . ويِّقاَُل َعْمرو أبيِ و ِكي ْعَماَِن ح ُن َقّرٍن بِن ال رضيِ ُم
ّلهَّ ْنهَُّ ال ْدُت:  قاَل ع ِه ّلهَّ رسوَُل َش ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِتْل َلْم إذا وَس َقاَ يِّ
ّوِل ِمْن ِر أ ّنهاَ ّتى الِقتاََل َأّخر ال َتهّب ، الّشْمُس َتُزوَل َح ِزَل ، الّريِّاَُح و َيِّن و

ّنْصُر . ال

ُه . صحيٌح َحَسٌن : حديٌِّث وقاَل ، والترمذي ، داود أبوُ روا

َة أبيِ وعْن -1351  ْيَِّر ّلهَّ رضيِ هر ّلهَّ َرسوُُل : قاََل قاََل ، عنهَُّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْوُا « لِ:  وَس ّن َتَم َء َت َقاَ ّو ِل ُد َع ُتُموُهم فإذا ، ال ِبروا ، َلقي » َفاَُص

. عليهَّ متفق



ْنهَُّ  -1352  َع َعْن و ٍر و ّلهَّ رضيِ ، جاَب ُهماَ ال ْن ّلى النبيِ أّن ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعٌة» « الحْرُب:  قاََل وَس ْد ٌقُخ ِهَّ  متف . علي

الخرة ثواب في الشهداء َمإن جماعة بيان باب- 235
ّلى ويغسلون ُيَص الكفار حرب في القتيل بخلف عليهم و

َة أبيِ عْن -1353 ْيِّر ّلهَّ رضيِ ، ُهَر ٍُهَّ ال ْن ّلهَّ َرُسوُُل : قاََل قاََل ، َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُء:  وَس َدا َه ُعوُُن َخمَسٌة « الّش ُطوُُن ، : الَمط ْب ُق ، َوالم ِريِّ َغُ وال

ْدم َوَصاَحُب ، َه ُد ال ّلهَّ سبيل فيِ َوالّشهي ٌق» ال ِهَّ  متف . علي

ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاََل وعنهَُّ -1354 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « ماَ:  وَس
ّدوَن ُع َء َت ُكم الشهدا ُلوُا ؟ ِفي ِهَّ رُسوُِل : يِّاَ قاَ ّل ِتل من ال ّلهَّ سبيل فيِ ُق ال

ُهوُ ٌد َف َء « إّن : . قاَل شهي َهدا ًا ُأّمتيِ ُش ِليٌل إذ َفمْن » ، َلق ُلوُا:  يِّاَ قاَ
ّلهَّ رُسوُل ِتل  « مْن: قاَل ؟ ال ّلهَّ سبيِل فيِ ُق ُهوُ ال ٌد ف ماََت ومْن ، َشهي

ّلهَّ سبيل فيِ ُهوُ ال ٌد ف ُعوُن فيِ ماََت ومْن ، شهي ّطاَ ُهوُ ال ٌد َف ومْن ، َشهي
ُهوُ البطِن فيِ ماََت ٌد، َف ُق َشهي َغُريِّ ٌد وال ُه» َشهي . مسلٌم  روا

ِد وعن -1355 ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيِ ، العاَص بن عْمرو بن ال ُهَماَ ال ْن : قاَل ، ع
ّلهَّ رسوُُل قاَل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِتل « مْن:  وَس ِلهَّ ُدوَن ُق ُهوُ ، ماَ َف

ٌد ٌق» شهي . عليهَّ  متف

ِد العوُر أبيِ وعْن -1356 ِد بِن سعي ْيِّ ْيٍل بِن عمرو بِن َز َف ِد ، ُن ِة َأح العَشر
ِد ُهوُ ِة َلهْم المْش ّن ّلهَّ رضيِ ، باَلج ُهْم ال ْن ِهَّ رُسوُل : سِمعت قاَل ، ع ّل ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِتل  « مْن: يِّقوُُل وَس ِهَّ ُدوَن ُق ِل ُهوُ ماَ ٌد ف ُدوَن ُقتَل ومْن ، َشهي
ِهَّ ُهوُ دِم ٌد ف ِتل ومن ، شهي ِهَّ ُدوَن ُق ِن ٌد َفهوُ ِديِّ ِتل ومْن ، شهي ِهَّ ُدوَن ُق ِل ْه أ
ُهوُ ٌد ف  .» شهي

. صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل والترمذي ، داود أبوُ رواه

ّلهَّ رضيِ ، ُهريِّرة أبيِ وعْن -1357 ْنهَُّ ال رسوُل إلى رُجٌل جاَء:  قاََل ، ع
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاَل: يِّاَ وَس ّلهَّ رسوُل َف َأيِّت ال َء إْن َأر ُد َرُجٌل جاَ ِريِّ ُيِّ
َذ َفلَّ:  قاَل ؟ ماَليِ َأْخ ِهَّ «  ِط ْع ْيَِّت  قاَل» ماَلَك ُت َأ َأر : قاَل ؟ َقاَتلنيِ إْن : 

ْلهَُّ ِت َقاَ َأيِّت  قاَل» «  َأر َلنيِ إن :  ْنت : قاَل ؟ َقت َفأ ٌد «  ْيَِّت  قاَل» َشهي َأ َأر  :
ُتهَُّ إْن ْل َت َوُ: قاَل ؟ َق ُه ِر فيِ  «  ّناَ ُه» ال . مسلٌم  روا
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ّله قال العقبة؟ مإا أدراك ومإا العقبة، اقتحم تعالى:  { فل ال
}  الية. رقبة فك

َة أبيِ وعْن -1358 ّلهَّ رضيِ ، ُهريِّر ّلهَّ َرسوُُل ليِ : قاَل قاَل ، عنهَُّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َق « مْن:  وَس َت ْع َقبًة َأ ِلمًة ر ًَق ُمْس َت ْع ّلهَّ َأ ُكّل ال ٍوُ ِب ُعْض

ْنهَُّ ًا ِم ْنهَُّ ُعْضوُ ِر ِمَن ِم ّناَ ِهَّ َفْرَجهَُّ حتى ال ٌق» ِبفرج ِهَّ  . متف . علي

َعْن -1359 ّلهَّ رضيِ ، َذّر أبيِ و ْلُت: قاََل ، عنهَُّ ال ُق ّلهَّ رُسوَُل يِّاَ   ّي ، ال أ
ْعماَِل ّلهَّ « اليِّماَُن : َقاَل ؟ أفَضل ال ُد ، باَل ّلهَّ سبيِل فيِ والِجهاَ َقاََل» ال   :

ْلُت ّي ُق َقاَِب : أ ْفَضُل الّر َهاَ: قاََل ؟ أ َفُس ْن ْند  « أ َهاَ ِع ِل ْه َهاَ ، َأ َثُر َأك ًاَ َو » َثَمن
ٌق . عليهَّ متف

ِلح فضل باب- 237 المملوك إلى انَْسا
ّله قال ّله تعالى:  { واعبدوا ال ًا، به تشركوا ول ال شيئ

ًا، وبالوالدين والمساكين واليتامإى القربى وبذي إحسان
وابن بالجنب، الصاحب الجنب، والجار القربى ذي والجار

} . أيمانكم مإلكت ومإا السبيل،

ْعُرور وعن -1360 ٍد بن الَم ْيِّ ْيُِّت:  قاََل ُسوُ َأ ّلهَّ رِضيَِ ، َذّر أباَ ر ْنهَُّ ال ، َع
ِهَّ ّلٌة وعلي َعلى ، ُح ِهَّ و َهاَ ُغلَِّم ُل ْث ُتهَُّ ، ِم ْل ّنهَّ َفذكر ، ذلك َعْن َفَسأ ً َساَّب أ َرُجلَّ
ِد على ْه ّلهَّ َرُسوُِل ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه ، وَس ّيَر َع ِهَّ َف ُأّم َقاَل ، ب النبيِ َف
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنك:  وَس ٌؤ « إ ّيٌة ِفيك اْمُر ِهل ُهْم جاَ ُكْم » :  ُن ، إْخوُا

ُكْم ُل ُهُم ، وَخوُ َل َع ّلهَّ ج ُكْم َتحت ال ِديِّ ُه َكاََن َفَمْن ، أيِّ ِه َتحت َأُخوُ ِعمهَُّ َيِّد ُيط فل
ْأكُل ِمّماَ ِبْسهَُّ ، َيِّ ْل ُي ْل َبُس ِمّماَ َو ُهم ولِ ، يِّل ُفوُ ّل َك ُهْم َماَ ُت ُب ْغُل ُهم فإن ، َيِّ ُتُموُ ّلف َك

ُهم ُنوُ َأِعي ٌق» ، َف . عليهَّ متف

َعْن -1361 َة أبيِ َو ّلهَّ رضيِ ، ُهريَِّر ْنهَُّ ال ّلى النبيِ َعن ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َدكم َأتى  إذا: : قاََل وَس ِدُمهَُّ أح ِهَّ َخاَ َطعاَِم ِلْسهَُّ لم َفإْن ، ِب ، معهَُّ ُيِّْج

ْلهَُّ ُيناَو ْو ُلقمًة َفل ْيِن أ َت ْو ُلقَم َلًة أ ْو ُأك ْيِن أ َت َل ّنهَُّ ، ُأك ِليَِ َفإ رواهِعلَّجهَُّ» و
. البخاَري

َلُة  ُلك ِهيَِ الهمزة  بضم» « ا ّلقَمُة :  . ال
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ّلهَّ رضيِ ، ُعَمَر ابن َعن -1362 ُهماَ ال ْن ّلهَّ َرُسوُل َأّن ، َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْبد  إّن: قاََل وَس َع ِه َنصَح إذا ال ِد ّي َأْحَسَن ، ِلس َة َو ِهَّ ِعباَد ّل َلهَُّ ، ال ُه َف َأْجُر

ْيِن ٌق» مّرت . عليهَّ  متف

َعْن -1363 َة أبيِ و ّلهَّ رضيِ ، ُهريَِّر َقاََل َقاََل ، عنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِد:  وَس ُلوُِك « للعب ِذي  ،» َأْجَراِن الُمْصلِح المْم ّل أبيِ َنفُس وا

ِه ُهَريَِّرة ِد َي ْوُلِ ب ُد َل َهاَ ِبيِل فيِ الج ِهَّ َس ّل ِبّر والَحّج، ، ال أْن لْحببُت ، ُأّميِ و
َناَ أُموَُت ٌق.  مْملوٌُك وأ ِهَّ متف . علي

َعْن -1364 ّي ُموَُسى أبيِ و ِر َع َلْش ّلهَّ رضيِ ، ا ْنهَُّ ال َرُسوُُل : قاََل قاَل ، ع
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلوُُك:  وَس َة ُيِّْحِسُن الذي «المْم َد َباَ ِهَّ ِع ّب ّدي ، َر ُيِّؤ َو
ِه إلى ِد ّي ِهَّ الذي َس ّق ِمَن علي ِة ، الح ّنِصيَح ِة ، وال َع ّطاَ » أْجَراِن لهٌَُّ ، وال

ُه ّي روا . البخاَر

ْنهَُّ -1365 َع َقاََل َقاََل و ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهْم « ثلَّثٌة:  وَس ل
ْهِل ِمْن : َرُجٌل َأْجراِن ّيهَّ آَمن الكتاَب َأ ٍد وآَمَن بنب ُد ، بُمَحم ْب ُلوُُك والع الَمْم

ّدىَ إذا ّق أ ِهَّ ح ّل ّق ، ال ِهَّ َوح ِلي َوُا َنْت َوَرُجل ، َم ّدبهاَ َأمٌة َلهَُّ كاَ َأ َفأْحَسَن َف
َبهاَ ِديِّ ْأ ّلمهاَ ، َت َأْحَسَن َوع ِليَمهاَ َف ْع َهاَ ُثّم ، َت َق ْعت َهاَ َأ ّوَج َتَز َلهَُّ ، َف » َأْجَران َف
ٌق ِهَّ متف . َعلي

والفتن الختلط وهو الهرج في العبادِة فضل باب- 239
ونحوها

ِقِل عْن -1366 ٍر بن َمع ّلهَّ رضيِ ، يِّساَ ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : قاَل َقاََل ، ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُة:  وَس َد َباَ ِع َهْرِج فيِ « ال ٍة ال ِهْجر َليِّ ك ُه» إ . ُمْسلٌم  روا

والشراء البيع في ماحِةّالس فضل باب- 240
وإرجاح ، والتقاضي القضاء وحسن ، والعطاء والخذ
ّنهي ، والميزان المكيال إنظار وفضل ، التطفيف عن وال

عنه والوضع والُمْعِسر الموِسر
ّله قال ّله فإن خير مإن تفعلوا تعالى:  { ومإا ال } . عليم به ال

بالقسط، والميزان المكيال أوفوا قوم تعالى:  { ويا وقال



} . أشياءهم الناس تبخسوا ول
على اكتالوا إذا الذين للمطففين تعالى:  { ويل وقال

يظن أل يخسرون؛ وزنوهم أو كالوهم وإذا يستوفون، الناس
لرب الناس يقوم عظيم. يوم ليوم مإبعوثون أنهم أولئك

} . العالمين

َعٌْن -1367 ّلهَّ رِضيَِ ، ُهريِّرة أبيِ و ْنهَُّ ال ً َأّن ، ع ّلى النبيِ أتى رُجلَّ اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُه وَس َتقاََضاَ َلَظ يِّ ْغ َأ َهّم َلهَُّ، َف ِهَّ َف ُبهَُّ ِب َقاََل ، َأْصحاَ ِهَّ رُسوُُل َف ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُه:  وَس ُعوُ ّق ِلَصاَِحِب َفإّن « د ً الَح َقاَلِ ُثّم» م «:  َقاََل  

ُطوُه ْع ّناَ َأ ْثَل ِس ِهَّ ِم ّن ِهَّ رسوَُل يِّاَ:   قاَلوُا» ِس ّل ُد لِ ال ّ َنِج َثل إلِ ِهَّ ِمْن َأْم ّن ، ِس
ُه: قاَل ُطوُ ْع َأ ُكم َفإّن  «  ْيَر ُكْم َخ ُن ًء َأْحس ٌق» َقَضاَ . عليهَّ  متف

َعْن -1368  ٍر و ّلهَّ رضيِ ، جاَب ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل أن ، ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلهَّ  « َرِحم: َقاََل وَس ًاَ رُجلَّ ال َترىَ َوإذا ، َباَع إذا َسْمح َتضَى َوإذا ، اْش ْق ا

ّي  . رواه» . البخاَر

َعْن -1369 َة أبيِ و َد َتاَ ّلهَّ رضيِ ، َق ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل ، َع ِهَّ رُسوُل : سِم ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ُه  «َمْن: يِّ َيهَُّ َأْن َسّر َنّج ّلهَّ ُيِّ ِم ُكَرِب ِمْن ال ْوُ َيِّ

ِة َياََم ِق ّفْس ، ال َن ُي ْل ٍر َعْن َف ْعِس ْو ُم ْعَ أ ْنهَُّ َيَِّض ُه» َع . مسلٌم  روا

َة أبيِ وعْن -1370  ّلهَّ رضيِ ، ُهريِّر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُل أّن ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َكاََن:  َقاََل وَس ِيُِّن رجٌل «  ّناََس ُيِّدا َكاَن ، ال ُقوُُل َو ُه َيِّ َتاَ َف : إذا ِل
ْيَت َت ًا َأ ْعِسر َتجاَوْز ُم ْنهَُّ َف ّلهَّ َلعّل ، َع ّناَ َيِّتجاَوَز أْن ال ّلهَّ َفلِقيِ ع َوَز ال َتجاَ َف
ْنهَُّ ٌق» ع ِهَّ  متف . َعلي

َعْن -1371 ٍد أبيِ و ُعوُ ّي مْس ِر ْد ّلهَّ رضيِ ، الب ْنهَُّ ال َقاََل َقاَل ، ع َرُسوُُل : 
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْم قبلكم َكاََن ِمّمْن َرُجٌل «ُحوُسب:  وَس ْد َف ُيِّوُج
ِر ِمَن َلهَُّ ْي ٌء الَخ ّ ، َشيِّ ّنهَُّ إلِ ِلُط َكاَن َأ ّناَس َُيَِّخاَ َكاََن ، ال ًا َو َكاََن ، ُموُِسر َو

ْأُمُر َنهَّ يِّ ْلَماَ َوُزوا أن ِغ َتَجاَ ْعِسر عن َيِّ ّلهَّ . قاَل الُم َنْحُن وَجّل عّز ، ال  » :
ّق َذلَك أح ْنهَُّ ِب َوُزوا ، ِم ْنهَُّ َتجاَ . مسلٌم  رواه» َع

َفَة وعْن -1372  ْيِّ َذ ّلهَّ رضيِ ، ُح ْنهَُّ ال ِتى: َقاََل ، ع ُأ ّلهَّ   ْبد َتعاَلى ال َع من ِب
ِه ِد َباَ ُه ِع ّلهَّ آَتاَ ً ال َقاََل ، َماَلِ َذا : َلهَُّ َف ْلَت ماَ َياَ فيِ عِم ْن ّد َولِ:  َقاََل ؟ ال  

ُتُموَُن ْك ّلهَّ َيِّ ًاَ ال َقاَل حديِّث َيِّاَرّب   ِنيِ :  َت ْي َت َلَك آَ ْنُت ماَ ُك ُعَ َف ِيِّ أباَ
ّناََس ُ َوكاََن ، ال



ُلقيِ ِمْن ْنُت ، الجوُاُز ُخ ُك َيسُر ف َت ِر، َعلى َأ ِظُر الُموُِس ْن ُأ ْعِسر و َقاََل الُم َف  .
ّلهَّ َعاَلى ال َناَ : َت َأ ّق «  ْنَك بذا َأح ِدي َعْن تجاَوُزوا ، ِم ْب َبُة  فقاَل» ع ْق بُن ُع

ٍر َأبوُ ، عاَم ٍد و ُعوُ ّي َمْس ّلهَّ َرِضيَِ ، النصاَر ُهماَ ال ْن ُه هكذا:  ع َناَ ْع ِمْن َسِم
ِهَّ َرسوُِل فيِ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم. َع ُهوَس . مسلٌم  روا

َة أبيِ وعْن -1373   ّلهَّ رضيِ ، ُهريَِّر ْنهَّ ال َقاََل َقاََل ، ع ّلهَّ رُسوُُل :  ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َظر « من:  وَس ْن ًا َأ ْعِسر ْو ُم َعَ أ ّلهَُّ ، َلهَُّ َوَض ّلهَّ أظ ْوَُم ال َيِّ

ِة ِهَّ ِظّل َتْحَت الِقياََم ْوَُم َعْرِش ّ ِظّل لِ َيِّ ّلهَُّ إلِ  .» ِظ

ُه  ّي روا َقاَل الترمذ . صحيٌح حسٌن : حديٌِّث و

َعْن -1274  ٍر و ّلهَّ رضيِ ، جاَب ْنهَُّ ال ّلى النبيِّ أّن ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس
َترىَ ْنهَُّ اْش ًا ِم ِعير َوَُزَن ، َب َأْرَجَح َلهَُّ، َف ٌق َف . عليهَّ متف

َوُان أبيِ وعْن -1375   ْف ِد َص ْوُيِّ ْيس بِن ُس ّلهَّ رضيِ ، َق : َقاََل ، عنهَُّ ال
ْبُت َناَ َجل ّي وَمْحرَمُة َأ ِد ْلعب َناَ ، َهَجر ِمْن َبّزا ا َء ّنبيِّ َفجاَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َناَ ، وَس ِدي ، بسراويَِّل َفَساَوم ْن ِر يِّزُن َوّزاٌن َوِع َقاََل ، باَلْج النبيِ َف
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوُّزاِن وَس ْل ِزْن:  ِل َأْرِجْح «  ُه» َو َد أبوُ  روا ، داو

ّي . صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل والترمذ
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ّله قال ًا زدني رب تعالى:  { وقل ال } . علم
ل والذين يعلمون الذين يستوي هل تعالى:  { قل وقال

} . يعلمون
ّله تعالى:  { يرفع وقال أوتوا والذين مإنكم آمإنوا الذين ال
} . درجات العلم
ّله يخشى تعالى:  { إنما وقال } . العلماء عباده مإن ال

َعْن -1276  ِويَِّة و ّلهَّ رضيِ ، ُمعاَ ْنهَُّ ال َقاَل قاَل ، ع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِرد  « َمْن: وَس ّلهَّ ُيِّ ِهَّ ال ًا ِب ْير ْههَُّ خ َفّق ّديِِّن فيِ ُيِّ ٌق» ال عليهَّ  متف

.

ٍد ابِن وعْن -1377 ُعوُ ّلهَّ رضيِ ، مْس ْنهَّ ال َقاَل َقاَل ، ع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّ َحَسد « لِ:  وَس ْيِن فيِ إلِ َت َن ْث ُه : َرُجٌل ا َتاَ ّلهَّ آَ ً ال ّلطهَُّ َماَلِ َفس
ِهَّ َعلى ِت َك َل ّق فيِ ه ُه وَرُجٌل ، الَح ّلهَّ آَتاَ ْكَمَة ال َوُ الِح ُه ْقِضيِ ف َهاَ َيِّ َهاَ ، ِب ّلُم َع ُيِّ َو

ٌق» َف ّت ِهَّ  ُم . َعلي

ُد  ِد والمرا َطُة باَلحس ْب ِغُ ْل َوُ ، ا ُه ّنى أْن َو َتم َلهَُّ يِّ ْث . م

َعْن -1378  ّلهَّ رضيِ ، ُموُسى أبيِ و ْنهَُّ ال َقاََل قاَل ، ع ّلى النبيِ :  اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َثُل:  وَس ِنيِ َماَ « َم َث ّلهَّ بع ِهَّ ال ُهدىَ ِمَن ِب ِم ال ْل ِع ْل َثل وا ْيٍث َكَم َغ

ًاَ أصاَب َنْت ، أْرض َكاَ َهاَ َف ْن َفٌة ِم َبٌة َطاَئ ّي َلِت َط ِب َء َق َتِت الَماَ َب ْن أ
َ َل َف َك ْل ، ا

ُعْشب ْل ِثيَر  َوا َك ْل َكاََن ، ا َهاَ َو ْن ِدُب ِم َكِت أَجاَ َء أمَس َعَ ، الَماَ َف َن ّلهَّ َف َهاَ ال ِب
ّناََس، ُبوُا ال ِر َهاَ َفَش ْن ْوُا ِم َق ُعوُا َوَس َأَصاَب ، وَزَر َفًة و َهاَ َطاَئ ْن ّنماَ ُأْخرىَ ِم إ

ًء تْمِسُك لِ ، ِقيعاٌَن ِهيِ ِبُت ، َماَ ْن ُت ًل و َثُل َفذلَك ، َك ُقهََّ مْن م ِهَّ ِديِِّن فيِ َف ّل ال
َعهَُّ ، َف َن ِنيِ ماَ َو َث َع ّلهَّ َب ِهَّ ال ِلَم ِب ّلَم، َفع َثُل َوع ْعَ َلْم مْن َوَم َف ًاَ ِبذلَك َيِّْر ، رأس

َلْم َبْل َو ْق َدىَ َيِّ ِهَّ ُه ّل ّلذي ال ْلُت ا ِهَّ ُأْرِس ٌق» ِب عليهَّ.  متف

َعْن -1379  ْهِل و ٍد بن َس ّلهَّ رضيِ ، سع ْنهَُّ ال ّلى النبيِ أّن ، ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعليِّ َقاََل وَس ّلهَّ رضيِ ، ِل ْنهَُّ ال ِهَّ « فوُ:  ع ّل َي لْن ال ِد ْه ّلهَّ يِّ ً ِبَك ال رُجلَّ
ًا ْيٌر واِحد ِر من لَك َخ ّنعم ُحْم ٌق» ال ِهَّ.  متف علي



ِد وعن -1380  ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ ، العاَص بن عمرو بن ال ُهماَ ال ْن أّن ، ع
ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُغُوُاقاَل:  وَس ّل ّنيِ «ب ْوُ َع َل َيًِّة و ُثوُا ، آَ ّد بنيِ عْن وَح

َذب ومْن ، َحرَج َولِ إْسَرائيل َليِّ َك ًا ع َتعّمد ْأ ُم ّوُ َب ْليت ُه َف َعد ْق ّناَر من َم » ال
. البخاَري رواه

َة أبيِ وعْن -1381 ّلهَّ رضيِ ، ُهريِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُل أّن ، َع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َلك « .... وَمْن:  قاََل ، وَس ًاَ س ِريِّق َتِمُس ط ْل ِهَّ َيِّ ًاَ ِفي ْلم ّهَل ، ِع س
ّلهَّ ِهَّ َلهَُّ ال ًاَ ِب ِريِّق ِة إلى َط ّن ُه» الَج . مسلٌم  روا

َعنهَُّ -1382  ًاَ ، َو ّلهَّ رضيِ ، أيِّض ْنهَّ ال ّلهَّ َرُسوُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًىَ إلى دعاَ « َمْن:  َقاََل وَس ِر ِمثُل الْجر ِمَن لهَُّ كاََن ُهد ِبعهَُّ مْن ُأجوُ لِ َت
ُقُص ْن ِهم من ذلَك يِّ ِر ًاَ ُأُجوُ ْيئ ُه» َش مسلٌم.  روا

ْنهَُّ -1383  َقاََل قاَل وع ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ماََت  « إذا: وَس
ْبُن َدم ا َطعَ آَ َق ْن ُلهَُّ ا ّ َعم ٍة َثلٍَّث ِمْن إلِ َق ْو ، جاَريِّة : َصد ٍم أ ُعَ ِعل َف َت ْن ِهَّ ُيِّ ْو ، ِب أ
ٍد ُعوُ صاَلٍح َول ْد ُه»  َلهَُّ يِّ . مسلٌم روا

ْنهَُّ -1384 ْعُت  َقاََل َوع ّلهَّ رُسوُل : سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : َيُِّقوُُل وَس
َياَ ْن ّد َنٌة « ال ُعوُ ْل ُعوٌُن ، م ْل َهاَ، ماَ م ّ ِفي ّلهَّ ِذكَر إلِ َعاَلى ال ُه وماَ ، َت َ ًاَ ، والِ َعاَلم و

ْو ، ًاَ أ ّلم َتع ُه» ُم ّي  روا حسٌن. : حديٌِّث وقاَل الترمذ

َوَماَ قوُلهَُّ  ُه «  ّلهَّ : طاَعُة  أي» َوالِ . ال

َعْن -1385  ّلهَّ رضيِ ، أنٍس َو ْنهَُّ ال َقاََل قاََل ع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ، ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َلِب فيِ خَرج « َمن:  وَس ِم َط ِعل ِهَّ َسبيِل فيِ فهوُ ، ال ّل حتى ال
َعَ ُه» يِّرِج ّي  روا .  َحسٌن حديٌِّث :  وقاَل التْرِمذ

َعْن -1386 ٍد أبيِ و ّي َسعي ِر ْد ّلهَّ رضيِ ، الخ ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُِل َعْن ، َع ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْن:  قاَل وَس َبعَ «  ٍر ِمْن ُمؤِمٌن َيِّش ْي يِّكوُن حتى َخ

ُه َهاَ َت ْن ّنَة ُم ُه    . »  الَج ّي روا َقاََل ، الترمذ .  حسٌن : حديٌِّث و

َعْن -1387  ّلهَّ رضيِ ، ُأَماَمة أبيِ و ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوُل أّن ، ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِلم « فْضُل:  قاَل وَس ْلعاَ ِد على ا ِب ْلعاَ َفْضليِ ا ُكْم على َك َناَ ْد ُثّم» َأ  
ِهَّ : رُسوُُل قاَل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ « إّن:  وَس َتهَُّ ال َك ِئ ْهَل وملَّ َأ و



ّتى والرِض الّسموُاِت َلَة ح ّنْم َهاَ فيِ ال ِر ّلوَُن الُحوَُت وحتى ُجْح ُيَص َعلى َل
ّلِميِ ّناَِس ُمع ْيْر» ال ُهالَخ . َحسٌن : َحديٌِّث وقاََل الترمذي  روا

َعْن -1388  ِء أبيِ َو ّدْردا ّلهَّ رضيِ ، ال ْنهَُّ ال ْعُت َقاَل ، َع ِهَّ َرُسوُل : سِم ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ سلك « مْنيِّقوُُل:  ، وَس ِغُيِ َطريِّق َت ْب ِهَّ َيِّ ًاَ ِفي ْلم ّهل ع س
ّلهَّ ًاَ َلهَّ ال ِة إلى َطريِّق َكَة َوإّن ، الجن ِئ ُعَ الملَّ َتَض َهاَ َل َت ِنَح ِم ِلطاَلب أْج ْل ِع ْل ا
ًاَ ُعَ ِبماَ ِرض َن ِلم َوإّن ، َيِّْص ْلعاَ ِفُر ا ْغُ َت َيْس فيِ ومْن الّسَموُاِت فيِ مْن َلهَُّ َل

ّتى الْرِض ِء فيِ الِحيتاَُن ح َفْضُل ، الماَ ِلم و َعاَ ْل ِد على ا ِب ْلعاَ َفْضِل ا ْلَقمر َك ا
ِكِب، ساَئر َعلى َوُا َك ْل َء وإّن ا َلماَ ُع ْل َثُة ا ِء َوَر ِبياَ ْن َء وإّن ال ِبياَ ْن ُثوُا َلْم ال ُيِّوُّر

ًا َناَر ًاَ َولِ ِديِّ َهم ّنماَ ِدْر ُثوُا وإ ْلَم وّر ِع ْل ُه َفمْن ، ا َذ َذ َأَخ ٍر ِبحّظ َأَخ ِف ُه» َوا  . روا
ّي داود أبوُ . والترمذ

ٍد ابن وعِن -1389 ُعوُ ّلهَّ رضيِ ، مْس ْنهَُّ ال ْعُت قاَل ، ع ّلهَّ رسوُل : سِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َنّضَر:  َيِّ ّلهَّ « ًا ال ًاَ ِمناَ سِمعَ اْمرء ْيئ َغُهَُّ ، َش ّل َب ف

َعهَُّ كماَ ّلٍغ َفُرّب َسم َب ْوعى ُم ُه» َساَِمعَ ِمْن أ ّي  . روا : حديٌِّث وقاَل الترمذ
. َصحيٌح َحسٌن

َة أبيِ وعن -1390  ّلهَّ رضيِ ، ُهريِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ، ع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِئل « مْن:  وَس ٍم عْن ُس َتَمهَُّ ِعل َك ِة َيِّوَُم ُألِجم ، َف ٍم الِقياَم ِلجاَ ِب
ٍر ِمْن  .» َناَ

ُه  . حسٌن : حديٌِّث وقاَل ، والترمذي داود أبوُ روا

ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاَل وعنهَّ -1391 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلَم « مْن:  وَس َتع
ًاَ َغُى ِمماَ ِعلم َت ِهَّ ُيِّب ِهَّ َوْجهَُّ ِب ّل ّلُمهَُّ لِ َوَجّل عز ال َتع ِهَّ ليِصيَب إلِ َيِّ ًاَ ِب ِمَن عرض
ْنياَ ّد ْد َلْم ال ِة َعْرَف يِِّج ّن ْوُم الج ِة يِّ داود أبوُ رواه ، : ريِّحهاَ  يِّعنيِ» الِقياَم

. صحيح بإسناَد

ِد وعْن  -1392   ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ العاَص بن عمرو بن ال ُهماَ ال : قاَل َعن
ّلهَّ رسوَُل سِمعُت ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ « إّن:  يِّقوُل وَس ِبض لِ ال يِّْق

ْلم ِع ًاَ ال ِتَزاع ْن ُعهَُّ ا ِز ْنت ّناَِس ِمَن يِّ ِكْن ، ال ِبُض ول ْق ْلَم يِّ ِع ْبِض ال َق ِء ِب َلماَ ُع ّتى ال ح
ْبِق لْم إذا ًاَ ُيِّ َذ ، عاَلم ّتَخ ّناَُس ا ًاَ ال ً ُرؤوس ّهاَلِ ُلوُا ُج ِئ ْوُا ، َفس َت ْف ِر فأ ْي َغُ ٍم ب ، عل

ّلوُا ّلوُا َفَض َأَض ٌق» و . عليهَّ  متف



وشكرهوشكره  تعالىتعالى  اللهالله  حمدحمد  كتاُبكتاُب
شكرالو حمدال فضل - باُب242

ّله قال ول لي واشكروا أذكركم، تعالى:  { فاذكروني ال
} . تكفرون

} . لزيدنكم شكرتم وقال:  { لئن
} . لله الحمد تعالى:  { وقل وقال
العالمين رب لله الحمد أن دعواهم :  { وآخر تعالى وقال

. {

ْيِّرة أبيِ وعن -1393 ّلهَّ رضيِ ، ُهَر ْنهَُّ ال ّلى النبيِ َأّن ، ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِتيِ وَس ْيلَة ُأ َي َل ِر ِهَّ ُأْس ْين ِب َدَح َق َلبن َخْمر ِمن ِب َظَر ، و ِهماَ فن ْي َل َذ إ َأخ ف
ّلبَن َقاََل ، ال ّلى جبريُِّل َف ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد:  وَس ِهَّ « الحْم ّل ّلذي ل َهداَك ا

ِة ْطر ِف ْوُ لل ْذَت ل ُتَك َغوُْت الَخْمَر أَخ . مسلم  رواه» ُأّم

ْنهَُّ -1394 ّلهَّ رسوُل عْن وع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكّل:  قاَل وَس ٍر «  أْم
ُأ لِ باَل ِذي ْبد ّلهَّ : الحمد بـــ فيهَّ ُيِّ َوُ ل ُه ُطعَ َف ْق ُه ، حَسٌن  حديٌِّث» أ أبوُ روا

ُه داود .  وغيُر

َعن -1395 ّي ُموُسى أبيِ و ّلهَّ رضيِ الشعر ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوَُل أّن ، ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد ماََت « إذا:  قاَل وَس َل ِد و ْب ّلهَّ قاَل الع تعاَلى ال

ِهَّ ِت َك ِئ ُتْم لملَّ َقبْض َد :  َل ِدي و ْب ُلوُن ؟ ع َنعْم فيقوُ ُتم َفيقوُُل ، :  َة : قبض َثمر
ِه ِد َؤا َعْم فيقوُلوُن ؟ ُف َن َذا فيقوُُل ، :  َفَماَ ْبدي قاَل :  : حِمدَك فيقوُلوُن ؟ َع

َتْرَجعَ ُقوُُل ، واْس ّلهَّ َفي ُنوُا َتعاَلى ال ْب ِدي : ا ْب َع ًاَ ِل ْيت ِة فيِ ب ّن ُه ، الج ْيَت وَسّموُ َب
ِد ُه» الحْم . حسٌن : حديٌِّث وقاََل الترمذي  روا

َنَس وعّْن -1396 ّلهَّ رضيِ أ ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَُّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلهَّ « إّن:  وَس ِد عِن َليرضيِ ال ْب ُكُل الع ْأ َلَة َيِّ ْك ُه ال ُد َيْحَم َهاَ َف ْي ، َعل

َيِّْشرب َبَة َو ُه الّشْر ُد َيْحَم َهاَ َف ْي َل ُه»  َع . مسلم روا



  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  علىعلى  الصلةالصلة  كتاُبكتاُب
عليه الله صلى الله رسول على الصلة فضل - باب243

وسلم
ّله قال ّله تعالى: {إن ال يا النبي، على يصلون ومإلئكته ال
ًا وسلموا عليه صلوا آمإنوا الذين أيها } . تسليم

ّلهَّ عبد وعْن -1397 ّلهَّ رضيِ ، العاَص بن عمرو بن ال ُهَماَ ال ْن ّنهَُّ ع سِمعَ أ
ّلهَّ رُسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ّلى « من:  يِّ ًة عليِّ ص َ ّلى ، صلَّ ص

ّلهَّ ِهَّ ال ّي َل َهاَ ع ًا ِب ُه» عْشر . مسلم  روا

ٍد ابن وعن -1398  ُعوُ ّلهَّ رضيِ مْس ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُل أّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْولى:  قاَل وَس َأ ّناَِس «  ْوَُم بيِ ال ِة يِّ ْلِقياَم ُهم ا َثُر ْك ًة َعليِّ َأ  رواه» صلَّ

. حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي

ّلهَّ رضيِ ، أوس بن أوس وعن -1399 ْنهَُّ ال ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاَل ع ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْفضِل ِمن « إّن:  وَس ُكْم َأ ّيِّاَِم ْوَُم أ ِة َيِّ ِثُروا ، الُجُمع ْك َأ َف
ِة ِمَن عليِّ ُكْم فإّن ، فيهَّ الصلَّ َت ْعُروَضٌة َصلَّ َليِّ م رسوُل : يِّاَ فقاَلوُا » ع
ّلهَّ ْيَف ، ال َك َناَ ُتعرُض و ُت ْيَك صلَّ ْد عل ِليَت يِّقوُُل ؟، أَرْمَت وق َب «إّن،قاََل: :
ّلهَّ ِء أْجساَد الْرِض على َحرم ال ِبياَ ْن .»  ال

ُه  ٍد داود أبوُ روا . صحيِح بإسناَ

َة أبيِ وعْن -1400  ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَُّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْنُف « َرِغم:  وَس ِكْرُت رُجٍل أ ُه ُذ َد ْن َلْم ِع َليِّ ُيَِّصّل َف ُه» ع  روا

. حسٌن : حديٌِّث وقاََل الترمذي

ّلهَّ رضيِ وعنهَُّ -1401 ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوُُل : قاََل قاَل ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُلوُا « لِ:  وَس ِري َتْجع ْب ًا َق ّلوُا ، ِعيد َليِّ َوص ُكْم َفإّن ، َع َت ُغُنيِ َصلَّ ُل ْب ْيُث َت ح
ُتْم ْن ُه» ُك . صحيح بإسناَد داود أبوُ  روا

ّلهَّ رُسوَُل أّن وعنهَُّ -1402  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع أحد ِمْن « ماَ:  قاَل وَس
ّلُم َليِّ ُيِّس ّ ع ّد إلِ ّلهَّ ر َليِّ ال ّتى ُروحيِ ع ّد َح ِهَّ أُر  .» الّسلََّم َعلي

ُه   . صحيٍح بإسناَد داود أبوُ روا



ِليِّ وعن -1403  ّلهَّ رضيِ ع ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْلبِخيُل:  وَس ِكْرُت من « ا ُه ُذ َد ْن َلم ، ِع َليِّ ُيَِّصّل َف  .» ع

ُه . صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاََل الترمذي روا

َلَة وعْن -1404  ٍد بِن َفَضاَ ْي َب ّلهَّ رضيِ ، ُع ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل سِمعَ:  قاَل ، َع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ً وَس ُعوُ َرُجلَّ ْد ِهَّ فيِ يِّ ِت ِد َلْم صلَّ ّلهَّ ُيَِّمّج َلْم ، َتعاَلى ال َو
ّلى النبيِ َعلى ُيِّصّل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ رسوُُل فقاَل ، وَس ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َعِجَل: وَس ُه ثّم ،»  هذا  «  َعاَ ْو لهَُّ فقاَل د ِه  أ ِر ْي َغُ ّلى  : إذا ِل ص

ُكْم ُد ْأ أَح ْبد ِد فلي َتْحِمي ِهَّ ِب ّب َنهَُّ ر ْبحاَ ِء ُس َناَ ّث ِهَّ وال النبيِ َعلى ُيِّصليِ ُثّم ، علي
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعوُ ُثّم وَس ْد ُد يِّ َء ِبماَ َبع » . شاَ

ُه . صحيٌح حسن : حديٌِّث وقاَلِ والترمذي داود أبوُ روا

َة بن َكعب محمد أبيِ وعن -1405  ّلهَّ رضيِ ، ُعجَر ْنهَُّ ال َخرج:  قاَل ، ع
َناَ ْي َل ّلى النبيِ ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْلناَ وَس ُق ّلهَّ رسوُل : يِّاَ ف ْد ، ال َناَ َق ِلْم ْيف ع َك

ّلُم ْيَك ُنس ْيَف عل َك ّليِ َف ْيَك ُنَص َل ُلوُا : قاَل ؟ ع ُقوُ ّلهّم « ٍد على َصّل : ال ُمحّم
َعلى ، ْيَت َكَماَ ، ُمحّمد آَِل َو ّل ِهيَم آَِل َعلى َص ْبَرا ّنَك ، إ ٌد إ ٌد حِمي ُهّم مجي . الل

ِرْك َعلى ، ُمَحّمد َعلى باَ ْكَت َكماَ ، ُمَحّمد آَِل َو ِهيم آَِل على َباَر ْبرا ّنَك ، إ إ
ٌد ٌد حمي ٌق. » مجي ِهَّ متف . علي

ُعوُد أبيِ وعْن -1406  ّي مْس ْدر ْلب ّلهَّ رضيِ ، ا ْنهَُّ ال َاَ:  قاََل ، ع رُسوُُل َأتاَن
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنْحُن ، وَس ِلس فيِ َو َة بِن سعد َمْج َد َباَ ّلهَّ رضيِ ُع ال
ٍد ْبُن َبِشيُر لهَُّ فقاََل ، عنهَُّ َناَ سع ّلهَّ : أمَر ّليِ أْن ال ْيَك ُنص َل ِهَّ رسوَُل يِّاَ ع ّل ، ال

ْيَف َك ْيَك ُنّصليِ َف َل َكَت ؟ ع ّلهَّ رسوُُل َفس ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع حتى ، وَس
َناَ ْي ّن ّنهَّ َتم ْلهَُّ لْم أ َأ ّلهَّ رسوُُل قاَل ثّم ، َيِّْس ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلوُا ،  وَس : قوُ
ّلهّم ٍد َعلى صّل ال َعلى ، ُمَحّم ٍد آَِل َو ْيَت كماَ ، ُمحّم ِهيم آَل على صل ْبرا ، إ

ِرْك َعلى ، ُمَحّمد َعلى َوباَ ْكَت كماَ ، ُمحّمد آَِل و ِهيم آَل َعلى َباَر ْبرا إنَك ، إ
ٌد ٌد حِمي ِلمتم قد كماَ والسلَّم ، مِجي ُه» َع . مسلٌم  روا

َعْن -1407   ٍد أبيِ و ْي ّي ُحَم ّلهَّ رضيِ ، الّساَِعد ُلوُا: قاََل ، عنهَُّ ال َقاَ يِّاَ  
ّلهَّ رسوُل ْيَف ال ّليِ َك ْيَك ُنَص َل ُلوُا: قاََل ؟ َع ُهّم  « قوُ ّل ٍد على صّل : ال ، ُمحّم
َعلى ِهَّ و ِهَّ أْزواِج ِت ّيِّ ُذّر ْيَت كماَ ، َو ّل ِهيَم على َص ْبرا ٍد َعلى وباَرْك ، إ ، ُمَحّم



َعلى ِهَّ و َواِج ِهَّ َأْز ِت ّيِّ ُذّر ِهيم على باََركَت كماَ ، و ْبرا ّنَك ، إ ٌد إ ٌد حِمي » مِجي
ٌق ِهَّ متف . علي
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ّله قال ّله تعالى:  { ولذكر ال } . أكبر ال
} . أذكركم تعالى:  { فاذكروني وقال
ًا نفسك في ربك تعالى:{واذكر وقال ودون وخيفة تضرع
} . الغافلين مإن تكن ول والصال، بالغدو القول مإن الجهر
ّله تعالى:  { واذكروا وقال ًا ال } . تفلحون لعلكم كثير
قوله }  إلى والمسلمات المسلمين تعالى:  { إن وقال

ّله تعالى:  { والذاكرين ًا ال ّله أعد والذاكرات، كثير لهم ال
ًا مإغفرة ًا وأجر } . عظيم
ّله اذكروا آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا وقال ًا ال ًا، ذكر كثير

ً بكرة وسبحوه }  الية. وأصيل
مإعلومإة. كثيرة الباب في واليات

َعْن -1408 َة أبيِ و ّلهَّ رضيِ ، ُهريِّر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : قاََل قاََل ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َتاَِن: وَس ِلم َك َتاَِن  «  َف ّلساَِن َعلى َخِفي َلتاَِن ، ال ِي الِميَزاِن فيِ َثق

َتاَِن ، َب ِبي ْبحاَن إلى َح ِهَّ الّرْحمِن:ُس ّل ِه، ال ِد ِبَحْم ّلهَّ ُسبحاََن َو ِم» ال ٌقالعظي متف
ِهَّ. علي

ْنهَُّ -1409  َع ّلهَّ رضيِ و ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوُُل : قاََل قاَل ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوَُل « لن:  وَس ْبحاََن َأ ِهَّ س ّل ُد ، ال ِهَّ َوالَحْم ّل َلهَّ ولِ ، ل ّ إ ّلهَّ إلِ ّلهَّ ، ال َوال

ْكبُر َعت ِمّماَ إليِّ َأحّب ، أ َل ِهَّ َط . مسلم  رواه» الّشْمُس علي

ّلهَّ رُسوَُل أّن وعنهَُّ -1410 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع لِ قاَل  « مْن: قاََل  وَس
ّ إلهَّ ّلهَّ إلِ ُه ال َد ِريَِّك لِ َوْح ُد َولهَُّ ، الُملُك لهَُّ  َلهَُّ، ش َوُ ، الَحْم ُه ُكّل َعلى َو

ٍء ِديٌِّر َشيِ ٍم فيِ ، َق ٍة ِماَئَة يِّوُ َنْت َمّر ْدل َلهَُّ كاَ َقاٍَب َعشر َع َبْت ر ِت ُك َلهَُّ و
َئُة ٍة ِماَ ٍة ِماَئة عنهَُّ َوُمِحيت ، َحَسن َئ ّي ًا لهَّ وكاَنت ، س َطاَِن ِمَن ِحرز الّشي
ْأِت ولم ، ُيِّمِسيِ حتى ذلَك يِّوَُمهَُّ ٌد يِّ َأفَضل َأح َء ِمّماَ ِب ِهَّ جاَ ّ ِب َعِمَل رُجٌل إلِ
َثر ْبَحاََن قاََل «من:  وقاََل  ،» ِمنهَّ َأك ِهَّ ُس ّل ِه ال ِد ْوُم فيِ ، َوبحْم َئَة يِّ ٍة ِماَ َمّر

ّطْت ، ُه ُح َطاَيِّاَ َنْت وإْن ، َخ ْثَل َكاَ ِد ِم َب َبْحر َز ٌق» ال ِهَّ  متف . علي

َعْن -1411  ّي أيِّوَُب أبيِ و ّلهَّ رضيِ النَصاَر ْنهَُّ ال ّلى النبيِ َعن َع اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّ إلهَّ لِ قاََل « َمْن:  قاَل وَس ّلهَّ إلِ ُه ال ِريَِّك لِ وْحد ْلُك َلهَُّ ، لهَُّ َش الُم



َلهَُّ ، ُد و ُهوُ ، الحْم ٍء ُكّل على َو ِديٌِّر َشيِ َق َكَمْن : كاَن مّراٍت عْشر ، َق َت ْع َأ

ُفٍس أْربعَة ِلد ِمن َأن ِهَّ  متفق» إْسماَِعيَل َو . علي

ّلهَّ رضيِ َذّر أبيِ وعْن -1412  ْنهَُّ ال ّلهَّ رسوُُل ليِ : قاََل قاََل َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِبُرَك « ألِ:  وَس َأحّب ُأْخ ِم ِب َكلَّ ِهَّ إلى ال ّل ِم أحّب إّن ؟ ال َكلَّ ال
ّلهَّ إلى ْبحاََن ال ّلهَّ : ُس ِه ال ِد . مسلم  رواه» وبَحْم

َعْن -1413 ّي ماَلٍك أبيِ و ِر َع ّلهَّ رضيِ الْش ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ع ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهوُُر:  وَس ّط ْطُر «ال ُد ، اليِّماَن َش ِهَّ والحم ّل ُل ل َتْم

ْيزاَن ْبَحاََن ، الِم ِهَّ وُس ّل ُد ال ّلهَّ والحْم ُل  أو تْملِْن ل ْيَن  ماَ َتْم الّسَموُاِت َب
ُه»  والْرِض . مسلم روا

َعْن -1414  ِد و ْع ّقاٍَص أبيِ بِن س ّلهَّ رضيِ و ْنهَُّ ال َء: قاَل ع ْعَرابيِ  جاَ َأ

ّلهَّ رُسوُِل إلى ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلْمنيِ فقاََل وَس ًاَ : ع ُلهَُّ َكلَّم ُقوُ . قاََل َأ
ُقل: ّ إلهَّ لِ  «  ّلهَّ إلِ ُه ال َد ِريَِّك لِ وح ّلهَّ ، لهَُّ ش َبُر ال ْك ًا َأ ِبير ُد ، َك ِهَّ والحْم ّل ل

ًا ْبحاََن ، َكثير ّلهَّ وُس ْوُل ولِ ، العاَلِميَن رّب ال َة َولِ ح ّوُ ّ ُق ِهَّ إلِ ّل َعزيِّز باَل ال
ِم َفهؤلِء قاَل  ،» الحكي ّبيِ :  ُقل : قاَل ؟ ليِ َفماَ ، ِلَر ُهّم «  ّل ِفْر : ال ْغ ليِ ا

ِدنيِ ْه ْقنيِ ، واْرحمنيِ. وا . مسلم رواه»  واْرُز

ّلهَّ رضيِ ثوُباََن وعْن -1415 ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل كاَن:  قاَل ع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْنَصَرف : « إذا وَس ِهَّ ِمْن ا ِت َفر صلَّ َتغُ ًاَ اْس ُهّم: وقاَل ، َثلَّث ّل  « ال
ْنَت ْكَت ، الّسلَُّم وِمنَك ، الّسلَُّم َأ ِقيل» والكرام الجلَِّل َيِّاَذا تباَر  

ْوزاعيِ َل َوُ ل ُه ِة َأَحد و َفاَُر  كيَف: الحديِّث ُروا ِتغُ : : تقوُل قاَل ؟ الِس
ْغُفُر َت ّلهَّ َأْس ِفُر ، ال ْغُ َت ّلهَّ َأْس ُه. ال . مسلم  روا

َعن -1416  ِة و ِغُير ْعبَة بن الُم ّلهَّ رضيِ ُش ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوُل أّن َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َغ إذا َكاَن وَس ّلم الّصلَّة ِمَن َفر ّ إلهََّ « لِ:  قاََل وس ّلهَّ إلِ ال

ُه َد ِريَِّك لِ وْح ْلُك لهَُّ ، َلهَُّ َش َلهَُّ الُم ُد و َوُ ، الَحْم ُه ٍء ُكّل َعلى و . َقديٌِّر َشيِ
ُهّم ّل َعَ لِ ال ِن ْيَت لماَ ماَ َط ْع ْعطيَِ َولِ ، أ ْعَت لماَ ُم َن ُعَ ولِ ، َم َف ْن ّد ذا يِّ ْنَك الَج ِم
ّد ٌق» الج ِهَّ  متف . علي

َعْن -1417 ّلهَّ عبد و ِر بن ال ْي َب ّلهَّ رضيِ الّز ُهماَ تعاَلى ال ْن ّنهَُّ ع يُِّقوُل كاَن َأ
ُبَر ٍة، َكّل ُد ّلُم حيَن صلَّ َلهَّ لِ:  ُيَِّس ّ إ ّلهَّ إلِ ُه ال َد الملُك لهَُّ ، لهَُّ شريَِّك لِ َوْح
ُد ولهَُّ َوُ ، الَحْم ُه ٍء ُكّل َعلى و ْوَُل . لِ َقديٌِّر شيِ َة َولِ ح ّوُ ّ ُق ّلهَّ إلِ إلهَّ لِ ، ِباَل



ّ ّلهَّ إلِ ُد َولِ ، ال ُب ْع ّ َن ُه إلِ ّيِّاَ َلهَُّ ، النعمُة لهَُّ ، إ َلهَُّ الفْضُل و ُء َو َناَ ّث لِ ، الَحسُن ال
ّ إلهَّ ّلهَّ إلِ ِلِصيَن ال ّديَِّن َلهَُّ ُمْخ ْوُ ال ِره ول َكاَفُرون َك ْبُن .قاََل ال ْير ا َب َكاَن:  الّز و

ّلهَّ رسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلُل وَس َه ِهّن ُيِّ ُبَر ِب ٍة ُكّل ُد رواه ، مكتوُبة َصلَّ
. مسلم

َة أبيِ وعْن -1418  ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ْنهَُّ ال َء أّن َع َقَرا ِريَِّن ُف ْوُا الُمهاَِج َت َأ

ّلهَّ َرُسوَُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُلوُا: وَس َذهبفقاَ ْهُل   ِر أ ُثوُ ّد ّدرَجاَِت ال باَل
ُعلى ِم ، ال ِعي ّن ِم َوال ّلوَُن الُمقي ُيَِّص ّليِ َكماَ :  ، َنُصوُُم كماَ َويُِّصوُُموَُن ، ُنص
َتِمُروَن ، : يِّحّجوَُن أْموُاٍل ِمْن َفْضٌل ولهُم ْع َيِّ ُدوَن ، و ِه ُيِّجاَ ُقوُن ، َو ّد َتَص . ويِّ

ُكْم « ألِفقاََل:  ًاَ ُأعلُم ْيئ ُكوَُن َش ِر ْد ِهَّ ُت ُكْم َمْن ِب َق َب ُقوَُن ، س ِب َتس ِهَّ و مْن ِب
ُكْم ْعد ُكوُُن . ولِ َب ٌد َيِّ ْفضَل َأَح ُكْم َأ ْن ّ ِم َنعَِ َمْن إلِ ُتم ماَ ِمثَل َص ْع َن » ؟ َص
ُلوُا َلى: قاَ َب ّلهَّ رسوُل يِّاَ   ّبُحوَُن:  قاَل ، ال ُتس ُدوَن ، « َتْحم ّبُروَن و َك ُت ، و
ْلَف ٍة ُكّل خ ًاَ صلَّ َثلَّثيَن ثلَّث ُبوُ  قاَل» و َة أبيِ عْن الّراوي صاَلٍح أ ْيِّر لّم ، ُهَر
ِئل ِة عْن س ْيِفي ِرهّن ك ْك ْبحاَن  يِّقوُل: قاَل ، ِذ ّلهَّ : ُس ُد ، ال ّلهَّ والحْم ّلهَّ ، ل وال
ْكبُر ّتى ، أ ُكوَُن ح ُهّن يِّ ْن ّلهّن ِم ًاَ ُك ٌق. وثلَّثين ثلَّث ِهَّ  متف فيِ ُمْسلٌم وزاد  علي

ِهَّ ِت َفرجعَ روايِّ ُء :  َقرا ِريَِّن ُف َهاَِج ِهَّ رُسوُِل إلى الُم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس
ُنناَ  سِمعَ: فقاَلوُا َناَ ِبماَ الْموُال أهُل إْخوُا ْل َع ُلوُا ، ف َع ْثلهَُّ فف فقاََل ؟ ِم
ّلهَّ َرُسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ َفْضُل « ذلَك:  وَس ِهَّ ال ِتي ْؤ ُء مْن ُيِّ يِّشاَ

«. 

ُثوُُر  ّد ٍر  جمعَ» « ال ْث ّداِل « بفتِح َد ِة الثاَء وإسكاَِن ال َث ّل الماَُل » وهوُ المث
. الكثيُر

ْنهَُّ -1419  ّلهَّ َرُسوُِل عْن وع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّبَح « َمْن:  قاََل وَس َس
ّلهَّ ِر فيِ ال ُب ٍة ُكّل ُد ًاَ صلَّ َثلَّثيَن َثلَّث َد ، و ّلهَّ َوحِم ًاَ ال َثلَّثين َثلَّث ّبَر ، و َك ّلهَّ و ال
ًاَ َثلَّثيَن َثلَّث ِة َتماََم وقاَل َو َئ ّ إلهََّ : لِ الِماَ ّلهَّ إلِ َده ال َلهَُّ ، لهَُّ َشريِّك لِ وْح

ْلُك َلهَُّ الُم ُهوُ ، الحْمد َو ٍء ُكّل على و ِديٌِّر َشيِ ِفرْت ، َق ُه ُغ َطاَيِّاَ َنْت وإن خ َكاَ
ْثَل ِد ِم َبْحَر َزب ْل ُه» ا . مسلم  روا

ْعِب وعْن -1420 َة بن ك ّلهَّ رضيِ ُعْرو ْنهَُّ ال ّلهَّ رسوُل َعْن َع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َباٌَت:  قاَل وَس ّق ُهّن َيِِّخيُب لِ « ُمع ُل ِئ َأو َقاَ ُهّن   ُل ُبَر َفاَِع ُد ٍُة ُكّل   صلَّ

ٍة ُتوُب ًاَ مك َثلَّث َثلَّثيَن :  ِبيَحًة و ًاَ ، َتْس َثلَّث ِثيَن َو َثلَّ ًة َو َد ًاَ ، َتْحِمي َبع َأْر ِثيَن َو َثلَّ و
ًة ِبير . مسلم  رواه» َتك



ِد وعْن -1421  ْنهَُّ رضيِ وقاَص أبيِ بن سع ّلهَّ َرُسوُل أّن ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُذ كاََن وَس ّوُ َتع ُبر َيِّ َلوُاِت ُد ِء الّص ِلماَت ِبهؤلِ ُهّم:  الك ّل ّنيِ « ال ُذ إ ُعوُ َأ

ْبِن ِمَن ِبَك ُبخِل الُج ْل ُذ وا َأعوُ ّد أْن ِمْن ِبَك َو َذل إلى ُأَر ِر أْر ُعُم ُذ ال ُعوُ ِبَك َوأ
ِة ِمْن َن ْت ْنياَ ِف ّد ُذ ، ال َأعوُ ِة ِمْن ِبَك و َن ْت َقبر ِف البخاَري.  رواه» ال

ٍذ وعْن -1422 ّلهَّ رضيِ معاَ ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َذ ِه َأَخ ِد َي َيِّاَ:  وقاَل ب ُذ «  َعاَ ِهَّ ، ُم ّل ّنيِ َوال ّبَك إ ُأوِصيَك:   فقاَل» ُلِح َيِّاَ « 

ُذ َعّن لِ معاَ ِر فيِ َتد ُب ٍة ُكّل ُد ُقوُُل َصلَّ ُهّم ت ّل ّنيِ : ال ِرَك على أِع ْك ، ِذ
ِرَك ْك ِتَك َوُحسِن ، وُش  .» ِعباَد

ُه   . صحيٍح بإسناَد داود أبوُ روا

ْيِّرة أبيِ عْن -1423  ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوَُل أّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّهد  « إذا: َقاََل وَس ُكْم َتَش ُد ِعذ َأح َت ّلهَّ َفليْس َبعَ ِمْن ِباَل ُهّم يِّقوُُل ، أْر ّل : ال

ّنيِ ُذ إ ُعوُ َذاِب ِمْن ِبَك أ ّنَم ع َه َذاِب َوِمْن ، ج ِر، َع َقب ِة َوِمْن ال ْتن َياَ ِف المْح
ِة َشّر َوِمْن ، والَمماَِت َن ْت ّدّجاَِل الَمِسيح ِف . مسلم  . رواه» ال

ِليِّ وعْن -1424 ّلهَّ رضيِ َع ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : كاََن قاَل ع ّل إلى قاَم إذا ال
ِة ِد بيَن يِّقوُُل ماَ آَِخر ِمْن يِّكوُُن الّصلَّ ّه ّتَش ِليم ال ّتْس ّلهّم:  وال ِفْر « ال ليِ اغ

ّدمُت ماَ ْنُت وَماَ َأْسَرْرُت وماَ ، َأّخْرُت وماَ َق َل ْع ْفُت وماَ ، أ َأنَت وماَ ، َأْسر

ْعلُم ِهَّ َأ ّنيِ ِب ْنَت ، ِم ّدُم أ َق ْنَت ، الُم َؤّخُر َوأ ّ إلهَّ لِ ، الُم ْنَت إلِ مسلم  رواه» أ
.

ّلهَّ رضيِ عاَئشَة وعْن -1425  َهاَ ال ْن َلْت ع ّلى النبيِ كاََن:  َقاَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِثُر وَس ْك ِهَّ فيِ يِّقوَُل أْن ُيِّ ُكوُِع ِه ُر ِد َنَك َوُسُجوُ ْبَحاَ ُهّم : ُس ّل َناَ ال ّب ِبَحْمدك َر َو

ُهّم ، ّل ِفْر ال ْغ ٌق» ليِ ا ِهَّ  متف . علي

َهاَ -1426  ْن َع ِهَّ َرُسوَُل أّن َو ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل كاََن  وَس فيِ َيِّ
ِهَّ ِه ُركوُِع ِد ّبوٌُح: وسجوُ ّدوٌس  « ُس ِة رّب ق ِئك . مسلم  رواه» َوالّروِح الملَّ

َعِن -1427  ّباٍَس ابن و ّلهَّ رضيِ َع ُهماَ ال ْن ّلهَّ رُسوُل أّن ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َأّماَ:  قاَل  وَس َف ُع «  ّظموُا الّركوُ َع ِهَّ َف ُد وأّماَ ، الّرّب في الّسُجوُ

ُدوا ِه َت ّدعاَء فيِ َفاَْج َقِمّن ال َتَجاَب أْن َف ُكْم ُيِّْس مسلم.  رواه» َل



َة أبيِ وعن -1428  ّلهَّ رضيِ هريِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوَُل أّن َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُد َيِّكوُُن ماَ « أقرُب:  قاَل  وَس ْب ِهَّ ِمن الع ّب َهوُ ر ٌد َو ِثُروا ، ساَج َأك َف
ّدعاََء ُه» ال . مسلم  روا

ّلهَّ رُسوُل أّن وعنهَُّ -1429 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل كاََن وَس فيِ يِّ
ِه ِد ُهّم ُسُجوُ ّل ِفْر ال ّلهَُّ َذنبيِ ليِ اغ ّقهَّ ُك ِد ّلهَُّ :  ّولهَّ ، وِج َأ ُه و وعلَّنيتهَّ ، َوآَِخَر
ُه» َوِسّره . مسلم  روا

ّلهَّ رضيِ عاَئشَة وعْن -1430  ْنهاَ ال َلْت ع ْدُت:  قاَ َتق ّلى النبيِ اف اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍة َذاَت وَس َل ْي َتَحّسْسُت، ، َل َذا َف ٌعَ ُهوُ َفإ ْو راك ٌد  أ «:   يِّقوُُل َساَج

ْبَحاَنَك ِدَك ُس ّ إلهََّ لِ ، وبحم ْنَت إلِ ٍة وفيِ»  أ َعت:  روايِّ َق ِدي َفوُ على َيِّ
ْطِن ِهَّ َب َوُ ، َقدمي ُه ِد فيِ و ْنُصوُبتاَِن وهماَ ، الَمْسِج َوُ ، م ُه ُقوُُل َو ُهّم : َيِّ ّل « ال
ّنيِ ُذ إ ُعوُ ِطَك ِمْن ِبرَضاََك َأ ِتَك ، َسَخ ِتَك ِمْن وبُمعاَفاَ ُذ ، ُعقوُب ُعوُ َأ ِبك َو
ْنَك ًء ُأْحِصيِ لِ ، ِم َناَ ْنَت عليَك َث ْفِسَك على أثنيَت كماَ َأ ُه» َن . مسلم  روا

ِد وعْن -1431 ّلهَّ رضيِ وقاٍَص أبيِ بن سع ْنهَُّ ال ّناَ: قاَل ع ُك ْند   رُسوُِل ِع
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأيِّعِجُز فقاَل: وَس ُدكم «  ْكِسَب أْن َأح كّل فيِ يِّ
ٍم ْوُ َنة َألف يِّ َلهَُّ» ، َحس َأ َفَس ِئٌل   ِهَّ ِمْن ساَ ِئ َلساَ ٍة َألَف يِّكِسُب : كيَف ُج َن َحس

ّبُح : قاََل ؟ ُيَِّس ِبيحة ِماَئَة «  َتُب ، َتْس ُيك ٍة َألُف لهَُّ َف َن ْو ، حَس ْنهَُّ ُيَِّحّط أ ألُف ع
ٍة َئ ِطي . مسلم  رواه» َخ

ّي قاَل  ِد ْو:  مسلم كتاَب فيِ هوُ : كذا الُحمي َقاَنيِّ قاَل»  ُيَِّحّط « أ َبْر : ال
ُه َبُة، : وروا ْع َنَة وأبوُ ُش َيى ، عوُا َيِّح ّطاَُن و َق رواه الذي ُموُسى َعْن ، ال
ِهَّ ِمن مسلم ِت ُلوُا ِجه ُيَِّحّط: فقاَ َو ِر»  «  ْي َغُ ِب . َألٍف  

ّلهَّ رضيِ َذّر أبيِ وعْن -1432 ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوَُل َأّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِبُح: قاََل وَس ُيِّْص ُكْم ِمْن ُسلََّمى ُكّل َعلى  «  ِد َدقٌة َأح ُكّل َص ٍة : ف ِبيح َتْس
َقٌة ُكّل ، صد ٍة و َد َقٌة َتْحِمي َد ُكّل ، َص ٍة َو َل ِلي ْه َقٌة َت َد ُكّل ، َص ٍة و ِبير ْك َقٌة َت ، صد
َأْمٌر ْعُروِف َو َقٌة ِباَلم ْهيٌِ ، َصد َن ِر َعِن َو َك َقٌة الُمن ُء صد ِزي ُيِّْج َو ذلَك ِمْن . 

َتاَِن ْكع ُهماَ ر ُع َك . مسلم رواه»  الّضَحى مَن َيِّْر

َعْن -1433  َيَِّة المؤمنيَن ُأّم و ِر ْيِّ َوُ ِرِث بنِت ُج ّلهَّ رضيِ الحاَ ْنهاَ ال أّن َع
ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ ِمْن َخرَج وَس ِد ْن ًة ِع ّلى ِحيَن ُبكَر ْبَح َص الّص
ِهيَِ َهاَ فيِ و ِد ْعد َرجعَ ُثّم ، مْسِج َهيِ َأْضحى َأْن َب ِلسٌة و «:  فقاَل َجاَ



ْلِت ُتَك التيِ الحاَل على ماَز ْق َهاَ فاََر ْي َل َلْت» ؟ َع َقاََل َنعْم:   قاَ َف النبيِ : 
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد: وَس َق َل ْلُت  «  ِدِك ُق ْع َعَ َب َب ْوُ ، مّراٍت َثلََّث َكلَماٍَت أْر َل
َنْت ِز ْلِت بَماَ ُو ُذ ُق ْن ِم ُم َيوُ ْل ُهّن ا ْنت َوَُز ْبَحاََن َل ِهَّ : ُس ّل ِه ال ِد َد وبحْم َد ِهَّ َع ِق ْل ، َخ

ِرَضاََء ِهَّ َو ْفِس َنَة ، َن ِز ِهَّ َو ِتهَّ وِمداد ، عْرِش مسلم.  رواه» َكلَماَ

ٍة وفيِ ْبحاََن:  لهَُّ روايِّ ِهَّ ُس ّل َد ال ِهَّ عد ِق ْل ْبَحاََن ، َخ ِهَّ ُس ّل َء ال ِهَّ ِرَضاَ ْفِس ، َن
ْبحاََن ِهَّ ُس ّل َنَة ال ِهَّ ِز ْبَحاََن ، َعْرِش ِهَّ ُس ّل ِهَّ ِمداد ال ِت  .» َكلماَ

ِة وفيِ  ّلُمِك « ألِ:  الترمذي روايِّ َنهاَ َكلماٍَت ُأع ِلي ُقوُ ْبحاََن ؟ َت ِهَّ ُس ّل َد ال َد َع
ِهَّ ِق ْل ْبحاََن ، خ ِهَّ ُس ّل َد ال ِهَّ َعد ِق ْل ْبحاََن ، َخ ّلهَّ ُس ِهَّ عدد ال ِق ْل ْبحاََن ، َخ ّلهَّ ُس ال
ِهَّ رضاَ ْبحاَن ، َنْفِس ِهَّ ُس ّل ِهَّ، رضاَ ال ْفِس ْبحاََن َن ّلهَّ ُس ِهَّ رضاَ ال ْفِس ُسبَحاََن ، َن
ّلهَّ َنَة ال ٍهَّ ِز ّلهَّ ُسبَحاََن ، عْرِش َنَة ال ٍهَّ ِز ّلهَّ ُسبَحاََن ، عْرِش َنَة ال ٍهَّ ِز ، عْرِش

ِهَّ ُسبَحاََن ّل َد ال ِهَّ ِمدا ِت ِهَّ ُسبَحاََن ، َكلماَ ّل َد ال ِهَّ ِمدا ِت ِهَّ ُسبَحاََن ، َكلماَ ّل َد ال ِمدا
ِتهَّ  .» َكلماَ

ّي ُموَُسى أبيِ وعْن -1434  ّلهَّ رضيِ ، الشعر ّلى النبيِ عن ، عنهَُّ ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َثُل:  قاَل ،  وَس ُكُر الذي «َم ّبهَُّ َيِّذ ُه لِ َوالذي ر ُكُر َثل ، يِّذ َم

ّيِت الحيِّ ُه» والَم . البخاَري  روا

َثُل: فقاَل مسلم ورواه ْيِت «َم َب ّلذي ال َكُر ا ْذ ّلهَّ ُيِّ ِهَّ ال َبيِت ، ِفي لِ الذي َوال
َكُر ْذ ّلهَّ ُيِّ ِهَّ ال َثُل ، ِفي ّيِت الَحيِّ َم .»  والَم

َة أبيِ وعْن -1435  ّلهَّ رضيِ ، ُهريِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوَُل أّن ، ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل:  قاََل وَس ّلهَّ « يِّ َناَ: َتعاَلى ال َأ َد   ْن َمعهَُّ وأناَ ، بيِ عبدي َظّن ِع

َكَرنيِ إذا ِهَّ فيِ َذكَرنيِ َفإن ، َذ ْفس ُتهَُّ ، َن َكْر َكَرنيِ وإْن ، َنفسيِ فيِ َذ فيِ َذ
ٍل ُتهَُّ ، م َكر ٍل فيِ  ذ ٍر م ْي ُهْم َخ ْن ٌق» م ّتف ِهَّ  م . علي

ْنهَُّ -1436 َع ّلهَّ َرُسوُُل : قاََل قاَل و ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َق:  وَس « سب
ُدوَن َفّر ُدوَن : وَماَ  قاَلوُا» الُم َفّر ِهَّ رُسوُل يِّاَ الُم ّل ِكُروَن : قاَل ؟ ال ّذا « ال

ّلهَّ ًا ال ِكراُت َكثير ّذا . مسلم رواه»  وال

ُدوَن:  روي  َفّر ُهوُُر ، وتخفيفهاَ الراء  بتشديِّد» « الُم ّلذي والَمْش َلهَُّ ا َقاَ
ُهوُُر ُد. الجم ّتشديِّ : ال



ّلهَّ رضيِ جاَبر  وعن-1437  ْنهَُّ ال ْعُت قاََل َع ّلهَّ رُسوُل : سِم ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْفَضُل:  يِّقوُُل وَس َأ ِر «  ّذك ّ إلهَّ : لِ ال ّلهَّ إلِ .»  ال

ُه  ّي روا . حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترِمذ

ّلهَّ عبد وعْن -1438 ٍر بن ال ّلهَّ رضيِ ُبْس ْنهَُّ ال ً أّن ع رُسوَُل  يِّاَ: قاَل َرُجلَّ
ِهَّ ّل ِئعَ إّن ، ال ِم َشرا ْد الْسلَّ ُثرْت َق َليِّ َك ٍء َفأخبْرنيِ ، ع ّبُث ِبشيِ ِهَّ أتَش ب
ُنَك َيِّزاُل « لِ:  قاَل ًاَ ِلَساَ ْطب ِر ِمْن َر ْك ِهَّ ِذ ّل ُه» ال : وقاَل الترمذي  روا

. َحَسٌن حديٌِّث

ٍر وعْن -1439  ّلهَّ رضيِ جاَب ّلى النبيِ َعِن ، عنهَُّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْبحاََن قاَل « مْن:  قاَل ِهَّ : ُس ّل ِه ال ِد ِرسْت ، وبَحم َلٌة لهَُّ ُغ ِة فيِ َنْخ ّن  .» الَج
. حسٌن : حديِّث وقاَل الترمذي رواه

ٍد ابن وعن -1440  ُعوُ ّلهَّ رضيِ مْس ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُل : قاَل قاَل َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِقيُت وَس َل ّلى إبراهيَم «  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلَة وَس ْي َي َل ِر بيِ ُأْس

ُد : يِّاَ فقاَل ْء ُمحّم ِري َتَك أق ّنيِ ُأّم ُهْم ، الّسلَّم ِم ِبْر َأخ ّنَة أّن و ّيبُة الج َط
ِة ّتُرب ْذبُة ، ال ِء ع ّنهاَ ، الماَ ْبحاََن ِغَراَسهاَ وأّن ِقيعاٌَن وأ ّلهَّ : ُس ُد ، ال والحْم

ّلهَّ ّ إلهَّ ولِ ، ل ّلهَّ إلِ ّلهَّ ال َبُر وال ْك  .» أ

. حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي رواه

ِء َأبيِ وعْن -1441  ّدردا ّلهَّ رضيَِ ، ال ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُُل : قاََل قاََل َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َألِ:  وَس ُكم «  ُئ ّب َن ِر ُأ ْي ُكم ِبَخ ِل ْعَماَ َهاَ ، َأ َكاَ َأْز ِككم ِعند و ، ملي

ِعهاَ َأْرف ِتكم فيِ و ْيٌر ، َدرجاَ ُكْم وَخ َفاَق ِمْن َل ْن َهِب ِإ ّذ ِة ال ْيٌر ، والفّض ُكْم وَخ َل
ْوُا َأْن ِمْن ْلق ّوكم َت ُد ُبوُا ، ع َتضر ُهم َف َق َناَ ْع ِربوُا ، َأ ُكم؟» ويِّض َناَق ْع : قاَلوُا َأ
َلى ُكرقاَل: ، ب ِذ ِهَّ «  ّل » . َتعاَلى ال

ُه  ِهَّ عبد َأبوُ الحاَكُم قاََل ، الترمذي روا ّل ِإسناَده ال . صحيح : 

ِد وعن -1442 ْع ّقاٍَص َأبيِ بِن س ّلهَّ رضيِ و ْنهَُّ ال ّنهَُّ َع رسوُِل معَ َدَخل َأ
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة على وَس َأ ْيَن اْمر َهاَ وب ْيِّ ًىَ يِّد ْو َنوُ َأ ّبُح حصًى   ُتس  

َألِ:  فقاَل ِبهَّ ِبُرك «  ْيِّسُر ُهوُ بماَ ُأْخ ْيِك َأ ْو هذا ِمْن َعل َأ ْفَضُل   «:   فقاََل» َأ
ْبحاََن ِهَّ ُس ّل َد ال َق َماَ عد َل ِء فيِ َخ ْبحاََن ، الّسماَ ِهَّ َوُس ّل َد ال َق ماَ عد َل فيِ َخ
َلْرِض ِهَّ ُسبحاََن ، ا ّل َد ال ْيَن ماَ عد ْبحاََن ، ذلك ب ِهَّ وس ّل َوُ ماَ عدد ال ٌق ُه ِل . َخاَ



ّلهَّ ْكبُر وال ْثَل َأ ِهَّ والَحْمد ، ذلَك ِم ّل ْثل ل ّلهَّ ِإلِ ِإلهَّ ولِ ، ذلك ِم ْثل ال ، ذلَك ِم
ْوُل ولِ َة ولِ ح ّوُ ّ ُق ّلهَّ ِإلِ ْثَل باَل  .» ذلك ِم

. حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي رواه

ّلهَّ رضيِ ُموُسى َأبيِ وعْن -1443  ْنهَّ ال ِهَّ رُسوُُل ليِ  قاََل: قاَل ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َألِ : وَس ّلك «  ُد ٍز على َأ ْن ِز ِمْن َك ُنوُ ِة ُك ّن : فقلت » ؟ الج
ّلهَّ رسوُل يِّاَ بلى َة ولِ حوُل : « لِ قاَل ، ال ّوُ ّ ُق ِهَّ ِإلِ ّل ٌق»  ِباَل . عليهَّ متف



ّله ذكر باب- 245 ًا تعالى ال ًا قائم ًا وقاعد ومإضطجع
ًا ًا ومإحدث ًا وُجنب حائض ول لجنب يحل فل القرآن إل وحائض

ّله قال والرض، السماوات خلق في تعالى:  { إن ال
يذكرون الذين اللباب، لولي ليات والنهار الليل واختلف

ّله ًا ال ًا قيامإ } . جنوبهم وعلى وقعود

ّلهَّ رضيَِ عاَئشة وعْن -1444 َهاَ ال ْن َلت ع ِهَّ رُسوُُل  كاََن: َقاَ ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكُر وَس ّلهَّ يِّذ ِهَّ ُكّل على َتعاَلى ال ِن . مسلم  رواه. َأحياَ

ّباٍَس ابن  وعن-1445 ّلهَّ رضيِ ع ْنهماَ ال ِبيِّ عن ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكْم َأّن « لوُ:  قاَل وَس َتى ِإذا َأَحد َلهَُّ َأ ِم َأه ِبْس ِهَّ قاََل: ّل ُهّم ال ّل َناَ ال ْب ّن َج

َطاََن ّنِب الّشي َناَ الّشيطاََن َوج َت ْق ُقِضيِ ماَرَز َف ُهماَ ، ْين ٌد ب َل ُه» ،م و ٌقيُِّضّر متف
 عليهَّ. 

ِظه نومإه عند يقوله مإا باب- 246 واستيقا

َفَة عن- 1446 ْيِّ َذ َأبيِ ، ُح ّلهَّ رضيَِ َذّر و ُهَماَ ال ْن ِهَّ رسوُُل : كاََن قاَلِ َع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوىَ ِإذا وَس ِهَّ ِإلى َأ ِباَسِمَك:  قاَل ِفراِش ُهّم «  ّل َياَ ال َأْح

َأُموُُت ِإذا»  َو َقَظ و ُد:  قاَل اْستي ِهَّ « الحْم ّل ِذي ل َناَ ال َياَ َناَ َماَ بعد َأْح َت َأماَ

ِهَّ ْي ِإل ّنشوُُر َو . الترمذي  رواه» ال

َلِق فضل باب- 247 ْكر ِح ّذ ال
ّندب عذر لغير مإفارقتها عن والنّهي مإلزمإتها إلى وال

ّله قال ربهم يدعون الذين مإع نفسك تعالى: { واصبر ال
} . عنهم عيناك تعد ول وجهه، يريدون والعشي بالغداة

َة َأبيِ وعْن -1447 ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ِهَّ َرُسوُُل : قاََل قاَل عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإّن:  وَس ِهَّ «  ّل َكًة َتعاَلى ل ِئ ُفوَُن ملَّ ُطوُ ّطُرق فيِ َيِّ َتِمُسوَُن ال ْل َيِّ
ْهَل ِر َأ ْك ّذ ِإذا ، ال ُدوا ف ًاَ َوج ْوُم ُكُروَن َق ّلهَّ يِّذ ْوا َوجّل، َعّز ال َد َناَ ُلّموُا َتـ َه ِإلى : 

ُكْم ِت َنهم ، حاَج ّفوُ َيُح ِتهم َف ِنَح َأْج َياَ الّسَماَء ِإلى ِب ْن ّد ُهم ، ال أل
َ َيس ُهم َف ّب َوُ َر ُه َو  

ْعلم ِدي يِّقوُُل  ماَ : َأ َباَ ُلوَُن قاَل ؟ ِع ُقوُ َيِّ َنَك :  ّبُحوُ ُيِّس َنَك :  ّبرو َك ُيِّ ، َو
َنَك ُدو َنَك ، ويِّْحَم ُدو ُيَِّمّج ْونيِ هل : فيقوُُل ، و َأ ِهَّ : لِ فيقوُلوُن ؟ ر ّل ماَ وال

ْوَك َأ ُقوُُل ، ر َي ْيَف : َف ْونيِ؟، لوُ َك َأ ُلوُن قاَل َر ُقوُ ْوَك لوُ : يِّ َأ ُنوُا َر ّد كاَ لَك َأَش
ًة َد ّد ، ِعباَ َأَش ًا لَك و َأكثَر ، تْمِجيد ًاَ لَك و ِبيح ُقوُُل َتْس َي َف ُلوَُن  فماَذا: .  َأ ؟ َيِّس



ُقوُلوَُن قاَل َيِّ َنَك :  ُلوُ َأ ّنَة : يِّس َهاَ َوهل : : يِّقوُُل . قاََل الج ْو َأ : قاََل ؟ َر
ُلوَُن ُقوُ ّلهَّ : لِ َيِّ َهاَ َماَ يِّاَرّب َوال ْو َأ َقاََل ر ُقوُُل .  َيِّ ْيَف: :  َك َف َهاَ لوُ   ْو َأ قاَل: ؟، َر
ُلوَُن ُقوُ ُهم : لوُ َيِّ ّن أ

ْوهاَ َ َأ ُنوُا ر ّد َكاَ َهاَ َأَش ْي َل ًاَ ع ّد ، ِحْرص َأَش َهاَ َو ًاَ ل َلب ، َط
َظم ْع َأ َقاََل ِفيهاَ َو ْغبة.  َفِمّم ر ُذوَن :  ّوُ َع َت ُلوُن َقاََل ؟ َيِّ ُذوَن : يِّقوُ ّوُ َع ِمَن َيِّت

ِر ّناَ ُقوُُل قاَل ، ال َفي َهل: :  َهاَ  و ْو َأ ِهَّ قاََل: يِّقوُلوَُن: لِ ؟ َر ّل َهاَ ماَ وال ْو َأ . ر
ُقوُُل ْيف : َفي ْوهاَ لوُ َك ُلوُن قاَل ؟، َرأ ُقوُ َهاَ : لوُ : يِّ ْو َأ ّد كاَنوُا َر ًا منهاَ َأَش ِفرار

ّد ، َأَش َفة لهاَ و َقاََل َمَخاَ ُقوُُل .  ُدكم: : في ُأْشه َف ّنيِ   َفْرُت َقد َأ : َقاََل ، لهم َغ
ُقوُُل َلٌك يِّ ِة ِمَن َم َك ِئ ِفيهم الملَّ ْيس ُفلٌَّن :  ّنَماَ ، ِمنهم َل َء ِإ ٍة، جاَ : قاَل ِلحاََج

ُء ُهُم َلَساَ َقى لِ الُج ُهم ِبهم َيِّْش ِليس ٌق» ج . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ         ٍم روايِّ ِل َة َأبيِ عْن لمس ّلهَّ رِضيِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ِبيِّ َعِن ع ّن ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّن:  قاَل وَس ِهَّ «  ّل َكًة ل ِئ ًة َملَّ ّياَر َء َس ُعوَُن ُفًضلَّ ّب َت َت يِّ

ِلس ِر مجاَ ّذك ِإذا ، ال ُدوا َف ًاَ وج ِلس ِهَّ َمج ْكٌر ِفي ُدوا ، ِذ ُهم َقع وحّف ، مع
ُهم ْعُض ًاَ ب ْعض ِهم ب ِت ِنَح َأْج ّتى ِب ُلوا ح ُهْم ماَ َيِّْم َن ْي ْيَن ب َب ِء َو َياَ الّسماَ ْن ّد ِإذا ، ال َف
ُقوُا َفّر ِعدوا َعرُجوُا َت ِء ِإلى وص ُهُم ، الّسماَ أل

َ ّلهَُّ َفيْس َوُ وجّل َعّز ال ُه َلُم  و ْع َأ

ْيَِّن ِمْن  : ُتْم َأ ْئ َناَ ؟ ِج ْئ ُلوُن: ِج ُقوُ َي ِد ِمْن َف ٍد ِعن َلْرِض فيِ َلَك ِعباَ : ا
َنَك، َنَك ُيِّسبُحوُ ّبُرو َك ُيِّ َنَك ، و ُلوُ ّل َه ُيِّ َنَك ، َو ُدو َنَك ، َويِّْحَم ُلوُ َأ َيِّْس وماَذا : . قاَل َو

ُلوُنيِ َأ ُلوُا ؟ يِّْس َنَك َقاَ ُلوُ َأ َيِّْس َتَك :  ّن َهْل: . قاَل ج ْوا  و َأ ّنتيِ َر ُلوُا ؟ ج ، : لِ قاَ
ْي ْيَف : : قاَل رّب َأ َك ْوا لوُ ف َأ ّنتيِ ر ُلوُا ؟ ج َنَك قاَ َتِجيُرو وِمّم:  قاَل : ويِّْس

َتِجيُرونيِ ِرَك : مْن قاَلوُا ؟ يِّْس َهْل:  . قاَل يِّاَرّب َناَ ْوا َو َأ ِري َر : لِ قاَلوُا ؟ َناَ
ْيَف:  قاَل ، َك ْوُ َف ْوا َل َأ ِري َر ُلوُا ؟، َناَ َنَك قاَ ْغُِفرو َت ْد:  فيقوُل ، : ويِّْس غَفْرُت َق

ُهْم ُهْم ، ل ُت ْي َط َأع ُلوُا ماَ و َأ ُتهم ، َس َأجْر َتجاَُروا ِمّماَ و َفيُقوُلوَُن قاَل.  اْس  : :
ٌد ُفلٌَّن فيهْم رّب ْب ٌء ع ّطاَ ّنَماَ َخ َلس ، َمّر ِإ ُهْم َفج غَفْرُت  ولهَُّ: فيقوُل ، مع

ْوُُم ُهْم ، َق َقى لِ ال ِهْم َيِّْش ُهْم ِب ِليُس » . َج

ٍد َأبيِ عْن وعنهَُّ -1448 ّلهَّ رِضيِ سعي ُهَماَ ال ْن َقاََل قاَلِ ع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد « لِ:  وَس ُع ْق ْوٌُم َيِّ ُكُروَن َق ْذ ّلهََّ يِّ ّ ال ُهُم ِإلِ ْت ّف ِئكة ح ، الملَّ

ُهُم َلْت الّرْحمُة وغِشيت َنَز ِهْم و ْي َل َنة ع ِكي ُهم ، الّس َكَر ّلهَّ وذ ُه ِفيمن ال َد ْن » ِع
. مسلم رواه

ٍد َأبيِ وعن -1449  ِق ِرِث وا ْوٍُف بن الحاَ ّلهَّ رضيَِ َع ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُِل َأّن ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنماَ وَس ْي ِلٌس ُهوُ ب ِد فيِ َجاَ ّناَُس ، المْسِج ِإذ ، معهَُّ وال
ْقبَل َثُة َأ ٍر َثلَّ َف َبل ، َن ْق َأ َناَِن ف ْث ِهَّ رسوُِل ِإلى ا ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس



َهب َذ ٌد، و َفاَ واح َق ِهَّ رسوُل على َفوُ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأّماَ وَس َف  .
ُهماَ ُد َأىَ َأح ِة فيِ ُفْرَجًة فر َق ْل َلَس ، الح َأّماَ فيهاَ فَج َلس ، الَخُر و َفَج
ُهْم َف ْل َأّماَ ، َخ َأدبر الثاَلُث و ًاَ َف َفلّماَ ذاهب َغ .  ِهَّ رُسوُل َفَر ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َألِقاَل: وَس ِبُركم   ِر عن ُأخ َف ّن ِة ال َث ّثلَّ ُدهم َأّماَ ، ال َأوىَ ، َأح ِهَّ ِإلى َف ّل ال
ّلهَّ فآواه َأّماَ ال َتْحييِ الخُر و ّلهَُّ فاَستحييِ َفاَْس ْنهَُّ ال َأّماَ ِم ْعرَض ، الخُر َو َأ ف

ْعرض ، َأ ّلهَُّ ف ْنهَُّ ال ٌق»  ع . عليهَّ متف

ّي سعيد أبيِ وعن -1450   ْدر ّلهَّ رضيِ الُخ ْنهَُّ ال َيِّة َخرج:  قاَل ع ِو معاَ
ّلهَّ رضيِ ْنهَُّ ال َلى َع ٍة ع َق ْل ِد فيِ َح ُكْم : ماَ فقاَل ، المْسِج َلس ُلوُا ؟ َأْج : قاَ
َناَ َلْس ُكُر ج ْذ ّلهَّ َن َقاََل ال ِهَّ .  ّل ُكم ماَ : آَل َلس ّ َأْج َناَ : ماَ قاَلوُا ؟ َذاَك ِإلِ َلس ّ َأْج ِإلِ

َأماَ قاَل ، َذاَك ّنيِ :  ُكم َلْم ِإ ْف ِل َتْح ْهمًة َأْس ُكم ُت ٌد كاََن وماَ َل َلتيِ َأح ِز ْن ِمْن بم
ِهَّ رُسوُِل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْنهَُّ أقّل وَس ًاَ ع ِديِّث ّنيِ َح ِإّن ِم ِهَّ رُسوُل :  ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلى خَرج وَس ٍة ع َق ْل ِبهَّ ِمن َح « ماَ:  فقاَل َأصحاَ

ُكْم َلس َناَ  قاَلوُا» ؟ َأْج َلْس ُكُر : ج ّلهَّ َنذ ُه ، ال ُد َلى ونْحم َناَ ع َدا َه ِم ماَ ِلْسلَّ ، ِل
ِهَّ ومّن ْيناَ ِب َقاَل عل ِهَّ:  .  ّل ُكْم ماَ « آَل َلس ّ َأْج ّلهَّ قاَلوُا ؟ َذاَك ِإلِ ماَ : وال

َلسناَ ّ َأْج َأماَ : . قاََل َذاَك ِإلِ ّنيِ «  ُكْم َلْم ِإ ْف ِل َتْح ُكْم ُتهمًة َأْس ّنهَُّ ، ل ِلك ِنيِ و َأتاَ

ِريُِّل َأْخبرنيِ جب ّلهَّ َأّن َف ِهيِ ال ُكُم ُيِّباَ َكَة ِب ُه» الملَّئ . مسلٌم  روا

والمساء الصباح عند الذكر باب- 248
ّله قال ًا نفسك في ربك تعالى:  { واذكر ال وخيفًة تضرع

مإن تكن ول والصال، بالغدو القول مإن الجهر ودون
} . الغافلين

العصر بين وهو: مإا أصيل }  جمع اللغة:  { الصال أهل قال
والمغرب.

وقبل الشمس طلوع قبل ربك بحمد تعالى:  { وسبح وقال
} . غروبها

} . والبكار بالعشي ربك بحمد تعالى:  { وسبح وقال
الشمس زوال بين } : مإا اللغة:  { العشي أهل قال

وغروبها.
ّله أذن بيوت تعالى:  { في وقال فيها ويذكر ترفع أن ال

تجارة تلهيهم ل رجال والصال بالغدو فيها له يسبح اسمه،
ّله ذكر عن بيع ول }  الية. ال

بالعشي يسبحن مإعه الجبال سخرنا تعالى:  { إنا وقال



} . والشراق

ّلهَّ رضيِ هريِّرة َأبيِ وعْن -1451 ِهَّ رسوُُل : قاََل قاَل عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِبُح ِحيَن قاَل  « َمْن: وَس ْبحاََن ُيِّمِسيِ وحيَن ُيِّْص ِهَّ : ُس ّل ال

ِه ِد َئَة وبحم ٍة ِماَ ْأِت َلم َمر ٌد يِّ ْوُم َأح َأفَضِل الِقياَمة يِّ َء ِمماَ ب ِهَّ َجاَ ّ ، ِب ٌد ِإلِ َأح

ْو قاَل َماَ ِمثَل قاَل َد َأ ُه» َزا . مسلم  روا

َعنهَُّ -1452  َء:  قاَل و ِبيِّ ِإلى رُجٌل جاَ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : فقاَل ، وَس
ِهَّ رُسوُل يِّاَ ّل ِقيُت ماَ ال ْقرٍب ِمْن َل َغتنيِ َع ِرحَة َلد َأماَ: قاَل ، الباَ ُقلَت َلوُ  « 

ُذ أْمسيت ِحيَن ُعوُ َكلماَِت : أ ِهَّ ِب ّل ّتاَّماَِت ال َق ماَ َشّر مْن ال َل » َتُضّرك لم َخ
. مسلم رواه

ْنهَُّ -1453   ّلى النبيِّ عن وع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنهَّ وَس َذا يِّقوُل كاَن َأ َبَح ِإ َأْص

ُهّم:  ّل َناَ ِبَك ال ِبَك َأْصبْح َناَ و ْي ِبَك َأمَس ِبَك ، َنْحياَ و ْيَك ، َنُموُُت و َل ِإ ّنُشوُُر َو » ال
ِإذا ُهّم:  قاَل َأْمسى و ّل َناَ، ِبَك « ال ْي ِبَك َأْمَس ِبك ، َنْحياَ و ْيَك نُموُُت و َل ِإ و

» . الَمِصير

. حسن : حديِّث وقاَل والترمذي داود َأبوُ رواه 

ٍر َأباَ َأّن وعنهَُّ -1454  َق َبك ّديِّ ّلهَّ رضيَِ ، الّص َيِّاَ قاَل ، عنهَّ ال ِهَّ َرُسوَُل :  ّل ال
ِنيِ َكلَماٍَت ُمْر ُهّن ِب ُل ُقوُ َذا َأ َبْحُت ِإ َذا َأْص ِإ ُقْل: قاَل ، َأْمَسيُت و ُهّم   ّل : « ال
ِطَر ْيب َعاَلَم والرِض الّسَموُاِت َفاَ َغُ ِة ال َهاَد ٍء ُكّل رّب ، َوالّش َكهَُّ َشيِ ِلي َوَم

ُد َه َأْش َ َأن .  ّ ِإلهَّ لِ ُذ ، َأنَت ِإلِ ُعوُ َطاَِن وَشّر َنفسيِ َشّر مْن بَك َأ ْي الّش
ِهَّ ْلهاَ: قاَل » َوِشْرك ُق ِإذا ، َأْصبْحَت ِإذا  «  ْيَت َو ِإذا ، َأْمَس ْذَت و َعَك َأخ َمْضِج

. صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل والترمذي داود أبوُ رواه» 

َعن -1455 ْبن و ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رضيِ َمْس ِهَّ نبيِّ كاََن:  قاََل عنهَُّ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َذا وَس َناَ: قاَل َأمسى ِإ ْي َأْمَس َأْمسى   ِهَّ الُملُك و ّل ُد ، ل ِهَّ والحْم ّل َ ، ل لِ

ّ ِإلهََّ ّلهَّ ِإلِ ُه ال َد َ وْح ُهالرواي: قاََل»  َلهَّ َشريَِّك لِ َأَرا ِهّن قاَل   « لهَُّ : في
َلهَّ الُملُك ُد َو َوُ الحْم ُه ٍء كّل َعلى و ِديٌِّر َشيِ ُلَك رّب ، ق َأ ْيَر َأْس ِه فيِ َماَ َخ ِذ ه
ِة َل ّلي ْيَر ، ال َهاَ َماَ َوَخ َد ْع ُذ ، َب ُعوُ َأ ِه فيِ َماَ َشّر مْن ِبَك و ِذ ِة ه َل ْي ّل ماَ وَشّر ال
َهاَ َد ْع ُذ رّب ، ب ُعوُ َكَسِل من ِبَك َأ ِء ، ال ِر َوُسوُ ْب ِك ُذ ، ال َذاٍب مْن ِبَك أعوُ فيِ ع
ّناَر َذاٍب ، ال َع َذا » القبر فيِ َو ِإ ًاَ ذلك قاَل َأْصبَح َو ْيِّض َناَ : َأ َأْصبْح َبَح «  َأْص َو

ْلك ِهَّ الُم ّل . مسلم رواه» ل



ِد وعْن -1456 ِهَّ عب ّل ْيب بِن ال َب ِء  بَضّم ُخ ْلَخاَ ِة ا ْعَجَم ّلهَّ  رضيِ الُم ْنهَُّ ال َع
ِهَّ َرُسوُُل ليِ : قاَل قاَل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْأ:  وَس ْقر ُقْل « ا َوُ :  ّلهَّ ه ال
ٌد ْين ، َأَح َت َذ ّوُ ِبُح َوِحيَن ُتْمِسيِ ِحيَن والمع ِفيَك َمّراٍت َثلََّث ، ُتص ْك كّل ِمْن َت

ٍء ُه»  َشيِْ . صحيح حسن : حديٌِّث وقاَل والترمذي داود َأبوُ .روا

ْثَماََن وعْن -1457  َفاََن ْبِن ُع ّلهَّ رضيَِ َع ّلهَّ َرسوُُل :قاََل قاََل عنهَُّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم: َع ٍد ِمْن «َماَوَس ْب ُقوُُل َع َباَِح فيِ َيِّ ٍم كّل َص ْوُ ٍء َيِّ كّل وَمَساَ
ٍة َل ْي ِم َل ِبْس ِهَّ : ّل ِذي ال ّل َ ا ِهَّ َمعَ َيُِّضّر لِ السماَِء فيِ ولِ الرِض فيِ شيِء اْسِم
َوُ ُه ُعَ َو ِليُم الّسِمي ْلع ّ ، َمّراٍت ثلََّث ، ا ُه َلْم ِإلِ ٌء» َيُِّضّر ، داود أبوُ رواهَشيِ

ّترمذي . صحيح حسن وقاَل:حديِّث وال
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ّله قال والرض، السماوات خلق في تعالى:  { إن ال

يذكرون الذين اللباب، لولي ليات والنهار الليل واختلف
ّله ًا ال ًا قيامإ خلق في ويتفكرون جنوبهم، وعلى وقعود

}  اليات. والرض السموات

َأبيِ ُحذيِّفَة وعْن -1458 ّلهَّ رضيِ ذّر و ْنهماَ ال ِهَّ رُسوُل َأّن ع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َذا كاََن وَس َوىَ ِإ َلى َأ ِهَّ ِإ ُهّم « باَْسِمَك:  قاََل ِفَراِش ّل َياَ ال َأُموُُت َأْح َو

. البخاَري رواه  .»

َعْن -1459 ّلهَّ رضيِ عليِّ و ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِطمَة لهَّ قاََل َفاَ ِل ّلهَّ رضيَِ َو َذاعنهماَ:  ال ِإ ُتَماَ «  ْيِّ َو ُكماَ ِإلى َأ ْو ، ِفراِش َذا َأ ِإ

ُتَماَ ْذ ُكماَ َأَخ َع ّبرا َمَضاَِج َك َف ًاَ   ِثيَن َثلَّث َثلَّ ّبَحاَ ، َو ًاَ َوَس ِثيَن َثلَّث َثلَّ َدا ، و َواْحَم
ًاَ ِثين َثلَّث َثلَّ ٍة وفيِ»  َو ِبيُح:  روايِّ ّتْس ًاَ « ال ِثيَن َأَربع َثلَّ ٍة  وفيِ» َو «:  روايِّ

ّتكبيُر ًاَ ال ِثيَن َأربع َثلَّ ٌق» َو . عليهَّ  متف

َة َأبيِ وعن -1460  ّلهَّ َرِضيَِ ُهريِّر ِهَّ رسوُُل : قاَل قاَل ، عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإذا:  وَس َوىَ «  ُكم َأ ُد ِهَّ ِإلى َأَح ُفض ، ِفراِش ْن َي ْل ِفراَشهَُّ َف

ِة َل ِه بداِخ ِر ّنهَُّ ِإَزا ِإ َ ف ِري لِ ْد َفهَُّ َماَ َيِّ َل ِهَّ َخ ْي َل ُقوُُل ُثّم ، َع ِباَْسِمَك َيِّ ّبيِ :  َر
ْعُت ْنبيِ َوَض ِبَك ، َج ُعهَُّ َو َف ْكَت ِإْن ، َأْر ْفِسيِ َأْمَس ِإْن ، َفاَْرَحْمهاَ َن َهاَ و َت ْل َأْرَس

َهاَ ، ْظ َفُظ ِبَماَ َفاَْحَف َدَك ِبهَّ َتْح ٌق   » الّصاَلِحيَن ِعباَ . عليهَّ متف



ّلهَّ رضيِ عاَئشَة وعْن -1461 ْنهاَ ال ِهَّ رسوُل َأّن ، ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َذا كاَن وَس َذ ِإ َعهَُّ َأَخ َفَث مْضج ِهَّ فيِ َن ْيِّ َد َأ ، يِّ َقَر ّوُذاِت َو َع ْلُم ِبهَماَ وَمسح باَ
ُه َد ٌق ، َجَس . عليهَّ متف

َأّن لهماَ روايِّة وفيِ   ّلى النبيِّ :  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا َكاََن وَس ِإلى َأوىَ ِإ
ِهَّ ٍة ُكّل ِفَراِش ْيل ِهَّ جَمعَ َل ْي ّف ُثّم َك َفَث   َأ فيهماَ ن ُقْل ِفيهماَ َفَقر َوُ :  ّلهَّ ُه ٌد ال َأَح

ُقْل ، ُذ و ُعوُ َلِق ِبَرّب َأ ُقْل ، الف ُذ َو ُعوُ ّناَِس ِبرّب َأ ِهَماَ َمَسَح ُثّم ، ال ماَ ِب
َع ِه ِمن اْستطاَ ِد ُأ ، جَس َد ْب َلى ِبهماَ يِّ ِهَّ َع ْأِس ِهَّ َر ِه ِه ِمْن َأقبَل وماَ ، َووج ِد َجَس

َعُل ، ْف ٌق مّرات َثلَََّث ذلَك َيِّ . عليهَّ متف

ِة َأهُل قاَل َغُ ّل ْفُث:  ال ّن َنفٌخ» « ال ِطيٌف   َ َل . ِريٍِّق ِبلَّ

ِء َوعِن -1462  ِزٍب بِن البَرا ّلهَّ َرِضيَِ ، عاَ ْنهَماَ ال ليِ : قاَل َقاََل ، ع
ِهَّ رُسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا: وَس ِإ َتيَت  « َعَك َأ ْأ َمْضَج َتوُّض َءَك َف وُضوُ
ِة ْعَ ُثّم ، ِللّصلَّ َطِج ّقَك َعلى اْض َليَِّمِن ِش ُهّم وقْل ، ا ّل َلْمُت : ال نِفسيِ َأْس

َليَك ْهُت ، ِإ َوّج ِهيِ َو ْيَك َوْج َل ّوُضُت ِإ َف َو ْيَك َأمري .  َل ْأُت ، ِإ َلَج َأ ِري َو ْيَك َظه َل ِإ
َبًة رغبًة ، ْه ْيَك ور َل َأ ، ِإ ْنَك َمنجيِ ولِ لَِملج ّ ِم ِبَك آَمنُت ، ِإليَك ِإلِ َتاَ ِك ِذي ِب ال

ْلت ّيَك ، َأنَز ِب َن ِب ِذي َو ِإْن ، َأرَسلَت ال ِة على . ِمّت ِمّت ف ُهّن ، الِفطر َعل واْج
ُقوُُل ماَ آَِخَر ٌق» َت ّتف ِهَّ  ُم . علي

َعْن -1463 َنٍس َو ّلهَّ َرِضيَِ َأ ْنهَُّ ال ِبيِّ َأّن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكاََن وَس
َوىَ إذا ِهَّ ِإلى َأ ُد:  َقاَل ِفَراِش ِهَّ «الحْم ّل ّلذي ل َناَ ا َعم ْط َقاَناَ َأ َناَ ، وس َفاَ وك

َناَ َي ولِ َلهَُّ كاَفيَِ لِ ِمّمْن فكْم ، وآَوا ِو ْؤ ُه» ُم . مسلٌم  روا

َفَة وعْن -1464  ْيِّ ّلهَّ رِضيَِ ، ُحذ ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُل َأّن ، َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َد َأْن َأَراد ِإذا َكاََن وَس ُق ُه وَضعَ ، يِّْر َنى َيِّد ُيم ِه َتْحَت ال ّد ُقوُُل ُثّم ، َخ «:  يِّ
ّلهّم َذابَك ِقنيِ ال ْوَُم َع ْبعُث يِّ َدَك َت ُه» ِعباَ ّي  روا : حديٌِّث وقاَل الترِمذ
. َحسٌن

ُه َد َأبوُ َوَروا ِة ِمْن داو ْفصَة ِروايِّ ّلهَّ َرِضيِ ، ح ُهاَ ال ْن ِهَّ ، ع ّنهَُّ َوفي يُِّقوُلهَُّ َكاََن َأ
. َمّراٍت َثلََّث
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ّله قال } . لكم أستجب ادعوني ربكم تعالى:  { وقال ال
ًا ربكم تعالى:  { ادعوا وقال يحب ل إنه وخفية؛ تضرع

} . المعتدين
أجيب قريب؛ فإني عني عبادي سألك تعالى:  { وإذا وقال
}  الية. دعان إذا الداع دعوة
السوء ويكشف دعاه إذا المضطر يجيب تعالى:  { أمإن وقال

}  الية.

ْعماَِن َوعن -1465 ّن ٍر ْبِن ال ّلهَّ رِضيِ بشي ُهماَ ال ْن ّنبيِّ َعِن ، ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُء:  َقاََل وَس ّدعاَ َوُ « ال ُة ه َباَد ِع وقاَلِ والترمذي داود أبوُ  . رواه» ال

. صحيح حسن حديِّث

َعْن -1466 ِئَشَة و ّلهَّ َرِضيَِ َعاَ َهاَ ال ْن َلْت ، َع ِهَّ رُسوُل َكاَن:  َقاَ ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َتِحّب وَس َعَ َيِّْس ِء ِمَن الجوُاِم ّدعاَ ُع ، ال َد َيِّ . ذلَك ِسوُىَ ماَ و
َواه ٍد داود َأبوُ َر ِإسناَ ّيد ب . ج

َعْن -1467 َنٍس و ّلهَّ َرضيِ َأ ْنهَُّ ال َثُر  كاََن: َقاََل ، ع ْك ِء َأ َعاَ ّلى النبيِّ ُد َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُهّم : وَس ّل َناَ « ال ِت َياَ فيِ آَ ْن ّد َنًة ال ِة وفيِ ، َحَس َنًة الِخر ، َحس
َناَ ِق ِر َعذاَب َو ّناَ ٌق» ال َف ّت ِهَّ  ُم . علي

ِلٌم زاد ِهَّ فيِ ُمس ِت َكاََن َقاَل ِروايِّ َنٌس :و َوُ َأْن َأَراد ِإذا َأ ُع ٍة َيِّد َوُ َعاَ ِبدع بهاَ، َد
ِإذا َد َو ُعوُ َأن َأَرا ٍء َيِّد َعاَ ُد َهاَ َدعاَ ب . فيهَّ ب

َعن -1468 ٍد ابِن و ُعوُ ّلهَّ َرضيِ مْس ْنهَُّ ال ِبيِّ َأّن ، ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُُل َكاََن وَس ُهّم:  َيِّ ّل ِنيِ « ال ُلَك ِإ َأ َدىَ َأْس ُه َقى ، ال ّت َفاََف ، َوال ، َوالع

َنى ُه»  والغُ ِلٌم روا . ُمْس

َعْن -1469 ِرِق و َيَم بِن طاَ ّلهَّ رِضيَِ ، َأْش ْنهَُّ ال َكاََن: قاََل ، َع ِإذا الّرجُل  
َلَم ّلَمهَُّ َأْس ّنبيِّ َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َة وَس ُه ُثّم ، الّصلَّ َوُ َأْن َأَمَر ُع َيِّد
ِء ُؤلِ َه ِلَماَِت ب َك ُهّم:  ال ّل ِفْر « ال ِدنيِ ، َواْرحْمنيِ ، ليِ اغ ْه ِفنيِ ، وا ، وعاَ

ُه» واْرُزقنيِ . مسلٌم  روا



ٍة وفيِ َيِّ ّنهَُّ طاَرٍق َعْن َلهَُّ ِروا َعَ َأ ِبيِّ َسِم ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه وَس َأتاَ َو
َقاََل ، َرُجٌل ِهَّ َرُسوَُل  يِّاَ: َف ّل ْيَف ال ُقوُُل . ك َأُل ِحيَن َأ ّبيِ َأْس ُقْل: « َقاََل ؟ َر  

ُهّم ّل ِفْر : ال ْغ ِفنيِ ، َواْرَحْمنيِ ، ليِ ا َعاَ ِإّن ، َواْرُزقنيِ ، َو ِء َف ُؤلِ ُعَ َه َلَك َتْجَم
َياََك ْن َتَك ُد  .» َوآَِخَر

َعْن -1470 ِد َو ْب ِهَّ َع ّل ّلهَّ رضيَِ العاَِص بن عمرو بِن ال ُهَماَ ال ْن َقاَل َقاََل ، ع  :
ِهَّ َرُسوُُل ّلـ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهّم:  وَس ّل ُلوُِب ُمَصّرَف « ال ُق صّرْف ال
َناَ َب َلى ُقلوُ ِتَك َع َع ُه» َطاَ َوا ِلٌم  َر . ُمْس

َعْن -1471 َة َأبيِ َو َيِّر ّلهَّ َرضيَِ ُهر ْنهَُّ ال ِبيِّ عن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُذوا: َقاََل وَس ّوُ َع َت ِهَّ  «  ّل ِد ِمْن ِباَل ْه ِء َج َبلَّ ْل َدَرِك ، ا ِء َو َقاَ ِء ، الّش َوُسوُ

َقَضاَِء ْل ِة ، ا َت ِء َوَشماَ َدا ْع َل ٌق» ا . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ َوايِّ َياَُن : قاََل ِر ْف ّنيِ َأُشّك:  ُس ْدُت َأ ًة ِز َد . ِمنهاَ َواِح

ْنهَُّ -1472 َع َكاََن َقاََل َو ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس «:  يِّ
ّلهّم ِلْح ال ّلذي ِديِّنيِ ليِ َأْص َوُ ا ِري ِعْصَمُة ُه ِلْح ، َأْم َأْص َي ِليِ و َياَ ْن َهاَ التيِ ُد ِفي

َعاَِشيِ ِلْح ، َم َأْص ّلتيِ آَِخَرتيِ ليِ َو َة َواْجعِل معاَدي، ِفيهاَ ا َياَ ًة الح َد ليِ ِزيِّاَ
ٍر ُكّل فيِ ْي َعِل ، َخ ٍر ُكّل ِمْن ليِ راَحًة الموَُت َواْج ُه» َش َوا ِلٌم  َر . مس

ّلهَّ َرِضيَِ عليِ َوعْن -1473 ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل ليِ : قاَل َقاََل ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقْل:  وَس ُهّم «  ّل ِدنيِ : ال ْه ْدنيِ ، ا ّد  .» َوس

ٍة َوفيِ َوايِّ ُهّم:  ِر ّل ّنيِ « ال ُلَك ِإ َأ ُهدىَ َأْس ْل َد ، ا َدا ُه» َوالّس . مسلم  روا

َعْن -1474 َنٍس َو ّلهَّ َرِضيَِ َأ ْنهَُّ ال َكاََن َقاََل ، َع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َيِّ ُهّم:  :  ّل ّنـيِ ال ُذ ِإ ُعوُ ِز ِمَن ِبَك َأ ْلعْج َكَسِل ا ْبِن وال َوالُج

ِم َهَر ُبْخِل ، َوال ْل ُذ ، َوا ُعوُ َأ َذاِب ِمْن ِبَك َو ِر َع ْب ُذ ، الق ُعوُ َأ ِة ِمْن ِبَك َو َن ْت ِف
 .» َوالَمَماَِت الَمْحياَ

ٍة وفيِ َلعَِ:  ِروايِّ َوَض ْيِِّن «  ّد ِة ال َب َل َغ ُه» الّرَجاَِل َو َوا ِلٌم  َر . ُمْس

ٍر َأبيِ َوعن -1475 ْك ّديِِّق ب ّلهَّ َرِضيَِ الّص ْنهَّ ال ّنهَّ ، َع ّلهَّ ِلَرسوُِل َقاََل َأ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلمنيِ: وَس َع ًء   َعاَ ُعوُ ُد ِهَّ َأد : ُقْل:  َقاََل ، َصلَّتيِ فيِ ِب
ّلهّم ّنيِ ال َلْمُت ِإ ْفِسيِ َظ ًاَ َن ْلم ًا ُظ ِثير ِفر َولِ ، ك ْغُ ّذنوَُب َيِّ ّ ال ْنَت ِإلِ ِفر ، َأ ْغ َفاَ



ًة ليِ ِفَر ْغُ ِدَك ِمن م ْن ّنَك ، َوارَحْمنيِ ، ِع ْنَت ِإ َغُفوُر َأ ْل ٌق»  الّرِحيم ا َف ّت ِهَّ م علي
.

ٍة وفيِ َوفيِ:  ِروايِّ ْيتيِ «  ِوي» ب َوُر ًاَ:    ْلم ُظ ًا «  ِثير َي» َك ِو ًا  ور ِبير َك  » «
ِء ِء المثلثة ِباَلثاَ ِباَلباَ ِغُيِ ، الموُحدة و ْنب َي َعَ َأن َف ُهَماَ ُيِّْجَم َن ْي َقاَُل ، َب ُي ًا َف َكثير  :
ًا . َكبير

َعن -1476 ّلهَّ رَضيَِ موَُسى َأبيِ َو ْنهَّ ال ِبيِّ َعِن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّنهَّ وَس ُعوُ َكاََن َأ َهذا َيِّد ِء ب َعاَ ّد ّلهّم:  ال ْغِفر «ال َئتيِ ليِ ا ِطي ْهليِ َخ ، وج

ِإْسَرافيِ ْنَت وماَ ، َأْمري فيِ و َلم َأ ِهَّ َأع ّنيِ ِب ّلهّم ، ِم ِفْر ال ّدي ليِ اغ ِج
َهْزليِ َطئيِ ، َو ِدي َوَخ ِلَك َوكّل ، َوعْم ِدي ذ ْن ُهّم ، ِع ّل ِفْر ال ْغ ّدْمُت َماَ ليِ ا َق

ْنُت َوَماَ َأْسرْرُت َوماَ ، َأّخْرُت َوَماَ َل ْع ْنَت َوَماَ ، َأ َلُم َأ ْع ِهَّ َأ ّنيِ ِب ْنت ، ِم َأ

ّدُم َق ْنَت ، الم َأ َؤّخُر، َو ْنَت الُم َأ ٍء كّل َعلى َو ِديٌِّر َشيِْ ٌق» َق . عليهَّ  متف

ِئَشَة وعْن -1477 ّلهَّ َرِضيَِ َعاَ َهاَ ال ّنبيِ َأّن ، َعن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُقوُُل َكاََن ِهَّ فيِ يِّ ِئ َعاَ ُهّم:  ُد ّل ّنيِ « ال ُذ ِإ ُعوُ ْلُت ماَ َشّر ِمْن ِبَك َأ َشّر وِمْن عِم

ْعَمْل َلْم ماَ ُه» َأ َوا ِلم  .َر . ُمْس

َعِن -1478 ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمر ابِن و ُهماَ ال ْن ِء ِمْن : كاََن َقاََل َع ِهَّ رُسوُِل ُدعاَ ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهّم وَس ّنيِ « ال ُذ ِإ ُعوُ َواِل ِمْن ِبَك َأ ِتَك َز ْعَم ّوُِل ، ِن َتَح َو

ِتَك َي ِف ِة َعاَ َء ُفجاَ ِتَك َو ْقَم ِطَك َوجميعَِ ، ِن ُه» سَخ َوا ِلٌم  ر . ُمْس

َعْن -1479 ِد َو ْيِّ َقم بِن َز ّلهَّ رَضيِ َأْر ْنهَُّ ال َكاََن َقاََل ، َع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َقوُُل وَس ُهّم:  يِّ ّنيِ «الل ُذ ِإ ُعوُ ِز ِمَن ِبَك َأ َعْج َكَسِل ال ، َوال

ُبْخِل َهرم وال َذاب ، َوال َع ْبر و َق ْل ُهّم ، ا ّل َهاَ َنْفِسيِ آَِت ال َوُا ْق َهاَ ، َت ّك ْنَت َوَز َأ

َهاَ َمْن َخيُر ّكاَ ْنَت ، َز َهاَ َأ ّي ِل َهاَ و َ ْوُلِ ُهّم ، َوم ّل ّنيِ ال ُذ ِإ ُعوُ ٍم ِمْن ِبَك َأ ُعَ لِ ِعل َف ْن َيِّ
ْلٍب وِمْن ، َ َق ُعَ لِ ْفٍس َوِمْن ، يِّْخَش ُعَ لِ َن َب ٍة وِمْن ، َتش ْعوُ َهاَ ُيِّْستجاَُب لِ َد » ل

ُه ِلٌم روا . ُمْس

ّباٍَس ابِن َوعِن -1480 ّلهَّ َرِضيَِ ع ُهَماَ ال ْن ِهَّ َرُسوَُل َأّن ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل َكاََن وَس ُهّم:  َيِّ ّل َلْمُت َلَك « ال ِبَك ، َأْس ْنُت َو ْيَك ، آََم َل وع

ْلُت ّك َوُ ْيَك ، َت َل ِإ ْبُت َو َن ِبَك َأ ْيَك ، َخاََصْمُت َو َل ِإ َكْمُت و ِفْر َحاَ ْغ ماَ ليِ . فاَ
ّدْمُت ْنُت وَماَ َأْسرْرُت َوَماَ ، َأّخْرُت وماَ ، َق َل ْنَت ، َأع ّدُم َأ َق ْنَت ، الُم َأ َو

َؤّخُر َلهََّ لِ ، الُم ّ ِإ ْنَت ِإلِ » . َأ



َد ْعُض زا ِة ب َوا َة ولِ َحوَُل « ولِ:  الّر ّوُ ّ ق ِهَّ ِإلِ ّل ُق» ِباَل َف ِهَّ  مت . علي

َعن -1481 ِئَشَة َو ّلهَّ َرِضيَِ َعاَ َهاَ ال ْن ِبيِّ َأّن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِء َيِّدعوُ َكاََن ُؤلِ ِلَماَِت به َك ُهّم:  ال ّل ُذ ِإنيِ «ال ِة ِمن ِبَك َأعوُ ِر ِفتن ّناَ َذاِب ، ال َع و
ِر ّناَ َنى َشّر َوِمن ، ال ِغُ ْقر ال َف  .» َوال

ُه  َوا َود َأبوُ َر ّي ، دا َأبيِ لفُظ وهذا ، صحيح حسن : حديِّث وقاَل والترمذ

. داود

َعن -1482 ِد و َقَة ْبن زيِّاَ َبُة وهوُ ، عّمهَّ عن ِعلَّ ِلٍك بُن ُقط ّلهَّ َرِضيَِ ، ماَ ال
ْنهَُّ َكاََن َقاَل ، َع ّنبيِّ :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ّلهّم:  يِّ ّنيِ « ال ُذ ِإ ُعوُ َأ

َكَراِت ِمن ِبَك ْن َلخلَِّق م ْعَماَِل ، ا ِء وال ْهوُا َل ُه» وا : وقاَل الترمذي  روا
. َحَسٌن حديُِّث

َعن -1483 َكِل و ٍد بِن ش ْي ّلهَّ َرِضيَِ ُحَم ْنهَُّ ال ْل َقاَل َع ُق ِهَّ َرسوَُل يِّاَ ُت:  ّل : ال
ّلْمنيِ َقاََل َع ًء.  ُقْل:  ُدعاَ ُهّم «  ّل ُذ ِإنيِ : ال ِعيِ َشّر ِمْن ِبَك أعوُ َوِمن ، َسْم

ِري َشّر ّييِ َشّر َوِمن ، َقلبيِ َشّر َوِمن ، لَساَنيِ َشّر َوِمن ، بَص ِن ُه» م  روا
َد أبوُ ّي ، داو . حسٌن : حديٌِّث وقاََل والترمذ

َعن -1484 ّلهَّ َرِضيَِ َأنٍس َو ْنهَُّ ال ِبيِّ َأّن ، َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكاََن وَس
ُقوُُل ّلهّم:  َيِّ ّنيِ « ال ُذ ِإ ُوُ ُع ْلبَرِص ِمَن ِبَك َأ ُنوُِن ، ا ِم ، َوالُج َذا ِء ، والُج وّسيِ

ِم َلْسقاَ ُه» ا َوا ٍد داود َأبوُ  َر ِإسناَ . صحيٍح ب

َعْن -1485 َة َأبيِ و ْيَِّر ّلهَّ َرِضيَِ ُهَر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : كاََن َقاََل ، َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّلهّم:  َيِّقوُُل وَس ّنيِ ال ُذ ِإ ُعوُ ّنهَُّ ، الُجوُِع ِمَن ِبَك َأ ِإ ْئَس ف ِب

ُعَ ُذ ، الّضجي ُعوُ َأ ِة من ِبَك َو َن َهاَ ، الِخياَ ّن ِإ ْئَسِت َف َنُة ب ِبطاَ ُه» . ال َد أبوُ روا داو
ٍد ِإسناَ . صحيٍح ب

ّلهَّ َرِضيَِ عليِّ َوعن -1486 ْنهَُّ ال ًاَ َأّن ، َع َتب َكاَ ُه ُم َقاََل ، جاَء عجزُت ِإنيِ َف
ّنيِ كتاَبتيِ َعن َأِع َف َألِ . قاََل .  ّلُمَك :  َع ِلماٍَت ُأ ّلَمنيهّن َك ِهَّ َرُسوُُل َع ّل ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَك كاََن َلوُ وَس َل ْثُل َع ًاَ جبٍل ِم ْيِّن ُه َد ّدا ّلهَُّ َأ ْنَك ال : ُقْل ؟ ع
ّلهّم ْكِفنيِ « ال ِلَك ا ِننيِ ، َحَراِمَك َعن بحلَّ ْغ ِلَك َوا َفض َوُاَك». َعّمن ِب ُهِس روا
ّي . حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذ



َعْن -1487 ّلهَّ َرضيِ الُحصيِن بِن ِعْمراَن و ُهَماَ ال ْن ِبيِّ َأّن ، ع ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلم وَس ُه ع ًاَ َأباَ ْين ْيِن ُحص َت ِلم ُعوُ َك ُهّم:  بهماَ يِّد ّل ِهْمنيِ « ال أل

ِدي َ ُرْش
َأِعذنيِ ، ُه » . نفسيِ َشّر ِمن و ّي روا َقاََل الترمذ . حسٌن : حديٌِّث و

َعن -1488 َفضِل َأبيِ َو ّباَِس ال ِد بِن الع ْب ِلِب َع ّط ّلهَّ رِضيِ الُم ْنهَُّ ال قاَل ، ع
ْلُت:  ِهَّ يِّاَرسوُل ُق ّل ّلْمنيِ ال َع ًاَ :  ْيئ ُلهَُّ َش َأ ّلهَّ َأْس َعاَلى ال ُلوُا : َقاََل ، َت ّلهَّ « َس ال

ِفيَة ْثُت.»  العاَ َك َفم ًاَ،   ّيِّاَم ْلُت ِجئُت ُثّم َأ ُق ّلهَّ رسوَُل : يِّاَ َف ّلْمنيِ ال ًاَ : ع ْيئ َش
ُلهَُّ َأ ّلهَّ َأْس َيِّاَ: ليِ َقاََل ، تعاَلى ال ّباَُس  «  ِهَّ َرسوُِل عّم يِّاَ ع ّل ُلوُا ، ال ّلهَّ َس ال

ْنياَ فيِ العاَفيَة ّد ِة ال ُه» . والِخر ّي َروا َقاََل الترمذ َصحيٌح حسٌن : حديٌِّث و
.

ِر وعْن -1489 ْه ْلُت: َقاََل حوَُشٍب ْبِن َش ُق َلَمَة ُلّم   ّلهَّ َرِضيِ ، َس َهاَ ال ْن ، َع
ِنين ُأّم يِّاَ َثُر َكاََن َماَ المؤِم ْك ِء َأ َعاَ ِهَّ رُسوُل ُد ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإذا وَس

ْندِك كاََن َلْت ؟ ِع َثُر : كاََن َقاَ ْك ِهَّ َأ ِئ ُقلوُِب ُمقلَب « يِّاَ : ُدعاَ ّبْت ال ْلبيِ َث ق
َلى ِنَك ع ُه» ِديِّ ّي  َروا . حسٌن َحديٌِّث وقاَل ، الترمذ

ِء أبيِ وعن -1490 ّدردا ّلهَّ َرضيَِ ال ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ، َع ِهَّ َرسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِء ِمن « كاََن:  وَس َد ُدعاَ ُو ّلى َدا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهّم وَس : « ال
ّنيِ ُلَك ِإ َأ ّبَك َأْس ّبَك من َوُحّب ، ُح ُغُنيِ الذي َوالعَمل ، ُيِِّح ّل َب ّبَك ُيِّ ُهّم ُح ّل ال

ّبَك اْجعل َليِّ َأَحّب ُح ْهليِ ، َنفسيِ ِمن ِإ َأ ِء وِمن ، و ُه» الباَرد الماَ َوا  ر
ّي َقاََل الترمذ . حسٌن : حديٌِّث َو

َنٍس وعن -1491 ّلهَّ رِضيَِ َأ ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاَل َقاََل ، َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّظوُا:  وَس ِل َأ ِم الَجلَِّل ِبياَذا «  ِلكرا ُه الترمذي رواه» . َوا َوا ور

ّنَساَئيِّ ِة ِمن ال ٍر بِن ربيعَة ِروايِّ َقاََل الّصحاَبيِّ عاَِم : حديٌِّث الحاَكم . 
ِد صحيُح َناَ ِلْس . ا

ّظوُا ِل َأ ّللَّم  بكسر» «  ِء وتشديِّد ا ِة الظاَ َناَه المعجم ْع ْلَزُموُا م ِه : ا ِذ ه
ِة َوُ ْع ّد ِثُروا ال ْك َأ . ِمنهاَ و

ّلهَّ رضيَِ ُأماَمَة َأبيِ وعن -1492 ْنهَُّ ال َدعاَ: َقاََل ع ِهَّ رُسوُُل   ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍء وَس َعاَ ُد ٍر ِب َفْظ لم ، َكثي ْنهَُّ َنْح ًاَ ِم ْيئ ْلناَ ، َش ِهَّ َرُسوَُل يِّاَ ُق ّل دعوُت ال

ٍء ُدعاَ ٍر ِب ِثي َفظ لم َك ْنهَُّ َنْح ًاَ م ْيئ َقاََل ، َش َألِ:  ف ُكم «  ّل ُد ُعَ ماَ على َأ َذلَك َيِّْجَم
ّلهَُّ ُقوُُل ؟ ُك ُهّم َت ّل ّنيِ : « ال ُلك ِإ َأ ِر ِمن َأْس َلَك ماَ َخي َأ ْنهَُّ س ّيَك ِم ٌد نب ُمَحّم



ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُذ ، وَس ُعوُ َأ َذ ماَ َشّر من ِبَك و َتعاَ ْنهَُّ اْس ّيَك ِم ٌد َنب ُمحّم
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْنَت ، وَس َأ َعاَُن َو َت ْيَك ، الُمْس ُغ وعل ْوَُل ولِ ، البلَّ ولِ َح
َة ّوُ ّ ُق ِهَّ ِإلِ ّل ُه» ِباَل ّي  روا َقاََل الترمذ . َحَسٌن : حديٌِّث و

َعن -1493 ْبِن َو ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رِضيَِ ، مْس ْنهَُّ ال َكاََن: َقاََل ، ع َعاَء ِمن   َرُسوُِل ُد
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهّم: وَس ّل ّنيِ  ال ُلَك ِإ َأ ِتَك ُموُِجباَِت َأْس َوعَزائَم ، رْحم

ِتَك ِفر ٍم ُكّل ِمن والّسلََّمَة ، مغُ ِنيَمَة ، ِإث َغُ ٍر ُكّل ِمن وال ْوَُز ، ِب َف ِة َوال ّن ، باَلَج
َة ّنجاَ ِر ِمَن َوال ّناَ » . ال

ُه ِكم روا ِهَّ عبد أبوُ الحاَ ّل ٍم شرط  على صحيٌح : حديٌِّث وقاَل ، ال ِل .  مس
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ّله قال ربنا يقولون بعدهم مإن جاءوا تعالى:  { والذين ال

} . باليمان سبقونا الذين ولخواننا لنا اغفر
} . والمؤمإنات وللمؤمإنين لذنبك تعالى:  { واستغفر وقال
ًا تعالى وقال ّلى إبراهيم عن إخبار ّلُه َص َليِه ال ّلم: َع َوَس
} . الحساب يقوم يوم وللمؤمإنين ولوالدي لي اغفر { ربنا

َعن -1494 ِء َأبيِ َو َدا ّدر ّلهَّ َرِضيِ ال ْنهَُّ ال ّنهَُّ ع َعَ َأ ِهَّ َرُسوَُل سِم ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ٍد ِمن « ماَ:  َيِّ ْب ٍم ع ِل ُعوُ ُمْس ِهَّ َيِّد ِر َلِخي َظه ْيِب ِب َغُ ّ ال ِإلِ
َلَك الَملُك َقاََل ْثٍل و . مسلم  رواه» بِم

ْنهَُّ -1495 َع ّلهَّ رُسوُل َأّن و ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل كاََن وَس ُة:  يِّ ْعوُ َد  »
ِء ِم المر ِل ِهَّ الُمْس ِر َلخي ْه َظ ْيِب ِب َغُ َتَجاَبٌة ال ْند ، ُمْس ِهَّ ِع ْأِس َلٌك ر ّكٌل م ّلَماَ ُموُ ك

ِهَّ دعاَ ٍر َلِخي َلُك َقاَل بخي ّكُل الَم ِهَّ الُموُ َلَك ، : آَِميَن ِب ْثٍل و مسلم  رواه» بِم
.
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ٍد ْبِن ُأساََمَة عْن -1496 ْيِّ ّلهَّ رِضيَِ ز ُهماَ ال ْن ّلهَّ رُسوُُل : قاََل قاََل ع ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَ « َمْن:  وَس ِن ِهَّ ُص ْي َل ْعُروٌف َإ ِهَّ فقاََل ، م ِل َفاَِع : جَزاك ِل
ّلهَّ ًا ال ْير َقد ، َخ َغ َف َل ْب ِء فيِ َأ َناَ ّث » . ال

َقاََل الترمذي رواه  ِديٌِّث و . َصِحيٌح حسٌن : َح



َعن -1497  ٍر َو ّلهَّ َرِضيَِ َجاَب ْنهَّ ال َقاَل قاَل َع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُعوُا  « لِ: وَس ُكم َعلى َتد ُفِس ْن ُعوُا َولِ ، َأ ْد ُكم َعلى ت ِد ولِ ، َأولِ

ُعوُا ْد ُكم على َت ِل َوُا ُقوُا لِ ، َأْم ِف ِهَّ ِمَن ُتوُا ّل َأُل ساَعة ال َهاَ ُيِّس ًء ِفي ، َعطاَ
َتجيَب َيْس ُكم ف . مسلم  رواه» َل

َة َأبيِ وعن -1498  ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ِهَّ َرسوَُل َأّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْقَرُب:  َقاََل وَس َأ ُكوُُن ماَ «  ُد َيِّ ْب َع ِهَّ ِمن ال ّب َوُ ر ُه ٌد َو ِثُروا ، َساَِج ْك َأ َعاََء َف ّد ال

. مسلم  رواه»

ْنهَُّ -1499  َع ِهَّ َرُسوُل َأّن َو ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُيِّْستَجاَُب َقاََل وَس  :
ُكم ِد ْعجْل َلم ماَ َلَح ُقوُُل:  يِّ ّبيِ َدعوُُت َقد يِّ َتجْب َفلم ، َر ٌق»  ليِ يِّْس . متف

. عليهَّ

ٍة وفيِ  َيِّ َوا ٍم ِر ِل َتَجاَُب يَِّزاُل « لِ:  لُمْس ِد ُيِّْس ْب َع ُع َلم َماَ ِلل ٍم يِّد ِإث ْو ، ب َأ

ِة ِطيع ٍم َق ْعِجْل َلْم ماَ ، َرِح ِقيَل» َيِّْست ِهَّ رُسوَُل يِّاَ :   ّل ْعَجاَُل َماَ ال ِت ؟ الِْس
ُقوُُل:  َقاََل َيِّ ْد «  َق ْوُُت :  َع ْد ، د َق ْوُُت َو َع َلم َد َتِجيُب َأَر َف ، ليِ َيِّْس

َتْحِسُر َيْس ْند َف ُع ، ذلك ِع َد َيِّ َء و َعاَ ّد .»  ال

َعْن -1500 ّلهَّ َرضيَِ ُأماََمَة َأبيِ َو ْنهَُّ ال ِهَّ ِلَرُسوُِل ِقيَل:  َقاََل َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّي وَس َأ ِء :  َعاَ ّد ُعَ؟ ال ْوَُف : َقاََل َأْسم ْيِل « ج ّل ِر ال ُبَر ، الِخ ُد َو

َوُاِت َل ُتوُباَِت الّص ْك . حسٌن : حديٌِّث وقاََل الترمذي  رواه» الم

َعْن -1501  َة َو َد َباَ ّلهَّ رِضيِ الّصاَِمِت ْبِن ُع ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوَُل َأّن ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َلْرِض َعلى « َماَ:  َقاََل وَس ِلٌم ا ُعوُ ُمْس ْد ّلهَّ َيِّ ٍة َتعاَلى ال َوُ ْع َد ِب
ّ ُه ِإلِ َتاَ ّلهَّ آَ َهاَ ال ّيِّاَ ْو ، ِإ ْنهَُّ َصَرف َأ ِء ِمَن ع َهاَ الّسوُ َل ْث ُع َلم . ماَ ِم ْد ْثم يِّ ِإ ْو ، ب َأ

ِة َع ِطي ٍم َق َقاََل » رِح ِم ِمَن َرُجٌل َف ْوُ َق ًا ال ِإذ ِثُر :  ْك َقاََل ُن ّلهَّ: .  َثُر».  « ال ْك َأ

ِديٌِّث وقاَل الترمذي رواه ُه َصِحيٌح َحسٌن َح َوَروا ِكُم :  ِة ِمْن الحاَ َأبيِ ِروايِّ

ٍد ِي ِهَّ:  َوَزاد سع ْوِفي َأ ّدخر «  ِر ِمَن لهَُّ َيِّ َلْج َلهاَ ا ْث  .» ِم

َعِن -1502  ْبِن و ّباٍَس ا ّلهَّ رضيِ َع ُهماَ ال ْن ّلهَّ رُسوَُل َأّن ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل َكاَن وَس ْند يِّ َلهَّ « لِ:  الكْرِب ِع ّ ِإ ّلهَّ ِإلِ ِظيُم ال ِليُم الع لِ ، الح

ّ ِإلهَّ ّلهَّ ِإلِ َعْرِش َرّب ال ِم ال ِظي َلهََّ لِ ، الع ّ ِإ ّلهَّ ِإلِ ورّب ، السَموُاِت َرّب ال
َلْرض ِم العرِش وَرّب ، ا ٌق» الكريِّ . عليهَّ  متف
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ّله قال ّله أولياء إن تعالى:  { أل ال هم ول عليهم خوف ل ال

الحياة في البشرى لهم يتقون، وكانوا آمإنوا الذين يحزنون،
ّله؛ لكلمات تبديل ل الخرة، وفي الدنيا الفوز هو ذلك ال

} . العظيم
ًا عليك تساقط النخلة بجذع إليك تعالى:  { وهزي وقال رطب
ًا }  الية. واشربي فكلي جني

عندها وجد المحراب زكريا عليها دخل تعالى:  { كلما وقال
ًا، ّله؛ عند مإن هو قالت هذا؟ لك أني مإريم قال: يا رزق إن ال

ّله } . حساب بغير يشاء مإن يرزق ال
ّله إل يعبدون ومإا اعتزلتموهم تعالى:  { وإذ وقال فأووا ال

مإن لكم ويهّيء رحمته مإن ربكم لكم ينشر الكهف إلى
ًا، أمإركم كهفهم عن تزاور طلعت إذا الشمس وترى مإرفق

}  الية. الشمال ذات تقرضهم غربت وإذا اليمين ذات

ٍد أبيِ وعْن -1503 ِد ُمَحّم ْب ّديِِّق بكر أبيِ بِن الّرْحمن َع ّلهَّ رضيِ الّص ال
ُهماَ ْن ِة أْصحاَب أّن ع ّف ُنوُا الّص ًاَ كاَ َناَس َء ُأ َقَرا ّلى النبيِ وأّن ُف ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًة َقاََل وَس ُه كاََن « مْن مّر َد ْن َنيِن َطعاَُم ِع َهْب ، اث ْذ ْلي َثاَلث َف وَمْن ، ِب

ُه َكاََن ْند ٍة طعاَُم ِع َع َب َهْب ، أْر ْذ َي ْل ِدٍس بَخاَِمٍس َف ِبَساَ ْو» و وأّن ، َقاََل َكماَ  أ
َباَ ٍر أ ْك ّلهَّ رضيِ َب ْنهَُّ ال َء َع ٍة جاَ َث َثلَّ َق ، ب َل َط ْن ّلى النبيِ َوا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ٍة َعشَر َباَ َوأّن ، ِب ٍر أ ْك َعّشى َب ْند َت ّلى النبيِ ِع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِبَث ّثّم ، وَس َل
ّتى ّلى َح َء ص ِعَشاَ َعَ ُثّم ، ال َء ، َرَج َد َفَجاَ ْع ّليِل من َمَضى ماَ َب َء َماَ ال ّلهَّ شاَ . ال
َلْت ُتهَُّ َقاَ َأ ِفَك َعْن حبَسَك  ماَ: اْمَر َو:  َقاََل ؟ أْضياَ ِتهْم ماَ أ َلْت ؟ َعّشي : َقاَ

ْوُا ّتى أب َء َح ْد َتِجيِ ِهم عَرُضوُا َوق ْي َل ْبُت:  َقاَل َع َه َذ َناَ َف ْأُت ، أ َقاََل ، َفاَختب : َف
َثُر َيِّاَ ْن َع ، ُغ ّد َقاََل َوَسّب فج ُلوُا:  َو ًاَ ُك ِنيئ ّلهَّ ، َه ْطعُمهَُّ لِ وال ًِا َأ َبد : قاَل ، أ

ِهَّ وايُِّم ّل ّناَ ماَ ال ُذ ُك ْأخ ٍة مْن َن ْقم ّ ُل َهاَ ِمْن رباَ إلِ ِل َف َثُر َأْس ْك َهاَ أ ْن ّتى ِم ُعوُا ح ِب ، َش
َثَر وَصاََرْت َنْت ِمّماَ أك ْبَل َكاَ َظَر ، ذلَك َق َن َهاَ َف ْي َل ُبوُ إ ٍر أ ْك َقاَل ب ِهَّ لِ َف ِت َأ َيِّاَ: ْمَر  

َلْت ؟ َهذا َماَ ِفَراٍس بنيِ ُأْخَت ِة لِ:  َقاَ ُقّر َثُر الَن لهيِ َعينيِ َو َهاَ َأك ْن ْبَل ِم َق
َثلَِّث َذلَك َكل ، مّراٍت ِب َأ َهاَ َف ْن ُبوُ ِم ٍر أ ْك َقاَل ب ّنَماَ: َو ِمَن ذلَك َكاََن  إ

َطاَِن َنهَُّ َيِّعنيِ ، الّشي َكَل ُثّم ، َيِّمي َهاَ َأ َهاَ ُثّم ، ٍلقمًة ِمن َل ّلى النبيِ إلى َحَم َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َبَحت وَس َأْص ُه َف َد ْن َناَ . وكاََن ِع ْين ْيَن َب َب ٍم و ٌد َقوُ ْه َفَمَضى ، ع



َناَ ، الَجُل َفّرق َت ً عَشَر اثنيِ َف َعَ ، َرُجلَّ ُهم َرُجٍل ُكّل َم ْن َناٌَس ِم ّلهَّ ، ُأ َلم ال ْع أ
َعَ َكْم ُلوُا َرُجٍل ُكّل َم َك َأ َهاَ َف ْن ُعوَُن ِم . َأْجَم

َيِّة وفيِ          َلَف روا َفَح ُبوُ :  ٍر أ ْك ْطعُمهَّ لِ َب َفِت ، َيِّ َل ُة َفَح َأ ِعَمهَّ لِ المر ْط َت
َلَف ، ِو الّضيُف َفَح َياَُف  أ َلْض َعَمهَّ لِ  أن ا ْو ، َيِّط َعُموُه أ ّتى يِّط َعمهَّ َح ، َيِّط

َقاََل ُبوُ َف ٍر أ ْك ِه:  َب ِذ َطاَِن ِمَن ه ْي َدعاَ ، الّش ِم َف ّطعاَ َكَل باَل َأ ُلوُا َف َك َأ ُلوُا ، َو َع َفَج
ُعوَُن لِ َف ْقَمًة َيِّْر ّ ُل َبْت إلِ َهاَ ِمْن ر ِل َف َثَر َأْس ْك َهاَ َأ ْن َقاَل: ، ِم َيِّاََف َبنيِ ُأْخَت  

َلْت ؟ َهذا ماَ ، ِفَراس ِة:  َفقاَ ُقّر ْينيِ َو َهاَ َع َثُر الَن إن ْك َهاَ َل ْن ْبَل ِم ُكَل أْن َق ْأ َن
ُلوُا ، َك َأ َعَث ، َف َب َهاَ و ّلى النبيِ إلى ب ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكَر وَس َذ ّنهَّ ف َكَل َأ َهاَ َأ . ِمن

ٍة وفيِ     َباَ : إّن روايِّ ٍر أ ْك ِد َقاََل َب ْب َع َنَك:  الّرْحَمِن ِل َفَك ُدو ّنيِ ، َأْضياَ َفإ
ٌق ِل َط ْن ّلى النبيِ إلى ُم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْغ ، وَس ْفُر ُهم ِمْن َفاَ ْبَل ِقرا أْن َق
َء َق ، أِجيِ َل َط ْن ُد َفاَ ْب َتاَهم ، الّرحَمن ع َأ ُه بَماَ َف ْند َقاَل ِع َف َعُموُا: .  ْط ،  ا
ُلوُا َقاَ ْيَِّن:  ف َناَ َرّب أ َل ِز ُلوُا ، اطعموُا:  قاَل ؟ َمن ِلين َنْحُن  َماَ: َقاَ ِك َتى بآ ح
َلناَ رُب َيِِّجيىء ِز ْن ُلوُا:  َقاَل ، َم َب ْق ّناَ ا ُكم َع ّنهَّ ، ِقَرا َء إْن فإ َلْم َجاَ َعُموُا و ْط َت
َيّن َق َنل ْنهَُّ َل ْوُا ، ِم َب أ

َ ْفُت ، َف َعَر ّنهَّ َف َليِّ َيِِّجد أ َلّماَ ، َع َء َف ْيُت جاَ َنّح ْنهَُّ َت : َفقاََل ، َع
ُه ؟ ماَصنعتم َبرو َأْخ َد َيِّاَ فقاََل ، ف ْب َكّت الّرحَمِن َع عبد  يِّاَ: قاَل ثم َفَس
َقاََل ،  فسكتالرحمن. َثُر  يِّاَ: َف ْقَسْمُت ُغن ْيَك َأ َل ْنَت إن َع ُعَ ُك صوُتيِ َتسَم

ْئَت لماَ ْلُت ، َفَخَرجُت ، ِج ُق ِفَك سْل:  َف َياَ ُلوُا ، َأْض َقاَ َق َف َناَ ، : َصد َتاَ ِهَّ أ . ِب
َقاََل:  ّنَماََف ُتموُنيِ إ َظْر َت ْن ّلهَّ ا َعُمهَّ لِ َوال َلَة َأط ْي ّل ِهَّ:  الَخرون َفقاََل ، ال ّل لِ َوال
َعُمهَّ ّتى َنط َقاََل ، َتطعمهَّ َح ُكم:  َف َل ْيِّ ُكْم َو َل ُلوَُن لِ َماَ َب ْق ّناَ َت ُكم ع َهاَِت ؟ ِقَرا
َعاََمَك َء ، َط ِهَّ َفجاَ َعَ ، ِب َوَُض َده َف َقاََل:  ، َيِّ ِمَف ِهَّ ِبْس ّل َطاَِن ِمَن الولى ، ال الّشي

َكَل َأ ُلوُا َف َك َأ ٌق.  َو . عليهَّ متف

َثر: قوُلهَّ ْن ُغ ٍة  بغُين»  «  ٍة معجم ٍة نوٍُن ثم ، مضموُم ِكن ٍء ُثّم ، ساَ ٍة ثاَ مثلث
َغُبيِّ وهوُ ٍهُل : ال ّدع:  وقوُلهَّ ، الَجاَ َتمهَّ أي»  « فج ْدع َش َقطعَ َوالَج . : ال
ُد:  قوُلهَّ ِم بكسر » هوُ عليِّ « يِِّج ْي ، الجي ْغَُضُب أ َيِّ  : .

ْيَِّرة أبيِ وعْن -1504  ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : قاَل َقاََل َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْد: وَس َق َل ُكْم ِفيماَ َكاَن  «  َل ْب ِم ِمَن َق ُلم ّدثوَُن َناٌَس ا فإن ، مح
ٌد ُأّمتيِ فيِ َيُِّك ّنهَُّ ، َأَح ِة من مسلم ورواه ، البخاَري  رواه» ُعَمُر فإ روايِّ

ِتهماَ وفيِ ، عاَئشَة ْهٍب ابُن قاََل ِروايِّ ُثوَُن:  َو ّد َأي» « مح َهُموُن.   : ُمل



ِبر وعْن -1505 َة بن َجاَ ّلهَّ رضيِ ، سُمَر ُهَماَ ال ْن َقاََل َع َكاَ: .  ْهُل  َش أ
ِة َف ُكوُ ًا ال ْعد ِنيِ ، َس ْع ْبِن َيِّ ّقاٍَص أبيِ : ا ّلهَّ رضيِ ، َو ْنهَُّ ال بِن ُعَمَر إلى ، َع

ّطاَِب ّلهَّ رضيِ ، الَخ ْنهَُّ ال َلهَّ ، َع ْعَمَل َفعَز َت ِهْم َواْس ْي َل ًا َع ْوُا ، عّماَر َك ّتى َفَش َح
َكُروا ّنهَُّ ذ ّليِ ُيِّْحِسُن لِ َأ ْأرَسَل ، ُيَِّص ِهَّ َف ْي َل َأباَ ، إ َقاََل: يِّاَ َق َف ُؤلِِء إّن ، إْسحاَ ه

ُعُموَُن ّنَك يِّْز َقاََل ُتْحِسُن لِ أ َف ّليِ.  َناَ : أّماَ ُتَص ِهَّ َأ ّل ّنيِ وال ْنُت َفإ ّليِ ُك ِبهْم ُأَص
َة ّلهَّ َرُسوُِل َصلَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِرُم لِ وَس َهاَ َأْخ ْن ّليِ َع َة ُأَص َصلَّ

ِعَشاَِء ُد ال ُك َأْر َيِن فيِ َف َي َل ُلو ُأِخّف ، ا ْيِن فيِ َو ُلْخَريِّ ِلَك قاَل ، ا َذ َظّن :  بَك ال
َباَ َيِّاَ َق أ َأرسَل ، إْسحاَ َعهَُّ و ً َم ْو َرُجلَّ َأ   ً َلى رَجاَلِ ِة  إ َف ُكوُ َأُل ال ْنهَُّ َيِّْس ْهَل َع َأ

ِة َف ُكوُ َلْم ، ال ْع َف َد ًا َيِّ ّ َمْسِجد َأَل إلِ ْنهَُّ َس ُنوَُن ، َع ْث ُيِّ ًاَ، َو ْعُروف ّتى َم َدَخَل َح
ًا َبنيِ َمْسِجد ْبٍس ِل َقاََم ، َع ُهْم َرُجٌل َف ْن َقاَُل ، ِم َة بُن ُأساَمُة َلهَُّ ُيِّ َد َتاَ ّنى ، َق َك ُيِّ

َة، أباَ َد ْع َقاََل َس َأَماَ َف ْذ :  َناَ إ َت ْد ًا َفإّن َنَش ْعد ِة يِِّسيُر لِ كاََن َس ّيِّ ِر ولِ ِباَلّس
ْقِسُم ِة َيِّ ّيِّ ِدُل َولِ ، ِباَلّسوُ ْع ِة فيِ يِّ ّي َقِض ٌد َقاََل ، ال ْع َأَماَ س ِهَّ :  ّل َوُّن َوال ُع ْد ل
َثلٍَّث ُهّم ِب ّل ْبدَك َكاََن إْن : ال ًاَ هذا ع ِذب ًء َقاَم ، َكاَ َيِّآ َعًة ، ِر ِطْل ، وُسْم َأ َف
ُه ِطْل ، ُعُمَر َأ ُه َو ْقَر َعّرْضهَُّ ، َف َتِن َو ِف َكاََن ، لل َد َو ْع ِئَل إذا ذلَك َب : َيُِّقوُُل ُس
ْيٌخ ِبيٌر َش ُتوُن َك ْف ْتنيِ ، َم ُة أَصاَب ْعوُ ٍد َد ْع . س

ُد َقاََل ْب ِلِك َع ٍر بُن الم ْي ِوي ُعم ِر عْن الّرا َة بِن َجاَب َأناَ  َسُمَر ُتهَُّ َف ْيِّ َأ َد َر ْع ْد َب َق
َقط ُه َس َباَ ِهَّ َعلى َحاَِج ْي ْين ِر ِمَن ع َب ِك ّنهَُّ ، ال َعّرُض َوإ َت َي ِري َل ّطرِق فيِ للجوُا ال

ُهّن ْغُِمُز ٌق. َفي ِهَّ  متف . علي

َة وعْن -1506  َو ْير بن ُعْر َد أّن الّزب ِعي ٍِد بَن س ْيِّ ْيِل ْبِن عْمرو ْبِن َز َف ، ُن
ّلهَّ رضيِ ْنهَُّ ال ْتهَُّ َع َوىَ َخاََصم ْنُت أْر ْوٍس ِب َواَن إلى أ َكم ْبِن َمْر َعْت ، الَح ّد َوا

ّنهَُّ َذ أ ًاَ َأَخ ْيئ َهاَ ِمْن َش َقاََل ، أْرِض ٌد َف ِعي َناَ:  َس ْنُت أ ُذ ُك ًاَ أْرِضهاَ ِمْن آَُخ ْيئ َش
َد ْع ْعُت الذي ب ّلهَّ َرُسوُِل ِمْن سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  َماَذا: َقاََل ،؟ وَس

ْعَت ّلهَّ َرُسوُِل ِمْن سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعُت:  َقاََل ؟ وَس َرُسوَُل َسِم
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َذ « َمْن:  يِّ ًا َأَخ ْبر ًاَ الْرِض ِمَن ِش ْلم ، ُظ

َقهَُّ ّوُ ْبعَِ إلى ُط َقاََل» أرضيَن س َف َواٌن َلهَُّ   ُلَك  لِ: مْر َأ َنًة أْس ّي ْعد َب ، هذا ب
َقاَل ٌد َف ُهّم:  سعي ّل َنْت إْن ال ِبًة كاَ ِم ، كاَذ ْع َأ َهاَ َف َهاَ ، بصر ْل ُت ْق َهاَ فيِ َوا ، أْرِض
َتْت َفَماَ:  َقاََل ّتى ماَ َهَب َح َهاَ َذ َنماَ ، َبَصُر ْي َهاَ فيِ تْمشيِ ِهيِ وب إذ أْرِض

َعْت َق ٍة فيِ َو ْفر ٌق. َفَماَتْت ُح . عليهَّ  متف



ٍة وفيِ ٍم روايِّ ِل ِد عْن لمس ْيِّد بن ُمحّم ّلهَّ عبد بن َز ُه ُعَمر بن ال َناَ ْع ّنهَُّ بَم َأ و
َهاَ َء رآَ َتِمُس َعْمياَ ْل ُدَر َت ُقوُُل الُج ْتنيِ: َت َب ُة  أَصاَ َوُ ْع ٍد د ًعي ّنهاَ ، س َأ َعلى مّرْت َو
ٍر ْئ ِر فيِ ِب ّدا ْتهَُّ التيِ ال َهاَ َخاََصَم َقعْت ، ِفي َنْت ، ِفيهاَ َفوُ َهاَ َوكاَ ْبر . َق

َعْن -1507  ِر َو ِب ِد بِن َجاَ ْب ِهَّ ع ّل ّلهَّ رضيِ ال ُهماَ ال ْن ٌد َحَضَرْت  لّماَ: َقاَل َع ُأُح

ْيِل ِمَن أبيِ َدعاَنيِ ّل َقاَل ال ّ ُأَرانيِ : َماَ َف ُتوُلِ إلِ ّول فيِ َمْق َتُل َمْن أ ِمْن ُيِّْق
ّلى النبيِ أْصحاَِب ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنيِ ، وَس ْتُرُك لِ َوإ ِدي َأ ْع َليِّ أعّز ب ْنَك َع ِم

ِر ْي ْفِس َغ ِهَّ رُسوُِل َن ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َليِّ وإّن ، وَس ًاَ ع ْيِّن ْقِض َد ، َفاَ
ْوُِص َت ِتَك واْس َوُا َأَخ ًا ِب ْير َناَ َخ َبْح َأْص َكاََن ، : ف ّول َف ِتيٍل أ ْنُت ، َق َف َد آََخَر َمعهَُّ و

ِه فيِ ِر ْب ِطْب َلْم ُثّم ، َق ْتُركهَُّ أْن نفسيِ َت َتْخَرجتهَّ ، آََخَر معَ أ َد َفاَْس ْع ِة ب ّت ِس
ٍر ُه ِم ُهوُ َفإذا ، أْش ْوُ َي ُتهَُّ َك ْع ْير َوَض ِهَّ َغ ِن ُذ ُتهَُّ ، ُأ َعل ٍر فيِ َفَج ْب ٍة َعلى َق َد . ٍح
. البخاَري رواه

َعْن -1508 َنٍس َو ّلهَّ رضيِ أ ْنهَُّ ال ْيِن أّن َع َل ّلى النبيِ أْصحاَِب ِمْن َرُج َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِد ِمْن َخَرجاَ وَس ْن ّلى النبيِ ِع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍة فيِ  وَس َل ْي َل

ِلَمَة ْظ ُهَماَ ُم ْثُل وَمع َباََحيِن ِم ْيَن الِمْص ِهماَ ب َلّماَ ، أيِّديِّ َقاَ َف َتَر َعَ صاََر ، اف كّل َم
ٍد ٌد ِمنهماَ واِح َتى َحتى َواِح َلهَُّ أ ْه . أ

ْعِضهاَ وفيِ ، طُرٍق ِمْن البخاَري رواه  ْيِن أّن ب َل ُد الّرُج ْي ٍر بُن ُأس ُ ، ُحضي
ُد ّباَ ٍر بُن وع ّلهَّ رضيِ ِبْش ُهماَ ال ْن . َع

َة أبيِ وعْن -1509  ْيِّر ّلهَّ رضيِ ، ُهَر ْنهَُّ ال َبعَث: َقاَل ، َع ِهَّ َرُسوُُل   ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َة وَس ْهٍط َعَشَر ًاَ ر ْين ّيًِّة َع ِهم وأّمَر ، َسر ْي بَن َعاَِصَم عل
ِبٍت ّي ثاَ ّلهَّ رضيِ ، النصاَر ْنهَُّ ال ُقوُا ، ع َل َط ّتى َفاَن ُنوُا إذا ح ِة كاَ ْدا َه ْيَن ، باَل ب

ّكَة ُعْسفاََن ِكُروا ، وم ْيٍِّل مْن َلِحيِّ ُذ َذ ُهْم ُيِّقاَُل ُه ُنوُا ل َياََن : ب َنَفُروا ، ِلح َف
ِة مْن بَقريِّب لهْم ِئ ٍم رُجٍل ِماَ َتّصوُا َرا ْق ُهْم َفاَ َثاََر َلّماَ ، آَ ِهْم أَحّس َف عاَِصٌم ب

ُبهَُّ ْوُِضعٍَ إلى لَجأوا ، َؤأصحاَ ْوُُم بهُم َفأحاََط ، َم ُلوُا ، الَق َقاَ ْنزلوُا َف ُطوُا ، ا ْع َأ َف
ُكْم ِديِّ ْيِّ ُكم بأ ُد ول ْه َع َق ال ُتل لِ أْن والِميثاَ ْق ُكم َن ْن ًا ِم َقاََل ، أحد بن عاَصم َف

َناَ َأّماَ ، القوُُم : أيِّهاَ ثاَبت ِزُل فلَّ َأ ْن َلى َأ ِة َع ٍر ِذم ِبْر . اللهّم َكاَف ّناَ أْخ ّيَك َع ِب َن
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهْم وَس ْوُ ْبِل َفرَم ّن ُلوُا ِباَل َت َق ًاَ َف َنَزل ، َعاَِصم ِهْم و ْي َل َثُة إ َثلَّ

ٍر َف ِد على َن ُهْم ، والِميثاَِق العه ْن ْيٌب ِم ُد ، ُخب ْيِّ ِنة بُن وَز ِث ّد ، آََخُر وَرُجٌل ال
َلّماَ ُنوُا َف َك َتْم ُهْم اْس ْن ُقوُا ِم َل ْط َتاَر أ ْو ّيهْم أ ُهْم ، ِقِس ُطوُ الّرجُل َقاَل ، ِبهاَ فَرب

ِلُث ّثاَ ّوُل : هذا ال ِر أ ْد َغُ ِهَّ ال ّل ُبكْم لِ وال ِء ليِ إّن أصح ًة بهؤلِ ُد ، ُأْسوُ ُيِّريِّ



ْتلى َق ُه ، ال ُهْم أْن َفأبيِ ، وعاَلجوُه َفجّرو َب ُه ، َيِّْصح ُلوُ َت َق ُقوُا ، َف َل َط ْن وا
ْيٍب َب ِد ، بُخ ْيِّ ِة بِن َوز َن ِث ّد ُهماَ حتى ، ال ُعوُ ّكَة َباَ ْعد بم ِة َب ْقع ٍر َو َع ، بد َتاَ ُنوُ َفاَب َب

ِرِث ِر ابِن الحاَ َفِل بن عاَِم ْوُ ِد بِن ن ْب َناٍَف َع ًاَ َم ْيب َب َبيُب وكاََن ، ُخ َوُ ُخ َتل ُه َق
ِرَث ْوَُم الَحاَ ٍر َيِّ ْد ِبَث ، َب َل ْيٌب ف ُهم ُخب ْند ًا ِع ُعوُا َحتى أِسير ِهَّ على أْجَم ِل ْت ، َق
َتعاََر ْعِض ِمْن َفاَْس َناَِت ب ِرِث ب ّد ُموَُسى الحاَ َهاَ َيِّْستِح ْتهَُّ ب َعاََر َأ َدَرَج ، َف َنيِّ َف ُب

َهاَ ِهيِ ل ِفلٌة َو ُه َحتى َغاَ َتاَ ُتهَّ ، َأ ْد َوَُج ِلَسهَُّ َف ِه َعلى ُمْج ِذ ، ِبيده َوالُموَُسى َفخ
ِزعْت َف َعًة َف َهاَ َفْز َف ْيٌب َعَر َب َقاَل ، ُخ ْيَن َف َتْخش َلهَُّ أن : أ ُت ْق ْنُت ماَ أ ْفعل ُك ل

َلْت ، ذلَك ِهَّ َقاَ ّل َوال ْيُِّت ماَ :  ًا رأ ًا أِسير ْير ِهَّ ، ُخبيٍب ِمْن َخ ّل ْد فوُال َق ُتهَُّ َل ْد َوج
ًاَ ْوُم ُكُل يِّ َأ ًاَ يِّ ْطف ِه فيِ ِعنٍب  ِمْن ِق ِد ّنهَُّ ، يِّ ٌق وإ َث ِد لُموُ ّكَة َوماَ ِباَلحديِّ ِمْن بَم
ٍة َنْت ، ثَمَر َكاَ ّنهَُّ َو ُقوُُل: إ ٌق ت َقهَُّ َلرز ّلهَّ َرز ًاَ ال َبيب َلّماَ ، ُخ ِهَّ َخرُجوُا َف ِمَن ِب

ِم ُه الَحر ُلوُ ُت ْق ُهم َقاَل ، الِحّل فيِ ِلي ُعوُنيِ ُخبيُب ل ْيِن ُأصليِ : د َت ، ركع
ُه ُكوُ َتَر َعَ ، ف ْيِن، َفرك َت َع ْك ِهَّ فقاََل َر ّل ْوُلِ : وال ُبوُا أْن َل ٌع ماَبيِ أّن َتحَس جَز
ْدُت ِز ُهّم َل ّل ًا أْحِصهْم : ال ُتلهْم ، عدد ْق ًا وا َدد ْبِق ولِ ، َب ُهم ُت ْن ًا ِم . وقاَل: أحد

َلْسُت ْقتُل حيَن ُأباَليِ ف ًاَ ُأ ِلم ّي على         ُمْس ْنٍب أ ِهَّ َكاََن ج ّل مْصرِعيِ ل

ِلَك ِهَّ َذاِت فيِ وذ َل ْأ وإْن ال ِرْك         يَِّش َباَ َلى ُيِّ ْوصاَِل َع ٍوُ أ ْل   ُمَمّزِع ِش

ْيٌب وكاََن  ُكّل َسّن ُهوُ ُخب ٍم ِل ِل ِتَل ُمْس ًا ُق ْبر َة ص َبر الّصلَّ النبيِ  يِّعنيِ وأْخ
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوَُم . أْصَحاَبهَُّ وَس ُبوُا يِّ ُهْم ُأِصي َعَث ، خبر ِمْن َناٌَس وب

ْيٍِّش ُثوُا حيَن ثاَبٍت بن عاَِصم إلى ُقر ّد ّنهَُّ ُح ِتل أ َتوُا أْن ُق ْؤ ْنهَُّ بَشيٍِء ُيِّ ِم
ْعرُف َكاََن ُيِّ َتل . و ً ق ِهْم ِمْن َرُجلَّ ِئ َظماَ َبعَث ، ُع ّلهَّ ف ٍم ال َعاَِص ْثَل ِل ِة ِم ّل ّظ ال

ِر ِمَن ْب ّد ْتهَُّ ، ال ِهْم ِمْن َفَحَم ِل َلْم ، ُرُس ِدُروا َف ْق ُعوُا أْن يِّ َط ْق ًاَ ِمنهَُّ َيِّ ْيئ  رواه. َش
. البخاَري

ُلهَُّ          ُة:  قوُ َا ْد َه ٌعَ ال ْوُِض ّلُة ، : َم ّظ ْبر ، : السحاَب َوال ّد ّنْحُل ُوال . : ال
ُلهَُّ ْوُ َق ُهْم:  و ْل ُت ْق ًا « ا َدد ِر» ِب ِبكس ِء   َهاَ الباَ جمعٍَ هوُ قاَل ، كسر فمن ، وفتح

ٍة ّد ِء بكسر ِب ُهـْم ومعناَه ، النِصيب وهوُ ، الباَ ْل ُت ْق ًاَ ا َقِسَمًة ِحَصص ْن ِلكّل ُم
ٍد ُهْم واِح ْن َتح ومن ، نصيٌب ِم ُه َقاََل ، َف َناَ ْع ِقيَن : َم َفّر َت ْتِل فيِ : ُم َق ًا ال واِحد
َد ْع ِد ِمَن َواِحد َب ِديِّ ْب ّت . ال

ٌة أحاَديٌِّث الباَب وفيِ  ِثيَر الكتاَب هذا ِمْن موُاِضعهاَ فيِ سبقت صِحيَحُة َك
ُغُلَّم حديُِّث ِمنهاَ ِهَب يِّأتيِ كاََن الذي ال َهاَ والّساَِحَر الّرا ْن ، ُجَريٍِّج َحديُِّث وِم

َقْت الذيِّن الغُاَر أصَحاَِب وحديُِّث ْطب ْيهُم َأ َل ُة ع الّرُجِل وحديُِّث ، الّصْخر



َعَ الذي ًاَ َسِم ِديِّقة : اْسِق يِّقوُُل الّسحاَب فيِ َصوُت ذلك وغيُر ، فلٍَّن ح
ِئُل ّدلِ ٌة الباَب فيِ وال ٌة كثير ُهوُر ِهَّ ، َمْش ّل ِباَل ُق و ِفي ْوُ ّت . ال

َعن -1510 ْبِن و ّلهَّ رضيِ ُعمر ا ُهماَ ال ْن ْعُت  ماَ: قاَل ع رضيِ ُعمَر سِم
ّلهَّ ْنهَُّ ال ُقوُُل ع ٍء َيِّ ّنيِ قّط ِلَشيِ ّنهَُّ : إ ُظ ّ َكذا ل ُظّن َكَماَ َكاََن إلِ ُه ، َيِّ روا

ُبَخاَري . ال



    عنهاعنها  المنهيالمنهي  المإورالمإور  كتابكتاب
اللسان بحفظ والمإر الغيبة تحريم باب- 254

ّله قال ًا، بعضكم يغتب تعالى:  { ول ال أن أحدكم أيحب بعض
ًا أخيه لحم يأكل ّله فكرهتموه! واتقوا مإيت ّله إن ال تواب ال
} . رحيم
السمع إن علم؛ به لك ليس مإا تقف تعالى:{ ول وقال

ً عنه كان أولئك كل والفؤاد والبصر } . مإسئول
} . عتيد رقيب لديه إل قول مإن يلفظ تعالى:  { مإا وقال
الكلم جميع عن لسانه يحفظ أن مإكلف لكل ينبغي أنه اعلم

ًا إل وتركه الكلم استوى ومإتى المصلحة، فيه ظهرت كلمإ
الكلم ينجر قد لنه عنه؛ المإساك فالسنة المصلحة في

ل والسلمإة العادة في كثير وذلك مإكروه أو حرام إلى المباح
شيء. يعدلها

َة أبيِ َوعْن -1511 ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ّلى النبيِ َعِن ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْؤِمُن َكاََن « َمْن:  َقاََل  ِهَّ ُيِّ ّل ِم ِباَل ْوُ َي ِر َوال ُقْل الِخ ًا َفلي ْير ْو ، َخ َيْصُمْت أ » ل

ٌق . عليهَّ متف

ِريٌِّح الَحديُِّث َوهذا ّنهَُّ فيِ َص ْنبغُيِ َأ ّلم لِ أن َيِّ َك َت ّ يِّ َكلَُّم َكاَن إذا إلِ ًا ال ْير ، َخ
ُهوُ ّلذي َو َهَرْت ا ُتهَُّ َظ ِر فيِ َشّك َوَمتى ، مْصلَح ُهوُ ِة ُظ َلح ّلُم َفلَّ ، الَمْص َك َت َيِّ

.

َعْن -1512 ّلهَّ رضيِ ُموَُسى أبيِ و ْنهَُّ ال ْلُت: َقاَل َع ُق ِهَّ َرُسوَُل يِّاَ   ّل ّي ال أ
ِلِميَن ْفَضُل؟ الُمْس ِلَم : « َمْن قاَل أ ِلُموَُن َس ِهَّ ِمن الُمْس ِن ِه ِلَساَ ِد َيِّ » . َو

. عليهَّ متفق

َعْن -1513 ْهِل َو ٍد بِن َس ْع َقاََل َقاَل س ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْيَن ماَ ليِ َيِّْضَمْن « َمْن:  وَس ِهَّ ب ْي َي ْيَن َوَماَ َلْح ِهَّ ب ْي َل ّنة لهَُّ أْضمْن ِرْج الَج

ٌق» ِهَّ  . متف . علي

َعْن -1514 َة أبيِ َو ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ّنهَُّ َع َعَ َأ ّلى النبيِ َسِم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُُل وَس ْبد إّن:  َيِّ َع ْل ّلُم ا َك َت َي ِة َل ِلم َك ّيُن َماَ ِباَل َتب َهاَ َيِّ ِزّل في َهاَ َيِّ ِر إلى ب ّناَ ال

َد َع ْب ْيَن ِمّماَ أ ِرِق ب ِرِب المْش ْغُ ٌق» والم ِهَّ  . متف . علي



ّيُن:  ومعنى َب َت َيِّ ّكُر» «  َف َت َيِّ َهاَ   ّن ْيٌر أ . لِ أْم َخ

ْنهَُّ -1515 َع ّلى النبيِ عن َو ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َد  « إّن: قاَل وَس ْب َع ْل ّلُم ا َك َت َي َل
ِة ِلم َك َوُاِن ِمْن ِباَل ِهَّ ِرْض ّل َعاَلى ال َهاَ ُيِّلِقيِ َماَ َت ً ل ُعهَُّ َباَلِ َف ّلهَّ َيِّْر َهاَ ال ، َدَرجاٍَت ب

َد َوإّن ْب ْلع ّلُم ا َتك َي ِة َل ِلَم َك ْل ِهَّ َسَخِط ِمْن باَ ّل ْلقيِ لِ َتعاَلى ال َهاَ ُيِّ ً ل ِهوُي باَلِ َهاَ يِّ ب
ّنم فيِ َه . البخاَري  رواه» َج

َعْن -1516 ِد أبيِ و ْب ّلهَّ رضيِ الُمزنيِّ الحاَرِث بِن ِبلَّل الّرحمِن َع ْنهَُّ  ال َع
ّلهَّ َرُسوَُل أّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلُم الّرُجَل « إّن:  قاََل  وَس َك َت َي ِة ل ِلَم َك ْل باَ
ِهَّ ِرْضوُاِن ِمْن ّل ُظّن َكاََن ماَ َتعاَلى ال َغ أْن َيِّ ُل ْب َغُْت َماَ َت َل ُتُب ب ْك ّلهَّ يِّ ّلهَّ ال َهاَ ال ب

َنهَُّ َوُا ِم إلى ِرْض ْوُ ُه َيِّ َقاَ ْل ّلُم الّرُجَل َوإّن ، يِّ َك َت َي ِة َل ِلم َك ّلهَّ َسَخِط ِمْن باَل َماَ ال
ُظّن َكاََن َغ أن يِّ ُل ْب َغُْت ماَ َت َل ُتُب ب ْك ّلهَّ يِّ َهاَ َلهَُّ ال َطهَُّ ب ِم إلى َسَخ ْوُ ُه َيِّ ْلَقاَ يِّ

ُه» ِإ فيِ ماَلك .روا ّط . صحيٌح حسٌن :حديٌِّث وقاَل  والترمذي» « الُموُ

َعْن -1517 ْفياَن و ِد بِن ُس ْب ِهَّ ع ّل ّلهَّ رضيِ ال ْنهَُّ ال ْلُت:  َقاَل ع رُسوَُل يِّاَ ُق
ِهَّ ّل ّدثنيِ ال ٍر َح َتِصُم بأْم ْع ِهَّ أ ُقْل : قاََل ِب ّبيِ «  ّلهَّ ر ِقْم ُثّم ، ال َت ْلُت» اْس ُق : يِّاَ  

ِهَّ رُسوُل ّل َليِّ َتَخاَُف َماَ َأْخوُُف ماَ ال َذ ؟ َع َأَخ ِلَساَِن َف ِهَّ ِب ْفِس  «: َقاَل ُثّم ، َن
. صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل الترمذي  رواه» . هذا

َعن -1518 ّلهَّ رضيِ ُعَمر ابِن َو ُهَماَ ال ْن َقاََل َقاََل ع ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِثُروا « لِ:  وَس ْك َكلََّم ُت ِر ال ْي َغُ ِر ب ْك ِهَّ ِذ ّل ْثَرة َفإّن ، ال ِم َك َكلَّ ال
ِر ْي َغُ ِر ِب ْك ّلهَّ ِذ َلى ال ٌة َتعاَ ْلِب َقْسوُ َق ْل َد وإّن ، ِل َع ْب ّناَِس أ ِهَّ ِمَن ال ّل َقلُب ال ال

َقاَسيِ . الترمذي  . رواه» ال

ّلهَّ رضيِ ُهريَِّرة أبيِ وعْن -1519 ِهَّ رُسوُُل : قاَل َقاََل َعنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُه « َمْن:  وَس َقاَ ّلهَّ َو ْيَن َماَ َشّر ال ِهَّ ب ْي ْيَن َماَ وَشّر ، َلْحي ِهَّ َب ْي َل ِرْج

ّنَة َدَخَل َواه» الج ّترِمذي  َر حسٌن. : حديِّث وقاَل ال

َعْن -1520 ْقبَة َو ٍر بِن ُع ّلهَّ رضيِ عاَِم ْنهَُّ ال ْلُت: َقاََل ع ُق ِهَّ َرسوُل يِّاَ   ّل َماَ ال
ُة ّنجاَ ْيَك « أْمِسْك:  َقاَل ؟ ال َل َنَك َع ْعَك ، ِلساَ َيَس ْل ُتَك َو ْي ْبِك ، ب على وا

ِتَك َئ ِطي . حسٌن : حديٌِّث وقاََل الترمذي  رواه» َخ

ٍد أبيِ وعن -1521 ّي َسعي ِر ْد ّلهَّ رضيِ الُخ ْنهَُّ ال ّلى النبيِ عن َع اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْبُن َأْصبح « إذا:  َقاََل وَس َء َفإّن ، آَدم ا ْعَضاَ َهاَ ال ّل ّفُر ُك َك ّلساََن ُت ال



ُقوُُل ، ّتِق َت ّلهَّ : ا َناَ ال ّنماَ ، في َفإِن ِبًَك نحُن َفإ َقْمَت :  َت َقْمناَ اْس وإِن اَست
ْعوُججت َناَ ا َوُجْج ْع . الترمذي  رواه» ا

ّفُر معنى َك ُت ّلَساَن «  َأي»  ال ِذّل :  ُعَ َت َتْخض . َلهَُّ و

ّلهَّ رضيِ ُمعاَذ وعْن -1522  ْلُت: قاَل عنهَُّ ال ُق ِهَّ رُسوُل يِّاَ   ّل أخبرنيِ ال
َعَمٍل ُلنيِ ِب ْدِخ ّنة ُيِّ ُدنيِ ، الَج َباَِع ُيِّ ِر عن و ّناَ ْد : َقاَل ؟ ال َلق ْلَت «  َأ عْن َس
ٍم ِظي ّنهَُّ ، َع َيِسيٌر وإ ُه مْن َعلى َل ّلهَّ َيِّّسَر َعاَلى ال ِهَّ َت َلي ُبد ع ْع َت ّلهَّ :  ُتْشرُك لِ ال

ِهَّ ًاَ ِب ْيئ ِقيُم ، َش ُت َة و ُتؤتيِ ، الّصلَّ َة و َكاَ َتُحّج رمَضاََن وتُصوُُم ، الّز ْيَت و َب إن ال
ِهَّ استطعت ْي َل ْيلًَّ، ِإ ِب ّلك « ألِ : َقاَل ُثّم َس ُد ْبوُاِب َعلى أ ِر أ ْي ْوُُم ؟ الَخ الّص

ّنٌة َدقٌة ُج َ،الّص ُء .  ْطِفيِ ِطيئة ت ُء كماَ الَخ ْطِفيِ ُء ُيِّ ّناَر الَماَ ُة ، ال الّرُجِل وصلَّ
ْوُِف مْن ْيِل ج ّل ُثّم» ال ُهْم {تتجاَفى:  َتلَّ   ُنوُب ّتى  } الَمَضاَِجعَِ َعِن ُج َغ ح َل { ب

ُلوَُن ْعَم ُثّم ] .16:  [ السجدة  } يِّ ِبُرَك « ألِقاَل:    ِر ِبَرأِس ُأْخ ، الْم
ِه ِد ِة ، وعموُ ِذْرو ِهَّ و َبلى ُقلُت » َسناَِم ِهَّ رسوُل يِّاَ :  ّل َقاََل ال ْأُس: :   « ر

ِر ُه ، الْسلَُّم الْم ُد َعُموُ ُة و ُة الّصلَّ ِهَّ . وذرو ُد سناَِم َهاَ « ألِ : قاَل ُثّم » الِج
ِبُرَك ْلُت؟» كلهَّ ذلَك بـِملَِّك ُأْخ ُق َبلى   ِهَّ رُسوَُل يِّاَ :  ّل َذ ال َأخ َف ِهَّ .  ِن ِلَساَ قاََل ِب

ُكّف: ْيَك  «  َل ْلُت: يِّاَ » هذا ع ِهَّ رُسوَُل ُق ّل ّناَ ال َؤاَخذون وإ ّلُم بَماَ لُم َتك ِهَّ َن ؟ ِب
َقاَل ْتَك : ف ِكل َهْل ، ُأّمَك َث ُكّب و ّناََس َيِّ ِر فيِ ال ّناَ ِهم على ال ِه ّ َوُجوُ ُد إلِ ِئ حَصاَ

ِهْم ِت َن ْلِس ِديٌِّث وقاَل الترمذي  .رواه» ؟ أ سبق وقد ، صحيٌح حسٌن : ح
. شرحهَّ

َة أبيِ وعْن -1523 ّلهَّ رضيِ ُهَريِّر ّلهَّ رُسوُل أّن عنهَُّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْدُروَن: قاَل وَس َت َأ ِغُيبُة؟» ماَ  «  ُلوُاال َقاَ ّلهَّ   ُلهَُّ : ال َلُم ورُسوُ ْع « : . قاَل َأ
ُه بماَ َأَخاََك ِذكُرَك ْكَر ِقيل» يِّ ْيَِّت   َأفرأ ُقوُُل ماَ أِخيِ فيِ كاَن إن :  : َقاََل ؟ َأ
ِهَّ كاََن « إْن ُقوُُل ماَ ِفي ِد ت َق ْبتهَّ َف َت ْغ ُكن َلْم وإْن ، ا ِهَّ يِّ ُقوُُل ماَ ِفي ْد َت َق ّتهَُّ َف به

. مسلم  رواه»

َة أبيِ وعْن -1524 ْكر ّلهَّ رضيِ ب ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِهَّ فيِ قاَل وَس ِت ْطب ْوُم ُخ ّنحر يِّ ِة فيِ ِبمنًى ال َداِع حّج ُكم « إّن:  الوُ َء ، ِدماَ

َلكم ُكم وأْموُا ْعراَض ُكم حراٌم وأ ْي َل ُكم َكُحْرمة َع ُكْم فيِ ، هذا يِّوُِم ِر هذا شه
ُكم فيِ ، ِد َل ْغُت َهْل ألِ ، هذا ب ّل ٌق» ب . عليهَّ  متف

ِئشة وعْن -1525 ّلهَّ رِضيِ عاَ ْنهاَ ال َلْت ع ْلُت:  َقاَ ّلى للنبيِ ُق ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُبك وَس ّية ِمْن حْس ِف َذا كذا ص َك ْعُض َقاَل و ِة ب ْعنيِ الّروا ٌة : ت ، َقِصير



ْد:  فقاَل َق ْلِت « ل ِلمًة ُق ِء ُمزجّت لوُ َك ْتهَّ البْحر بماَ َلْت» ، لَمَزج َقاَ   :
ْيُت َك ًاَ لهَّ وح ْيُت أنيِ أِحّب  « ماَ: فقاَل إنساَن َك ًاَ ح ْنساَن َذا كذا ليِ وإّن إ َك َو

 .  صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل والترمذي ، داود أبوُ  رواه»

ْتهَُّ:  ومعنى َلطة  َخاَلطتهَّ» « مَزَج ّيُر ُمَخاَ َغُ َهاَ َيِّت ْعُمهَُّ ب ْو ، َط ِة ِريُِّحهَُّ أ ِلِشد
َهذا ، وقبحهاَ نتنهاَ َغ ِمْن و ِر أبل ِة عِن الّزواِج َب ِغُي ّلهَُّ َقاَل ، ال : َتعاَلى ال

ُق { وماَ  ِط ْن َهوُىَ عِن يِّ َوُ إن ، ال  ] .4:  [ النجم}  يِّوَُحى وْحيِّ إلِ ُه

َعْن -1526 َنٍس َو ّلهَّ رضيِ أ َقاََل قاََل عنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِرَج « لّماَ:  وَس ٍم مرْرُت بيِ ُع ْوُ َق ُهْم ِب َفاٌَر ل ْظ َهاَ َيِّخِمُشوَُن ُنحاٍَس ِمن أ ب

ُهُم َه ُهم وُجوُ ُدوَر ْلُت ، َوُص ُق ِء : مْن َف ِريِّل َيِّاَ هؤلِ ْب ِء َقاَل ؟ ِج ِذيَِّن : هؤلِ ّل ا
ُلوَُن ُك ْأ ّناَِس ُلُحوُم َيِّ ُعوُن ، ال َق َيِّ ْعراِضهْم فيِ و ُه»  ، أ داود. أبوُ روا

ْيِّرة أبيِ وعن -1527 ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكّل: َقاََل وَس ِم  «  ِل ِم َعلى الُمس ِل َدُمهَُّ حَراٌم الُمْس ُلهَُّ وِعْرُضهَُّ :  » َوَماَ
ُه . مسلم روا

الغيبة سماع تحريم باب- 255
ِلنكار ، هاّبرد مإةّمإحر غيبة سمع مإن مإرأو  قائلها على وا

 أمإكنه إن المجلس ذلك فارق مإنه يقبل لم أو عجز فإن
ّله قال } . عنه أعرضوا اللغو سمعوا تعالى:  { وإذا ال

} . مإعرضون اللغو عن هم تعالى:  { والذين وقال
كان أولئك كل والفؤاد والبصر السمع تعالى:  { إن وقال

ً عنه } . مإسئول
فأعرض آياتنا في يخوضون الذين رأيت تعالى:  { وإذا وقال
الشيطان ينسينك وإمإا غيره، حديث في يخوضوا حتى عنهم

} . الظالمين القوم مإع الذكرى بعد تقعد فل

ِء أبيِ وعْن -1528 ّدْردا ّلهَّ رضيِ ال ْنهَُّ ال ّلى النبيِ عِن َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّد « مْن:  قاََل وَس ِهَّ، ِعْرِض َعْن ر ّد أخي ّلهَّ ر ِهَّ عْن ال ّناََر وْجه ْوَُم ال يِّ

ِة َياََم ِق . حسٌن : حديٌِّث وقاََل الترمذي  رواه» ال

َباََن وعْن -1529  ْت ِلٍك بِن ِع ّلهَُّ رضيِ ماَ ْنهَُّ ال ِهَّ فيِ ع ِث ِديِّ ّطوُيِِّل ح ال
ِر ّلذي المْشهوُ ّدم ا ِء باَب فيِ تق ّلى النبيِ  قاََم: َقاََل الّرجاَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع



ّلم ّليِ  وَس ْيَِّن:  َفقاَل ُيِّص ِلُك « أ ِم بُن ماَ ّدْخُش َقاَل » ؟ ال رجل: ذلَك َف
ٌق ِف ّلهَّ ُيِِّحّب لِ ُمناَ َلهَُّ ال َقاَل ، ورُسوُ ّلى النبيِ َف ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  « لِ: وَس

ُقْل ّ إلهََّ : لِ َقاَل قد َتراه ألِ ، ذلَك ت ًلهَّ إلِ ُد ال ّلهَّ وْجهَّ بذلك ُيِّريِّ ّلهَّ وإن ، ال ال
ْد ِر على َحّرَم ق ّناَ ّ إلهَّ : لِ قاَل مْن ال ّلهَّ إلِ ِغُيِ ال َت ْب ّلهَّ وْجهََّ ِبذلَك يِّ » ال

ٌق . عليهَّ متف

ِكيِ ، المشهوُر على العين  بكسر» « وِعتباَُن تاَء وبعدهاَ ، ضّمهاَ وُح
ٌة ٌة باَء ُثّم ، فوُق ِمْن مثناَ ّدْخُشُم . و موُحد وإسكاَن الدال  بضم» « ال
ِء . المعجمتين الشين وضّم الخاَ

َعْن -1530  ْعِب و ّلهَّ رضيِ ماَلٍك بِن ك ْنهَُّ ال ِهَّ فيِ َع ِث ِديِّ ّطوُيِِّل ح فيِ ال
ِة ِهَّ قّص ِت َب ْوُ َق وقد ت ِة باَب فيِ سب ْوُب ّت ّلى النبيِ  قاَل: . قاَل ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ُهوُ وَس ِلٌس و ْوُم فيِ َجاَ َق ُبوَُك ال ْعُب فعل « ماَ : ِبت فقاََل » ؟ ماَلك بُن َك
ِلَمَة َبنيِ ِمْن رُجٌل ّلهَّ رُسوَُل : يِّاَ س ُه حبسهَُّ ال َظُر ، ُبْردا ّن ِهَّ فيِ وال ْي ْطف . ِع
َقاَل ُذ َلهَُّ ف ّلهَّ رضيِ جبٍل بُن معاَ ْنهَّ ال ِبئس ع ْلَت ماَ :  ِهَّ ، ُق ّل رُسوَُل يِّاَ وال
ِهَّ ّل ِلْمناَ ماَ ال ِهَّ َع ْي َل ّ ع ًا إلِ ْير َكَت ، خ ّلهَّ رُسوُُل َفس ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

. عليهَّ متفق.

ُه َفاَ ْط ُه» « ِع ِنباَ ٌة وهوُ ،  جاَ ِهَّ إعجاَبهَّ إلى إشاَر . بنفس

الغيبة مإن باحُي مإا بيان باب- 256
الوصول يمكن ل شرعي صحيح لغرض تباح الغيبة أن اعلم
أسباب: ستة وهو بها إل إليه

السلطان إلى يتظلم أن للمظلوم فيجوز التظلم الول
مإن إنصافه على قدرة أو ولية له مإمن وغيرهما والقاضي

بكذا. فلن فيقول: ظلمني ظالمه،
إلى العاصي ورد المنكر تغيير على الستعانة الثاني

المنكر: فلن إزالة على قدرته يرجو لمن فيقول الصواب،
التوصل مإقصوده ويكون ذلك، ونحو عنه، فازجره كذا يعمل

ًا. كان ذلك يقصد لم فإن المنكر، إزالة إلى حرامإ
أو أخي أو أبي للمفتي: ظلمني فيقول الستفتاء، الثالث
الخلص في طريقي ومإا ذلك؟ له فهل بكذا فلن أو زوجي

جائز فهذا ذلك ونحو الظلم؟ ودفع حقي وتحصيل مإنه



في تقول يقول: مإا أن والفضل الحوط ولكن للحاجة،
به يحصل فإنه كذا؟ أمإره مإن كان زوج أو شخص أو رجل

سنذكره كما جائز فالتعيين ذلك ومإع تعيين، غير مإن الغرض
ّله شاء ) إن1532 رقم الحديث (انظر هند حديث في ال

تعالى.
مإن وذلك ونصيحتهم، الشر مإن المسلمين تحذير الرابع
وذلك والشهود، الرواة مإن المجروحين جرح مإنها وجوه؛

المشاورة للحاجة. ومإنها واجب بل المسلمين بإجماع جائز
غير أو مإعامإلته أو إيداعه أو مإشاركته أو إنسان مإصاهرة في
بل حاله يخفي ل أن المشاَور على ويجب مإجاورته، أو ذلك
رأى إذا النصيحة. ومإنها بنية فيه التي المساوئ يذكر

ًا أن وخاف العلم عنه يأخذ فاسق أو مإبتدع إلى يتردد مإتفقه
أن بشرط حاله ببيان نصيحته فعليه بذلك، المتفقه يتضرر
المتكلم يحمل وقد فيه، ُيغلط مإما وهذا النصيحة، يقصد
ّبس الحسد بذلك أنه إليه ويخيل ذلك عليه الشيطان ويل

َتفطن نصيحة ُي بها يقوم ل ولية له يكون أن لذلك. ومإنها فل
ًا يكون ل بأن إمإا وجهها، على يكون بأن وإمإا لها، صالح

ًا ً أو فاسق عليه له لمن ذلك ذكر فيجب ذلك، ونحو مإغفل
ليعامإله مإنه ذلك يعلم أو يصلح، مإن ويولي ليزيله عامإة ولية

على يحثه أن في يسعى وأن به، يغتر ول حاله بمقتضى
به. يستبدل أو الستقامإة

ًا يكون أن الخامإس بشرب كالمجاهر بدعته أو بفسقه مإجاهر
ًا المإوال وجباية المكس وأخذ الناس ومإصادرة الخمر، ظلم
ويحرم به، يجاهر بما ذكره فيجوز الباطلة، المإور وتولي

مإما آخر سبب لجوازه يكون أن إل العيوب مإن بغيره ذكره
ذكرناه.

ًا النسان كان فإذا التعريف، السادس بلقب مإعروف
جاز وغيرهم والحول والعمى والصم والعرج كالعمش
أمإكن ولو التنقص، جهة على إطلقه ويحرم بذلك، تعريفهم

أولى. كان ذلك بغير تعريفه
عليه. مإجمع وأكثرها العلماء ذكرها أسباب ستة فهذه

ذلك: فمن المشهورة؛ الصحيحة الحاديث مإن ودلئلها



ِئَشَة َعْن -1531  ّلهَّ رضيِ َعاَ َهاَ ال ْن ً أن َع َذن َرُجلَّ ْأ ّلى النبيِ َعلى است َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َقاََل  وَس ُنوُا:  ف َذ ِة أخوُ بئس لهَُّ، « ائ ٌق» ؟ العِشيَر عليهَّ  متف

.

َتّج ِهَّ اْح ِز فيِ البخاَري ب ِة َجوُا ِد أهِل غيب . الّريِِّب وأهِل الفساَ

َهاَ -1532  ْن َلْت وع َقاََل َقاَ ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « َماَ:  وَس
ُظن ًاَ َأ ًاَ ُفلَّن ُفلَّن َفاَِن و ِر ًاَ ديِّنناَ ِمْن يِّع ْيئ ّي  رواه» َش بُن الليُث . قاَل البخاَر
ٍد ْع ُد س ِة أح ِديِِّث هذا ُروا َذاِن الَح َناَ الّرُجلَِّن : ه ِفِقيَن ِمَن َكاَ َناَ . الُم

ِطمَة وعْن -1533  ْنِت َفاَ ْيٍس ب ّلهَّ رضيِ َق ْنهاَ ال َلْت َع ْيُت: َقاَ َأت النبيِ  
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِم أباَ : إّن فقلت ، وَس ْه ِويَِّة الَج فقاَل ؟ َخطباَنيِ وُمعاَ

ِهَّ رسوُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِويُِّة « أّماَ : وَس َعاَ ُلوٌُك ، ُم ْع ، لهَّ ماََل لِ َفُص
ِم أبوُ وأّماَ ْه ُعَ فلَّ الَج َعصاَ يَِّض ِهَّ عْن ال ِق ِت ٌق» عاَ . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ ٍم روايِّ ُبوُ  « وأّماَ: لمسل ِم أ ْه ِء فَضّراُب الَج ّنساَ تفسير  وهوُ» لل
ُعَ « لِ:  لروايِّة َعصاَ َيَِّض ِهَّ َعْن ال ِق ِت ِر : كثيُر : معناَه  وقيل» عاَ . السفاَ

ْيِّد وعن -1534  َقَم بِن ز ّلهَّ رضيِ أْر َناَ:  قاَل عنهَُّ ال ِهَّ رسوُِل معَ َخرْج ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍر فيِ وَس َف ّناَس أصاَب س ِهَّ ال ٌة في ُد فقاَل ، ِشد ّلهَّ عب ال

ُقوُا : لِ أبيِ بُن ْنِف ْند مْن على ُت ّلهَّ رُسوُِل ِع َفّضوُا حتى ال ْن ِئْن وقاَل يِّ َل  :
َناَ ْع ِة إلى رج َن ِديِّ ِرجّن الم ُيخ ْنهاَ العّز ل َذّل ِم ْيُت ، ال َت أ

َ ّلهَّ رسوُل َف ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم، َع ُتهَُّ وَس َأْخبْر ّلهَّ عبد إلى فأرسَل ، ِبذلَك َف َهد أبيِ بن ال َت َفاَْج

َنهَُّ َعل : ماَ يِِّمي َذب فقاَلوُا ، َف َك ٌد :  ّلهَّ رسوَُل زيِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ، وَس
َقعَ ْفِسيِ فيِ َفوُ ُه ِمّماَ َن ٌة قاَلوُ ّد ْنَزل حتى ِش ّلهَّ أ ِديِّقيِ:  تعاَلى ال { إذاَتْص
َءك ُقوُن جاَ ِف َناَ ّلى النبيِ دعاَهم ثم  } الُم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِفَر ، وَس ْغُ َيْست ِل

ْوا لهم ّوُ َل ُهْم ف ُؤوَس ٌق. ُر . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ عاَئشَة وعْن -1535 ُد  قاَلت: قاَلْت عنهاَ ال ْن ُة ِه َأ أبيِ اْمر
ْفياََن ّلى للنبيِ ُس ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيس َشِحيُح رُجٌل ُسفياََن أباَ : إّن وَس َل و

ِطينيِ ْع ْكِفينيِ ماَ ُيِّ ِدي َيِّ َل ّ وو ْذُت ماَ إلِ َهوُ ، ِمنهَّ أَخ َلُم لِ و ْع  «: قاَل ؟ يِّ
ِذي ِفيِك ماَ ُخ ْك َدِك يِّ َل َو ْعُروِف و ٌق» باَلم . عليهَّ  متف

النميمة تحريم باب- 257



ِلفساد جهة على الناس بين الكلم نقل وهي ا
ّله قال } . بنميم مإشاء تعالى:{ هماز ال

.} عتيد رقيب لديه إل قول مإن يلفظ تعالى: { مإا وقال

َعْن -1536 َفَة و ْيِّ َذ ّلهَّ رضيِ ح ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاََل عنهَُّ ال ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْدُخُل « لِ:  وَس ٌقنّماٌَم» الجنَة َيِّ . عليهَّ  متف

َعْن -1537 ّلهَّ رضيِ َعباٍَس ابن و ُهَماَ ال ْن ِهَّ َرُسوُل أّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْيِِّن : مّر وَس َقبر ُهَماَ:  فقاَل ِب ّن ّذباَن «إ َع َباَِن َوَماَ ، ُيِّ ّذ َع ٍر فيِ ُيِّ َبلى ، َكبي

ّنهَُّ ُدهَماَ : أّماَ َكبيٌر إ َكاََن ، أَح ِة، يِّمِشيِ َف ّنِميَم َكاََن الخُر وأّماَ باَل ِتُر لِ َف َت يِّْس
ِلهَّ ِمْن .»  بوُ

ٌق . البخاَري روايِّاَت إحدىَ لفظ وهذا ، عليهَّ متف

ُء قاََل  َلماَ ُع َنى:  ال ْع َباَِن «وماَ: م ّذ َع ٍر» فيِ ُيِّ ْيَكبي ْعِمهماَ فيِ كبير  أ َز
ِبيٌر َك ُكهَُّ وقيَل:  َليهماَ. َتْر َع

ٍد ابن وعن -1538  ُعوُ ّلهَّ رضيِ مْس ْنهَُّ ال ّلى النبيِ أّن ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكم « ألِ:  قاَل وَس ّبئ َن َعْضهَُّ ماَ ُأ ّنِميمُة هيِ ؟ ال َلُة ، ال َقاَ ْيَن ال ّناَِس ب » ال
. مسلم رواه

َعْضهَُّ  ْتح» « ال َف ِة العين  : ب َل ْهَم ِد وإْسكاَن ، الُم ِة الّضاَ ْعَجَم ِء ، الُم وباَلهاَ
ِهَّ، وزِن على ِعَضُة:  وُروي الوُج ِر» « ال ِبكْس ْيِن   َع ْتِح و ال ِد َف الّضاَ

ِة ْعَجَم ِة َوْزِن َعلى الُم َد ِع ِهيِ ، ال ِذُب و ُبهتاَُن : الك َعلى ، وال الّروايِّة و
َعْضهَُّ الولى َههَُّ يِّقاَل ، مصدٌر : ال َعَض ًاَ :  ُه أي ، َعْضه ِهَّ : رماَ َعْض . باَل

الناس وكلم الحديِث َنْقل عن النهي باب- 258
ْدُع لم إذا المإوِر ولة إلى ونحوها مإفسدٍة َكَخوِف حاجٌة إليه ت
ّله قال } . والعدوان الثم على تعاونوا تعالى: { ول ال

قبله. الباب في السابقة الحاديث الباب وفي

ٍد ابن وعن -1539 ُعوُ ّلهَّ رضيِ َمْس ِهَّ َرُسوُُل : قاََل قاََل عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْغُنيِ « لِ:  وَس ّل َب ٌد ُيِّ ٍد عْن أْصحاَبيِ من أح ًاَ أَح ْيئ ّنيِ ، َش َفإ

ُكْم َأْخُرَج أْن ُأِحّب ْي ِر سليُم وأناَ ِإل ْد .  والترمذي داود أبوُ رواه  » الّص



الوجهين ذي ذم باب- 259
ّله قال مإن يستخفون ول الناس مإن تعالى:  { يستخفون ال
ّله ّله وكان القول، مإن يرضى ل مإا يبيتون إذ مإعهم، وهو ال ال
ًا يعملون بما }  اليتين. مإحيط

ًَة أبيِ وعن -1540 ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاََل قاََل َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُدوَن: وَس َتج ّناََس  «  ِدَن ال ُهم معاَ ِة فيِ : ِخياَُر ّي ِهل الجاَ

ُهم ِم فيِ خياَُر ُهوُا إذا الْسلَّ ُق ُدوَن ، َف ّناَِس ِخياََر وتج الّشأِن هذا فيِ ال
ُهْم ّد ِهيًة لهَُّ أش ُدوَن ، َكرا َتج ّناَِس َشّر و ْيِن ذا ال ِء يِّأتيِ الذي ، الوُْجه هؤلِ

ِهَّ ِء ِبوُْج ِهَّ َوهؤلِ َوُْج ٌق» ِب . عليهَّ  متف

ِد وعْن -1541 ٍد بن محم ْيِّ ُلوُا َناًَساَ أّن َز ِه َقاَ ّد ِد لَج ّلهَّ عب رضيِ ُعْمرو بِن ال
ّلهَّ ْنهماَ ال ّناَ:  ع ْدُخُل إ َلى َن ِطينناَ َع ُهْم فنقوُُل َسلَّ ّلُم ماَ ِبخلَِّف ل َذا نتك إ

َناَ ِهْم ِمْن َخَرْج ِد ًناَ قاَل ِعن ُك ّد :  ُع ًاَ هذا ن َفاَق ِد َعلى ِن ْه ّلهَّ رسوُِل َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع . البخاَري  رواه. وَس

الكذب تحريم باب- 260
ّله قال } . علم به لك ليس مإا تقف تعالى:  { ول ال

} . عتيد رقيب لديه إل قول مإن يلفظ تعالى: { مإا وقال

ّلهَّ رضيِ مسعوُد ابِن وعْن -1542 ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل ع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َق « إَّن:  وَس ْد ِدي الّص ْه ِبّر إلى يِّ ْل ِدي البّر َوإّن ا ْه ِة إلى يِّ ّن الج

ُق الّرُجل وإّن ، ُد َيْص ّتى ل َتَب ح َد ُيِّك ْن ِهَّ ِع ّل ًاَ، ال ّديِّق ِذَب وإّن ِص َك ْل ِدي ا ْه إلى َيِّ
ِر ُفُجوُ ُفُجوًَُر وإّن ال ِدي ال ْه ِر إلى يِّ ْكتَب َحتى ليكذَب الرجَل وإن ، الناَ َد ُيِّ ْن ع

ِهَّ ّل ًاَ ال ّذاب ٌق» َك . عليهَّ  متف

ِد وعن -1543  ِهَّ عب ّل ّلهَّ رضيِ العاَص بِن َعْمرو بِن ال ُهماَ ال ْن النبيِ أّن ، ع
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٌعَ:  قاَل وَس َأْرب ِهَّ ُكّن مْن « ًاَ كاَن ، ِفي ِفق ًاَ ُمناَ ِلص ، خاَ
ِهَّ َكاَنْت ومْن َلٌة في ُهّن َخْص ْن ِهَّ َكاَنْت ، ِم ّتى ِنفاٍَق ِمْن َخْصلٌة ِفي َهاَ ح َع : إذا َيِّد

ُتِمَن ّدَث َوإذا ، َخاََن اؤ َذَب ح َد وإذا ، َك َه َدَر عاَ » فَجَر َخاَصَم وإذا ، َغ
ٌق . عليهَّ متف

َق وقد  َة أبيِ حديِِّث معَ بياَنهَّ سب ْيَِّر ِه ُهَر ِء « باَب فيِ بنحوُ باَلعهد الوُفاَ
«. 



ّلهَّ رضيِ عباٍَس ابن وعن -1544  ُهماَ ال ْن ّلى النبيِ عن ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلَم « َمْن:  قاََل ، وَس ٍم َتَح ْل ُه لْم ِبُح ّلَف ، يَِّر َد أْن ُك ِق ْع ْين َيِّ ِعيرتيِن ب ، َش

َلْن َعَل و ْف َتَمعَ وِمِن ، يِّ ْوُم حديِِّث إلى اْس ُهْم َق ُهوَُن، لهَُّ و ِر فيِ ُصّب كاَ
ِهَّ ْي َن ُذ ُنُك ُأ ْوَُم ال ِة َيِّ ّوُر وَمْن ، الِقياََم ًة ص ّذَب ، ُصوُر ّلَف ُع ُك ُفَخ أْن َو فيهاَ يِّن

ْيس الّروَح . البخاَري  رواه» ِبناَفٍخ َول

ّلم   َتح ِهَّ فيِ َحلم أنهَُّ : قاََل  أي» «  ْوُِم َكذا َكذا وَرأىَ َن « و كاَذٌب وهوُ ، و
ّد» النك . المذاُب الّرَصاَُص : وهوُ الكاَف وتخفيِف النوُِن وضّم  باَلم

ّلهَّ رضيِ ُعمَر ابِن وعن -1545  ُهماَ ال ْن ّلى النبيِ : قاَل قاََل ع اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْفَرىَ:  وَس ِفَرىَ « أ َي أْن ال ِر ِهَّ الرُجُل ُيِّ ْي َن ْي  .» َتَريِّاَ َلْم ماَ ع

ُه  . يِّره لم فيماَ : رأيُِّت : يِّقوُُل . ومعناَه البخاَري روا

َة وعن -1546  ُدٍب بِن َسُمَر ْن ّلهَّ رضيِ ُج ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُُل  كاََن: قاََل َع ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِثُر ِمماَ وَس ْك ِهَّ يِّقوَُل أْن ُيِّ َهْل : لصحاَب َأىَ «  ّد َر أح
ُكْم ُقّص رؤيِّاَ؟» ِمن ِمن ِهَّ في َء مْن علي ّلهَّ َشاَ ُقّص أْن ال ّنهَُّ .  يِّ ذات لناَ قاَل َوإ
ٍة َدا ّنهَُّ:  َغ َتاَنيِ « إ َلَة أ ْي ّل ُهماَ ، آَتياَِن ال ّن ْق ليِ قاَلِ وإ َطل ّنيِ ، : ان ْقُت وإ َل ْنط ا

ُهماَ ّناَ ، مع َناَ وإ ْي َت ٌعَ رُجٍل َعلى أ َطِج َذا ، ُمْض ِإ ِئٌم َآََخُر و ِهَّ َقاَ ْي َل ٍة َع َذا ، ِبَصْخَر ِإ و
َوُ ْهوُي ُه ِة َيِّ ِهَّ باَلّصْخَر ْأِس ُغ ، ِلَر َل ْث ْأسهَُّ َفي ُُه ، َر ْهد َد َت َي َناَ الَحَجُر َف ُه ُعَ َهاَ . فيتب

ُه الَحَجَر ُذ ْأُخـ ُعَ فلَّ ، في ْيهَّ َيِّرِج َل ّتى إ ْأُسهَُّ َيِِّصّح َح ُد ُثّم ، كاَن كماَ َر ُعوُ ِهَّ َيِّ ْي َل َع
ْفعُل ، ِهَّ َفي ْثَل ب َعل ماَ ِم َة َف ْبحاََن لهماَ : قلُت الولى،» قاَل الَمّر ِهَّ : ُس ّل ، ال

ْق ليِ قاَلِ ؟ هذاِن ماَ ِل َط ْن ْق، : ا ِل َط ْن ْقناَ.  ا َل َط ْن َناَ فاَ ْي أت
َ ْلٍق َرُجل َعلى ف َت ُمْس

َفاَه َق ِهَّ قاَئٌم آََخُر َوإذا ل ّلوٍُب علي َك ٍد ِمْن ب َوُ وإذا ، َحديِّ ْأتى ُه ّقيِْ أَحد َيِّ ِش
ِهَّ ِه ُيَشْرِشُر َوْج َقهَُّ ف ْد ُه إلى ِش ُه ، َقفاَ ْنِخر ُه إلى وم َفاَ َنهَُّ ، َق ُه إلى َوعي ، َقفاَ

ّوُل ُثّم َتح ِر الجاَنِب إلى يِّ َعل الخ ْف َي ِهَّ َف ْثَل ب َفماَ ، الول باَلجاَنب فعًَل ماَ م
ُغ ْفُر ّتى الجاَنب ذلَك ِمْن َيِّ ِنُب ذلَك يِِّصّح ح ُد ُثّم ، كاََن كماَ الجاَ ُعوُ ِهَّ َيِّ ْي ، عل

َعل ْف َي ْثَل َف ِة فيِ َفعَل ماَ ِم ْبَحاََن . قاَل الولى الَمّر ّلهَّ : قلُت: ُس ماَ ، ال
ْق ليِ قاَلِ ؟ هذان ِل ْنط ْق : ا ِل َط ْن َناَ ، ا ْق َل َط ْن ْيناَ .  َفاَ َت ْثل َعلى َفأ ّنوُر ِم ّت ِال

َأْحِسُب ِهَّ : فإذا قاَل أنهَُّ َف َغٌُط في ْعناَ ، وأْصوُاٌت ، َل َل ّط ِهَّ َفاَ َذا في ِإ ِهَّ َف رجاٌَل ِفي
ِنساَء ٌة و ِتيهْم ُهْم وإذا ، ُعَرا َهٌب يِّأ ُهْم َأْسفِل ِمْن َل ْن ُهْم فإذا ، ِم َتاَ ذلَك أ
َهُب ّل ُؤوا ال ْوَُض ِء ماَ قلُت ، َض ْق ليِ قاَلِ ؟ هؤلِ ِل َط ْن ْق : ا ِل َط ْن َناَ. ا ْق َطل ْن َفاَ ،

َناَ  ْي أت
َ ٍر على َف ْبُت نه ُقوُُل كاََن َأنهَُّ حِس َأْحمُر يِّ ْثُل : «  ِم ِم َّد فيِ وإذا ، ال



ِر ْه ّن ِبٌح َرُجٌل ال ِر َشّط على َوإذا ، َيِّْسبُح ساَ ْه ّن َعَ َقد رُجٌل ال ُه َجَم َد ًة ِعن ِحجاَر
ِثيَرة ِبُح ذلَك وإذا ، َك َبُح، ماَ يِّسبح الّساَ ْد الذي ذلَك َيِّأتيِْ ُثّم َيِّْس َعَ َق جَم
ُه ْند ًَة ِع َغُُر ، الِحجاَر ْف َي ُه لهََّ َف ِقُمهَُّ ، فاَ ْل ُي ًا َف ُق ، حجر ِل َط ْن َي َبُح َف َيْس ُثَّم ، َف
ُعَ ِهَّ َيِّْرِج ّلَماَ ، إلي ِهَّ رجعَ ُك ْي َغُر ، إل ُه َف ْلقمهَُّ ، لهَُّ فاَ ًا َفأ : ماَ لهماَ قلت ، َحَجر
ْق ليِ قاَلِ ؟ هذاِن ِل ْنط ِلق : ا َلقناَ ، انط َط ْن َناَ فاَ ْي َت أ

َ َف ِيِّهَّ َرُجٍل على .  ِر ك
ِة ْو ، الَمْرآَ ِه أ َأكَر ٍء أنت ماَ ك ً َرا َأىَ رُجلَّ َده هوُ فإذا ، َمْر يِّحّشهاَ ناٌَر ِعن

َهاَ َويِّْسعى َل ْوُ ْق ليِ قاَلِ ؟ هذا : ماَ لهماَ قلُت ، َح ِل َط ْن ْق : ا ِل ْنط َطلقناَ ، ا ْن َفاَ
َتيناَ .  ٍة على َفأ ْوض ٍة ر َتّم ْع ِر كّل ِمْن ِفيهاَ ُم ْوُ ْيَن وإذا ، الّربيعَِ َن ِري ب ْه ظ

ِة ُد لِ طوُيٌِّل َرجٌل الّروَض ً رأَسهَُّ أرىَ أكاَ ِء فيِ ُطوُلِ ْوَُل وإذا ، الّسماَ ح
ُهْم ماَ ولدان أكثر مْن الرجِل ُت ْيِّ أ

َ ِء وماَ ؟ هذا ُقلُت: ماَ ، قّط َر قاَلِ ؟ هؤلِ
ْق ليِ َطل ْق : ان ِل َط ْن َطلقناَ ا ْن َاَ َناَ َف ْي َفأت ٍة إلى .  ْوح ِظيَمة َد ْوحًة أر َلْم ع قّط َد

َق ليِ قاَلِ ، أْحسَن ولِ ، ِمنهاَ أعظَم َتقيناَ فيهاَ، : اْر ٍة إلى ، فيهاَ َفاَر ِديِّن م
ٍة ّي ِن ْب ِبٍن َم َل ٍة ولبٍن َذهٍب ِب َناَ ، فّض َتي َناَ، الَمديِّنة باَب فأ َتْح َلناَ، َفُفتَح َفاَْستف

َهاَ َدَخلناَ َناَ ، َف ّقاَ َل َت ْطٌر رجاٌَل َف ِهم ِمن َش ِق ْل ٍء أنت ماَ كأْحسِن َخ وَشطٌر ، را
ْقبِح ِمنهم َأ ِء أنَت ماَ ك ُعوُا : اذهبوُا لهم قاَلِ ، را ْهر ذلك فيِ فَق ّن َوُ وإذا ، ال ُه

ِرٌض َنهٌر َت ِري مع ُه كأن يِّْج َء ُبوُا ، البياَض فيِ المحُض ماَ َذه ُعوُا ف ، فيهَّ فوُق
ُعوُا ُثّم َهب قد إليناَ رج ُء ذلَك َذ ٍة أحسن فيِ َفصاَُروا ، َعنهْم الّسوُ ُصوُر

ّنُة : هذه ليِ : قاَلِ .قاَل ْدن َج ُلَك وهذاك ، ع ِري فسَماَ ، منز ًا بَص ، ُصعد
ِء الّرباَبة ِمثُل قصر فإذا ُلَك : هذاك ليِ . قاَلِ البيضاَ ِز : لهماَ . قلُت من

ّلهَّ باَرك ُكماَ، ال ْلهَّ َفذرانيِ في ُلهَُّ وأنَت ، فلَّ الن : أماَ . قاَلِ فأدُخ . داخ
ُهماَ قلت   ّنيِ ل َفإ َأيُِّت :  ُذ ر ْن ّليلة ُم ًاَ ال قاَلِ ؟ رأيِّت الذي هذا فماَ ؟ عجب

َناَ ليِ ِبُرك. أّماَ : إ ّوُل الرُجُل َسنخ َتيَت الذي ال ُغ َعليهَّ أ َل ِر رأُسهَُّ ُيِّث ، باَلَحَج
ّنهَُّ ُذ الّرُجُل فإ ُقْرآََن يِّأُخ ُفُضهَّ ال ِة عن ويِّناَُم ، فير ِة الّصلَّ ُتوُب الذي . وأّماَ الك
َتيَت ِهَّ أ ْي ُقهَّ ُيِّشْرشُر َعل ْد ُه إلى ِش ْنِخُره ، َقفاَ ُه إلى وَم ْينهَُّ ، َقفاَ َع إلى و
ُه ْغُدو الّرُجُل فإنهَّ ، قفاَ ِتهَّ ِمْن َيِّ ْي ُغ الكذبَة َفيكذُب َب ُل َق تب . وأّماَ الفاَ

ُء الّرجاَُل ّنساَ ُة وال ُعرا ِء ِمثل فيِ ُهْم الذيِّن ال ِر ِبناَ ّنوُ ّت ّنهم ، ال ُة فإ الّزناَ
ّلذي الرُجُل . وأماَ والّزوانيِ ْيت ا َت ِهَّ أ ْي َبُح عل ِر فيِ يِّْس ْه َن ْلقُم ، ال الِحجاَرة ويِّ

ّنهَُّ ، ِكُل فإ َكريِّهَُّ الّرُجُل الّرباَ. وأّماَ آَ ِة ال َد الذي الَمرآَ ِر عن ّناَ َيُِّحّشهاَ ال
َلهاَ ويِّْسعى ْوُ ّنهَُّ َح ِلُك فإ ّنَم. وأماَ خاَزُن ماَ ّطوُيُِّل الّرُجُل َجه ّلذي ال فيِ ا
ِة ْوض ِوُلداُن وأماَ ، إبراهيم فإنهَّ ، الّر ْوُلهَّ الذيَِّن ال ْوُلوُد فكّل ، ح ماََت ُم

ِة على ْطَر ِف ِنيِ روايِّة » وفيِ ال َقاَ َبْر ِلد ال ُو ِة على : «  ْطَر ِف  فقاَل» . ال
ّلهَّ رسوُل : يِّاَ المسلميَن بعض ُد ، ال ِركيَن وأولِ ّلهَّ رسوُُل فقاَل ؟ المش ال



ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُد:  وَس كاَنوُا الذيِّن القوُم . وأماَ»  المشركيَن «وأولِ
ً خلطوُا قوُم فإنهم قبيح منهم وشطر حسن منهم شطر ًاَ عملَّ صاَلح
ًاَ وآَخر . البخاَري  رواه. عنهم اللهَّ تجاَوز سيئ

َلَة « رأيُِّت:  لهَّ روايِّة وفيِ ّلي َلين ال َتياَنيِ رُج أْرِض إلى فأْخرجاَنيِ أ
ِة ّدس َكره  ثم» ُمق َناَ:  . وقاَل ذ ْق َل َط ِر مثل َنقٍب إلى « فاَن ّنوُ ُه ، الت ْعلَّ أ

ٌق ّي ُلهَُّ َض َف ٌعَ وأْس ُد ، َواس ّق َوُ َت ًا، َتحتهَُّ َيِّ َفعت فإذا ناَر َت ُعوُا ار َف َت ُدوا َحتى اْر كاَ
ٌة ونساَء رجاٌَل وفيهاَ ، فيهاَ َرَجعوُا ، َخَمدت وإذا ، َيِّْخُرجوُا أْن . وفيهاَ عرا

َناَ : حتى َتي ٍر على أ وسط على قاَئٌم رُجٌل  فيهَّ يِّشك ولم ، ًَدم من َنه
ِر َّنه ّنهر شّط وعلى ، ال ْيَن ، رُجٌل ال ِهَّ وب ٌة يِّديِّ الذي الّرُجُل فأقبل ، حجاَر
ِر فيِ ّنه ٍر الّرُجُل رَمى ، يِّْخُرَج أْن أراد َفإذا ، ال ُه ، ِفيهَّ فيِ ِبحج ّد ْيُث فر ح
ّلَماَ فجعَل ، كاََن َء ُك َعَل ليْخرج جاَ ٍر فيهَّ فيِ َيِّْرميِ َج ُعَ ، بحج كماَ فيْرِج
َهاَ كاََن َة بيِ : « فصعدا .وفي ْدخلَّنيِ ، الّشَجر ًا َفأ أْحسَن َقّط أر َلْم دار
َهاَ ْن ُيوٌُخ رجاٌَل فيهاَ ، م َهاَ َوَشباَب ُش ِفي ّلذي » . و ْيِّتهَُّ : « ا ّق رأ ُقهَُّ ُيَِّش ْد ِش

ّذاٌب َك ّدُث ، ف ِة ُيِّح ْلكذب ُتْحمُل باَ ْنهََّ َف ّتى ع َغ ح ُل ْب ُعَ الفاَق، َت َن ِهَّ فيْص ْيَِّت ماَ ب رأ
ْوُم إلى ِة يِّ ْلِقياَم ّلذي » . وفيهاَ ا ْيِّتهَُّ : « ا َدُخ رأ ّلمهَُّ فرُجُل رأُسهَُّ ُيِّْش ّلهَّ ع ال

ُقرآََن ْل ْيِل عنهَُّ فناَم ، ا ّل َلْم ، ِباَل ْعمْل و ِر فيهَّ يِّ َهاَ ّن ْفعُل ، ِباَل ُي يِّوُم إلى ِبهَّ ف
ِة ْلِقياَم ّداُر ا ْلَت التيِ الولى » . وال ِة داُر دَخ هذه وأّماَ ، الُمؤمنيَن عاَّم

ّداُر َداُر ال ِء ف َهدا ْبريُِّل وأناَ ، الّش ، رأَسك فاَْرفعَ ، ِميكاَئيُل وهذا ، ِج
ْأسيِ فرفعُت ُلَك قاَلِ: ذاَك ، الّسحاَِب ِمثُل فوُقيِ فإذا ، ر : قلُت ، منز
ْدُخْل َدعاَنيِ ّنهَُّ قاَلِ ، منزليِ أ ْلهَُّ َلم ُعُمٌر َلَك َبقيِ : إ ْوُ ، َتستكِم َل ف

ْكملتهَّ َت َلَك أتيت ، اْس ِز ْن . البخاَري  رواه» م

َلغ:  قوُلهَّ ْث َيِّ ْأسهَُّ «  ِء  وهوُ» َر : يِّشدُخهَُّ أي ، المعجمة والغُيِن المثلثة يِّاَلثاَ
ّقهَّ َيُِّش ْهده. قوُلهَّ:  و َتد َيِّ ّلوُُب و ، : يِّتدحرُج  أي» «  َك ، الكاَف  بفتح» « ال

ُيَشرِشُر: . قوُلهَّ معروف وهوُ ، المشددة اللَّم وضم ُعَ  أي»  « ف ّط ُيَِّق  : .
ْوَُضوُؤوا: قوُلهَّ  «: . قوُلهَّ صاَحوُا أي ، معجمتين بضاَديِّن  وهوُ»  « ض

َغُُر ْف ِء  هوُ» في ِة. قوُلهَّ: : يِّفتُح أي ، المعجمة والغُين باَلفاَ  هوُ»  « المرآَ
َظر أي ، الميم بفتح ْن الحاَِء وضم الياَء بفتح  هوُ»  « يُِّحّشهاَ: . قوُلهَّ : الم

ٍة: قوُلهَّ ، : يِّوُقدهاَ أي ، المعجمة والشين المهملة ْوَض ِة  « ر َتّم ْع  هوُ» ُم
ِة أي ، الميم وتشديِّد التاَء وفتح العين وإسكاَن الميم بضم ّنباَت : وافي ال

َلتهَّ ُلهَُّ طوُيِّ َقوُ ْوَحٌة: .  ِء الوُاو وإسكاَن ، الدال بفتح  وهيِ»  « د وباَلحاَ
ِهيِ المهملة ُة : و ُة الّشجَر ْلكبير ُلهَُّ ، ا الميم بفتح  هوُ» «الَمْحُض:  قوُ



ِء وإسكاَن َوُ المعجمة وباَلّضاَد المهملة الحاَ ُه َبُن : و ّل ُلهَُّ ال َفَسماَ: . قوُ » 
ِري َعَ  أي» بص َف َت ًا.  : اْر ُعد َوُص ْي والعين الصاَد  : بضم» «  ًاَ : أ َتِفع . : ُمْر

َوالّرباَبُة ِء : بفتح»  « ِء الرا . الّسحاَبة وهيِ ، ُمكررة الموُحدة وباَلباَ
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َلْم            ْع َكذب، أّن ْإ ْل ُلهَُّ َكاََن َوإْن ا ًاَ، أْص َيُجوُُز ُمحّرم ْعض فيِ ف ب
َهاَ قد بشُروٍط الْحوُاِل ُت ْوَضْح ِر»كتاَب:  فيِ أ ْذكاَ َتَصُر«ال أّن ذلك  وُمْخ

ِد إلى وسيلٌة الكلََّم ُكّل ، المقاَص ٍد َف ْقُصوُ ٍد َم ِكن مْحُموُ ُلهَُّ ُيِّْم ْير تْحصي َغُ ب
ِذِب َك ْل ِذُب َيِّْحُرُم ا ْلك ِكْن َلْم وإْن فيهَّ، ا ّ تحصيلهَّ ُيِّم ِذُب. جاَز باَلكذِب إلِ ْلك ا

ِد ذلك َتْحِصيُل كاََن إن ُثّم ْقُصوُ ًاَ الم ِذُب َكاََن ُمباَح َك ْل ًاَ ا كاََن وإْن ، ُمباَح
ًاَ ِذُب كاَن ، واِجب َك ًاَ ال َتفيِ فإذا ، واِجب ٍم ِمن ُمْسلٌم اْخ َلهَّ يِّريِّد ظاَل ْو ، َقت أ
َذ ِلهَّ أْخ َلهَّ وأَخفيِ ، ماَ ِئل ، ماَ َكذُب وجب ، عنهَّ إنساٌَن وُس ِئهَّ ال ، بإخفاَ

ُه كاََن لوُ وكذا ِلٌم وأراد ، وديِّعة ِعند َذهاَ، ظاَ ِذُب وجب أخ َك ْل ، بإخفاَئهاَ ا
ّلهَّ هذا فيِ والْحوُُط َوُّري أْن ُك َنى ، ُيِّ ْع ِة وم ِريِّ ْوُ ّت ْقِصد : أن ال ِتهَّ يِّ ِبعباََر
ًا ْقُصوُد ًاَ َم ْيَس َصحيح ًاَ هوُ ل ِذب ِة كاَ ّنّسب ِهَّ باَل ْي َل ًاَ كاََن وإْن ، إ ِذب ِر فيِ كاَ ِه ظاَ

ّلفِظ ِة ، ال ّنْسب ِباَل َهمهَُّ ماَ إلى و َطُب يِّف ْوُ الُمَخاَ َل ِريَِّة َترَك و ْوُ ّت َلق ال ْط َوأ
َة ِذِب ِعباَر ْيس ، الك ٍم فل . الَحاَِل هذا فيِ ِبحَرا

َتدّل         ُء واْس َلماَ ُع ْل ِز ا ِذب بَجوُا َك ِديِّث الَحاَل هذا فيِ ال ٍم أّم بح ْلثوُ ُك
ّلهَّ رضيِ َهاَ ال ْن ّنهاَ ع َعْت أ َْلهَّ رسوُل َسِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  يِّقوُُل وَس
ْيس ّذاُب َل َك ّلذي ال ْيَن ُيِّصلُح ا ّناَِس ب ًا فينِميِ ، ال ْير ًا يِّقوُُل أو َخ ْير » َخ
ٌق . عليهَّ متف

ٍم : أّم : « قاَلت روايِّة فيِ مسلم زاد         ُثوُ ْل َلم:  ُك ْعهَُّ و ُيِّْرّخُص أْسم
ٍء فيِ ُقوُُل ِمّماَ َشيِ ّناَُس يِّ ّ ال ْعنيِ ثلٍَّث فيِ إلِ َت ْين والْصلََّح ، : الَحْرَب :  ب

ّناَِس َتهَُّ الّرُجَل وحديَِّث ، ال َأ ِة وحديِّث ، اْمَر َأ َهاَ المْر ْوَج . ز

ّثبت على الحّث باب- 262 ويحكيه يقوله فيما الت
ّله قال } . علم به لك ليس مإا تقف :  { ول تعالى ال

} . عتيد رقيب لديه إل قول مإن يلفظ تعالى:  { مإا وقال

ْيِّرة أبيِ وعْن -1547 ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ّلى النبيِّ أّن ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِء « كفيِ:  قاَل ًاَ باَلَمر ِذب ّدَث أْن َك ُكّل ُيَِّح . مسلم  رواه» سمعَِ ماَ ِب



ّلهَّ رضيِ سُمرة وعن -1548 ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّدث « مْن:  وَس ّنيِ ح ِديٍِّث ع ّنهَُّ يَِّرىَ ِبَح ِذٌب أ ُهوُ ، ك ُد َف ِذبين أح َكاَ ال

. مسلم  رواه»

َء وعْن -1549 ّلهَّ رضيِ أسماَ ْنهاَ ال َلْت اْمرأة أن ع ّلهَّ َرُسوُل  يِّاَ: قاَ إّن ال
َة ليِ َليِّ فهل ضّر ْعُت إْن جناٌَح ع ْيَر زوجيِ من َتشب ِطينيِ الذي غ ؟ ُيِّع

ّلى النبيِّ فقاَل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعَ : وَس ّب ْعَط لـم ِبماَ « الُمتش ِبس ُيِّ َكلَّ
َبيِ ْوُ ٍر َث ٌق» ُزو . عليهَّ  متف

ُعَ ّب ّنهَُّ ُهناَ ومعناَهاَ ، بشبعاَن وليس الّشبعَ ُيِّظهُر الذي  هوُ: الُمتش ُيِّظهُر : أ
ْيسْت فِضيلٌة لهَّ َحصَل أنهَّ ِبس.  حاَِصلة ول ْوُبيِ « ولِ ٍر َث ِذي  أي» زو  :

ٍر ّوُر الذي وهوُ ، ُزو ّناَس على يَِّز ّيِّى بأن ، ال َتَز ّي َيِّ ِد أهل ِبز ِعلم أو الّزه ال
ِة أو ْغُتّر ، الثْرو ِهَّ لي ّناَُس ِب ْيس ال ِتلك هوُ ول ِة ِب ْيُر وقيل ، الّصف ّلهَّ ذلك َغ وال

. أعلم
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ّله قال }.الزور قول تعالى:  { واجتنبوا ال

ّله قال } علم به لك ليس مإا تقف تعالى:  { ول ال

} عتيد رقيب لديه إل قول مإن يلفظ :  { مإا تعالى وقال

} لبالمرصاد ربك تعالى:  { إن وقال

} الزور يشهدون ل تعالى:  { والذين وقال

َة أبيِ وعن -1550 ْكر ّلهَّ رضيِ ب ْنهَُّ ال ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاَل َع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكم « ألِ:  وَس ّبئ ِئر بأكبر ُأن َكباَ َناَ ؟ ال َلى ُقل َب ِهَّ رسوُل يِّاَ :  ّل َقاََل ال  .

ّلهَّ « الشراُك : ُق ، باَل ُقوُ ُع ْيِِّن و ِلد ِكئاَ وكاَن » الوُا ّت َلس ُم « : فقاَل ، َفج
ْوُُل ألِ َق ِر و ُة ، الّزو ِر وشهاَد َهاَ زال  فماَ» الزو َكّرُر َتهَُّ قلناَ حتى ُيِّ ْي َل  :

َكت . عليهَّ  متفق. س
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ٍد أبيِ عن -1551 ْيِّ ّي الّضحاَِك بِن ثاَبِت ز ّلهَّ رضيِ النصاَر وهوُ ، عنهَُّ ال
ْهل من ِة أ ْيع َقاََل قاَل الّرضوُاِن ب ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  وَس
َلف من ٍة يِِّميٍن َعلى َح ّل ٍر ِبم ْي ِم غ ًاَ الْسلَّ ًا، كاَذب َعّمد َت ُهوُ ُم ، َقاََل كماَ ف

َتل ومْن ٍء َنفسهَُّ َق ّذب ، بشيِ ِهَّ ُع ْوُم ِب ِة يِّ ْيس ، الِقياَم ْذٌر رُجٍل على َول َن
ِلكهَُّ لِ ِفيماَ ْؤِمِن ولعُن ، َيِّم ِهَّ الُم ِل ْت َق ٌق» َك . عليهَّ  متف

َة أبيِ وعْن -1552 ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ّلهَّ رُسوُل أّن عنهَُّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِغُيِ  « لِ: قاَل وَس ْنب ّديٍِّق يِّ ُكوَُن أْن ِلِص ًاَ يِّ ّعاَن . مسلم  رواه» َل

ِء أبيِ وعْن- 1553 َدا ّدر ّلهَّ رضيِ ال ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاََل قاَل َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُكوُُن « لِ:  وَس ُنوُن يِّ ّعاَ ّل َء ال َعاَ َء ولِ ، ُشف َدا َه ْوَُم ُش ِة يِّ » الِقياََم
. مسلم رواه



َعْن- 1554 َة و ُدٍب ْبِن َسُمَر ْن ّلهَّ رضيِ ُج ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : قاََل قاََل ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُنوُا « لِ:  وَس ِة َتلَّع ّلهَّ بلعن ِهَّ ولِ ، ال ِب ِر ولِ ، ِبغُض ّناَ » ِباَل
. صحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَلِ والترمذي ، داود أبوُ رواه

ٍد ابن وعن- 1555 ّلهَّ رضيِ مسعوُ ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَُّ ال ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْيس:  وَس َل ّعاَِن المؤِمُن «  ّط ّعاَِن ولِ ، ِباَل ّل َفاَِحِش ولِ ال ، ال
ّي ولِ ِذ . حسٌن : حديٌِّث وقاََل الترمذي  رواه» الب

ِء أبيِ وعْن -1556 ّدْردا ّلهَّ رضيِ ال ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَُّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْبد  إّن: وَس ًاَ َلعَن إذا الع ْيئ ِعدِت ، َش ْعنُة ص ّل ، الّسماَء إلى ال

ُق َل ْغُ ُت ْبوُاُب ف ِء أ َنهاَ الّسماَ ِبُط ُثّم ، ُدو ُق ، الْرِض إلى َته َل ُتغُ ُبهاَ ف َنهاَ أبوُا ، ُدو
ُذ ّثّم ًاَ َتأُخ ْد لْم فإذا ، وِشماَلِ يِّمين ًاَ َتِج ِعَن الذي إلى رجعت مساَغ فإْن ، ُل

ً كاَن ّ ، ِلذلك أهلَّ ِلهاَ إلى رجعْت وإلِ ِئ . داود أبوُ  رواه» قاَ

ْيِن بِن ِعْمَراَن وعْن -1557  ّلهَّ رضيِ الُحص ُهماَ ال ْن َنماَ:  قاَل ع رُسوُُل بي
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِه بعِض فيِ وَس ِر َفاَ ٌة ، أْس َأ ِر ِمَن وامر َعلى النصاَ
ٍة َق َهاَ فضِجَرْت ، َناَ ْت َن َع َل ِهَّ َرُسوُُل ذلَك َفسمعَ ، َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ُعوُهاَ عليهاَ ماَ « ُخذوا : فقاََل ّنهاَ ، ود َنٌُة فإ ُعوُ ّنيِ: ِعمَراُن  قاََل» مل َأ َك  ف
َهاَ ّناَِس فيِ تمشيِ الَن أَرا ِرُض ماَ ال َهاَ يِّع ٌد ل . مسلم رواه.  أح

َة أبيِ وعن -1558 َلَة بّرَز ٍد ْبِن َنض ْي ّلهَّ رضيِ السلِميِّ ُعب ْنهَُّ ال : قاَل ع
ٍة على جاَريٌِّة بينماَ َق َليهاَ ناَ َتاَع بعُض ع ِم م ْوُ َق ْذ ، ال ّلى باَلنبيِّ َبُصَرْت إ َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َق وَس َيِّ َتضاَ ُهم ، : َحْل فقاَلْت ، الَجبُل بهُم و ّل ْنهاَ ال فقاَل الع

ّلى النبيِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْبناَ « لِ : وَس َقٌة ُتصاَِح ْعنٌة عليهاَ َناَ  رواه» ل
. مسلم

ِء بفتح»   « حْل: قوُلهَّ  ِة الحاَ َهيِ ، اللَّّم وإسكاَن ، الُمهمل ِلمٌة و ِر ك لَزْج
البِل.

َلم  ْع َتْشكُل قد الحديِّث هذا أَّن وا ُه ُيِّْس َناَ ْع ُد بل ، فيهَّ إْشكاَل َولِ ، م الُمرا
ّنهيُِ ُهُم أْن ال َب َقُة ِتلك ُتصاَِح ّناَ ِعهاَ عن نهيٌِ فيهَّ وليس ، ال ْي َهاَ ب ْبِح َذ و

ِبهاَ ُكوُ ِر فيِ َوُر ْي ِة َغ ّلى النبيِ ُصْحب ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوماَ ذلك ُكّل بْل وَس
ُه َوُا ّتصّرفاَِت مَن س ِئٌز ال ْنعَ لِ جاَ ْنهَّ م ّ ، ِم ِهَّ ِمْن إلِ ِت َب ّلى ُمصاَح ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع



ّلم ِه لّن ، ِبهاَ وَس ِذ ّتصّرفاَِت ه َهاَ ال ّل ْنهاَ ْبعٌض فُمنعَ جاَئزة كاَنْت ُك َبِقيِ ، ِم ف
ِقيِ ّلهَّ َكاََن ماَ على الباَ َلُم. . وال ْع أ



ِنين غير المعاصي أصحاب بعض نْعَل جواز باب- 265 ّي الُمَع

َثبت ّلهَّ رُسوُل أن الّصحيِح فيِ َو ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَن:  قاَل وَس « ل
ّلهَّ َلَة ال َوُاِص َتوُِصلَة ال ّنهَُّ» والُمْس َعَنقاَل:   وأ ّلهَّ « ل ِكَل ال ّنهَُّ» الّرباَ آَ  وأ
َعَن ّوُريِّن َل ّنهَّ ، الُمَص ّلهَّ  « لعَن: قاَل وأ ّير َمْن ال ْي»  الْرض مناََر َغ : أ

ُدودهاَ ّنهَُّ ، ُح َلعَن:  قاَل وأ ّلهَّ « َق ال ِر ُق الّساَ ِر : قاَل  وأنهَُّ» البيَضة َيِّس
َلعَن ّلهَّ « ِهَّ لعن َمْن ال ْيِّ ِلد َعَن وا َل َو ّلهَّ » «  ِر ذبح َمْن ال ْي ّلهَّ ِلغُ : قاَل  وأنهَُّ» ال
َدَث « مْن ًاَ ِفيهاَ أْح ْو حدث ًاَ آَوىَ أ ِدث ِهَّ ، مح ّي َنُة َفعل ْع ِهَّ َل ّل ِة ال َك ِئ والملَّ

ّناَِس ِعيَن وال ّنهَُّ» أْجم ُهّم: قاََل  وأ ّل ْعلًَّ، العْن  « ال َذكوُاَن ِر ّيَة و ُعص ، َو
ّلهَّ عَصوُا َلهَُّ ال ِه» وَرُسوُ ِذ َوه ِئل ثلَُّث   َعَرِب ِمَن قباَ ّنهَّ ال َلعَن: قاَل وأ » 

ّلهَّ َد ال ُذوا اليهوُ ِئهم ُقبوَُر اتَخ َياَ َد أنب ّنهَُّ» مَساَِج َلعن  وأ ِهيَن «  ِمَن الُمتشب
ِء الّرجاَِل ّنساَ َهاَِت ، ِباَل ّب ِء ِمَن والمتَش ّنَساَ » . باَلّرجاَِل ال

ُعَ ِه َوَجمي ِذ َهاَ ، الصحيِح فيِ اللفاَِظ ه ْعُض ٍم البخاَري صحيحيِ فيِ ب ومسل
ْعُضهاَ ، ِهَماَ فيِ وب ِد ّنماَ ، أح ْدُت وإ ِة الِختَصاَر َقص َهاَ ِباَلشاَر ْي وسأذكُر ، إل

َهاَ َظَم َء إن ، الكتاَب هذا ِمْن أبوُابهاَ فيِ ُمع ّلهَّ شاَ . تعاَلى ال

حّق بغير المسلم ّبَس تحريم باب- 266
ّله قال بغير والمؤمإنات المؤمإنين يؤذون تعالى:  { والذين ال

ًا احتملوا فقد اكتسبوا مإا ًا بهتان ًا وإثم } . مإبين

ٍد ابِن  وعِن-1559 ّلهَّ رضيِ َمسعوُ ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل َعنهَُّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِم  « ِسباَب: وَس ِل ٌق الُمْس ُلهَُّ ، ُفسوُ َتاَ ِق ْفٌر و ٌق» ُك . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ ذّر أبيِ وعْن- 1560 ْنهَُّ ال ّنهَُّ ع ّلهَّ رُسوُل سِمعَ أ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ً رُجٌل َيِّرميِ « لِ:  يِّقوُُل وَس ِفْسِق َرُجلَّ ِر أو ِباَل ْف ُك ّ ، ال ارتدت إلِ
ِهَّ ُكن لْم إْن ، علي ُبهَُّ َيِّ ّي  رواه» كذلَك صاَِح . البخاَر

َة أبيِ وعْن- 1561 ّلهَّ رضيِ ُهَريِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوَُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َتساَباَِن:  قاََل  وَس َعلى َقاَلِ َماَ « الُم ِدي َف َباَ ُهماَ ال ْن ّتى ِم ِدي ح َت ْع َيِّ

ُلوُُم . مسلم  رواه» المظ

ّلى النبيِّ ُأتيَِ:  قاََل  وعنهَُّ-1562 ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْد ِبرُجٍل وَس ِرب َق َش
ُه : قاََل ُبوُ ْيَِّرة أبوُ قاَل » « اضر ّناَ  ُهَر َفِم ِه الّضاَرُب :  ِد والّضاَرُب ، ِبي



ِلهَّ ْع ِرُب ، ِبن ِهَّ والّضاَ َلّماَ ، بثوُب َقوُم بعض قاَل ، انَصرَف ف ّلهَّ : أخزاَك ال ، ال
ُلوُا « لِ : قاَل ُقوُ ُنوُا لِ ، هذا ت ِعي ِهَّ ُت َطاََن علي . البخاَري  رواه» الّشي

ْنهَُّ -1563 ْعُت قاََل وع ّلهَّ رُسوُل : سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس «:  َيِّ
َذف من َكهَُّ َق ُلوُ ٍهَّ ُيِّقاَُم ِباَلّزناَ مْم ّد علي ِة يِّوَُم الَح ّ ، الِقياََم ُكوَُن أْن إلِ كماَ َيِّ
ٌق» قاََل . عليهَّ  متف

شرعية ومإصلحة حّق بغير المإوات ّبَس تحريم باب- 267
فيه ذلك ونحو وفسقه بدعته في به القتداء مإن التحذير هي

قبله. الباب في السابقة والحاديث الية

ِئشَة  وعن-1564 ّلهَّ رضيِ عاَ ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَلْت عنهاَ ال ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّبوُا « لِ:  وَس ُهْم الموُاَت، َتُس ّن ْوُا قد َفإ ْفَض ّدموُا ماَ إلى أ  رواه» َق

. البخاَري

اليذاء عن النهي باب- 268
ّله قال بغير والمؤمإنات المؤمإنين يؤذون تعالى: { والذين ال

ًا احتملوا فقد اكتسبوا مإا ًا بهتان ًا وإثم } . مإبين

ِد وعْن -1565  ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ العاَص بن َعمرو بِن ال ُهَماَ ال ْن : قاَل قاََل ع
ِهَّ َرُسوُُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ِلُموَس ِلَم مْن « الُمْس ِلُموَُن َس ِمْن الُمْس
ِهَّ ِن ِه ِلَساَ ِد َهاَِجُر ، ويِّ َهى ماَ َهَجر مْن والُم ّلهَّ َن ْنهَُّ ال ٌق»  ع . عليهَّ متف

ّلهَّ رسوُُل : قاَل قاََل وعنهَُّ -1566  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « َمْن:  وَس
ِر عن ُيَِّزْحزَح أن أحّب ّناَ ْدَخل ، ال َيِّ ّنَة و ِهَّ ، الج ِت َتأ ُتهَُّ فل ّي ِن َوُ م ُه ِهَّ ُيِّؤِمُن و باَلل

ِم ْوُ َي ِر وال َيأِت ، الِخ ْل ّناَِس إلى َو َتيِ أْن ُيِِّحّب الذي ال ْؤ ِهَّ ُيِّ ْي مسلم  رواه» إل
.

ُهوُ ْعُض و َق طوُيٍِّل َحديٍِّث ب ِة باَب فيِ سب ِة طاَع ِر ُولِ . الُموُ

والتدابر والتقاطع التباغض عن النهي باب- 269
ّله قال } . إخوة المؤمإنون تعالى:  { إنما ال

} . الكافرين على أعزة المؤمإنين على تعالى:  { أذلة وقال
ّلِه، َرُسول تعالى:  { مإحمد وقال على أشداء مإعه والذين ال

} . بينهم رحماء الكفار



ّلهَّ رضيِ أنٍس وعْن -1567  ّلى النبيِّ أّن َعنهَُّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : قاَل وَس
َغُضوُا « لِ ُدوا، ولِ ، َتباَ َ تحاَس َبُروا ولِ ُعوُا ولِ ، َتدا َقاَط ُنوُا ، َت ُكوُ َد َو ِهَّ ِعباَ ّل ال

ًاَ ٍم َيِِّحّل ولِ ، إخوُان ِل ْهُجَر أْن ِلُمْس َق أَخاَه يِّ ٌق» ثلٍَّث َفوُ . عليهَّ متف

َة أبيِ  وعْن -1568 ْيَِّر ّلهَُّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوَُل أّن َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َتُح:  قاَل وَس ْف ُت ْبوُاُب «  ِة أ ّن ْوَُم الَج ْيِن َيِّ َن ْوَُم الِث َيِّ َفُر ، الَخِميس و ْغُ ُي ُكّل َف ِل

ٍد ْب ِرُك لِ ع ِهَّ ُيِّْش ّل ًاَ ِباَل ّ ، َشيئ ً إلِ َنت رُجلَّ ْينهَُّ كاَ ْيَن ب َب ِهَّ و ُء أخي : فيقاَُل َشْحناَ
ِظُروا ْن ْيِِّن أ ّتى هذ ِلحاَ ح َط ِظُروا ، يِّص ْن ْيِِّن أ َذ ّتى ه ِلحاَ ح َط  رواه» ، َيِّص
. مسلم

ٍة وفيِ  ْعَرُض:  لهَّ روايِّ ُت ْعماَُل «  ِم ُكّل فيِ ال ْيِن َخميٍس يِّوُ َن َكر» َواث َذ  و
ُه َوُ . نْح

الحسد تحريم باب- 270
أو دين نعمة كانت سواء صاحبها عن نعمة زوال تمني هو

دنيا
ّله قال ّله آتاهم مإا على الناس يحسدون تعالى:  { أم ال ال
} . فضله مإن

رقم الحديث (انظر قبله الباب في السابق أنس حديث وفيه
1564. (

َعْن -1569  ّلهَّ رضيِ ُهَريِّرة أبيِ و ْنهَُّ ال ّلى النبيِّ أّن ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُكْم:  قاََل  ّيِّاَ َد « إ َد فإّن ، والحس ُكُل الحس ُكُل َكماَ الحسناَِت يِّأ ْأ ًناَُر َت ال

ْو ، الحطَب ُعْشَب قاَل أ .  داود أبوُ رواه  » ال

التجّسس عن النهي باب- 271
َكلم والتسّمع استماُعُه يكره مَإن ل

ّله قال } . تجسسوا تعالى:  { ول ال
مإا بغير والمؤمإنات المؤمإنين يؤذون تعالى: { والذين وقال

ًا احتملوا فقد اكتسبوا ًا بهتان ًا وإثم } . مإبين

َة أبيِ وعْن -1570  ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ّلهَّ رُسوُل أّن عنهَُّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكْم : قاَل وَس ًيِّاَ ّظّن « إ ّظّن فإن ، وال ِديَِّث أكذُب ال ، تَحّسُسوُا ولِ ، الح

َفُسوُا ولِ َتجّسُسوُا ولِ ُدوا ولِ تناَ َغُضوُا، ولِ ، تَحاََس ُوا ولِ َتباَ َبر ُنوُا ، َتدا ُكوُ و



ِهَّ ِعباَد ّل ًاَ ال ُكْم َكماَ إْخوُان ِلُم أمر ِم أُخوُ . الُمْس ِل ِلُمهَُّ لِ ، الُمْس ولِ ، يِّظ
ُلهَُّ ُذ ُه ولِ يِّخ ّتقوُىَ ، يِّْحقُر ُهناَ ال َوُىَ ، ه ّتق ُهناَ ال ُيِّشير» ه ِره إلى  و ْد « َص

ٍء ِبْحسِب ِقر أن الّشّر ِمن امري ُه يِّْح ِم ُكّل ، المِسلم أخاَ على الُمسل
ِم ِل ُلهَّ، ، وِعْرُضهَُّ ، : دُمهَُّ حَراٌم الُمْس ّلهَّ إّن وَماَ ُظُر لِ ال ْن ُكْم، إلى َيِّ ِد أْجساَ

ُكْم إلى َولِ ِر َوُ ُظُر ولكْن وأعماَلكم ، ُص ْن ُكْم» إلى َيِّ ِب ُلوُ .ُق

ُدوا « لِ:  روايِّة وفيِ  َغُضوُا َولِ ، َتحاََس َباَ ولِ تَحّسُسوُا ولِ َتَجّسُسوُا َولِ ، َت
َناَجُشوُا ُنوُا َت ُكوُ َد و َباَ ِهَّ ِع ّل ًاَ ال َوُان  .» إْخ

ٍة وفيِ  ُعوُا « لِ:  روايِّ َط َقاَ َبُروا َولِ ، َت َدا َغُضوُا َولِ ، َت َباَ ُدوا ولِ َت ، تَحاَس
ُنوُا ُكوُ َد َو َباَ ِهَّ ِع ّل ًاَ ال َوُان .»  إْخ

َهاََجروا  « لِ: روايِّة وفيِ  ْعَ َولِ َت ِب ِم َيِّ ُك ْعُض ْعٍض بيعَ على َب .»  َب

َثَرهاَ البخاَري وروىَ ، الروايِّاَت هذه : بكّل مسلم رواه  . أك

َعْن -1571  َعاَويَِّة و ّلهَّ رضيِ ُم ْنهَُّ ال ْعُت قاََل ع ِهَّ َرُسوَُل : َسِم ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ّنَك:  َيِّ ْعَت إن « إ ّتب ْوُراِت ا ِلميَن َع ُهْم الُمْس َت ْد ، أفَس

ْو ْدَت أ ُهَم أْن ِك َد صحيح.  حديٌِّث» ُتفِس

ُه     صحيح. بإسناَد داود أبوُ روا

ٍد ابِن وعِن -1572  ّلهَّ رضيِ مسعوُ ْنهَُّ ال ّنهَُّ َع ِتَى أ َذا:  َلهَُّ َفقيَل ِبَرُجٍل ُأ ه
ُطُر ُفلٌَّن ُتهَُّ َتْق َي ًا ِلْح ّناَ فقاََل ، َخمر ْد : إ َناَ َق ّتَجّسِس عِن ُنهي ِكْن ، ال إن ول
َهْر َناَ يِّظ ٌء َل ْذ ، َشيِ ِهَّ َنأُخ . صحيٌح َحَسٌن َحديٌِّث ، ِب

ٍد داود أبوُ رواه  ٍم البخاَري َشْرِط َعلى بإْسناَ . ومسل

غير مإن بالمسلمين الظّن سوء عن النهي  باب- 272
ضرورة

ّله قال ًا اجتنبوا آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا ال مإن كثير
} . إثم الظن بعض إن الظن

َة أبيِ وعْن -1573  ّلهَّ رضيِ ُهَريِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكْم: قاَل وَس ّيِّاَ َّظّن  « إ ّظّن فإّن ، َوال َذُب ال ِديِِّث أك ٌق» الَح . عليهَّ  متف



المسلمين احتقار تحريم باب- 273
ّله قال قوم مإن قوم يسخر ل آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا ال

ًا يكونوا أن عسى أن عسى نساء مإن نساء ول مإنهم، خير
ًا يكن َبُزوا ول أنفسكم، تلمزوا ول مإنهن، خير َنا باللقاب؛ َت
هم فأولئك يتب لم ومإن اليمان، بعد الفسوق السم بئس

} . الظالمون
} . لمزة همزة لكل تعالى:  { ويل وقال

ّلهَّ رضيِ ُهَريِّرة أبيِ وعْن -1574  ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل أّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِبَحْسِب قاََل وَس ٍء «  ِري ِقَر أن الّشّر ِمَن اْم ُه يِّْح ِلَم أَخاَ  رواه» الُمْس
ًاَ سبق وقد ، مسلم ِريِّب . بطوُلهَّ ق

َعن -1575 ْبِن و ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رضيِ مس ّلى النبيِ عن ، عنهَُّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْدُخُل « لِ:  قاََل  وَس ّنَة َيِّ ِهَّ فيِ َكاََن مْن الَج ِب ْل َقاَُل َق ْث ٍة ِم ٍر ِمْن َذّر ْب » ، ِك
َقاََل ُكوَُن أْن ُيِِّحّب الّرُجَل : إّن َرُجٌل َف ُبهَُّ َيِّ ْوُ ًاَ َث ُلهَُّ ، َحسن ْع َن َنًة و فقاَل ، َحَس

ّلهَّ « إّن:  ْبُر ، الَجَماَل ُيِِّحّب َجِميٌل ال ِك َطُر ال ّق َب َغْمُط ، الَح ّناَِس و » ال
. مسلم رواه

َنى  ْع ّق « بطر َوَم ْفعهَّ» الَح َد ُهم ،  :  ُط َغْم ُهْم» « و َقاَر ِت ْد ،  : اْح َق َق و َب َس
ُنهَُّ ْوَضح بياَ ِر باَب فيِ َهذا ِمْن أ ِكب . ال

ُدِب وعن -1576 ْن ِد بن ُج ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ ال ّلهَّ رسوُُل : قاََل قاََل عنهَُّ ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ َرُجٌل « قاََل:  وَس ّل ِفُر لِ : وال ْغُ ّلهَّ َيِّ ُفلٍَّن ال َقاََل ، ل َف
ّلهَّ ِذي ذا : َمْن َوَجّل َعّز ال ّل ّلى ا َأ َت ِفَر لِ أْن عليِّ َيِّ ُفلٍَّن أغ ّنيِ ل َفْرُت َقد إ َغ
ْطُت ، َلهَُّ َب َأْح َلَك ًَو . مسلم  رواه» عَم

بالمسلم الشماتة إظهار عن النهي باب- 274
ّله قال } . إخوة المؤمإنون تعالى:  { إنما ال

في الفاحشة تشيع أن يحبون الذين تعالى:  { إن وقال
} . والخرة الدنيا في أليم عذاب لهم آمإنوا الذين

ِثلَة وعْن -1577  َقعَِ بِن َوا ّلهَّ رضيِ الْس ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاََل ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِر « لِ:  وَس ِه ْظ َتة ُت ّلهَُّ َفيْرحْمهَُّ لخيك الّشَماَ ِليَك ال َت َويِّب

.  حسٌن حديِّث :  وقاَل الترمذي  رواه»



َة أبيِ حديُِّث الباَب وفيِ  ُق هريِّر ّتَجّسِس باَب فيِ الساَب ُكّل:  ال  »
ِم ِل ِم على الُمْس ِل .  الحديِّث» حَراٌم الُمْس

ظاهر في الثابتة النساب في نْعّالط تحريم باب- 275
الشرع

ّله قال بغير والمؤمإنات المؤمإنين يؤذون تعالى:  { والذين ال
ًا احتملوا فقد اكتسبوا مإا ًا بهتان ًا وإثم } . مإبين

َعْن -1578  َة أبيِ َو ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال َقاََل قاََل َع ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َتاَن: وَس َن ْث ّناَِس فيِ  « ا ِهم ُهَماَ ال ْفٌر ِب ْعُن ُك ّط ّنَسِب فيِ : ال ال

َياَحُة ، ّن . مسلم  رواه» الّميت على وال

والِخداع الغش عن النهي باب- 276
ّله قال بغير والمؤمإنات المؤمإنين يؤذون تعالى:  { والذين ال

ًا احتملوا فقد اكتسبوا مإا ًا بهتان ًا وإثم } . مإبين

َعْن -1579   َة أبيِ َو ّلهَّ رضيِ ُهَريِّر ِهَّ َرُسوَُل أّن َعنهَّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َناَ حَمَل  « مْن: َقاََل  وَس ْي َل ْيَس ، الّسلََّح َع َل ّناَ َف َناَ وَمْن ، ِم ْيَس ، َغّش َل َف

ّناَ . مسلم  رواه» ِم

ٍة وفيِ  ّلهَّ َرُسوُل أّن َلهَّ روايِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِة َعلى مّر وَس ْبَر ُص
ٍم ْدَخَل ، َطعاَ ُه َفأ َلْت ، فيهاَ يِّد ُعهَُّ َفناَ ِب ً أَصاَ َللَّ َقاََل ، َب َذا َماَ:  َف َصاَِحَب يِّاَ َه

ِم َعاَ ّط َقاََل ؟ ال ْتهَُّ »  ُء أَصاَب ّلهَّ َرُسوَُل َيِّاَ الّسَماَ َفلََّقاََل:  ال َتهَّ « أ ْل َق َجع ْوُ َف
ِم َعاَ ّط ّتى ال ُه َح ّناَس َيِّرا َناَ َمْن ، ال ْيَس َغّش َل ّناَ َف » . ِم

ْنهَُّ -1580 َع ّلهَّ َرُسوَُل أّن َو ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َناَجُشوُا « لِ:  َقاَل  وَس َت
ٌق» . عليهَّ  متف

َعْن -1581  ّلهَّ رضيِ ُعمر ابِن َو ُهَماَ ال ْن ّلى النبيِّ أّن ، َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َهى وَس ّنَجِش عن َن ٌق ال عليهَّ. . متف

ْنهَُّ -1582  َع َكَر: َقاََل و َذ ِهَّ ِلَرُسوُِل َرُجٌل   ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّنهَُّ وَس أ
ُع ُيوُِع فيِ ُيِّْخد ُب َقاََل ؟ ال ِهَّ َرُسوُُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « مْن : وَس
ْعَت َيِّ ُقْل ، باَ َبَة لِ َف ٌق»  ِخلَّ . عليهَّ متف



ٍء» « الِخلَّبُة  ٍة  بخاَ ٍء ، مكسوُرة معجم ِديِّعُة : وهيِ موُحدة وباَ . الخ

َعْن -1583 َة أبيِ َو ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر َقاََل َقاَل َعنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّبب  « َمْن: وَس ْوَجة َخ ٍء َز ِري ْو ، اْم َكهَُّ أ ُلوُ ْيَس ، مْم َل ّناَ َف » ِم
ُه . داود أبوُ روا

ٍء» « خبب  ٍء ثم ، معجمة  بخاَ ْي مكررة موُحدة باَ ُه : أ َد َعهَُّ : أفس . وخد



درَالغ تحريم باب- 277
ّله قال } . بالعقود أوفوا آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا ال

ً كان العهد إن بالعهد تعالى:  { وأوفوا وقال } . مإسئول

َعْن -1584  ِد و ْب ِهَّ ع ّل ّلهَّ رضيِ العاَص ْبِن َعْمرو ْبِن ال ُهَماَ ال ْن رُسوَُل أّن َع
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٌعَ:  َقاََل وَس ِهَّ ُكّن َمْن « أْرب ًاَ كاََن ، في ِفق َناَ ًاَ ُم خاَلص

َلٌة فيهَّ كاَنْت َوَمْن ، ُهّن َخْص ْن ِهَّ كاََن ، ِم َلٌة ِفي ّنفاَِق ِمَن َخْص ّتى ال : يِّدعهاَ ح
ّدَث وإذا ، خاََن أؤتِمَن إذا َذب ح َد وإذا ، َك َه َدر عاَ  .» َفجر َخاََصم وإذا ، َغ

ٌق . عليهَّ متف

ٍد ابن وعن -1585  ُعوُ ّلهَّ رضيِ وأنٍس ، ُعمَر وابِن ، مْس ُهْم ال ُلوُا عن : َقاَ
ّلى النبيِّ َقاََل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ُكّلوَس ِل ٍر «  ِد ٌء َغاَ َوُا ْوَُم ِل ِة يِّ َقاَُل ، الِقياَم : ُيِّ
ِه ِذ ُة ه ْدَر ٌق» ُفلٍَّن َغ . عليهَّ  متف

َعْن -1586  ٍد أبيِ َو ِعي ِري َس ْد ّلهَّ رضيِ الُخ ّلى النبيِ أّن َعنهَُّ ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكّل: َقاَل وَس ِل ٍر   ِد ٌء َغاَ َد ِلوُا ِتهَّ ِعن ْوَُم إْس ِة َيِّ ُعَ الِقياَم َف ِر َلهَُّ ُيِّْر ْد ِبق
ِه ِر ْد ْعظُم َغاَدر ولِ ألِ ، غ ًا أ ْدر ٍة أمير ِمْن َغ .  مسلم  رواه» عاَّم

َة أبيِ وعْن -1587  ّلهَّ رضيِ ُهَريِّر ّلى النبيِ عن عنهَُّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َقاََل: قاَل  وَس ّلهَّ   َثٌة تعاَلى ال ُهْم أناَ َثلَّ ْوَُم َخْصُم ِة يِّ َياََم ِق َطى : َرُجٌل ال أع

َدَر ُثْم بيِ ًا باَع َورُجٌل ، َغ َأكل ُحر َنهَُّ ف َتأجَر ورُجٌل ، ثم ًا اس ، أِجير
ْوُفيِ َت َلْم ، ِمنهَُّ َفاَْس ِهَّ و ِط ْع ُه ُيِّ . البخاَري رواه»  أْجَر

ونحوها بالعطية المّن عن النهي باب- 278
ّله قال صدقاتكم تبطلوا ل آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا ال

} . والذى بالمن
ّله سبيل في أمإوالهم ينفقون :  { الذين تعالى وقال ل ثم ال

ًا أنفقوا مإا يتبعون } . أذى ول مإن

ّلهَّ رضيِ َذّر أبيِ وعْن -1588 ّلى النبيِّ عِن عنهَُّ ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َثلَّثٌة:  َقاََل  ُهْم لِ «  ّلُم ّلهَّ ُيِّك ْوَُم ال ِة يِّ ُظُر ولِ ، القياَم ْن ِهْم َيِّ ْي ِهْم ولِ ، إل ّكي ُيَِّز

ُهْم َفقرأهاَ قاَل » أليٌم عذاٌب َول ّلهَّ رسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َثلََّث وَس
ُبوُا ذّر أبوُ . قاَل َمّراٍت ّلهَّ رسوَُل يِّاَ ُهْم مْن وَخِسروا : َخاَ ِبُل قاَل ، ال الُمس

ّناَُن، ، ُق والَم ِف ْن َكاَذِب باَلِحلِف سلعتهَُّ والُم . مسلم رواه»  ال



ٍة وفيِ   ُه  « المسبُل: لهَّ روايِّ ْعنيِ» إزار ِبُل  يِّ ُه : المْس َبهَُّ إَزار ْوُ َث َفَل و أس
ْيِن ِمِن َب ْع َك ِء. ال َيلَّ للُخ
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ّله قال اتقى بمن أعلم هو أنفسكم تزكوا تعالى:  { فل ال
. {

الناس يظلمون الذين على السبيل تعالى:{إنما وقال
أليم}. عذاب لهم الحق،أولئك بغير الرض في ويبغون

َعْن -1589 ّلهَّ رضيِ حماَر ْبِن ِعياَض و ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل َقاَل  َقاَل ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ « إن:  وَس ْوَحى َتعاَلى ال ُعوُا أن إليِّ أ ِغُيَِ لِ َحتى توُاض ْب يِّ
ٌد ٍد على أَح ْفخَر ولِ ، أح ٌد يِّ ٍد على أح . مسلم  رواه» أح

ِة أهُل قاَل َبغُيُِ: اللغُ ّدي:   ال َع ّت ِتطاَلُة ال . والِس

َة أبيِ وعن -1590  ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َلَك الّرُجُل قاَل  « إذا: َقاَل وَس ّناَُس : ه ُهوُ ، ال ُهْم ف ُك َل ْه مسلم  رواه» أ

.

ُة الّروايُِّة  ُهوُر ُهْم:  المْش ُك ْهل ِبرفعَِ» « أ ِوي ، الكاَِف   َهاَ وُر ِب َنص .وهذا ِب
ّنهيِ ًاَ ذلَك قاََل لمْن ال ِهَّ عْجب ْفِس ًا ، ِبن ُغر ًاَ ، للناَِس وتصاَ ِتفاَع ْيهْم واْر َل ، ع
َذا َه ْقٍص ِمن الناَس فيِ يِّرىَ لماَ قاَلهَُّ مْن وأماَ ، الحرام ُهوُ ف أْمر فيِ ن

ِهم ِن َقاَلهَُّ ، ديِّ ًاَ و ِهْم َتحّزن ْي َل ّديِِّن وعلى ، ع ِهَّ بأس فلَّ ، ال َكذا ب َه ُه .  َفّسر
ُء ُعلماَ ُه ال َلهَّ وِممْن ، وفّصلوُ ِة ِمَن قاَ ْعلَّم الئم أنٍس ابُن : ماَلُك ال

ّطاَبيِّ، ّي ،والَخ ِد ْوَضْحتهَّ وقد ، وآَخروَن والحمي ِر كتاَب فيِ أ َكاَ ْذ » . « ال
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 ذلك نحو أو بفسٍق تظاهٍر أو المهجور في لبدعة إل

ّله قال بين فأصلحوا إخوة المؤمإنون تعالى:  { إنما ال
} . أخويكم

} . والعدوان الثم على تعاونوا تعالى:  { ول وقال

َنٍس وعْن -1591 ّلهَّ رضيِ أ ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُعوُا « لِ:  وَس َط َقاَ ُدوا ولِ ، تباَغُضوُا ولِ ، َتدابروا ولِ ، َت ُنوُا ، تحاَس ُكوُ و



َد ِهَّ ِعباَ ّل ًاَ ال ٍم يِِّحّل . ولِ إْخوُان ِل ْهُجَر أْن لُمْس ُه يِّ َق أَخاَ ٌق» َثلٍَّث َفوُ  متف
. عليهَّ

ّلهَّ رضيِ أيِّوَُب أبيِ وعْن -1592  ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ٍم يِِّحّل « لِ:  َقاَل وَس ِل ْهُجَر أْن لُمْس ُه َيِّ َق أَخاَ ْوُ َتِقياَِن َلياٍَل َثلَِّث ف ، : يِّل

ِرُض ُيع ِرُض هذا ف ُيِّع ُهماَ ، هذا و ْيُر ِذي وَخ ّل ْبدأ ا ِم يِّ ٌق» باَلّسلَّ . عليهَّ  متف

َة أبيِ وعْن -1593 ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ْنهَّ ال َقاَل َقاَل ع ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْعرُض: وَس ُت ْعماَُل  «  ِفر ، وَخميس اثنين ُكّل فيِ ال ّلهَّ فيغُ ال
ُكّل ٍء ِل ِرُك لِ اْمري ِهَّ ُيِّْش ّل ًاَ ِباَل ْيئ ًءا إلِ ، َش َنْت اْمر َنهَُّ َكاَ ْي ْيَن ب ِهَّ وب ُء أِخي ، َشْحناَ

ُقوُُل ُكوُا في ْتُر َذيِِّن : ا ّتى ه ِلحاَ ح . مسلم  رواه» يِّْصط

َعْن -1594  ٍر و ّلهَّ رضيِ جاَب ْنهَُّ ال ْعُت َقاَل ع ّلهَّ رُسوُل : سِم ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َطاََن « إّن:  يِّ ْي ْد الّش ُه أْن يِّئَس َق ُبد ْع ّلوُن َيِّ فيِ الُمص

ِة ِكن العرِب َجزيِّر ِريِِّش فيِ ول ّتْح ْينهم ال . مسلم  رواه» ب

ِريُِّش َتْح ُد» « ال ِبهم وتغُييُر  الفساَ ُلوُ ُعهم ُق ُط َقاَ َت . و

ّلهَّ رضيِ هريِّرة أبيِ  وعْن-1595  ْنهَّ ال ّلهَّ رسوُل : قاَل َقاَل َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٍم يِِّحّل « لِ وَس ِل ْهُجَر أْن لمْس َق أَخاَه يِّ ْوُ َهجر فمْن ، َثلٍَّث ف

َق ْوُ َناَر دَخل فماَت ثلٍَّث َف  .» ال

ُه  ٍد داود أبوُ روا . البخاَري شْرِط على بإْسناَ

َعْن -1596  ِد خَراٍش أبيِ و ْدَر ٍد أبيِ بن ح ْدر َقاَُل ، الْسلميِ ح ُيِّ و
ِبيِ الّسلميِ ّلهَّ رضيِ الّصحاَ ْنهَُّ ال ّنهَُّ َع َعَ أ ّلى النبيِ َسِم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ُقوُُل ُه َهجر « مْن:  يِّ َنًة أخاَ ُهوُ َس ْفِك َف ِهَّ َكس بإسناَد داود أبوُ رواه» . دِم
. صحيح

َة أبيِ وعْن -1597  ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوَُل أَّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْؤِمٍن َيِِّحّل  « لِ: َقاََل وَس ْهُجَر أْن لُم ًاَ يِّ ْؤِمن َق ُم ْوُ ِهَّ مّرْت َفإْن ، َثلٍَّث َف ِب
َقهَُّ ، َثلٌَّث ْل َي ْل ّلْم ، َف ُيَس ْل ِهَّ و ْي َل ّد َفإن ، َع ِهَّ َر ِد الّسلَّم، علي َق َكاَ ف َتَر فيِ اْش
ِر ّد َلْم وإْن ، الْج ِهَّ َيُِّر ْي َل ْد ، َع َق َء َف ِم باَ ّلُم وَخَرَج ، باَلث ِة» ٍمن الُمس .الهْجر



ُه  ٍد داود أبوُ روا َنِت : إذا داود أبوُ . قاَل حسن بإسناَ ُة َكاَ ِهَّ الهْجَر ّل َتعاَلى ل
ْيس َل َذا ِمْن َف ٍء فيِ ه . شيِ
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  يفهمه ل بلساٍن تيحدثا أن وهو ٍلحاجة إل إذنه بغير

ّله قال } . الشيطان مإن النجوى تعالى:  { إنما ال

ْبِن وعن -1598 ّلهَّ رضيِ ُعَمَر ا ُهَماَ ال ْن ِهَّ رُسوَُل أّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُنوُا  « إذا: َقاَل  وَس َثًة، َكاَ َناََجى َفلَّ َثلَّ َت َناَِن َيِّ ْث ِلِث ُدوَن ا ّثاَ ٌق» ال  متف
. عليهَّ

َقاََل َوزاد داود أبوُ ورواه  ُبوُ :  ْلُت: صاَلح أ ُق ْبِن   : َقاََل ؟ : فأربعة ُعمَر لِ
.يِّضّرَك» لِ

ِد  : عْن» « الُموُطأ فيِ ماَلك ورواه  ْب ِهَّ ع ّل ٍر بِن ال َناَ ْنُت:  َقاََل ِديِّ َناَ ُك أ
ْبُن ِر ِعند ُعمَر َوا ِد دا ِل َبَة بن خاَ َء ، الّسوُِق فيِ التيِ ُعق ُد رُجٌل َفجاَ أْن ُيِّريِّ

َيهَُّ َناَِج ْيس ، ُيِّ َل ٌد ُعمر ابِن معَ و ْيري، أَح ً ُعمَر ابُن َفدعاَ َغ ّتى آَخر رُجلَّ ح
ّناَ َعًة ُك َب ِلِث وللّرُجِل ليِ فقاَل ، أْر ّثاَ ّلذي ال َتأِخرا َدعاَ ا ًاَ : اْس ْيئ ّنيِ ، َش فإ

ْعُت ّلهَّ رُسوَُل َسِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َناََجى « لِ : َيِّ َت َناَِن َيِّ ْث دوَن ا
ٍد .»  َواح

ٍد ابِن َوعن -1599 ُعوُ ّلهَّ رضيِ مْس ِهَّ رُسوَُل أّن عنهَُّ ال ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُتْم  « إذا: قاَل  وَس ْن َناَجى َفلَّ َثلَّثة، ُك َت َناَِن َيِّ ْث ِر ُدوَن ا ّتى الَخ ُطوُا ح ِل َت تْخ

ّناَِس ُنهَُّ َذلَك أّن أْجل ِمْن ، باَل ِز ٌق» ُيِّح عليهَّ.  متف

والدابة دَْبالع تعذيب عن النهي باب- 282
الدب قدر على زائد أو شرعي سبب بغير والولد والمرأة

ّله قال ًا تعالى: { وبالوالدين ال القربى وبذي إحسان
الجنب والجار القربى ذي والجار والمساكين واليتامإى
ّله إن أيمانكم؛ مإلكت ومإا السبيل وابن بالجنب والصاحب ل ال

ً كان مإن يحب ًا مإختال } . فخور

ّلهَّ رضيِ ُعمر ابِن َوعِن -1600 ُهماَ ال ْن ِهَّ رسوُل أّْن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّذبِت: َقاَل  وَس ُع ٌة  «  ٍة فيِ اْمَرأ ّتى حبستهاَ ِهّر َتْت َح َلْت ، ماَ َدخ َهاَ َف ِفي



ّناََر َهاَ ِهيَِ لِ ، ال ْت ْطعم ْتهاَ أ َق َهاَ هيِ إذ ، وس ْت َبس َهاَ ِهيِ ولِ ح ْت ُكُل َتَرك ِمْن َتأ
ٌق» الرض َخَشاَِش . عليهَّ  متف

ِة الخاَء » بفتح الْرِض « َخَشاَُش : المكررة المعجمة وباَلشيِن ، المعجم
ُتهاَ َهوُاّمهاَ وهيِ . وحَشرا

ْنهَُّ -1601 ّنهَُّ وع َياٍَن مّر أ ْت ِف ْيٍِّش ِمْن ب ْد ُقر ُبوُا َق ًا نص ْير ُهْم َط َنهَُّ و ْد يِّْرُموُ َق و
ُلوُا ِر ِلصاَحِب جع ْي ّط ٍة ُكّل ال ِطئ ِهْم ِمْن َخاَ ِل ْب َلّماَ ، َن ُوا َف ُقوُا ُعمَر ابَن رأ َفّر ت
َقاََل َعَل مْن:  ُعَمَر ابُن َف ّلهَّ َلعَن ؟ هذا َف ّلهَّ رُسوَُل إّن ، هذا َفعَل َمن ال ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَن وَس َذ من َل ّتَخ ًاَ ا ْيئ ِهَّ َش ًاَ الّروُح ِفي ٌق. َغرض عليهَّ  متف

.

ْلغَُرُض ِء ، المعجمة الغُين  : بفتح» « ا ُهوُ والرا َهدُف و ُء ، ال ّلذي والّشيِ ا
ِهَّ ُيِّْرَمى َلي . إ

َعْن -1602 َنٍس و ّلهَّ رضيِ أ ْنهَُّ ال َهى: َقاَل ع َن ّلهَّ رُسوُُل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َبَر أّن وَس َهاَئُم ُتْص َب ْل ٌق. ا َناَه ، عليهَّ  متف ْع ُتْحبَس وَم ْتِل :  َق ْل . ل

َعْن -1603 ِد َعليِّ أبيِ َو ْيِّ َوُ َقّرٍن بِن ُس ّلهَُّ رضيِ ُم ْنهَُّ ال ْد: َقاََل ، ع َق َل  
ُتنيِ ْيِّ َعَ َرأ ِب ٍة ساَ َع ْب َناَ ُمقّرٍن بنيِ ِمْن س ِدٌم َماَل ّ َخاَ ٌة إلِ َناَ َلطمهاَ واِحد أْصغُُر
َناَ ّلهَّ رُسوُُل فأَمر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقهاَ. أْن وَس ِت ْع ُن

ٍة . وفيِ مسلم رواه ِبعَ: روايِّ ٍة  « ساَ  .» ليِ إْخوُ

ٍد أبيِ وعْن -1604 ُعوُ ّي َمْس ِر ْد ّلهَّ رِضيَِ الب ْنهَُّ ال ْنُت: َقاَل ع ُك ِرُب   أْض
ًاَ ْعُت باَلّسوُِط، ليِ غلَّم ًاَ َفسِم َلْم : َخلفيِ ِمْن صوُت ٍد أباَ « اع ُعوُ » َمْس
َلْم َهْم َف ْف ْوَُت أ َغُضب، ِمَن الّص ْل َلّماَ ا َناَ َف ّنيِ د ّلهَّ رُسوُُل ُهوُ إذا ِم ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل ُهوُ َفإذا وَس َلْم: َيِّ ٍد أباَ  « اع ُعوُ ّلهَّ أّن مْس ْقدُر ال ْيَك أ َل ع
ْنَك ِم هذا َعلى ِم ُغُلَّ ْلُت » ال ُق ًاَ أْضرُب : لِ َف ُلوُك ُه مم َد ْع ًا ب . أبد

ٍة وفيِ  َوايِّ َقَط: ر َفَس ْوُُط   ِدي ِمْن الّس ِهَّ ِمْن يِّ ِت ْيب . ه

ٍة وفيِ ْلُت روايِّ ُق َيِّاَ: : ف ّلهَّ رُسوُل   ِهَّ ُحّر ُهوُ ال ّلهَّ ِلوُْج َقاَل تعاَلى ال  « أَماَ: َف
ْوُ َعْل، َلْم ل ْف ْتَك َت َفَح َل ّناَُر َل ْو ، ال ّناَُر لَمّستَك أ ِه مسلم  رواه» ال ِذ . به

. الروايِّاَِت



ْبِن َوعِن -1605 ّلهَّ رضيِ ُعمر ا ُهَماَ ال ْن ّلى النبيِّ أّن ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ًاَ ضرب « مْن:  َقاَل ًا لهَّ ُغلَّم ِهَّ لم َحد ِت َطَمهَُّ أو ، يِّأ َتهَُّ فإن ، َل ّفاَر أن َك

َقهَُّ ِت ْع . مسلم  رواه» ُيِّ

ٍم بن حكيم بن ِهَشاَم وعن -1606 ّلهَُّ رضيِ حزا ُهماَ ال ْن ّنهَُّ ع ِم مّر أ باَلّشاَ
َناٍَس على ْد ، النباَِط  ِمَن أ ِقيُموُا وق على وُصّب ، الّشْمس فيِ ُأ

ِهم ُؤوِس ْيُِّت ُر َقاَل ، الّز ُبوَُن:  ًقيل ؟ َهذا  ماَ: َف ّذ َع َوفيِ ، الَخراِج فيِ ُيِّ
ٍة ِبُسوُا: ِروايِّ ِة فيِ  ُح َقاَل. الِجزيِّ َف ُد:  ِهَشاٌَم   َه ْعُت أْش ِهَّ رُسوُل لسِم ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل  وَس ّلهَّ : « إن يِّ ّذُب ال ِذيَِّن ُيِّع ُبوَُن ال ّذ ّناَس ُيِّع فيِ ال
ْنياَ ّد َدَخل» ال َف ِر على   َثهَُّ ، الِمي ّد ّلوُا ِبهم َفأمر ، فح «  مسلم . رواه فُخ

َباَُط ِم. ِمَن  الفلَُّّحوَُن» الن العج

ّباٍَس ابِن وعِن -1607 ّلهَّ رضيِ ع ُهماَ ال ْن ّلهَّ رُسوُُل رأىَ:  َقاَل َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ًا وَس ِهَّ ْموُُسوَُم ِحماَر َكر ، الوُْج ْن َأ َقاَل ؟ ذلَك ف ِهَّ: َف ّل َوال لِ  

ْقصى إلِ أِسُمهَُّ ٍء أ ِهَّ ِمَن َشيِ ِه َوأمَر ، الوُْج ِر َي ، ِبِحَماَ ِوُ ُك ِهَّ فيِ َف ْي َت ، جاَِعر
ّوُل فهوُ ْيِن كوُىَ َمْن أ َت . مسلم  رواه. الَجاَِعر

َتاَِن َتاَ» « الجاَِعر َناَِحي ْين  :  َك ْوُل الوُر ُبر ح ّد . ال

ْنهَُّ -1608 َع ّلى النبيِّ أّن و ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهَّ : َمّر وَس َلي ُوِسم قد ِحَماٌَر ع
ِههَّ فيِ َقاَل وْج ّلهَّ لعن:  ف ّلذي ال . مسلم رواه»  وسمهَُّ ا

ًاَ لمسلم روايِّة وفيِ َنهى أيِّض ّلهَّ رُسوُُل : ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع عن  وَس
ِهَّ فيِ الّضْرِب ِم ،وعِن الوُج ِهَّ فيِ الوُْس . الوُج

النارب التعذيب تحريم باب- 283
ونحوها النملة حتى حيوان كل في

ْيِّرة أبيِ عْن -1609 ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُُل  بعثناَ: َقاَل ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُتم  «إن: َفقاَل بعٍث فيِ وَس ْد ًاَ وج ًاَ ُفلَّن ُفلَّن ْيِن» و َل ِلرُج ِمْن  

ُهَماَ ُقريِّش ُهَماَ سّماَ ُقوُ ِر ِر « فأْح ّناَ ُثّم» باَل ِهَّ رُسوُُل َقاَل   ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْدناَ ِحيَن وَس ّنيِ : الُخُروج أر ْنُت « إ ُتكْم ُك ُقوُا أن أمْر ًاَ ُتْحر ُفلَّن

ًاَ ُفلَّن ّناَر وإّن ، و َعذُب لِ ال َهاَ ُيِّ ّلهَّ إلِ ِب ُهماَ َفإْن ، ال ُتموُ ْد ُهماَ وَج ُلوُ ُت ْق » َفاَ
. البخاَري رواه



ٍد ابِن وعن -1610  ُعوُ ّلهَّ رضيِ مْس ْنهَُّ ال ّناَ: َقاَل ع ُك ّلهَّ رُسوُِل معَ   ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َفر فيِ وَس َق ، س َل َط ْن ِهَّ َفاَ ِت َناَ ، لَحاَج ْيِّ ًة َفرأ َهاَ ُحّمر َع م

َناَ ، َفْرَخاَِن ْذ َأخ ْيهاَ َف ُة َفَجاَءْت ، َفْرخ ِرُش الُحّمر ْع َء َت ّلى النبيِ فجاَ اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِه َفجعَ « مْن : فقاَل وَس ِذ َهاَ ه ِد َل ّدوا ؟ ِبوُ َهاَ ُر َلد َهاَ َو ْي َورأىَ » إل
َيَِّة ْد َنْمٍل َقْر َهاَ، َق َناَ ْق َق « َمْن : َفقاَل حّر ِه حّر ِذ َناَ» ؟ ه ْل ُق َنْحُن   َقاََل :   . :
ّنهَُّ ِغُيِ لِ « إ َب ْن ّذب أْن يِّ َع ِر ُيِّ ّناَ ّ باَل ِر رّب إلِ ّناَ بإسناَد داود أبوُ  . رواه» ال

. صحيح

َقْريَِّة:  قوُلهَّ ُه» َنْمٍل «  ُعَ  معناَ ْوُِض ّنْمِل : م ّنمِل َمعَ ال . ال



صاحبه طلبه بحّق غلني مإطل تحريم باب- 284
ّله قال ّله تعالى:  { إن ال إلى المإانات تؤدوا أن يأمإركم ال

} . أهلها
ًا بعضكم أمإن تعالى:  { فإن وقال اؤتمن الذي فليؤد بعض
} أمإانته

َعْن -1611  َة أبيِ َو ّلهَّ رضيِ ُهريَِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوَُل أّن َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْطُل: قاَل وَس ِنيِّ  « َم َغُ ْلٌم، ال َذا ُظ َعَ َوإ ِب أت

ُكُم ُ ُد ٍء َعلى أَح ًليِ ُعَ َم َب ْت َي ْل » َف
ٌق . عليهَّ متف

َنى  ْع َعَ َم ِب أت
ُ ُأِحيَل» «    .

ِلنسان عود كراهة باب- 285 إلى يسلمها لم هبة في ا
له الموهوب

شرائه وكراهية يسلمها أو وسلمها لولده وهبها هبة وفي
ًا أو زكاة عن أخرجه أو عليه تصدق الذي مإن به تصدق شيئ
إليه انتقل قد آخر شخص مإن بشرائه بأس ول ونحوها كفارة

ّباٍَس ابِن َعِن -1612  ّلهَّ رضيِ َع ُهماَ ال ْن ّلهَّ َرُسوَُل أن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِذي: َقاََل  وَس ّل ُد  « ا ُعوُ ِهَّ فيِ يِّ َبت َكلِب ِه ُعَ َكاَل ِهَّ فيِ يِّرج ِئ ْي ٌق» َق  متف
. عليهَّ

ٍة وفيِ  َثُل:  روايِّ ّلذي « َم ُعَ ا ِهَّ فيِ َيِّرِج ِت َق ْلِب َكَمثِل ، صد َك ُء ال ّثّم ، َيِّقيِ
ُد ُعوُ ِهَّ فيِ يِّ ِئ ْي ُلهَُّ َق ُك َيأ » . َف

ٍة وفيِ  ُد:  روايِّ ِئ ِهَّ فيِ « العاَ ِت َب ِد ِه ِهَّ فيِ كاَلعاَئ ِئ ْي .»  َق

َعْن -1613  ّطاَِب بن ُعَمَر َو ّلهَّ رضيِ الَخ ْنهَُّ ال ْلُت:  َقاََل ع َفَرٍس َعلى َحَم
ّلهَّ سبيِل فيِ َعهَُّ ال َأَضاَ ّلذي ف َده َكاََن ا ْن َيِّهَُّ أْن َفأردُت ، ِع َتر ْنُت ، أْش َن َظ ّنهَُّ و أ

ُعهَُّ ّلى النبيِّ فَسألُت ، ِبُرْخِص َيِّبي ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل  وَس ِه « لِ : َف ِر َت َتش
ْد َولِ ُع ِتَك فيِ َت َق َد َكهَُّ وإن ص َطاَ ْع ٍم أ َه ِدْر َعاَئد َفإّن ، ِب ْل ِهَّ فيِ ا ِت َق َد ِد َص ِئ َعاَ ْل َكاَ
ِهَّ فيِ ِئ ْي ٌق» ق . عليهَّ  متف

ْلُت : قوُلهَّ  ّلهَّ َسبيِل فيِ َفرٍس َعلى « حَم ُه» ال َناَ ْع ْقُت  م ّد َتص ِهَّ :  َعلى ِب
ْعض ِديَِّن. ب ِه الُمجاَ



اليتيم مإال تحريم تأكيد باب- 286
ّله قال ًا اليتامإى أمإوال يأكلون الذين تعالى:  { إن ال ظلم
ًا بطونهم في يأكلون إنما ًا وسيصلون نار } . سعير

} أحسن هي بالتي إل اليتيم مإال تقربوا تعالى:  { ول وقال
.

خير، لهم إصلح قل اليتامإى عن تعالى:  { ويسألونك وقال
} المصلح مإن المفسد يعلم والله فإخوانكم، تخالطوهم وإن

.

ْيِّرة أبيِ َوعن -1614  ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ّنبيِّ َعن َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُبوُا:  َقاََل وَس ِن َت َعَ « اْج ْب َقاَِت الّس ِب ُلوُا ، الُموُ ّلهَّ َرُسوَُل : يِّاَ َقاَ ؟ ُهن وَماَ ال

ِهَّ  الّشْرك: قاَل ّل ْتُل َوالّسْحُر ، ِباَل َق ْفِس َو ّن ّلهَُّ حّرَم التيِ ال ّ ال ّق إلِ ، ِباَلح
ْكُل َباَ َوأ ْكُل ، الّر ِم ماَل َوأ ِتي ّليِ الي ّتوُ ْوَُم . وال َناٍَت وقذُف ، الّزْحِف يِّ الُمْحص

َناَت ِفلَِّت الُمؤِم ٌق» الغُاَ . عليهَّ  متف

َقاَُت ِب َكاَُت» « الُموُ ْهل .  الُم

الربا تحريم تغليظ باب- 287
ّله قال كما إل يقومإون ل الربا يأكلون تعالى:  { الذين ال

قالوا بأنهم ذلك المس؛ مإن الشيطان يتخبطه الذي يقوم
ّله وأحل الربا، مإثل البيع إنما جاءه فمن الربا، وحرم البيع ال

ّله، إلى وأمإره سلف مإا فله فانتهى ربه مإن مإوعظة ومإن ال
ّله يمحق خالدون، فيها هم النار أصحاب فأولئك عاد الربا ال

آمإنوا الذين أيها تعالى:  { يا قوله }  إلى الصدقات ويربي
ّله اتقوا }  الية. الربا مإن بقي مإا وذروا ال
أبي حديث مإنها مإشهورة؛ الصحيح في فكثيرة الحاديث وأمإا

) .1609 رقم الحديث (انظر قبله الباب في السابق هريرة

َعن -1615  ٍد ابِن َو ّلهَّ رضيِ َمْسعوُ ْنهَُّ ال َعَن:  َقاََل َع َل ِهَّ رُسوُُل «  ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِكَل وَس َاَ آَ ِكلهَُّ» الّرب  .  مسلم  رواهوموُ

َوَشاَهديِّهَّ:  وغيره الترمذي زاد  َبهَُّ ، «  َكاَت .»  َو



الرياء تحريم باب- 288
ّله قال ّله ليعبدوا إل أمإروا تعالى:  { ومإا ال له مإخلصين ال

} . حنفاء الدين
كالذي والذى، بالمن صدقاتكم تبطلوا تعالى:  { ل وقال
} . الناس رئاء مإاله ينفق
ّله يذكرون ول الناس تعالى:  { يراؤون وقال ً إل ال } . قليل

َعْن -1616  َة أبيِ َو ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل ع ّلهَّ َرُسوَُل : َسِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َقاََل: َيِّ ّلهَّ  «  َعاَلى ال َناَ: ت ْغنى  أ ِء أ َكاَ َعِن الّشَر

ِهَّ أْشرَك َعَملَّ َعمَل مْن ، الّشرِك ِعى في ِرىَ َم ْي ُتهَُّ ، َغ ْك َكهَُّ َتر  رواه» وِشْر
. مسلم

ْنهَُّ -1617 َع ْعُت َقاََل َو ّلهَّ َرُسوَُل : سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس «:  َيِّ
ّوَل إّن ّناَِس أ ْقَضى ال ْوَُم ُيِّ ِة يِّ ْلِقياََم ِهَّ ا ْي َد رُجٌل َعل ِه ُتْش ِتَى ، اْس ُأ ِهَّ َف َفهَُّ ، ِب َفعّر

َتهَُّ ْعَم َهاَ ، ِن َف َعر َفَماَ قاََل ، َف ْلَت :  ْلُت َقاََل ؟ ِفيهاَ َعِم َت َقاَ ّتى ِفيَك :  َح
ْدُت ِه ُتْش ْبت : قاََل اْس َذ ّنَك ، َك ِك ْلَت َول ِريء ُيِّقاََل لَن َقاَت ْد ، َج َق ُثّم ، ِقيَل َف

ِهَّ ُأِمَر ِهَّ َعلى َفُسِحَب ِب ِه ّتى َوْج ِقَى َح ْل ِر فيِ ُأ ّناَ َوَرُجل ال ّلم .  ّلَم َتع ِع ْل ا
ّلَمهَُّ َع َقَرأ ، و ُقْرآََن و ْل ِتَى ، ا ِهَّ َفأ َفهَُّ ، ِب َعّر َعمهَُّ َف َهاَ ِن َف َعَر : فَماَ . قاََل َف
ْلَت َهاَ عِم ّلْمُت قاََل ؟ ِفي َتع ْلَم :  ِع ْل ُتهَُّ ا ّلْم َع َقَرأُت ، َو ُقرآََن ِفيَك َو ْل : َقاََل ، ا
ْبَت َذ ّنك ، َك ِك ّلْمت ول َع ْلَم َت ِع ْل ُتهَُّ ا ّلْم َع َقَرأُت ، َو ْلقرآَن و ِرىٌَء : هوُ ِليقاََل ا َقاَ

ْد ، َق ِهَّ َعلى َفُسِحَب ، أِمَر ُثّم ، ِقيَل َف ِه ّتى َوْج ِقَى َح ْل ِر فيِ ُأ ّناَ َوَرُجٌل ، ال
َعَ ّلهَّ وّس ِهَّ ال ْي َل َطاَه ، َع ْع َناَِف ِمْن َوأ ِتى ، الَماَل أص ُأ ِهَّ َف َفهَُّ ِب ، نعَمهَُّ َفعّر

َهاَ َف َعَر َفَماَ . قاَل َف ْلت :  أْن ُتِحّب َسبيٍل ِمن تركُت : ماَ قاَل ؟ فيهاَ َعِم
َق َف ْن َهاَ ُيِّ ّ في ْقُت إلِ َف ْن َقاََل َلك فيهاَ أ ْبَت .  َذ َك ّنَك ، :  ِك ْلَت ول َع ُيَقاََل َف : هوُ ل
ٌد َوُا ْد َج َق ِهَّ أِمَر ُثّم ، قيَل َف َلى َفُسِحَب ِب ِهَّ َع ِه ِقَى ُثّم وْج ْل  رواه» الناَر فيِ أ

. مسلم

ِريء َء وكسر الجيم  بفتح» « َج ّد الّرا ّىَ وباَلم ٌع أ ٌق : ُشَجاَ . َحاَذ

َعْن -1618  ّلهَّ رضيِ ُعَمَر ابِن َو ُهماَ ال ْن ًاَ أّن َع ُلوُا َناَس ّناَ:  َلهَُّ َقاَ ْدُخُل إ َن
ِطينناَ َعلى ُقوُُل َسلَّ َن ُهْم َف ّلُم َماَ ِبِخلَِّف ل َك َت َناَ إذا َن ِدهْم مْن َخَرْج ْن قاََل ؟ ع
ْبُن ّلهَّ رضيِ ُعَمَر ا ُهَماَ ال ْن ّناَ ع ُك ّد :  ُع ًاَ هذا َن َفاَق ْهد َعلى ِن ِهَّ َرُسوُِل َع ّل ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . البخاَري . رواه  وَس



ُدب وعْن -1619  ْن ِد بن ُج ْب ّلهَّ َع ْفياََن بِن ال ّلهَّ رضيِ ُس ْنهَُّ ال : قاََل َقاََل َع
ّلى النبيِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَ «َمن:  وَس َعَ َسّم ّلهَّ َسّم ِهَّ ال ِئى وَمْن ، ِب َا ّلهَّ ُيَِّر ال
ِئى ِهَّ ُيَِّر ٌق»  ِب . عليهَّ متف

ُه  ِلٌم َوَروا ًاَ ُمْس ِة ِمْن أيِّض َيِّ َوا ْبِن ِر ّباٍَس ا ّلهَّ رضيِ َع ُهَماَ ال ْن . َع

َعَ  ِد» « َسّم ِديِّ َتْش ِم  ب ُه ، الِمي َناَ ْع َهَر َوَم َلهَُّ : أْش ّناَس عَم ًء لل َيِّاَ َعَ ر « َسّم
ّلهَّ ِهَّ ال ْي» ِب َفَضَحهَُّ  أ ْوَُم :  ِة َيِّ َياََم ِق ْل ْعنى ، ا َءىَ « مْن:  وَم ْي» َرا : َمْن  أ

َهَر ْظ ّناَِس َأ َعَمل لل ْل ُظَم الّصاَلَح ا ْع َي ُهْم ِل ْند َءىَ ِع ّلهَّ «َرا ِهَّ ال ْي» ِب َهَر  أ ْظ : أ
َتهَُّ ِريَِّر ِئِق ُرؤوس َعلى َس . الَخلَّ

َعْن -1620   َة أبيِ و ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّلم « َمْن:  وَس َع ًاَ َت ْلم َغُى ِمّماَ ِع َت ْب ِهَّ ُيِّ ِهَّ َوْجهَُّ ِب ّل لِ َوَجّل َعّز ال

ّلُمهَُّ َع َت ّ َيِّ ُيِصيَب إلِ ِهَّ ِل ًاَ ِب َياَ ِمَن َعَرض ْن ّد ْد َلْم ، ال ِة َعْرَف َيِِّج ّن ْوَُم الَج ِة َيِّ َياََم ِق ْل ا
ْعنى» َيِّ َهاَ   ِريَِّح ٍد داود أبوُ . رواه :  الباَب فيِ . والحاَديُِّث صحيٍح بإسناَ

ٌة ٌة كثير . مشهوُر

برياء وليس رياء أنه يتوهم مإا باب- 289

ّلهَّ رضيِ َذّر أبيِ عْن -1621 ْنهَُّ ال ِقيل: َقاَل ع ّلهَّ ِلرُسوُِل   ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْيَِّت وَس َأ َأر ْعمُل الذىَ الّرُجَل :  ْلعمَل يِّ ِر ِمَن ا ْي ُده ، الخ ويِّْحم

ّناَُس ْلَك : قاَل ؟ عليهَّ ال ِت ْؤِمِن ُبْشَرىَ عاَِجُل «  . مسلم رواه ،»  الُم
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ّله قال أبصارهم مإن يغضوا للمؤمإنين تعالى:  { قل ال
} . فروجهم ويحفظوا

كان أولئك كل والفؤاد والبصر السمع تعالى:  { إن وقال
ً عنه } . مإسؤول

} . الصدور تخفي ومإا العين خائنة تعالى:  { يعلم وقال
} . لبالمرصاد ربك تعالى:  { إن وقال

َعْن -1622  َة أبيِ َو ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ّلى النبيِ عِن ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِتَب:  َقاَل وَس ْبِن على ُك ُبهَُّ آَدم ا َناَ ِمَن َنِصي ِرٌك الّز ْد َلَة لِ ذلَك ُم : محاَ



َناَِن ْي َع ْل ُهَماَ ا َناَ َظُر ِز ّن َناَِن ، ال ُذ ُل ُهماَ وا َناَ ُع ِز ِتماَ ّلَساَُن ، الِس ُه وال َناَ َكلَُّم ِز ْل ، ا
ُد ْلي َهاَ َوا َناَ ْطُش ِز َب ْل َهاَ والّرْجُل ، ا َناَ َطاَ ِز ْلب ، الُخ َق ْل َوُىَ وا ْه ّنى َيِّ َتم َيِّ ، َو

ُق ّد ُيَِّص ْلفْرُج ذلَك و ْو ا ُبهَُّ أ ّذ َك  .» ُيِّ

ٌق ْفُظ . وهذا عليهَّ متف ٍم َل ّي وروايُِّة ، مسل ُبخاَر ْل ٌة ا َتَصَر . ُمْخ

ٍد أبيِ وعْن -1623  ِعي ّي س ِر ْد ّلهَّ رضيِ الُخ ْنهَُّ ال ّلى النبيِ َعِن ع اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكْم: َقاََل وَس ّيِّاَ ُلوُِس  « إ َقاَِت فيِ والُج ّطُر ُلوُا» ، ال َقاَ َيِّاََرُسوُل    :
ّلهَّ َناَ ال َل ِلِسناَ ِمْن ماَ ّد مجاَ ّدُث ُب َتَح َن َفقاََل فيهاَ :  ِهَّ رُسوُُل .  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُتْم « فإذا : وَس ْي َب ّ أ ِلَس إلِ ُطوُا ، المْج ْع َأ َق ف ِريِّ ّط ّقهَُّ ال ُلوُا » َح : َقاَ
ّق وَماَ ِريِّق َح ّط ّلهَّ َيِّاََرُسوَُل ال َغّض : َقاََل ؟ ال َكّف ، البصر «  َذىَ و ّد ، ال ور

ِم ْعُروِف والْمُر ، الّسلَّ ّنهُى ِباَلَم ِر عِن وال َك ْن ٌق» الُم . عليهَّ  متف

َعْن -1624 ْلحَة أبيِ و ِد ط ْيِّ ْهٍل بِن ز ّلهَّ َرِضَى س ْنهَُّ ال ّناَ:  َقاََل ع ًا ُك ُعوُد ُق
ِة ِني ّدُث باَلف َء فيهاَ َنتَح ّلهَّ رُسوُُل َفَجاَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع عليناَ َفَقاََم  وَس

ُكْم: فقاَل ِلِس  « ماَل ُعداِت َولَمجاَ ُقلناَ » ؟ الّص ّنماَ َف َناَ : إ َغُير َقعد ماَ ل
َناَ َبأس ْد َقع َتذاكُر :  ّدُث ، َن ّدوا لِ « إماَ : . قاَل ونتح َهاَ َفأ ّق َغّض َح ِر :  البص

ّد ، َكلَّم وُحْسُن ، الّسلَّم وَر . مسلم  رواه» ال

ِد بَضّم»  « الّصعداُت  ْين الّصاَ َقاَت . أي والع ّطر . : ال

َعْن -1625  ِريِّر َو ّلهَّ رضيِ َج ْنهَُّ ال ْلُت:  َقاََل ع ِهَّ َرُسوَُل سأ ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِر َعْن وَس َظ ِة َن َقاَل: الفجأ ِرْف َف . مسلم  رواه» بَصَرك « اْص

َلمَة أّم َوعْن -1626 ّلهَّ رضيِ َس َهاَ ال ْن َلْت ع ْنُت: َقاَ ُك َد   ْن ّلهَّ َرُسوُِل ِع ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه وَس َد ْن َبَل َميموُنهَُّ، وِع ْق َأ ُتوُم أّم ابُن َف َد وذلَك ، مك ْع ب

َناَ أْن َقاََل ِباَلِحجاَِب ُأِمْر ّلى النبيِّ َف ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َتِجباَ: وَس ْنهَُّ  « اْح » ِم
َناَ ْل ُق ِهَّ َرُسوَُل : يِّاَ َف ّل ْيس ال َل َوُ أ ْعَمى ُه َناَ : لِ أ ْبِصُر َناَ ولِ ، ُيِّ ُف ِر ْع َقاَل ؟ يِّ ف
ّلى النبيِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َواِن : وَس َعْمياَ َف ُتماَ «أ ْن ُتماَ أ َلْس ِهَّ أ ِن » ؟ ُتبِصرا
َقاََل والترمذي داود أبوُ رواه ِديٌِّث و َصِحيٌح. حسٌن : َح

ٍد أبيِ وعْن -1627 ّلهَّ رضيِ َسعي ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُل أّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُظُر « لِ:  قاَل وَس ْن ِة إلى الّرُجُل َيِّ ْوُر ُة َولِ ، الّرُجِل ع ِة إلى الَمْرأ ْوَُر ع



ِة ْفِضى ولِ ، الَمْرأ ٍد ثوٍُب فيِ الّرُجِل إلى الّرُجُل ُيِّ ْفِضى ولِ ، واِح ُة ُت الَمْرأ
ِة إلى ْوُِب فيِ الَمْرأ ّث ِد ال . مسلم  رواه» الوُاِح
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ّله قال وراء مإن فاسألوهن سألتموهن تعالى:  { وإذا ال

} . حجاب

َعْن -1628  َبَة َو ْق ٍر ْبن ُع ّلهَّ رضيِ َعاَِم ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوَُل أّن َع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكْم:  َقاَل وَس ّيِّاَ ّدُخوَُل « إ َلى َوال ِء َع ّنَساَ َقاََل ، » ال ِمَن َرُجٌل َف

ِر ْنَصاَ ْيَِّت ال َفرأ َوُ أ ْلحْم ُوُ: قاََل ؟ ا ْلحْم ْوُُت  « ا ٌق،» الَم . عليهَّ  متف

ُوُ ْلَحم ِريُِّب» « ا َق ْوِج   ِهَّ الّز ْبِن ، أخيهَّ وابن ، كأِخي ِهَّ وا . عّم

َعن -1629  ّباٍَس ابِن َو ّلهَّ رضيِ ع ُهماَ ال ْن ّلهَّ رُسوُل أّن ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َوُّن « لِ:  َقاَل وَس ُل ُكْم َيِّْخ ُد ٍة أح َّ ِباَْمرأ َعَ إلِ ٍم ِذي َم ٌق» َمْحَر  متف
. عليهَّ

َة وعن -1630 ْيِّد ّلهَّ رضيِ ُبر ْنهَُّ ال َقاَل َقاََل ع ّلهَّ رُسوُل :  ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِء  « ُحْرمُة: وَس ِديَِّن ِنساَ ِه َلى الُمجاَ ِديَِّن ع َقاَِع ْل ِة ا ِتهْم َكُحْرم ، أمهاَ

ِديِّن ِمْن رُجل ِمْن ماَ َقاَِع ْل ُلُف ا ً يِّْخ ِهَّ فيِ الُمجاَهديَِّن ِمَن رُجلَّ ِل ُنهَُّ ، أه َيُخوُ َف
ِهم ّ ِفي َقف إلِ ْوُم لهَُّ و ِة َيِّ ْلِقياَم ُذ ، ا ِهَّ ِمن َفيأُخ ِت َء ماَ حَسناَ ّتى َشاَ » َيِّرضيِ َح

َتفت ُثّم ْل َناَ ا ْي ّلهَّ رُسوُُل إل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل وَس ُكْم « ماَ:  َف ّن » ؟ َظ
ُه . مسلم روا
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ّباٍَس ابِن عن -1631 ّلهَّ رضيِ ع ُهماَ ال ْن َعَن: َقاََل ع َل ّلهَّ رُسوُُل   ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّنثين وَس َترّجلَِّت الّرجاَِل، ِمَن الُمَخ ّنساَِء ِمن والُم . ال

ِهَّ رُسوُُل َلعَن:  روايِّة وفيِ  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّبهين وَس َتش ِمن الُم
ِء الّرجاَِل َهاَت ، ِباَلنساَ ّب َتش ِء ِمن والُم ّنَساَ . البخاَري  رواه. ِباَلّرجاَِل ال

َة أبيِ وعْن -1632  ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ّلهَّ رُسوُُل َلعَن:  قاَل عنهَُّ ال ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْلبُس الّرُجل وَس ْبسَة يِّ ِة ِل ِة ، المْرأ ِبُس والمْرأ ْل ْبسَة َت الّرُجِل ِل

. صحيح بإسناَد داود أبوُ رواه. 



ْنهَّ -1633 َقاَل َقاَل وع ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َفاَِن:  وَس ْن « ِص
ِر أهِل ِمْن ّناَ ُهماَ لْم ال ْوٌُم أَر َق َناَِب ِسياٌَط معهم :  ْذ ِر كأ َق ْلب ِربوَُن ا ِبهاَ َيِّْض

ّناَس ِنساَء ، ال ِريِّاٌَت كاَسياٌَت و ِئلٌَّت، ُمِميلٌَّت عاَ ُهّن َماَ ُؤوُس ِة ُر ِنم َكأْس
ُبْخِت ْل ِة ا َل ِئ ْدٌخلَن لِ الماَ ّنَة َيِّ ْدَن ولِ ، الج َهاَ يِِّج َهاَ وإّن ، ِريَِّح ُد ِريَِّح ُيوَُج ِمْن َل
ِة َذا مِسيَر َذا ك َك . مسلم  رواه» و

ْي» « كاَسياَت معنى  ِة : ِمْن  أ ْعَم ّلهَّ ن ِريِّاٌَت ال َهاَ  ِمن» « عاَ ِر ْك ِقيل ُش : َو
ُه ُتُر معناَ ْعض : تْس ِنهاَ ب ْكِشُف ، بد َت ْعَضهَُّ و ًا ب ْظهاَر ِلهاَ إ . وقيل ونحوُه ِلجماَ

ِبُس ْل َت ًاَ :  ْوُب ًاَ َث ِقيق ْوَُن يِِّصُف ر َهاَ َل ِن ْعنى بد ِئلٌَّت . وم َعن  قيل» « ماَ  :
ّلهَّ طاَعة ُهّن وماَ تعاَلى ال ُظهَُّ َيِّلَزُم ْف ّلْمَن»  « مِميلٌَّت ، ِح ُيِّع ْي:  ُهّن أ َغير
ُهّن َل ْع ْذُموُم ِف ِئلٌَّت وقيل ، الم َتبْخترات َيِّْمِشيَن ماَ ِفهّن ،ُمِميلٍَّت ُم َتاَ ْك ، ل
ِقيَل ِئلٌَّت و ْطَن : ماَ َتِش َطَة يِّْم َء الِمْش ْيلَّ َطُة : وهَى الَم َغُاَيِّاَ ِمْش ْلب « . و ا

ْطَن» ُمميلٌَّت ُيِّمّش ُهّن  :  ْير ْلَك َغ َطَة ِت ُهّن. الِمْش ُؤوُس ِة  « ُر ِنم َكأْس
ُبْخِت ْل ْي» ا َنهاَ  أ ّبْر ُيِّك ّظْمنهاَ :  ُيِّع َلّف و ْو ِعَماَمة ب ٍة أ . َنْحوُه أو ِعصاَب

والكفار بالشيطان التشبه عن النهي باب- 293

ٍر عْن -1634 ّلهَّ رضيِ جاَب ْنهَُّ ال َقاَل َقاَل ع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُلوُا  « لِ: وَس ُك ْأ َطاََن َفإّن ، ِباَلّشَماَِل ت ْي ُكل الّش َيِّْشَرُب يِّأ ِهَّ و ِل » ِبِشماَ
. مسلم رواه

َعن -1635 ّلهَّ رضيِ ُعمر ابِن و ُهماَ ال ْن ّلهَّ َرُسوَُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َلّن « لِ:  َقاََل وَس ُك ْأ ُكْم َيِّ ُد ِهَّ أح ِل َبّن َولِ ، ِبِشماَ َهاَ َيِّْشر َفإّن ِب َطاََن .  ْي الّش
ُكُل ْأ ِهَّ َيِّ ِل َهاَ َويِّْشرُب ِبِشماَ ُه» ِب . مسلم  روا

َعْن -1636 َة أبيِ و ّلهَّ رضيِ ُهَريَِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُهوُد  إّن: َقاَل وَس ْلي ّنصاَرىَ ا ُغُوَُن لِ وال ِب ُهْم ، َيِّْص ِلفوُ ٌق» َفَخاَ . عليهَّ  متف

ُد ِر : ِخَضاَُب الُمَرا ْع ِة َش ّلْحي ْبيِض والّرأِس ال ٍة ال ْفر ْو ِبُص ٍة أ وأّماَ ، ُحْمر
ُد ْنهيِّ ، الّسوُا ْنهَُّ َفم ُكُر َكماَ َع ْذ َن ْلباَب فيِ َس ُه ا َد ْع ّلهَّ شاَء إن ، ب . تعاَلى ال
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ٍر عْن -1637 ّلهَّ رضيِ جاَب ِتى: َقاَل عنهَُّ ال ُأ َفَة باَبيِ   ِد ُقحاَ ِل ٍر أبيِ وا ْك ب
ّديِِّق ّلهَّ رضيِ الّص ُهماَ ال ْن ْتِح يِّوُم ع ّكَة ف ُتهَُّ ورأُسهَُّ م ِلحي ِة و َغُاََم ّث ًاَ كاَل ، بياَض

َقاََل ّلهَّ رُسوُُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّيُروا : وَس َغ ُبوُا َهذا «  َتن َد واْج الّسوُا
مسلم.  رواه»

الرأس بعض حلق وهو القزع عن النهي باب- 295
المرأة دون للرجل كله حلقه وإباحة ، بعض دون

ّلهَّ رضيِ ُعمر ابن عن -1638 ُهماَ ال َهى عن َن ّلهَّ رُسوُُل َقاََل:  ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َقزِع. متفق عِن وَس عليهَّ. ال

ْنهَُّ -1639 َع ّلهَّ َرُسوُُل َرأىَ:  َقاََل و ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ِبي ْد ص َق
َق ِل ْعُض ُح ْعر ب ِهَّ َش ِرَك رأِس ُت ْعُضهَُّ، و َهْم ب َهاَ َن ِلَك َعْن َف َقاَل َذ ُه : َو ُقوُ ِل « اْح
ّلهَُّ ُه أو ُك ُكوُ ْتُر ّلهَُّ ا .»  ُك

ُه  ِري َشْرِط على صحيٍح بإسناَد داود أبوُ روا ُبَخاَ ِلم ال . َومْس

ِد وعْن -1640 ْب ّلهَّ ع َفر بِن ال ْع ّلهَّ رضيِ ج ُهماَ ال ْن ّلى النبيِ أّن َع اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َهل وَس ٍر آََل أْم َف ْع ّلهَّ رضيِ ج ًاَ عنهَّ ال ُهْم ُثّم ، َثلَّث َتاَ َقاََل أ « لِ:  َف
ُكوُا ْب َد أِخى على َت ْع ْليوُم َب ُثّم» ا ُعوُا:  َقاَل   ْد ِنيِّ  ليِ « ا َء» أِخى َب  فِجى

َناَ ّنناَ ِب َأ ْفُرٌخ َك َقاَل أ ُعوُا: َف ْد َق ليِ  « ا ّ ُه» الحلَّ َأمر َف َق ،   َل َناَ َفَح ُؤوس . ُر
ٍد داود أبوُ رواه ٍم البخاَري َشْرِط على صحيح بإسناَ ِل . وُمْس

َعن -1641 ِلّى و ّلهَّ رضيِ َع ْنهَُّ ال َهى: َقاََل ع َن ّلهَّ رُسوُل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َق أْن وَس ِل ُة تْح َهاَ الَمرأ ُه. َرأَس ّنساَئى  روا .  ال
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السنان

ّله قال ًا إل دونه مإن يدعون تعالى:  { إن ال يدعون وإن إناث
ًا إل ًا، شيطان ّله. وقال لعنه مإريد ًا عبادك مإن لتخذن ال نصيب

ًا، آذان فليبتكن ولمإرنهم ولمإنينهم ولضلنهم مإفروض
ّله خلق فليغيرن ولمإرنهم النعام، ال



َعْن -1642  َء و ّلهَّ رضيِ أْسَماَ َهاَ ال ْن ًة أّن ع َأ ّلى النبيِّ سألِت اْمر اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َقاَلْت وَس ّلهَّ َرُسوَُل يِّاَ:  َف ِتيِ إّن ال َن ْب َهاَ ا ْت َب ْلَحْصبُة أَصاَ َق ، ا فتمّر

َهاَ ْعُر ّنيِ ، َش ُتهاَ وإ ّوْج َأِصُل ، َز َف ِهَّ أ َعَن:  فقاَل ؟ ِفي َل ّلهَّ «  ْلوُاِصلة ال ا
ْلَموُصوُلة ٌق» وا . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ  َلَة:  روايِّ َلَة ، « الوُاِص  .» والُمْستوُِص

َهاَ  َل ْوُ َق:  َق َتمّر َف ِء  هوُ» «  َتَشَر ومعناَه ، باَلّرا ْن َقَط : ا َوُاِصلة ، َوَس ْل » « وا
َهاَ َتِصُل : التيِ ْعر ْعر أو ، َش ٍر غيرهاَ َش ْع ْوُُصوُلة.  آَخر بَش : التيِ»  « والَم
َهاَ ُيِّوَُصُل ْعُر . َش

َلُة  َتوُِص َأُل  : التيِ» « والُمس َعُل مْن َتْس ْف َهاَ ذلَك َيِّ . َل

َعْن  ّلهَّ رضيِ عاَئشة و َهاَ ال ْن ُه ع ُوُ ٌق ، َنْح . عليهَّ متف

َعْن -1643  ِد َو ْي ِد بن حم ْب ّنهَُّ الّرْحمن ع َيَِّة سمعَ أ ّلهَّ رضيِ ُمعاَو ْنهَُّ ال ع
َلى حّج عاََم َبر ع ْن َناَول الِم َت ٍر ِمْن ُقّصًة َو ْع َنْت َش ِرسيِّ يِّد فيِ َكاَ : َفَقاََل َح

ْهل يِّاَ ِة أ َن ِديِّ ْيَِّن الَم ُكْم أ َلَماَؤ ْعُت ، ؟ ُع ّلى النبيِّ سِم ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َهى ْن ْثِل عْن َيِّ ِه ِم ِذ ُقوُُل َه َّنَماَ : ويِّ َكْت « إ َل ُنوُ َه ِئيل ب َهاَ ِحيَن إْسَرا َذ ّتَخ ا

ُهْم ُؤ ٌق» ِنَساَ . عليهَّ  متف

َعِن -1644 ّلهَّ رضيِ ُعمر ابِن و ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوَُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعَن وَس َلَة َل ْلوُاِص َلَة ا َوُاِشَمة ، َوالُمْستوُِص ْل َتوُِشمة وا ٌق والُمس . متف
. عليهَّ

ٍد ابِن وعن -1645  ُعوُ ْنهَُّ رضيِ َمس ّلهَّ  لعَن: َقاَل ع ْلوُاِشماَِت ال ا
َتوُشماَت َنّمصاَت والُمس َت ّلجاَت ، والُم َتف ّيراِت ، ِللُحْسن والُم َغُ ْلِق الُم َخ

ّلهَّ َلْت ، ال َقاَ ٌة َلهَُّ َف َأ َقاََل: وماَ ذلَك فيِ اْمر َف َعُن لِ ليِ .  ْل َعَن َمْن أ َرُسوُُل َل
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُهوُ وَس ّلهَّ كتاَب فيِ َو ّلهَّ َقاََل ، ؟ ال : َتعاَلى ال

َوَماَ ُكُم {  َتاَ ُه الّرُسوُُل آَ ُذو ُكْم َوماَ َفُخ َهاَ ْنهَُّ َن ُهوُا َع َت ْن  ] .7:  [ الحشر  } َفاَ
ٌق . عليهَّ متف

ّلجُة َتَف ُد التيِ هيِ  : » « الُم ْبُر َهاَ ِمْن ت ِن َناَ َد أْس َتباَع َي ْعُضهاَ ِل ْعٍض ِمْن ب ب
ً َهاَ َقليلَّ ُن ُتَحّس َوُ و ُه َوُْشـُر و ْل ّناَِمَصُة ، ا ِهيِ: وال ُذ التيِ   ْأُخ ِر ِمْن َت ْع َش



َهاَ حـاَجب ِر ْي ُقهَُّ ، َغ ّق ُتَر ًاَ ِليـِصيـَر و َتنّمصُة ، َحسن مْن َتأُمُر التيِ  : والُم
َعُل ْف َهاَ يِّ ِلَك ِب .  َذ
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وغيرهما

 طلوعه أول عند لحيته شعر المإرد نتف وعن

ِرو عْن -1646 ْيٍب بِن َعْم َع ِهَّ عن ، ُش ِه عْن ، أبي ّد ّلهَّ رضيِ َج ْنهَُّ ال عِن ، َع
ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َ:  َقاََل وَس ُفوُا « لِ ِت ْن ْيَب َت ّنهَُّ ، الّش ُنوُُر َفإ

ِم ِل ْوَُم الُمْس ِة يِّ ْلِقياَم ُه» ا َد أبوُ  روا ّي داو ِذ ّتْرِم ِئيِّ ، وال َد والنساَ ِني َأَساَ ب
ٍة َن ُهوُ الترمذي َقاََل ، حس . َحَسٌن حديٌِّث : 

ِئَشَة وعْن -1647  ّلهَّ رضيِ عاَ َهاَ ال ْن َلْت َع َقاََل َقاَ ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ً عِمل « مْن: وَس ْيس عملَّ ِهَّ َل َناَ علي ُهوُ أْمُر ّد ف . مسلم رواه»  َر

باليمين الستنجاء كراهية باب- 298
عذر غير مإن باليمين الفرج ومإس

َة أبيِ عْن -1648 َتاَد ّلهَّ رضيِ َق ْنهَُّ ال ّلى النبيِ عِن َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َذا:  َقاَل ُكْم باَل « إ ُد َ أح َفلَّ َذّن .  ْأُخ ُه يِّ َكر ِهَّ َذ ِن َيِمي َ ، ِب ْنِج َولِ َت ِهَّ يِّْس ِن ، ِبيِمي
َ َنّفْس ولِ ِء فيِ يِّت َناَ  .» ال

ٌق  ْلباَب . وفيِ عليهَّ متف ٌة أحاَديٌِّث ا ِثير . صِحيحٌة َك

لغير واحد ّخف أو ، ٍواحدة ٍنعل في المشي كراهة باب- 299
عذر

ًا والخف النعل لبس وكراهة  عذر لغير قائم

َة أبيِ عْن -1649 ّلهَّ رضيِ ُهريِّر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُل أَّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكم يِّْمِش « لِ:  َقاََل  وَس ُد ْعٍل فيِ أح ٍة َن َد ُهماَ ، واِح ْل َع ْن ًاَ ِلي ْو ، جِميع أ

ُهَماَ ْع َل ًاَ ِليْخ  .» جِميع

ٍة وفيِ  ْو روايِّ ِهماَ « أ ِف ُيْح ًاَ ِل ٌق»  جميع ِهَّ متف ْي .  عل



ّلهَّ رُسوُل : سِمعُت َقاَل  وعنهَّ-1650 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس «:  َيِّ
َذا َعَ إ َط َق ْن ُعَ ا ْعِل ِشْس ُكْم َن ِد ّتى الْخرىَ فيِ يِّْمِش فلَّ ، أح َهاَ ح ِلَح » ُيِّْص

ُه . مسلم روا

َعْن-1651 ٍر  و ِب ّلهَّ رضيِ جاَ ْنهَُّ ال ّلهَّ رسوُل أن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َهى ِعَل أْن َن َت ْن ًاَ الّرُجُل يِّ ُه َقاَئم ُبوُ . روا َد أ ُو ٍد دا . َحسٍن بإْسناَ

النوم عند البيت في النار ترك عن النهي باب- 300
غيره أو سراج في كانت سواء ونحوه

ْبِن  عِن-1652 ّلهَّ رضيِ ُعمَر ا ُهَماَ ال ْن ّلى النبيِ عِن ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُكوُا « لِ:  َقاَل ْتُر ّناَر َت ُكْم فيِ ال ِت ُيوُ . عليهَّ  متفق» َتناَُموَُن ِحين ُب

َعْن-1653 ّي ُموَُسى أبيِ  و ّلهَّ رضيِ الْشعر ْنهَُّ ال َق: َقاََل ع َتَر ْيٌت  اْح ب
ِة ِهَّ على ِباَلمديِّن ِل ْه ْيِل ِمَن أ ّل َلّماَ ال َف ّدَث .  ّلهَّ رُسوُُل ُح ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ِهْم وَس ِن أ
ْ ِه « إّن : َقاَل ِبَش ِذ ّناَر َه ّو ال ُد ُكْم ع َذا ، ل ُتْم َفإ ُئوُهاَ ِنْم ِف ْط » فأ

. عليهَّ متفق

ِبر  وعْن-1654 ّلهَّ رضيِ جاَ ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُل عْن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّطوُا:  َقاَل  َغ َناَء «  ُئوُا ، ال ِك ْو َء وأ َقاَ ُقوُا ، الّس ِل ْغ ْلباَب َوأ ُئوُا ، ا ِف َوأط

َطاََن فإّن ، الّسراِج ْي ًء يِِّحّل لِ الّش َقاَ َ ، ِس َتُح ولِ ًاَ يِّف َ ، باَب ْكِشُف ولِ ًء يِّ َناَ ، إ
ْد َلْم فإْن ُكْم يِِّج ُد ْعُرَض أْن إلِ أَح ِهَّ على َيِّ ِئ َناَ ًا إ ُكر ، عوُد ْذ ِهَّ اْسَم ويِّ ّل ال

َعْل ْف ْلي َقَة َفإّن ، َف ْيِِّس ُفوُ ِرُم ال ْهِل على ُتْض ُهْم البيِت أ َت ْي ُه» ب . مسلم  روا

َقَة ْيِِّس ُفوُ ُة» « ال ْأر ِرُم و ،  : الف ُتْض ُق» «  ِر ُتْح  :  .

التكلف عن النهي باب- 301
بمشقة فيه مإصلحة ل مإا وقول ُفعل وهو

ّله قال مإن أنا ومإا أجر مإن عليه أسألكم مإا تعالى:  { قل ال
} . المتكلفين

ّلهَّ رضيِ ، ُعمر ابن وعْن -1655 ُهماَ ال َناَ: َقاََل ، عن ُنهي ّلِف عِن   ّتك . ال
ُبخاَري رواه . ال



َناَ: َقاَل مْسُروق وعْن -1656 ْل ِد على  دَخ ْب ِهَّ ع ّل ٍد بن ال ُعوُ ّلهَّ رضيِ مْس ال
ُنهَُّ َهاَ : يِّاَ َفَقاَل ع ّيِّ أ

ّناَس َ ِلم مْن ال ًاَ َع ُقْل َشيئ ْلي ِهَّ َف َلْم َلْم ومْن ، ب ْع ُقْل ، يِّ ْلي ف
ّلهَّ َلُم : ال ْع ِم ِمَن فإّن ، أ ْل ِع ْل ُقوَُل أن ا َلُم لِ ِلَماَ َت ْع ّلهَّ َت َلُم : ال ْع َقاَل أ ّلهَّ .  ال
ِهَّ َتعاَلى ّي َنب ّلى ِل ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكْم ماَ { قْل:  وَس ُل ْأ ِهَّ أس ْي ٍر ِمْن َعل وماَ أْج

ّلِفين ِمَن أناَ َك َت ُه}  الُم . البخاَري روا

ّد ولطم ، الميت على النياحة تحريم باب- 302 ِوشّق الخ
الجيب

والثبور بالويل  والدعاء ، وحلقه الشعر ونتف

ّطاَِب ْبِن ُعَمر َعْن -1657 ّلهَّ رضيِ الَخ ْنهَُّ ال َقاَل َقاََل َع ّلى النبيِّ :  اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّيُت:  وَس ّذُب « الم ِه فيِ ُيِّع ِر ِهَّ ِنيح ِبماَ َقب ْي َل  .» ع

ِهَّ ِنيَح  « ماَ: روايِّة وفيِ  ْي َل ٌق» ع . عليهَّ  متف

ْبِن وعن -1658 ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رضيِ مس ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْيَس: وَس َل ّناَ  «  َد َضَرَب َمْن ِم ُدو ّق ، الُخ ُيوَُب وَش َدعاَ ، الُج و

َوُىَ ْع َد ِة ِب ِهلي ٌق» الَجاَ . عليهَّ  متف

َة أبيِ َوعْن -1659 َعَ: َقاََل ُبْرد َوِج ُبوُ   ّي ُموَُسى أ ّلهَّ رضيِ الشعر ، عنهَّ ال
ُغُِشيَِ ِهَّ، َف ْي َل ْأُسهَُّ ع ِر فيِ َوَر ٍة ِحْج َأ ِهَّ ِمْن اْمر ِل ْه َلْت ، أ ْقب َأ ٍة َتِصيُح َف ّن َلْم ِبر َف
ُعَ ِط َت ّد أْن َيِّْس َهاَ َيُِّر ْي َل ًاَ َع ْيئ َلّماَ ، َش َق َف َفاَ َناَ َقاَل ، أ ٌء : أ ِري َء ِمّمْن َب ِري ْنهَُّ َب ِم
ّلهَّ رُسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َء وَس ِري ِة ِمَن َب َق ِل ِة ، الّصاَ َلق ، والَحاَ

ّقَة ٌق ، والّشاَ . عليهَّ متف

َقة« ِل ُعَ » : التيِ ُ الّصاَ َف َهاَ َتْر َت ْوُ ِة ص ّنياَح ْدِب باَل ّن َقُة« وال ِل » : التيِ  والَحاَ
ُق ِل َهاَ َتْح َد َرأَس ْن ِة ِع َب ّقة. « الُمِصي ّق » التيِ ُ والّشاَ َهاَ َتُش َب ْوُ . َث

َعن -1660 ِة و ِغُير َبَة بِن الُم ْع ّلهَّ رضيِ ُش ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل َع َرُسوَُل : َسِم
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِهَّ ِنيَح « َمْن:  َيِّ ْي ّنهَُّ ، َعل ّذُب َفإ َع ِنيَح ِبَماَ ُيِّ
ِهَّ ْي َل ْوُم ع ِة َيِّ ْلِقياَم ٌق» ا . عليهَّ  متف

َعْن -1661 ّيَة أّم و ِط َبَة َع ْي ِبَضّم ُنس ّنوُِن   َهاَ ال َفتِح ّلهَّ  رضيِ َو َهاَ ال ْن َلْت َع َقاَ
َذ: َناَ  أَخ َلي ِهَّ َرُسوُُل َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َد وَس ْن ْيعة ِع َب ُنوُح لِ أْن ال . َن

ٌق . عليهَّ متف



َعِن -1662 ْعماَِن َو ّن ٍر بِن ال ّلهَّ رضيِ بشي ُهَماَ ال ْن ْغِميِ: َقاََل ع ُأ َلى   ِد ع ْب ع
ّلهَّ ّلهَّ رضيِ َرواَحَة بِن ال ْنهَُّ ال َلْت ، ع َع ُتهَُّ َفَج ُقوُُل ، تبكيِ ُأْخ َت ُه و َ ، : واجبلَّ

َذا َذا ، واك َك ُد وا ّد ُتع ِهَّ :  ْي َل َقاَل ع َق ِحيَن . ف َفاَ ْلِت : ماَ أ ًاَ ُق ْيئ ّ ش : ليِ ِقيل إلِ
ْنَت ِلَك أ َذ ُه ، ؟ َك ِري روا ُبَخاَ . ال

َعن -1663 ّلهَّ رضيِ ُعمر ابن َو ُهَماَ ال ْن َكى:  َقاَل ع َت ُد اْش ْع َة بُن س َد ُعباَ
ّلهَّ رضيِ ٍُهَّ ال ْن َوُىَ  ع ْك ُه ، َش َتاَ َأ ّلهَّ رُسوُُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه وَس ُد ُعوُ يِّ

َعَ ِد م ْب ْوٍُف بِن الّرْحمِن ع ِد ، ع ْع ّقاَص، أبيِ بِن وَس ِد و ْب ّلهَّ وع ٍد بن ال ُعوُ مْس
ّلهَّ رضيِ ْنهْم ال ِهَّ دَخَل فلماَ ، ع ْي ُه ، عل ٍة فيِ وجد ُقَضى؟: َفقاََل َغْشي َأ » 
ُلوُا ّلهَّ رُسوَُل يِّاَ : لِ َقاَ َكى ال َب َف ّلهَّ رُسوُُل .  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َفلّماَ وَس  .
ْوُُم َرأىَ ْلَق َء ا ّلى النبيِ ُبكاَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُا وَس َكـ َ : َقاََل ، َب « ألِ

ُعوُن ّلهَُّ إّن ؟ َتْسم ّذُب لِ ال َع ْيِن ِبدْمعَِ ُيِّ َع ْل ْلِب ِبُحْزِن ولِ ، ا َق ْل ِكْن ، ا َل ّذُب و ُيِّع
َذا ِهَّ إلى َوأَشاََر » ِبه ِن ْو ِلساَ ٌق» َيِّْرَحُم « أ . عليهَّ  متف

َعْن -1664 ِلٍك أبيِ و ّي ماَ َعر ّلهَّ رضيِ الْش ْنهَُّ ال َقاََل ع ّلهَّ َرُسوُُل قاََل:  ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ِئَحُةوَس ّناَ َذا «ال ُتْب َلْم إ ْبل ت َهاَ َق ِت ْوُ َقاَُم َم ْوَُم ُت ِة يِّ ْلِقياَم ا

ْيهاَ َل َع َباٌَل و ِطَراٍن، ِمْن ِسْر ٌع َق َدْر ُهجَرٍب» ِمْن و مسلم.  روا

ِد وعْن -1665  ِد أبيِ بِن ُأسي ِعيِّ ُأِسي ِب ّتاَ ٍة َعِن ال َأ الُمباَيِّعاَت ِمَن اْمَر
َلْت َناَ أخذ ِفيَماَ َكاََن:  َقاَ ْي َل ّلهَّ َرُسوُُل ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع فيِ ، وَس

ْعُروِف ِذي الم ّل َذ ا َناَ أخ ْي َل َيهَُّ لِ أْن ع ْعِص ِهَّ َن َأْن ِفي ًاَ، َنْخِمَش لِ :  َ َوْجه ولِ
َوُ ُع ْد َ َن ْيِّلَّ ّق ولِ ، و ًاَ َنُش ْيب ُثر لِ وأْن ، ج ْن ًا  َن ْعر . َش

ُه َد أبوُ َروا ُو ٍد دا . حسٍن بإْسناَ

َعْن -1666  ّلهَّ رضيِ ُموَُسى أبيِ و ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل أن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّيٍت ِمْن « ماَ:  َقاََل وَس ُقوُُم َيُِّموُُت، م َي ُقوُُل ، باَكيهْم َف َي ُه َف َواجبلَّ  : ،

ُه ّيدا َو واَس ِلك َنْحوُ أ ّ َذ ّكل إلِ ِهَّ ُو َكاَِن ِب َل ِهَّ َم ِن َهَزا ْل َذا يِّ َك َه ُه» ، ؟ ُكنَت : أ َوا  َر
ّتْرِمذي . َحَسٌن : حديٌِّث وقاَل ال

ْهُز ّل ُعَ  : » « ال ْف ّد ِد بُجْمعَِ ال َي ْل ِر فيِ ا . الّصد



َة أبيِ وعْن -1667 ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َتاَِن:  وَس ْثن ّناَِس فيِ « ا ِهْم ُهَماَ ال ْفٌر ِب ْعُن ُك ّط ّنَسِب فيِ : ال ال

ّنياََحة ، ّيِت َعلى وال ُه» الَم . مسلم  روا

مينّوالمنج انّالكه إتيان عن النهي باب- 303
وبالشعير بالحصى والطوارق ، الرمإل وأصحاب افَّرُوالع

 ذلك ونحو

ِئَشَة عْن -1668 ّلهَّ رضيِ عاَ َهاَ ال ْن َلْت َع َأَل: َقاَ ّلهَّ رُسوَُل  َس ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َناٌَس وَس ّهاَِن عِن ُأ ُك ْل َقاََل ، ا ْيُسوُا : َف َل ٍء «  ُلوُا ِبَشيِ َقاَ َيِّاَ َف  :

ّلهَّ َرُسوَُل ُهْم ال ّن َناَ إ َن ُثوُ ّد ًاَ ُيَِّح َياَن ٍء أْح ُكوُُن بْشيِ ًاَ في ّق َقاََل ؟ ح ّلهَّ َرُسوُل َف ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْلَك : وَس ِت َكلمُة «  ْل ّق ِمَن ا ْلَح َهاَ ا ُف َط ّنيِّ يِّْخ . الِج

َهاَ ُقّر َي ُذِن فيِ َف ِهَّ أ ّي ِل ُطوَُن ، و ِل َهاَ َفيْخ َئَة مع ٍة ِماَ َب ْذ ٌق» ِك َف ّت ِهَّ  ُم ْي . عل

ٍة وفيِ ّي روايِّ ِر ُبَخاَ ِئَشَة عْن لل ّلهَّ رضيِ عاَ َهاَ ال ْن َهاَ ع ّن َعت أ ّلهَّ َرُسوُل َسِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َكَة « إّن:  َيِّ ِزُل الملَّئ ْن َعناَِن فيِ َت  وهوُ ال

ُكُر الّسحاَُب ْذ َت َف ِء فيِ ُقِضيَِ الْمَر   ُق ، الّسَماَ ِر َت َطاَُن فيْس ْي ، الّسْمعَ الّش
ُعهَُّ َيْسم ِهَّ ، َف ُيوُِحي ّهاَِن إلى َف ُك ْل ُبوَُن ، ا ِذ ْك َهاَ في َع َئَة م ٍة ماَ ْذب ِد ِمْن َك ْن ِع
ِهْم ُفِس  .» أن

ُلهَُّ َهاَ: قوُ ُقّر َي َف ِء القاَف وضم ، الياَء بفتح  هوُ»  «  َهاَ : أي والرا ِقي ُيِّل  :  .»
َناَُن ْلع . العين  بفتح» وا

ّيَة وعْن -1669 ْنِت صف ٍد أبيِ ب ْعِض َعْن ، ُعبي ّلى النبيِّ أْزواِج َب اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ ورضيِ وَس َهاَ ال ْن ّلى النبيِّ َعِن ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  «: َقاَل وَس
َتى َمْن ًاَ أ َلهَُّ َعّراف َأ ٍء عْن َفس َقهَُّ ، َشْى ّد ْقبْل َلْم ، َفص ٌة َلهَُّ ُت ِعيَن صلَّ َب أْر

ًاَ» ْوُم ُهيِّ . مسلم  روا

ِبيَصَة وعْن -1670 ًق بن َق ِر ّلهَّ رضيِ الُمَخاَ ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل ع رُسوُل : سِم
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َفُة: يِّ َياَ ِع ْل ُة ،  ا ّطيَر ُق ، وال ّطْر ِمَن ، وال

ْبِت  .» الِج

ُه ُق: وقاَل ،   حسن بإسناَد داود أبوُ روا ّطْر َوُ  ال ُه ْي ، الّزْجُر :  : زْجُر أ
ِر ْي ّط َوُ ، ال ُه َتيّمَن أْن و ْو َيِّ َءَم أ َتشاَ ِهَّ يِّ ِن َطيرا ِة إلى َطاَر َفإْن ، ِب ْليِميَن جه ا



َيّمَن ِة إلى َطاََر َوإْن ، َت ِر جه َيَساَ ْل َءم: قاَل ا َفُة: داود أبوُ َتَشاَ ِعياَ ْل َوا  »  «: 
. الَخّط

ّي قاَل  َهر ْوُ ْبُت « الّصحاَح فيِ الَج ِلمٌة » : الِج َقعَ َك َنم على َت الّص
ِهن َكاَ ِر وال ِوُ والّساَِح َنْح . ذلَك و

ْبِن وعْن -1671 ّباَِس ا ّلهَّ رضيِ ع ُهماَ ال ْن َقاَل َقاََل ع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َبَس  « من: وَس َت ْق ًاَ ا ْلم ِم ِمَن ِع ّنُجوُ َتبَس ، ال ْق َبًة ا ْع ِمَن ُش

ِر َد الّسْح ُه» َزاد ماَ َزا َوا . صحيح بإسناَد داود أبوُ  َر

َعْن -1672 َيَِّة و َكم بِن معاَو ّلهَّ رضيِ الَح ْنهَُّ ال ْلُت: َقاَل َع ُق ّلهَّ رُسوُل يِّاَ   ال
ّنى ِديٌِّث إ ٍد َح ْه ٍة ع ّي ِهل ّْد ، ِبجاَ َء وق ّلهَّ َجاَ ّناَ وإّن ، باَلْسلَّم تعاَلى ال ً ِم رجاَلِ

ُتوَُن ّهاََن يِّأ ُك ْل َفلَّ:  َقاَل ؟ ا ِهم «  ِت أ
ْ ْلُت َت ُق ّناَ »  َوِم ّيُروَن رجاٌَل :  َط َت : قاَل ؟ يِّ

ٌء « ذلَك َنهَّ َشْى ُدو ِهْم فيِ يِِّج ِر ُدو َ ، ُص ُهْم َفلَّ ّد ْلُت»  ُيُِّص ّناَ ُق َوِم ِرَجاٌَل : 
ّطوَُن َكاََن:  َقاََل ؟ َيُِّخ ِء ِمَن نبيِّ «  َياَ ِب ْن َق َفَمْن ، َيُِّخط ال َف ّطهَُّ َوا َفذاَك ، َخ

. مسلم  رواه»

َعْن-1673 ٍد أبيِ  و ْعوُ ِري مس ْلبد ّلهَّ َرضيَِ ا ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل أّن ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َهى  وَس ْلِب َثَمِن َعْن َن َك ْل ِر ، ا ْه ِغُيِّ وم َب ْل ْلوُاِن ا ِهِن وُح ْلكاَ » ا

ٌق ِهَّ متف . علي
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َنٍس وعْن -1674 ّلهَّ رضيِ أ ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َوىَ « لِ:  وَس ْد َة ولِ َع َيَر ُبنى ِط ْعِج ُيِّ َفأُل : وَماَ قاَلوُا » الفأُل و ْل َقاََل ؟ ا

ِلمٌة: َك َبٌة  «  ّي ٌق»  ط . عليهَّ متف

َعْن -1675 ْبِن و ّلهَّ رضيِ ُعَمَر ا ُهماَ ال ْن َقاََل َقاََل َع ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْدوىَ  لِ: وَس َة َولِ َع َيَر ٍء فيِ الّشؤُم َكاَن وإْن ، ِط َففيِ ، َشْى

ِر ّدا ِة ، ال َفَرِس والَمْرأ ٌق» َوال . عليهَّ  متف

َعْن -1676 َة و ْيِّد ّلهَّ رِضيَِ ُبر ْنهَُّ ال ّلى النبيِّ أّن َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َكاََن وَس
ّيُر لِ َط ُُه يِّت ُبوُ . َروا ٍد داود أ . صحيٍح بإسناَ



َة َوعْن -1677 َو ِر ْبِن ُعْر ّلهَّ رضيِ عاَِم ْنهَُّ ال ِكرِت:  َقاََل َع ُة ُذ َيَر ّط ْند ال ِع
ّلهَّ َرُسوُِل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل وَس َهاَ : ف ُن َفأُل أْحَس ْل ّد َولِ ، ا ًاَ َتُر ِلم ُمْس

ُكْم رأىَ َفإذا ، ُد ْكَره ماَ أَح ُقْل ، َيِّ ْلي ُهّم َف ّل ّ باَلَحَسناَِت َيِّأتى لِ : ال ، أنَت إلِ
ُعَ َولِ َف ْد ّيئاَِت َيِّ ّ الّس ْنَت إلِ ْوَُل َولِ ، أ َة َولِ ح ّوُ ّ ُق َصحيٌح  حديٌِّث» بك إلِ

ُه  َوا ُد أبوُ َر ٍد داو .  َصحيٍح بإسناَ
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ْبِن َعن -1678 ّلهَّ رضيِ ُعَمَر ا ُهماَ ال ْن ِهَّ َرُسوَُل أّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِذيِّن « إّن:  َقاََل وَس ّل َنعوَُن ا ِه َيِّْص ِذ ُبوَُن الّصوَُر ه ّذ َع ْوَُم ُيِّ ِة َيِّ َياََم ِق ْل َقاَُل ، ا ُيِّ

ُهْم ُيوُا ل ُتْم َماَ : أْح ْق َل ٌق» َخ . عليهَّ  متف

َعْن -1679 ِئَشَة و ّلهَّ رضيِ َعاَ َهاَ ال َلْت عن ِدَم : َقاَ ِهَّ َرُسوُُل َق ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ٍر ِمْن وَس َف ْد َس َق َتْرُت َو ًة َس َوُ ْه ٍم ليِ َس ِقَرا ِهَّ ِب َلّماَ ، تماَثيُل في َف
ُه ّلهَّ رُسوُُل َرآَ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّوَُن وَس ُههَّ َتل َقاََل وْج ِئَشُة يِّاَ : و ّد َعاَ أش

ًاَ الناَِس َد َعذاب ْن ّلهَّ ِع ْوُم ال ِة َيِّ ْلِقياَم ِذيَِّن ا ّل ُهوُن ا ْلِق ُيَِّضاَ ّلهَّ بَخ َلْت»  ، ال : َقاَ
ُه َناَ ْع َط َق َعلناَ ، َف ْنهَُّ َفَج ًة ِم ْو ِوساَد ْين أ َت َد ٌق. ِوساَ . عليهَّ  متف

ِقَراُم ِر» « ال َقاَِف  بكْس َوُ ، ال ْتُر ُه ُة.  : الّس ْهوُ َوالّس ْتِح» «  َف ِب الّسين  
ِة َل ْهَم ِهيَِ الُم ّفُة َو ْيَن تكوُن : الّص ْيِت َيِّدي َب ْلب َقيَل ، ا ِهيَِ و ُق :  ّطاَ ُذ ال ِف ّناَ ال

ِئِط فيِ . الَحاَ

َعن -1680 ْبِن َو ّباٍَس ا ّلهَّ رضيِ َع ُهَماَ ال ْن ْعُت َقاََل ع ّلهَّ َرُسوَُل : َسِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ُكّل:  َيِّ ٍر «  ّوُ ِر فيِ ُمَص ّناَ َعُل ال ُكّل َلهَُّ ُيِّْج ِب

ٍة َهاَ ُصوَُر ّوَُر ْفٌس َص ُبهَُّ َن ّذ َع ُي ّنم فيِ َف َه ْبُن َقاََل » ج َفإْن ا ّباٍَس:  ْنَت َع ّد لِ ُك ُب
ً َنعَِ ، َفاٍَِعلَّ ِهَّ ُروح لِ َوماَ الّشَجَر َفاَْص ٌق. ِفي . عليهَّ  متف

ْنهَُّ -1681 َع ْعُت َقاََل َو ّلهَّ َرُسوَُل : َسِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس «: َيِّ
ّوَُر َمْن َياَ فيِ ُصوُرة َص ْن ّد ّلَف ، ال ُفَخ أْن ُك ْن ْوَُم الّروَح فيهاَ َيِّ ِة َيِّ َياََم ِق ْل ْيَس ا َل َو

َناَفٍخ ٌق» ِب . عليهَّ  متف

َعن -1682  ٍد ابن و ُعوُ ّلهَّ رضيِ َمْس ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل َع ّلهَّ َرُسوَُل : َسِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ّد « إّن:  َيِّ ّناَِس أَش ًاَ ال َذاب ْوَُم َع ِة َيِّ َياََم ِق ْل ا

ّوُُروَن ٌق»  الُمَص . عليهَّ متف

َعْن -1683  ْيَِّرة أبيِ َو ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل َع ّلهَّ َرُسوَُل : َسِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َقاََل:  َيِّ ّلهَّ «  َعاَلى ال َلُم  وَمْن: َت ْظ َهب ِمّمْن أ ذ



ُق ُل ْلِقى َيِّْخ ُقوُا ، َكَخ ُل َيْخ ْل ًة َف ْو َذّر ُقوُا أ ُل َيْخ ّبًة ِل ْو ، َح ُقوُا أ ُل َيْخ ًة ِل ِعيَر » َش
ٌق . عليهَّ متف

َعْن -1684 ْلَحَة أبيِ َو ّلهَّ رضيِ َط ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل أّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْدُخُل « لِ:  َقاَل وَس َكُة َت ِئ ًاَ الَملَّ ْيت ٍِهَّ َب ْلٌب ِفي ٌة َولِ َك ٌق» ُصوَُر . عليهَّ  متف

ّلهَّ رضيِ ُعمَر ابن وعن -1685  ُهَماَ ال ْن َد:  قاََل َع َع ِهَّ َرُسوَُل َو ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِريُِّل وَس ْب َيهَُّ، أْن ِج ِت ِهَّ َفَراَث يِّأ ْي ّتى َعل ّد ح َت ّلهَّ َرُسوُل َعلى اْش ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِقيهَُّ َفَخَرَج ، وَس َل ِريٌِّل َف ْب َكاَ ج ِهَّ َفَش ْي َل َقاََل إ ّناَ . ف لِ : إ
ْدُخُل ًاَ َن ْيت ِهَّ ب ْلٌب في ٌة َولِ َك . البخاَري  رواه. ُصوَُر

َأ»  « َراَث ْبط ِء وهوُ ، : أ ِة باَلثاَ . المثلث

َعْن -1686  ِئَشَة َو ّلهَّ رضيِ َعاَ َهاَ ال ْن َلْت َع َد:  َقاَ َع ًلهَّ َرُسوَُل َوا ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِريُِّل وَس ْب ِهَّ ج ْي َل ٍة فيِ الّسلَُّم َع َع َيهَُّ أْن َساَ ِت ْلَك َفَجاََءْت ، يِّأ ِت

ِهَّ ولم الّساَعُة ِت َلْت ، يِّأ َكاََن َقاَ َو ِه :  ِد َي ًاَ ب َهاَ ، عص َطَرَح ِه ِمْن َف ِد َوُ َيِّ ُه ُقوُُل َو َيِّ
ِلُف « َماَ : ّلهَّ ُيِّْخ ُه ال َد َع ُلهَُّ َولِ َو ُثّم» ُرُس َفَت   َت ْل ُو َفإذا ، ا ْلٍب ِجْر تْحَت َك

َفقاََل َسريِّره َتى : .  ْلُب هذا َدَخَل « َم َك ْل ْلُت » ؟ ا ُق ّلهَّ َف َوال ْيُِّت َماَ :  ِهَّ َدَر ِب
ِرَج، بهَّ فأمر ، ُأْخ ُه َف َء ِريُِّل َفَجاَ ْب ِهَّ ج ْي َل َقاَل الّسلَُّم َع َف ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َتنى : وَس ْد َع َو َلْسُت ، «  َلم لَك َفَج ِتنى»  و َنعنى فقاََلَتأ : َم
ْلُب ْلك ِتَك فيِ َكاََن الذىَ ا ْي ّناَ و ب ْدُخُل لِ إ ًتاَ َن ْي ِهَّ َب ْلٌب ِفي ٌة َولِ َك  رواه» صوَُر
. مسلم

َعْن -1687 ّياَِح أبيِ و ّياََن الت أبيِ بن َعليِّ ليِ  قاَل: َقاََل ُحَصيٍن بِن َح
ِلٍب ّلهَّ رضيِ َطاَ ْنهَُّ ال ُثَك : ألِ َع َع َب َثنيِ ماَ َعلى أ َع ِهَّ َب ْي َل ّلهَّ َرُسوُُل َع ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َع لِ أْن ؟ وَس َد ًة َت ّ ُصوَُر َهاَ، إلِ َت ٍا ولِ َطمْس ْبر ًاَ َق ِرف ّ ُمْش إلِ
َتهَُّ ْيِّ ّوُ ِلٌم  رواه. َس . مْس

زرع أو مإاشية أو دَْيلص إل الكلب اتخاذ تحريم باب- 306

ْبِن عِن -1688 ّلهَّ رضيِ ُعَمر ا ُهماَ ال ْن َقاََل َع ْعُت :  ّلهَّ رُسوَُل سِم ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َتنى « من:  َيِّ ْق ًاَ ا ْلب ْلب إلِ َك ٍد َك ْي ْو َص ٍة أ ّنهَُّ َماَِشي فإ

ُقُص ْن ِه ِمْن َيِّ ِر ٍم ُكّل أْج ْوُ َطاَِن يِّ ٌق» ِقيرا . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ  ِقيَراٌط:  روايِّ  » «. 



َعْن -1689 َة أبيِ و ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ع ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ًاَ، أْمَسَك  « َمْن: وَس ْلب ّنهَُّ َك ُقُص َفإ ْن ٍم ُكّل يِّ ْوُ ِهَّ ِمْن َيِّ ِل عم

َّ ِقيَراٌط ْلب إلِ ْو َحْرٍث َك َية أ ٌق» َماَِش . عليهَّ  متف

َتنى « َمِن:  لمسلم روايِّة وفيِ ْق ًاَ ا ْلب ْيَس َك ْلِب َل َك ٍد ِب ْي ٍة ولِ ، َص ولِ َماَِشي
ّنهَُّ أْرٍض ُقُص َفإ ْن ِه ِمْن َيِّ ِر َطاَِن أْج ٍم ُكّل ِقيرا  .» ْيِّوُ

مإن وغيره البعير في الجرس تعليق كراهية باب- 307
الدواب

السفر في والجرس الكلب استصحاب وكراهية

َة أبيِ َعْن -1690 ْيَِّر ّلهَّ رِضيَِ ُهَر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُُل : قاَل َقاََل ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َكُة َتْصَحُب « لِ:  وَس ِئ َقًة الَملَّ ْف َهاَ ُر ْلٌب في ْو َك  رواه» َجَرٌس أ

. مسلم

ْنهَُّ -1691 َع ّلى النبيِّ أّن و ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع من « الجرُس:  َقاَل وَس
َطاَِن مَزاِمير ْي ُه» الّش ِلٌم  َروا . ُمْس

. مسلم شرط على صحيح بإسناَد داود أبوُ رواه

التي الناقة أو البعير وهي الجلّلة ركوب كراهة باب- 308
، الَعِذرة تأكل

ًا أكلت فإن ًا علف الكراهة زالت ، لحمها فطاب طاهر

ْبِن َعِن -1692 ّلهَّ رِضيَِ ُعَمَر ا ُهماَ ال ْن ّلهَّ رُسوُُل َنهى:  َقاَل ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِة عِن وَس َل ّ َكب أْن البِل فيِ الَجلَّ َهاَ ُيِّْر ْي َل . َع

ُه . صحيٍح بإسناَد داود أبوُ روا

ُبصاق عن النهي باب- 309  المسجد في ال
عن المسجد بتنزيه والمإر فيه وجد إذا مإنه بإزالته والمإر

 القذار

ّلهَّ رضيِ أنٍس َعْن -1693 ّلهَّ َرُسوَُل أّن َعنهَُّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُق:  َقاَل  ُبَصاَ ِد فيِ « ال َئٌة، المْسِج ِطي َهاَ َخ ُت ّفاََر َك َهاَ َو ُن ْف . عليهَّ  متفق» َد



َهاَ والمَراد  ِن ْف َد ُد كاََن إذا ِب ًاَ المْسِج ْو ُتراب ً أ ُه َرْملَّ َوُ َنْح َهاَ ، و ِريِّ َوُا ُي تْحَت َف
ِهَّ َيِّاَنى المحاَسن أبوُ . قاََل تراب ِهَّ فيِ الّرو ُد وقيل » ، « البحر كتاَب : الُمَرا

َهاَ ِن ْف َهاَ ِبد ِد ِمَن إْخَراُج ُد َكاََن إذا أّماَ ، المْسِج ًاَ الْمْسِج ّلط ْو ُمب ًاَ أ ، مَجّصص
َهاَ َك َل َد ِهَّ َف ْي َل ِهَّ ع ِه أو ِبَمداِس ِر َغُي ُلهَُّ َكماَ ِب َع ْف ّهاَِل، ِمَن كثيٌر َيِّ َليس الج ذلَك َف
ْفن ٌة بْل ِبد َد ِة فيِ ِزيِّاَ َئ ِطي َتكثيٌر الخ ِر و َذ َق ِد فيِ لل َعَل َمْن َوعلى ، الَمْسِج َف
َد َيِّْمَسحهَُّ أْن ذلك ْع ِهَّ ذلك َب ِب ْوُ َث ْو بيده أو ِب ِه أ ِر ْي ْو َغ َلهَُّ أ ْغُِس . َيِّ

َعْن -1694 ِئَشَة و ّلهَّ رضيِ عاَ َهاَ ال ْن ّلهَّ رُسوَُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِر فيِ َرأىَ وَس َدا ِة ِج َل ْب ِق ْل ًاَ ا ْو ، ُمَخاَط ًاَ أ ْو ، ُبَزاق ّكهَّ ، ُنَخاَمًة أ ٌق َفح . متف
. عليهَّ

َعْن -1695 َنٍس و ّلهَّ رضيِ أ ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوَُل أّن َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِه « إّن:  َقاََل  ِذ َد ه ُلُح لِ المَساَِج ٍء َتْص ْوُِل هذا ِمْن ِلْشى ْلب ِر ولِ ا َذ ّنَماَ ، الَق إ

ِر ِهيَِ ْك ِذ ّلهَّ ِل َعاَلى ال ِة ، َت َء َقرا ُقْرآَِن و ْل ْو» ا ّلهَّ رُسوُُل قاََل َكَماَ  أ ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع . مسلم . رواه وَس

 المسجد في الخصومإة كراهة باب- 310
ِلجارة والشراء والبيع الضالة ونشد ، فيه الصوت ورفع وا

المعامإلت مإن ونحوها

َة أبيِ َعْن -1696 ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ّنهَُّ َع َعَ أ ّلهَّ َرُسوَُل َسِم ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َعَ ِمْن:  يِّ ً سِم ُد َرُجلَّ ْنُش ّلًة يِّ ِد فيِ َضاَ ُقْل المْسِج َي ْل : لِ َف
َهاَ ّلهَّ َرد ْيَك ال َل َد فإّن ، ع ْبَن َلْم المساَج ُه» لهذا ُت ِلم.  َروا ُمْس

ْنهَُّ -1967 َع ِهَّ َرُسوَُل َأّن َو ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإذا:  َقاََل وَس َأيِّتم «  ر
ُعَ َمْن ِبي ُع َأو َيِّ َتاَ ِد فيِ يِّب ُلوُا ، المسج ُقوُ َبَح : لِ َف ّلهَّ َأْر َتَك ال ِإذا ، ِتَجاَر ُتْم َو ْيِّ َأ ر
ُد ِمْن ْنُش ّلًة يِّ ُلوُا َضاَ ُقوُ َهاَ : لِ َف ّد ّلهَّ ر َليَك». ال : وقاَل الترمذي  رواهَع

. حسن حديِّث

َعْن -1698 َة و َد ْيِّ ّلهَّ رِضيَِ ُبر ْنهَُّ ال ً َأّن َع َد َرُجلَّ ِد فيِ َنَش : َفَقاََل الَمْسِج
َعاَ مْن َلْحمَر الَجمَل ِإليِّ َد َقاََل ؟ ا ِهَّ َرُسوُُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع « وَس

ْدَت لِ ّنَماَ َوَج َيِت ِإ ِن ُد ُب َيْت ِلَماَ الَمَساَِج ِن . مسلم  رواه» َلهَُّ ُب



َعْن  -1699 ْيٍب ْبِن َعْمرو َو َع ِهَّ َعْن ، ُش ِبي أ
ِه َعْن ، َ ّد ّلهَّ َرِضيَِ َج ْنهَُّ ال َأّن َع

ِهَّ َرُسوَُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهى وَس ِء َعِن َن ْيبعَِ الّشَرا َب ِد ِفيِ َوال ، المْسِج
َأْن َد َو ْنَش ِهَّ ُت ّلٌة في ْو ، َضاَ َد َأ ْنَش ِهَّ ُيِّ ْعٌر ِفي ُه ِش ُبــوُ . روا َد َأ ّترمذي ، َداو وال

. َحَسٌن : َحديٌِّث وقاَل

َعِن -1700 ِئِب َو َد ْبِن الّساَ ّلهَّ َرِضيَِ الّصَحاَبيِ يِّزيِّ ْنهَُّ ال ْنُت: قاََل ع ُك فيِ  
ِد َظْرُت ، َرُجٌل َفَحَصبنيِ الَمْسِج َن َذا َف ِإ ّطاَِب بُن ُعَمُر َف ّلهَّ َرِضيَِ الَخ ْنهَُّ ال َع

َقاََل َهْب َف ِتنيِ : اذ ْأ ْيِِّن ف َهذ ُتهَُّ ِب ْئ َقاََل ِبهَماَ، َفِج ْيَِّن : ِمْن َف ُتَماَ َأ ْن : َفَقاَلِ ؟ َأ
ْهِل ِمْن ِئِف َأ ّطاَ َقاََل ، ال ْوُ َف َل ُتَماَ :  ْن ْهِل ِمْن ُك ِد َأ َل َب ْل ُكَماَ ، ا ُت ْع ْوَج َعاَِن ، َل َف َتْر

ُكَماَ َت َوُا ِد ِفيِ َأْص ِهَّ َرُسوُِل مْسِج ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُه ؟ وَس َوا ِري َر ُبَخاَ ال
.

ًا أكل مإن يْهَن باب- 311 ً أو ثومإ ًا أو بصل غيره أو ُكّراث
إل رائحته زوال قبل المسجد دخول عن كريهة رائحة له مإما

لضرورة

ْبِن َعِن -1701 ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمَر ا ُهَماَ ال ْن ِبيِّ َأّن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َكَل  مْن: َقاََل ِه ِمْن َأ ِذ ِة َه ْعنيِ الّشَجَر َيِّ ّثوَُم   َبّن  فلَّ ال ْقَر َناَ يِّ َد » َمْسِج

ٌق . عليهَّ متف

ٍة وفيِ  َناَ: لمسلم روايِّ َد .»   « َمَساَِج

َعْن -1702 َنٍس َو ّلهَّ َرِضيَِ َأ ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ّلى النبيِّ :  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َكَل  « َمْن: وَس ِه ِمْن َأ ِذ ِة ه ّناَ َفلَّ الّشَجَر ْقرب ّليّن َولِ ، َيِّ َناَ ُيَِّص » َمع
ٌق . عليهَّ متف

َعْن -1703 ٍر َو ِب ّلهَّ َرِضيَِ َجاَ ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ّنبيِّ :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َكَل « َمْن:  وَس ًاَ َأ ْو ُثوُم ً َأ َناَ ، َبَصلَّ ْل َتز ْع َي ْل ْو ، َف َتزْل َأ ْع َي ْل َناَ َف َد » َمْسج
ٌق . عليهَّ متف

ٍم روايِّة وفيِ ِل َكَل َمْن :  لُمْس َبَصَل َأ ْل ّثوُم ، ا ُكَراث ، َوال ْل َبّن َفلَّ ، َوا َيِّْقَر
َناَ َد ِإّن ، مْسِج َكَة َف ِئ ّذىَ الَملَّ َأ َت ّذىَ ِمّماَ َت َأ ْنهَُّ يِّت ُنوُ ِم  .» آَدَم َب

َعْن -1704 ّطاَِب ْبِن ُعَمَر َو ّلهَّ َرِضيَِ الَخ ْنهَُّ ال ّنهَُّ َع َطَب َأ ْوَُم خ ِة َيِّ َع الُجُم
َقاََل ِهَّ ِفيِ َف ِت َب ْط ُثّم: ُخ ُكْم   ّن َهاَ ِإ ّيِّ أ

ّناَُس َ ُلوَُن ال ُك ْأ ْيِن َت َت ُهَماَ ماَ َشَجَر ّ ُأَرا ِإلِ



ْيِن َت َث ِبي َبَصَل َخ ْل ّثوَُم ، : ا ْد ، َوال َق ْيُِّت َل َأ ِهَّ َرسوَُل َر ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َذا َد ِإ ُهَماَ َوَج ِد ِفيِ الّرُجِل ِمَن ريَِّح ِهَّ َأَمَر الَمْسِج ِرَج ، ِب ُأْخ ِقيعَِ، ِإلى َف َب ْل ا

ُهَماَ َفَمْن َل َك ُهَماَ ، َأ ْت ُيِم ْل ًاَ َف ْبخ . مسلم  رواه. ط



يخطب والمإام الجمعة يوم الحتباء كراهية باب- 312
انتقاض ويخاف الخطبة استماع فيفوت النوم يجلب لنه

 الوضوء

ِذ عْن -1705 َعاَ َهنيِّ َأنٍس ْبِن ُم ّلهَّ َرِضيَِ ، الُج ّنهَّ َعنهَُّ ال ِبيِّ َأ ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َهى وَس ِة َعِن َن َوُ ْب ْوَُم الِح ِة َيِّ َع ِلَماَُم الُجُم ُطُب َوا ُه َيِّْخ داود أبوُ . روا

َقاَلِ والترمذي ، ِديٌِّث َو . َحَسٌن : ح

الحجة ذي عشر عليه دخل ْنَمإ نهي باب- 313
حتى أظفاره أو شعره مإن شيء أخذ عن يضّحَي أن وأراد

يّضحَي

َلمَة ُأّم َعْن -1706 ّلهَّ رِضيَِ َس َهاَ ال ْن َلْت َع َقاََل َقاَ ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْبٌح َلهَُّ َكاََن « َمْن:  وَس َبُحهَُّ ِذ ْذ ِإذا ، َيِّ ِهّل َف َفلَّ ، الِحّجة ِذي ِهلَُّل ُأ

َذّن ْأُخ ْعره ِمْن َيِّ ِه مْن َولِ َش َفاَر ْظ ًاَ َأ ْيئ ُه» ُيَِّضّحيَِ حتى َش ِلم  َروا . ُمْس

 بمخلوق الحلف نَع هيّالن باب- 314
 والباء والسماء والملئكة والكعبة كالنبي

َبة السلطان ونعمة والرأس والروح والحياة ُتْر  فلن و
ًا أشدها مإن وهي ، والمإانة  نهي

ْبِن َعِن -1707 ّلهَّ رِضيَِ ، ُعَمَر ا ُهَماَ ال ْن ِبيِّ َعِن ، ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإّن:  َقاََل ، وَس ّلهَّ «  ُكْم َتعاَلى ال َهاَ ْن ُفوُا َأْن يِّ ِل ُكْم َتْح ِئ َكاََن َفَمْن ، باَباَ
ًاَ ِلف ِلْف ، َحاَ َيْح ْل ِهَّ ف ّل ْو ، ِباَل َيْصُمْت َأ ٌق» ِل عليهَّ.  متف

ًاَ َكاََن « فمْن:   الصحيح فيِ روايِّة وفيِ  ِلف ِلْف َفلَّ ، َحاَ ّ َيِّْح ِهَّ ِإلِ ّل ْو ، ِباَل َأ

ُكْت » ِليْس

ِد وعْن -1708 ْب َة ْبن الرْحمِن َع ّلهَّ رِضيِ ، سُمَر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ع رُسوُُل : 
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلفوُا «لِ:  وَس ّطوُاِغيِ تْح ُكْم ولِ ، ِباَل ِئ  رواه» باَباَ

. مسلم

َوُاغيِ« ّط ُعَ  ال ِهيِ ، طاَغية » : َجْم َناَُم و ْنهَُّ ، الْص ِه:  الحديُِّث َوِم ِذ « ه
ْوٍس طاَِغيُة ْي» د َأ ُهم  :  ُهم : صنُم ُد ُبوُ ْع َي وم ِو ِر فيِ . وُر ِلم َغي «:  ُمْس

ّطوُاِغيِت ُغوُت  جْمعَ» باَل ُهوُ ، طاَ . َوالّصنُم الّشيطاَُن و



ْيِّدة وعْن-1709 ّلهَّ رِضيِ ُبر ّلهَّ رُسوُل َأّن عنهَُّ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلف «منقاَل: ِة ح َن َلماَ ْيس ِباَ .ِمناَ» فل

ِديٌِّث  ُه ، صحيٌح ح ُبوُ روا ٍد داود َأ ِإسناَ . صِحيٍح ب

ْنهَُّ -1710 ِهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل وع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  « مْن: وَس
ِإنيِ فقاَل ، حلَف ٌء :  ِري ِم ِمَن ب ِلسلَّ ِإن ا ًاَ كاََن ف ِذب ُهوُ ، كاَ ، َقاََل كماَ َف
ِإْن ًاَ َكاَن و ِدق َلْن ، صاَ ِم ِإلى يِّْرِجعَ ف َ ِلسلَّ ًاَ» ا ِلم . داود أبوُ . رواهساَ

ْبن َوعِن -1711 ّلهَّ رِضيِ عمر ا ُهَماَ ال ْن ّنهَُّ ع َعَ َأ ً سِم ُقوُُل َرُجلَّ َ:  َيِّ لِ
ِة ْعب ْلك ْبُن فقاََل ، وا ِلْف  لِ: ُعمر ا ِر َتْح ْي َغُ ِهَّ ِب ّل ِإنيِ ، ال ْعُت ف ِهَّ رُسوَُل َسِم ّل ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِر حلَف « مْن : يِّ ْي َغُ ِهَّ ِب ّل ْد ، ال َفر َفق ْو َك َأشْرَك َأ

ِديٌِّث وقاَل الترمذي  رواه» . حَسٌن : ح

ْعُض وفّسر  ِء ب ْلعلماَ ْوُلهَُّ ا َكفر:  ق ْو «  َلى» أشرَك َأ ِليِظ  ع ّتغُ ِوي كماَ ال ُر
ّلى النبيِّ َأّن ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُءَقاََل:  وَس َيِّاَ  .» ِشْرٌك « الّر

ًا الكاذبة اليمين تغليظ باب- 315 عمد

ْبِن َعِن -1712 ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رِضيِ مْس ْنهَُّ ال ِبيِّ َأّن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلى حلَف « مْن:  قاَل ٍء َماَِل ع ٍم اْمري ِل ِر ُمْس ْي ِهَّ بغُ ّق ّلهَّ لِقيِ ، ح ُهوُ ال و
ِهَّ ْي َل َقاََل» َغْضباَُن ع ُثّم   َأ :  َناَ قر ْي ّلهَّ رُسوُُل عل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

َقهَّ ِهَّ كتاَب مْن ِمَصدا ّل ِإّن:  َوَجّل َعّز ال ِذيَِّن {  ّل َتُروَن ا ِد َيِّْش ْه ِهَّ ِبع ّل ال
ِهْم ِن ْيِّماَ َأ ًاَ و ً َثمن ِليلَّ ِر  ] إلى77:  عمران [آَل  } َق ِة آَِخ ٌق اليِّ َف ّت ْيهَّ : ُم . عل

َعْن -1713 َبَة ْبِن ِإيِّاَِس ُأماَمَة َأبيِ و ْعل ِثيِّ ث ِر ّلهَّ رِضـــيَِ الَحاَ ْنهَُّ ال َأن َع

ّلهَّ رُسوُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَ « مِن:  قاََل وَس َتط ْق ّق ا ٍء َح ِري اْم
ٍم ِل ِهَّ مْس ِن ْد ، ِبيِمي َق ْوَجب َف ّلهَّ َأ ّناََر َلهَُّ ال ِهَّ . وحّرم ال ْي َل ّنَة» َع ْلجـ َفقا َلهَُّ اََل 
ِإْن َرُجٌل ًاَ َكاََن : و ْيئ ًا َش ِهَّ رُسوَُل يِّاَ يِِّسير ّل ِإْن: َقاََل ؟ ال َو ًاَ كاَن  «  َقِضيب
ُه» َأراٍك ِمْن ِلٌم  روا . ُمْس

ِد وعْن -1714 ْب ِهَّ ع ّل ِرو ْبِن ال ْلعاَِص ْبِن عم ّلهَّ رِضيِ ا ُهَماَ ال ْن النبيِّ عن َع
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِئُر:  قاََل وَس َباَ َك ْل ِلْشَراُك « ا ِهَّ : ا ّل ُق ، ِباَل ُقوُ ُع َو

ْيِّن َد ِل َوُا ْل ْتُل ، ا ْفِس َوق ّن َيِميُن ، ال ْل َغُُموُُس وا ْل . البخاَري  رواه» ا



ٍة وفيِ  َأن لهَّ روايِّ ّياَ :  ِب ْعَرا َء َأ ِبيِّ ِإلى جاَ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : َفقاَل وَس
ّلهَّ َرُسوُل َيِّاَ ِئُر ماَ ال َباَ َك ْل ِلْشراُك:  قاََل ؟ ا ِهَّ «ا ّل َقاََل» ِباَل ُثّم:   قاََل ؟ ماَذا  
َيِميُن:  ْل َغُُموُُس « ا ْل ْلُت » ا َوَماَ ُق ْليِميُن :  َغُُموُُس ا ْل ِذي:  قاَل ؟ ا ّل « ا

ُعَ ِط َت ْق ٍء َماََل َيِّ ِري ِنيِ» ، مسلم اْم ْع َوُ ِبيِميٍن  يِّ ِذٌب ِفيهاَ ُه . كاَ

ًا غيرها فرأى ، ٍمينَي على حلف نَمإ ندب باب- 316 مإنها خيَر
يمينه عن رّيكف ثم ، عليه المحلوف ذلك يفعل أن

ِد َعْن -1715 ْب َة ْبِن الّرْحمِن ع ّلهَّ رِضيِ َسُمر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ليِ : 
ّلهَّ رُسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع َذاوَس ِإ َو ْفَت «...  َل َلى َح ْيِّت ، َيِِّميٍن ع َأ َفَر
ْيَرهاَ ًا َغ ْير َهاَ َخ ْأِت ، ِمن ِذي ف ّل َوُ ا ْيٌر ُه ّفْر ، َخ ٌق» َيِِّمينك عن وك . عليهَّ  متف

َعْن -1716 َة َأبيِ و ْيَِّر ّلهَّ رِضيَِ ُهر ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َلف « مْن:  قاََل وَس َلى ح َأىَ َيِِّميٍن َع َهاَ َفر ْيَر ًا َغ ْير َهاَ َخ ْن َكّفْر ، ِم ُي ْل َعْن َف
ِهَّ ِن َعْل ، َيِِّمي ْف َي ْل ِذي و ّل َوُ ا ْيٌر ُه ُه» َخ . مسلم  روا

َعْن -1717 ّلهَّ رِضيَِ ُموَُسى َأبيِ َو ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُل َأّن َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّنيِ:  َقاََل وَس ِإ ِهَّ «  ّل َء ِإْن وال ّلهَّ َشاَ َ ال ِلُف لِ َلى َأح ًا َأَرىَ ُثّم ، َيِِّميٍن َع ْير َخ

َهاَ ّ ِمن ّفْرُت ِإلِ ْيُت ، َيِِّمينيِ َعْن َك َأت ِذي و ّل َوُ ا ٌق»  َخيٌر ُه . عليهَّ متف

َعْن -1718 ِبيِ َو أ
َة َ ْيَِّر ّلهَّ رِضيِ ُهَر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َلْن:  وَس َلّج «  ُكْم َيِّ ُد ِهَّ فيِ َأَح ِن ِهَّ فيِ َيِِّمي ِل ْه َثُم َأ َد َلهَُّ آَ ْن ِهَّ ِع ّل ال
َعاَلى ِطيَِ َأْن ِمْن َت ْع َتهَُّ ُيِّ ّفاََر ّلتيِ َك ّلهَّ َفَرض ا ِهَّ» ال ْي َل ٌقَع . عليهَّ  متف

ُلهَُّ َلّج:  قوُ ْتِح» « يِّ َف ِب ِم   ّللَّ ِد ، ا ِديِّ َتْش ِم َو ِي ْي الج َأ َدىَ :  َتماَ َ ، ِفيهاَ يِّ َكّفُر َولِ ُيِّ
ُلهَّ ، َثُم:  وقوُ ِء» «آَ ْي ، المثلثة  باَلثاَ َثُر َأ ْك َأ ًاَ :  ْثم . ِإ

 اليمين لغو عن العفو باب- 317
قصد بغير اللسان على يجري مإا وهو ، فيه كفارة ل وأنه

 اليمين
ذلك ونحو ، والله وبلى ، والله : ل العادة على كقوله

ّله قال  ّله يؤاخذكم تعالى:{ ل ال ولن أيمانكم في باللغو ال
مإساكين عشرة إطعام فكفارته اليمان عقدتم بما يؤاخذكم

رقبة، تحرير أو كسوتهم أو أهليكم تطعمون مإا أوسط مإن



إذا أيمانكم كفارة ذلك أيام؛ ثلثة فصيام يجد لم فمن
} . أيمانكم واحفظوا حلفتم؛

َعْن -1719 ِئَشَة َو ّلهَّ َرِضيَِ َعاَ َهاَ ال ْن َلْت َع َلْت َقاَ ِز ْن ُأ ِه :  ِذ َيُِّة َه {لِ: ال
ُكْم ُذ َؤاِخ ّلهَّ ُيِّ ْغُوُ ال ّل ُكْم فيِ ِباَل ِن ْيَِّماَ ْوُِل فيِ  } َأ ِهَّ : لِ الّرُجِل َق ّل َبلى ، وال َو

ِهَّ ّل . البخاَري  رواه. وال

ًا كان وإن البيع في الحلف كراهة باب- 318 صادق

َة َأبيِ َعْن -1720 ْيَِّر ّلهَّ َرِضيَِ ُهَر ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل َع ِهَّ َرُسوَُل : َسِم ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِلُف:  يِّ َقٌة «الَح َف ْن ِة م َع ْل َقٌة ، للّس َكْسِب َمْمَح ْل » ل

ٌق . عليهَّ متف

َعْن -1721 َة َأبيِ َو َد َتاَ ّلهَّ رِضيَِ َق ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل َع ِهَّ َرُسوَُل : َسِم ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ُكْم َيِّ ّيِّاَ ِإ َة : «  ْثَر َك ِلِف َو ْيعَِ فيِ الح َب ْل ّنهَُّ ، ا ِإ ُق َف ّف َن ُثّم ُيِّ

ُق . مسلم » رواه َيِّْمَح

ِلنسان يسأل أن كراهة باب- 319 غير وجل عز الله بوجه ا
الجنة

 به وتشّفع تعالى بالله سأل مإن مإنع وكراهة

ٍر َعْن -1722 ّلهَّ رِضيَِ جاَب ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُُل : قاََل َقاَل َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َأُل  « لِ: وَس ِهَّ ُيِّْس َوُْج ِهَّ ب ّل ّ ال ّنُة ِإلِ . داود أبوُ  رواه» الَج

َعن -1723 ْبن َو ّلهَّ رِضيَِ ُعَمَر ا ُهماَ ال ْن َقاَل َقاََل ع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َذ  « َمِن: وَس َعاَ َت ِهَّ اْس ّل ُه ، ِباَل ُذو َأِعي َأل ومْن ، ف ِهَّ َس ّل ، باَل

ُه ُطوُ ْع َأ ُكْم َوَمْن ، َف َعاَ ُبوُه ، َد َأِجي َنعَ وَمْن ، َف ُكْم ص ْي َل ًاَ ِإ ْعُروف ُه م ُئوُ ِف َكاَ ، َف
ِإْن ُدوا لْم َف َنهَُّ َماَ َتِج ُئوُ ِف َكاَ ُعوُا ، بهَّ ُت َد ّتى َلهَُّ َفاَ ْوا َح ُكْم  َتَر ّن ْد َأ ُه َق ُتموُ ْأ َف » َكاَ

ِيٌِّث ُه ، َصِحيٌح حد ُبوُ روا . الصحيحين بأساَنيد والنساَئيِ ، داود َأ
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 وتعالى



َة َأبيِ َعْن -1724 ْيَِّر ّلهَّ رِضيَِ ُهر ْنهَُّ ال ِبيِّ عن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِإّن: قاَل َعَ  «  َن ٍم َأْخ َد اس ِهَّ عن ّل ِلَك َتَسّمى َرُجٌل وَجّل عّز ال َلملَِّك َم » ا

َليهَّ متفق . َع

َياَُن قاَل  ْف َنَة بن ُس ْي َي ِلُك ُع َلْملَِّك « َم ْثُل» ا ِه  ِم ِهنَشاَ . شاَ



ونحوهما والمبتدع الفاسق مإخاطبة عن النهي باب- 321
ونحوه بسيدي

َة عن -1725 َد ْيِّ ّلهَّ َرِضيَِ ُبَر َقاََل َقاََل عنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُلوُا « لِ:  وَس ُقوُ ِفِق َت َناَ ْلُم ٌد ل ّي ّنهَُّ ، َس ِإ ًا يُِّك ِإْن َف ّيد ْد ، َس َق ُتْم َف ْط َأْسَخ

ُكْم ّب ٍد داود أبوُ  رواه» َوَجّل عّز َر ِإسناَ . صحيٍح ب

الُحّمى سّب كراهة باب- 322

ٍر عْن -1726 ّلهَّ َرِضيَِ َجاَب ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْو ، الّساَئِب ُأّم على دَخَل ّيِب ُأّم َأ َقاََل الُمَس َلِك: ف ْو الّساَئِب ُأّم يِّاَ  « َماَ َأ  

ّيِب ُأّم َيِّاَ ِزفيَن الُمس ْف ُتَز َلْت» ؟   َقاَ ّلهَّ باََرَك لِ الُحّمى:    َهاَ ال «:  َفَقاََل ، ِفي
ّبيِ لِ َهاَ ، الُحّمى َتُس ّن ِإ ِهُب َف ْذ َطاَيِّاَ ُت ِهُب َكماَ ، آَدم َبنيِ َخ ْذ ِكيُر ُيِّ ْل َخبَث ا

ِد ِديِّ . مسلم  رواه» الح

ِفيَن ِز ْف ُتَز ْي» «  َأ ِكيَن   َتحّر َت َكًة :  َعًة حَر ُه ، سريِّ ْعناَ ُد وَم ِع َت َتْر َوُ ، :  ُه بضّم َو
ِء ِوي ، المكررة والفاَء المكررة وباَلزاي التاَ ًاَ وُر ِء َأيِّض المكررة باَلرا

. والقاَفين

هبوبها عند يقال مإا وبيان ، الريح سّب عن النهي باب- 323

ِر َأبيِ َعْن -1727 ِذ ْن َبيِّ الُم ْعٍب ْبِن َأ ّلهَّ َرِضيَِ َك ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع َرُسوُُل : 
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّبوُا « لِ:  وَس َذا ، الّريَِّح َتُس ِإ ُتْم َف ْيِّ َأ ُهوَُن ماَ َر ْكَر ، َت

ُلوُا ُقوُ ُهّم َف ّل ّناَ : ال ُلَك ِإ َأ ِر ِمْن َنْس ْي ِه َخ ِذ ِر الّريِِّح ه ْي َهاَ َماَ وَخ ِر ِفي ْي ماَ وَخ
ِهَّ ُأِمَرْت ُذ ، ِب ُعوُ َن ِه َشّر ِمْن ِبَك َو ِذ ِهَّ ُأِمَرْت ماَ وشّر فيهاَ ماَ َوَشّر الّريِِّح َه ِب

َقاََل الترمذي  رواه» . صحيح حسٌن : َحديٌِّث و

َة َأبيِ وعْن -1728 ْيِّر ّلهَّ َرِضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل َع ِهَّ َرُسوَُل : َسِم ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ْوِح ِمْن الّريُِّح:  َيِّ ِهَّ َر ّل ِتيِ ال ْأ ِة َت ِتيِ ، ِباَلّرْحَم ْأ َت َو

َذاِب َع ِإذا ، باَل َهاَ َف ُتُموُ ْيِّ َأ َهاَ َفلَّ َر ّبوُ ُلوُا ، َتُس ّلهَّ َوَس َهاَ ال ْيَر ُذوا ، َخ ِعي َت ِهَّ واْس ّل باَل
َهاَ ِمْن ِإسناَد داود أبوُ رواه»  َشّر . حسٍن ب

ّلى قوُلهَّ         ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوِح  « ِمْن: وَس ِهَّ َر ّل ِء بفتح  هوُ» ال : الرا
ْي ِهَّ َأ ِت ِه َرْحَم ِد َباَ ِع . ِب



ِئَشَة وعْن -1729 ّلهَّ َرِضيَِ َعاَ َهاَ ال ْن َلْت ع ِبيِّ َكاََن:  َقاَ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َفِت ِإذا وَس ُهّم : قاََل الّريِّح َعِص ّل ُلَك ِإنيِ «ال َأ َهاَ َأْس ْيَر ِر ، َخ ْي َهاَ َماَ َوَخ ، ِفي
ْير َلْت ماَ وَخ ِهَّ ُأرِس ُذ ، ِب ُعوُ َأ ِهاَ ِمْن بك َو ماَ َوَشّر ، ِفيهاَ ماَ َوَشّر ، َشّر

َلت ِهَّ ُأرِس . مسلم  رواه» ِب

ّديك سّب كراهة باب- 324 ال

ِد عْن -1730 ْيِّ ٍد ْبِن ز ِل َهنيِّ َخاَ ّلهَّ َرضيَِ الُج ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ّلهَّ َرُسوُُل :  ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّديَِّك َتُسبوُا « لِ:  وَس ّنهَُّ ، ال ِإ ِقُظ َف ِة ُيِّوُ رواه»  للصلَّ

ٍد داود أبوُ ِإسناَ . صحيح ب

ِلنسان قول عن النهي باب- 325 َنا ا ِطْر َنْوء :مُإ كذا ِب

ِد َعْن -1731 ْيِّ ٍد ْبِن َز ِل ّلهَّ َرِضيَِ َخاَ ْنهَُّ ال ّلى: َقاََل َع َناَ  ص ِهَّ َرُسوُُل ِب ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َة وَس َ ْبِح َصلَّ ِة الّص َي ِب ْيِّ ِر فيِ ِباَلُحد ْث ٍء ِإ ِمَن َكاَنْت َسَماَ
ْيل ّل َلّماَ ، ال ْنصَرَف َف َبَل ا ْق ّناَِس َعلى َأ َقاَل ، ال َهْل: َف ْدُرون   َذا َت َقاََل َماَ
ُكْم ّب ُلوُا»  ؟ َر ّلهَُّ َقاَ ُلهَُّ : ال َلُم َوَرُسوُ َقاََل َأع َقاََل : .  َبَح «  َأْص ِدي ِمْن :  َباَ ِع

ِفٌر بيِ، ُمؤِمٌن َكاَ َأّماَ ، َو َناَ قاََل َمْن ف ِطْر َفْضِل ُم ِهَّ ِب ّل ِهَّ ال ِت ِلَك ، َوَرْحم َفذ
ِفٌر بيِ ُمؤِمٌن َكِب َكاَ ْوُ َك ْل َأّماَ ، باَ ِطْرناَ قاََل َمْن َو ِء : ُم ْوُ َن َفذلَك ، َوكذا َكذا ِب
ِفٌر َكِب» ُمؤِمٌن بيِ َكاَ ْوُ َك ْل ٌقباَ . عليهَّ  متف

َناَ ُالّسماَءو      َطُر ُه . : الَم

كافر : يا لمسلم قوله تحريم باب- 326

ّلهَّ َرِضيَِ ُعَمَر ابِن َعِن -1732 ُهَماَ ال ْن َقاََل َقاََل َع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإذا:  وَس ِهَّ الّرُجـُل َقاََل «  َيِّاَ َلِخي ِفر :  ْد ، َكاَ َق َء َف َهاَ َباَ ُهماَ ِب ُد ، َأَح
ِإْن ّ َقاََل َكَماَ َكاَن َف ِإلِ َعْت َو ِهَّ َرَج ْي َل ٌق»  َع . عليهَّ متف

َعْن- 1733 ّلهَّ َرِضيِ َذّر َأبيِ و ْنهَُّ ال ّنهَُّ ع َعَ َأ ِهَّ َرُسوَُل سِم ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َعاَ مْن: «  َيِّ ً َد ِر َرُجلَّ ْف ُك ْل ْو ، باَ ّو َقاََل َأ ُد َع ِهَّ :  ّل ْيس ، ال َل و

ّ َكذلَك ِهَّ َحاََر ِإلِ ْي َل ٌق » ع َعَ: »  َحاََر« .  عليهَّ متف .َرَج

َبذاِء الُفحش عن النهي باب- 327 ّلسان و ال



ْبِن َعن -1734 ٍد ا ُعوُ ّلهَّ َرِضيَِ َمْس ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْيس: وَس َل ْؤِمُن  «  ّعاَِن الُم ّط ّعاَِن َولِ ، باَل ّل َفاَِحِش َولِ ، ال ْل ، ا
ِذيء َولِ َب ْل حسٌن. وقاَل: حديٌِّث الترمذي  رواه» ا

َنٍس وِعْن -1735 ّلهَّ رضيِ َأ َاَل َعنهَُّ ال َقاََل َق ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُفْحُش َكاََن « َماَ:  وَس ْل ٍء فيِ ا ّ َشيِْ َنهَُّ، ِإلِ ُء َكاََن وَماَ شاَ َياَ َشيٍِْء فيِ الَح

ّ َنهَُّ ِإلِ حسن. : حديٌِّث وقاَل الترمذي،  رواه» َزا

 الكلم في التقعير كراهة باب- 328
ّدق ّلف بالتش  الفصاحة وتك

مإخاطبة في العراب ودقائق اللغة َوحشّي واستعمال
 ونحوهم العوام

ْبِن َعِن -1736 ٍد ا ُعوُ ّلهَّ َرِضيَِ َمْس ْنهَُّ ال ِبيِّ َأّن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلَك:  َقاََل َه ُعوُن «  ّط َن َت َهاَ» الُم َل َقاَ ًاَ   ُه َثلَّث َوا ِلم . َر . ُمْس

ُعوَُن  ّط َن َت ُغُوَُن» « الُم ِل َباَ ِر فيِ  : الُم َلُموُ . ا

َعِن -1737 ِد َو ْب ِهَّ َع ّل َعاَِص ْبِن َعْمرو ْبِن ال ّلهَّ َرِضيَِ ال ُهَماَ ال ْن َرُسوَُل َأّن ع
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإّنَقاََل: وَس ّلهَّ  « ِغُُض ال ْب َغ ُيِّ ِلي َب ْل ّلذي الّرَجاَِل ِمَن ا ا

ّلُل َتَخ ِهَّ َيِّ ِن ِلَساَ ّلُل َكَماَ ِب َتَخ ُة َت َقَر َب ْل  .» ا

َد َأبوُ َرواه . حسن : حديٌِّث وقاَل ، والترمذي ، داو

َعْن -1738 ِر و ِب ِد ْبِن َجاَ ْب ِهَّ َع ّل ّلهَّ َرِضيَِ ال ُهماَ ال ْن ّلهَّ َرُسوَُل َأّن َع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُكْم ِمْن ِإّن:  َقاََل وَس ّب ِبكْم ، ِإليِّ َأَح ْقَر ّنيِ َوأ ًاَ ِم ِلس ْوَُم َمْج َيِّ

ِة ْلِقياَم ُكْم ، ا ُن ًاَ َأَحاَِس ِإّن ، َأْخلَّق ُكْم َو َغَُض ْب ُكْم ، ِإليِّ َأ َد َع ْب َأ ّنيِ َو ْوَُم ِم يِّ
ِة َياََم ْلق َثاَُروَن ، ا ّثْر ُقوَُن ، ال ّد َتَش ُقوَُن َوالُم ِه ْي َف َت وقاَل الترمذي  رواه» َوالُم
. الُخلِق ُحْسِن باَب فيِ شرُحهَُّ سبق وقد ، حسن : حديٌِّث

َثْت قوله كراهة باب- 329 ُب نفسي : َخ

ِئَشة َعْن -1739 ّلهَّ َرِضيَِ َعاَ َهاَ ال ْن ِبيِّ َعِن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع قاَل وَس
َلّن « لِ:  ُقوُ ُكْم َيِّ ُد َثْت َأَح ُب ْفسيِ َخ ِكْن ، َن ُقْل َول َي ِقَسْت ِل َل ْفِسيِ :  ٌق» َن  متف

. عليهَّ



ُء قاََل  َلَماَ ُع ْل َنى ا ْع َثْت : م ُب َثيْت خ َوُ ، َغ ُه َنى َو ْع ِقَسْت َم َل ِكْن» «  َول َه   ِر َك
ْفَظ ْبِث َل . الُخ

ًاْكر العنب تسمية كراهة باب- 330 مإ

َة َأبيِ َعْن -1740 ْيَِّر ّلهَّ رَضيَِ ُهَر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َنَب ُتَسّموُا  « لِ: وَس ِع ْل َكْرَم ا ْل ِإّن ، ا َكْرَم ف ْل ِلُم ا ٌق» الُمْس  متف
ٍم لفظ . وهذا عليهَّ . مسل

ٍة وفيِ  َوايِّ ّنَماَ: ر ِإ َف َكْرُم  «  ْل ْلُب ا ْؤِمِن َق للبخاَري روايِّة  وفيِ» الُم
ِلم ُلوَُن: ومس ُقوُ َيِّ ْلكْرُم  «  ّنَماَ ا َكْرُم ِإ ْل ْلُب ا ْؤِمِن ق .»  الُم

َعْن -1741 ِئِل َو ٍر ْبِن َوا ّلهَّ َرِضيَِ َحج ْنهَُّ ال ِبيِّ َعِن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُلوُا  « لِ: َقاَل وَس ُقوُ َكْرُم، َت ْل ِكْن : ا َل ُلوُا َو َنُب ُقوُ ِع ْل َلُة ، : ا َب  رواه» َوالح
. مسلم

َلُة َب ِء  بفتح» « الح ِء الحاَ ًاَ ويِّقاَل ، والباَ ِإسكاَن أيِّض ِء ب . الباَ

لرجل المرأة مإحاسن وصف عن النهي باب- 331
ونحوه كنكاحها شرعي لغرض ذلك إلى يحتاج ل

ْبِن َعِن -1742 ٍد ا ُعوُ ّلهَّ َرِضيَِ َمْس ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِر « لِ:  وَس َباَِش ُة ُت َأ َة المْر َأ َهاَ ، الَمْر َف َتِص َهاَ َف ْوِج ّنهَُّ ِلَز َأ ُظُر َك ْن َيِّ
َهاَ ْي َل ٌق» ِإ . عليهَّ  متف

ِلنسان قول كراهة باب- 332 لي اغفر : اللُهّم الدعاء في ا
شئت إن

بالطلب يجزم بل

َة َأبيِ عْن -1743 ْيَِّر ّلهَّ َرِضيَِ ُهر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َلّن « لِ:  َقاََل وَس ُقوُ ُكْم َيِّ ُد ُهّم َأَح ّل ِفْر : ال ْغ ْئَت ِإْن ليِ ا ُهّم ِش ّل : ال

ْئَت ِإْن اْرَحْمنيِ ِم ، ِش ِز ْع َلَة ِلي َأ ّنهَُّ ، الَمْس ِإ َه لِ ف ِر ْك ٌق» َلهَُّ ُم . عليهَّ  متفـــ

ٍة وفيِ  ٍم روايِّ ِل َولكْن:  لُمْس ِزْم ، «  ْع َي ِم ِل ّظ ْع ُي ْل َبَة َو ْغ ِإّن ، الّر ّلهَّ َف َعاَلى ال َت
َظُمهَُّ لِ َعاَ َت ٌء يِّ ُه َشـيِْ َطاَ ْع  .» َأ



َعْن -1744 َنٍس َو ّلهَّ َرِضيَِ َأ ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإذا:  وَس ُكْم دعاَ «  ُد ِم ، َأَح ِز ْع َي ْل َلَة َف َأ َلّن َولِ ، الَمْس ُقوُ ُهّم َيِّ ّل ِإْن : ال
ْئَت ِطنيِ ، ِش ْع َأ ّنهَُّ ، َف ِإ َه لِ َف ْكر َت ٌق» َلهَُّ ُمْس عليهَّ.  متف

فلن وشاء الله شاء : مإا قول كراهة باب- 333

َفَة عْن -1745 ْيِّ َذ َيَماَِن ْبِن ُح ّلهَّ َرِضيَِ ال ْنهَّ ال ِبيِّ َعِن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُلوُا « لِ:  قاََل وَس َء َت ّلهَّ : ماَشاَ َء ال ِكْن ، ُفلٌَّن وشاَ َء : َماَ ُقوُلوُا ول َشاَ

ّلهَّ َء ُثّم ، ال ٍد داود أبوُ  رواه» ُفلٌَّن َشاَ ِإسناَ صحيح. ب

الخرة العشاء بعد الحديث كراهة باب- 334
ًا يكون الذي الحديث به المراد الوقت هذا غير في مإباح
في المكروه أو المحرم الحديث سواء. فأمإا وتركه وفعله

ًا أشد الوقت هذا غير الخير في الحديث وأمإا وكراهة، تحريم
والحديث الخلق ومإكارم الصالحين وحكايات العلم كمذاكرة

هو بل فيه، كراهة فل ذلك ونحو حاجة طالب ومإع الضيف مإع
فيه. وقد كراهة ل وعارض لعذر الحديث وكذا مإستحب،
ذكرته. مإا كل على الصحيحة الحاديث تظاهرت

َة َأبيِ َعْن -1746 ّلهَّ َرِضيِ َبْرَز ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُه َكاََن وَس ْبَل النوَُم َيِّكَر ِء ق ِعَشاَ ِديَِّث ال َهاَ َوالَح َد ْع ٌق ب . عليهَّ . متف

َعِن -1747 ْبِن و ّلهَّ َرِضيَِ ُعمَر ا ُهَماَ ال ْن ِهَّ َرُسوَُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلى وَس َء َص ِعَشاَ ِر فيِ ال ِهَّ، آَِخ ِت َياَ ّلم َفلّماَ َح ُكْم: َقاََل ، َس َت ْيِّ َأ َأَر ُكْم  «  َت َل ْي َل

ِه ِذ ِإّن ؟ َه ْأِس على َف ِة َر َئ ٍة ِم َن َقى لِ َس ْب َوُ ِمّمْن َيِّ ِر َعلى ُه ْه َلْرِض َظ ْوَُم ا َي ال
ٌد ٌق» َأح . عليهَّ  متف

َعْن -1748 َنٍس َو ّلهَّ َرِضيَِ َأ ْنهَُّ ال ّنهم َع َظُروا َأ َت ْن ِبيِّ ا ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُهْم وَس َء ًاَ َفجاَ ِر ِمْن قريِّب ْط ْيِل َش ّل ّلى ال ِهم فص َء يِّعنيِ ، ِب ِعَشاَ : َقاََل ال

َناَ ُثّم َب َط َقاََل َخ َألِ:  َف ّناََس ِإّن «  ْد ال ّلوُا َق ُدوا ُثّم ، َص َق ُكْم َر ّن ِإ َو ُلوُا َلْن »  َتَزا
ٍة فيِ ُتُم ماَ َصلَّ َظْر َت ْن َة ا . البخاَري رواه»  الّصلَّ



زوجها فراش مإن المرأة امإتناع تحريم باب- 335
شرعي عذر لها يكن ولم دعاها إذا

َة َأبيِ َعْن -1749 ْيِّر ّلهَّ َرِضيَِ ُهر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ِهَّ َرسوُُل :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإذا:  وَس َعاَ «  َتهَُّ الّرُجُل َد َأ ِهَّ ِإلى اْمَر َبْت ِفراِش أ

َ َغْضباََن َفباََت ، ف
َهاَ ْي َل َهاَ ، ع ْت َن َع َكُة َل ِئ ِبح حتى الَملَّ ٌق» ُتْص عليهَّ.  متف

ّتى روايِّة وفيِ  َتْرِجعَ : َح  » «. 

ًا المرأة صوم تحريم باب- 336 ّ حاضر جهاووز تطوع بإذنه إل

َة َأبيِ عْن -1750 ْيِّر ّلهَّ رِضيَِ ُهر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوَُل َأّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِة َيِِّحّل  « لِ: َقاََل وَس َأ َهاَ َتُصوَُم َأْن للَمْر ْوُج ٌد َوَز ِه ّ شاَ ِهَّ ِإلِ ِن ْذ ِإ َذَن ولِ ب ْأ َت

ِهَّ فيِ ِت ْي ّ َب ِهَّ ِإلِ ِن ْذ ِإ ٌق» ب . عليهَّ  متف

الركوع مإن رأسه  المأمإوم رفع تحريم باب- 337
ِلمإام قبل السجود أو ا

َة َأبيِ عْن -1751 ْيَِّر ّلهَّ َرِضيَِ ُهر ْنهَُّ ال ِبيِّ َأّن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َأَماَ:  ََقاََل ُكْم َيِّْخَشى «  ُد َعَ ِإذا َأَح َف ْأَسهَُّ ر ْبَل ر ِم َق ِلَماَ ّلهَّ َيِّْجعَل َأْن ا ال

ْأَسهَُّ ْأَس ر ٍر ر ْو ، ِحماَ ّلهَّ َيِّْجعَل َأ َتهَُّ ال َة ُصوُر ٍر» ُصوَُر ٌقِحماَ . عليهَّ  متف

الصلة في الخاصرة على اليد وضع كراهة باب- 338

َة َأبيِ َعْن -1752 ْيِّر ّلهَّ َرِضيَِ ُهر ْنهَُّ ال ّلى اللهَّ رسوُل أن َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم: نهيِ ِر عِن وَس ِة. فيِ الَخْص الّصلَّ

ٌق  ِهَّ متف . علي



 الطعام بحضرة الصلة كراهة باب- 339
 إليه تتوق ونفسه

 والغائط البول : وهما الخبثين مإدافعة مإع أو

ِئَشَة َعْن  -1753 ّلهَّ َرِضيَِ َعاَ َهاَ ال ْن َلْت َع ْعُت َقاَ ِهَّ َرُسوُل : َسِم ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َة  « لِ: َيِّ ِة َصلَّ ٍم بَحضَر َعاَ َوُ َولِ ، َط ُه ُعهَُّ َو ِف َدا ُيِّ

َثاََن َب َلْخ . مسلم  رواه» ا

الصلة في السماء إلى رََصالب رفع عن النهي باب- 340

ّلهَّ َرِضيَِ َماَلٍك ْبِن َأنِس َعْن -1754 ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٍم باَُل « َماَ:  وَس َوُا ْق ُعوَُن َأ َف ُهْم َيِّْر ْبَصاََر ِلى َأ ِء ِإ فيِ الّسماَ

ِهْم ِت ّد» ، َصلَّ َت َفاَْش ُلهَُّ   ْوُ ّتى ذلك فيِ َق ُهّن : َقاََل َح َت ْن َي َل ْو ، ذلك َعْن «  َأ

َطَفّن ُتْخ ُهْم َل ْبصاَُر . البخاَري  رواه» ، َأ

عذر لغير الصلة في اللتفات كراهة باب- 341

ِئَشَة َعْن -1755 ّلهَّ رِضيَِ َعاَ َهاَ ال ْن َلْت َع ْلُت:  َقاَ َأ ِهَّ َرُسوَُل س ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َفاَِت َعِن وَس ِت ْل ِة فيِ الِ َقاََل الّصلَّ َوُ:  َف ُه ِتلٌَّس «  ِلُسهَُّ اْخ َت َيِّْخ

َطاَُن ْي ِة ِمْن الّش ِد َصلَّ ْب َع ْل ُه» ا ُبَخاَري  روا . ال

َعْن -1756 َنٍس َو ّلهَّ َرِضيَِ َأ ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ِهَّ رُسوُُل ليِ :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّيِّاََك:  وَس ِإ َفاََت «  ِت ْل ِة فيِ َوالِ ِإّن ، الّصلَّ َفاََت َف ِت ْل ِة فيِ الِ الّصلَّ

َكٌة، َل ِإْن َه ّد، َكاَن ف ُب ّوُِع َففيِ لِ َط ّت ِة» فيِ لِ ال ِريَِّض َف ْل .ا

ّترمذي رواه     . َصِحيٌح حسٌن : حديٌِّث وقاَل ال

القبور إلى الصلة عن النهي باب- 342

ٍد َأبيِ َعْن  -1757 َث ِز َمْر ّناَ ْيِن ْبِن َك ّلهَّ َرِضيَِ الُحَص ْنهَُّ ال ْعُت َقاََل َع : سِم
ِهَّ َرُسوَُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ّلوُا  « لِ: َيِّ ِر ِإلى ُتَص ُبوُ ُق َولِ ، ال

ِلُسوُا ْيهاَ َتْج َل ِلم  رواه» ع . ُمْس



ّليَالمص يَدَي بين المرور تحريم باب- 343

ِم َأبيِ َعْن  -1758 ْي ِد الُجه ْب ِهَّ َع ّل ِرِث ْبِن ال ِة ْبِن الَحاَ ّي الّصّم ِر ْنَصاَ َل ا
ّلهَّ َرِضيَِ ْنهَُّ ال َقاََل َع ِهَّ َرُسوُُل َقاََل:  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوُ:  وَس َل َلُم «  ْع َيِّ
ْيَن الَماَّر ّليِ يِّدي َب ِهَّ َماَذا الُمَص ْي َل َكاََن َع ِقَف َأْن َل ِعيَن َيِّ َب ًا َأْر ْير َأْن ِمْن َلهَُّ َخ

ْيَن َيُِّمّر ِهَّ َب ْيِّ َد َقاََل» َيِّ ِري لِ:  الّراوي   ْد َقاََل َأ ِعين :  َب ًاَ َأْر ِعيَن َأو ، َيِّوُم َب َأْر

ًا ْهر ْو ، َش ِعيَن َأ َب َنًة َأْر ٌق. َس . عليهَّ . متف

نافلة في المأمإوم شروع كراهة باب- 344
ّنَة النافلة كانت سواء الصلة إقامإة في نّالمؤذ شروع بعد ُس

   غيرها أو الصلِة تلك

َة َأبيِ َعْن -1759 ْيَِّر ّلهَّ َرِضيَِ ُهَر ْنهَّ ال ِبيِّ َعِن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِإذا: َقاََل ِقيمِت  «  ُة ُأ َ َ ، الصلَّ َة َفلَّ َ َبَة ِإلِ َصلَّ . مسلم  رواه» المكتوُ

بصيام الجمعة يوم تخصيص كراهة باب- 345
الليالي بين مإن بصلة ليلته أو

ْيِّرة َأبيِ َعْن -1760 ّلهَّ رَضيَِ ُهَر ْنهَُّ ال ِبيِّ َعِن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلَة َتُخّصوُا  « لِ: َقاََل ْي ِة َل َع ٍم الُجُم َياَ ِق ْين ِمْن ِب َياَليِ َب ّل ْوَُم َتُخّصوُا َولِ ، ال َيِّ

َعة ٍم الُجُم َياَ ْيِن ِمْن ِبص ِم ب ّيِّاَ َل ّ ا ُكوَُن َأْن ِإلِ ٍم فيِ َيِّ ْوُ ُكْم َيُِّصوُُمهَُّ َص ُد » َأَح
. مسلم رواه

ْنهَُّ -1761  َع ْعُت َقاََل َو ِهَّ َرُسوَُل : َسِم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس : َيِّ
ُكْم َيُِّصوَُمّن « لِ ُد ْوَُم َأَح ِة َيِّ َع ّ الُجُم ًاَ ِإلِ ْوُم َلهَُّ َيِّ ْب ْو َق ُه َأ َد ْع ٌق» َب . عليهَّ  متف

َعْن -1762 ِد َو ٍد ْبِن ُمَحّم ّباَ ْلُت: َقاََل َع َأ ًا  َس ِبر ّلهَّ َرِضيَِ َجاَ ْنهَُّ ال َهى َع َن أ
َ  :

ِبيِّ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِم َعْن وَس ْوُ ِة َص َع َعْم َقاََل ؟ الُجُم َن ٌق. :  عليهَّ  متف
.

َعْن -1763  ِنيَن ُأّم َو ْؤِم َيَِّة الُم ْيِّر َوُ ْنِت ُج ِرِث ب ّلهَّ َرِضيَِ الَحاَ َهاَ ال َأّن َعن

ّنبيِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ َدَخَل وَس ْي َل ْوَُم َع َعَة يِّ َهيَِ الُجُم َفَقاََل ، صاَئَمٌة َو
َأُصْمِت: َلْت» ؟ َأْمِس  «  َقاَ ِريِّديَِّن:  َقاََل ، لِ:    ُت ًا َتُصوُِميِ َأْن «  » ؟ غد

َلْت ِطري:  َقاََل ،  لِ: َقاَ ْف َأ َف ُه» «  َوا ُبخاَري  َر . ال



الصوم في الَالوص تحريم باب- 346
بينهما يشرب ول يأكل ول ، أكثر أو يومإين يصوم أن وهو

َة َأبيِ َعْن -1764 ْيَِّر ِئَشَة ُهر َعاَ ّلهَّ َرِضيِ َو ُهَماَ ال ْن ِبيِّ َأّن ع ّن ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َهى وَس ِوُصاَِل َعِن َن ْل ٌق ا . عليهَّ . متف

َعن -1765 ْبِن َو ّلهَّ َرِضيِ ُعَمَر ا ُهماَ ال ْن َهى:  قاََل َع ِهَّ رُسوُُل َن ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِوُصاَِل َعِن وَس ْل ُلوُا ا َقاَ ّنَك .  ِإ ّنيِ : َقاََل ؟ ُتوُاِصُل :  ِإ َلْسُت « 

ُكْم َل ْث َعُم ِإنيِ ، ِم ْط َقى ُأ ُأْس ٌق» َو ْفُظ وهذا ، عليهَّ  متف ُبخاَري َل . ال

قبر على الجلوس تحريم باب- 347

َة َأبيِ َعْن -1766 ْيَِّر ّلهَّ رِضيِ ُهَر ْنهَُّ ال َقاَل َقاَل ع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َلْن وَس ِلَس :  ُكْم يِّْج ُد ٍة على َأح َق ، َجْمَر ِر ُتْح َبهَّ، َف َياَ ُلَص ِث َتْخ ِإلى َف
ِه ِد ْل ِلَس َأْن ِمْن َلهَُّ َخيٌر ِج ٍر»  على يِّْج ْب مسلم. رواهَق

عليها والبناء القبور تجصيص عن النهي باب- 348

ٍر َعْن -1767 ِب ّلهَّ رِضيِ َجاَ ْنهَُّ ال َهى: َقاََل َع َن ِهَّ َرُسوُُل   ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْبُر ُيَِّجّصَص َأْن وَس َق ْل َأْن ، ا َد َو َع ْق ِهَّ ُيِّ َلي َأْن ، َع َنى و ْب ِهَّ ُيِّ ْي َل . مسلم  رواه. َع

دهّسي مإن العبد إباق تحريم تغليظ باب- 349

ِر َعْن -1768 ِريِّ ّلهَّ َرِضيَِ َج ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّيَِّماَ: وَس َأ ٍد  «  ْب َق َع َب ْد ، َأ َق َئْت َف ِر ْنهَُّ َب ّذّمة ِم . مسلم رواه ُال

ْنهَُّ -1769 َع ّنبيِّ َعِن َو ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِإذا:  وَس َق «  َب ُد َأ ْب ْلع َلْم ، ا
َبْل ْق ٌة َلهَُّ ُت . مسلم  رواه» َصلَّ

َوايِّة وفيِ  ْد:  ر َق َف َفر «  » . َك



الحدود في الشفاعة تحريم باب- 350
ّله قال مإنهما واحد كل فاجلدوا والزاني تعالى: { الزانية ال
ّله دين في رأفة بهما تأخذكم ول جلدة، مإائة كنتم إن ال

} . الخر واليوم بالله تؤمإنون

َعْن -1770 ِئَشَة َو ّلهَُّ رِضيَِ َعاَ َهاَ ال ْن ًاَ َأّن ، َع ْيِّش ُهْم ُقَر َهّم ْأُن َأ ِة َش َأ المْر
ِة ّي ّلتيِ المْخُزوِم َقْت ا ُلوُا َسَر َقاَ ّلُم مْن:  َف َك ّلهَّ َرُسوَُل فيهاَ ُيِّ ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ُلوُا ، وَس َقاَ َوَمْن َف ُء :  َتري ِهَّ َيِّْج ْي َل ّ َع ٍد، ْبُن ُأَساََمُة ِإلِ رسوُِل ِحّب َزيِّ
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلَمهَُّ وَس َك َف َقاََل ُأَساََمُة ، ِهَّ َرُسوُُل َف ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم: َع ُعَوَس َف َتْش َأ ّد فيِ « ِد ِمْن َح ُدو ِهَّ ُح ّل َعاَلى ال فاَحتطب قاَم ثم ؟» َت

ّنَماَ: َقاََل ُثّم ِإ َلَك  «  ّلذيَِّن َأه ُكْم ا َل ْب ّنهْم َق ُنوُا َأ َق ِإذا َكاَ ِريُِّف ِفيهم َسَر الّش
ُه، ُكوُ ِإذا َتَر َق َو ِهُم َسَر ِعيُف ِفي ِهَّ َأقاَُموُا ، الّض ْي َل ّد َع ْيُِّم ، الَح ِهَّ َوا ّل ْوُ ال َأّن َل

ِطَمَة ْنبَت فاَ ٍد ِب َقَت ُمَحّم ْعُت َسَر َط َق َهاَ َل َد ٌق» َيِّ  .  عليهَّ متف

ّوَُن وفيِ َل َت َف َوايِّة:  ِهَّ رسوُِل َوْجهَُّ ِر ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  َفَقاََل ،  وَس
ُعَ َف َتْش ّد فيِ َأ ِد ِمْن َح ِهَّ،؟» ُحدو ّل َقاََلال ِفْر: ُأَساََمُة   ْغُ َت رُسوَُل يِّاَ ليِ  اْس

ِهَّ ّل َقاََل ال ُثّم: .  ْلَك أمَر   ِت ِة ِب َأ َعْت ، المْر ِط ُق َهاَ. ف ُد َيِّ

ّناس طريق في طّالتغو عن النهي باب- 351 ال
ونحوها الماء ومإوارد همّوظل

ّله قال بغير والمؤمإنات المؤمإنين يؤذون تعالى: { والذين ال
ًا احتملوا فقد اكتسبوا مإا ًا بهتان ًا وإثم } . مإبين

َعْن -1771 َة َأبيِ َو ْيَِّر ّلهَّ َرِضيَِ ُهَر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُا:  َقاََل وَس ّت ْين « ا َن ّللَِّع ُلوُا» ا َقاَ َناَِن وَماَ   ّللَِّع ِذي: َقاََل ؟ ا ّل  « ا
ّلى َتَخ ّناَِس َطريِِّق فيِ َيِّ ْو ال ِهْم فيِ َأ ّل . مسلم  رواه» ِظ

الراكد الماء في ونحوه البول عن النهي باب- 352

ٍر َعْن -1772 ِب ّلهَّ َرضيَِ َجاَ ْنهَُّ ال َأّن َع ِهَّ رُسوَُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َهى َباَل َأْن َن ِء فيِ ُيِّ ِد الَماَ ُه الّراك . مسلم . روا



في بعض على أولده بعض الوالد تفضيل كراهة باب- 353
َةِباله

ْعَماَِن َعِن -1773 ّن ٍر ْبِن ال ّلهَّ رِضيَِ َبِشي ُهَماَ ال ْن ُه َأّن ع َباَ َتى َأ ِهَّ َأ َرسوُل ِب
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل وَس ّنيِ: َف ِإ ْلُت   ْبنيِ َنَح ًاَ هذا ا ، ليِ َكاََن ُغلَّم

َقاََل ِهَّ َرُسوُُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكّل:  وَس َأ ِدَك «  َل َتهَُّ َو ْل ْثَل َنح ِم
َقاَلَهذا؟» َف َقاََل ،  لِ:   ِهَّ َرُسوُُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْعهَُّ: وَس َأْرِج  « ف

«. 

ٍة وفيِ  َيِّ َوا َقاََل ِر َف ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْلَت:  وَس َع َف َأ َهذا « 
ِدَك َل َوُ ِهْم ِب ّل ُقوُا:  َقاََل ، لِ:  َقاََل»  ؟ ُك ّت ّلهَّ « ا ُلوُا ال ِد ْع ُكْم فيِ َوا ِد ْولِ » َأ
َعَ ّد ، َأبيِ َفَرَج ْلَك َفر َقَة ت َد . الّص

ٍة وفيِ َيِّ َوا َقاَل ِر َف ِهَّ رُسوَُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َيِّاَ: وَس َلَك َبِشيُر  «  َأ

ٌد َل َوُىَ َو َعْم:  َقاََل ؟ َهذا ِس ُهْمَقاَل:  ، َن ّل ُك َأ ْبَت «  َه ْثَل َلهَُّ َو َقاََل» ؟ َهذا ِم   :
َفلَّ: قاََل ، لِ ْدنيِ  «  ِه ًا ُتْش ّنيِ ِإذ ِإ ُد لِ َف َه ٍر َعلى َأْش ْوُ .»  َج

ٍة َوفيِ  َيِّ َوا ْدنيِ « لِ:  ِر ِه ٍر َعلى ُتْش ْوُ  .» َج

ٍة وفيِ  ْد: روايِّ َأْشه ِري هذا َعلى  «  ْي ُثّم» ، َغ َيُِّسّرَك:  َقاََل   َأ ُنوُا َأْن «  ُكوُ َيِّ
ْيَك َل ِبّر فيِ ِإ ْل ًء ا َوُا َقاََل» ؟ َس َفلَّ:  َقاََل ،  بلى:   ًا «  ٌق» ِإذ . عليهَّ  متف

أيام ةثلث فوق تّمإي على المرأة إحداد تحريم باب- 354
أيام وعشرة أشهر أربعة زوجها على إل

َنَب َعْن -1774 ْيِّ ْنِت َز َلَمَة َأبيِ ِب ّلهَّ َرِضيَِ َس ُهَماَ ال ْن َلْت َع ْلُت:  َقاَ َلى َدَخ َع
ِبيبَة ُأّم ّلهَّ َرِضيَِ َح َهاَ ال ْن ْوِج َع ِبيِّ َز ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّفيِ ِحيَن وَس ُوُ ُت

ُبوُهاَ ُبوُ َأ َياََن َأ ْف ّلهَّ َرِضيِ َحْرٍب ْبُن ُس ْنهَُّ ال َعْت ، َع َد ِطيٍب ف ِهَّ ِب ُة ِفي ُصْفَر
ُلوٍُق ْو َخ ِه َأ ِر ْي َنْت ، َغ َه َد ْنهَُّ ف َيًِّة ِم ِر ْيهاَ َمّسْت ُثّم ، َجاَ ِرَض َعاَ ُثّم ِب َلْت .  : َقاَ
ِهَّ ّل ّطيِب َماَليِ َوال ٍة ِمْن ِباَل ْيَر ، َحاََج ّنيِ َغ ْعُت َأ ِهَّ َرُسوَُل َسِم ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِر: « لِ َعلى يِّ ْنب ٍة يِِّحّل الِم َأ ْؤِمُن لِْمر ِهَّ ُت ّل ِم ِباَل ْوُ َي ْل ِر َوا الِخ

ّد َأْن َلى ُتِح ّيٍت َع َق َم ْوُ َياٍَل َثلَِّث َف ّ ، َل ْوٍج َعلى ِإلِ َعة َز َب ٍر َأْر ُه ًا َأْش َعْشر » َو
َلْت َنُب َقاَ ْيِّ ُثّم: َز ْلُت   َنَب َعلى َدَخ ْيِّ ْنِت َز ّلهَّ َرِضيَِ َجْحش ب َهاَ ال ْن ِحيَن َع
ّفيَِ ُوُ َهاَ ُت َعْت ، َأُخوُ َد ِطيٍب َف ْنهَّ َفَمّسْت ِب َلْت ُثّم ، ِم َأَماَ َقاَ ِهَّ :  ّل َماَليِ َوال



ّطيِب ٍة ِمْن ِباَل ْيَر ، حاََج ّنيِ َغ ْعُت َأ ّلهَّ َرُسوَُل َسِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُقوُُل َبر َعلى َيِّ ْن ٍة َيِِّحّل « لِ : الِم َأ ْؤِمُن لِْمَر ِهَّ ُت ّل ْوُم ِباَل َي ِر َوال ّد َأْن الِخ ُتِح
ّيٍت َعلى َق َم ْوُ ّ َثلٍََّث َف َعَة زوٍج َعلى ِإلِ َب ٍر َأْر ُه ًا» َأْش َعْشر ٌقَو . عليهَّ . متف

الركبان وتلقي للبادي الحاضر بيع تحريم باب- 355
ّد أو يأذن أن إل خطبته على والخطبة أخيه بيع على والبيع ير

َنٍس َعْن -1775 ّلهَّ َرِضيَِ َأ ْنهَُّ ال َهى: َقاََل َع َن ِهَّ َرُسوُُل   ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعَ َأْن وَس ِبي ٍد َحاَِضٌر َيِّ َباَ ِإْن ِل ُه َكاََن َو ِبيهَّ َأَخاَ ِهَّ َل ُأّم . عليهَّ متفق.  َو

َعِن -1776 ْبِن َو ّلهَّ َرسوُل : قاََل قاَل عَمَر ا ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  وَس
ُوُا لِ ّق َل َت َلعَ َت ّتى الس َبَط َح ْه َهاَ ُيِّ َلْسوُاِق إلى ِب ٌق» ا . عليهَّ  متف

َعِن -1777 ْبِن َو ّباٍَس ا ّلهَّ َرِضيِ َع ُهماَ ال ْن َقاََل: َقاََل َع ِهَّ َرُسوُُل  «  ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُوُا : « لِ وَس ّق َل َت َباََن َت ْك ْعَ َولِ ، الّر ِب ٍد َحاَِضر يِّ َباَ َفَقاََل  ،» ِل

ْعَ « لِ : ماَ َطاَووُس َلهَُّ ِب ٍد َحاَِضٌر َيِّ ُكوُُن لِ:  » قاَل ؟ ِلباَ ًا َلهَُّ يِّ . َسْمَساَر
ٌق . عليهَّ متف

َعْن -1778 َة َأبيِ َو ْيَِّر ّلهَّ َرِضيَِ ُهَر ْنهَُّ ال َهى: َقاََل َع َن ِهَّ َرُسوُُل   ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َعَ َأْن وَس ِبي ٍد َحاَِضٌر َيِّ َباَ َناََجُشوُا َولِ ِل ْيعَ َعلى الّرُجُل يِّبعَ ولِ َت َب
ِهَّ ِة َعلى يِّخطْب ولِ ، َأخي َب ْط ِهَّ ِخ ُة تْسأِل ولِ ، َأِخي َق المرأ َهاَ طلَّ ِت َفأ أْخ ْك َت ِل

َهاَ فيِ َماَ ِئ َناَ . ِإ

ٍة وفيِ  َيِّ َوا َهى: َقاََل ِر َن ّلهَّ َرُسوُُل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّقيِ َعِن وَس ّتل ال
َع وأن َتاَ ْب َهاَِجُر َيِّ ْعرابيِّ الُم ِرَط وأْن ، َل َت ُة تْش َأ َق المْر َهاَ َطلَّ ِت َوأْن ، ُأْخ

َتاَم ِم َعلى الّرُجُل َيِّْس ْوُ ِهَّ س َهى ، أخي َن ّنَجِش َعِن و ِة. ال ّتْصريِّ ٌقوال  متف
. عليهَّ

ْبِن َوعِن -1779 ِر ا ّلهَّ رضيِ ُعَم ُهَماَ ال ْن ِهَّ َرُسوَُل أّن ، َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْعَ  « لِ: َقاََل وَس ِب ُكْم يِّ ْعُض ْيعَِ َعلى َب ْعٍض َب ُطْب ولِ ، ب ْطبة على َيِّْخ ِخ
ِهَّ ّ أِخي َذَن أْن إلِ ْأ ٌق»  َلهَُّ َيِّ ْفُظ وهذا ، عليهَّ متف . مسلم َل

َعْن -1780 ْقبَة َو ٍر بِن ُع ّلهَّ رضيِ َعاَِم ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل أّن َع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْؤِمُن:  َقاََل وَس َ ، الُمؤِمن أُخوُ « الُم َع أْن ِلُمؤِمٍن يِِّحّل َفلَّ َتاَ ْب يِّ
َلى ْيعَِ َع ِهَّ َب َ أِخي ِطْب َولِ َلى َيِّْخ ِة ع َب ْط ّتى أِخيهَّ ِخ َذر ح ُه» َيِّ . مسلم  روا



المال إضاعة عن النهي باب- 356
فيها الشرع أذن التي وجوهه غير في

َة أبيِ َعْن -1781 ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال َقاَل َقاََل َع ِهَّ َرُسوُُل :  ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ « إّن:  وَس َعاَلى ال ُكْم َيِّرضيِ  َت ًاَ َل ْكَره ، ثلَّث َيِّ ُكْم َو ًاَ َل : َثلَّث

َيرضيِ ُكْم َف ُبدوه أْن َل ْع ُكوُا َولِ ، َت ِهَّ ُتشر ًاَ ِب ْيئ َتِصموُا َوأْن ، َش ْع ْبِل َت ِهَّ ِبَح ّل ال
ًاَ ُقوُا َولِ َجِميع َفّر ُه ، َت ْكر َيِّ ُكْم و ِقيَل َل َقاََل :  َة ، َو ْثَر َك َعَة ، الّسؤاِل َو وإَضاَ
ّدم ، مسلم رواه» الَماَِل . شرحهَّ وتق

َعْن -1782 ٍد َو ِتِب َوّرا ِة َكاَ ِغُيَر َبة بن الُم ْع َلى:  قاََل ُش َليِّ أْم ُة َع ِغُيَر بُن الُم
َيَِّة إلى كتاَب فيِ ُشعبَة َعاَو ّلهَّ رضيِ ُم ْنهَّ ال ّلى النبيِّ أّن ، ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُل َكاََن وَس ِر فيِ َيِّ ُب ٍة ُكّل د ٍة َصلَّ َب ُتوُ ْك َ:  َم َلهََّ « لِ ّ إ ّلهَّ إلِ ُه ال َد َ َوح لِ
ِريَِّك ْلُك َلهَُّ ، َلهَُّ َش ْلَحْمد َولهَّ الُم َوُ ا ُه َلى َو ٍء ُكّل َع ِديٌِّر َشيِ ُهّم ، َق ّل َ ال َعَ لِ ِن ماَ

ْيَت ِلَماَ َط ْع َ ، أ ِطيَِ َولِ ْع ْعَت ِلَماَ ُم َن َ ، َم ُعَ َولِ َف ْن ّد َذا يِّ ْنَك الَج ّد ِم ْلَج » ا
َتَب َك ِهَّ َو ْي َل ّنهَُّ إ َكاََن أ َهى «  ْن َقاََل ِقيل َعْن َيِّ ِة ، و َع ِة ، الَماَِل وإَضاَ ْثر َك َو

َؤاِل َكاََن ، الّس َهى َو ْن ُقوُِق َعْن َيِّ ّهاَِت ُع ِد ، الم ْأ َناَِت وو َب ْل ْنعٍَ ، ا َهاَِت َوَم » و
ٌق ِهَّ متف ْي َل . شرحهَّ وسبق ، َع

ِلشارة عن النهي باب- 357 بسلح مإسلم إلى ا
ًا كان سواء ّد ًا أو جا السيف تعاطي عن والنهي ، مإازح

 مإسلولً

َعن-1783 ْيَِّرة أبيِ   ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَّ ال ّلهَّ َرُسوُِل َعْن َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ََقاَل: وَس ُكْم يِِّشْر  «لِ ُد َلى أَح ِهَّ إ ّنهَُّ ، ِباَلّسلََِّح أِخي َ َفإ ِري لِ ْد َعّل َيِّ َل

َطاََن ْي ُع الّش ِز ْن ِه فيِ َيِّ ِد َعَ ، َيِّ َق َي ٍة فيِ َف ْفَر ِر من ُح ّناَ ٌق» ال ِهَّ.  متف علي

ٍة وفيِ  َوايِّ ٍم ِر ِل َقاََل َقاََل ِلُمْس ُبوُ :  ِم أ َقاَِس ْل ّلى ا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع «:  وَس
َلى أشاََر َمْن ِهَّ إ ٍة أخي َد ِديِّ ِئكَة َفإّن ، ِبَح ُنهَُّ الَملَّ ْلع ّتى َت َع ح ِز ْن َكاَن وإْن ، َيِّ

ُه ِهَّ أَخاَ ِبي ِهَّ ل ُأّم  .» و

ُلهَُّ  ْوُ ّلى َق ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِزع:  وَس ْن َيِّ ِبَط» «  ْيِن  ُض َع ْل ِة باَ َل ْهَم َعَ الُم ِر َم َكْس
ْيِن ، الّزاي َغُ ْل ِة وباَ ْعَجَم ِرٌب ومعناَهماَ فتِحهاَ معَ الُم َقاَ َت ُه ، ُم ْناَ َع ِة َم َل ْهَم ِباَلم
ِة ، َيِّْرِميِ ًاَ وباَلُمعجَم ْيِّض ُد َيِّْرِميِ أ ْفِس ُيِّ َأْصُل ، َو ّنْزِع َو ّطعُن ال ُد : ال َفَساَ ْل َوا

.



َعْن-1784 ٍر َو ّلهَّ رضيِ جاَب ْنهَُّ ال َهىَقاََل: ع َن ّلهَّ رُسوُُل « ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َطى أْن وَس َعاَ َت ْيُف ُيِّ ُلوُلًِ» الّس  .َمْس

ُه  . حَسٌن : حديٌِّث وقاَل والترمذي ، داود أبوُ روا

الذان بعد المسجد مإن الخروج كراهة باب- 358
المكتوبة يّيصل حتى عذرل إل

ِء أبيِ َعْن -1785 ْعثاَ ّناَ:  قاَل الّش ًا ُك ُعوُد َة أبيِ معَ ُق ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهر عنهَُّ ال
ِد فيِ ّذَن ، المْسِج َأ ّذُن َف َؤ َقاَم ، الم ِد ِمَن َرُجٌل َف ْتبعهَُّ ، َيِّْمِشيِ المْسِج َفأ
ُبوُ َة أ ْيِّر ُه ُهر ّتى بَصر ِد، ِمَن َخرَج ح ُبوُ فَقاََل المْسِج َة أ ْيَِّر َذا : أّماَ ُهر ْد َه َق َف

َباَ عَصى ِم أ َقاَِس ْل ّلى ا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . مسلم  رواه. وَس

ّد كراهة باب- 359 عذر لغير الريحان ر

َة أبيِ َعْن -1786 ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال َقاََل َقاَل ، َع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِرَض  « َمْن: وَس ِهَّ ُع ْي َل ْيَِّحاٌَن َع ُه َفلَّ ، ر ّد ّنهَُّ ، َيُِّر َخفيُف َفإ

ّيُب ، الَمْحمِل ُه» الّريِِّح َط . مسلم  روا

َعْن -1787 َنِس َو ِلٍك بِن أ ّلهَّ رضيِ َماَ ْنهَُّ ال ّلى النبيِّ أّن َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّد لِ َكاََن  وَس ّطيَب َيُِّر ُه ال ُبخاَري . روا . ال

 عليه خيف لمن الوجه في المدح كراهة باب- 360
حقه في ذلك ُأمِإَن لمن وجوازه ، ونحوه إعجاب مإن ٌمإفسدة

ّي ُموُسى أبيِ َعْن -1788 ِر ّلهَُّ رضيِ الْشع ْنهَُّ ال َعَ:  َقاََل َع ّنبيِّ َسِم ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ً وَس ْثنيِ َرُجلَّ َلى ُيِّ ِهَّ َرُجٍل َع ِريِّ ْط ُيِّ ِة فيِ َو ْدَح َقاََل ، الم َف

ُتْم : ْك َل ْه ْو ، « أ ُتْم أ ْع ٌق»  الّرُجِل َظهَر َقط ِهَّ متف . علي

ُء ْطَرا َوال َغُُة» «  َل ْدِح فيِ  : الُمباَ . الَم

َعْن -1789 ْكَرة أبيِ َو ّلهَّ رضيِ َب ْنهَُّ ال ً أّن ع ِكَر رُجلَّ َد َذ ْن ّلى النبيِ ِع َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َنى ، وَس ْث َأ ِهَّ َف ْي َل ًا َرُجٌل َع ْير ّلى النبيِ َفَقاََل ، َخ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم ْيَِّحَك:  وَس ْعت « و َط َق َق ُن ُلهَُّ» َصاَِحبَك ُع ُقوُ ًا  يِّ ُكْم َكاََن « إْن ِمَرار ُد أَح



ًاَ ِدح َلَة لِ َماَ ُقْل ، َمَحاَ َي ْل َأْحِسُب َف َذا :  َذا َك َك ّنهَُّ َيَِّرىَ َكاََن إْن و ِلَك أ َذ ، َك
ُبهَُّ ّلهَّ َوَحِسي َ ، ال ّكى ولِ َلى ُيَِّز ِهَّ ع ّل ٌد ال . عليهَّ  متفق» أَح

َعْن -1790 ِم َو ِرِث بِن َهّماَ ْلَحاَ ِد عِن ، ا َدا ْق ّلهَّ رضيِ الِم ْنهَُّ ال ً أّن َع َرُجلَّ
َعل َدُح ج ْثَماََن َيِّْم ّلهَّ رضيِ ُع َد ، عنهَّ ال َعِم ُد َف ْقدا َثاَ ، الِم َلى َفَج ِهَّ َع ْي َت َب ْك ، ُر

َعَل ُثوُ َفَج ِهَّ فيِ َيِّْح ِه َء، َوْج َباَ ْلَحْص َقاََل ا ْثَماَُن َلهَُّ َف ُنَك َماَ:  ُع ْأ َقاََل ؟ َش  إّن: َف
ِهَّ َرُسوَُل ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا:  َقاََل وَس ُتُم « إ ْيِّ َأ ّداِحيَن َر ُثوُا ، الَم َفاَْح

ِهُم فيِ ِه ّتراَب َوُجوُ ُه» ال َوا . مسلم  َر

ِه  ِذ َه ِديُِّث َف ْهيِِ فيِ الَحاَ ّن َء ، ال ِة فيِ َوَجاَ َباََح ِديُِّث ال ٌة أَحاَ ِثيَر . َصِحيَحٌة ك

ُء َقاًََل           َلَماَ ُع ُق ال َوطريِّ ْيَن الَجْمعَِ :  ِديِِّث َب َقاََل أْن الَحاَ َكاََن : إْن ُيِّ
ُدوُح ُه الَمْم َد ْن ِقيٍن إيَِّماٍَن َكَماَُل ِع َيِّ َيِّاََضُة ، َو ْفٍس َور َفة ، َن ِر ْع ْيُث َتاَّمٌة َوَم ِبَح

ِتُن لِ َت ْف َتّر َولِ ، َيِّ ْغُ ِلَك َيِّ َذ َعُب َولِ ، ِب ْل ِهَّ َت ْفُسهَُّ ِب ْيَس ، َن َل ٍم َف ٍه َولِ ِبَحَرا ْكُرو ، َم
ِهَّ ِخيَف وإْن ْي َل ٍء َع ِه مْن َشيِ ِذ ِر َه َه الُموُ ِر ْدُحهَُّ ُك ِهَّ فيِ  َم ِه َهًة َوْج َكَرا

ًة َد ِديِّ َلى ، َش َع َذا و ْفِصيِل َه ّت َفة الحاَديُِّث ُتنّزُل ال َتل ِلَك فيِ الُمخ َوِمّماَ َذ  .
َء ِة فيِ َجاَ َباََح ُلهَُّ ال ْوُ ّلى َق ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ٍر لبيِ وَس ْك َّلهَّ رضيِ َب ْنهَُّ ال «:  َع

ُكوَُن أْن أْرُجوُ ُهْم َت ْن ْي» ِم ِذيَِّن : ِمَن  أ ّل ْوَُن ا َع ْد ْبوُاِب َجِميعَِ ِمْن ُيِّ ِة أ ّن ْلَج ا
َهاَ ِل ُدُخوُ ِر الَحديِِّث وفيِ ، ِل َلْسَت:  الَخ ُهْم «  ْن ْي» ِم َلْسَت  أ ِذيَِّن ِمَن :  ّل ا
ُلوَُن ِب ُهْم ُيِّْس َء ُأُزَر َيلَّ َقاََل ُخ َو ّلى .  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُعَمَر وَس ّلهَّ رضيِ ِل ْنهَُّ ال َع

َطاَُن َرآََك « َماَ:  ْي ًاَ الّش ِلك ّ َفّجاَ َساَ ْيَر َفّجاَ سلَك إلِ ِديُِّث ،»  َفّجك َغ َوالَحاَ
ِة فيِ َباََح ٌة ال ِثيَر ْد ، َك َق َكْرُت َو َلًة َذ َهاَ ِمْن ُجْم ِف ْطَرا َكاَر كتاَب فيِ أ ْذ : « ال
. «

الوباء فيها وقع بلد مإن الخروج كراهة باب- 361
ًا عليه القدوم وكراهة مإنه فرار

ّله قال في كنتم ولو الموت يدرككم تكونوا تعالى:  { أينما ال
} . مإشيدة بروج
} . التهلكة إلى بأيديكم تلقوا تعالى:  { ول وقال

َعْن -1791 ْبِن َو ّباٍَس ا ّلهَّ رضيِ َع ُهَماَ ال ْن َّطاَِب ْبِن ُعَمر أّن َع ْلَخ رضيِ ا
ّلهَّ ْنهَُّ ال َلى َخَرَج َع ِم إ ّتى الّشاَ َذا َح َغ َكاََن إ َيهَُّ ِبَسْر ِق ُء َل ِد ُأَمرا َناَ ُبوُ الْج  أ

َة َد ْي َب ُبهَُّ الَجّراِح ْبُن ُع ُه َوأْصَحاَ َبُرو َأْخ َف َء أّن   َباَ ْلوُ ْد ا َعَ َق َق ِم َو َقاََل ، باَلّشاَ
ْبُن ّباٍَس ا َقاََل: َع َف ُع ُعَمُر ليِ   ْد ِريِّن ليِ : ا ِليَن الُمهاَج ّو ُتهم ال َعوُ َد ، َف



َتَشاَرهم ُهم ، َفاَْس َأْخبَر َء أّن َو َباَ َوُ ْل ْد ا َعَ َق َق ِم َو َلفوُا ، ِباَلّشاَ َفَقاََل ، َفاَْخت
ُهْم ْعُص ٍر  َخَرْجَت: َب َعَ أْن َنَرىَ ولِ ، َلْم ْنهَُّ َتْرِج َقاََل. َع َو ُهْم   ْعُض َعَك: َب  َم

ّية ِق ّناَِس َب ّلهَّ رُسوُِل َوأْصَحاَُب ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع أْن َنَرىَ َولِ ، وَس
ُهم ِدَم ْق َلى ُت ِء هذا َع َباَ َوُ ْل َقاََل ، ا ُعوُا:  َف ِف َت ّنيِ اْر ُع:  َقاََل ُثـّم ، َع ْد ليِ ا
ْنَصاََر َل ُهم ، ا ُت َعوُ َتَشاَرهْم ، َفد ُكوُا ، َفاَْس َل ِبيَل َفَس ِريِّن َس َلفوُا ، الُمهاَج َت َواخ

َقاَل ، َكاَْختلَّفهم ُعوُا: َف ِف َت ِنيِ  اْر ُع َقاََل ُثّم ، َع ْد َناَ َهاَ َكاََن َمْن ليِ : ا ِمْن ُه
ِة َيَخ ْيٍِّش َمْش ِة ِمْن ُقَر َهاَِجر ْتِح ُم َف ْل ُهْم ، ا ُت ْوُ َع َد َلْم ، َف ِلْف َف َت ُهْم عليهَّ َيِّْخ ْن ِم
ُلوُا ، َرُجلَِّن َقاَ َعَ أْن َنَرىَ:  َف ّناَِس َتْرِج َ ِباَل ُهم َولِ ِدَم ْق َلى ُت َذا َع ِء َه َباَ َوُ ْل ، ا
َناَدىَ ّلهَّ رضيِ ُعَمُر َف ْنهَُّ ال ّناَِس:  فيِ َع ّنيِال ِبٌح إ َلى ُمْص ِر َع ْه ِبُحوُا ، َظ َأْص َف
ِهَّ ْي َل َقاَل َع َف ُبوُ :  َة أ َد ْي َب ْبُن ُع ّلهَُّ رضيِ الَجّراِح ا ْنهَُّ ال ًا:  َع ِفَرار ِر ِمْن َأ َد ّلهَّ َق ال

َقاََل ؟ ّلهَّ رضيِ ُعَمُر َف ْنهَُّ ال ْوُ:  َع ْيُرَك َل َهاَ َغ َل َباَ َيِّاَ َقاَ َة أ َد ْي َكاََن ، ُعب ُعَمُر  و
ُه ْكَر َفهَُّ َيِّ َعْم ، ِخلَّ ِفّر َن ِر مْن َن َد ّلهَّ َق ِر إلى ال َد ّلهَّ َق ْيَِّت ، ال َأ ْوُ أر ِبٌل َلَك َكاََن َل إ

َطْت ، َب َه ًاَ َف ِديِّ َتاَِن لهَُّ َوا َو ْد ُهَماَ ، ُع َدا َبٌة والْخَرىَ ، َخْصبٌة إْح ْد ْيَس ، َج َل إْن أ
ْيَت َع َبَة َر َهاَ الَخْص َت ْي َع ِر ر َد َق ّلهَّ ب ْيَت وإْن ، ال َع َبَة َر ْد َهاَ الَج َت ْي َع َدر ر َق ّلهَّ ِب ، ال

َء َقاََل ُد : فَجاَ ْب ْوٍُف ْبُن الّرْحَمِن َع ّلهَّ رضيِ َع ْنهَُّ ال َكاََن ، َع ًاَ َو ّيب َغُ َت فيِ ُم
ْعِض ِهَّ َب ِت َقاَل ، َحاََج ِدي : إّن َف ْن َذا ِمْن ِع ًاَ َه ْلم ْعُت ، ِع ّلهَّ َرُسوَُل َسِم ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َذا : َيِّ ُتْم « إ ْع ِهَّ َسِم َ ، ِبأْرٍض ِب ْقدُموُا فلَّ ِهَّ َت ْي َل َذا ، َع وإ
َعَ َق َأْرٍض َو ُتْم ِب ْن َأ َهاَ َو ًا تْخُرُجوُا َفلَّ ، ِب ْنهَُّ ِفَرار َد» ِم َفَحِم ّلهَّ   َعاَلى ال ُعَمُر َت

ّلهَّ رضيِ ْنهَُّ ال ْنَصَرَف، َع ٌق َوا . عليهَّ متف

ُة َو ْد ُع ْل ِنُب وا ِدي : جاَ ْلوُا . ا

َعْن -1792  ٍد ْبِن ُأَساََمَة َو ْيِّ ّلهَّ رضيِ َز ْنهَُّ ال ِبيِّ عِن َع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َذا: َقاََل وَس ُتْم  « إ ْع ُعوَُن سِم ّطاَ َأْرٍض ال َ ، ِب َهاَ َفلَّ ُلوُ ْدُخ َذا ، َت َعَ َوإ َق و
َأْرٍض ُتْم ، ِب ْن َأ َهاَ َو َ ، ِفي َهاَ َتْخُرُجوُا َفلَّ ْن ٌق»  ِم ِهَّ متف . علي

الّسْحِر تحريم في التغليظ باب- 362
ّله قال كفروا الشياطين ولكن سليمان كفر تعالى:  { ومإا ال

}  الية. السحر الناس يعلمون

َعْن -1793 ِبيِ َو َة أ ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ّلى النبيِّ َعِن َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُبوُا:  َقاََل ِن َت َعَ « اْج ْب َقاَِت الّس ِب ُلوُا » الُموُ َيِّاَ َقاَ ِهَّ رُسوَُل :  ّل َقاََل ؟ ُهّن َوَماَ ال

ِهَّ « الّشْرُك:  ّل ْتُل ، الّسْحُر ، ِباَل َق ْفِس َو ّن ّلهَّ حّرَم التيِ ال ّ ال ّق إلِ ْلَح ، ِباَ



ْكُل َأ َباَ َو ْكُل ، الّر ّليِ ، اليتيم َماَِل َوأ َوُ ّت ْوَُم وال َقذُف ، الّزْحِف َيِّ َناَت و الُمْحص
ِفلَّت الُمؤِمناَِت َغُاَ ْل ٌق» ا . عليهَّ  متف

 الكّفار بلد إلى بالمصحف المسافرة عن النهي - باب263
العدّو بأيدي وقوعه خيف إذا

ْبِن َعْن -1794 ّلهَّ رضيِ ُعَمَر ا ُهَماَ ال ْن َهى:  َقاََل َع َن ّلهَّ َرُسوُُل «  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َفَر أْن وَس َلى باَلقرآَن ُيَِّساَ ّو أْرِض إ ُد َع ْل ٌق» ا . عليهَّ  متف

الفضة وإناء الذهب إناء استعمال تحريم باب- 364
الستعمال وجوه وسائر والطهارة والشرب الكل في

َلَمَة أّم َعِن -1795 ّلهَّ رضيِ َس ّلهَّ َرُسوَُل أّن عنهاَ ال ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِذي:  َقاََل وَس ّل ِة فيِ َيِّْشَرُب « ا َي ِن ِة آَ ِفّض ْل ّنَماَ ا ِهَّ فيِ ُيَِّجْرِجُر إ ِن ْط َناَر َب
ّنَم َه ٌق» َج . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ  ٍم روايِّ ِذي « إّن:  لُمْسل ّل ُكُل ا ْو َيِّأ ِة فيِ َيِّْشرُب أ ِة آَني ِفّض ْل ا
َهب ّذ .»  َوال

َفَة وعْن -1796 ْيِّ َذ ّلهَّ رضيِ ُح ْنهَُّ ال ّلى النبيِّ  إّن: قاََل َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َناَ وَس َهاَ ِر َعِن َن ِريِّ ّديِّباَِج ، الَح ِة فيِ َوالّشْرب ، وال َي ِن َهِب آَ ّذ ِة ال ِفّض ْل ، َوا
ُهّن : وقاَل ُهْم «  َياَ فيِ ل ْن ّد ِهيَِ ال ُكْم َو ِة فيِ َل ٌق» الِخر ِهَّ  متف . علي

ٍة وفيِ ْيِن فيِ روايِّ َفَة َعْن الّصِحيَح ْيِّ َذ ّلهَّ رضيِ ُح ْنهَُّ ال ْعُت َع َرُسوَُل : َسِم
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِبُسوُا « لِ:  َيِّ ْل ِريَِّر َت َباََج َولِ الَح ّديِّ ولِ ، ال

ُبوُا ِة فيِ َتْشَر َي َهِب آَن ّذ ِة ال ِفّض ْل ُلوُا َولِ وا ُك ْأ َهاَ» فيِ َت ِف  .ِصَحاَ

َعْن -1797 ْنُت: قاَل ِسيريَِّن بن أنس و َنِس َمعَ  ك ّلهَّ رضيِ ماَلك بن أ ال
ْنهَُّ ْند ع ٍر ِع َف َء ، المُجوُِس  ِمَن َن َدٍج َفِجيِ ُلوُ َفاَ ٍء َعلى ب َناَ ٍة ِمْن إ َلْم ، ِفّض َف

ْلهَُّ ُك ّوُلهَُّ َلهَُّ َفِقيَل ، يِّأ َلهَّ ح ّوُ ٍء َعلى فح َناَ ْنج ِمْن إ َل َء ، َخ ِهَّ وِجيِ َلهَُّ ِب َك َأ  رواه. ف
ٍد البيهقيِ . َحسٍن بإْسناَ

ْنُج َل َنة» « الَخ ْف .  : الَج

ًا الرجل لبس تحريم باب- 365 ًا ثوب مإزعفر



ّلهَّ رضيِ أنٍس َعْن -1798 ْنهَُّ ال َهى: قاََل َع َن ّلى النبيِ   ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َفر أْن ْع َتَز ٌق. الّرُجُل َيِّ عليهَّ.  متف

ِد وعْن -1799 ّلهَّ عب ّلهَّ رضيِ العاَص بن َعْمرو بِن ال ُهَماَ ال ْن َأىَ:  قاََل َع ر
ّلى النبيِ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َليِّ وَس ْيِن َع َب ْوُ َفريِّن َث َعْص َقاَل ُم ْتَك « أّمَك : َف أَمَر
ُهَماَ  قلُت» ؟ بهذا ُل ْغِس ُهماَ» « بْل : قاَل ؟ : أ ْق .أْحر

ٍة وفيِ  َياَِب مْن هذا « إّن:  فقاَل ، روايِّ ّفاَر ث ُك َهاَ َفلَّ ال ْلبْس  رواه» َت
. مسلم



ٍم صمت عن النهي باب- 366 الليل إلى يو

ّلهَّ رضيِ عليِّ َعْن -1800 ْنهَُّ ال ْظُت: قاََل َع ِف ِهَّ َرُسوُِل َعْن  َح ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْتَم  « لِ: وَس َد ُيِّ ْع ٍم َب ِتلَّ ٍم ُصَماََت َولِ ، اْح ْوُ ْيِل إلى َيِّ ّل » ال
. حسن بإسناَد داود أبوُ رواه

ّطاَبيِ قاََل  ِر فيِ الَخ َكاََن الحديِِّث هذا تفسي ّية ُنُسِك ِمْن :  ِل ِه الجاَ
ُهوُا ، الّصَماَُت ُن ِم فيِ َف ُأِمُروا ، ذلَك َعْن الْسلَّ ِر و ْك ّذ ِديِِّث ِباَل ِر َوالَح ْي . باَلَخ

َعْن -1801  ٍم أبيِ بن قيس و ِز َدَخَل: قاََل حاَ ُبوُ  «  ٍر أ ُق بك ّديِّ رضيِ الّص
ّلهَّ ْنهَُّ ال ٍة على َع َأ َقاَُل أْحَمَس ِمَن اْمَر َهاَ ُيِّ َنُب ل ْيِّ َهاَ ، : َز ّلم لِ َفَرآَ َك َت . فقاََل َت

َهاَ ّلُم لِ : « َماَل َك َت ُلوُا: َحّجْت » ؟ َت َتًة فقاَ َهاَ فقاََل ، ُمْصِم ّلِميِ ل َك َت ِإّن : «  َف
ِلية» ، َعَمِل مْن هذا ، َيِِّحّل لِ هذا ِه ّلَمت الَجاَ َك َت . البخاَري  رواه. َف

ِلنسان انتساب تحريم باب- 367 أبيه غير إلى ا
ّليه  واليهَمإ غير إلى وتو

ِد َعْن -1802 ْع ّقاٍَص أبيِ بن َس ّلهَّ رضيِ و ْنهَُّ ال ّلى النبيِّ أّن َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َعى  َمن: قاََل وَس ّد ِر إلى ا ْي ِهَّ َغ ِبي َوُ أ ُه َلُم َو ْع ّنهَُّ َيِّ ْيُر أ ِهَّ َغ ِبي ّنُة أ ِهَّ َفاَلَج َلي َع
ٌق»  َحراٌم ِهَّ . متف . علي

ْيَِّرة أبيِ وعن -1803 ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ّنبيِّ َعن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُبوُا « لِ:  َقاََل َغ ُكْم َعْن َتْر ِئ َباَ ِهَّ َعْن َرِغَب َفَمْن ، آَ َوُ أبي ُه ْفٌر َف ٌق» ُك  متف
. عليهَّ

َعْن-1804 َد َو ْيُِّتقاََل: طاَرٍق بن شريِّك يِّزيِّ َأ ّياَ َر ِل ّلهَّ رضيِ َع ْنهَُّ ال َعلى َع
ِر َب ْن ْعتهَُّ الِم َفَسِم ُطُب، ُقوُُل:لِ َيِّْخ ِهَّ َيِّ ّل َناَ َماَ وال َد ْن ُه كتاَب ِمْن ِع ْقرؤ ّ َن كتاَب إلِ

ّلهَّ ِه فيِ َوَماَ ، ال ِذ ِة، ه َف َهاَ الّصِحي َنَشَر َهاَ َفإذا َف َناَُن ِفي ُء ، البِل أْس َياَ َأْش َو
َهاَ ، الِجَراحاَِت ِمَن َقاََل َوفي ّلهَّ َرسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َنُة: وَس ِديِّ  الم

ْيَن َماَ َحَرٌم ٍر َب ْي ٍر إلى َع ْوُ َدَث َفَمْن ، َث َهاَ أْح ًاَ في َدث ْو ، َح َوىَ أ ًاَ آَ ِدث ِهَّ ، ُمْح ْي َل َع َف
َنُة ْع ِهَّ َل ّل َكة ال ِئ ّناَِس والَملَّ ِعيَن َوال َبُل لِ ، أْجَم ْق ّلهَّ َيِّ ْنهَُّ ال ْوَُم ِم َياََمة َيِّ ِق ْل ًاَ ا َصْرف
ً َولِ ْدلِ ِلِميَن ِذّمُة ، َع ٌة الُمْس َد َعى ، َواِح َهاَ َيِّْس ُهْم ِب َناَ ْد ًاَ أْخَفَر َفَمْن ، أ ِلم ُمْس

ِهَّ ، ْي َل َنُة َفع ْع ّلهَّ َل ِة ال َك ِئ ّناَِس والَملَّ ِعيَن، َوال َبُل لِ أْجَم ْق ّلهَّ َيِّ ْنهَُّ ال ْوُم ِم َيِّ
ِة ْلِقياََم ًاَ ا ً ولِ َصرف ْدلِ َوَمِن ع َعى .  ّد ِر إلى ا ْي ِهَّ َغ َتَمى أو ، أبي ِر إلى ان ْي َغ



ِهَّ َوُالي ِهَّ ، َم ْي َل َنُة َفع ْع ّلهَّ َل ِة ال َك ِئ ّناَِس َوالملَّ ِعيَن ًَوال َبُل لِ ، أْجَم ْق ّلهَّ يِّ ْنهَُّ ال ِم
ْوَُم ِة َيِّ َياَم ِق ْل ًاَ ا ً َولِ َصْرف ْدلِ ٌق»  َع . عليهَّ . متف

ِذّمُة ِلِميَن «  ْي» الُمْس ُهْم  أ ٌُد ْه َع ُهم :  ُت ُه وأماَن َفَر َوأْخ َقَض» . «  َن ُه  :  َد ْه َع
َبُة « والّصرُف». ْوُ ّت ِقيَل ، : ال َلُة َو ْدُل : الِح َع ْل َوا ُء َ» . «  َدا ِف . : ال

َعْن -1805  ّلهَّ رضيِ َذّر أبيِ َو ْنهَُّ ال ّنهَُّ َع َعَ أ ّلهَّ رسوَُل َسِم ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ْيَس:  َيِّ َل َعى َرُجٍل مْن «  ّد ْير ا َغُ ِهَّ ِل ًَوُ أبي ُه َلُمهَُّ َو ْع ّ َيِّ َكَفَر إلِ

َعى َوَمِن ، ّد ْيَس َماَ ا ْيَس ، لهَُّ َل َل ّناَ َف ُأ ، ِم ّوُ َتب َي ُه َول َد َع ْق ّناَر ِمًَن َم َعاَ َوَمْن ، ال َد
ً ِر َرُجلَّ ْف ُك ْل ْو ، ِباَ ّو قاََل أ ُد ّلهَّ : ع ْيَس ، ال َل ّ َكذلَك َو ِهَّ َحاََر إلِ ْي َل ٌق» َع  متف
ِهَّ َذا ، علي َه ْفُظ َو ِة ل ِم روايِّ ِل . ُمْس

 وجّل عّز الله نهى مإا ارتكاب مإن التحذير باب- 368
 عنه وسلم عليه الله صلى رسوله وأ

ّله قال أن أمإره عن يخالفون الذين تعالى:  { فليحذر ال
} . أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم

ّله تعالى:  { ويحذركم وقال } . نفسه ال
} . لشديد ربك بطش تعالى:  { إن وقال
ظالمة وهي القرى أخذ إذا ربك أخذ تعالى:  { وكذلك وقال

} . شديد أليم أخذه إن

َعْن -1806 َة أبيِ َو ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ّلى النبيِ أّن َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّلهَّ « إّن:  َقاََل َعاَلى ال َغُاَُر َت ُة ، َيِّ ْيَر َغ ِهَّ َو ّل ْأتيَِ أْن ال ُء َيِّ ّلهَّ َحّرَم َماَ الَمْر ال
ِهَّ ٌق» َعلي عليهَّ.  متف

عنهً اّمإنهي ارتكب مإن ويفعله يقوله مإا باب- 369
ّله قال فاستعذ نزغ الشيطان مإن ينزغنك تعالى:  { وإمإا ال
} . بالله

الشيطان مإن طائف مإسهم إذا الذين تعالى:  { إن وقال
} . مإبصرون هم فإذا تذكروا
أنفسهم ظلموا أو فاحشة فعلوا إذا تعالى:  { والذين وقال
ّله ذكروا ّله، إل الذنوب يغفر ومإن لذنوبهم، فاستغفروا ال ال

جزاؤهم أولئك يعلمون، وهم فعلوا مإا على يصروا ولم
فيها خالدين النهار تحتها مإن تجري وجنات ربهم مإن مإغفرة



} . العامإلين أجر ونعم
ّله إلى تعالى:  { وتوبوا وقال ًا ال لعلكم المؤمإنون أيها جميع

} . تفلحون

َعْن -1807 َة أبيِ و ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ّنبيِّ َعن َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َلف « َمْن:  قاَل َقاََل َح ّللَِّت فيِ َف ِباَ ِهَّ:  ِف ُعّزىَ حل ْل ُقْل ، وا ْلي َلهََّ : لِ َف ّ إ إلِ
ّلهَّ ِهَّ َقاََل وَمْن ال ِب َعاََل ، ِلَصاَِح َقاَِمْرَك َت ّدق» أ َتَص ٌقَفلي . عليهَّ  . متف
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ّنوُاس َعن -1808 ّلهَّ رضيِ َسْمعاََن بِن ال ْنهَُّ ال َكَر: قاََل َع َذ ِهَّ َرُسوُُل   ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّدّجاََل وَس ٍة َذاَت ال َدا ّفض ، َغ ِهَّ َفَخ َفعَ ، ِفي ّتى َوَر َح
َنناَه ِة فيِ َظ َف ِئ ّنْخِل َطاَ َلّماَ ، ال َناَ َف ِهَّ ُرْح ْي َل َناَ ذلَك َعَرَف ، إ  « ماَ: فقاََل ِفي

َناَ» ؟ شأنكم ْل ُق َيِّاََرُسوَُل   ِهَّ :  ّل َكْرَت ال ّدّجاَل َذ َة ال َدا َغُ ْل ّفْضَت ، ا ِهَّ َفَخ ِفي
ْعَت َف ّتى ، َوَر ّناَه َح َن ِة فيِ َظ ِئف ّنْخِل َطاَ ْيُر: فقاََل ال َغ ّدَجاَِل  «  َفنيِ ال أْخوُ
ُكْم ْي َل ُكْم وأنآ يِّْخرْج إْن ، َع َناَ ، ِفي ُكْم َحِجيُجهَّ َفأ َن َلْسُت َيِّْخرْج َوإْن ، دو َو
ُكْم ٍء فكّل ، ِفي ِهَّ َحجيُج امري ْفِس ّلهَّ ، َن َفتيِ وال ٍم ُكّل َعلى َخلي ِل ّنهَّ ُمْس . إ
َطٌط َشاٌَب ُنهَُّ َق ْي َيٌة َع ِف ّنيِ ، َطاَ َأ ُههَّ ك ّب ِد أَش ْب َع ُعّزىَ ب ْل َطٍن بن ا َفَمْن ، َق
َكهَّ ْدَر ُكْم أ ْن ْأ ، ِم ْقَر َي ْل ِهَّ َف ْي َل ِتَح َع َوُا ِة َف ْهِف ُسوُر َك ْل ّنهَّ ، ا ِرٌج إ ّلًة َخاَ َبيَن َخ
ِم ِعَراِق الّشاَ ْل َعاََث ، َوا ًاَ َف ً َوعاََث يِِّمين َد َيِّاَ ، شماَلِ َباَ ّلهَّ ع ُتوُا ال ُب ْث َناَ .» َفاَ ْل ُق  

ّلهَّ رسوُل يِّاَ ُثهَّ ال ْب ُل ُعوُن: قاََل ؟ الْرِض فيِ وَماَ َب ًاَ  « أْر ْوُم ْوٌُم َيِّ َيِّ ٍة :  َن ، َكَس
ْوٌُم َيِّ ٍر، َو ْه ْوٌُم َكَش ٍة َويِّ َع ِئُر ، كُجُم ِهَّ َوَساَ ّيِّاَِم ُكم أ ّيِّاَِم أ

َ َناَ  » . ك ْل َرُسوُل : يِّاَ ُق
ّلهَّ ْوُُم َفذلَك ، ال َي ْل ِذي ا ّل ٍة ا َن َناَ َكَس ِفي ْك ِهَّ أت ُة ِفي ٍم صلَّ ْوُ ،  « لِ: قاَل ؟ َيِّ

ُدُروا ْق ُه َلهَُّ ا ْدَر َناَ» . َق ْل ُق َيِّاََرُسوَُل   ِهَّ :  ّل ُعهَُّ َوَماَ ال : قاََل ؟ الْرِض فيِ إْسرا
ْيث َغُ ْل َكاَ ْتهَّ «  َبَر َتد ْأتيِ ، الّريُِّح اس َي ْوُم على َف َق ْل ُعوُهم ، ا ْد َي ُنوَُن ، َف ْؤم ِهَّ َفي ِب

َيِّْستجيبوُن ، َيأُمُر َلهَُّ و َء َف ِطُر الّسماَ ُتْم ِبُت والْرَض ، َف ْن ُت َتُروُح ، َف ْيهْم َف َل َع
ُهم ُت ِرح َوَُل ساَ ْط َنْت َماَ أ َغُهَّ ، ُذرىَ َكاَ َب ًاَ َوأْس ُه ، ُضُروع ّد ُثّم َخوُاِصَر، وأَم

ْأتيِ ْوَُم َيِّ َق ْل ُعوُهم ا ْد َي ّدون ، َف َيُر ِهَّ َف َلي ْوُلهَُّ َع ْنَصرف ، َق َي ُهْم َف ْن ُيْصبُحوُن ، َع َف
ْيَس ُمْمِحليَن ِديِّهم َل ْيِّ ٌء بأ ِلهم مْن َشيِ َيُِّمّر ، أْموُا ٍِة َو َب َهاَ َفيقوُل ِباَلَخر : َل
ُنوَُزِك أْخرِجيِ ُعهَّ ، ُك َب ْت َت َهاَ ، َف ُنوُُز َعاَِسيب ُك َي ّنْحِل َك ُعوُ ّثّم ، ال ْد ً يِّ ًاَ َرُجلَّ ِلئ َت ُمْم

ًاَ ُبهَُّ َشباَب ْيِف َفيْضر َطعهَُّ ، باَلّس ْق َي ْين ، َف َت َل َيَة ِجْز َغَُرِض َرْم ْل ُه ُثّم ، ا ُعوُ ْد ، َيِّ
ِبُل ْق ُي ّلُل ، َف َته َيِّ ُههَُّ َو َنماَ َيِّْضَحُك وْج َبي َف ْذ َكذلَك ُهوُ .  َعَث إ ّلهَّ َب َعاَلى ال َت



ْبَن المِسيَح ّلى َمْريِّم ا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِزُل ، وَس ْن َي ْند َف ِة ِع َناََر ِء الَم ْيضـآ َب ْل ا
َق َشْرقيِّ ْيَن ِدَمْش ْيِن َب َت ْهُرود ًاَ ، َم ِهَّ َواضع ْي ّف ِة َعلى َك ِنح ْيِن أْج َك َل إذا ، َم
َأ َط ْأ َطَر ، َرأسهَُّ َط َعهَُّ وإذا َق َف ّدر َر ْنهَُّ َتح ُلؤ ُجَماٌَن ِم ّلؤ ِفر َيِِّحّل َفلَّ ، َكاَل َكاَ ِل

ّد َفِسهَّ ريَِّح َيِِّج ّ َن َفُسهَُّ ، ماَت إلِ َن ِهيِ و َت ْن ْيُث إلى َيِّ ِهيِ َح َت ْن ُفهَُّ َيِّ ُبهَّ ، َطْر ُل ْط َي َف
ّتى َكهَُّ َح ِر ْد ّد َبباَب ُيِّ ُلهَّ ُل ُت ْق َي ُثّم َف ّلى ِعيَسى يِّأتيِ .  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ وَس ْوُم َق

ْد ُهُم َق ّلهَّ َعَصَم ْنهَُّ ال َيْمَسُح ، ِم ِهْم عْن َف ِه ُهم ، ُوجوُ ُث ّد ِتهم ويَِّح فيِ ِبدَرجاَ
ِة ّن َنماَ الج َبي َف َوُ .  ِلَك ُه ْذ َكذ ْوَحى إ ّلهَّ أ َعاَلى ال ّلى ِعيسى إلى َت ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّنيِ وَس ْد أ ًا َأخَرجُت َق َباَد ٍد يِّداِن لِ ليِ ِع َتاَلهْم لَح ِق إلى ِعباَدي َفَحّرْز ، ب
ِر ّطوُ َعُث ، ال ْب َيِّ ّلهَّ َو ْأُجوَُج ال ُهْم وَمأجوَُج َيِّ ِدٍب ُكّل ِمْن َو ُلوُن َح ْنس َيُمّر ، َيِّ ف

ُهم ُل َوائ ِة َعلى أ ْير ّيَِّة ُبَح ِر َيْشَربوُن َطب َهاَ َماَ َف ُهْم َويُِّمّر ، في ُلوَُن آَِخُر : فيقوُ
ْد َق ِه َكاََن َل ِذ َه ًة ب ٌء مّر ُيِّْحَصُر .  ماَ ِهَّ نبيِ َو ّل ّلى ِعيَسى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ُبهَُّ ّتى َوأْصَحاَ ُكوَُن َح ْأُس يِّ ِر ر ْوُ ّث ِدهْم ال ًا لح ْير ِة مْن خ َئ ٍر ماَ َناَ ُكُم ِديِّ ِد لَح
ْوَُم َي ْل َغُب ، ا ّلهَّ نبيِ َفيْر ّلى ِعيَسى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُبهَّ وَس َأْصَحاَ رضيِ ، و
ّلهَّ ُهْم ال ْن ِهَّ إلى ، َع ّل َعاَلى، ال ُيْرِسُل َت ّلهَّ َف َعاَلى ال ِهْم َت ْي َل َغَُف َع ّن ِهم فيِ ال ِب َقاَ ِر

ُيصبُحوُن ، ْوُِت َفْرسى َف ْفٍس َكم ٍة َن َد ِبُط ُثّم ، َواِح ْه ّلهَّ نبيِ يِّ ّلى عيسى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّلهَّ رضيِ َوأْصحاَبهَُّ وَس ُهْم ال ْن َ ، الْرِض إلى ، َع ُدون َفلَّ فيِ َيِِّج

َعَ الْرِض ْوُِض ٍر َم ْب ّ ِش ُه إلِ ُهْم َمل َهُم ُهْم َز ُن َت َن َغُب ،  َو َيْر ّلهَّ نبيِ َف ِعيَسى ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُبهَُّ وَس ّلهَّ رضيِ َوأْصحاَ ُهْم ال ْن ّلهَّ إلى َع َلى ال َعاَ ، َت

ُيْرِسُل ّلهَّ َف َعاَلى ال ًا َت ْير َناَِق ط ْع ُبْخِت َكأ ْل ُهْم ، ا ُل َتطَرُحهم ، َفتْحِم ْيُت َف َح
َء ّلهَّ َشآ ّلهَّ ُيِّْرِسُل ُثّم ، ال ًا وَجّل َعّز ال َطر ِكّن لِ مـ ْنهَُّ َيِّ ْيُت ِم ٍر َب َد ٍر ولِ َم َب ، َو

ْغُِسُل َي ّتى الْرَض َف َهاَ َح َك ْتُر ِة َيِّ َق َل ِبتيِ ِللْرِض ُيَِّقاَُل ُثّم .  كاَلّز ْن َتِك : أ ، َثمَر
ّدي َتِك وُر َك ٍذ ، بَر ِئ ْوُم َي ُكُل َف َبة تأ ِعَصاَ ْل ِة، ِمن ا َن ِظلوُن الّرّماَ َهاَ َويِّْست ِف ِقْح ، ِب

ُيِّباََرُك ّتى الّرْسِل فيِ َو ْقَحَة إّن َح ّل ِبِل ِمَن ال ْكفيِ ال َت َئاََم َل ّناَس، ِمَن الف ال
ْقَحَة ّل ِر ِمَن َوال َق َب ْل ْكفيِ ا َت َلَة َل ِبي َق ْل ّناَس ِمَن ا ْقَحَة ، ال ّل ِم ِمَن َوال َغُن ْل ْكفيِ ا َت َل

َذ َفِخ ّناَس ِمَن ال َنَماَ ال ْي َب َف ِلَك ُهْم . َذ ْذ َك َعَث إ ّلهَّ َب َلى ال ًاَ َتعاَ َبًة ِريِّح ّي ، َط
ُذهم ْأُخ ِهْم َتْحَت َفت ِط َباَ ِبُض ، آَ ْق َت ُكّل ُمؤِمن ُكّل ُروَح َف ٍم و ِل َقى ، ُمْس ْب َويِّ

ّناَِس ِشَراُر َهاَرُجوُن ال َهاَ َيِّت َهاَُرج ِفي ِر َت ْلُحُم ِهم ا ْي َل َع ُقوُُم َف َعُة» َت ُهالّساَ  روا
ّلٌة: َقوُلهَّ .  مسلم ْيَن  « َخ ِعَراِق الّشاَم ب ْل ْي» َوا ًاَ  أ َطريِّق ُهماَ :  َن ْي . َب
ُلهَُّ ْوُ َق ْعيِن»  « عاََث: و ْل ِء المهملة  باَ ِة والثاَ ّلث ْيُث ، المث َع ْل ّد َوا ِد : أًَش َفَساَ ْل ا

ّذَرىَ. َوال ِبًضّم»  «  ّذاِل  :  ْعَجَمَة ال َوُ الُم ِة أعاَليِ َوه ِنَم ُهوُ الْس ُعَ . و َجْم
ٍة َو ّذاِل ِبَضم ِذْر َهاَ ال ِر َكْس َيعاَِسيُب َو ّنْحِل  ذكوُر» : « وال َتين». ال  «وجْزل

ْطعتيِن أي ِق َغَُرُض ، :  ْل َوا َدُف» «  َه ِذي  : ال ّل ِهَّ ُيِّْرَمى ا ْي ّنّشاَِب إل ْي ، ِباَل : أ



ِهَّ َيًة َيِّْرِمي ّنّشاَِب َكرْميِ َرْم َدِف إلى ال َه ْل ْهرودة ا َوالم ّدال» . «  ِباَل َلة   ْهَم الُم
ِهيِ ، المعجمة ْوُُب َو ّث ُغ : ال ُبوُ ُلهَُّ الَمْص ْوُ َق  . :َ َداِن  « لِ ْي» َيِّ َ  أ َقَة : لِ . َطاَ

َغُُف ّن َوال ٌد» «  ٌدو َفْرَسى.  :  ُعَ»  « و ِريٍِّس  : َجْم ُهوُ ، َف ِتيُل َو َق ْل « َ: و ا
َقُة َل ِم الّزاي  بفتِح» الّز ّ ْلقاَِف واللَّ َي ، واا ِو َفُة وُر ْل الّزاي  بضّم» « الّز

َكاَِن ِم وإْس ّ ِء اللَّ ْلفاَ ُة وهيِ ، وباَ َبة. الِمْرآَ ِعَصاَ َوال « ،  : الجماَعُة»  « 
ِء  بكسر» َوالّرْسُل ّلبُن الرا ْقَحة ، : ال ّل َوال ُبوُُن» «  ّل َئاَم ،  : ال ْلف َوا  » «

ِء بكسر َعٌة همزة وبعدهاَ الفاَ ُذ. : الجَماَ َفِخ ْل َوا ّناَِس  ِمَن»  «  ُدوَن ال  :
ِة َل ِبي َق ْل . ا

َعْن -1809 ْبعيِّ َو ْقُت: َقاَل ِحَراٍش ْبِن ِر َل َط ْن َعَ  ا ٍد أبيِ َم ُعوُ ّي مْس ِر ْنصاَ ال
َفَة إلى ْيِّ َذ َيَماَِن ْبِن ُح ْل ّلهَّ رضيِ ا َقاََل عنهم ال ُبوُ َلهَُّ َف ٍد أ ْثنيِ ، مسعوُ ّد َماَ َح

ْعت ّلهَّ َرُسوُِل ِمْن سِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّدّجاَل فيِ ، وَس  « إّن: قاََل ال
ّدّجاََل َعهَُّ َوإّن َيِّْخُرُج ال ًء َم ًا ماَ َناَر َأّماَ ، َو ِذي َف ّل ُه ا ّناَُس َيَِّرا ًء ال َناٌَر ماَ َف
ُق، ِر ِذي  َوأّماَ ُتْح ّل ُه ا ّناَُس َيَِّرا ًا ال ٌء ، َناَر ٌد َفَماَ ْذٌب َباَر َكهَُّ َفَمْن ، ع ْدَر ُكْم أ ْن ِم

ْعَ ، َق َي ْل ُه الذي فيِ َف ًا َيِّرا ّنهَُّ ، َناَر ٌء َفإ ْذٌب ماَ ّيُب َع َقاََل» َط َف ُبوُ   ٍد أ ُعوُ : َمْس
َناَ ْد َوأ ُتهَُّ َق ْع ٌق َسِم َف ّت ِهَّ . م ْي َل . َع

َعْن -1810 ِد و ْب ِهَّ َع ّل ّلهَّ رضيِ العاَص بن َعْمرو بن ال ُهماَ ال ْن َقاََل قاََل َع  :
ّلهَّ َرُسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم:  َع ّدّجاَُل « يِّْخُرُجوَس ُكُث أّمتيِ فيِ ال َيْم َف
ِعيَن َب ْدري لِ ، أر ِعيَن أ َب ًاَ أْر ْوُم ِعيَن أو ، َيِّ َب ًا أْر ْهر ْو ، َش ِعيَن أ َب ًاَ أْر ، َعاَم
ْبعُث ّلهَّ َفي ْبَن ِعيَسى َتعاَلى ال ّلى َمْريَِّم ا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُبهَُّ وَس ُل ْط َي َف
ُكهَّ ِل ْه ُي ُكُث ّثّم ، َف ّناَُس َيِّْم َعَ ال ْب ِنيَن س ْيَس ِس ْيَن َل ْنيِن َب ْث ٌة ا َو َدا . ع

ّلهَّ ُيِّْرِسُل ّثّم ًاَ ، وَجّل عّز ، ال ًة ريِّح َد ِر ِم ِقبِل ِمْن باَ َقى َفلَّ ، الّشاَ ْب على يِّ
ِهَّ ٌد الْرِض َوْج ِهَّ فيِ أَح ِب ْل َقاَُل َق ْث ٍة ِم ٍر ِمْن َذّر ْي ْو َخ ّ إيَِّماٍَن أ ْتهَُّ إلِ َبَض ّتى ، َق ح

ْوُ ُكْم أّن َل َد ِد فيِ دَخَل أَح ِب ْتهَُّ ، َجبٍل َك َل َدَخ ِهَّ َل ْي َل ّتى َع ِبَضهَُّ َح ْق َقى .  َت ْب َي َف
ّناَِس ِشَراُر ِة فيِ ال ّف ِر ِخ ْي ّط ِم ، ال ُفوُن لِ الّسباَِع وأْحلَّ ِر ْع ًاَ َيِّ ْعُروف َولِ ، َم

ِكُروَن ْن ًا ُيِّ َكر ْن ّثَل ، ُم َتَم َي ُهُم َف َطاَُن ل ْي ُقوُُل ، الّش ُبوُن : ألِ َفي َتِجي ؟ تْس
ُلوَُن ُقوُ َي َفماَ َف َناَ :  ُهم ؟ تأُمُر َيأمُر ِة َف َباَد ِع َثاَِن ِب ْو ُهْم ، ال داّر ذلَك فيِ و

ُهْم ُق ُهْم حسٌن ، ِرْز ْيُش ُثّم َع َفُخ .  ْن ُعهَُّ َفلَّ ، الّصوُر فيِ ُيِّ ٌد َيِّْسم ّ أَح أْصغُى إلِ
ًاَ ًاَ ورفعَ ِليت ّوُل ، ليت ُعهَُّ مْن َوأ ُلوُُط َرُجٌل يِّْسم ْوَُض يِّ ِبلهَّ َح ُق ، إ ُيْصع َف

ّناَُس ويِّسعق ّلهَّ ُيِّْرِسُل ُثّم ، حوُلهَّ ال ْو ال ِزُل قاََل  أ ْن ُيِّ ّلهَّ :  ًا ال َطر ّنهَُّ  َم َأ ك
ّطّل ّظّل أو ال ُبُت ، ال ْن َت ْنهَُّ َف ُد ِم ّناَس أْجَساَ ِهَّ يِّنفخ ُثّم ال ُهْم فإذا أْخَرىَ ِفي



ُظُرون.  ِقياٌَم ْن َقاَُل ثّم َيِّ َهاَ يِّاَ ُيِّ ّناَُس أيِّ ُلّم ال ُكم إلى َه ّب ُهْم ، َر ُفوُ ِق ُهْم َو ّن إ
َقاَُل ُثّم ، َمْسؤولوَُن ْعَث : أْخرُجوُا ُيِّ ِر َب ّناَ َقاَُل ال ُي ُيَقاَُل ؟ َكْم : ِمْن َف : ِمْن َف

ْلٍف ُكّل َعِماَئة أ ِتْسعَة ِتْس ِتْسعيَن و َعُل ْيِّوُم فذلَك ، و ْلداَن يِّْج ِوُ ْل ًاَ ا ، ِشيب
َذلَك ْوَُم و ْكَشُف َيِّ . مسلم  رواه» ساٍَق عْن ُيِّ

ّليُت«  ْفَحُة ال ُنِق » َص ُع ُه ، ال َناَ ْع ُعَ َوَم ْفَحَة : يَِّض ِهَّ ص ِق ُن ُعَ ُع َف َيِّْر ْفحتهَُّ و َص
. الْخَرىَ

َعْن -1811 َنٍس َو ّلهَّ رضيِ أ ْنهَُّ ال َقاَل َقاََل َع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْيَس: وَس َل ٍد ِمْن  «  َل ّ َب ُه إلِ ُؤ َط َي ّدّجاَُل َس ّ ال ّكَة إلِ ْيَس والَمديِّنة، َم َل و
ْقٌب ِبهماَ ِمْن َن َقاَ ْن ّ أ ِهَّ إلِ ْي َل َكُة َع ِئ ّفيَن الَملَّ ُهماَ، َصاَ ِزُل تْحُرُس ْن َي ِة َف َبَخ ، باَلّس

َتْرُجُف َفاٍَت ثلََّث المديِّنُة َف ِرُج ، َرَج ّلهَّ ُيِّْخ َهاَ ال ْن ٍر ُكّل ِم ِف ِفٍق» َكاَ َناَ  رواهَوُم
. مسلم

ْنهَُّ -1812 َع ّلهَّ رضيِ و ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوَُل أّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع : َقاََل وَس
ُعَ ْتب َيِّ ّدّجاَل «  ِد ِمْن ال ُهوُ َهاََن يِّ ُعوَُن أْصب ْب ًاَ َس ْلف ْيهم أ َل ِلسة ع َياَ ّط ُه ال » روا
. مِسلٌم

َعْن -1813 ّلهَّ رضيِ َشريٍِّك أّم و َهاَ ال ْن ّنهاَ َع ّلى النبيِ سِمعِت أ اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِفَرن: َيِّ ْن َي ّناَُس  « ل ّدّجاَِل ِمَن ال َباَِل فيِ ال ُه»  الِج َوا َر

ِلٌم . ُمْس

َعن -1814 ْيٍن بِن ِعْمَراَن و ّلهَّ رضيِ ُحَص ُهماَ ال ْن ْعُت قاََل ع َرُسوَُل : َسِم
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل: وَس ْيَن  « َماََيِّ ْلِق َب َدم َخ ِم إلى آَ ِة ِقياَ الّساَع
ْكبُر أْمٌر ّدّجاَِل ِمَن أ . مسلم رواه»  ال

ٍد أبيِ وعْن -1815 ِعي ّي َس ِر ْد ّلهَّ رضيِ الُخ ْنهَُّ ال ّلى النبيِ َعِن َع اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّدّجاَُل « يِّْخُرُج:  قاَل وَس َوُّجهَّ ال َت َلهَّ َفي َب الُمؤِمنين مَن َرُجٌل ِق

ُه ّقاَ َل َت َي ّدّجاَِل : مساَلُح الَمساَلح َف ُلوَُن ، ال ُقوُ ْيَِّن : إلى لهَّ َفي ُد أ ؟ َتعِم
ُقوُل َي ُد ف ْعِم ّلذي هذا إلى : أ ُلوُن ، َخَرَج ا ْؤِمن ماَ : أو لهَّ فيقوُ َناَ ُت ّب ؟ ِبَر
َناَ : ماَ فيقوُل َفاَء ِبَرب ُلوُن ، َخ ُلوُه فيقوُ ُت ْق ُقوُل ، : ا ُهْم في ْعض : لبعٍض ب
ْيس َل ْد أ ُكْم َق ُكْم َنهاَ ّب ًا تقتلوُا أْن َر َنهَّ أحد ُقوَُن ، دو ِل َط ْن ِهَّ َفي ّدّجاَِل إلى ِب ، ال

ْوُِمُن رآَه َفإذا َيِّاَ قاَل الُم َهاَ :  ّيِّ ّناَُس أ ّدّجاَُل هذا إّن ال ّلذي ال َكر ا َرُسوُُل َذ
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّدّجاَُل َفيأُمُر وَس ِهَّ ال َبُح ِب ُيْش َيقوُُل ، َف ُه َف ُذو : ُخ



ُه ُعَ ، َوُشّجوُ ُيوَُس ُه َف ْهُر ُنهَُّ َظ ْط َب ًاَ و ُقوُُل ؟ بيِ ُتؤِمُن : أوماَ فيقوُُل ، َضْرب َي َف
ْنَت ّذاُب الَمِسيُح : أ َك ْل ُيؤمُر ، ا ِهَّ َف ْؤَشُر ، ب ِر َفي ْنَشاَ ِهَّ ِمْن باَلِم ِق ْفر ّتى َم ح
َق ْفر ْيَن ُيِّ ِهَّ َب ْي َل ّدّجاَُل َيِّْمِشيِ ُثّم ، ِرْج ْيَن ال ْيِن َب َت ْطع ِق ْل ُقْم َلهَُّ يِّقوُُل ُثّم ، ا  : ،

َتوُي َيْس ًاَ َف ُثّم َقاَئم ُتؤِمُن َلهَُّ يِّقوُُل .  ّ ِفيَك اْزددُت : َماَ فيقوُُل ؟ بيِ : أ إلِ
ًة ُقوُُل ُثَّم ، بِصير َيِّاَ َيِّ َهاَ :  ّيِّ أ

ّناَُس َ ّنهَُّ ال َعُل لِ ِإ ْف ِدي يِّ ْع ٍد ب َأَح ّناَِس ِمَن ب ، ال
ُه ُذ ّدّجاَُل َفيأُخ َبَحهَُّ ال ْذ َي َعُل ، ِل َيْج ّلهَّ َف ْيَن َماَ ال ِهَّ ب ِت َب َق ِهَّ إلى ر ِت َوُ ُق ًاَ َتْر ، ُنَحاَس

ُعَ َفلَّ ِطي َت ِهَّ َيِّْس ْي َل ً إ ُذ ، َسبيلَّ ْأُخ َي ِهَّ َف ْيِّ َد َي ِهَّ ب ْي َل ِذُف ورْج ْق َي ِهَّ َف َفيْحَسُب ، ِب
ّنماَ الناَُس َفهَُّ أ َذ ّناَر إلى َق ّنماَ ، ال ِقيَِ وإ ْل ِة فيِ أ ّن ّلهَّ رُسوُُل  فقاََل» الج ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َظُم  « هذا: وَس ْع ّناَِس أ ًة ال َد َهاَ ْند َش َلِميَن َرّب ِع ْلعاَ » ا
. مسلم رواه

ّي وروىَ ْعَضهَُّ البخاَر ُه َب َناَ ْع ُهْم الَمَساَلح. «  بم ُء » :  َفَرا ُعَ الُخ ّطلَّئ . َوال

َعِن -1816 ِة و ِغُيَر ْعبَة بِن الُم ّلهَّ رضيِ ُش ْنهَُّ ال ٌد َسأَل  ماَ: َقاََل َع أَح
ّلهَّ َرُسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّدّجاَِل َعِن وَس َثَر ال ْك ُتهَُّ مّماَ أ ْل ّنهَُّ ، سأ قاََل وإ

ُهْم  قلُت» ؟ َيُِّضّرَك  « ماَ: ليِ ّن ُلوَُن : إ ُقوُ َعهَُّ : إّن يِّ َبَل م ٍز َج ْب ْهَر ُخ َن ٍء َو ، َماَ
َوُ: قاََل ُه َوُُن  «  ْه ِهَّ َعلى أ ّل ِلَك ِمْن ال ٌق» ذ . عليهَّ  متف

َعْن -1817 َنٍس و ّلهَّ رضيِ أ ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوُُل : قاََل قاََل ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِبيٍِ ِمْن َماَ:  وَس ّ َن ْد إلِ َق َذَر َو ْن َتهَُّ أ َوَُر أّم ْع ّذاب،ألِ ال َك ْل ّنهَُّ ا َوُُر إ ْع ،وإّن أ
ُكْم ّب ْيَس وجّل َعّز ر ْعوَُر َل ُتوٌُب بأ ْك ْيَن ،م ِهَّ َب ْي َن ْي . عليهَّ متفقر» ف ك َع

َعْن -1818 ْيَِّرة أبيِ َو ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : قاََل قاََل َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُكْم  « ألِ: وَس ُث ّد ًاَ ُأَح ِديِّث ّدّجاَِل عِن َح ّدَث َماَ ال ِهَّ َح ْوَُمهَُّ َنبيِّ ِب َق

ّنهَُّ ، َوُُر إ ْع ّنهَُّ أ َعهَُّ يِّجُئ َوإ َثاَِل َم ِة ِبم ّن ّناَر الَج ُقوُُل فاَلتيِ ، وال َهاَ َيِّ ّن ّنُة إ ِهيَِ الج
ّناَُر ٌق. ال . عليهَّ  متف

َعْن -1819 ّلهَُّ رضيِ ُعَمَر ابِن و ُهماَ ال ْن ِهَّ َرُسوَُل أّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َكَر وَس ّدّجاََل َذ ْيَن ال ْهَرانيِ َب ّناَس َظ َقاََل ال ّلهَّ  «إّن: َف ْيَس ال َوَُر َل ْع َأ ألِ ، ب

ّدّجاََل الَمِسيَح إّن َوُُر ال ْع ْيِن أ ْلع ُيْمنى ا ْل َأّن ، ا َنهَُّ َك ْي َنبٌة َع َيٌة ِع ِف ٌق» َطاَ  متف
. عليهَّ

َعْن -1820 َة أبيِ و ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل أّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُُم  « لِ: قاََل وَس َعُة َت ّتى الساَ ِتَل َح َقاَ ِلُموَُن ُيِّ َد الُمْس ُهوُ َي ْل ّتى ا ح



ِبيَِء َت ّي َيِّْخ ُهوُد َي ْل ِء ِمْن ا ِر الَحَجر َورا ُقوُُل ، والّشَج َي َيِّاَ والّشَجُر الَحَجُر َف  :
ِلُم ّي هذا ُمْس ِد ُهوُ ْلفيِ َيِّ َعاََل َخ ْلهَُّ َت ُت ْق ّ ، َفاَ َد إلِ َق َغُْر ْل ّنهَُّ ا ِر مْن َفإ ِد َشَج ُهوُ َي ْل ا

ٌق» . عليهَّ  متف

ْنهَُّ -1821 َع ّلهَّ رضيِ و ْنهَُّ ال ّلهَّ َرُسوُُل : قاَل قاََل َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِذي:  وَس ْفِسيِ « وال ِده َن َي َهُب لِ ِب ْذ َياَ َت ْن ّد ّتى ال ِر الّرُجُل َيُِّمّر َح ْب ْلَق ، باَ

َغ ِهَّ فيتَمّر ْي َل َتنيِ ويِّقوُُل ، َع ْي َل َيِّاَ َكاََن :  ِر هذا َصاَِحِب َم ْب َق ْل ْيس ، ا َل ِهَّ َو ّديِّن ِب ال
ّ بهَّ وماَ ُء إلِ َ َبلَّ ْل ٌق» ا . عليهَّ  . متف

ْنهَُّ -1822 َع ّلهَّ رضيِ و ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُُل : قاََل قاََل َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُقوُُم « لِ:  وَس َعُة َت ّتى الّساَ ُفَراُت َيِّْحِسَر َح ْل َبٍل َعْن ا َهٍب مْن ج َتُل َذ َت ْق ُيِّ
ِهَّ ْي َل َتُل ، ع ْق ُي ٍة ُكّل ِمْن ف َعٌة ِماَئ ُعوَُن ِتْس ِتْس ُقوُُل ، و َي ُهْم َرُجٍل ُكّل َف ْن : ِم
ّليِ َع ُكوَُن أْن َل َناَ أ ْنُجوُ»  أ .أ

ٍة وفيِ ُوُِشُك روايِّ ُفَراُت َيِّْحِسَر أْن « يِّ ْل ٍز َعن ا ْن َهٍب ِمْن َك ُه َفَمّْن ، َذ َحَضَر
ْذ َفلَّ ْنهَُّ يِّأُخ ًاَ م ْيئ ٌق» َش . عليهَّ  متف

ْنهَُّ -1823 َع ْعُت قاَل و ّلهَّ َرُسوَُل : َسِم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس «:  َيِّ
ُكوَُن ْتُر َنَة َيِّ ٍر َعلى الَمديِّ ْي َنْت َماَ َخ َهاَ لِ ، َكاَ ْغَُشاَ ّ َيِّ َوُافيِ إلِ ْلع ُد ا ِريِّ ُيِّ   :
َوُافيِ ِر الّسباَِع َع ْي ّط َوآَِخر َوال َنَة ِمْن َراِعياَِن ُيِّْحَشُر َمْن   ْيِّ َداِن ُمَز ُيِّريِّ
َنَة َقاَِن الَمديِّ ِع ْن َنمهاَ يِّ َغُ َدانهاَ ِب َيج ًاَ َف ّتى ُوُحوُش َغُاَ إذا . ح َل ّيَة َب ِن َداِع ث ْلوُ َخّرا ا

ِههَماَ على ٌق»  َوجوُ عليهَّ. متف

َعْن -1824 ٍد أبيِ و ّي َسعي ِر ْد ّلهَّ رضيِ الُخ ْنهَُّ ال ّنبيِ أّن َع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُكوُُن:  َقاََل وَس َيِّ َفٌة «  ِلي ُكْم ِمْن َخ ِئ َفاَ َل ِر فيِ ُخ ُثوُ الَّزَماَن آَِخ َيِّْح

ُه َولِ الَماََل ّد ُع مسلم.  رواه» َيِّ

َعْن -1825 ّي ُموُسى أبيِ و ِر َع ّلهَّ رضيِ الْش ْنهَُّ ال ّنبيِّ أّن ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َيّن:  قاَل وَس ّناَِس َعلى « ليأت ُطوُُف َزَماٌَن ال ِهَّ الّرُجُل َيِّ ِفي

َقة َد َهِب ِمَن ِباَلّص ّذ ُد َفلَّ ، ال ًا َيِِّج َهاَ أَحد ُذ ْأُخ ْنهَُّ َيِّ ُيَِّرىَ ، ِم ُد الّرُجُل َو َوُاِح ْل ا
ُعهَُّ َب ْت ُعوَُن َيِّ َب ًة أْر ْذَن اْمرأ ُل ِهَّ َيِّ ِة ِمْن ِب ّل ِة الّرجاَِل ِق ْثَر َك ِء َو ّنَساَ  رواه» ال

مسلم.



َعْن -1826 َة أبيِ و ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهَر ْنهَُّ ال ّنبيِّ َعن َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
َتَرىَ:  َقاََل  ًا َرُجٍل ِمْن َرُجٌل « اْش َقاَر َوَُجد ، ع َتَرىَ الذي َف َعَقاََر اْش ْل فيِ ا

ِره َقاَ ًة َع َهاَ َجّر َهٌب، ِفي َتَرىَ الذي لهَُّ فقاََل َذ ْذ اْش َقاَُر: ُخ َع ْل َبَك ا َه ّنَماَ ، َذ إ
ْيُِّت َتَر ْنَك اْش َلْم ، الْرَض ِم ِر َو َت َهَب أْش ّذ ّلذي وقاََل ، ال ّنَماَ الْرُض َلهَُّ ا : إ

ُتَك ْع َهاَ َوَماَ الرَض ب َكماَ ، ِفي َتحاَ ّلذي فقاََل ، َرُجٍل إلى َف َكَماَ ا ِهَّ َتَحاَ ْي َل : إ
ُكَماَ َل ٌد َأ َل ُهَماَ َقاََل ؟ َو ُد ِريٌِّة : ليِ الخُر . وقاََل ُغلٌَّم : ليِ أح ٍكَحاَ قاََل ، َجاَ ْن أ
ُغُلََّم ْل َيَِّة ا َقاَ ، الَجاَر ْنِف ُفسهَماَ َعلى َوأ ْن ْنهَُّ أ َقاَ ِم ّد ٌق» وتَص . عليهَّ  متف

ْنهَُّ -1827 ّلهَّ رضيِ وع ْنهَُّ ال ّنهَُّ ع َعَ أ ِهَّ َرُسوَُل َسِم ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُقوُُل َنْت:  َيِّ َتاَن « كاَ ُهَماَ اْمَرأ ُهماَ َمع ْبناَ َء ، ا ْئُب َجاَ ّذ َهَب ال َذ ُهماَ باَبِن َف إْحدا

َهاَ فقاَلت ، ّنَماَ لصاَِحبت َهَب : إ ِنِك ذ ّنَماَ الْخرىَ وقاَلت ، باَب َهَب : إ ِنك َذ ، باَب
َتَحاَكماَ َد إلى َف ُوو ّلى دا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقِضيِ ، وَس ِهَّ َف ْبَرىَ ِب ُك ْل َتاَ ، ل َفَخَرج

ْيماََن على َل َد بِن ُس ّلى داو ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َتاَه ، وَس ُتوُنيِ فقاََل ، فأخبر ْئ : ا
ّقهَُّ ِباَلّسكيَن ُهَماَ أَش َن ْي ْغُرىَ . فقاَلت َب َعْل : لِ الّص ْف ّلهَّ َرِحمَك ، َت ُهوُ ، ال

َهاَ ُن ْب َقَضى ا ِهَّ َف ْغَُرىَ ِب ٌق للّص . عليهَّ » متف

َعْن -1828 َلِميِّ ِمْرداٍس و ّلهَّ رضيِ الْس ْنهَُّ ال ّنبيِّ قاََل قاََل َع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َهُب:  وَس ْذ َيِّ ّوُل الّصاَلُحوَُن «  َقى ، فاَلوُل ال ْب َت َلٌة و َثاَ ِة ُح َل َثاَ كُح

ِر ِعي ْو الّش ِر أ ّتْم ِليهُم لِ ، ال ّلهَّ ُيِّباَ َلًة ال . البخاَري رواه ،»  باَ

َعَة وعْن -1829 َفاَ ّلهَّ رضيِ الُزرقيِّ رافعٍَ بِن ِر ْنهَُّ ال ْبريُِّل  جاَء: قاََل ع ِج
ّلى النبيِ إلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّدوَن : َماَ قاََل وَس ُع ْهَل َت ٍر أ ْد ُكْم َب : قاََل ؟ في

ْفَضِل « ِمْن ِلِمين أ ْو» الُمْس ِلَمًة  أ َهاَ َك َوُ َذلَك: قاََل َنْح َك َو َد َمْن  « ِه ًا َش ْدر َب
ِة ِمَن َك ِئ . البخاَري رواه» . الَملَّ

ّلهَّ رضيِ ُعَمر ابِن وعن -1830 ُهماَ ال ْن ِهَّ َرُسوُُل : قاَل قاَل ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْنزل « إذا:  وَس ّلهَّ أ ٍم َتعاَلى ال ْوُ َق ًاَ ِب َذاب َذاُب َأَصاََب َع َع ْل َمْن ا
ُثّم ِفيهْم َكاََن ُثوُا .  ِع ِلهْم على ُب ٌق أعَماَ . عليهَّ » متف

َعْن -1831 ٍر و ّلهَّ رضيِ جاَب ْنهَُّ ال ٌع  كاََن: قاَل ع ْذ ُقوُُم ِج ِهَّ يِّ ْي َل ّلى النبيِ إ َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ْعنيِ ، وَس ِة فيِ يِّ َب ْط َلماَ ، الُخ َعَ َف ْنبُر ُوِض َناَ ، الِم ْع ْذِع َسِم ْلج ِل
ْثل ْوُِت م ِر ص ِعَشاَ ّتى ال ّلى النبيِ َنَزَل َح ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َده َفوَُضعَ وَس يِّ
ٍهَّ ْي َكَن عل . فَس



ٍة وفيِ َلّماَ: روايِّ َف َد الجُمعة َيِّوُُم َكاََن   َع ّلى النبيِ َق ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِر على َب ْن َلُة فصاَحِت ، الِم ّنْخ ُطُب َكاََن التيِ ال َهاَ يِّْخ َد ْن ّتى ِع َدْت َح أْن َكاَ

ّق ْنَش . َت

ٍة وفيِ َفَصاََحْت: روايِّ َنَزَل الّصبيِّ صياَح   َف ّنبيِّ .  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ّتى ، َهاَ ح َذ َهاَ أخ ِهَّ َفَضّم ْي َل َلْت ، إ ِئّن َفَجع ِنيَن َت ّلذي الّصبيِّ أ ّكُت ا ّتى ُيِّس َح

َتقّرْت َنْت ماَ َعلى  « بكت: قاَل ، اْس ُعَ َكاَ ِر ِمَن تسم ْك ّذ ّي  رواه» ال البخاَر
.

َبَة أبيِ وعْن- 1832 َل ْع ِم الُخَشنيِّ َث ُثوُ ٍر بِن َجْر ّلهَّ رضيِ َناَِش ْنهَُّ ال عْن َع
ّلهَّ َرُسوُِل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ  إنقاَل: وَس ِئَض َفَرَض تعاَلى ال فلَّ َفرا

َهاَ ُعوُ ّي ّد ، ُتَض ًا وح ُدود َهاَ َفلَّ ُح ُدو َت ْع َء وَحّرم ، َت ُكوُهاَ َفلَّ أْشياَ ِه َت ْن َكَت ، َت َوس
َء َعْن ُكْم َرْحمًة أْشياَ ْيَر َل ُثوُا َفلَّ ِنْسياٍَن َغ ْبح رواه ، حسن حديٌِّث»  عنهاَ َت

ْطنيِ ُق ّدار ُه ال ْيَر َغ . َو

ِد وعْن -1833 ِهَّ َعب ّل ْوفيِ أبيِ بن ال ّلهَّ رضيِ أ ُهَماَ ، ال ْن َناَ:  قاَل َع ْو معَ َغَز
ّلهَّ َرُسوُِل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعَ وَس ْب َواٍت َس ُكُل َغَز َد َنأ ٍة وفيِ. الجرا روايِّ
ُكُل ْأ َن ٌق ، الَجراد معهَُّ :  . عليهَّ متف

َعْن -1834 َة أبيِ و ْيِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ّلى النبيِ أّن ع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ُغ  « لِ: َقاَل ْلد ٍر ِمْن الُمؤِمُن ُيِّ ْيِن ُجْح َت ٌق» مّر . عليهَّ  متف

ْنهَُّ -1835 َقاَل َقاَل َوع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َثٌة: وَس َثلَّ  »  َ لِ
ُهُم ّلُم َك ّلهَّ ُيِّ ْوَُم ال ِة َيِّ َياَم ِق ْل َ ا ُظُر َولِ ْن ِهْم يِّ ْي َل ِهْم َولِ إ ّكي ُهْم ُيَِّز َل ِليٌم عذاٌب و : أ

َلى رُجٌل ٍء َفْضِل ع ِة ماَ َفلَّ ْل ُعهَُّ ِباَ َن ْبِن ِمن يِّْم ِبيِل ا َيِّعَ وَرُجٌل ، الّس ً َباَ رُجلَّ
َعًة ْل ْعد ِس ِر ب َعْض ْل َلَف ، ا ِهَّ َفَح ّل َهاَ ِباَل َذ َذا لَخ َك َكذا ب َقهَُّ ، َو ّد َوُ َفَص ُه ِر َعلى َو ْي غ
ِلَك ًاَ َباَيِّعَ وَرُجٌل ، َذ ُعهَُّ لِ إَماَم ِيِّ ّ ُيِّباَ َياَ إلِ ُدن ُه َفإْن ، ِل َطاَ ْع َهاَ أ ْن وإْن ، وفيِ ِم
ِهَّ َلم ِط ْع َهاَ ُيِّ ْن ٌق» َيِِّف َلْم ِم . عليهَّ  متف

ْنهَُّ -1836 َع ّنبيِّ عن َو ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْيَن: َقاََل وَس َب ْيِن  «  َت ْفَخ ّن ال
ُعوَُن ُلوُا» أْرب َقاَ َباَ يِّاَ   َة أ ْيِّر ُعوَُن ، ُهر َب ًاَ أْر ْوُم ْيُت َقاََل ؟ َيِّ َب ُلوُا ، : أ : قاَ
ُعوَُن َنًة أْرب ْيُت َقاَل ؟ َس َب ُلوُا : أ َقاَ ُعوَُن .  َب ًا؟ : أْر ْهر ْيُت َقاَل َش َب َلى : أ ْب َيِّ َو  »

ٍء ُكّل ْنَساَِن ِمَن َشيِ ّ ال َنِب َعْجَب إلِ ّذ ِهَّ ، ال ّكُب ِفي ُق، ُيَِّر ْل ْلَخ َنّزُل ُثّم ا ّلهَّ ُيِّ ال
ِء ِمَن ًء الّسَمآ ُتوَُن ، َماَ ُب ْن َي ُبُت َكَماَ َف ْن ْقُل َيِّ َب ْل ٌق» ا . عليهَّ  متف



ْنهَُّ -1837 َع َنَماَ َقاََل َو ْي ّنبيِّ ب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلٍس فيِ  وَس ّدُث َمْج ُيَِّح
ْوَُم َق ْل ُه ، ا َء ِبيِّ جاَ ْعرا َقاََل أ َتى: َف َعُة  َم ّلهَّ رُسوُُل َفَمَضى ؟ الّساَ ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّدُث، وَس َقاَل ُيَِّح ْعُض ف ِم َب ْوُ َق ْل َعَ ا ِره ، َقاََل َماَ : َسِم َك ماَ َف
َقاََل َقاََل، ْعُضهْم و َبْل َب ْعَ َلْم :  ّتى ، َيِّْسَم َذا َح َثهَُّ َقَضى إ ِديِّ ْيَِّن َقاََل َح : « أ

ِئُل ِة َعِن الّساَ َع َقاَل» ؟ الّساَ َناَ : هاَ   ّلهَّ رُسوَُل َيِّاَ أ َذا: َقاََل ، ال َعِت  « إ ّي ُض
َلَماَنُة ِر ا ِظ َت ْن ْيَف» الّساَعَة فاَ َك َقاََل:  َهاَ   ُت َع َذا: َقاََل ؟ إَضاَ إلى الْمُر ُوّسد  إ

ِر ْي ِهَّ َغ ِل ْه ِر أ ِظ َت ْن ُه» الّساَعة َفاَ ُبخاَري  روا . ال

ْنهَُّ -1838 ّلهَّ رُسوُل أّن وع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلوَُن: َقاََل  وَس ُيَِّص  » 
ُكْم ُبوُا َفإْن ، َل ُكْم أَصاَ َل ُئوُا وإْن ، َف ُكْم أْخط َل ِهْم َف ْي َل َع ُه» َو ّي  روا ُبخاَر . ال

ْنهَُّ -1839 َع ّلهَّ رضيِ َو ْنهَُّ ال ُتْم:  ع ْن ُك ْيَر {  ٍة َخ ِرَجْت ُأّم ّناَِس أْخ َقاََل} ِلل   :
ْيُر ّناَِس َخ ّناَِس ال ُتوَُن ِلل ْأ ِهْم َيِّ ِقهْم فيِ الّسلَِّسل فيِ ِب َناَ ْع ّتى أ ُلوُا َح ْدُخ فيِ َيِّ

ِم . الْسلَّ

ْنهَُّ -1840 َع ّنبيِّ َعن َو ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعجَب: َقاَل وَس ّلهَّ  «  َعّز ال
ٍم ِمْن َوَجّل ْوُ ُلوَُن َق ْدُخ ّنَة َيِّ ْلَج ُهماَ» الّسلَِّسِل فيِ ا ُبخاَري  روا . معناَهاَ ال

. الجنة فيدخلوُن يِّسلموُن ثم ويِّقيدون يِّؤسرون

ْنهَُّ -1841 ّنبيِّ َعِن َوع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َأَحّب: َقاََل وَس ِد  «  َ ِبلَّ ْل إلى ا
ّلهَّ َهاَ ال ُد َبغُُض ، َمساَِج ِد وأ َ ِبلَّ ْل ّلهَّ إلى ا َهاَ ال ُق ُه» أسوُا َوا . ُمسلم  ر

َعْن -1842 ْلَماََن َو ِرسيِّ َس َفاَ ْل ّلهَّ رضيِ ا ْنهَُّ ال ِهَّ مْن َع ِل َ: َقاَل َقوُ َنّن  لِ ُكوُ َت
ْعَت إن َتط ّوَل اْس ْدُخُل َمْن أ َق َيِّ َهاَ َيِّْخُرُج َمْن آَِخَر َولِ ، الّسوُ ْن َهاَ ، ِم ّن َفإ

َكُة ْعَر َطاَِن َم ْي َهاَ ، الّش ْنُصُب َوب َتهَُّ يِّ َيِّ ُه.  َرا . هكذا مسلم روا

ُه َوا ِنيِ وَر َقاَ ْلَماََن َعْن صحيحهَّ فيِ البْر َقاََل َقاََل َس ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ُكْن  « لِ: وَس ّوَل َت ْدُخُل َمْن أ َق َيِّ يِّْخُرُج مْن آَِخَر َولِ ، الّسوُ
َهاَ ْن َهاَ ، ِم َطاَُن َباََض ِفي ْي َفّرَخ الّش » . َو

َعْن -1843 َوُِل عاَِصم و ِد َعْن الْح ْب ّلهَّ َع ّلهَّ رضيِ َسْرِجَس بِن ال ْنهَُّ ال َع
ْلُت: َقاََل ُق ّلهَّ ِلَرُسوُِل   ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َيِّاَ وَس ّلهَّ َرُسوَُل :  َفَر ال ّلهَّ َغ ال
َلَك: َقاََل ، لَك َو َقاََل»  «  ْلُت َعاَِصٌم   َفق َفَر َلهَُّ :  ْغُ َت ّلهَّ َرُسوُُل َلَك : اْس ال



ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعْم: َقاََل ؟ وَس َن َلَك   َ ُثّم ، َو ِفْر : اليَِّة َهذه َتلَّ { واستغُ
ِبَك ْن َذ ِنيَن ِل ْلُمؤِم ِل ْؤِمناَِت} و ُه  ] ،19:  [ محمد  والُم . ُمسلم َروا

َعْن -1844 ٍد أبيِ َو ُعوُ ّي مْس ِر ْنَصاَ ّلهَّ رضيِ ال ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ّنبيِّ :  ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْدَرَك ِمّماَ  « إّن: وَس ّناَُس أ ِم ِمْن ال ِة َكلَّ ّوُ ُب ّن َلى ال : الو

َذا َتِح َلْم إ ْعَ َتْس ْئَت َماَ َفاَْصن ُه» ِش ّي  روا ُبَخاَر . ال

َعْن -1845 ْبِن َو ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رضيِ َمْس ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ّنبيِّ :  ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّوُل:  وَس ْقَضى َماَ « أ ْيَن ُيِّ ّناَِس َب ْوَُم ال ِة يِّ َياَم ِق ْل ِء فيِ ا ّدَماَ » ال

ٌق َف ّت ِهَّ ُم ْي َل . ع

َعْن-1846 َو ِئَشَة   ّلهَّ رضيِ َعاَ َهاَ ال ْن َلْت َع َقاََل َقاَ ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َقِت:  وَس ِل َكُة « ُخ ِئ ٍر ِمْن الَملَّ َق ، ُنوُ ِل ِرٍج ِمْن الَجاَّن َوخ َناًَر مْن َماَ

ِلق ، ُكْم ُوِصَف مّماَ آَدُم وُخ ُه» َل . مسلم  روا

َهاَ-1847 ْن َوع ّلهَّ رضيِ   َهاَ ال ْن َلْت َع َكاََن:  َقاَ ُق «  ُل ّلهَّ نبيِ ُخ ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقْرآََن وَس ْل ُه» ا ِلم  روا ِة فيِ ُمْس َل ِديٍِّث ُجْم . طوُيٍِّل ح

َهاَ -1848 ْن َع َلْت َو َقاََل َقاَ ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع  « َمْن: وَس
َء أَحّب ِهَّ ِلقاَ ّل ّلهَّ أحّب ال ُه ال َء َقاَ َه َومْن ، ِل ِر َء َك ّلهَّ ِلقاَ َه ال ِر ّلهَّ َك ُه ال َء » ِلَقاَ

ْلُت ُق َيِّاَ َف ّلهَّ رُسوَُل :  َيُة ، ال ِه َكَرا ْوُِت أ َناَ ؟ الم ّل ُك ُه َف ْكَر ْوَُت َن « : َقاََل ، الم
ْيس ِلَك َل َذ ِكّن ، َك َل َذا الُمؤِمَن َو ِة ُبّشر إ ّلهَّ ِبَرْحَم ِهَّ ال ِن ِرْضوُا ِهَّ َو ِت ّن أَحّب َوج
َء َقاَ ّلهَّ ِل َأَحّب ، ال ّلهَّ َف ُه ال َء َقاَ ِفَر وإّن ِل َكاَ ْل َذا ا َعذاِب ُبّشَر إ ّلهَّ ب ِهَّ ال ِط ، َوَسَخ
َه ِر َء َك َقاَ ّلهَّ ِل َه ، ال ِر َك ّلهَّ َو ُه». ال َء َقاَ . مسلم رواهِل

َعْن -1849 ِنيَن ُأّم َو ْؤِم ّيَة الُم ِف ْنِت َص َييِّ ب ّلهَّ َرِضيَِ ُح َهاَ ال ْن َلْت َع َكاََن:  َقاَ
ّنبيِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ًاَ، وَس ِكف َت ْع ُتهَُّ ُم ْي َت أ

َ ُه َف ً أُزوُر ْيلَّ ُتهَُّ َل ْث ّد َفَح ُقْمُت ُثّم . 
ِلب َق ْن َقاََم ، ل ِعيِ َف َبنيِ َم ِل ْق َي ِر ِمَن َرُجلًَّن َفَمّر ، ِل ْنصاَ ّلهَّ رضيِ ال ُهماَ ال ْن ، َع

َيِّاَ َفلّماَ ِبيِّ َرأ ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َعاَ وَس َقاََل أْسر َف ّلى .  ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َلى : وَس َع ُكَماَ «  ُل َهاَ ِرْس ّن ّيُة إ ِف َييِّ بنُت َص َ » ُح ْبَحاََن َفقاَلِ ّلهَّ : ُس ال

ّلهَّ َيِّاَرُسوَُل َقاََل ، ال َطاََن « إّن : َف ْي ِري الّش ْبِن ِمْن َيِّْج َدَم ا ِم َمْجَرىَ آَ ّد ، ال
ّنيِ ِذَف أْن َخِشيُت َوإ ُكَماَ فيِ َيِّق ِب ُلوُ ْو َشرا ُق ًاَ َقاََل  أ ْيئ ٌق »  : َش . عليهَّ متف



َعْن -1850 َفْضل أبيِ َو ّباَِس ال ِد بِن الع ْب ِلب َع ّط ّلهَّ رضيِ الُم ْنهَُّ ال : َقاََل َع
ْدُت ِه َعَ َش ّلهَّ رُسوُِل َم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْوَُم وَس َنين َيِّ َلزْمُت ُح َناَ َف ُبوُ أ َوأ
َياََن ْف ِرِث بُن ُس ِد بِن الحاَ ْب ِلِب َع ّط ّلهَّ َرُسوُِل الُم ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

ْقهَُّ َلْم ِر َفاَ ّلهَّ وَرُسوُُل ، ن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلى وَس ٍة ع َل ْغُ َء َلهَُّ ب ْيَضاَ . َب

َلّماَ َقى َف َت ْل ِلُموَُن ا ُكوَُن الُمْس ّلى َوالُمْشر ِلُموَُن َو ِريَِّن الُمْس ِب ْد َق ، ُم ِف َط َف
ّلهَّ رُسوُُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُكُض ، وَس َتهَُّ َيِّْر َل ْغُ ِر ِقبل َب ّفاَ ُك ْل َناَ ، ا ٌذ وأ آَِخ
ِم ِلَجاَ ِة ِب َل ْغُ ّلهَّ َرُسوُِل َب ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهاَ وَس ّف ُك َة َأ َد َع لِ أْن إرا ِر ، ُتْس
ْفياََن وأبوُ ٌذ ُس َكاَِب آَِخ ّلهَّ َرُسوُِل ِبر ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . وَس

َقاََل ِهَّ َرُسوُُل َف ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْي : وَس ّباَُس « أ ِد ع أْصَحاََب ناَ
ِة ّباَُس َقاََل»  الّسُمر َكاََن ، الع ً َو ًاَ َرُجلَّ ّيت ْلُت َص ُق َف َلى :  ْع ِتيِ ِبأ ْوُ ْيِّن َص : أ
ِة أْصحاَُب ّلهَّ َفوُ ، الّسُمَر َكأّن ال ُهْم َل َت َف ْط ُعوُا ِحيَن َع ِتيِ َسِم ْوُ َفَة َص ْط َع

ِر َق ْلب َلى ا َهاَ َع ِد ْولِ ُلوُا ، أ َقاَ ْيَك َف ّب َل ْيَك : يِّاَ ّب َل ُلوُا ، َيِّاَ َت َت ْق َفاَُر ُهْم َفاَ ُك ْل ، وا
ُة ْعوُ ّد ِر فيِ وال ْنَصاَ ُلوَُن ال ُقوُ َيِّاَ يِّ ْعَشَر :  ِر َم ْنصاَ ْعَشر يِّاَ ، ال ْنَصاَر َم ُثّم ، ال
ُة َقُصَرِت ْعوُ ّد َلى ال ِنيِ َع ِرِث ب ْلَحاَ ْلخْزَرج بن ا . ا

َظَر َن ّلهَّ َرُسوُُل َف ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َوُ وَس ُه َلى َو ِهَّ ع ِت َل ْغُ ِول َب َطاَ َت َكاَلُم
َهاَ ْي َل َلى ع ِلهْم إ َتاَ َقاَل ِق َذا:  َف َه ِطيُس َحِميَِ ِحيَن «  َوُ ْل َذ ُثّم » ا َرُسوُُل أَخ
ّلهَّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِهّن َفَرَمى ، حصياٍَت وَس ِر َوُجوُه ِب ّفاَ ُك ْل : َقاَل ُثّم ، ا

َهَزُموُا ْن ٍد َوَرّب «ا ْبُت» ُمَحّم َه َذ َف ُظُر   ْن َذا أ َتاَُل َفإ ِق ْل َلى ا ِهَّ َع ِت َئ ْي ، أَرىَ ِفيماَ َه
ّلهَّ ّ ُهوُ ماَ َفوُال ُهْم أْن إلِ ِهَّ رَماَ ِت َياَ ْلُت ، ِبَحَص ِز ُهْم أَرىَ َفَماَ ّد ً ح ، َكليلَّ

ُهْم ًا وأْمَر ِبر ْد . مسلم  رواه. ُم

ِطيُس«  َوُ ّنوُُر ال ّت ُه » ال َناَ ْع ّدِت . وَم َت ْلحْرُب : اْش ُلهَُّ ا ْوُ َق َو ُهْم: «  .  ّد َوُ ح ُه  «
َِء ِة ِباَلحاَ َل ْهَم ُهْم أي الُم . : بأَس

َعْن -1851 َة أبيِ و ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ع ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َهاَ: وَس ّيِّ ّناَُس  « أ ّلهَّ إّن ال ّيٌب ال ْقبُل لِ ط ّ يِّ ًاَ إلِ ّيب ّلهَّ َوإّن ، ط ال
ِنيَن أَمر ِهَّ أَمر ِبَماَ الُمؤِم ِليَن ِب َقاَل ، الُمْرس َعاَلى َف َيِّاَ:  َت ّيِّهاَ { ُلوُا الّرْسُل أ ُك
ّيباَِت ِمَن ّط ًاَ واعملوُا ال َقاَل}  َصاَلح َلى َو َيِّاَ:  َتعاَ َهاَ {  ّيِّ أ

ِذيَِّن َ ّل ُنوُا ا ُلوُا  آَم ُك
َباَت ِمَن ّي ُكْم َماَ َط َناَ ْق َكر ُثّم } رَز ِطيُل الّرُجَل ََذ َفر ُيِّ َعَث الّس ْغبر أْش ّد أ يُِّم

ِهَّ ْيِّ َد َلى يِّ ِء إ َيِّاَرّب الّسَماَ َعُمهَُّ ، َيِّاََرّب :  ْط ُبهَّ ، َحراٌم َوَم ، حَراٌم وَمْشَر
ْلبُسهَُّ َي ، حراٌم وَم ِذ ُغ ِم، و ْلَحرا ّنى ِباَ َأ َتجاَُب َف ِلَك ُيِّْس َذ . مسلم  رواه» ؟ ، ِل



ْنهَُّ -1852 ّلهَّ رضيِ َوع ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل َع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َثٌة:  وَس َثلَّ  » َ ُهْم لِ ّلُم َك ّلهَّ ُيِّ ْوَُم ال ِة يِّ َياَم ِق ْل َ ، ا ِهْم َولِ ّكي ُظُر َولِ ، ُيَِّز ْن يِّ
ِهْم ْي َل ُهْم ، إ َل َذاٌب و ْيٌخ أليٌم ع ِلٌك ، َزاٍن : َش ّذاٌب، وَم ِئل َك َعاَ ِبٌر َو ْك َت » ُمْس
ُه ِئُل«   .  مسلم روا َعاَ ْل َفِقيُر ا ْل . » : ا

ْنهَُّ -1853 َع ّلهَّ رضيِ َو ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ع ّلهَّ َرُسوُُل :  ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ْيَحاَُن:  وَس ْيَحاَُن « س ُفراُت وَج ْل ّنيُل َوا ِر ِمْن ُكّل وال َهاَ ْن ِة أ ّن ْلج ُه» ا  روا
. مسلم

ْنهَُّ -1854 َع َذ َقاَل َو ّلهَّ َرُسوُُل : أَخ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِدي وَس َي َقاََل ِب : َف
َق َل ّلهَّ « َخ َبَة ال ّتْر ْوَُم ال ْبِت، يِّ َق الّس َل َهاَ وَخ َباََل ِفي ْلِج ْوَُم ا َق ، الَحد َيِّ َل وَخ
ْوَُم الّشَجَر ْيِن َيِّ َن ْث َق ، ال َل َه َوَخ ْكُرو ْوَُم الَم ِء َيِّ َثاَ ّثلَّ َق ، ال َل ّنوَُر َوَخ ْوَُم ال َيِّ
َعاَِء َب َبّث ، الْر َهاَ َو َواّب ِفي ّد ْوَُم ال َق ، الَخِميِس َيِّ َل َدَم وَخ ّلى آَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َد وَس ْع ِر َب َعْص ْل ِة َيِّوُم ِمْن ا َع ِر فيِ الُجُم ْلِق آَِخ ْلَخ ِر فيِ ا ٍة آَِخ َع ِمَن َساَ
ِر َهاَ ّن ْيَن ِفيَماَ ال ِر َب َعْص ْل ّلليِل إلى ا .  مسلم  .رواه» ا

ْيَماََن أبيِ وعْن -1855 َل ِد ُس ِل ِد بِن َخاَ ِلي ْلوُ ّلهَّ رضيِ ا ْنهَُّ ال ِد:  قاََل َع َلَق  »
َعْت َط َق ْن ِدي فيِ ا ْوَُم َيِّ َتَة يِّ َعُة ُمؤ ِقيَِ َفَماَ ، أْسياٍَِف ِتْس ِدي فيِ ب َصِفيحٌة إلِ يِّ

ّيٌة ِن ُه» َيَِّماَ ُبخاَري  .روا . ال

َعْن -1856 َعاَص ْبِن عْمرو و ْل ّلهَّ رضيِ ا ْنهَُّ ال ّنهَُّ ع ّلهَّ رُسوَُل َسِمعَ أ ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس َذا: َيِّ َكَم  « إ ِكُم َح ْلَحاَ َد ، ا َه َت ، أصاَب ُثّم ، َفاَْج

َلهَُّ َكم وإْن أْجراِن َف َد َح َه َت َأ ، َواْج َط َأْخ َلهَُّ ، َف ٌقأْجٌر» َف ِهَّ  متف ْي َل   .  َع

َعْن -1857 ِئَشَة َو َّلهَّ رضيِ عاَ َهاَ ال ْن ّلى النبيِ أّن َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْلُحّمى:  َقاََل ْيِح ِمْن « ا ّنم ف َه َهاَ َج ُدو ِر ْب ِء فأ َاَ ٌق» ِباَلم . عليهَّ  متف

َهاَ -1858 ْن َع ّلهَّ رضيِ َو َهاَ ال ْن ّلى النبيِ َعِن َع ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِهَّ َماََت «َمْنَقاََل: ْي َل َع ْوٌُم َو ْنهَُّ َصاََم ، َص ّيهَُّ َع ِل ٌق» َو ِهَّ  متف ْي َل . َع

َتاَُر َوُاُز َوالُمْخ ِم َج ْوُ ِهَّ َماََت َعّمْن الّص ْي َل َع ْوٌُم َو َذا َص َه ِديِِّث ِل ْلَح ُد ، ا والُمَرا
َوُليِّ ْل ِريُِّب باَ َق ْل ًاَ : ا ِرث ْو َكاََن َوا ِر أ ْي ِرٍث َغ . َوا

َعْن -1859 ْوُِف َو ِلِك بِن َع ْيِل بِن َماَ َف ّط ِئَشَة أّن ال ّلهَّ رضيِ َعاَ َهاَ ال ْن َع
َثْت ّد َد أّن ُح ْب ّلهَّ َع ْير ابَن ال َب ّلهَّ رضيِ الّز ُهَماَ ال ْن ْيعٍَ فيِ َقاََل َع ْو ب ٍء أ َطاَ َع



ْتهَُّ َط ْع ِئَشُة أ ّلهَّ رضيِ َعاَ َلى ال ْنهاَ َتعاَ ّلهَّ َع َوال َيّن :  ِه َت ْن َت ِئَشُة َل ْو ، َعاَ لْحُجَرّن أ
َهاَ ْي َل َوُ:  َقاَلْت ، ع ُه َذا َقاََل أ ُلوُا ؟ َه َنعْم: َقاَ َلْت ،   ِهَّ ، ُهوُ:  َقاَ ّل َليَِ ل ْذٌر ع أْن َن

ّلم لِ َك ْبَن ُأ ِر ا ْي ًا الّزب َبد َفعَ ، أ َتْش ْبُن َفاَْس ِر ا ْي َلِت ِحيَن إليهاَ الّزب ُة طاَ ْلهْجَر . ا
َلْت َقاَ َ:  َف ِهَّ لِ ّل ُعَ لِ َوال ّف ِهَّ ُأَش ًا ِفي َبد ّنُث ولِ ، أ َتَح َلى أ ْذري إ َلّماَ  . َن َطاَل ف

ِلَك َلى َذ ْبِن ع ِر ا ْي ّلم الّزب َد ، مْخَرَمَة بَن الِمْسوَُر َك ْب ِد ْبَن الّرْحمِن وع َوُ الْس
ِد بِن ْب ُغُوَُث ع َقاَل يِّ ُهماَ و ُكماَ:  ل ُد ْنُش ّلهَّ أ ُتَماَنيِ لَماَ ال ْل ْدَخ َلى أ ِئَشَة ع عاَ

ّلهَّ رضيِ َهاَ ال ْن َهاَ ، َع ّن َ َفإ َهاَ َيِِّحّل لِ ِذر أْن َل ْن َعتيِ َت ِطي َبل ، َق ْق َأ ِهَّ َف ، الِمْسوُُر ب
ُد ْب َع ّتى الَّرْحمن و َناَ َح َذ َتأ َلى اْس ِئَشَة ع َ ، عاَ َقاَلِ ْيِك الّسلََُّم:  َف َل وَرحمُة ع
ّلهَّ ُتهَُّ ال َكاَ ْدُخُل ، وبَر َن َلْت ؟ َأ ِئَشُة َقاَ ُلوُا: َعاَ ْدُخ ُلوُا.   ا َناَ:  َقاَ ّل َلْت: ؟ ُك َنعْمَقاَ  

ُلوُا ْدُخ ُكْم ا ّل َ ، ُك َلُم ولِ ْع ُهماَ أّن َت َع ْبَن م ِر ا ْي َب ُلوُا َفلّماَ ، الّز ْبُن دَخَل ، دَخ ا
ِر ْي ْلِحَجاََب الّزب َق ، ا َن َت ْع ِئَشَة َفاَ ّلهَّ رضيِ عاَ َهاَ ال ْن َق ، ع ِف َط َهاَ و ُد َناَِش ِكيِ ُيِّ ْب ويِّ

َق ، ِف َط ُد ، الِمْسوُُر َو ْب َهاَ الّرْحمِن وع ِن َدا َناَِش ّ ُيِّ ْتهَُّ إلِ ّلَم َلْت َك َب ْنهَُّ وق ، ِم
ُقوُلِِن ّلى النبيِ  إّن: ويِّ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َهى وَس ْد َعّماَ َن ِلْمِت َق ِمَن ع
ِة ِهْجر ْل َ ا َولِ ٍم َيِّحّل .  ِل ْهُجر أْن لُمْس ُه يِّ ًَق أَخاَ ْوُ َياٍَل َثلَِّث َف َلّماَ  . َل َثُروا َف ْك أ

َلى ِئَشَة ع ِة ِمَن َعاَ ِكر ْذ ّت ِريِِّج ال ّتْح َقْت ، وال ُهماَ َطِف ّكُر َذ ِكيِ ُت ْب َت َتُقوُُل ، و : و
ّنيِ َذْرُت إ ْذُر َن ّن ٌد وال ِديِّ َلْم ، َش َهاَ َيَِّزالِ َف ّتى َب ّلمِت ح ْبِن َك ِر ا ْي َقْت ، الّزب َت ْع َوأ
َهاَ فيِ ِر ْذ ِعيَن َن َقبًة، أْرب َنْت ر َكاَ ُكُر َو ْذ َهاَ َت ْذَر َد َن ْع ِلَك ب ِكيِ َذ ْب َت ّتى َف ُبّل ح َت

َهاَ ُع َهاَ ُدُموُ ُه ِخماََر . البخاَري . روا

َعْن -1860 َبَة و ْق ّلهَّ رضيِ عاَِمر بِن ُع ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوَُل أّن ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع َلى َخرَج وَس َلى إ ْت ٍد َق ّلى ُأُح َفص ِهْم .  ْي َل ْعد ع ِنين َثماَن ب ّدع ِس كاَلموُ

َعَ ُثّم ، والْموُاِت للْحياَِء َل ْنبر إلى َط َقاََل ، الِم ّنيِ: َف ْيَن  إ ُكْم ب ِديِّ ْيِّ َفَرٌط أ
َناَ ُكْم شهيد وأ ْي َل ُكُم وإّن ع َد ْوُِع ْوُُض م ْلح ّنيِ ، ا ُظُر َوإ ْن َمقاَِميِ ِمْن إليهَّ ل
َذا، ّنيِ َه ُكْم أْخَشى َلْسُت وإ ْي َل ُكوُا أْن َع ِكْن ، ُتْشر َل ُكْم أْخَشى و ْي َل ّدنياَ َع ال

َهاَ»  أْن َفُسوُ َناَ َنْتَقاََل:َت َكاَ َف ٍة آَِخَر   ْظَر َهاَ َن ُت َظْر َلى َن ّلهَّ َرُسوُِل إ ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ٌق ، وَس . عليهَّ متف

ٍة وفيِ ّنيِ: روايِّ ِك َل َو ُكْم أْخَشى  «  ْي َل َياَ ع ّدن َفُسوُا أْن ال َناَ َهاَ َت ُلوُا ، ِفي ِت َت ْق َت و
ُكوُا ِل ْه َت َلًَك َكماَ َف ُكْم َكاَن مْن َه ْبل َقاََل» َق َفكاََن: ُعقبُة   ْيُِّت ماَ آَِخر   َرأ
ّلهَّ َرُسوَُل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلى وَس ِر َع ْنب . الِم

ٍة وفيِ َوايِّ ّنيِ: قاَل ر ُكْم َفرٌط  « إ َناَ َل ٌد وأ ِهي ُكْم َش ْي َل ّنيِ ، ع ّلهَّ َوإ ُظُر وال ْن ل
َلى ْوُِضيِ إ ّنيِ ، الَن َح ِطيُت وإ ْع ِتيَح ُأ َفاَ ِئن َم ْو ، الرِض َخَزا ِتيَح أ َفاَ َم



ّنيِ ، الْرِض ِهَّ َوإ ّل ُكْم َأَخاَُف َماَ وال ْي َل ُكوُا أْن ع ِر ِدي ُتْش ْع ِكْن ب َل أَخاَُف و
ُكْم ْي َل َفُسوُا أْن ع َناَ َهاَ َت  .» ِفي

ُد ِة َوالُمرا َلى ِباَلّصلَّ َلى َع ْت ٍد َق ُء ُأُح َعاَ ّد ُهْم : ال َ ، َل ُة لِ َفُة الّصلَّ ْعُرو . الم

َعْن -1861 ٍد أبيِ و ْيِّ َطَب بِن عْمُرو َز ّي أْخ ِر ْنَصاَ ّلهَّ رضيِ ال ْنهَُّ ال : َقاَل َع
ّلى ّلهَّ َرُسوُُل بناَ ص ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َفْجر وَس ْل َد ، ا ِع َبَر َوص ْن ، الِم

َناَ َطب ّتى َفَخ ْهُر َحَضَرِت َح ّظ َنَزل ، ال ّلى َف ُثّم َفَص َد .  ِع َبر َص ْن فخطب الِم
ّتى ّلى َنَزل ُثّم ، العْصُر َحَضرِت َح ِعد ُثَّم ، َفَص ْنبر ص َغَربِت حتى الم

َوُ وَماَ كاَن َماَ َفأْخبرناَ الّشْمُس، ِئٌن ُه َناَ ، ِكاَ َلُم ْع َأ َناَ َف ُظ َف ُه. أْح ِلٌم  روا . ُمْس

ِئَشَة وعْن -1862 ّلهَّ رضيِ عاَ َهاَ ال ْن َلْت َع ّلى النبيِ : قاَل َقاَ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َذَر « َمْن:  وَس ِطيعَ أن َن ّلهَّ ُيِّ ْعهَُّ ال ِط ُي ْل َذَر وَمْن ، َف ْعِصيَِ أْن َن ّلهَّ يِّ فلَّ ، ال
ِهَّ ْعِص ُه» يِّ ُبخاَري  روا . ال

ِّم َوعْن -1863 ِريٍِّك ُأ ّلهَّ رضيِ َش َهاَ ال ْن ّلهَّ رُسوُل أن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َهاَ وَس ْتِل أمَر َق َقاَل:  ، الوَزاِغ ِب َكاََنو ُفُخ «  ْن َلى يِّ ْبراهيَم ع ٌق» إ  متف
ِهَّ ْي َل . َع

َة أبيِ َوعْن -1864 ّلهَُّ رضيِ ُهريِّر ْنهَُّ ال َقاََل َقاَل ع ّلهَّ رُسوُُل :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َتَل « مْن:  وَس َغًة َق ّوِل فيِ وَز ٍة أ َلهَُّ ، َضْرب َذا َف َذا َك َك َنًة َو حس

َهاَ َوَمْن ، َل َت ِة فيِ َق َب ِنية الّضْر ّثاَ َلهَُّ ، ال َذا َف َذا َك َك َنًة و َلى ُدوَن َحس وإّن ، الو
َهاَ َل َت ِة فيِ َق ِة الّضْرب َث ِل ّثاَ َلهَُّ ، ال َا َف َذا َكذ َك َنًة َو  .» َحَس

ٍة وفيِ َوايِّ َتَل « َمْن:  ِر ًاَ َق ّوِل فيِ وَزغ ِة أ ِتَب ، َضْرب ٍة ماَئُة َلهَُّ ُك َن ، حَس
ِة َوفيِ َي ِن ّثاَ ِلَك ُدوَن ال ِة وفيِ ، َذ َث ِل ّثاَ ِلَك ُدوَن ال . مسلم . رواه»  َذ

ْهُل قاَل ِة أ َغُ ّل ُغ:  ال َوَُز ْل َظاَُم ا ِع ْل ْبرَص ساَّم ِمْن : ا . أ

َعْن -1865 َة أبيِ َو ْيَِّر ّلهَّ رضيِ ُهر ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُل أّن َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َقاَل:  َقاَل وَس َقّن َرُجٌل «  َتصد ِة ل َق َقتهَّ َفَخرَج ، ِبَصد َهاَ ، ِبَصد َع َوَُض َف

ِد فيِ ِرٍق َيِّ ُثوَُن َفأْصبُحوُا ، َساَ ّد َتح َق يِّ ّد َتَص َلى الليلة :  ِرٍق، ع : َفَقاََل ساَ
ُهّم ّل ُد َلَك ال ْلَحْم َقّن ا ّد َتَص ٍة ل َق َد ِهَّ َفَخَرَج ، ِبَص ِت َق َهاَ ، ِبَصد َع َوَُض ِد فيِ َف يِّ
ٍة، َبُحوُا زاني ُثوَُن َفأْص ّد َتح ّدق  يِّ َلَة ُتُص ْي ّل َلى ال ٍة َع َي ِن َقاََل ، َزا ُهّم َف ّل َلَك : ال
ُد ْلَحْم َلى ا ٍة َع َي ِن َقّن ؟، زا ّد َتَص ٍِهَّ َفَخَرَج ، ِبصدقة ل ِت َق َهاَ ، ِبَصد َوَُضع يِّد فيِ َف



ِنيِ َبُحوُا ، َغ ّدثوَُن فأْص َتح َق يِّ ّد ُتٌُص َلى :  ِنيِّ ع َقاََل ، َغ ُهّم َف ّل ُد َلَك ال ْلَحْم ا
َلى ِرٍق ع َلى ، ساَ َع ٍة و ِني َلى ، َزا ِنيِ وع ِتيِ ، َغ ِقيل َفأ ُتَك َلهَُّ: أّماَ َف َق َد ص
َلى ِرٍق ع ّلهَُّ َساَ َع َل ِتعّف أْن َف ِهَّ عْن َيِّْس ِت َق ِر ِنيُة وأّماَ ، س َهاَ الّزا ّل َلع ِعّف َف َت َتْس
َهاَ، َعْن َناَ ِنيِّ وأًماَ ِز ْلغُ ّلهَُّ ا َلع ِبر أْن َف َت ْع َق ، يِّ ِف ْن ُي ُه ِمّماَ َف َتاَ ّلهَُّ آَ ُه» ال  َروا

ِهَّ البخاَري ِظ ِلٌم ، بلف ُه َوُمْس َناَ . بمع

ّلهَّ رسوُل معَ كناَ قاَل « وعنهَّ -1866 ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع دعوُة فيِ وَس
َنهَس ّتعجبهَّ وكاَنت الذراع إليهَّ فرفعَ َهسَة منهاَ َف الناَس سيد  أناَ: وقاَل َن
ِة يِّوُم َياََم ِق ْل ْدُروَن َهْل ، ا ُعَ ؟ َذاَك ِمّم َت ّلهَّ َيِّْجم ِليَن ال ّو ِريَِّن ال فيِ والِخ

ٍد ِعي ُظُرهُم ، َواِحد ص ْن َي ِظُر َف ّناَ ُهُم ، ال ُع ُيِّسِم ّداِعيِ َو ُنوُ ، ال ْد َت ُهُم و ْن ِم
ُغ ، الّشْمُس ُل ْب َي ّناَُس َف َغُّم ِمَن ال ْل َكْرِب ا ْل َ وا ُقوَُن َماَلِ َ ُيِّطي ُلوَُن َولِ َتِم ، يِّْح

ُقوُُل َي ّناَُس َف َ ال َألِ ْوَن :  ُتْم َماَ ِإلى َتر ْن ِهَّ َأ َلى ، ِفي ُكْم ماَ ِإ َغُ َل َ ؟ َب ُظُروَن َألِ ْن َت
ُعَ َمْن َف ُكْم يِّْش ُكْم ِإلى َل ّب ؟ َر

ُقوُُل َي ْعُض ف ّناَِس ب ْعٍض ال َب ُكْم ِل ُبوُ َدُم : أ َنهَُّ ، آَ ُتوُ ُلوَُن ويِّأ ُقوُ َي َيِّاَ َف ْنَت َأدُم :  َأ

ُبوُ ِر َأ َبش ْل َقك ، ا َل ّلهَّ َخ ِه ال ِد ِي َنفَخ ، ب ِهَّ ِمْن ِفيَك و َأَمَر ، ُروِح َكَة و ِئ الَملَّ
ُدوا َنَك َلَك َفَسَج َك َأْس ّنَة َو ْلَج ُعَ َألِ ، ا َناَ َتْشف َلى َل ّبَك ِإ َ ؟ ر َنْحُن َماَ َترىَ َألِ

ِهَّ َناَ وَماَ ، ِفي َغُ َل َقاََل ؟ َب ِإّن َف ّبيِ :  ًاَ َغِضَب َر ْغَُضْب َلْم غَضب َلهَُّ يِّ ْب َلهَُّ َق ْث َ ِم َولِ  .
ْغَُضُب ُه َيِّ َد ْع َلهَُّ َب ْث ّنهَُّ ، ِم ِإ َهاَنيِ َو ِة عِن َن ْيُت ، الّشَجر َعَص ْفِسيِ َف َن َنْفِسيِ . 
ْفسيِ ُبوُا َن َه َلى . اذ ِري ِإ ْي ُبوُا ، َغ َه ْذ َلى ا ُتوَُن ُنوٍُح ِإ ْأ َي َف ًاَ .  ُلوَُن ُنوُح ُقوُ َيِّاَ َفي  :

ْنَت ، ُنوُُح ّوُل َأ ْهِل ِإلى الّرُسل َأ ْد ، الْرِض َأ َق ّلهَّ َسّماَك َو ًا ال ْبد ًا َع ُكوُر ، َش
َلى َتَرىَ َألِ ِهَّ َنْحُن َماَ ِإ َ ، ِفي َلى َتَرىَ َألِ َناَ َماَ ِإ َغُ َل َ ، َب ُعَ َألِ َف َناَ َتْش َلى َل ّبَك؟ ِإ َر

ُقوُُل َي ِإّن َف ّبيِ :  ْوَُم َغِضَب ر ْلي ًاَ ا ْغَُضْب لْم َغَضب َلهَُّ َيِّ ْب َلهَُّ َق ْث َلْن ، ِم ْغَُضَب َو َيِّ
ُه َد ْع َلهَُّ، َب ْث ّنهَُّ ِم َأ ْد َو َنْت ق ٌة ِليِ كاَ ْعوُ ْوُُت َد َع َهاَ َد َلى ِب ْوُِميِ َع ْفِسيِ ، َق َن

ْفِسيِ ْفِسيِ َن ُبوُا ، َن َه ْذ َلى ا ِري ِإ ْي ُبوُا َغ َه ْذ َلى ا ِهيَم ِإ ْبَرا ُتوَُن .  ِإ ْأ ْي ِهيَم َف ْبَرا ِإ
ُلوَُن ُقوُ َي َيِّاَ َف ِهيُم :  ْبَرا ْنَت ِإ ِبيِّ َأ ِهَّ َن ّل ُلهَُّ ال ِلي ْهِل ِمْن َوَخ ْعَ ، الْرِض َأ َناَ اْشَف َل

َلى ّبَك ِإ َ ، َر َلى َتَرىَ َألِ ِهَّ َنْحُن َماَ ِإ ُقوُُل ؟ ِفي َي ُهْم َف ِإّن َل ّبيِ :  ْد ر َغِضَب َق
ْوَُم َي ْل ًاَ ا ْغَُضْب َلْم َغَضب َلهَُّ َيِّ ْب َلهَُّ َق ْث َلْن ، ِم ْغَُضَب َو ُه َيِّ َد ْع َلهَُّ َب ْث ّنيِ ِم ِإ ْنُت َو ُك
ْبُت َذ َباٍَت َثلَََّث َك ْذ ْفِسيِ َك ْفِسيِ َن ْفِسيِ، َن ُبوُا َن َه ْذ َلى ا ِري ِإ ْي ُبوُا ، َغ َه ْذ َلى ا ِإ

ُتوَُن .  ُموَُسى ْأ ُلوُن ، ُموَُسى َفي ُقوُ ْنت ُموَُسى : يِّاَ َفي ّلهَّ رُسوُُل َأ ، ال
َلَك ّلهَّ َفّض ِهَّ ال ِت َ ِرساَلِ ِهَّ ِب َكلََِّم ّناَِس على وب ْعَ ، ال َناَ اْشف َلى َل ّبَك ِإ َ ، َر َتَرىَ َألِ

ِهَّ َنْحُن َماَ ِإلى َيقوُل ؟ ِفي ّبيِ ِإّن َف ْد ر ْوَُم َغِضَب َق َي ْل ًاَ ا ْغَُضْب َلْم َغَضب َلهَُّ َيِّ ْب َق
َلهَُّ ْث َلْن ، ِم ْغَُضَب َو ُه َيِّ َد ْع َلهَُّ َب ْث ّنيِ ِم ِإ ْد َو ْلُت َق َت ًاَ ق ْفس َهاَ. ُأومْر َلْم َن ِل ْقت ِب



ْفِسيِ ْفِسيِ َن ْفِسيِ َن ُبوُا ، َن َه ْذ َلى ا ِري ِإ ْي ُبوُا ، َغ َه ْذ َلى ا ُتوَُن ِعيسى ِإ ْأ َي َف  .
ُلوَُن ِعيَسى ُقوُ َفي ْنَت ِعيسى : يِّاَ .  ِهَّ َرُسوُُل َأ ّل ُتهَُّ ال َهاَ َوكلم َقاَ ْل َلى َأ َمريِّم ِإ
ْنهَُّ وُروٌح ّلْمَت ِم َك ّناََس َو ِد فيِ ال ْه ْعَ الَم َف َناَ . اْش َلى َل ّبَك ِإ َ َر َألِ َماَ َتَرىَ . 
ِهَّ َنْحُن َيقوُُل ، ِفي ِإّن ف ّبيِ : :  ْد ر ْوَُم َغِضَب َق َي ْل ًاَ ا ْغَُضْب َلْم َغَضب َلهَُّ َيِّ ْب َلهَُّ َق ْث ِم

َلْن ، ْغَُضَب َو ُه َيِّ َد ْع َلهَُّ َب ْث ُكْر َولْم ، ِم ْذ ًاَ َيِّ ْنب ْفِسيِ ، ذ ْفِسيِ َن ْفِسيِ َن ُبوُا ، َن َه ْذ ا
َلى ِري ِإ ْي ُبوُا ، َغ َه ْذ َلى ا ّلى ُمحّمد ِإ ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْأتوُن وَس ًا . في مَحمد

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع . وَس

ٍة وفيِ ُتوُنيِ:  روايِّ ْأ َي َف ُلوَُن «  ُقوُ َي َيِّاَ ف ُد :  ْنَت ُمَحّم ِهَّ رُسوُُل َأ ّل َتُم ، ال َوخاَ
َء ِبياَ ْن َل ْد ، ا َق َفَر و ّلهَّ َغ ّدَم ماَ َلَك ال َق ِبَك ِمْن َت ْن ْعَ ، َتأّخر َوماَ َذ َف َناَ اْش َلى َل ِإ

ّبَك َ ، ر َلى َتَرىَ َألِ ِهَّ َنْحُن ماَ ِإ ُق ؟ ِفي ِل َط ْن َأ َعْرِش َتْحَت َفآتيِ ، َف ْل ُعَ ، ا َق َأ ف
ًا ّبيِ َساَِجد ُثّم ِلر َتُح »  ْف ّلهَّ َيِّ َليِّ ال ِه ِمْن َع ِد ِء وُحْسن ، َمَحاَِم َناَ ّث ِهَّ ال ْي َل ًاَ َع ْيئ َش

َتْحهَُّ ِلْم ْف َلى َيِّ ٍد َع ِليِ َأَح ْب َقاَُل ُثّم َق َيِّاَ ُيِّ ُد :  َفعَ ُمَحّم ْأسَك ار َطهَُّ َسْل ، ر ْع ، ُت
ْعَ َف ْعَ َواْش ّف ُعَ ، ُتَش َف َأر ْأِسيِ َف ُقوُُل ، َر َأ ِتيِ َف ِتيِ ، َيِّاََرّب ُأّم َقاَُل ، َيِّاََرّب ُأّم ُي : َف
ُد ْدِخْل يِّاَُمحّم َ َمْن ُأّمتك ِمْن َأ ِهْم ِحَساََب لِ ْي َل ْلباَب ِمَن َع ْيَِّمِن ا َل ِمْن ا
َوُاِب ْب ِة َأ ّن ْلَج ُهْم ا ُء و َكاَ ّناَِس ُشر َي ِفيَماَ ال ِلَك ِسوُ َوُاِب ِمَن َذ ْب َل ُثّم» ا : قاَل  

ِذي ّل َوا ْفِسيِ «  ِه َن ِد ْيَن َماَ ِإّن ِبي ْيِن َب َع ِريِّعَِ ِمْن المصرا ِة َمَصاَ ّن ْلَج ْين َكَماَ ا َب
ّكَة َهَجر َم ْو ، َو ْيَن َكَماَ َأ ّكَة َب ُبْصَرىَ َم ٌق»  َو عليهَّ. متف

َعِن -1867 ْبِن َو ّباٍَس ا ّلهَّ َرِضيَِ َع ُهَماَ ال ْن َء:  َقاََل َع ِهيُم جاَ ْبَرا ّلى ِإ اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُأّم وَس َهاَ ِإْسَماَِعيل ِب ِن ِهيِ ِإْسَماَِعيَل َوباَب ُعهَُّ َو ّتى ُتْرِض َهاَ َح َع َوَض
َد ْن ْيِت ِع َب ْل َد ا ْن ٍة ِع ْوَح َق َد ْوُ َلى فيِ َزْمَزَم ف ْع ِد َأ ْيَس ، المْسِج َل ّكَة َو ٍذ بم ْؤمئ َيِّ
ٌد ْيَس َأَح َل َهاَ َو ٌء ِب َهَماَ ، َماَ َع َناََك َفوَُض ُهَماَ َووَضعَ ، ُه َد ْن ًاَ ِع ، َتمٌر ِفيهَّ ِجَراب

َقاَء ٌء فيهَّ وِس ِهيُم َقفيِ ُثّم .  َماَ ْبَرا ًاَ ِإ ِلق َط ْن ْتهَُّ ، ُم ِبع َت َلْت ِإْسماَِعيل ُأّم ف َقاَ َف
ِهيُم : يِّاَ ْبرا ْيَِّن ِإ َهُب َأ ْذ َناَ َت ُك ْتُر َت َهذا و ِدي ب ْلوُا ْيَس ا ِهَّ ل َ َأنيٌس ِفي ٌء ولِ ؟ َشيِ

َلْت َقاَ ًا َذلَك َلهَُّ َف َ وجعل ، ِمرار ِفُت لِ َت ْل َهاَ يِّ ْي َل َلْت ، ِإ ّلهَُّ َقاَ َذا َأمرَك َلهَّ: آَل ِبه
َعْم َقاََل ؟ َن َلت :  َقاَ ًذا .  ِإ ُعناَ لِ :  ّي َق رجعْت ُثّم ، ُيَِّض َطل ْن َفاَ ِهيُم . ْبرا ّلى ِإ َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّتى ، وَس َد َكاََن ِإذا َح ْن ِة ِع ّي ِن ّث ْيُث ال َنهَُّ لِ ح ْو َتْقبل َيِّر ِهَّ . اْس ِبوُْجه
ْيَت، ْلب ِء دعاَ ُثّم ا ُؤلِ َه ّدعوُاِت ب َعَ ، ال َف ْيِّهَّ َفر َد َقاََل يِّ َناَ:  ف ّب ّنيِ { ّر ْنُت ِإ َك َأْس

ّيِّتيِ ِمْن ٍد ُذّر ِر ِبوُا ْي ّتى } َزْرٍع ِذي َغ َغ ح َل ُكُروَن} . ب َلْت {يِّْش ُأّم وجع

ُعَ ِإْسَماَِعيل َتْشرُب ، ِإْسماَِعيل ُتْرِض ِلَك ِمْن و ِء َذ ّتى ، الَماَ َذا ح َد ِإ ِف فيِ ماَ َن
َقاَِء ِطش عطشت الّس َع َهاَ و ُن ْب َلْت ، ا ُظُر وجع ْن ِهَّ َت ْي َل ّوُىَ ِإ َتل ْو يِّ َأ : َقاََل  
ّبُط َل َت َقْت يِّ َل َط ْن ِهيَة َفاَ ُظر َأْن َكرا ْن ِهَّ َت ْي َل َفاَ َفوُجدِت ، ِإ ْقَرَب الّص َبٍل َأ فيِ ج



َهاَ الْرِض ِلي َقاَمْت ، يِّ ِهَّ َف ْي َل َلِت ُثّم ، ع َب َتق َي اس ِد ْلوُا ُظُر ا ْن ًا َترىَ َهْل َت ؟ َأحد
َلْم ًا َتر َف َطْت َأحد َهب َفاَ ِمَن . ف ّتى الّص َذا ح َغُِت ِإ َل َي ب ِد ْلوُا َفعْت ، ا َطرَف ر

ِهاَ ْعيِ َسعْت ُثّم ، ِدْرِع ْنساَِن س ِل ِد ا ُهوُ ّتى المْج َي جاَوَزِت ح ِد َوُا ْل َتِت ُثّم ، ا َأ

َة َهاَ فقاَمْت ، المْرو ْي َل َظرْت ، ع َن ًا؟ َترىَ َهْل ف َلْم َأَحد ًا َتر َف َلْت ، َأَحد َع َف َف
ِلَك ْبعَ َذ ْبُن َقاَل مّراٍت.  َس ّباٍَس ا ّلهَّ َرِضيِ ع ُهَماَ ال ْن َقاَل ع ّنبيِّ :  ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِلَك: وَس َذ َف ْعيُِ  «  ّناَِس س ُهماَ ال َن ْي َلّماَ» . ب َفْت  ف َلى َأْشر ع

ِة ًاَ َسِمعـْت المْرو َلْت ، صوُت َقاَ ُد : صهَّْ َف ِريِّ ُت َهاَ   ْفس ُثّم َن َعْت   ، َتسَم
ًاَ َفسِمعْت ْيِّض َقاَلْت َأ ْد َف َق ْعَت :  ْندَك َكاََن ِإْن َأْسم َأِغث َغوُاٌث ِع َذا .  .ف ِإ َف

َلِك ِهيِ ْند ِباَلم ْوُِضعَِ ِع ِهَّ َفبحَث ، زمَزم م ِب ِق ْو ِبع َأ ِهَّ َقاَل   َناَِح ّتى ِبج َهَر  َح َظ
ُء، َلْت الماَ ّوُُضهَُّ َفجع ُقوُُل ُتح َت َهاَ َو ِد َذا ِبي َك َلْت ، َه َع ْغُُرُف وج فيِ الَماََء َت

َهاَ ِئ َقاَ ُهوُ ِس ُفوُُر و َد يِّ ْع ْغُرُف ماَ َب ٍة وفيِ َت ِر روايِّ َقد ِب ِرُف ماَ :  ْغُ ْبُن َقاَل .  َت ا
ّباٍَس ّلهَّ رِضيَِ ع ُهَماَ ال ْن ّنبيِّ : قاََل َع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّلهَّ « رِحم:  وَس ال

ْوُ ِإسماَِعيل ُأّم ْكت َل ْو َزمَزم َتر َأ ْوُ َقاََل   ِرْف َلْم : ل ْغُ ِء ِمَن َت َنْت ، الَماَ َكاَ َل
ًاَ َزْمَزُم ْين ًاَ ع ِعين ِربْت َقاَل م َعْت ، َفَش َأْرَض َهاَ َو َلد . َو

َقاَل َهاَ َف َلُك َل َ الم ُفوُا : لِ َعة َتَخاَ ْي ِإّن الّض َناَ َف ُه ًاَ َه ْيت ِهَّ َب ّل َذا يِّبنيهَّ ل ُغُلََُّم َه ْل ا
ُه ُبوُ َأ ِإّن ، و ّلهَّ و ُعَ لِ ال ّي َلهَُّ ُيِّض ْه َكاََن ، َأ ْيُت َو ْلب ًاَ ا َتِفع َلْرِض ِمَن ُمْر ِة ا ِبي َكاَلّرا
ِهَّ ِتي ْأ ُيوُُل ت ُذ ، الّس ْأُخ َت ِهَّ عْن ف ِن َعْن يِِّمي ِهَّ َو ِل َنْت .  ِشماَ َكاَ ِلَك َف َذ ّتى َك مّرْت ح
ِهْم َقٌة ِب ْف ُهْم ِمْن ُر ْهُل أو ، ُجْر ْيٍت َأ ٍم ِمْن ب ُه ِبلين ُجْر ْق َء َطريِِّق ِمْن ُم َدا ، َك

ُلوُا َنَز َفِل فيِ َف َكَة َأْس ْوا ، َم َأ ًا َفَر ًاَ َطاَئر ُلوُا عاَئف َقاَ ِإّن َف ِئر َهذا :  ّطاَ ُدوُر ال َي ل
َناَ ماَء َعلى ُد ْه ِهَّ َوَماَ الوُادي ِبهذا َلع َء ِفي ُلوُا ماَ ًاَ َفأرَس ّيِّ ْو ِجر ْيِن َأ ّيِّ ِر َذا ، َج ِإ َف
ِء ُهْم ُعوُا ، ِباَلماَ َبُروهم َفَرَج َأْخ ُلوُا َف ْقب ُأّم ، َفأ َء عند ِإْسماَِعيَل َو ، الماَ

ُلوُا َقاَ ِنيَن َف َذ ْأ َت َأ َناَ :  ِزَل َأْن َل ْندَك نن َعْم ؟ ِع َن ِكْن ، َقاَلْت:  ّق لِ ول ُكم َح فيِ َل
ِء ُلوُا ، الماَ َعْم َقاَ َن ْبُن َقاَل  . :  ّباٍَس ا َقاََل ع ِبيِّ :  ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس

َألفيِ:  َف ِهيِ ، ِإسماَِعيَل ُأّم ذلَك «  ْنَس ُتِحّب َو ُل ُلوُا .  ا ُلوُا ، َفنَز َأْرس َف
ِهم ِإلى ِلي ْه ُلوُا َأ َنَز ُهم ف ّتى ، مع ُنوُا ِإذا ح َهاَ َكاَ ْهل ِب ُغُلَُّم وشّب ، َأبياٍَت َأ ال

ّلم َتع ّيَة و ِب ُهْم العر ُهم ِمن َفَس ْن َأ ُهْم و َأعَجب َلّماَ ، َشّب ِحيَن و ْدرَك َف ُه ، َأ ّوُجوُ َز
ًة َأ ُهْم امر َتْت ، من . ِإسَماَِعيل ُأّم وَماَ

َء ِهيُم َفَجاَ ْعد إبرا ّوَج ماَ ب ُعَ إسماَِعيُل َتَز ِل َتهَُّ ُيِّطاَ َك ِر ْد َفلم َت ، ِإْسماَِعيل يِِّج
َأل َتهَُّ َفس َأ َقاَلت عنهَّ امر ِغُيِ ْ: َخَرَج َف َت ْب َناَ يِّ ٍة  وفيِ َل ُد ِروايِّ َناَ : يِِّصي ُثّمَل  
َهاَ أل

َ ِهْم عْن س ْيِش ِهم ع ِت َئ ْي َه َنْحُن و َلْت:  َقاَ ٍة ِضيٍق فيِ َنْحُن ، َبَشّر َف ّد ، وِش
َكْت ِهَّ وَش ْي َء : فإذا َقاَل ، ِإل ْوُجِك جاَ ْقرئى ، َز ِهَّ ا ْي َل ُقوُليِ الّسلَّم، َع َلهَُّ و



ّيْر َغُ ِهَّ َعتبَة ُيِّ َلّماَ .  باَب َء َف ّنهَُّ إْسماَعيُل جاَ َأ َنَس َك ًاَ آَ ْيئ َقاَل َش َهْل َف ُكْم :  َء جاَ
ٍد مْن َلْت ؟ َأَح َعْم َقاَ َن َناَ ، :  َء ْيٌخ جاَ َكذا َكذا َش َناَ ، و َل َأ ْنَك َفس ُتهَُّ ، ع َبْر ، َفأْخ

ْيف َفسألنيِ ْيُشناَ َك ُتهَُّ ، ع ّناَ َفأْخبْر ٍد فيِ َأ ْه َقاََل َج ٍة.  ّد َهْل وِش َف ْوصاَِك :  َأ

ِء َلْت ؟ بَشيِْ َنعْم َقاَ ْقَرأ َأَمرنيِ :  ْيَك َأ َل ُقوُُل الّسلََّم ع َيِّ ّيْر و َغ . باَبَك َعتبة : 
َذاِك َقاََل ْد َأبيِ :  َق َقِك َأْن َأمرنيِ و ِر َفاَ ْلَحِقيِ ، ُأ ِلِك ا ْه َأ َهاَ . ب َق ّل َط ّوج ، َف َتَز و

ُهْم ْن ِبث ُأْخرىَ ِم َل ُهْم . ف ْن ْبراهيم َع َء ماَ ِإ ّلهَّ َشاَ ُهم ُثّم ال َتاَ ُد َأ ْع َلْم ، َب ُه َف ْد ، يِّج
َدَخل ِهَّ على َف ِت َأل ، اْمَرأ ْنهَُّ َفَس َلْت ع َقاَ ِغُيِ : َخَرج .  َت ْب َناَ يِّ َقاَل َل ْيَف .  َك  :

ُتْم ْن َهاَ ، َأ ِهْم عْن وسأل ْيِش ِهْم ع ِت َئ ْي َه َلْت و َقاَ َنْحُن َف ٍر :  ْي ٍة ِبَخ ْثنْت َوسع َأ و
ِهَّ على ّل َقاَل ، َتعاَلى ال ُكْم : ماَ َف َلْت ؟ َطعاَُم ّلْحُم َقاَ َقاَل : ال َفماَ .   :

ُكْم ُب َلِت ؟ َشرا ُء َقاَ َقاَل : الماَ ُهّم .  ّل ِرْك : ال ُهْم َباَ ّلْحم فيِ ل ِء ال َقاَل ، والماَ
ّنبيِّ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َلْم:  وَس َو ُهْم يِّكْن « ٍذ ل ِئ ْوَُم ْوُ ُحّب يِّ َل ُهْم َكاََن َو ل

َعاَ ُهْم َد ِهَّ َل َقاَل» في ُهماَ   َف  : َ ُلوُ لِ ِهماَ يِّْخ ْي َل ٌد ع ِر َأح ْي َغُ ّكَة ب ّ م ُه َلْم ِإلِ ِفقاَ . ُيِّوُا

ٍة وفيِ َء روايِّ َقاََل َفجاَ ْيَِّن: َف َأ َلِت ؟ ِإْسماَِعيُل   ُتهَُّ َفَقاَ َذهَب اْمرأ ُد :  ، َيِِّصي
َلِت َقاَ َألِ َف ُتهَُّ:  َأ ِزُل اْمر ْن َعم ، َت ْط َت َتْشرَب ف وماَ طعاَُمكْم : وماَ َقاََل ؟ و

ُكْم ُب َلْت ؟ َشرا َعاَُمناَ َقاَ َط ّلْحـُم :  َناَ ، ال ُب ُء وَشرا َقاَل الماَ ُهّم .  ّل ِرْك : ال َباَ
ُهْم ِهْم َطعاَِمهْم فيِ َل ِب َقاََل َقاََل وَشَرا َف ُبوُ :  َقاَِسم َأ ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع

ّلم:  َكُةوَس ِة «بر ْعوُ ِهيم د ّلى ِإبرا ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َقاََل» وَس ِإذا:   َف َء   جاَ
ْوُجِك ْقرئيِ ، َز ِهَّ فاَ ْي َل ِهَّ الّسلََّم ع ّبْت َوُمريِّ َث َبَة ُيِّ َت ِهَّ ع َلّماَ .  باَب جاََء َف

َهْل َقاَل ، ِإْسماَِعيُل ُكْم :  َتاَ َعْم َقاَلْت ؟ َأحد مْن َأ َن َناَ ، :  َتاَ ْيٌخ َأ َحَسن ش
ِة َئ َهي َنْت ال ْث َأ ِهَّ َو ْي َل َلنيِ ، َع َأ ْنَك َفَس ُتهَُّ ، ع َأْخبر َلنيِ ، َف َأ َناَ كيَف َفس ْيُش َع

ُتهَُّ َبْر َأخ ّناَ َف ٍر َأ َقاََل بَخي ْوَصاَِك .  َأ ٍء : ف َلْت ؟ ِبَشيِْ َعْم َقاَ َن ُأ ، :  ْقَر ْيَك َيِّ َل َع
ْأُمُرَك ، الّسلََّم ّبَت َأْن ويِّ َث َبة ُت َت َقاََل َع َذاِك باَبَك.  َتبُة وأنِت َأبيِ :  َع ْل َأمرنيِ ا

َكِك َأْن ُثّم ُأْمِس ِبَث .  ُهْم َل ْن َء ماَ ع ّلهَّ َشاَ َء ُثّم ، ال ْعد َجاَ ِإْسماَِعيُل ذلَك ب و
ِري ْب ً يِّ ْبلَّ ٍة َتْحَت َلهَُّ َن ْوح ًاَ َد َلّماَ ، َزْمَزَم ِمْن قريِّب ُه َف ِهَّ َقاََم ، رآَ ْي َل َعَ ، ِإ َفصن
ُعَ َكَماَ َن ِلد يِّْص َوُا ْل ُد ا َل ْلوُ ِد والوُالد ِباَ ْلوُال ّلهَّ ِإّن ِإْسماَِعيُل : يِّاَ َقاَِل ، باَ ال

ٍر َأمرنيِ َأْم ْعَ َقاَل ، ِب ِن َفاَْص ّبَك َأمرَك َماَ :  ُننيِ َقاَل ؟ ر ِعي ُت : َقاَل ، : و
ُنَك ُأِعي ِإّن َقاََل ، و َف ّلهَّ :  ِنيِ ال ْبنيِ َأْن َأمر ًاَ َأ ْيت َناَ ب ُه َأَشاَر ، ه ٍة ِإلى و َكَم َأ

ٍة َتِفع َهاَ ماَ على ُمْر ْوُل ْند َح ِع َعَ ذلك َف َف َد َر َوُاِع َق ْل ْيِت ِمَن ا ْلب َعَل ، ا َفَج
ِة يِّأتيِ ِإْسماَِعيل ِهيُم ، ِباَلِحجاََر ْبرا ْبنيِ َوإ ّتى يِّ َعَ ِإذا ح َف َت ُء اْر َناَ ِب ْل َء ا َهذا َجاَ ِب

ِر َعهَُّ الحج ِهَّ فقاََم َلهَُّ َفوَُض ْي َل ُهوُ ، َع ْبنيِ َو ُلهَُّ وإْسَماَِعيُل يِّ ِو َناَ ُهماَ الِحَجاََرة ُيِّ َو
ُقوُلَِِن َناَ : يِّ ّب ّبْل « ر َق ّناَ َت ّنَك ِم ْنَت ِإ ُعَ َأ ِليُم الّسِمي َع ْل .»  ا



ٍة وفيِ ِهيم ِإّن:  روايِّ ْبرا ِإْسماَِعيل َخَرج إ ُأّم ِب ُهم ، إْسَماَِعيل و َع ّنٌة م َهاَ َش ِفي
ٌء َلْت ماَ ِة ِمَن َتْشرُب ِإْسماَِعيَل ُأم َفَجع ّن ِدّر ، الّش َي َهاَ َف ُن َهاَ على َلب ّي ِب ّتى ص َح
ِدم ّكَة َق َهاَ م َوَُضع َف ٍة َتْحَت .  ْوح ْبراهيُم َرَجعَ ُثّم ، َد ِهَّ ِإلى ِإ ِل ْه ْتهَُّ ، َأ َع ّتب ُأّم فاَ

ّتى ِإْسَماَِعيَل ُغُوُا لّماَ َح َء بل ْتهَّ َكدا َد ِئــهَّ ِمْن ناَ َيِّاَ ورا ْبَراهيُم :  مْن ِإلى ِإ
َناَ ُك ْتُر ِإلى َقاََل ؟ َت ِهَّ :  ّل َلْت ، ال ِهَّ : رِضيُت َقاَ ّل َلْت ، َفَرجعْت .  ِباَل َوجع

ِة ِمَن َتْشَرُب ّن َيِّدّر ، الّش َهاَ َو ُن َب َهاَ َعلى َل ّي ِب ّتى َص ُء َفنى لّماَ َح َلْت الماَ ْوُ َقاَ َل  :
ْبُت َظْرُت ، َذه َن ّليِ َف َع ًا أِحّس ل َبْت َقاََل ، َأَحد َه َذ َف ِعدت :  . الّصفاَ فص

َظرْت َن َظَرْت َف َن ًا ُتِحّس َهْل َو َلْم ، َأحد ًا ُتِحّس َف َلّماَ ، أحد َغُِت َف َل ْلوُادي ب ، ا
َأتِت ، سعْت َة، و َلْت المْرو َفع ًاَ ذلَك و َلْت ُثّم ، َأْشوُاط ْبُت : لوُ َقاَ َه ذ

َنظْرُت َهبْت ، الّصبيِّ َفعَل ماَ ف َذ َظَرْت َف َن َذا ، و ِإ َوُ ف ِهَّ على ُه ّنهَُّ َحاَل َأ ك
ُغ ْنَش ْوُِت َيِّ َلْم ، للَم َهاَ َف ِقّر َهاَ ُت ْفُس َلت ن َقاَ َف ْوُ .  َل ْبُت :  َه َظْرُت ، َذ َن لعليِ َف
ًا َأِحّس َبْت ، َأحد َه َذ ِعدِت َف َفاَ فَص َظرْت ، الّص َن َظرْت َف َن َلْم ، و ُتِحّس َف
ًا ّتى َأَحد ًاَ َأتّمْت ح ْبع َلْت ُثّم ، َس ْوُ َقاَ َل ْبُت :  َه َظْرُت ، َذ َن ِإذا َفعل َماَ َف َف  .
ْوٍُت ِهيَِ َلْت ِبص َقاَ َف َأِغْث .  َدَك كاَن ِإْن :  ْن ْيٌر ِع ِإذا خ ِريُِّل ف ْب ّلى ِج اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع َقاَل  وَس ِهَّ ف ِقب َع َذا ِب َك َق ، الْرض َعلى ِبعِقبهَّ وغمَز ، َه َث ْنب ُء َفاَ الماَ
ِهَشْت َد َلْت إْسماَِعيَل ُأّم َف ِفُن َفجع َكَر َتْح ِديَِّث  وذ ِهَّ الَح ِل ُطوُ رواه. ِب
ِه البخاَري ِذ . كلهاَ الروايِّاَِت به

ْوحُة«  ّد ُة ال ُة » : الّشجر ِبير َك ْل ْي َقفيِ: «  . قوُلهَُّ ا َأ ّلى »  . « : و
ّي ِر َلفيِ» : الرسوُل. «  َوالَج َأ ُلهَُّ : وَجد » معناَه َو ْوُ َق ُغ: «  .  ْنَش ْي َيِّ َأ  « :
ُق . َيِّْشه

ِد وعْن -1868 ِعي ٍد ْبِن س ْيِّ ّلهَّ رِضيِ ز ْنهَُّ ال ِهَّ رسوُل : سِمعُت َقاَل ع ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ُة:  يِّ َأ َكم ْل َهاَ ، المّن ِمَن «ا ُؤ ٌء وماَ َفاَ َعيِن ِش ْل » ل
ٌق . عليهَّ متف

الستغفار باب- 371

ّله قال }والمؤمإنات وللمؤمإنين لذنبك تعالى:  { واستغفر ال

ّله تعالى:  { واستغفر وقال ّله إن ال ًا كان ال ًا غفور } رحيم

ًا كان إنه واستغفره ربك بحمد تعالى:  { فسبح وقال } تواب



قوله }  إلى جنات ربهم عند اتقوا تعالى:  { للذين وقال
} بالسحار { والمستغفرين  وجل عز

ًا يعمل تعالى:  { ومإن وقال يستغفر ثم نفسه يظلم أو سوء
ّله ّله يجد ال ًا ال ًا غفور } رحيم

ّله كان تعالى:  { ومإا وقال كان ومإا فيهم، وأنت ليعذبهم ال
ّله } يستغفرون وهم مإعذبهم ال

أنفسهم ظلموا أو فاحشة فعلوا إذا تعالى:  { والذين وقال
ّله ذكروا ّله إل الذنوب يغفر ومإن لذنوبهم، فاستغفروا ال ال

} يعلمون وهم فعلوا مإا على يصروا ولم

.مإعلومإة كثيرة الباب في واليات

َغّر َوعن  1869  َل ّلهَّ رِضيِ الُمَزنيِّ ا ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُل َأّن ع ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ّنهَُّ: « َقاََل وَس ِإ َغُاَُن   ُي ْلبيِ على َل ِإنيِ ، َق ِفُر َو ْغُ ّلهَّ َلْست ِم فيِ ال ْوُ ْلي ا
َئَة ٍة ِم ُه» مّر ِلم  روا . ُمس

ْيِّرة َأبيِ وعْن -1870  ّلهَّ رِضيِ ُهر ْنهَُّ ال ْعُت َقاَل ع ِهَّ رُسوُل : سِم ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ِهَّ: يِّ ّل ّنيِ  « وال ِفُر ِإ ْغُ َت ّلهَّ َلْس ُتوُُب ال َأ ِهَّ و ْي َل فيِ ِإ
ِم ْوُ َي ْل َثَر ا ْك ِعيَن ِمْن َأ ْب ًة س . البخاَري  رواه» َمّر

ْنهَُّ -1871  ّلهَّ َرِضيِ وع ْنهَُّ ال َقاَل َقاَل ع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ّلذي:  وَس ْفِسيِ « وا ِه َن ِد ْوُ ِبي ُبوُا َلْم َل ِن ْذ َهب ، ُت َذ ّلهَّ َل َعاَلى ال ُكْم َت ، ِب
َء ٍم ولجاَ ْوُ َق ُبوَُن ب ِن ْذ ِفُروَن ُيِّ ْغُ َت َيْس ّلهَّ َف ِفُر َتعاَلى ال ْغُ . مسلم  رواه» لهْم َفي

َعِن -1872 ْبِن و ّلهَّ رِضيِ ُعمر ا ُهماَ ال ْن ّناَ:  َقاَل َع ّد ُك ُع ِهَّ ِلَرُسوُل َن ّل ال
ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ِلس فيِ وَس ِد المج ْلوُاِح َئَة ا ٍة ماَ ِفْر « رّب:  مّر ْغ ، ليِ ا
ُتْب ّنَك عليَِ و ْنَت ِإ ّتوُاُب َأ : وقاَل ، والترمذي ، داود أبوُ  رواه» الّرِحيُم ال

. صحيح حديِّث

ْبِن وعِن -1873  ّباٍَس ا ّلهَّ رِضيِ َع ُهماَ ال ْن ِهَّ َرُسوُُل : قاََل َقاَل ع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِزم « مْن:  وَس َفاَر َل ْغُ ِت ّلهَّ جعل ، الِْس ِضيٍق ُكّل ِمْن َلهَُّ ال



ًاَ ًاَ َهّم ُكّل ومْن ، مْخرج َقهَُّ ، َفرج ْيُث ِمْن َوَرَز َتِسُب لِ ح أبوُ رواه  » َيِّْح
.  داود

ْبِن وعِن -1874 ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رِضيِ َمْس ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُُل : قاَل قاَل ع ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِفُر قاَل « مْن:  وَس ْغُ َت َأْس ّلهَّ :  َلهََّ لِ الذي ال ّ ِإ الحيِّ ُهوُ ِإلِ

ّيوَُم َق ْل ُتوُُب ا َأ ِهَّ و َلي ِفَرْت ، ِإ ُبهَُّ ُغ ُنوُ ِإْن ُذ ْد َكاََن و أبوُ  رواه» الّزْحِف ِمَن َفّر َق
ِكُم والترمذي داود ِديٌِّث وقاَل ، والحاَ ّي َشْرِط على صحيٌح : ح ِر ُبَخاَ ال

ٍم . وُمسل

ِد وعْن -1875  ّدا ْوٍس ْبِن َش ّلهَّ رضيِ َأ ْنهَُّ ال ِبيِّ عن ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُد:  قاََل وَس ّي ْغُفاَر « س ِت ُقوُل َأْن الِْس ُد يِّ ْب ْلع ُهّم ا ّل ْنَت : ال ّبيِ َأ َلهَّ لِ ، َر ِإ

ّ ْنَت ِإلِ َتنيِ َأ ْق َل َناَ َخ َأ ُدَك و ْب َناَ ، َع َأ ِدَك على و ْه ِدَك ع ْع ْعُت ماَ وو َط َت ، اْس
ُذ ُعوُ ْعُت ماَ َشّر ِمْن ِبَك َأ َن ُء ، ص ِتَك َلَك َأبوُ ْعم ِن َليَِ ِب ُء ، ع ُبوُ َأ ْنبيِ و َذ ِفْر ب ْغ َفاَ

ّنهَُّ ، ليِ ِإ ِفُر لِ َف ْغُ ُنوُِب يِّ ّذ ّ ال ْنَت ِإلِ َهاَ . مْن َأ َل ِر ِمَن َقاَ َهاَ ّن ًاَ ال ِقن َهاَ ُموُ ، ِب
ِهَّ ِمْن َفمـاََت ْوُِم ْبل يِّ ُهوُ ، ُيِّْمِسيَِ َأْن َق ْهِل ِمْن َف ِة َأ ّن َهاَ وَمْن ، الج َل ِمَن َقاَ
ْيِل ّل ُهوُ ال ِقٌن و ِبح َأْن َقبل َفَماََت بهاَ ُموُ ُهوُ ، ُيِّْص ْهِل ِمْن ف ِة َأ ّن  رواه» الج

. البخاَري

ُء ُبوُ َأ ٍء» «  ٍة  : بباَ ٍو ُثّم مْضموُم ٍة وا ُه ، مضموُمة وهمَز َناَ ْع ِقّر وَم َأ  :
ِرُف َأعت . َو

ْوُباََن وعْن -1876  ّلهَّ رِضيِ ث ْنهَُّ ال َكاََن: َقاَل ع ِهَّ رسوُُل   ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ْنصرَف ِإذا وَس ِهَّ، ِمْن ا ِت َفر صلَّ ْغُ َت ّلهَّ اس ًاَ ال َقاََل َثلَّث ُهّم : و ّل « ال
ْنَت ْنَك ، الّسلَُّم َأ ْكَت ، الّسلَُّم وِم َذا َتباَر ِم الجلَِّل يِّاَ ْكرا ِل  قيَل» وا

َوُ ِللوزاِعيِّ ُه ُد  و ِهَّ َأح ِت َوا ْيَف ُر َك َفاَُر  :  ْغُ ِت ُقوُُل َقاَل ؟ الِْس ِفُر : يِّ ْغُ َت َأْس  :
ّلهَّ ِفُر ، ال ْغُ َت ّلهَّ َأْس . مسلم . رواه ال

َعْن -1877 ِئَشَة و ّلهَّ َرضيِ َعاَ َهاَ ال ْن َلْت ع ِهَّ َرُسوُُل َكاََن:  َقاَ ّل ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِثُر وَس ْك ُقوَُل َأْن ُيِّ ْبل َيِّ ِهَّ َق ِت ْوُ ْبحاََن: م ِهَّ  « ُس ّل ِه ال ِد ِفُر ، وبحْم ْغُ َت َأْس

ّلهَّ ُتوُُب ال َأ ِهَّ و ْي َل ٌق» ِإ . عليهَّ  متف

َعْن -1878  ّلهَّ رِضيِ َأنٍس َو ْنهَُّ ال ْعُت قاََل ع ّلهَّ رُسوَُل : سِم ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ُقوُُل وَس ّلهَّ « قاََل:  َيِّ َعاَلى ال ْبَن  يِّاَ: َت َدَم ا ّنَك آَ َتنيِ ماَ ِإ ْوُ َع َد

َتنيِ ْوُ ْنَك َكاََن ماَ على َلَك غفرُت ورج ِليِ َولِ م َباَ ْبَن يِّاَ ، ُأ ْوُ آَدم ا َغُْت َل َل ب



ُبك ُنوُ َناََن ُذ ِء َع َتنيِ ُثم الّسماَ َفْر ْغُ َت ْبَن يِّاَ ، ُأباَليِ َولِ َلَك َغفْرُت اْس ّنَك آَدم ا ِإ
ْوُ َتنيِ َل ْي َت ُقراٍب َأ َلْرِض ِب َيِّاَ ا َتنيِ ُثّم ، خطاَ ِرُك لِ َلِقي ًاَ بيِ ُتْش ْيئ ُتَك ، َش ْي َت َل

ِبهاَ ُقرا ًة ِب ِفَر ْغُ َقاََل الترمذي  رواه» َم ِديٌِّث و . َحَسٌن : َح

ِء « عناَن ْتِح» الّسَماَ َف ِب ْيِن   ِقيل الع ُهوُ :  ِقيل ، الّسَحاَُب :  َوُ و ُه عّن َماَ : 
ْنهاَ َلَك َهَر ، ِم َظ ْي:  ُقَراُب و ، َأ َلْرِض «  ِبَضّم» ا َي ، القاَِف   َهاَ وُرو ِر َكْس ، ِب

َهُر والّضّم ُهوُ ، َأْش َقاَرُب ماَ و َهاَ ُيِّ َئ ْل . ِم

ّلهَّ رِضيِ ُعَمَر ابِن َوعِن -1879  ُهماَ ال ْن ّنبيِّ َأّن ع ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ْعَشَر « يِّاَ:  َقاَل ِء م ّنساَ ْقَن، ال ّد ِثْرَن َتَص ْك َأ ِر ِمَن و َفاَ ْغُ ِت ّنيِ ، الِْس ِإ ُكّن َف ُت ْيِّ َأ َر
َثَر ْك ْهِل َأ ِر َأ ّناَ َلِت» ال ٌة  قاَ َأ ُهّن اْمَر ْن َناَ ِم َل َثَر : ماَ ْك ْهِل َأ ِر َأ ّناَ  «: َقاََل ؟ ال

ِثْرَن ْك ْعَن ُت ّل ُفْرَن ، ال ْك َت ْيُِّت َماَ العِشيَر و َأ ِقَصاَِت ِمْن ر ْقٍل َناَ ِديٍِّن ع ْغلَب و َأ

ِذي ُكّن ُلّب ِل ْن َلْت » ِم ْقصاَُن : ماَ َقاَ ْقل ُن ْلع ّديِِّن ا ُة : قاَل ؟ وال َد َهاَ « َش
ْيِن َت َأ ِة امر َهاَد ُكُث ، رُجٍل ِبش َتْم ّيِّاََم و َل ّليِ لِ ا . مسلم  رواه» ُتَص

ّد مإا بيان باب- 372 الجنة في للمؤمإنين تعالى الله أع

ّله قال ادخلوها وعيون، جنات في المتقين تعالى:{ إن ال
ًا غل، مإن صدورهم في مإا ونزعنا آمإنين، بسلم على إخوان

بمخرجين مإنها هم ومإا نصب فيها يمسهم ل مإتقابلين، سرر
{

أنتم ول اليوم عليكم خوف ل عباد تعالى:  { يا وقال
الجنة ادخلوا مإسلمين، وكانوا بآياتنا آمإنوا الذين تحزنون،

ذهب مإن بصحاف عليهم يطاف تحبرون، وأزواجكم أنتم
فيها وأنتم العين وتلذ النفس تشتهيه مإا وفيها وأكواب،
لكم تعملون، كنتم بما أورثتموها التي الجنة وتلك خالدون،

 } تأكلون مإنها كثيرة فاكهة فيها

جنات في أمإين، مإقام في المتقين تعالى:  { إن وقال
كذلك مإتقابلين، وإستبرق سندس مإن يلبسون وعيون،

ل آمإنين، فاكهة بكل فيها يدعون عين، بحور وزوجناهم
عذاب ووقاهم الولي، الموتة إل الموت فيها يذوقون
ً الجحيم، } العظيم الفوز هو ذلك ربك؛ مإن فضل



ينظرون، الرائك على نعيم، لفي البرار تعالى:  { إن وقال
مإختوم، رحيق مإن يسقون النعيم، نضرة وجوههم في تعرف
مإن ومإزاجه المتنافسون، فليتنافس ذلك وفي مإسك ختامإه

ًا تسنيم، }المقربون بها يشرب عين

.مإعلومإة كثيرة الباب في واليات

ٍر وعْن -1880 ِب ّلهَّ رِضيِ َجاَ ْنهَُّ ال َقاََل َقاََل ع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ُكُل:  وَس ْأ َيِّ ْهُل «  ِة َأ ّن َهاَ الج ُبوُُن ِفي ُطوَُن ولِ ، ويِّْشَر ّوُ َغُ َت ُطوَُن ولِ ، َيِّ َتِخ يِّْم

ُلوَُن ولِ ، ُبوُ ِكْن ، يِّ ُهْم ول َهُموَُن الِمْسِك َكرْشِح ُجَشاَء ذلَك َطعاَُم ِبيح ُيِّل ّتس ال
ِبير ْك َهُموَُن َكماَ ، َوالت ْل َفَس ُيِّ ّن . مسلم رواه»  ال

َعْن -1881 َة َأبيِ و ْيِّر ّلهَّ رِضيَِ ُهر ْنهَُّ ال َقاَل َقاَل ع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َقاَل:  وَس ّلهَّ «  َلى: ال ْدُتَتعاَ ْعد َأ َي   ِد ِعباَ َ َماَ الّصاَلِحيَن ل لِ
ْيٌن َأْت ع َ ، َر ُذٌن ولِ َ َسِمعْت ُأ َطَر ولِ َلى َخ ْلِب ع ٍر َق ُؤوا ، َبَش ْقر ِإْن وا

ُتْم َفلَّ:  ِشئ َلُم {  ْع ْفٌس َت ِفيَِ ماَ َن ُهْم ُأْخ ِة ِمْن َل ُيٍن ُقّر ْع ًء َأ ُنوُا ِبماَ جَزا َكاَ
ُلوَُن ْعم ٌق17:  [ السجدة}  يِّ . عليهَّ  ] متف

ْنهَُّ -1882 َع ِهَّ رُسوُُل : قاَل َقاََل و ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّوُل:  وَس َأ  »
ٍة ُلوَُن ُزْمَر ْدُخ ّنَة يِّ ْلج ِة على ا ِر ُصوَُر َقم ْل َلَة ا ْي ِر َل ْد ْلب ُثّم ا ِذيَِّن .  ّل ُهْم ا َن ُلوُ َلى يِّ ع
ّد َكٍب َأَش ْوُ ّي َك ِء فيِ ُدّر ًة الّسَماَ َء َ ِإَضاَ ُلوَُن : لِ َ ُيِّبوُ ُطوَُن ولِ ّوُ َغُ َت َ ، يِّ ولِ

ُلوَُن ُف ْت َ ، يِّ ُطوُن ولِ َتِخ ُهُم يِّْم ُط َهُب . أْمشاَ ّذ ُهُم ، ال ، الِمْسُك ورْشح
ُهُم ُة ومجاَِمُر ّوُ ُل ُل ُد ا ُعوُ ّطيِب   ُهم ال َأْزواُج ْلُحوُُر   ِعيُن ا ْل َلى ، ا ْلِق ع رُجٍل َخ

َلى ، واِحد ِة ع ِهْم ُصوَُر ِبي أ
ّتوَُن آَدم َ ًاَ ِس ِء فيِ ِذراع ٌق» الّسماَ . عليهَّ  متف

ٍة وفيِ ّي روايِّ ِر ُبَخاَ ٍم لل ِل ُهْم:  وُمْس ُت َهاَ آَني َهُب ِفي ّذ ُهْم ، ال ، الِمْسُك ورْشُح
ُكّل ِل ٍد و ُهْم واِح ْن َتاَِن ِم ْوَج ِقهماَ ُمّخ ُيَِّرىَ َز ِء ِمْن ُسوُ ِم ورا ّلْح ْلُحْسِن ِمَن ال ا

، َ ِتلَََّف لِ ُهْم اْخ َن ُغَض ولِ ، بي َباَ ُهْم َت ُلوُب ُق ْلُب :  ٍد َرُجٍل َق ّبُحوَُن ، واِح ّلهَّ ُيَِّس ال
َة ْكر ًاَ ُب ّي َعِش  .» َو

ُلهَُّ  ْوُ َلى: َق َع ْلِق  «  ُه» واِحد رُجٍل َخ ُهْم  روا ْعُض ْتِح َب َف ِء ِب َكاَِن الَخاَ ِإْس و
ِم ّ ُهْم ، اللَّ ْعُض ِهماَ وب ُهماَ ، ِبَضّم َ ِكلَّ . َصِحيٌح و



َعن -1883 ِة َو ِغُيَر َبة ْبن الُم ْع ّلهَّ َرِضيِ ُش ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُِل عْن َع ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع َأل:  َقاََل وَس ّلى ُموَُسى « س ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ّبهَُّ وَس ماَ ، ر

َنى ْد ْهِل َأ ِة َأ ّن ْلج َلًة ا ْنز ُهوُ َقاََل ؟ َم ُء َرُجٌل :  َد يِِّجيِ ْع ْدِخل ماَ ب ْهُل ُأ ِة َأ ّن ْلج ا
ّنَة، ْلَج َقاَُل ا ُي ْدِخِل َلهَُّ َف ّنة : ا ْلج ُقوُُل ا َفي ْي .  َأ ْيَف َرّب :  ْد َك َق ّناَُس َنَزل و ال

ُهْم َل ِز َناَ ُذوا ، م َأَخ ِهم و ِت َقاَُل ؟ َأَخذا ُي َترضيِ لهَُّ َف َأ ُكوَُن َأْن :  ْثُل َلَك يِّ ْلِك ِم ُم
ِلٍك ُلوُِك ِمْن َم ْنياَ ُم ّد ُقوُُل ؟ ال ُقوُُل ، رّب : رِضيُت َفي َلَك َفي ِلَك :  ُلهَُّ َذ ْث وِم

ُلهَُّ ْث ُلهَُّ وِم ْث ُلهَُّ وِم ْث ُقوُُل ، وِم ِة: رِضيُت فيِ َفي ْلَخاَِمَس ُقوُُل ، رّب ا َي َذا َف َه َلَك : 
ُة ِهَّ وعَشر ِل َثاَ َلَك ، َأْم َهْت ماَ و َت ْفُسَك اْش ّذْت ، َن َل ُقوُُل و َي َف ُنَك.  ْي : رِضيُت َع

ُهْم : رّب َقاََل ، رّب َ ْعلَّ َأ َلًة َف ِز ْن ِئك قاَل ؟ م َل ُأو ِذيَِّن :  ّل ْدُت ا َغرْسُت ، َأر
ُهْم َت ِدي َكرام َتْمُت ِبي َهاَ وَخ ْي َل َلْم ، ع ْيُن َتر َف َلْم ، ع ْعَ و ُذٌن َتْسم َلْم ، ُأ ُطْر و يِّْخ

َلى ْلِب َع ٍر َق ُه» بَش . ُمْسلم  روا

ْبِن  وعن-1884 ٍد ا ُعوُ ّلهَّ رِضيِ مْس ْنهَُّ ال َقاَل قاَل ع ِهَّ رُسوُُل :  ّل ّلى ال َص
ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ّنيِ:  وَس ِإ َلُم «  ْع ْهل آَِخَر َل ّناَر َأ ًاَ ال َهاَ ُخُروج ْهل َوآَِخَر ، ِمن َأ

ِة ّن ْلج ً ا ّنة ُدُخوُلِ ْلج ِر ِمَن يِّْخُرُج . رُجٌل ا ّناَ ًا ال ْبوُ ُقوُُل ، ح ّلهَّ َفي َلهَُّ وَجّل عّز ال
َهْب ْذ ّنَة َفاَدُخِل : ا ْلج َهاَ ، ا ِتي أ

ْ ّيُل ، َفي ُيخ ِهَّ ف ْي َل َهاَ ِإ ّن أ
َلىَ َ ُعَ ، َم َيْرِج ُقوُُل ، ف : َفي

َهاَ يِّاَرّب ُت ْد ُقوُُل ، َملىَ وج ّلهَّ َيِّ َهْب لهَُّ وجّل عّز ال ْذ ْدُخِل : ا ّنَة َفاَ ، الج
ِتيهاَ ْأ ّيل ، في ُيَخ ِهَّ َف ْي َل َهاَ ِإ ّن أ

ُعَ ، ملىَ َ َيُقوُُل َفيْرِج َهاَ : يِّاَرّب . ف ُت ْد ، ، َملىَ وج
ُقوُُل ّلهَّ َفي َهْب لهَُّ وجّل عّز ال ْذ ْدُخِل : ا ّنَة َفاَ ْلَج ِإّن ا ْثَل َلَك . ف ْنياَ ِم ّد ال

َة ِلهاَ وعَشر َثاَ ْو ، َأْم ْثل َلَك ِإّن َأ ِة ِم َثاَِل َعشَر ْنياَ َأْم ّد ُقوُُل ، ال َتْسَخُر َفي َأ ِبيِ : 
َو ، َتضحُك َأ ْنَت ِبيِ َأ َأ ِلُك و َقاَل» الم ْد:   َق َل َف ْيُِّت   َأ ِهَّ َرُسوُل ر ّل ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ّتى َضِحَك وَس ُه بدت َح ُذ َوُاج َكاََن َن ُقوُُل َف ِلَك: يِّ َذ َنى  «  ْد ْهِل َأ َأ

ِة ّن ْلَج َلًة ا ِز ْن ٌق» م . عليهَّ  متف

َعْن -1885 ّلهَّ َرِضيِ ُموَُسى َأبيِ َو ْنهَُّ ال ِبيِّ َأّن ع ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِإّن:  َقاََل ْؤِمِن «  ْلُم ِة فيِ ل ّن ْلَج ْيمًة ا ٍة ِمْن َلَخ ُلؤ ْؤ ٍة ُل ٍة َواِحد َف ّوُ َهاَ ُمج ُل ُطوُ
ِء فيِ ّتوَُن الّسماَ ً ِس ْؤِمِن ميلَّ ْلُم َهاَ . ل ُلوَُن ِفي ْه ُطوُُف ، َأ ِهُم َيِّ ْي َل ْؤِمُن َع الُم
َ ُهْم َيِّرىَ َفلَّ ْعُض ًاَ» ب ْعض  .َب

ٌق  ّتف ِهَّ م ْي َل ّتة» « الِميُل:  ع . ِذَراٍع آَلِِف  ِس



َعْن -1886 ِبيِ َو أ
ٍد َ ِعي ّي َس ِر ْد ْلُخ ّلهَّ رِضيَِ ا ْنهَُّ ال ِبيِّ َعِن َع ّن ّلى ال اللهَُّ َص

ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإّن:  َقاَل وَس ِة فيِ «  ّن ْلج ًة ا ِكُب يِِّسيُر َلَشجَر َد الّرا ْلجوُا الُمَضّمَر ا
َعَ ِريِّ َئَة الّس ِاَ ٍة م َن َهاَ َماَ س ُع َط ْق ٌق» َيِّ . عليهَّ  متف

ُه َويِّاَ ْيِن فيِ َوَر ًاَ» « الّصِحيَح ْيِّض َأ ِة ِمْن   َيِّ َوا ِبيِ ر أ
َة َ ْيَِّر ّلهَّ َرِضيِ ُهر عنهَّ ال

َيِِّسيُر:  قاََل ِكُب «  َهاَ فيِ الّرا ّل َئَة ِظ ِاَ ٍة م َن َهاَ َماَ َس ُع َط ْق  .» َيِّ

ْنهَُّ -1887  َع ِبيِّ َعن َو ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع ْهَل « إّن:  َقاََل وَس ِة َأ ّن ْلج ا
ْوَن ُء َتَرا َي ْهَل َل ُغَُرِف َأ ْل ِهْم ِمْن ا ِق ْوُ ْوَن َكَماَ َف َء َتَرا َكَب َت ْوُ َك ّي ال ّدّر ِبَر ال َغُاَ ْل فيِ ا

ُفِق ُل ِرِق ِمَن ا ِو المْش ْغُرِب َأ َفاَُضِل الَم َت ُهْم ماَ ل َن ْي ُلوُا» َب َقاَ َيِّاَ   ّلهَّ َرُسوَُل :  ال
ْلَك ، َناَزُل ت ِء َم َياَ ِب ْن َل َ ا َهاَ لِ ُغُ ُل ْب ُهْم يِّ ْيُر َلى: َقاََل ؟ َغ ِذي  « ب ّل ْفِسيِ َوا ِه َن ِد َي ِب

ُنوُا رَجاٌَل ِهَّ َأَم ّل ُقوُا ِباَل ّد ِليَن وَص ٌق» الُمْرس . عليهَّ  متف

َة َأبيِ وعْن -1888  ْيِّر ّلهَّ رِضيِ ُهر ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُل َأّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َقاَُب: َقاَل وَس َل ْوٍُس  «  ِة فيِ َق ّن ْلَج ْيٌر ا ُعَ ِمّماَ َخ ُل ْط ِهَّ َت ْي َل ْو الشْمُس ع َأ

ْغُرُب ٌق» َت ِهَّ  متف . علي

َنٍس وعْن -1889  ّلهَّ رِضيِ َأ ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوَُل َأّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع وَس
ِإّن: َقاََل ِة فيِ  «  ّن ْلج ًاَ ا َهاَ ُسوُق َن ُتوُ ْأ ٍة ُكّل يِّ ُهّب ُجُمع َت ، الّشماَِل ِريُِّح . ف

ُثوُ ِهْم فيِ َفتح ِه ِهْم ُوُجوُ ِب َياَ ِث ُدوَن ، و ًاَ َفيْزدا ً ُحْسن ُعوَُن وَجماَلِ َيْرِج َف َلى .  ِإ
ِهْم ِلي ْه ْد ، َأ َق ُدوا و َدا ًاَ اْز ً ُحْسن ُقوُُل ، وجماَلِ ُهْم َفي ُهْم َل ُلوُ ْه ِهَّ َأ ّل َوال ِد :  َلَق
ُتْم ْد َد ًاَ اْز ً ُحْسن ُلوَُن ، وجماَلِ ُقوُ ُتْم َفي ْن َأ ِهَّ : و ّل ِد َوال َق ُتْم َل ْد َناَ اْزد َد ْع ًاَ ب ُحسن
ً ُه،» َوجماَلِ ِلٌم  روا . ُمس

ْهِل وعْن -1890 ٍد ْبِن َس ْع ّلهَّ رِضيِ س ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوَُل َأّن ع ّلى ال اللهَُّ َص
ِهَّ ْي َل ّلم َع ِإّن: َقاََل وَس ْهَل  «  ِة َأ ّن ْلج ْوَن ا َء َترا َي ُغُرَف َل ْل ِة فيِ ا ّن ْلج َكَماَ ا

ْوَن َء َتَرا َكَب َت ْوُ َك ْل ِء فيِ ا ٌق» الّسماَ . عليهَّ  متف

ْنهَُّ -1891 ّلهَّ رِضيِ َوع ْنهَُّ ال ْدُت َقاَل ع ِه ِبيِّ ِمَن : َش ّن ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ًاَ وَس ِلس ِهَّ َوصَف مْج ّنَة ِفي ْلَج ّتى ا َهى ح َت ْن ِر فيِ َقاَل ُثّم ، ا ِهَّ آَِخ ِث ِديِّ  «: ح

َهاَ َ ماَ ِفي ْيٌن لِ َأْت ع ُذٌن ولِ ، ر َعْت ُأ َ ، سِم َطر ولِ ْلِب َعلى َخ ٍر َق ُثّم ، بَش
َأ ُهْم { تتجاَفى َقر ُب ُنوُ ِهَّ ِإلى } المَضاَِجعَِ َعِن ُج ِل ْوُ َلى َق َ  : َتعاَ َفلَّ َلُم { ْع ت

ْفٌس ِفيَِ ماَ َن ُهْم ُأْخ ِة ِمْن َل ْعيٍن} . ُقّر َأ



ُه . البخاَري روا

ِبيِ وعْن -1892  أ
ٍد َ ِعي َأبيِ س َة و ْيِّر ّلهَّ رِضيِ ُهر ُهماَ ال ْن ِهَّ رُسوُل َأّن ع ّل ال

ّلى ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َذا: َقاَل وَس ِإ ْهُل دَخَل  «  ِة َأ ّن ْلج ّنَة ا ِدي الج َناَ ٍد ُيِّ َناَ ِإّن ُم  :
ُكْم ْوُا َأْن َل َي ُتوُا َفلَّ ، َتْح ًا َتُموُ ِإّن َأبد ُكْم و َ ، َتِصّحوُا َأْن ل َقُموُا َفلَّ ًا َتْس ، َأبد
ِإّن ُكْم و ّبوُا َأْن َل ْهَرُموُا َفلَّ َتِش ًا ت ِإّن َأبد ُكْم و ْنعُموُا َأن َل ًا تبؤسوُا َفلَّ ، َت َبد َأ

ُه» . مسلم  روا

َعْن -1893  َة َأبيِ و ْيَِّر ّلهَّ رِضيِ ُهر ْنهَُّ ال ِهَّ َرُسوُل َأّن َع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم ِإّن:  َقاََل وَس َنى «  ْد ِد َأ َع ْق ُكْم م ِد ِة ِمَن َأح ّن ْلج َتمّن َلهَُّ يِّقوَُل َأْن ا  :

ّنيِ َتم َي ّنيِ َف َتم ُقوُُل ويِّ َي َف ْيَت : هْل َلهَُّ .  ّن ُقوُُل ؟ َتم َي َنعْم َف ُقوُُل :  ِإّن َلهَُّ َفي َف  :
ْيَت ماَ َلَك ّن َلهَُّ َتم ْث ُه» معهَُّ وِم ِلٌم  َروا . ُمْس

ِبيِ وعْن -1894 أ
ٍد َ ِعي ّي س ِر ْد ْلُخ ّلهَّ رِضيِ ا ْنهَُّ ال ّلهَّ رُسوُل َأّن ع ّلى ال َص

ِهَّ اللهَُّ ْي َل ّلم َع ِإّن:  َقاَل وَس ّلهَّ «  ُقوُُل وجّل عّز ال ْهل يِّ ِة ل ّن ْلج ْهَل : يِّاَ ا َأ

ّنة ْلج ُلوَُن ، ا ُقوُ ْيَك َفي ّب َل َناَ :  ّب ْيَِّك ر ْعد ْلخيُر ، وس ْيِّك فيِ وا ُقوُُل يِّد َهْل َفي  :
ُتْم ُلوَُن ؟ َرِضي ُقوُ َناَ : وماَ َفي َ َل َناَ يِّاَ َنْرَضيِِ لِ ّب ْد َر َق َناَ و َت ْي َط ْع ْعِط لْم ماَ َأ ُت

ًا ِقَك ِمْن َأحد ْل ُقوُُل ، َخ َ َفي َألِ ُكْم :  ِطي ْع ْفَضَل ُأ َلَك ِمْن َأ ُلوَُن ؟ َذ ُقوُ ّي َفي َأ : و
ِء ْفضُل َشيِْ ِلَك ِمْن َأ ُقوُُل ؟ ذ ُأِحّل في ُكْم :  ْي ِنيِ عل َأْسَخُط َفلَّ ، رْضوُا

ُكْم ْي ُه عل َد ْع ًا َب َبد . عليهَّ » متفق َأ

ِر وعْن -1895 ِريِّ ِد ْبِن ج ْب ِهَّ ع ّل ّلهَّ رضيِ ال ْنهَُّ ال ّناَ قاَل ع ُك َد :  ْن َرُسوُِل ِع
ِهَّ ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل ّلم َع َظَر وَس َن َلى َف ِر ِإ َقم ْل َلَة ا ْي ِر َل ْد ْلب َقاَل ، ا ُكْم: و ّن ِإ »

ْوَن َتَر ُكْم س ّب ًاَ َر ْوَن كماَ ِعياَن َذا َتَر َقمَر َه ْل َ ، ا ِهَّ فيِ ُتضاَُموَُن لِ ِت ْؤيِّ ٌق ُر َف ّت ُم
ِهَّ ْي َل . ع

ْيب وعْن -1896  َه ّلهَّ َرِضيِ ُص ْنهَُّ ال ِهَّ رُسوُل َأّن ع ّل ّلى ال ِهَّ اللهَُّ َص ْي َل َع
ّلم َذا: َقاَل وَس ِإ ْهَل َدَخل  «  ِة َأ ّن ْلج ّنَة ا ُقوُُل الج ّلهَّ يِّ َلى َتباَرَك ال َتعاَ : و

ُدوَن ِريِّ ًاَ ُت ْيئ ُكْم َش ُد ِزيِّ ُلوَُن ؟ َأ ُقوُ َلْم َفي َأ ّيْض :  َناَ ُتب َه َلْم ؟ ُوُجوُ َناَ َأ ْل ْدِخ ّنَة ُت ْلَج ا
َناَ َنّج ُت ِر ِمَن و ّناَ ْكِشُف ؟ ال ْلِحجاََب َفي ُطوُا َفماَ ، ا ْع ًاَ ُأ ْيئ ِهْم َأحّب َش َلي ِمَن ِإ
ِر َظ ّن َلى ال ِهْم ِإ ّب ُه» َر ِلٌم  روا . ُمْس

َلى: َقاََل ِإّنَتعاَ ِذيَِّن {  ّل ُنوُا ا ُلوُا آَم ِلحاَِت وعِم ِهْم الّصاَ ِديِّ ْه ُهْم يِّ ّب ِهْم ر ِن ِإيِّماَ ِب
ِهُم ِمْن َتْجري ِت َهاَُر َتْح ْن ل

َ ّناَِت فيِ ا ِعيم ج ّن ُهْم ، ال َوُا ْع َهاَ د َنَك ِفي ْبَحاَ ُهّم : ُس ّل ال



ُهْم ، ُت ّي َتِح َهاَ و ُهْم وآَِخُر سلٌَّم ِفي ْعوُا ُد َأِن د ْلحْم ِهَّ ا ّل } العاَلِميَن َرّب ل
].9:  [يِّوُنس 

ُد  ْلَحْم ِهَّ ا ّل ِذي ل ّل َذا َهداناَ ا َه ّناَ وماَ َل َي ُك ِد َت ْه َن َ ل ْوُلِ َناَ َأْن َل َدا ّلهَّ َه ُهّم ال ّل : ال
َلى صّل َناَ َع ِد ٍد سي َلى ُمَحّم ٍد، آَِل وع ْيَت َكَماَ ُمحّم ّل َلى ص ِهيم َع ْبرا َلى ِإ وع
ِهيَم آَِل ْبرا ِرْك ِإ َلى . وباَ ٍد ع َلى ُمَحّم ٍد  آَِل وع ْكَت َكَماَ ، ُمحّم َلى باَر ع

ِهيَم ْبَرا َلى ِإ ِهيَم آَل وع ْبرا ّنَك ، ِإ ٌد ِإ ٌد. حِمي مِجي

ُفهَُّ َقاَل ّل ّي يِّحيى ُمؤ ِو َوُا َفر الن ّلهَّ َغ ْغُت:  َلهَُّ ال َفر ْنهَُّ «  ْوَُم ِم ْين يِّ َن ْث َعَ الِ ِب را
َنَة رمَضاََن شهر َعشَر ْبعيَن َس ّتماَئة س  .» بدمشق َوس
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