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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
الصاحلات، اي رّب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم أغفر  احلمد هلل اّلذي بعّزته وجالله تتّم  

اجلنة وجننا من الّنار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور    ا لنا وأرمحنا وأرض عنا، وتقّبل منا وأدخلن
الّدنيا وعذاب األخرة  أظهر  .  كّلها، وأجران من خزي  يؤاخذ ابجلريرة وال  اللهّم اي من  القبيح، اي من ال  اجلميل وسرت 

العفو وحسن نبيك املصطفى صلى هللا    يهتك السرت، اي عظيم  املتواضع يف خدمة سنة  التجاوز، تقبل منا هذا العمل 
 عليه وسلم.  

املرفوعة الصحيحة والواردة يف  الفضائل واملناقب  أحاديث  ومجع  نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري يف ترتيب  
داود،    ايبسنن  ،  الصغرى  النسائيسنن  مسلم، املوطأ،  صحيح  البخاري،  صحيح  )  أمهات السنة وأصوهلا األحد عشر

 (.  الدارمي، صحيح ابن خزمية، صحيح ابن حبان، سنن ابن ماجه، مسند أمحد، سنن الرتمذي سنن 
 .عملونورد فيما يلي بعض خصائص هذا ال

 املرفوعة دون املوقوفة أو املقطوعة.  األحاديثاقتصر هذا الكتاب على  •
 الصحيحة واحلسنة دون الضعيفة واملردودة.  األحاديثقتصر هذا الكتاب على إيراد  ا •
حمم • األجالء  شيوخنا  أحكام  إبيراد  األلباين،  قمنا  الدين  انصر  القادد  األرانؤوط    ر عبد  وشعيب  األرانؤوط، 

. كما استفدان أيضا من أحكام مجاعة  ما تيسر ذلك  رمحهم هللا مجيعا على األحاديث الواردة يف هذا الكتاب 
الداراين حفظه هللا،    من احملققني األجالء يف بعض املواضع من هذا الكتاب  ومنهم الشيخ حسني سليم أسد 

 .شيخ العالمة أمحد حممد شاكر رمحة هللاوال
دون أي    -جامع األصول  –يف جامعه العظيم  اإلمام ابن االثري رمحه هللا تعاىل    وتبويبترتيب    عتماد علىمت اال •

 تغيري.  
كون معظم   أحاديث  5، وعددها ضئيل جدا ال يتجاوز  معلقات اإلمام البخاري مت اإلشارة اليها بلفظ ]معلق[ •

 . معلقات اإلمام البخاري هي من املوقوفات
(  جه مت اعتماد رمز )خ( للبخاري، )م( ملسلم، )س( للنسائي، )د( أليب داود، )ت( للرتمذي، )ط( للموطأ، ) •

 ملسند أمحد، )مي( للدارمي، )خز( البن خزمية، )حب( البن حبان.  ، )حم( البن ماجه
ماجه   • ابن  زوائد  إضافة  مت  مث  األصول،  جامع  يف  الصحيحة  املرفوعة  األحاديث  وجتميع  برتتيب  العمل  بدأ 

الصحيحة. ويف اخلطوة التالية مت حتديد زوائد مسند اإلمام أمحد على األصول. ومن مث انتقلنا إىل حتديد زوائد  
وأخريا مت حتديد زوائد صحيحي ابن خزمية    سنن الدارمي على األمهات الثمانية ودجمها يف مواضعها املناسبة.

املناقب   بصحيح  السائل  إحتاف  إىل  لنصل  املناسبة  مواطنها  يف  ودجمت  التسعة  األصول  على  حبان  وابن 
 والفضائل.

 احلكم على درجة األحاديث مت وضعها بني قوسني، ومت إضافة اسم صاحب احلكم خمتصرا إىل جوار احلكم.  •
o :النسائي، الرتمذي، أبو داود، ابن ماجه، مسند أمحد، ابن حبان.   شعيب، للشيخ شعيب أرانؤوط 
o  .عبد القادر، للشيخ عبد القادر أرانؤوط: جامع األصول 
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o   ،األلباين، للعالمة حممد انصر الدين األلباين: النسائي، الرتمذي، أبو داود، ابن ماجه، مسند أمحد
 ابن حبان. 

o  أمحد. شاكر، للعالمة أمحد حممد شاكر: مسند 
o  .اهليثمي، للحافظ نور الدين اهليثمي: مسند أمحد، ابن حبان 
o  .البوصريي، للحافظ شهاب الدين البوصريي: ابن ماجه 
o  .الداراين، للشيخ حسني سليم أسد الداراين: سنن الدارمي 
o  سنن الدارمي.مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراينالزهراين، للدكتور : 
o  ابن خزمية. اهلييت ماهر ايسني فحلايسني، للدكتور : 
o  .اهلاليل، للمحقق سليم بن عيد اهلاليل: موطأ مالك 
o  ابن خزمية.حممد مصطفى األعظمياألعظمي، للمحقق : 
o ابن ماجه. فؤاد عبد الباقي دعبد الباقي: لألستاذ حمم : 
o  .الرسالة: حملققي طبعات الرسالة انشرون. النسائي، والدارمي 

 
 

عبد  ربنا تقبل منا وأغفر لنا وتب علينا إنك انت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وابرك على خري خلقك حممد بن 
 صلى هللا عليه واله وسلم. هللا

 
 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي

 ه  1440صنعاء 
m.alshadadi@gmail.com 
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 مصادر العمل وطبعاته املعتمدة. 
 

الرسولجامع   • أحاديث  األثري  صلى هللا عليه وسلم،    األصول يف  ابن  بن حممد  املبارك  السعادات  أبو  الدين  جمد 
القادر األرانوختريج وتعليق حتقيق  ،  هـ( 606  املتوىف: )  اجلزري الطبعة: األوىل،  ؤوط : عبد  ابن كثري، دمشق،  دار   ،

   م.  2011-ه  1432
أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف:  (،  السنن الصغرى للنسائي)اجملتىب من السنن   •

،  ألوىل الطبعة: اعز الدين ضلي، مؤسسة الرسالة انشرون، بريوت،    -ايسر حسن  -، حتقيق: عماد الطيار هـ(303
 م. 2014  -ه 1435

أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف:  (،  السنن الصغرى للنسائي)اجملتىب من السنن   •
حتقيق:  هـ(303 األلباين  ،  الدين  انصر  سلمان  -حممد  آل  حسن  بن  والتوزيع،  مشهور  للنشر  املعارف  مكتبة   ،

 ه. 1417، ألوىلالطبعة: االرايض، 
دا • أيب  ْستاين  ،  ودسنن  جِّ السِّّ األزدي  عمرو  بن  شداد  بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود  أبو 

الطبعة: األوىل،  ، بريوت،  دار الرسالة العاملية ،  حَممَّد كامِّل قره بللي  -ؤوط  : شَعيب األران، حتقيق هـ(275)املتوىف:  
 . م 2009 -هـ  1430

ْستاين )املتوىف:  أبو داود سليمان بن األشعث األ،  سنن أيب داود • جِّ الدين  ، حتقيقهـ( 275زدي السِّّ : حممد انصر 
 ه. 1417،  لثانيةالطبعة: ا، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، مشهور بن حسن آل سلمان -األلباين 

، حتقيق:  هـ(279حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  ،  سنن الرتمذي •
األلباين   الدين  انصر  سلمان  -حممد  آل  حسن  بن  الرايض،  مشهور  والتوزيع،  للنشر  املعارف  مكتبة  الطبعة:  ، 

 ه. 1417، ألوىلا
، حتقيق:  هـ(279حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  ،  سنن الرتمذي •

ضلي الطيار   -عزالدين  مؤ   -عماد  حسن،  بريوت،  ايسر  انشرون،  الرسالة  اسسة    -ه1432،  ألوىلالطبعة: 
 م.  2011

  -ؤوط  : شعيب األران، حتقيق هـ(273)املتوىف:    أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين  -  ابن ماجه ،  سنن ابن ماجه •
مرشد   بللي    -عادل  قره  هللا  -حممَّد كامل  حرز  الّلطيف  العاملية،  َعبد  الرسالة  الطبعة:  دار  بريوت،  ألوىل،  ا، 

   .م 2009 -هـ  1430
ماجه • ابن  ماجه،  سنن  القزويين  -  ابن  يزيد  بن  الدين  ، حتقيقهـ(273)املتوىف:    أبو عبد هللا حممد  : حممد انصر 

الرايض،    -األلباين والتوزيع،  للنشر  املعارف  مكتبة  األثري،  احلليب  حسن  بن  اعلي    -ه1419،  ألوىلالطبعة: 
 م.  1998

،  : حممد فؤاد عبد الباقي ، حتقيقهـ(273)املتوىف:    أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين  -  ابن ماجه ،  سنن ابن ماجه •
   . فيصل عيسى البايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية 
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أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن  ،  مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه •
)املتوىف:   الشافعي  الكناين  البوصريي  الكشناوي،  هـ(840عثمان  املنتقى  العربية،  حممد  الطبعة: ،  بريوت،  دار 

 هـ  1403الثانية،  
مالك • اإلمام  الثمانية  موطأ  أبو    (،)برواايته  أنس  بن  اهلاليل  ياألصبح  عبد هللامالك  عيد  بن  سليم  أسامة:  أبو   ،

 م. 2003-ه 1424وىل، الطبعة: األالسلفي، جمموعة الفرقان التجارية، ديب، 
خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم لإلمام ابن خزمية: حتقيق الدكتور ماهر ايسني   •

 . 1430، الطبعة األوىل، دار امليمان ،الفحل
حممد  خمتصر   • الدكتور  حتقيق  خزمية:  ابن  لإلمام  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  الصحيح  املسند  من  املختصر 

 ه.   1440، الطبعة األوىل،  مصطفى األعظمي طبعة املكتب اإلسالمي
بلبان • ابن  برتتيب  ابن حبان  أبو حامت،  ،  صحيح  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  بن حبان  أمحد  بن  بن حبان  حممد 

)املتوىف:   الُبسيت  الرسالة  ،  ط األرانؤو شعيب  ،  هـ(354الدارمي،  الطبعة  بريوت  –مؤسسة    –  1414الثانية،  ، 
1993 

أبو عبد الرمحن  ، حتقيق  التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه •
هـ    1424، اململكة العربية السعودية  -والتوزيع، جدة  دار ابوزير للنشر  األلباين، الطبعة األوىل،    حممد انصر الدين 

 . م 2003 -
،  حسني سليم أسد ،  أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي،  موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان •

 م 1990دار الثقافة العربية دمشق، الطبعة األوىل: 
ا • الكتب  على  واملستدرك  حبان  وابن  خزمية  ابن  الشاميزوائد  صاحل  إعداد  الطبعة لتسعة:  اإلسالمي،  املكتب   ،

 ه 1433األوىل، 
وأمحد • مالك  لإلمامني  الستة  الكتب  على  واملسند  املوطأ  الشامي،  زوائد  أمحد  إشبيليا،  صاحل  الطبعة  دار كنوز   ،

 . 2010 – 1431األوىل، 
دار الكتب  ،  خالف حممود عبد السميع، حتقيق:  علي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين،  غاية املقصد يف زوائد املسند •

 . 2001 – 1421، الطبعة األوىل،  العلمية
الدارمي • بسنن  املعروف  الدارمي  الدارمي،  مسند  الصمد  عبد  بن  هبرام  بن  الفضل  بن  الرمحن  عبد  بن  ، عبد هللا 

 2000  –  1421، الطبعة األوىل، دار املغين للنشر والتوزيع، حسني سليم أسد الداراينحتقيق: 
 2007 – 1428،  مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراين، القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية •
 ، الطبعة األوىل. مؤسسة الرسالة، شعيب األرانؤوط وآخرون ، حتقيق:أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل •
بن حنبل • أمحد  اإلمام  بن حنبل،  مسند  الزين  -ر  أمحد شاك، حتقيق:  أمحد  احلديث،  محزة  األوىل،دار  الطبعة   ، 

1416 1995- . 
، دار املنهاج،  حسني سليم أسد الداراين، حتقيق:  علي بن أيب بكر اهليثمي نور الدين،  جممع الزوائد ومنبع الفوائد •

 الطبعة األوىل.
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 الباب األول: يف فضائل القرآن والقراءة 
 فصول   وفيه أربعة 

 القرآن مطلقا  : يف فضل  الفصل األول 
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »أُْعطِّيُت َمَكاَن التـَّْورَاةِّ السَّْبَع،    -رضي هللا عنه    -  واثلة بن األسقع)حم(    -[  1] َأنَّ النَّيبِّ

لْ  َ، َوُفضِّّ جْنِّيلِّ اْلَمثَاينِّ «َوُأْعطِّيُت َمَكاَن الزَّبُورِّ اْلَمئِّنَي، َوُأْعطِّيُت َمَكاَن اإْلِّ ْلُمَفصَّلِّ  . َأخرجه مسند أمحد. ُت ابِّ
[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه عمران القطان، وّثقه ابن حبان وغيره، وضعَّفه النسائي وغيره،  16982]مسند:  

 (: حسن[ 1457]األلباني في صحيح الترغيب )  [وبقية رجاله ثقات
 

َلٍة،    -رضي هللا عنه    -  متيم الداري )حم(    -[  2] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن قـََرَأ ِبِِّّاَئةِّ آيٍَة يفِّ لَيـْ
َلٍة«  . َأخرجه مسند أمحد. ُكتَِّب َلُه قـُُنوُت لَيـْ

وثقه ابن  [ ]شعيب: حديث حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: فيه سليمان بن موسى الشامي،  16958]مسند:  
 (: صحيح[ 6468]األلباني في صحيح الجامع ) معين وأبو حاتم، وقال البخاري: عنده مناكير[

 

اخلزاعي)حب(    -[  3] شريح  عنه    -  أبو  فـََقاَل:    -رضي هللا  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َنا  َعَليـْ َخَرَج  قَاَل: 
ُروا   ُ، َوَأيّنِّ َرُسوُل اَّللَِّّ »أَْبشِّ ُروا، أَلَْيَس َتْشَهُدوَن َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ قَاُلوا: نـََعْم، قَاَل: »فَإِّنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َسَبٌب َطَرفُُه    ؟«َوأَْبشِّ

لُّوا، َوَلنْ  َْيدِّيُكْم، فـََتَمسَُّكوا بِّهِّ، فَإِّنَُّكْم َلْن َتضِّ  . أخرجه ابن حبان ََتْلُِّكوا بـَْعَدُه أََبًدا«.   بَِّيدِّ اَّللَِّّ، َوَطَرفُُه ِبِّ
 [  إسناده حسن على شرط مسلم شعيب:]  صحيح[]االلباني:   [122]حبان: 

 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،    -رضي هللا عنه    -جابر  )حب(  -[  4] ِّّ َصلَّى اَّللَّ ٌل ُمَصدٌَّق، َمْن   ُمَشفٌَّع،اْلُقْرآُن  قَاَل: »َعنِّ النَّيبِّ َوَما حِّ

 .أخرجه ابن حبان َجَعَلُه إَِّماَمُه قَاَدُه إِّىَل اجْلَنَّةِّ، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَف َظْهرِّهِّ َساَقُه إِّىَل النَّارِّ«.
   [إسناده جيد  شعيب:]  صحيح[]االلباني:   [124]حبان: 

 

يف فضل سورة منه، وآيات خمصوصة   الثاني: الفصل    

 فاحتة الكتاب 
صلى    -قال: »كنُت ُأَصلِّّي يف املسجد، فدعاين رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ د س( أبو سعيد بن املعلى   -[ 5]

ي-هللا عليه وسلم ْبه، مث أتيُته، فقلُت: اي رسول هللا، إِّين كنُت أصلي، فقال: أمل يُقل هللا: }اْسَتجِّ ُبوا َّللَِِّّّ ولِّلرَّسولِّ  ، فلم أجِّ
مث قال يل: أال أعلُِّّمَك سورة هي أعظُم السَُّورِّ يف القرآن قبل أن ختُرَج من املسجد؟ مث    [؟24إَِّذا َدَعاُكم{ ]األنفال:  

رب   هلل  }احلمد  قال:  القرآن؟  يف  سورة  أعظُم  هي  سورة  أُلَعلِّّمنََّك  تـَُقْل:  أمل  قلُت:  خيرَج  أن  أراَد  فلما  بيدي،  أخذ 
 لعاملني{ قال: هي السَّْبُع املثَاين، والقرآُن الَعظيُم الذي أوتِّيُته«.  ا
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أخرجه البخاري، وقال: قال معاذ: وذكر اإلسناد، وقال: »هي: }احلمد هلل رب العاملني{ السبع املثاين« وأخرجه أبو  
 داود والنسائي.

 . ويف حديث أيب داود قال: »ما منعك أن جتِّيَبين؟«
 ]صحيح[ [ 6234]جامع: 

 
»خرج على ُأيبِّّ بنِّ كعب وهو    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  6]

: اي ُأيبُّ، فالتفت ُأيب فلم ُُيْبه، وصلى وخّفف، مث انصرف فقال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ُيصلي، فقال له رسوُل هللا  
ك السالم، ما منعك أن جتِّيَبين إذ دعوُتك؟ قال: كنُت يف صالة، قال: َأفلم جتِّْد  السالم عليك اي رسوَل هللا، قال: وعلي

يُبوا َّللَِِّّّ وللرسول إذا دعاكم ملا ُُيْيِّيكم{ ؟ قال: ال َأعود إِّن شاء هللا، قال: حتِّبُّ أن أُ  َي إيلَّ أن }اْسَتجِّ عّلمَك  فيما ُأوحِّ
تـَْقَرْأ يف الصالة؟ سورة مل ينزل يف التوراة، وال يف اإلجنيل، وال   يف الزَّبور، وال يف الفرقان مثُلها؟ قال: نعم، قال: كيف 

: والذي نفسي بيده، ما أُْنزَِّل يف التوراة وال يف اإلجنيل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: فقرأ أمَّ القرآن، فقال رسوُل هللا  
 . قرآُن العظِّيُم الذي ُأْعطِّيُته« أخرجه الرتمذيوال يف الزبور وال يف الفرقان مثُلها، وإِّهنا سبٌع من املثاين، وال

 [ صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح ]عبد القادر: ]الترمذي: حسن صحيح[ [ 6236]جامع: 
 
: »ما أَْنزل هللا يف  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -( أيب بن كعب حم )ت س  -[ 7]

ْثُل  أُمِّّ القرآن، وهي السبُع املثاين، وهي مقسومة بيين وبني عبدي، ولعبدي ما سأل« أخرجه الرتمذي  التوراة واإلجنيل مِّ
 .والنسائي

التـَّْورَاةِّ، َواَل يفِّ  ويف رواية يف مسند أمحد، قَالَ  أُْنزَِّل يفِّ  َما  ُأَعلُِّّمَك ُسورًَة  َوَسلََّم: »َأاَل  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل   :
ثْـُلَها؟« قـُْلُت: بـََلى. قَاَل: »فَإِّيّنِّ َأْرُجو َأْن اَل َأْخُرَج  ال ، َواَل يفِّ اْلُقْرآنِّ مِّ جْنِّيلِّ مِّْن َذلَِّك اْلَبابِّ َحَّتَّ تـَْعَلَمَها«  زَّبُورِّ، َواَل يفِّ اإْلِّ

، قَاَل: َفذَكَّْرتُُه، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ،  مثَّ قَاَم َرُسوُل اَّللَِّّ، فـَُقْمُت َمَعُه، فََأَخَذ بَِّيدِّي، َفَجَعَل ُُيَدُِّثينِّ َحَّتَّ   بـََلَغ قـُْرَب اْلَبابِّ
»هِّيَ  قَاَل:   ، اْلكَِّتابِّ َةِّ  بَِّفاحتِّ فـََقَرَأ  ُتَصلِّّي؟«  ُقْمَت  إَِّذا  تـَْقَرأُ  »َفَكْيَف  قَاَل:  ؟  يلِّ قـُْلَت  الَّيتِّ  السَّْبُع  السُّورََة  َوهَِّي  هَِّي،   ،

، َواْلُقْرآنُ   . اْلَعظِّيُم الَّذِّي أُوتِّيُت بـَْعُد« اْلَمثَاينِّ
 [ صحيح[ ]األلباني: حديث حسن [ ]عبد القادر: 21094 ،21095[ ]مسند: 6237]جامع: 

 
هريرة    -[  8] أبو  عنه    -)د ت(  رسوُل هللا    -رضي هللا  قال  عليه وسلم  -قال:  رب  »} :  -صلى هللا  احلمد هلل 

 .العاملني{ أُمُّ القرآن، وأُمُّ الكتاب، والسبُع املثاين« أخرجه أبو داود والرتمذي
 [ صحيح ]األلباني:   [[ ]شعيب: إسناده صحيححسن صحيح: الترمذي[ ]6238]جامع: 

 
صلى هللا    -قال: »بينا جربيُل عليه السالم قَاعِّد عند النيبِّّ    -رضي هللا عنهما    -)م س( عبد هللا بن عباس    -[  9]

مسع نَقِّيضاً من فوقه، فرفع رأَسه، فقال: هذا ابب من السماء فُتَح اليوم، مل يـُْفَتْح َقطُّ إال اليوم، فنزل منه    -عليه وسلم
ْر بنورَين ُأوتيَتهما، مل يُؤََتما نيّب قبَلَك:  َمَلك، فقال: هذا َملك نزل إىل األ رض، مل ينزل قط إال اليوم، فسلَّم، وقال: أْبشِّ

  .فاحتُة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حبرف منهما إال أُْعطِّيَته« أخرجه مسلم والنسائي 
 [ ]صحيح[ 6239]جامع: 
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َأْهَراَق    -رضي هللا عنه    -  عبد هللا بن جابر)حم(    -[  10] َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَقْد  انـْتَـَهْيُت إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: 

، فـَُقْلُت: السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َرُسولَ  ، فـَُقْلُت:   اَّللَِّّ. فـََلْم يـَُردَّ اْلَماَء، فـَُقْلُت: السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َرُسوَل اَّللَِّّ. فـََلْم يـَُردَّ َعَليَّ  َعَليَّ
ي، َوَأاَن َخْلَفُه، َحَّتَّ َدَخَل رَْحُلُه،  السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، فـََلْم يـَُردَّ َعَلّي، فَاْنطََلَق َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ميَْ  شِّ

َد، َفَجَلْسُت َكئِّيًبا َحزِّ  يًنا، َفَخَرَج َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقْد َتَطهََّر، فـََقاَل: »َعَلْيَك  َوَدَخْلُت َأاَن إِّىَل اْلَمْسجِّ
َُك ايَ السَّاَلُم َوَرمْحَُة اَّللَِّّ، َوَعَلْيَك السَّاَلُم َوَرمْحَُة اَّللَِّّ، َوَعَلْيَك السَّاَلُم َوَرمْحَُة اَّللَِّّ«. مثَّ قَا َرْيِّ    َل: »َأاَل ُأْخربِّ َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َجابٍِّر ِبِّ

؟« قـُْلُت: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّّ. قَاَل: »اقْـَرأِّ احْلَْمُد َّللَِِّّّ َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي َحَّتَّ ختَْ   . َأخرجه مسند أمحد. تَِّمَها«ُسورٍَة يفِّ اْلُقْرآنِّ
هللا بن محمد بن عقيل[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َعْبُد  [ ]شعيب: إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد  17597]مسند:  

ِد ْبِن َعِقيٍل، َوُهَو َسيُِّئ اْلِحْفِظ، َوَحِديُثُه َحَسٌن، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاتٌ  ِ ْبُن ُمَحمَّ  (: إسناده جيد[ 1/23]ابن كثير في تفسير القرآن ) [َّللاَّ
 

رٍي فـَنَـَزَل، َفَمَشى رَُجٌل    -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك  )حب(  -[  11] ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َمسِّ ُّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
إِّلَْيهِّ،   فَاْلتَـَفَت  َجانِّبِّهِّ،  إِّىَل  َأْصَحابِّهِّ  »مِّْن  ْفَضلِّ  فـََقاَل:  ِبَِّ َُك  ُأْخربِّ ؟َأاَل   » َربِّّ    ،اْلُقْرآنِّ َّللَِِّّّ  »}احْلَْمُد  َعَلْيهِّ:  فـََتاَل  قَاَل: 

 . [«. أخرجه ابن حبان2اْلَعاَلمِّنَي{ ]الفاحتة: 
 [  إسناده صحيح [ ]شعيب:صحيح [ ]االلباني: 774]حبان: 

 

 البقرة وآل عمران 
يقول: »اقرؤوا    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( أبو أمامة الباهلي    -[  12]

القيامة كأهنما  البقرة، وآل عمران، فإهنما أتتيان يوم  الزَّْهَراَوْين:  القيامة شفيعاً ألصحابه، اقرؤوا  القرآن، فإنه أييت يوم 
َغَيايـََتان    -َغمامتان   أْخَذها  أو كأهنم  -أو  فإن  البقرة،  اقرؤوا سورة  حُتاجَّانِّ عن صاحبهما،  َصَواّف،  فِّْرقَانِّ من طري  ا 

مسلم  أخرجه  السََّحَرُة.  البطلَة:  أن  بلغين  سالم:  بن  معاوية  قال  الَبطََلُة«  تستطيعها  وال  َحْسَرة،  وتـَرَْكها   . بـَرَكة، 
هبا يف ركعة قبل أن يسجَد،   الدِّين  زاد يف رواية »َما مِّن عبد يقرأُ  لََتْسَتحصي  إْن كادْت  إال أعطاه،  مث سأل هللا شيئاً 

 .كلَّه«
 [ ]صحيح[ 6240]جامع: 

 
يقول: »يـُْؤَتى    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م ت( النواس بن مسعان    -[  13]

  -وضرب هلما رسوُل هللا    -يوم القيامة ابلقرآن وأهلِّه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا تـَْقُدُمه سورُة البقرة وآل عمران  
ي   -صلى هللا عليه وسلم َسْوَداَوانِّ بينهما َشْرق، أو    -أو ظُلَّتان    -قال: كأهنما َغَماَمتان    -ُتهن بعُد  ثالثة أمثال ما َنسِّ

ْرقَان ، حُتاّجان عن صاحبهما« أخرجه مسلم.  كأهنما خِّ  من طري َصَوافَّ
هنما ظُلتَّان  وعند الرتمذي »ما نسيُتهنَّ بعُد، قال: أيتيان كأهنما َغَيايَتان بينهما َشْرق، أو كأهنما غمامتان سوداوان، أو كأ

، جُتادالن عن صاحبهما«  .من طري َصَوافَّ
 [ ]صحيح[ 6242]جامع: 

 
قال: »ال جتعلوا بيوتكم مقابَر،   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)م ت( أبو هريرة   -[ 14]
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 إن الشيطان يَفِّرُّ من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة«. 
  : »إذا قضى أحدُكم الصالة يف-صلى هللا عليه وسلم -أخرجه مسلم والرتمذي، وزاد مسلم قال: قال رسوُل هللا 

 . مسجده، فـَْلَيْجَعْل لبيته نصيباً من صالته، فإن هللا جاعل يف بيته من صالته خريًا«
 [ ]صحيح[ 6243]جامع: 

 
أنه قال: »َمن قرَأ ابآليتني   -صلى هللا عليه وسلم -عن النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)خ م د ت( أبو مسعود  -[ 15]

 البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي. من آخر سورة البقرة ليلة َكَفَتاه « أخرجه 
...  -صلى هللا عليه وسلم -وأول حديث أيب داود قال: »سألُت أاب مسعود وهو يطوف ابلبيت، فقال: قال رسوُل هللا  

 .« وذكر احلديث
 [ ]صحيح[ 6244]جامع: 

 
َق السمواتِّ واألرَض ِبَْلَفْي  قال: »إن هللا كتب كتاابً قبل َأْن خَيلُ  -رضي هللا عنه   -)ت( النعمان بن بشري  -[ 16]

 . عام، أنزل منه آيتني َخَتم هبما سورة البقرة، وال تُقرآن يف دار ثالث مرات فيقرهبا شيطان« أخرجه الرتمذي
 [ صحيح[ ]األلباني: ، ووافقه الذهبي، وهو كما قاال الحاكم صححه]عبد القادر: ]الترمذي: هذا حديث غريب[ [ 6245]جامع: 

 
ْنرَبِّ: -رضي هللا عنه  -عقبة بن عامر )حم(  -[ 17] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل َعَلى اْلمِّ   قَاَل: مسِّ

رِّ ُسورَةِّ اْلبَـَقَرةِّ، فَإِّنَّ َريبِّّ َأْعطَاُهنَّ َأْو َأْعطَانِّيهِّنَّ  « مِّنْ »اقْـَرُءوا َهاَتنْيِّ اآْليـََتنْيِّ اللََّتنْيِّ مِّْن آخِّ ويف رواية أخرى   . حَتْتِّ اْلَعْرشِّ
رِّ ُسورَةِّ اْلبَـَقَرةِّ، فَإِّيّنِّ ُأعْ  «قَاَل يلِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اقْـَرأِّ اآْليـََتنْيِّ مِّْن آخِّ . َأخرجه  طِّيتـُُهَما مِّْن حَتْتِّ اْلَعْرشِّ

 مسند أمحد. 
، َوِفيِه َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضِل َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن  [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ] 17324  ، 17445]مسند:   الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ

 [ َوَقاَل: ُيْخِطُئ، َوَضعََّفُه َجَماَعٌة، َوَقْد َتاَبَعُه اْبُن َلِهيَعَة َفاْلَحِديُث َحَسنٌ 
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: "ُأْعطِّيُت َخَواتِّيَم ُسورَةِّ اْلبَـَقَرةِّ مِّْن    -رضي هللا عنه    -أبو ذر)حم(    -[  18]
ٌّ قـَْبلِّي " ، مَلْ يـُْعَطُهنَّ َنيبِّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّيّنِّ ُأوتِّيتـُُهَما  . ويف رواية أخرى  بـَْيتِّ َكْنٍز مِّْن حَتْتِّ اْلَعْرشِّ

رِّ ُسورَةِّ اْلبَـقَ  : اآْليـََتنْيِّ مِّْن آخِّ ٌّ قـَْبلِّي« يـَْعينِّ ، َومَلْ يـُْؤََتَُما َنيبِّ  . َأخرجه مسند أمحد. َرةِّ مِّْن َكْنٍز مِّْن بـَْيٍت حَتَْت اْلَعْرشِّ
ِحيحِ 21343 ،21564 ،21345 ،21344]مسند:   [ [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه ُكلَُّه َأْحَمُد ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »تـََعلَُّموا اْلبَـَقَرَة؛ فَإِّنَّ   عبد هللا)حم(    -[  19] َأْخَذَها    ْبنِّ بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ُمَ  َُما بـَرََكٌة، َوتـَرَْكَها َحْسَرٌة، َواَل َيْسَتطِّيُعَها اْلَبطََلُة. تـََعلَُّموا اْلبَـَقَرَة، َوآَل عِّْمَراَن؛ فَإِّهنَّ ا ُُهَا الزَّْهَراَوانِّ ُيِّيَئانِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َكَأهنَّ
بِّهَِّما« َُما فِّْرقَانِّ مِّْن َطرْيٍ َصَوافَّ جُتَادِّاَلنِّ َعْن َصاحِّ »تـََعلَُّموا ُسورََة اْلبَـَقَرةِّ؛  . ويف رواية مطولة  َغَماَمَتانِّ َأْو َغَيايـََتانِّ َأْو َكَأهنَّ

بـَرََكةٌ  َأْخَذَها  اْلَبطََلةُ فَإِّنَّ  َيْسَتطِّيُعَها  َواَل  َوتـَرَْكَها َحْسَرٌة،  اْلبَـَقَرةِّ، َوآلِّ    «.  تـََعلَُّموا ُسورََة   " قَاَل:  َساَعًة، مثَّ  قَاَل: مثَّ َسَكَت 
َُما َغَماَمَتانِّ َأوْ  بَـُهَما يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َكَأهنَّ نِّ َصاحِّ َُما الزَّْهَراَوانِّ يُظِّالَّ ، َوإِّنَّ اْلُقْرآَن    عِّْمَراَن؛ فَإِّهنَّ َغَيايـََتانِّ َأْو فِّْرقَانِّ مِّْن َطرْيٍ َصَوافَّ

. فـَيَـُقوُل َلُه: َهْل تـَْعرُِّفينِّ  بِّ نَي يـَْنَشقُّ َعْنُه َقرْبُُه َكالرَُّجلِّ الشَّاحِّ َبُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ حِّ ؟ فـَيَـُقوُل: َما َأْعرُِّفَك فـَيَـُقوُل: َأاَن  يـَْلَقى َصاحِّ
ُبَك اْلقُ  َارَتِّهِّ، َوإِّنََّك  َصاحِّ ٍر مِّْن َورَاءِّ جتِّ َلَك، َوإِّنَّ ُكلَّ ََتجِّ رِّ َوَأْسَهْرُت لَيـْ َارٍَة  ْرآُن الَّذِّي َأْظَمْأُتَك يفِّ اهْلََواجِّ اْليَـْوَم مِّْن َورَاءِّ ُكلِّّ جتِّ
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هِّ ََتُج الْ  َمالِّهِّ، َويُوَضُع َعَلى رَْأسِّ نـَْيا  فـَيـُْعَطى اْلُمْلَك بَِّيمِّينِّهِّ، َواخْلُْلَد بِّشِّ َوقَارِّ، َويُْكَسى َوالَِّداُه ُحلََّتنْيِّ اَل يـَُقوَُّم هَلَُما َأْهُل الدُّ
ْخذِّ َوَلدُِّكَما اْلُقْرآَن. مثَّ يـَُقاُل َلُه: اقْـَرْأ َواْصَعْد يفِّ َدرَ  يَنا َهَذا؟ فـَيـَُقاُل: ِبَِّ : ِبَِّ ُكسِّ   جِّ اجْلَنَّةِّ َوُغَرفَِّها، فـَُهَو يفِّ ُصُعوٍد َما فـَيَـُقواَلنِّ

 . َأخرجه مسند أمحد. َداَم يـَْقَرأُ، َهذًّا َكاَن، َأْو تـَْرتِّياًل " 
َرَواُه  22950  ،23050  ،23049  ،22975]مسند:   ]الهيثمي:  والشواهد[  المتابعات  في  حسن  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ]

ِحيحِ   [ َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

 آية الكرسي 
: »اي أاب املنذر،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -( أيب بن كعب  حم  )م د  -[  20]

[ فضرب يف صدري  255آية من كتاب هللا معك أعظم؟ قلت: }هللا ال إله إال هو احلي القيوم{ ]البقرة:  أتدري َأّي  
 وقال: لِّيَـْهنَِّك العِّْلُم أاب املنذر« أخرجه مسلم. 

: »أاب املنذر أيُّ آية معك من كتاب هللا أعظم؟ قلُت:  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود قال: قال رسوُل هللا  
احلي  هللا هو  إال  إله  ال  قلت: }هللا  أعظم؟  معك  من كتاب هللا  آية  أيُّ  املنذر  أاب  قال:  أعلم،  ورسولُه   ..   « . القيوم{ 

 .احلديث
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َسأََلُه: "َأيُّ آيٍَة يفِّ كَِّتابِّ هللاِّ َأْعَظُم؟ " قَاَل: هللاُ وَ ويف رواية يف مسند أمحد،   َرُسولُُه َأْعَلُم،  َأنَّ النَّيبِّ

، قَاَل: "لِّيَـْهنَِّك اْلعِّْلُم َأاَب اْلُمْنذِّرِّ، َوالَّذِّي نـَفْ  يِّ ي بَِّيدِّهِّ إِّنَّ هَلَا لَِّسااًن َوَشَفَتنْيِّ تـَُقدُِّس  فـََردََّدَها مَِّرارًا، مثَّ قَاَل ُأيَبٌّ: آيَُة اْلُكْرسِّ سِّ
 . . َأخرجه مسند أمحداْلَملَِّك عِّْنَد َساقِّ اْلَعْرشِّ "

 [ ]صحيح[ 21278[ ]مسند: 6247]جامع: 
 
جاءهم يف ُصفَّة املهاجرين،    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن النيب    -رضي هللا عنه    -)د( واثلة بن األسقع    -[  21]

: }هللا ال إله إال هو احلي القيوم{  -صلى هللا عليه وسلم -فسأله إنسان: أيُّ آية يف القرآن أعظم؟ قال: قال رسوُل هللا  
 . أخرجه أبو داود

مولى   إلبهام[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف  وله شاهد صحيح  عفالقادر: فيه جهالة موسى بن األس[ ]عبد  6248]جامع:  
 ]األلباني: صحيح[   ابن األسفع[

 
حبفظ زكاة رمضاَن،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »وكَّلين رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ( أبو هريرة    -[  22]

رسول هللا   إىل  ألْرفـََعنََّك  وقلُت:  فأخذتُه،  الطعام،  من  َُيُْثو  َفَجعَل  آت،  وسلم  -فأَتين  عليه  إين  -صلى هللا  قال:   ،
فَ  َوَعَليَّ عيال، ويب حاجة شديدة، قال:  النيب  حمتاج،  : اي أاب  -صلى هللا عليه وسلم  -َخلَّْيُت عنه، فأْصَبْحُت، فقال 

هريرة: ما فعل أسريك البارحة؟ قلت: اي رسول هللا، شكا حاجة وعيااًل، فرمحته فخّليت سبيله، قال: أما إنه قد كَذبك  
لقول رسول هللا   أنه سيعود،  فعرفُت  فـََرَصْدتُُه،  -صلى هللا عليه وسلم  -وسيعود،  فأخذته،  ،  الطعام،  من  فجاء ُيثو 

رسول هللا   إىل  ألرفـََعنََّك  وسلم  -فقلت:  عليه  فرمحته  -صلى هللا  أعود،  ال  عيال،  وعليَّ  حمتاج،  فإِّين  دعين،  قال:   ،
: اي أاب هر، ما فعل أسريك؟ قلت: اي رسول هللا،  -صلى هللا عليه وسلم  -فخلَّيت سبيله، فأصبحُت، فقال رسول هللا  

دة وعيااًل فرمحته، فخلَّيت سبيله، فقال: أما إنه قد كَذبك وسيعود، فرصدته الثالثة، فجاء ُيثو من  شكا حاجة شدي
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تعود، مث  -صلى هللا عليه وسلم  -الطعام، فقلت: ألرفـََعنََّك إىل رسول هللا   تزعم ال  إنك  ، وهذا آخر ثالث مرات، 
: ما ُهنَّ؟ قال: إذا أويَت إىل فراشك فَاقْـَرْأ آيَة الكرسي  تعود، فقال: دعين، فإين ُأعلِّّمك كلمات ينفعك هللا هبا، قلت

ُتْصبَِّح،  }هللا ال إله إالَّ ُهَو احْلَيُّ الَقيُّوُم{ حَّت ختتم اآلية، فإنه لن يزال َعَلْيَك مَِّن هللا حافظ، َوال يـَْقَرُبَك شيطان حَّت  
: اي أاب هر ما فـََعَل أسريك البارحة؟ قلُت: اي -صلى هللا عليه وسلم  -فخّليت سبيله، فأصبحت، فقال يل رسوُل هللا  

رسوَل هللا، زعم أنه يـَُعلِّّمين كلمات ينفعين هللا هبا، فخّليت سبيله، قال: ما هي؟ قلت: قال يل: إذا َأَوْيَت إِّىل فراشك  
يل: لن يزال عليك من هللا حافظ،  فاْقرأ آية الكرسي من أوهلا، حَّت ختتم اآلية }هللاُ ال إله إالَّ ُهو احْلَيُّ الَقيُّوُم{ وقال  

: أما إنَُّه قد  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال النيبُّ    -وكان َأْحَرَص شيء على اخلري    -َوَلْن يـَْقَربك شيطان، حَّت تصبح  
 .صدقك وهو كذوب، تـَْعَلُم َمْن ختاطُب منذ ثالث اي أاب هريرة؟ قال: قلُت: ال، قال: ذاك شيطان« أخرجه البخاري 

 [ معلق[ ]6249 ]جامع:
 
»أنه كانت له َسْهَوة فيها مَتْر، وكانت جتيء الُغوُل فتأخذ مِّنه،    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو أيوب األنصاري    -[  23]

صلى    -، فقال: اْذَهْب فإذا رأيَتها فقل: بسم هللا، أجييب رسوَل هللا  -قال: فشكا ذلك إىل النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم
، فقال: ما  -صلى هللا عليه وسلم  -َأْن ال تعود فأرسلها، فجاء إىل رسول هللا  ، قال: فأخذها َفَحَلَفْت  -هللا عليه وسلم

فـََعَل أسريك؟ قال: َحَلَفْت أْن ال تـَُعوَد، فقال: َكَذَبْت، َوهَي ُمَعاوَِّدة الكذِّب، قال: فأخذها مرة أخرى، فحلفت أن ال  
ل أسريك؟ قال: حلفت أن ال تعود، فقال: كذبت  فقال: ما فع  -صلى هللا عليه وسلم  -تعود، فأرسلها فجاء إىل النيبِّّ  

، حَّت أذَهَب بكِّ إىل رسولِّ هللا   ،  -صلى هللا عليه وسلم  -وهي معاودة الكذب، قال: فأخذها، فقال: ما أان بتارِّكِّكِّ
لى هللا  ص   -فقالت: إِّين ذاكرة َلَك شيئاً: آية الكرسي اقرأها يف بيتك فال يقرُبك شيطان وال غريه، فجاء إىل رسولِّ هللا  

 . ، فقال: ما َفعَل أسريَك؟ قال : فأخربه ِبا قاَلْت، قال: َصَدَقْت، َوهَِّي َكذوب« أخرجه الرتمذي-عليه وسلم

 [ صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6250]جامع: 
 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُُيَدُِّث النَّاَس َحَّتَّ    -[  24] ِّّ َصلَّى هللاُ  ، قَاَل: َكاَن رَُجٌل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ ُيْكثـََر َعَلْيهِّ،  )حم( أبو السَّلِّيلِّ

َم: »َأيُّ آيٍَة يفِّ اْلُقْرآنِّ َأْعَظُم؟« فـََقاَل  فـََيْصَعَد َعَلى َظْهرِّ بـَْيٍت، فـَُيَحدَِّث النَّاَس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ 
ُ اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم{ ]البقرة:   ،    [، 255رَُجٌل: }اَّللَّ ، قَاَل: فـََوَجْدُت بـَْرَدَها َبنْيَ َثْدَييَّ قَاَل: فـََوَضَع َيَدُه َبنْيَ َكتَِّفيَّ

، قَاَل: »يـَْهنَِّك اَي َأاَب اْلُمْنذِّرِّ ا ، فـََوَجْدُت بـَْرَدَها َبنْيَ َكتَِّفيَّ  . َأخرجه مسند أمحد. ْلعِّْلَم اْلعِّْلَم«َأْو قَاَل: فـََوَضَع َيَدُه َبنْيَ َثْدَييَّ
ِحيحِ 20588د: ]مسن  [ [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناٌد فيه انقطاع،[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

ُقُص، َفَحَرَسُه    -رضي هللا عنه    -ُأيَبّ ْبنِّ َكْعٍب    )حب(  -[  25] ُدُه يـَنـْ أَنَُّه َكاَن هَلُْم َجرِّيٌن فِّيهِّ مَتٌْر، وََكاَن ِمَِّّا يـَتَـَعاَهُدُه فـََيجِّ
، قَاَل: َفَسلَّْمُت فـََردَّ السَّاَلَم، فـَُقْلُت: َئةِّ اْلُغاَلمِّ اْلُمْحَتلِّمِّ َلٍة، فَإَِّذا ُهَو بَِّدابٍَّة َكَهيـْ نٌّ َأْم إِّنْ   َذاَت لَيـْ ٌس؟، فـََقاَل: َما أَْنَت، جِّ

نٌّ، فـَُقْلُت: اَنوِّْلينِّ َيَدَك، فَإَِّذا َيُد َكْلٍب َوَشْعُر َكْلٍب، فـَُقْلُت: َهَكَذا ُخلَِّق اجلِّنُّ،  فـََقاَل: َلَقْد َعلَِّمتِّ اجلِّنُّ أَنَُّه َما فِّيهِّْم َمْن  جِّ
قَاَل:   َصنَـْعَت؟،  َما  َعَلى  َُيْمُِّلَك  َما  فـَُقْلُت:   ، مِّينِّّ َأَشدُّ  مِّْن  ُهَو  يَب  ُأصِّ َأْن  فََأْحبَـْبُت  الصََّدَقَة،  حتِّبُّ  رَُجٌل  أَنََّك  بـََلَغينِّ 

، قَاَل: َفرَتَْكُتُه، وَ  يِّ ْنُكْم؟، فـََقاَل: َهذِّهِّ اآْليَُة، آيَُة اْلُكْرسِّ َغَدا َأيبِّ إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى  طََعامَِّك، قـُْلُت: َفَما الَّذِّي َُيْرِّزاَُن مِّ
ُ َعَليْ  ُ َعَلْيهِّ اَّللَّ  .أخرجه ابن حبانَوَسلََّم: »َصَدَق اخْلَبِّيُث«. هِّ َوَسلََّم فََأْخرَبَُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 إسناده صحيح إن كان يحيى بن أبي كثير سمعه من الطفيل[  [ ]الداراني: إسناده قوي  [ ]شعيب:صحيح لغيره[ ]االلباني: 784]حبان: 
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 الكهف 
قال: »َمْن َحفَِّظ َعْشَر    -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م ت د( أبو الدرداء  -[ 26]

َم مِّن فتنة الدجال« ويف رواية »من آخر الكهف«.   آايت من َأوَّلِّ )سورة الكهف( ُعصِّ
 .أخرجه مسلم وأبو داود، ويف رواية الرتمذي »ثالث آايت من أول سورة الكهف«

 [ ]صحيح[ 6253]جامع: 
 

 تبارك                                                       
صلى هللا عليه وسلم قال: »مَِّن القرآن سورة ثالثون   -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت د( أبو هريرة  -[ 27]

 آية َشَفَعْت لرجل حَّت ُغفَِّر له، وهي: }تـََباَرَك الذي بيده امللُك{ أخرجه الرتمذي. 
 .وعند أيب داود: »تشفع لصاحبها«

 [ حسن[ ]األلباني: صحيح ]عبد القادر: ]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 6259]جامع: 
 

 إذا زلزلت                                                     
  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أَتى رَُجل إىل النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  28]

، واشتد قـَْليب، وَغُلظ لساين، قال: فاقرْأ   ينِّّ َْت سِّ فقال: أقْرئين اي رسول هللا، قال: اقرْأ ثالاثً من ذوات الر، فقال: َكربِّ
ه، ]قال: اقرأ ثالاثً من املسبِّّحات، فقال مثل مقالته[ فقال الرجل: اي رسول هللا  ثالاثً من ذوات )حم(، فقال مثل مقالت
[ حَّت  8  -  1}إَذا زُْلزَِّلتِّ األرض زلزاهلا{ ]الزلزلة:    -صلى هللا عليه وسلم  -أقرئين سورة جامعة، فأقرَأه رسوُل هللا  

أبد عليها  أزيُد  بـََعَثَك ابحلق ال  َوالَّذِّي  الرجل:  فقال  منها،  فقال رسوُل هللا  فرغ  الرجل،  أَدبَر  عليه    -ًا، مث  صلى هللا 
 . « أخرجه أبو داود-مرتني  -: أفلح الرَُّوُْيِّل -وسلم

 [ حسن[ ]شعيب: إسناده حسن، من أجل عيسى بن هالل الصدفي[ ]األلباني: 6261]جامع: 
 

 والكافرون   اإلخالص 
َأَحٌد{ يـَُردُِّّدها،    -رضي هللا عنه    -)خ ط د س( أبو سعيد اخلدري    -[  29] »َأن رجاًل مسع رجاًل يقرأ }ُقْل ُهَو هللاُ 

صلى    -فقال رسوُل هللا    -وكان الرجل يتَـَقاهلُّا    -، فذكر ذلك له  -صلى هللا عليه وسلم  -فلما أصبح جاء إىل النيبِّّ  
ا لَتَـْعدُِّل ثـُُلَث القرآن«. قال البخاري: وزاد ]أبو معمر: حدثنا[ إمساعيل بن  : والذي نفسي بيده، إِّهن-هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه    -جعفر عن مالك عن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب سعيد قال: أخربين أخي قتادة بن النعمان، عن النيبِّّ  
ُز أحدُكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة؟  ألصحابه: أَيـَعْ   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: قال: »قال النيبُّ    -وسلم جِّ

فشقَّ ذلك عليهم، وقالوا: أيُّنا يُطيق ذلك اي رسوَل هللا؟ فقال: }هللاُ أحد. هللاُ الصمد{ ثلُث القرآن«. أخرجه البخاري  
   . وأبو داود، وأخرج املوطأ الرواية األوىل، وقال: »يتفاهلُّا« ابلفاء، وأخرج النسائي األوىل
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 [ ]صحيح[ 6263]جامع: 
 
ُز أَحدُكم َأْن يقَرأ يف ليلة ثـُُلَث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ   -رضي هللا عنه   -)م( أبو الدرداء  -[ 30] قال: »أَيـَْعجِّ

 ثلث القرآن؟ قال: }ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد{ تعدل ثلث القرآن«. 
فجعل }قل هو هللا أحد{ جزءًا  قال: »إن هللا َجزََّأ القرآن ثالثة أجزاء،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: أن النيبَّ 

 .من أجزاء القرآن« أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 6264]جامع: 

 
ُز  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت س( أبو أيوب األنصاري  -[ 31] : »أَيـَْعجِّ

 ثلث القرآن« أخرجه الرتمذي. َأَحدُكم أن يقرَأ يف ليلة ثلث القرآن؟ َمْن قرأ: هللا الواحد الصمد، فقد قرأ 
 .ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد{ ثلث القرآن«»} : -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قال: قال رسوُل هللا 

 [ صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6265]جامع: 
 
، فقال: أقرأُ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »خرج إلينا رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)م ت( أبو هريرة   -[ 32]

 عليكم ثلث القرآن؟ فقرأ: }ُقْل ُهَو هللا َأَحٌد. هللا الصَمُد... { « حَّت ختمها. 
يكم ثلث القرآن، َفَحَشَد َمْن  : »اْحُشُدوا، فإين سأقْـَرأُ عل -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: قال رسوُل هللا  

فقرأ: } ]قل هو[ هللا أحد{ مث دخل، فقال بعُضنا لبعض: إين ُأرى هذا   -صلى هللا عليه وسلم -َحَشَد، مث خرج النيبُّ 
، فقال: إِّين قلُت ]لكم[ : َسَأقْـَرأُ  -صلى هللا عليه وسلم  -َخرَبًا جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله، مث خرج النيبُّ 

ا تـَْعدُِّل ثلث القرآن« أخرجه مسلم والرتمذيعل  .يكم ثلث القرآن، أال إهنَّ
 [ ]صحيح[ 6266]جامع: 

 
بُّ هذه السورة }قل هو هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( أنس بن مالك   -[ 33] أن رجاًل قال: »اي رسوَل هللا، إين ُأحِّ

َها أدخلك اجلنَة« أخرجه الرتمذي  . أحد{ قال: إِّنَّ ُحبََّك إايَّ
 [ حسن صحيح [ ]األلباني: حديث صحيح]عبد القادر: ]الترمذي: حديث حسن غريب[ [ 6268]جامع: 

 
، فسمع  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أقبلُت مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)ط ت س( أبو هريرة  -[ 34]

رجاًل يقرأ }قل هو هللا أحد{ فقال: َوَجَبْت، فقلُت: ماذا اي رسول هللا؟ قال: اجلنَُّة، قال أبو هريرة: فأردُت أْن أذهَب  
َره، ففرِّْقت أن يفوَتين الَغدَ    -فآثَرُت الَغَداَء مَع رسولِّ هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -اُء مع رسولِّ هللا إىل الرجل فأَُبشِّّ

، مث ذهبت إىل الرجل فـََوَجْدتُُه قد َذَهَب«. أخرجه املوطأ، وأخرج الرتمذي والنسائي املسنَد منه  -صلى هللا عليه وسلم
 .فقط

 [صحيح[ ]األلباني: إسناده صحيح ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح غريب ]الترمذي: [ 6269]جامع: 
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ُد   -رضي هللا عنه  -أبو مسعود االنصاري )جه(  -[ 35] ُ َأَحٌد اْلَواحِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَّللَّ
»  . ابن ماجهأخرجه  الصََّمُد تـَْعدُِّل ثـُُلَث اْلُقْرآنِّ

: هذا إسناده صحيح رجاله ثقات[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لكن فيه البوصيري [ ] 3789  ]ماجه:
 خالف[ 

 
[36  ]-   ِّّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: َخَرْجُت َمَع النَّيبِّ َّ َصلَّى هللاُ  ر َأيبِّ احلََْسنِّ، َعْن َشْيٍخ َأْدَرَك النَّيبِّ هِّ   َصلَّى هللاُ َعَليْ )حم( ُمَهاجِّ

«، قَاَل: َوإَِّذا آَخُر يـَْقَرأُ: ُقْل  َوَسلََّم يفِّ َسَفٍر َفَمرَّ بَِّرُجٍل يـَْقَرأُ: ُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن، قَاَل: »َأمَّا َهَذا فـََقْد بَرَِّئ مَِّن الشِّّ  ْركِّ
َا َوجَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »هبِّ ُ َأَحٌد، فـََقاَل النَّيبِّ  .  َبْت َلُه اجْلَنَُّة«ُهَو اَّللَّ

ُ َأَحٌد فـََقاَل: »َأمَّا َهَذا فـََقْد ُغفَِّر َلُه«ويف رواية أخرى،  َع آَخَر يـَْقَرأُ: ُقْل ُهَو اَّللَّ  . َأخرجه مسند أمحد. َومسِّ
وفيه 23206  ،16617  ،23194  ،16605]مسند:   شريك،  أحدهما  في  بإسنادين  أحمد  رواه  ]الهيثمي:  صحيح[  حديث  ]شعيب:   ]

 [ خالف، وبقية رجاله رجال الصحيح 
 

َمْن قـََرَأ بـَُقلِّ ُهَو  )حم( ُأيَبّ ْبنِّ َكْعٍب، َأْو َعْن رَُجٍل، مَِّن اأْلَْنَصارِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »  -[  37]
» َا قـََرَأ بِّثـُُلثِّ اْلُقْرآنِّ ُ َأَحٌد، َفَكَأَّنَّ  . َأخرجه مسند أمحد. اَّللَّ

ه، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن قد اختلف على هالل بن يساف فيه[ ]الهيثمي:  [ ]شعيب: صحيح لغير 21275]مسند:  
ِحيحِ   [ َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 
ُ    -رضي هللا عنه    -  أبو أمامة)حم(    -[  38] َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّرُجٍل َوُهَو يـَْقَرأُ }ُقْل ُهَو اَّللَّ قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

ََذا اجْلَنَُّة«1َأَحٌد{ ]اإلخالص:   . َأخرجه مسند أمحد. [ فـََقاَل: »َأْوَجَب َهَذا« َأو »َوَجَبْت هلِّ
، َوِفيِه َعِليُّ ْبُن َيِزيَد َوُهَو َضِعيفٌ [ ]شعيب: صحيح لغيره، 22289]مسند:   [ وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ

 
َوَسلََّم: »  -[  39] َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَلْت:  َا  َأهنَّ هِّ  أُمِّّ َعْن  الرَّمْحَنِّ،  َعْبدِّ  ْبنِّ  مُحَْيد  َأَحٌد  )حم(   ُ اَّللَّ ُهَو  ُقْل 

»  . َأخرجه مسند أمحد. تـَْعدُِّل ثـُُلَث اْلُقْرآنِّ
رواه أحمد والطبراني في األوسط، ورجال أحمد رجال  لهيثمي:  ]ا[ ]شعيب: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح[  27274]مسند:  
 [ الصحيح.

 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابْـ   -[  40] ُّ َصلَّى هللاُ  أَبِّيهِّ، قَاَل: َدَفَع إِّيَلَّ النَّيبِّ ، َعْن  نـَْوَفٍل اأْلَْشَجعِّيِّ أُمِّّ َسَلَمَة، َوقَاَل:  )حم( فـَْرَوة ْبنِّ  َنَة 

ُتُه، فـََقاَل: »َما فـََعَلتِّ  ُ، مثَّ أَتـَيـْ َا أَْنَت ظِّْئرِّي« قَاَل: َفَمَكَث َما َشاَء اَّللَّ َها،  »إَِّّنَّ  اجْلَارِّيَُة، َأوِّ اجْلَُوْيرِّيَُة؟« قَاَل: قـُْلُت: عِّْنَد أُمِّّ
ْئَت؟«، قَاَل: قـُْلُت: تـَُعلُِّّمينِّ َما َأُقوُل عِّْنَد َمَنامِّي، فـََقاَل: »اقْـَرْأ عِّْنَد َمَنامَِّك قُ  يُء َما جِّ ْل اَي أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن« قَاَل: »َفَمجِّ

«. َأخرجه مسند أمحد. قَاَل: »مثَّ ََنْ َعَلى َخا  ْركِّ َا بـََراَءٌة مَِّن الشِّّ َتَِّها، فَإِّهنَّ  متِّ
ِد بْ 23807]مسند:   ِحيِح َغْيَر َخالَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ِن َأْسَلَم، [ ]شعيب: حديث حسن على اضطراٍب في إسناده[ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 [ َوُهَو ِثَقةٌ 

 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -رضي هللا عنه    -عبد هللا بن مسعود    )حب(  -[  41] ِّّ َصلَّى اَّللَّ ُز َأَحدُُكْم َأْن يـَْقَرَأ قَاَل: »َعنِّ النَّيبِّ أَيـَْعجِّ
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َلةٍ  ُ َأَحٌد{ ]اإلخالص:    ؟«ثـُُلَث اْلُقْرآنِّ ُكلَّ لَيـْ [« أخرجه ابن  1قَاُلوا: َوَمْن يُطِّيُق َذلَِّك اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »}ُقْل ُهَو اَّللَّ
 .حبان

 [  إسناده صحيح على شرط الشيخين  [ ]شعيب:صحيح[ ]االلباني: 2576]حبان: 
 

 املعوذتان 
تـََر آايٍت    -َأن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه    -)م ت د س( عقبة بن عامر    -[  42] قال: »أمَلْ 

{ و }ُقْل َأُعوُذ بَِّربِّّ النَّاسِّ     .{«أنزَِّلت هذه الليلَة، مل يـَُر مِّثُلُهن َقطُّ }ُقْل َأُعوُذ بَِّربِّّ اْلَفَلقِّ
رسوُل هللا   قال يل  قال:  رواية  »أُنزل  -عليه وسلم   صلى هللا  -ويف  أُنزلت    -:  َقطُّ:    -أو  مثُلُهن  يـَُر  مل  آايت  عليَّ 

رُفـََقاءِّ أصحابِّ حممد    « أخرجه مسلم. -صلى هللا عليه وسلم  -املعوذتني«. زاد يف رواية عند ذِّْكر عقبة »وكان من 
 وأخرج الرتمذي، والنسائي األوىل.

انقـََته يف َسَفر، فقال يل: اي عقبة،    -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا  ويف رواية أيب داود والنسائي قال: »كنُت َأُقوُد برس
أال ُأَعلِّّمك خري سورتني ُقرِّئَتا؟ فعلَّمين }قل أعوذ برب الفلق{ و }قل أعوذ برب الناس{ فلم يرين ُسررُت هبما جداً،  

للناس، فلما فرغ رسوُل هللا   من الصالة    -لى هللا عليه وسلمص  -فلما نزل لصالة الصبح َصلَّى هبما صالة الصُّبحِّ 
 التفَت إِّيلَّ، فقال: اي عقبُة، كيف رأيَت؟«.

صلى    -عن املعوذتني؟ قال عقبة: فأمََّنا هبما رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم   -اختصره النسائي »أنه سأل رسول هللا  
 يف صالة الفجر«. -هللا عليه وسلم

وهو راكب، فوضعت يدي على َقَدمِّهِّ، فقلت: أقرْئين    -صلى هللا عليه وسلم   -وله يف أخرى قال: »اتَّبعُت رسوَل هللا  
)سورة هود( أو )سورة يوسف( قال: لن تقرَأ شيئاً أبلَغ عند هللا من ]آايت[ أْنزَِّلْت عليَّ الليلَة، مل يُر مثُلهن }ُقْل َأُعوُذ  

{ و }ُقْل َأُعوُذ بَِّربِّّ النَّاسِّ   .{«بَِّربِّّ اْلَفَلقِّ
أخ يف  هللا  وله  برسول  أقوُد  َأان  »بينما  قال:  وسلم  -رى  عليه  هللا  ُقْل،  -صلى  عقبة،  اي  فقال:  َغَزاة،  يف  ]راحلَته[ 

فاستمعُت، فقال: اي عقبة قل، فاستمعُت، فقال الثالثة، فقلُت: ما أقوُل؟ فقال: }ُقْل ُهَو هللا أَحد{ فقرأ حَّت ختمها،  
{ وقر  اْلَفَلقِّ بَِّربِّّ  َأُعوُذ  { فقرأُت معه، حَّت ختمها، مث  مث قرأ }ُقْل  النَّاسِّ بَِّربِّّ  َأُعوُذ  أُت معه حَّت ختمها، مث قرأ }ُقْل 

 قال: ما تـََعوَّذ ِبثلهنَّ أحد«  
  -بـَْغَلة َشْهَباُء، فركبها، فأخذ عقبُة يقودها به، فقال النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قال: »ُأْهدِّيْت للنيبِّّ  

. مِّْن َشرِّ َما َخَلَق{ فأعادها ]علّي[، حَّت قرأَُتا، فعرف أين مل    -وسلمصلى هللا عليه   لعقبَة: اقرأ }ُقْل َأُعوُذ بَِّربِّّ اْلَفَلقِّ
 يعين: ِبثلها«.  -َأفْـَرْح هبا جدًا، فقال: لعلَك ََتَاَوْنَت هبا؟ فما قمُت 

نَقب من تلك النِّّقاب، إِّْذ قال: أال تركُب اي يف    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قال: »بينما أقوُد برسول هللا  
، مث قال: أال  -صلى هللا عليه وسلم  -َأْن أركَب مركب رسولِّ هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -عقبُة؟ فََأْجَلْلُت رسوَل هللا  

ية، فنزل فركبُت ُهَنيَهة ونـََزلُت، وركَب رسوُل هللا   ، مث  -صلى هللا عليه وسلم  -تركب اي عقبُة، فأْشَفْقُت َأن يكوَن َمْعصِّ
{ و }ُقْل َأُعوُذ بَِّربِّّ  { قال: َأال ُأَعلِّّمك سورتني من خري سورتني قـََرَأ هبما الناُس؟ فَأقرأين }ُقْل َأُعوُذ بَِّربِّّ اْلَفَلقِّ  النَّاسِّ
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َّنِّ  هبما كلما  اقرْأ  عقبُة؟  اي  رأيَت  فقال: كيف  يب[،  ]مرَّ  مث  ما،  هبِّ فقرَأ  فتقدَّم  الصالُة،  وُقمَت«.فأقيمتِّ   َت 
 وزاد يف أخرى »ما َسَأَل سائِّل ِبثلهما، وال استعاَذ ُمْسَتعِّيذ ِبثلهما«.

َنا رِّيح    -صلى هللا عليه وسلم  -وأليب داود يف أخرى قال: »بينا أان أسرُي مع رسولِّ هللا   يَـتـْ بني اجلُْحَفة واألْبواءِّ، إِّْذ َغشِّ
الناس، ويقول: اي    -صلى هللا عليه وسلم  -وظُلمة شديدة، فجعل رسوُل هللا   الفلق، وأعوذ برب  يتعوَّذ ِبعوذ برب 

 عوَّذ متعوِّذ ِبثلهما« وقال: »ومسعُته يَؤمَُّنا هبما يف الصالة«. عقبُة، تـََعوَّْذ هبما، فما ت
»َأَمَرين رسوُل هللا   قال:  آخر  الرتمذي من هذا طرفاً  ُدبُر كل  -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرج  أقرأ ابملعوذتني يف    أن 

 .صالة«
 [ ]صحيح[ 6270]جامع: 

 
صلى هللا عليه    -قال: »أصابنا َطشٌّ وظُْلَمة، فانتظران رسوَل هللا    -رضي هللا عنه   -)س( عبد هللا بن ُخبيب    -[  43]

ليصلي بنا... ]مث ذكر كالماً معناه[ فخرج، فقال: ُقْل، قـُْلُت: ما أقول؟ قال: }ُقْل ُهَو هللا َأَحد. هللا الصمُد{   -وسلم
 ثالاًث[، تكفيك كلَّ شيء«.حني متسي وحني ُتصبح ] -واملعوذتني 

صلى هللا    -يف طريق مكة، فأصبُت خلوة من رسولِّ هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »كنُت مع رسولِّ هللا 
{ حَّت -عليه وسلم ، َفَدَنوُت منه، فقال: ُقْل، قلُت: ما أقول؟ قال: ُقل، قلُت: ما أقول؟ قال: }ُقْل َأُعوُذ بَِّربِّّ اْلَفَلقِّ

 . مها، مث قال: }قل أعوذ برب الناس{ حَّت ختمها، مث قال: ما تـََعوََّذ الناُس ِبفضَل منهما« أخرجه النسائيخت
 [ صحيح اإلسناد [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 6271]جامع: 

 
: »اقرأ اي جابر،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)س( جابر بن عبد هللا    -[  44]

{ فقرْأَُتما، فقال: اقرأ    -ِبيب أنَت وأُمِّّي    -قلُت: وماذا أقرأ  { و }ُقْل َأُعوُذ بَِّربِّّ النَّاسِّ قال: اقرأ }ُقْل َأُعوُذ بَِّربِّّ اْلَفَلقِّ
 . ثلهما« أخرجه النسائيهبما، ولن تقرَأ ِب

 [ حسن صحيح : إسناده حسن[ ]األلباني: رعبد القاد [ ] 6272]جامع: 
 
يَـ   -[  45] َوالنَّاُس  َسَفٍر  َوَسلََّم يفِّ  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َمَع  رَُجٌل: ُكنَّا  قَاَل  قَاَل:  اْلَعاَلءِّ،  أبو  ْعَتقُِّبوَن، َويفِّ  )حم( 

َقينِّ  ، فـََلحِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َونـَْزَليتِّ  مِّْن بـَْعدِّي، َفَضَرَب َمْنكِّيَبَّ، فـََقاَل: " ُقْل:  الظَّْهرِّ قِّلٌَّة، َفَحاَنْت نـَْزَلُة َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
، فـََقَرَأَها َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َوقـََرْأَُتَا َمَعُه، مثَّ قَاَل: " ُقْل: َأُعوُذ    َأُعوُذ بَِّربِّّ اْلَفَلقِّ "، فـَُقْلُت: َأُعوُذ بَِّربِّّ اْلَفَلقِّ

 . ا«َرَأَها َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوقـََرْأَُتَا َمَعُه، قَاَل: »إَِّذا أَْنَت َصلَّْيَت فَاقْـَرْأ هبِِّّمَ بَِّربِّّ النَّاسِّ "، فـَقَ 
ريِّ ويف رواية خمتصرة عن   خِّّ ْبنِّ الشِّّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  ْبنِّ  اْلَعاَلءِّ ]  يَزِّيَد  َأنَّ  [أبو  قـَْومِّهِّ،  َعَلْيهِّ  ، َعْن رَُجٍل مِّْن  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

ْلُمَعوَِّذَتنْيِّ "  . َوَسلََّم، َمرَّ بِّهِّ، فـََقاَل: " اقْـَرْأ هبَِِّّما يفِّ َصاَلتَِّك: ابِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

َوِرَجاُلهُ 20744،  20745  ،20284]مسند:   َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  الشيخين[  رجال  ثقات  رجاله  صحيح،  إسناده  ]شعيب:  ِرَجاُل [   
ِحيحِ   [ الصَّ
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 فضل السبع األول 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َأَخَذ السَّْبَع اأْلَُوَل فـَُهَو َحرْبٌ«  -رضي هللا عنها    -)حم( عائشة    -[  46] َّ َصلَّى هللاُ  .  َأنَّ النَّيبِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
حسن[  24531  ،24443]مسند:   إسناده  ]شعيب:  غير  ]الهيثمي:  [  الصحيح  رجال  البزار  ورجال  والبزار  أحمد  هند  رواه  بن  حبيب 

األسلمي وهو ثقة، رواه بإسناد آخر رجاله رجال الصحيح، ورواه بإسناد آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال مثله  
 [ ولكن سقط من اإلسناد رجل

 

ثْـَلهُ  -رضي هللا عنه  -)حم( أبو هريرة  -[ 47] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مِّ  خرجه مسند أمحد. . أَ َعنِّ النَّيبِّ
رواه أحمد والبزار ورجال البزار رجال الصحيح غير حبيب بن هند األسلمي  ]الهيثمي:  [ ]شعيب: حديث حسن لغيره[  24444]مسند:  

وهو ثقة، رواه بإسناد آخر رجاله رجال الصحيح، ورواه بإسناد آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال مثله ولكن سقط 
 [ اإلسناد رجلمن 

 

 سورة مشرتكة 
: »َمن َسرَُّه أن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)ت( عبد هللا بن عمر  -[ 48]

 {«َماُء اْنَشقَّتْ يـَْنظَُر إِّىل يوم القيامة كأنه رَْأُي َعنْي فليقرأ }إَِّذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت{ و }إَِّذا السََّماُء انـَْفَطَرْت{ و }إَِّذا السَّ 
 . يأخرجه الرتمذ

 [ صحيح [ ]األلباني: صحيح[ ]عبد القادر: 6276]جامع: 
 

 : يف فضل القراءة والقارئ الثالث الفصل                                    
قال: »ما اجتمع قوم يف بيت من   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة  -[ 49]

يَـْتهم الر  ُلوَن كتاَب هللا عزَّ وجلَّ، ويـََتَداَرُسونَه بينهم، إِّال نزلت عليهم السكينُة، َوَغشِّ محُة،  بـُُيوتِّ هللا تبارك وتعاىل يـَتـْ
 .هللا فيمن عنده« أخرجه أبو داودوَحفَّْتهم املالئكة، وذكرهم 

 ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 6279]جامع: 
 
صلى هللا عليه وسلم قال: »َأُيِّبُّ أحدُكم إذا رجع إىل    -أنَّ رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)م( أبو هريرة  -[ 50]

َان؟ قْلَنا: نعم، قال: فثالُث آايت يقرأ هبنَّ أحدُكم يف صالة خري له من ثالثِّ   أهله أن ُيَِّد َثالَث َخلَِّفات عِّظام مسِّ
َان« أخرجه مسلم  . َخلَِّفات عِّظام مسِّ

 [ ]صحيح[ 6280]جامع: 
 
وحنن يف الصُّفَّة،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »خرج رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)م د( عقبة بن عامر  -[ 51]

قطيعةِّ   فيأيَت منه بناقتني َكْوَماَوْينِّ يف غري إمْث وال -َأو قال: إىل الَعقيقِّ  -فقال: أَيُّكم ُُيبُّ أن يـَْغُدَو كلَّ يوم إىل بُْطَحاَن 
آيتني من كتاب هللا    -أو يقرأ  -رحم؟ فقلنا: ]اي رسول هللا[ حنبُّ ذلك، قال: َأفال يـَْغدو أحدُكم إِّىل املسجد، فـَيَـْعَلَم 

 خري له من انقتني، وثالث ]خري له من ثالث[، وأربع خري له من أربع، ومن أْعدادِّهنَّ من اإلبل« أخرجه مسلم. 
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إىل »كوماَوين«، مث قال: »زَْهَراَوْين بغري إمث ابهلل عز وجل وال َقْطعِّ رحم؟ قالوا: ُكلَُّنا اي  ويف رواية أيب داود قال مثله 
رسول هللا، قال: َفأَلْن يـَْغُدَو َأحدُكم كلَّ يوم إىل املسجد، فيتعلَّم آيتني من كتاب هللا عز وجلَّ، خري له من انقتني، وإْن  

 .ثالث فثالث، مثل أعدادِّهنَّ من اإلِّبل«
 [ ]صحيح[ 6281]جامع: 

 
يقول: »َمن    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا بن مسعود    -[  52]

قرَأ حرفاً من كتابِّ هللا فـََلُه بِّهِّ حسنة، واحلسنُة بعشر أمثاهلا، ال َأقول: »امل« حرف، ولكن »أَلف« حرف، و »الم«  
 . حرف، و »ميم« حرف« أخرجه الرتمذي

 [ صحيح [ ]األلباني: حديث صحيح ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه]الترمذي: [ 6282]جامع: 
 
قال: »ما َأذَِّن هللا لشيء    -صلى هللا عليه وسلم   -َأن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو هريرة    -[  53]

 ما َأذَِّن لنيّب: أن يـََتغَّنَّ ابلقرآن، َُيهُر به«. 
   .أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

 [ ]صحيح[ 6283]جامع: 
 
عامر    -[  54] بن  عقبة  د س(  عنه    -)ت  عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا  يقول:    -صلى هللا 

ّر ابلصدقة«. أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي رُّ ابلقرآن كاملُسِّ  . »اجلَاهُر ابلقرآن كاجلاهر ابلصدقة، واملُسِّ
ّر بقراءة القرآن أفض ُل من الذي ُيهر، ألن صدقة السر أفضل عند أهل  وقال الرتمذي: معَّن احلديث: أن الذي ُيسِّ

رُّ ]ابلعمل[ ال   العلم من صدقة العالنية، وإَّنا معَّن هذا عند أهل العلم: لكي أيََْمن الرجل من الُعْجب، ألن الذي ُيسِّ
 خُياف عليه العجب ما خُياف عليه يف العالنية. 

[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]األلباني:  إسناده حسن ]عبد القادر:  ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[  [  6285]جامع:  
 [ صحيح

 
صلى هللا عليه وسلم قال: »ُييء صاحُب القرآن يوم   -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  55]

القيامة، فيقول: اي رب َحلِّّه، فُيلَبس َتَج الكرامة، مث يقول: اي رب زِّده، فُيلَبس ُحلَّة الكرامة، مث يقول: اي رب ارَض  
 ، ويعطى بكل آية حسنة« أخرجه الرتمذي. عنه، فيقول: رضيُت عنه، فيقال له: اقرأ َواْرقَ 

 . وله يف أخرى حنوه، ومل يرفعه، قال: وهذا أصح عندان
 والموقوف أصح[  قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح]عبد القادر:  [حسن [ ]األلباني: 6290]جامع: 

 
:  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)د ت( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  56]

أخرجه   هبا«.  تقرأ  آية  آخر  عند  منزلك  فإن  الدنيا،  دار  تُرتِّل يف  ورَتِّْل كما كنت  َواْرَق  اقرْأ  القرآن:  لصاحب  »يقال 
 . الرتمذي وأبو داود
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]األلباني:    القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود[[ ]عبد  6291]جامع:  
 حسن صحيح[ 

 
: »املاهُِّر ابلقرآن  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنها    -)خ م د ت( عائشة    -[  57]

يق والذي  الرَبَرَةِّ،  الكَِّرامِّ  السََّفَرةِّ  ومسلم. مع  البخاري  أخرجه  أجران«  له  شاق،  عليه  وهو  فيه  ويـَتَـتَـْعَتُع  القرآن   رأ 
احلديث. وليس فيه لفظة »يتتعتع«، وقال أبو داود    ...« ويف رواية أيب داود والرتمذي »الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به

 . »وهو يشتد عليه« 
 [ ]صحيح[ 6292]جامع: 

 

قال: »بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسُه مربوطة عنده،    -رضي هللا عنه    -)خ( أسيد بن حضري    -[  58]
الفرس،  فجالت  قرأ  مث  الفرس،  فسكنت  فسكت،  فجالت،  فقرأ،  الفرس،  َفسكَنت  َفسكَت،  الفرُس،  َجاَلْت  إْذ 

ه رفع رأسه إِّىل السماء، فإذا مِّثُل الظُّلَّة، فيها أمثاُل  فانصرف، وكان ابنه ُيىي قريباً منها، ]فأشفق أن ُتصيبه[ وملا أخَّر 
النيبَّ   أصبح حدََّث  فلما  عليه وسلم   -املصابيح،  قال:  -صلى هللا  ُحَضري[  اْبَن  اي  ]اقرأ  ُحَضري  ابَن  اي  اقرأ  فقال:   ،

ْثُل الظُّلَّة فيها  َأْشَفْقُت اي رسوَل هللا أن تطَأ ُيىي ، وكان منها قريباً، فانصرفُت إليه، ورفعُت رأسي إ ىل السماء، فإِّذا مِّ
أمثاُل املصابيح، فخرجت حَّت ال أراها، قال: وتدري ما ذاك؟ قال: ال، قال: تلك املالئكُة َدَنْت لصوتك، ولو قرأَت  

 . ألصبحْت ينظر الناُس إليها، ال تتوارى منهم«. أخرجه البخاري
 [ معلق وهو موصول من طرق صحيحة [ ]6293]جامع: 

 
»أن َأَسْيد بَن حضري بينما هو ليلة يقرأ يف مِّْرَبدِّهِّ، إْذ جالْت فرُسه،    -رضي هللا عنه   -)م( أبو سعيد اخلدري   -[ 59]

الظُّلَّة فوق   مثُل  فإذا  إليها،  تطَأ ُيىي، فقمت  أن  ُأَسيد: فخشيُت  قال  أيضاً،  فقرأ، مث جالْت  ُأخرى،  فقرأ، مث جالْت 
َعَرَجتْ  السُُّرج  أمثال  فيها  رسولِّ هللا  رأسي،  على  فغدوُت  قال:  أراها،  ما  اجلوِّ حَّت  يف  وسلم  -  عليه  ،  -صلى هللا 

صلى هللا    -فقلُت: اي رسوَل هللا، بينما أان البارحَة من جوف الليل َأقرأُ يف مِّْرَبدِّي، إذ جالْت فرسي، فقال رسوُل هللا  
فقال رس-عليه وسلم أيضاً،  جالت  فقرأُت، مث  قال:  ابَن حضري،  اقرأ  عليه وسلم  -وُل هللا  :  ابَن  -صلى هللا  اقرأ   :

فقال رسوُل هللا   أيضاً،  قال: فقرأت مث جالت  فانصرفُت،  -صلى هللا عليه وسلم  -حضري،  قال:  ابن حضري،  اقرأ   :
أراها،   ما  السُُّرج عرجْت يف اجلوِّ حَّت  َأمثال  فيها  الظُّلَّة،  مثل  فرأيُت  تطَأه،  أن  منها، فخشيُت  قريباً  فقال  وكان ُيىي 

عليه وسلم  -رسوُل هللا   تسترت  -صلى هللا  ما  الناُس  يراها  قرَأَت ألصبحْت  ولو  لك،  تستمع  املالئكُة كانت  تلك   :
منهم«. أخرجه مسلم، وأورده احلميديُّ يف أفراد مسلم من مسند أيب سعيد اخلدري، وأورد احلديث الذي قبله يف أفراد  

وأورده أبو مسعود الدمشقي يف مسند أيب سعيد، وهو عندي أحق ِبسند  البخاري من مسند ُأَسيد بن ُحَضري، وقال:  
 ُأَسْيد بنِّ حضري، وأن يكون متفقاً بني البخاري ومسلم. 

ُأَسيد، وقد   إَّنا أخرج هذا احلديث عن ]أيب سعيد[ اخلدري عن  البخاري أيضاً  ، فإن  قلُت: واحلق يف يدي احلميديِّّ
 ونبَّهنا على ما ذكره احلميديُّ. أوردان احلديثني مفردين، كما أورداه، 

 [ ]صحيح[ 6294]جامع: 
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قال: »كان رجل يقرأ )سورة الكهف( وعنده فرس مربوطة   -رضي هللا عنه    -)خ م ت( الرباء بن عازب    -[  60]
، فذكر  -صلى هللا عليه وسلم  -بَشطََننْي، فـَتَـَغشَّْته َسحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه يـَْنفُِّر منها، فلما أصبح أتى النيبَّ  

ويف رواية »اقرأ فالن، فإهنا السكينة تنزَّلْت عند القرآن« »أو للقرآن«،  له ذلك، فقال: تلك السكينُة تـَنَـزََّلْت للقرآن«  
 .ويف رواية »تنزَّلْت ابلقرآن« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي 

 [ ]صحيح[ 6295]جامع: 
 

: »َمَثُل املؤمن الذي  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( أنس بن مالك    -[  61]
القرآن، مثل التمرة، طَْعُمها طَيِّّب،   القرآن، َمَثل األُتْـُرّجة، رُِّيها طّيب، وطعمها طيِّّب، ومثُل املؤمن الذي ال يقرأُ  يقرأُ 

يقرأُ  الذي  الفاجر  ومثل  هلا،  ريح  يقرْأ    وال  ال  الذي  الفاجر  ومثل  ُمّر،  وطعمها  طَيِّّب،  رُِّيها  الرَُّْيَانة،  القرآن، كمثل 
ْبك منه شيء،   القرآن، كمثل احلنظلة، طعمها ُمّر، وال ريح هلا، ومثل جليس الصاحل، كمثل صاحب املِّْسك، إِّن مل ُيصِّ

من سواده َأصابك من دخانه«. أخرجه    َأصابك من رُيه، ومثل جليس السوء، كمثل صاحب الكِّري، إن مل يصْبك منه 
 .أبو داود
 ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 6296]جامع: 

 

»أن انفع بن عبد احلارث َلقي عمَر بُِّعْسفان، وكان عمُر استعمله على أهل    -رمحه هللا    -)م( عامر بن واثلة   -[  62]
قال:   موالينا،  من  موىل  قال:  أَبـَْزى؟  ابُن  وَمنِّ  قال:  أَبـَْزى،  ابَن  قال:  الوادي؟  أهل  على  استعملَت  َمن  فقال:  مكة، 

صلى هللا    -تاب هللا عز وجل، وإنه عامل ابلفرائض، قال عمر: أَما إنَّ نبيَّكم  فاْسَتْخَلفَت عليهم موىل؟ قال: إنه قارئ لك
 . قد قال: إن هللا يرفع هبذا الكتاب أقواماً، ويضع به آخرين« أخرجه مسلم -عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 6297]جامع: 
 

قال: »خريُكم َمن تعلَّم    -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)خ ت د( عثمان بن عفان    -[  63]
أبو عبد الرمحن السَُّلمي: »فذاك الذي   البخاري، والرتمذي، وأبو داود، وزاد الرتمذي: قال  القرآَن وعلَّمه«. أخرجه 

 بلغ احلجاج بن يوسف. أقعدين مقعدي هذا« وعلَّم القرآن يف زمن عثمان، حَّت 
أو َأفضُلكم    -قال: »خريُكم    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى للبخاري »أو عّلمه«، ويف أخرى للرتمذي: أن النيبَّ  

 . َمن تعلَّم القرآن« -
 [ ]صحيح[ 6298]جامع: 

 

أيب طالب    -[  64] بن  عنه    -)ت( علي  النيبَّ    -رضي هللا  تعلَّم    -صلى هللا عليه وسلم  -أن  من  قال: »خريُكم 
 .القرآن وعّلمه« أخرجه الرتمذي 

  [ لغيرهصحيح له الذي قبله فهو به حسن[ ]األلباني: إسناده ضعيف ويشهد [ ]عبد القادر: 6299]جامع: 
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مالك  )جه(   -[  65] بن  عنه    -  أنس  مَِّن    -رضي هللا  َأْهلِّنَي  »إِّنَّ َّللَِِّّّ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
، َأْهُل اَّللَِّّ َوَخاصَُّتُه« « قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َمْن ُهْم؟ قَاَل: »ُهْم َأْهُل اْلُقْرآنِّ  .ابن ماجهأخرجه  النَّاسِّ

]شعيب: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بديل،   ]األلباني: صحيح[  [هذا إسناد صحيح رجاله موثقون البوصيري:  [ ]215  ]ماجه:
 فإنه ال بأس به[ 

 

بِّ   -رضي هللا عنه   - أبو سعيد اخلدري )جه(  -[ 66] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »يـَُقاُل لَِّصاحِّ
َر َشيْ   . ابن ماجهأخرجه   ٍء َمَعُه« اْلُقْرآنِّ إَِّذا َدَخَل اجْلَنََّة اقْـَرْأ َواْصَعْد، فـَيَـْقَرأُ َوَيْصَعُد بُِّكلِّّ آيٍَة َدرََجًة َحَّتَّ يـَْقَرَأ آخِّ

]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف    : في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف[ ]األلباني: صحيح[البوصيري [ ]3780 ]ماجه:
 لضعف عطية[ 

 

 : يف أحاديث متفرقة الرابع الفصل  
]أنه[ »مرَّ على قارئ يقرأ القرآن، مث يسأل الناس به، فاسرتجع  -رضي هللا عنه   -)ت( عمران بن حصني  -[ 67]

يقول: َمن قرأ القرآن، فليسأل هللا به، فإنه سيجيء أقوام   -صلى هللا عليه وسلم -عِّمراُن، وقال: مسعُت رسوَل هللا 
 . يقرؤون ]القرآن[ ويسألون به الناس« أخرجه الرتمذي 

[ وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، فإن له شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن [ ]عبد القادر: 6303مع: ]جا
 [ حسن ]األلباني: 

 

»هنى أن ُيساَفر   -صلى هللا عليه وسلم -أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما   -)خ م ط د( عبد هللا بن عمر  -[ 68]
 أخرجه البخاري، ومسلم، واملوطأ، وأبو داود. «. ابلقرآن إىل أرض العدوّ 

 قال مالك: وإَّنا ذلك خمافَة أن يناله العدو. 
 قال: »ال ُتسافِّروا ابلقرآن، فإين ال آمن أن يـََناَله العدو«. -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم: أنَّ رسوَل هللا 

 ويف أخرى »فإين أخاُف أن يناَله العدو«.
 .[«وقال أيوب: »فقد انله العدوُّ وخاصموكم ]به

 [ ]صحيح[ 6305]جامع: 
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 الباب الثاني: يف فضل مجاعة من األنبياء ورد ذِكْر فضلهم عليهم السالم 
 ]عليه السالم[ وولده إبراهيم  

، فقال  -صلى هللا عليه وسلم -قال: جاء رجل إِّىل رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه   -)م د ت( أنس بن مالك  -[ 69]
أخرجه مسلم، والرتمذي، وأبو   .: ذاك إِّبراهيم خليُل هللا-صلى هللا عليه وسلم -فقال رسوُل هللا  ،له: اي َخرْيَ الرَبِّيَّةِّ 

 داود، وليس عند أيب داود »خليُل هللا«. 
 [ ]صحيح[ 6306]جامع: 

 

: »إن  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ( عبد هللا بن عمر بن اخلطاب   -[ 70]
  .إبراهيم« أخرجه البخاري الكرمي بَن الكرمي بنِّ الكرمي بنِّ الكرمي: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن

 [ ]صحيح[ 6307]جامع: 
 

 موسى ]عليه السالم[ 
قال: »اْسَتبَّ رجل من املسلمني، ورجل من اليهود، فقال   -رضي هللا عنه  -( أبو هريرة جه )خ م ت د  -[ 71]

ُم به  -املسلم: والذي اصطفى حممدًا على العاملني  فقال اليهوديُّ: والذي اصطفى موسى على   -يف َقَسم يـُْقسِّ
، فأخربه  -صلى هللا عليه وسلم -ولِّ هللا العاملني، فرفع املسلم عند ذلك يده، فلطم اليهوديَّ، فذهب اليهوديُّ إىل رس 

وين على موسى، فإن الناَس َيْصَعُقون، فأكون أول َمن يُفيق، فإذا موسى   ، فقال: ال خُتَريِّّ الذي كان من َأْمرِّهِّ وأْمرِّ املسلمِّ
 ابطش جبانب العرش، فال أدري أكان فيمن َصعَِّق فأفاق، أو كان ِمن استثَّن هللا عز وجل؟«. 

ْلَعَته ُأعطَِّي هبا شيئاً كرهه، فقال: ال والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه  ويف رواية  قال: »بينما يهودّي يعرِّض سِّ
  -صلى هللا عليه وسلم -رجل من األنصار، فقام فلطم وجهه، وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنيبُّ 

َ َلَطْمَت وجهه؟ فذكره،  بني أظهران؟ فذهب إليه، فقال: اي أاب القاسم، إن يل ذِّمَّ  ة وعهدًا، فما ابُل فالن لطمين؟ فقال: ملِّ
َب النيبُّ  َفخ يف الصور،   ،حَّت رُئَِّي يف وجهه -صلى هللا عليه وسلم -فـََغضِّ لوا بني أنبياء هللا، فإنه يـُنـْ مث قال: ال تُفضِّّ

ذ   فَيْصَعُق َمن يف السماوات ومن يف األرض إِّال من شاء هللا، مث يُنَفخ فيه أخرى فأكون أوَل من يُبَعُث، فإذا موسى آخِّ
َب بَِّصْعَقةِّ الطُّور، أم بُعث قَبلي؟ وال أقول: إن أحداً  أفضل من يونس بن َمَّّت« أخرجه   ابلعرش، فال أدري: أُحوسِّ

 البخاري ومسلم. 
قال: »إين ألوَُّل َمْن يَرفع رأسه بعد النفخة، فإذا موسى ُمتعّلق   -صلى هللا عليه وسلم  -وللبخاري طرف: أن النيبَّ 

 ابلعرش«. 
ْلعة، وقال يف  وأخرج أبو داود حنو األوىل خمتصرًا، ومل يذكر السبب، وأخرج الرتمذي حنو الثانية، ومل يذكر َعرْ  ض السِّّ

 آخره: »ومن قال: أان خري من يونس بن َمَّتَّ فقد كذب« 
قَاَل: قَاَل رَُجٌل مَِّن اْليَـُهودِّ بُِّسوقِّ اْلَمدِّيَنةِّ، َوالَّذِّي اْصطََفى ُموَسى َعَلى اْلَبَشرِّ فـََرَفَع رَُجٌل مَِّن  ويف رواية عند ابن ماجه، 

هِّ  تـَُقوُل َهَذا َوفِّيَنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ َفذُكَِّر َذلَِّك لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ اأْلَْنَصارِّ َيَدُه فـََلَطَمُه، قَاَل: 
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ُ َعزَّ َوَجلَّ: }َونُفَِّخ يفِّ الصُّورِّ َفَصعَِّق َمْن يفِّ السََّمَواتِّ َوَمْن يفِّ اأْلَْرضِّ  ُ مثَّ نُفَِّخ  إِّ  َوَسلََّم، فـََقاَل: " قَاَل اَّللَّ الَّ َمْن َشاَء اَّللَّ
ٌذ بَِّقائِّ  ُوَسى آخِّ ، َفاَل َأْدرِّي  فِّيهِّ ُأْخَرى فَإَِّذا ُهْم قَِّياٌم يـَْنظُُروَن{، فََأُكوُن َأوََّل َمْن رََفَع رَْأَسُه، فَإَِّذا َأاَن ِبِّ َمٍة مِّْن قـََوائِّمِّ اْلَعْرشِّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن قَاَل: َأاَن َخرْيٌ مِّْن يُوُنَس ْبنِّ َمَّتَّ فـََقْد َكَذَب "َأرََفَع رَْأَسُه قـَْبلِّي، َأْو َكاَن ِمَِّّنِّ اسْ   .  تَـْثََّن اَّللَّ
 ]صحيح[ [ 4274 ]ماجه:[ 6308]جامع: 

 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »جاء رجل من اليهود إىل النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو سعيد اخلدري  -[ 72]
َ لطمَت   قد ُلطَِّم وجهه، فقال: اي حممد، إِّن رجاًل من األنصار من أصحابك لطم وجهي، فقال: اْدُعوه، َفَدَعْوُه، فقال: ملِّ

، فسمعُته يقول: والذي وجهه؟ قال: اي رسوَل هللا، إين مررُت ابليهو  على البشر، فقلُت: وعلى   اصطفى موسىديِّّ
وين من بني األنبياء، فإن الناس َيْصَعقون يوم القيامة، فأكون أول من   حممد؟ فأخذْتين غضبة، فلطمُته، فقال: ال ختريِّّ

 قة الطور«.يُفيق، فإذا أان ِبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فال أدري: أفاق قبلي، أو ُجوزِّي بَصعْ 
ويف رواية »فأكون أول من تنشق عنه األرض، فإذا أان ِبوسى، آخذ بقائمة من قوائم العرش... وذكر حنوه« أخرجه  

 . البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 6309]جامع: 
 

َل َمَلُك املوتِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م س( أبو هريرة    -[  73] : »أُْرسِّ
:  إىل موسى، فلما جاءه َصّكه فـََفَقأ عيَنه، فرجع إىل ربه، فقال: َأْرَسْلَتين إىل عبد ال يريد املوَت، فردَّ هللا إليه عيَنه، فقال

ْع إليه، فقل له: يضعْ  ، مث ماذا؟ قال: مث    اْرجِّ يده على َمْْتِّ ثـَْور فله بكل ما غطَّْت يُده من شعرة َسَنة، قال: أْي ربِّّ
: فلو  -صلى هللا عليه وسلم  -املوت، قال: فاآلن، فسأل هللا أْن يُْدنَِّيه من األرضِّ املقدسة رَْمية حَبجر، قال رسوُل هللا  

 لَكثِّيبِّ األمحر« أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.  كنُت مثَّ ألريُتكم قربَه إىل جانب الطريق عند ا
ْب ربَّك، قال: فلطم عني َمَلك املوت، ففقأها... مث ذكر   وملسلم قال: »جاء َمَلُك املوتِّ إىل موسى، فقال له: َأجِّ

 . معناه«
 [ ]صحيح[ 6310]جامع: 

 

اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لَْيَس اخْلَرَبُ َكاْلُمَعايـََنةِّ، إِّنَّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل  - مارضي هللا عنه  -ابن عباس)حم(  -[ 74]
، فـََلْم يـُْلقِّ اأْلَْلَواَح، فـََلمَّا َعاَيَن َما صَ  َا َصَنَع قـَْوُمُه يفِّ اْلعِّْجلِّ  . نَـُعوا، أَْلَقى اأْلَْلَواَح فَاْنَكَسَرْت«اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َأْخرَبَ ُموَسى ِبِّ

 .. َأخرجه مسند أمحدقَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لَْيَس اخْلَرَبُ َكاْلُمَعايـََنةِّ«ويف رواية خمتصرة، 
ِحيحِ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، وَ 1842، 2447]مسند:    [ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 يُونُس ]عليه السالم[ 
قال: »ال ينبغي   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ م د( عبد هللا بن عباس  -[ 75]

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، ومل يذكر أبو داود   «.لعبد أن يقول: أان خري من يونس بن مَّتَّ وَنَسَبه إىل أبيه
 . نسبه إىل أبيه
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 [ ]صحيح[ 6311]جامع: 
 

قال: »ما ينبغي ألحد   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ( عبد هللا بن مسعود  -[ 76]
.»  أن يكوَن خريًا من يونس بن مَّتَّ

 . ويف أخرى »ال يقولنَّ أحدُكم« أخرجه البخاري
 [ ]صحيح[ 6312]جامع: 

 

يقول: ما ينبغي   -صلى هللا عليه وسلم -هللا قال: »كان رسوُل  -رضي هللا عنه   -)د( عبد هللا بن جعفر  -[ 77]
«. أخرجه أبو داود   .لنيب ]أن[ يقول: أان خري من يونس بن مَّتَّ

  [[ ]شعيب: صحيح بما قبله، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن فيه عنعنة محمَّد بن إسحاقحديث حسن [ ]عبد القادر: 6313]جامع: 
 [ صحيح لغيره]األلباني: 

 

قال: »قال هللا تعاىل: ال ينبغي   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)خ م( أبو هريرة  -[ 78]
« أخرجه البخاري ومسلم. -ويف رواية: لعبدي  -لعبد يل    أن يقول: أان خري من يونس بن مَّتَّ

 . خري من يونس بن مَّتَّ فقد َكَذَب«قال: »من قال: أان  -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري: أنَّ رسوَل هللا 

 [ ]صحيح[ 6314]جامع: 
 

 داود ]عليه السالم[ 
قال: »ُخفَِّف على داوَد القرآُن،   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)خ( أبو هريرة  -[ 79]

 فكاَن أيَُْمُر بدوابِّّه أن ُتسَرَج، فيقرؤه قبل أن ُتسرج دوابُّه، وال أيكُل إال من عمل يديه«. 
 . من عمل يديه« أخرجه البخاريويف رواية خمتصرًا قال: »إنَّ داود عليه السالم كان ال أيكل إال 

 [ ]صحيح[ 6315]جامع: 
 

 سُلَيْمان ]عليه السالم[                                                   
يقول: »كانت امرأَتن   -صلى هللا عليه وسلم  -أنه مسَع رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م خ س( أبو هريرة    -[  80]

، وقالت األخرى: إَِّّنا ذهب   معهما ابناُها، جاء الذئُب فذهَب اببن إِّحداُها، فقالت هذه لصاحبتها: إَِّّنا ذهب اببنكِّ
، فتحاكمتا إىل داود، فقضى به للكربى، فخرجتا  كِّني أُشقُّه    اببنكِّ على سليمان بن داود، فأخربَته، فقال: ائتوين ابلسِّّ

تفعل   ال  الصغرى،  فقالت  هللا    -بينهما،  مسعُت    -رمحك  إْن  وهللا  هريرة:  أبو  قال  للصغرى.  به  فقضى  ابُنها،  هو 
 . سائي أيضاً مثله وحنوهابلسكني إال يومئذ، وما كنا نقول إال املُْدية«. أخرجه البخاري، وأخرج مسلم بنحوه، وأخرجه الن

 [ ]صحيح[ 6316]جامع: 
 

: »أن  -صلى هللا عليه وسلم -عن رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما  -( عبد هللا بن عمرو بن العاص جه )س -[ 81]
الاًل ثالثة: سأل هللا عزَّ وجلَّ ُحْكماً ُيصادُِّف حكمه، فُأوتيه، وسأل   سليمان ملا َبَّن بيَت املقدس سأل هللا عز وجلَّ خِّ
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أن ال أيتَِّيُه أحد   -حني فرغ من بناء املسجد  -يه، وسأل هللا عز وجّل هللا عز وجل ُمْلكاً ال ينبغي ألحد من بعدِّهِّ، فُأوت
َهُزه إال الصالُة فيه: أن خُيرَِّجه من خطيئته كيوَم ولدته أُمُّه«  ال يـَنـْ

َسَأَل اَّللََّ ويف رواية عند ابن ماجه،    ، اْلَمْقدِّسِّ بـَْيتِّ  بَِّناءِّ  َداُوَد مِّْن  ْبُن  ُسَلْيَماُن  فـَرََغ  َلمَّا   " ُيَصادُِّف  قَاَل:  ُحْكًما  َثاَلاًث:   
َد َأَحٌد اَل يُرِّيُد إِّالَّ الصَّ  َ َهَذا اْلَمْسجِّ َبغِّي أَلََحٍد مِّْن بـَْعدِّهِّ، َوَأالَّ أيَْيتِّ اَلَة فِّيهِّ، إِّالَّ َخَرَج مِّْن ُذنُوبِّهِّ َكيَـْومِّ  ُحْكَمُه، َوُمْلًكا اَل يـَنـْ

ُّ َصلَّى هللاُ    َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأمَّا اثـْنَـَتانِّ فـََقْد ُأْعطِّيَـُهَما، َوَأْرُجو َأْن َيُكوَن َقْد ُأْعطَِّي الثَّالَِّثَة«َوَلَدْتُه أُمُُّه " فـََقاَل النَّيبِّ
   .النسائي وابن ماجهأخرجه  

 [صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح [ ]عبد القادر: 1408 ]ماجه:[ 6317]جامع: 
 

 أيُّوب ]عليه السالم[ 
: »بينما أيوب يغتسل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ س( أبو هريرة  -[ 82]

ُتَك عما ترى؟ قال: بل ى  ُعْرايانً َخرَّ عليه رِّْجُل َجراد من ذهب، فجعل َُيْثِّي يف ثوبه، فناداه ربُّه: اي أيوُب، أمل أكن َأْغنَـيـْ
، ولكْن ال غَِّّن يل عن بـَرَكَ   .تَِّك«. أخرجه البخاري، والنسائي، وعنده: »بركاتك«اي ربِّّ

 [ ]صحيح[ 6318]جامع: 
 

 عيسى ]عليه السالم[                                               
: »ما من بين آدَم من  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م( أبو هريرة  -[ 83]

ه، إال مرمَي وابَنها«.   ه إايَّ  مولود إال ََنََسُه الشيطان حني يوَلُد، فـََيْسَتهِّلُّ صارخاً من ََنْسِّ
مث يقول أبو هريرة:   -مسِّّ الشيطان إايه، إال مرمَي وابَنها ويف رواية »إال والشيطان ميّسه حني يوَلد، فيستهلُّ صارخاً من 

يم{ ]آل عمران:   [ « أخرجه البخاري ومسلم. 36اقرؤوا إن شئتم: }َوإِّيّنِّ ُأعِّيُذَها بَِّك وُذرِّيَـّتَـَها مَِّن الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ
َبيهِّ إبْصبَِّعْيه حني يوَلد، غرَي عيسى ابن مرمي، ذهب َيْطُعُن فطَعن يف   وللبخاري قال: »كلُّ ابن آدم َيْطُعُن الشيطاُن يف َجنـْ

 احلجاب«. 
 وملسلم قال: »كل بين آدم ميسُّه الشيطان يوم ولدته أُمُّه، إال مرمَي وابَنها«.

ياُح املولود حني يقع نـَْزَغة مِّن الشيطان«.  ويف أخرى له قال: »صِّ
سانِّه، فإن كاان ُمسلَمني  ويف أخرى له قال: »كلُّ إنسان َتلُِّدُه أُمُّه على الفِّْطرة َرانِّه، ومُيَجِّّ ، وأبواه ]بعُد[ يـَُهوَِّدانِّهِّ، ويـَُنصِّّ

ْضنَـْيهِّ، إال مرمَي وابَنها«  .فمْسلِّم، وكلُّ إِّنسان تلُده أُمُّه يـَْلُكُزُه الشيطان يف حِّ
 [ ]صحيح[ 6319]جامع: 

 

قال: »يـَُلقَّى عيسى ُحجَّتُه، َلقَّاه هللا يف قوله: }َوإِّْذ قَاَل هللاُ اَي عِّيسى ابَن   -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة  -[ 84]
َي إِّهلنَْيِّ مِّْن ُدونِّ هللاِّ{ قال أبو هريرة عن النيب   هللا  : فـََلقَّاهُ -صلى هللا عليه وسلم -مرمَي أَأَْنَت قـُْلَت لِّلنَّاسِّ اختَُِّّذوين َوأُمِّّ

َقٍّ   . . أخرجه الرتمذي[«116اآلية ُكلُّها ]املائدة:   ...{ }ُسْبَحاَنَك َما يكوُن يلِّ َأْن َأُقوَل َما لَْيَس يلِّ حبِّ
 [ صحيح اإلسناد[ ]األلباني: إسناده حسن ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6320]جامع: 
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يقول: »أان َأْوىَل   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م د( أبو هريرة   -[ 85]
، ودِّيُنهم  ّ، واألنبياُء إْخَوٌة، أبناُء َعالت، أُمََّهاَُتم َشَّتَّ واحد«  الناس اببن مرمي يف الدنيا واآلخرة، ليس بيين وبينه َنيبِّ

 . البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود أخصر من هذا أخرجه
 [ ]صحيح[ 6321]جامع: 

 

 اخلَضِر ]عليه السالم[                                               
َر، ألنه  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ ت( أبو هريرة   -[ 86] : »إَّنا مُسي اخَلضِّ

 . جلس على فـَْرَوة بـَْيضاَء، فإذا هي ََتْتَـزُّ من َخْلفِّه خضراَء« أخرجه البخاري والرتمذي
 [ ]صحيح[ 6322]جامع: 

 

 التَّخْيري بني األنبياء                                                
ُوا بني  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)د( أبو سعيد اخلدري  -[ 87] : »ال خُتَريِّّ

 . األنبياء« أخرجه أبو داود
 ]األلباني: صحيح[ [ ]شعيب: إسناده صحيح[  إسناده حسن [ ]عبد القادر: 6323]جامع: 
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 ومناقبه   –اهلل عليه وسلم  صلى    -لباب الثالث: يف فضائل النيب  ا 
 وفيه مثانية أنواع 

 نوعٌ أول 
: »أان َسيُِّّد ولدِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه   -)ت( أبو سعيد اخلدري  -[ 88]

إال حتت لوائي، وأان أوَّل  -آدم فمن سواه  -آدَم يوم القيامة وال فخر، وبيدي لواُء احلمد وال فخر، وما من نيب يومئذ 
   .قصة. أخرجه الرتمذي َمن تـَْنَشقُّ عنه األرُض وال فخر« ويف احلديث

 [ صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6325]جامع: 
 

: »أان أول الناس  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أنس بن مالك   -[ 89]
ُرهم إِّذا أَيُِّسوا، ولواُء احلمدِّ يومئذ بيدي، وأان َأكرُم ولدِّ آ دَم على  خروجاً إِّذا بُعُِّثوا، وأان خطيُبهم إذا َوَفُدوا، وأان ُمَبشِّّ

 .َريب، وال فخر« أخرجه الرتمذي 
  ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[[ قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6326جامع: ]

   [ضعيف ]األلباني: 
 

قال: »إذا كان يوُم القيامة كنُت  -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب  -رضي هللا عنه  -)ت( ُأيّب بن كعب  -[ 90]
 . إماَم النَّبيِّّني وخطيَبهم، وصاحَب شفاعتهم، غرَي فخر« أخرجه الرتمذي

 [ حسن[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح[ ]عبد القادر: 6327]جامع: 
 

: »أان َسيُِّّد ولدِّ آدَم  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م ت د( أبو هريرة   -[ 91]
يوم القيامة، وأوُل َمْن تـَْنَشقُّ عنه األرُض، وأوُل شافع وأوُل ُمَشفَّع«. أخرجه مسلم وأبو داود، ومل يقل أبو داود: »يوم  

 القيامة«.
ان َأوُل من تـَْنَشقُّ عنه األرض فُأْكَسى احلُّلَة من ُحَلل اجلنة، مث أقوم عن ميني العرش، فليس  ويف رواية الرتمذي قال: »أَ 

 .َأحد من اخلالئق يقوم ذلك املقام غريي«
 [ ]صحيح[ 6328]جامع: 

 

قَاَل: »َسيُِّّد َوَلدِّ آَدَم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ حُمَمٌَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«. َأخرجه   -رضي هللا عنه  -)حم( ُحَذيـَْفة  -[ 92]
 مسند أمحد. 

 [ ]شعيب: صحيح لغيره[ 23298 ،23297 ،23296 ،23295]مسند: 
 

بن عبد هللا  )مي(   -[  93] ُ  -  جابر  َي اَّللَّ ُهَماَرضِّ َعَلْيهِّ    -َعنـْ َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ »َأاَن  َأنَّ  قَاَل:  اْلُمْرَسلِّنيَ َوَسلََّم  َواَل    قَائُِّد 
 . أخرجه الدارميَفْخَر، َوَأاَن َخامَتُ النَّبِّيِّّنَي َواَل َفْخَر، َوَأاَن َأوَُّل َشافٍِّع َوَأوَُّل ُمَشفٍَّع َواَل َفْخَر« 
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[ ]الزهراني: فيه صالح بن عطْا، سكت عنه اإلمامان البخاري وأبو حاتم وذكره ابن حبان في  ]الداراني: إسناده جيد[  50]دارمي: 
  [الثقات 

 

 نوعٌ ثان  
: »ُأعطيُت  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)خ م س( جابر بن عبد هللا    -[  94]

َ الغنائُم، ومل حتِّلَّ مخساً مل يـُْعَطُهنَّ َأحد قب لَّْت يلِّ َعُث إىل َقومِّهِّ َخاصَّة، وبعثُت إىل ُكلِّّ َأمحَر وَأسوَد، وُأحِّ لي: كان كلُّ نيّب يـُبـْ
ْرُت ابلرعب   ا رَُجل أدرَكْتُه الصالة صّلى حيث كان، وُنصِّ فَأميُّ َ األرُض طَيَِّّبة وَطهورًا ومسجدًا،  ألحد قبلي، وُجعَِّلْت يلِّ

ريةِّ َشْهر، وُأعطيُت الشفاعَة«.على العدوِّ بني   َيَدْي َمسِّ
ْرُت ابلرُّعبِّ مسريَة شهر، وُجعلْت يَل األرُض مسجداً   ويف رواية: »ُأعطيُت مَخْساً مل يـُْعَطُهنَّ أحد من األنبياء قبلي: ُنصِّ

ّلت يَل الغنائُم، ومل حتِّلَّ ألحد قبلي، وُأْعطِّيُت الشفاعَة،   َا رَُجل من أُمَّيت أدركته الصالة فليصّل، وأحِّ وكان وَطهورًا، فَأميُّ
 يبعُث إىل قومه خاصة، وبعثت إِّىل الناس عامة«. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي حنو الثانية، ومل يذكر  النيبُّ 

 فيها »من األنبياء«  
 [ ]صحيح[ 6329]جامع: 

 

قال: »بُعِّْثُت جبوامع   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ت س( أبو هريرة  -[ 95]
َعْت يفِّ َيديَّ« قال أبو هريرة: »فقد  الكلم،  ، وبينا أان انئم رأيُتين أُتِّيُت ِبفاتيح خزائن األرض، فـَُوضِّ ْرُت ابلرُّْعبِّ وُنصِّ

 وأنتم تـَْنتثِّلوهنا«  -صلى هللا عليه وسلم -ذهَب رسوُل هللا  
َلُه يف  قال البخاري: بلغين أن جوامع الكلم: أن هللا عز وجل َُيَْمُع له األُموَر الكثريَة ا ليت كانت ُتْكَتُب يف الكتب قـَبـْ

 األمرِّ الواحدِّ أو االثنني. أخرجه البخاري ومسلم. 
، وبينا َأان انئم  -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري قال: قال رسوُل هللا   ْرُت ابلرُّْعبِّ : »ُأْعطِّيُت مفاتيَح الكلم، وُنصِّ

عَ  صلى هللا عليه   -ْت يف َيديَّ. قال أبو هريرة: فذهب رسوُل هللا البارحَة، إِّذ ُأوتِّيُت ِبفاتيح خزائن األرض، حَّت ُوضِّ
َتقُِّلوهَنا   -وسلم  ويف نسخة: تلعبون هبا«.  -: تـَْلَغثُوهَنا، َأو تـَْرَغُثوهنا، أو كلمة تشبهها-ويف رواية  -وأَنتم تـَنـْ

ّت:  -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم: أن رسوَل هللا  ُأْعطِّيُت َجَوامَع الَكلِّم، وُنْصرُت  قال: »ُفّضلُت على األنبياء بسِّ
ْلُت إىل اخللق َكافَّة، وُختِّم يَب النَّبيُّوَن«   ّلت يَل الغنائُم، وجعلت يل األرُض َطهورًا ومسجدًا، وُأرسِّ  ابلرُّْعب، وُأحِّ

ْرُت ابلرُّْعب، وُأوتيُت جوامع الكلم«.   وله يف أخرى قال: »ُنصِّ
ْرُت ابلرُّعْ  بِّ على الَعُدوِّ، وأوتيُت جوامع الكلم، وبينا أان انئم ُأوتيُت ِبفاتيح خزائن األرض،  وله يف أخرى قال: »ُنصِّ

َعْت يف يديَّ«.   فـَُوضِّ
 .وأخرج الرتمذي رواية مسلم األوىل، وأخرج النسائي رواية البخاري

 [ ]صحيح[ 6330]جامع: 
 

ْلنا على  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -( حذيفة بن اليمان حم )م -[ 96] : »ُفضِّّ
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الناس بثالث: ُجعلْت صفوفُنا كصفوف املالئكة، وُجعِّلْت لنا األرُض ُكلُّها مسجدًا، وجعلْت تـُْربـَُتها لنا َطهورًا إذا مل جند  
 وذكر خصلة أخرى، كذا يف الكتاب.   ...«املاء

 . أخرجه مسلم
َطُهو  اأْلَْرُض  هَلَا  ُجعَِّلْت  بَِّثاَلٍث:  اأْلَُممِّ  َسائِّرِّ  َعَلى  اأْلُمَُّة  َهذِّهِّ  َلْت  ُفضِّّ  " قَاَل:  أمحد  مسند  يف  رواية  ًدا،  ويف  َوَمْسجِّ رًا 

ُّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل َذا: »َوُأْعطِّيُت َهذِّهِّ اآْلاَيتِّ مِّْن َوُجعَِّلْت ُصُفوفـَُها َعَلى ُصُفوفِّ اْلَماَلئَِّكةِّ "، قَاَل: َكاَن النَّيبِّ
ٌّ قـَْبلِّي«. َأخرجه مسند أمحد.  ، مَلْ يـُْعَطَها َنيبِّ رِّ اْلبَـَقَرةِّ مِّْن َكْنٍز حَتَْت اْلَعْرشِّ  آخِّ

ِحيحِ َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكبِ  ]الهيثمي:  [ ]صحيح[23251[ ]مسند: 6331]جامع:   [ يِر َواأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 

قال: »إنَّ هللا َفضَّلين على    -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيبَّ    -رضي هللا عنه  -( أبو أمامة الباهلي حم  )ت  -[ 97]
 . وأَحلَّ لنا الغنائَم« أخرجه الرتمذي -أو قال: أُمَّيت على األمم  -األنبياء 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َفضََّلينِّ َريبِّّ َعَلى اأْلَْنبَِّياءِّ، َأْو قَاَل َعَلى اأْلُ   رواية مطولة عند أمحد،ويف   ،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َممِّ
مَ  ُمَّيتِّ  َوألِّ يلِّ  اأْلَْرُض ُكلَُّها  َوُجعَِّلتِّ  النَّاسِّ َكافًَّة،  إِّىَل  ْلُت  ُأْرسِّ قَاَل:  ْرَبٍع  أُمَّيتِّ  ِبَِّ مِّْن  رَُجاًل  َأْدرََكْت  َنَما  فَأَيـْ َوَطُهورًا  ًدا  ْسجِّ

ريََة َشْهٍر يـَْقذِّفُُه يفِّ قـُُلوبِّ َأْعَدا لرُّْعبِّ َمسِّ ْرُت ابِّ ُدُه َوعِّْنَدُه َطُهورُُه، َوُنصِّ  ئِّي َوَأَحلَّ لََنا اْلَغَنائَِّم ". الصَّاَلُة َفعِّْنَدُه َمْسجِّ
َأنَّ َرُسولَ  َوَطُهورًا،   ويف رواية خمتصرة،  ًدا  َمْسجِّ ُمَّيتِّ  اأْلَْرُض ألِّ ْرَبٍع: ُجعَِّلتِّ  ْلُت ِبَِّ َوَسلََّم قَاَل: " ُفضِّّ َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

ُمَّ  لَّْت ألِّ رُي َبنْيَ َيَديَّ، َوُأحِّ ريَةِّ َشْهٍر َيسِّ لرُّْعبِّ مِّْن َمسِّ ْرُت ابِّ ْلُت إِّىَل النَّاسِّ َكافًَّة، َوُنصِّ  َغَنائُِّم ". يتِّ الْ َوُأْرسِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  

]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: "   [صحيح[ ]األلباني: حديث حسن [ ]عبد القادر: 22137[ ]مسند: 6332]جامع: 
 [ ِثَقاتٌ »َوُبِعْثُت ِإَلى ُكلِّ َأْبَيَض َوَأْسَوَد« "، َوِرَجاُل َأْحَمَد 

 

: »ما من نيّب من األنبياء  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م( أبو هريرة  -[ 98]
ا كان الذي ُأوتيُته َوْحياً أْوَحاُه هللا إِّيلَّ، فأرجو أن َأكون أكثرَ  هم َتبعاً  إال ُأْعطَِّي من اآلايتِّ ما مثُله آَمن عليه البشر، وإَّنَّ

 . البخاري ومسلميوم القيامة« أخرجه 
 [ ]صحيح[ 6333]جامع: 

 

قال: »ُجعَِّل رِّْزقي حتت   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ( عبد هللا بن عمر  -[ 99]
 . ظِّلِّّ ُرحمِّي، وُجعَِّل الذِّلَُّة والصَّغَاُر على َمن خالف أمري« أخرجه البخاري يف ترمجة ابب

 [ معلق[ ]6335]جامع: 
 
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُأْعطِّيُت َما مَلْ يـُْعَط  -رضي هللا عنه  -)حم( َعلِّّي ْبَن َأيبِّ طَالِّبٍ  -[ 100]

، َوُأْعطِّيُت   لرُّْعبِّ ْرُت ابِّ يُت َأمْحََد، َوُجعَِّل  َأَحٌد مَِّن اأْلَْنبَِّياءِّ« فـَُقْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َما ُهَو قَاَل؟: »ُنصِّ ، َومسُِّّ َمَفاتِّيَح اأْلَْرضِّ
«. ويف رواية خمتصرة، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َاُب يلِّ َطُهورًا، َوُجعَِّلْت أُمَّيتِّ َخرْيَ اأْلَُممِّ َوَسلََّم: " ُأْعطِّيُت َأْربـًَعا مَلْ   الرتُّ

َاُب يلِّ َطُهورًا، َوُجعَِّلتِّ امَّيتِّ َخرْيَ اأْلُمَ يـُْعَطُهنَّ َأَحٌد مِّْن أَْنبَِّياءِّ اَّللَِّّ  يُت َأمْحََد، َوُجعَِّل الرتُّ ، َومسُِّّ مِّ ".  : ُأْعطِّيُت َمَفاتِّيَح اأْلَْرضِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 
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ِد ْبِن َعِقيٍل، َوُهَو  َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َعْبُد  ]الهيثمي:    [[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح1361  ،763]مسند:   ِ ْبُن ُمَحمَّ َّللاَّ
 [ ..اْلِحْفظِ  َسيِّئُ 

 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " ُأْعطِّيُت مَخًْسا مَلْ يـُْعَطُهنَّ    -  مارضي هللا عنه  -ابن عباس)حم(    -[  101]
ٌّ قـَْبلِّي، َوال َأُقوهُلُنَّ َفْخًرا:   لَّْت يلِّ اْلَغنَ َنيبِّ ريََة َشْهٍر، َوُأحِّ لرُّْعبِّ َمسِّ ْرُت ابِّ ائُِّم،  بُعِّْثُت إِّىَل النَّاسِّ َكافًَّة، اأْلَمْحَرِّ َواأْلَْسَودِّ، َوُنصِّ

ًدا َوَطُهورًا، َوُأْعطِّيُت الشََّفاَعَة، فََأخَّْرَُتَا ألُِّ  ََحٍد قـَْبلِّي، َوُجعَِّلْت يلِّ اأْلَْرُض َمْسجِّ ، َفهَِّي لَِّمْن اَل ُيْشرُِّك ابَِّّللَِّّ  َومَلْ حتِّلَّ ألِّ مَّيتِّ
ًئا ".   َشيـْ

َوال َأُقولُُه َفْخًرا: بُعِّْثُت    ويف رواية خمتصرة، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " ُأْعطِّيُت مَخًْسا مَلْ يـُْعَطُهنَّ َأَحٌد قـَْبلِّي،
ًدا ". إِّىَل ُكلِّّ َأمْحََر َوَأْسَوَد، فـََلْيسَ  ُهْم، َوُجعَِّلْت يلِّ اأْلَْرُض َمْسجِّ نـْ   مِّْن َأمْحََر َوال َأْسَوَد َيْدُخُل يفِّ أُمَّيتِّ إِّال َكاَن مِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  
ِحيِح، َغْيَر َيِزيَد    [ [ ]شعيب: حسن وهذا إسناد ضعيف2256  ،2742]مسند:   ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

   [ْبِن َأِبي ِزَياٍد َوُهَو َحَسُن اْلَحِديثِ 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعاَم َغْزَوةِّ    -[  102] تـَُبوَك قَاَم مَِّن )حم( َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َلَة  اللَّْيلِّ ُيَصلِّّي، فَاْجَتَمَع َورَاَءُه رَِّجاٌل مِّْن َأْصَحابِّهِّ َُيُْرُسونَُه، َحَّتَّ إَِّذا َصلَّى َواْنَصرَ  َف إِّلَْيهِّْم، فـََقاَل هَلُْم: " َلَقْد ُأْعطِّيُت اللَّيـْ

ْلُت إِّىَل النَّاسِّ ُكلِّّهِّْم َعامًَّة، وََكاَن َمْن قـَْبلِّي   ْرُت َعَلى  مَخًْسا، َما ُأْعطِّيَـُهنَّ َأَحٌد قـَْبلِّي: َأمَّا َأاَن فَُأْرسِّ َا يـُْرَسُل إِّىَل قـَْومِّهِّ، َوُنصِّ إَِّّنَّ
لرُّ  لَّْت يلِّ اْلَغَنائُِّم آُكُلَها، وَكَ اْلَعُدوِّ ابِّ ريَُة َشْهٍر َلُملَِّئ مِّْنُه رُْعًبا، َوُأحِّ نَـُهْم َمسِّ ، َوَلْو َكاَن بـَْيينِّ َوبـَيـْ اَن َمْن قـَْبلِّي يـَُعظُِّّموَن  ْعبِّ

َأْدرََكتْ  َنَما  أَيـْ َوَطُهورًا،  َد  َمَساجِّ اأْلَْرُض  يلِّ  َوُجعَِّلْت  ُُيْرُِّقوهَنَا،  قـَْبلِّي  َأْكَلَها، َكانُوا  َمْن  وََكاَن  َوَصلَّْيُت،  مَتَسَّْحُت  الصَّاَلُة  ينِّ 
: َسلْ  هِّْم َوبَِّيعِّهِّْم، َواخْلَامَِّسُة هَِّي َما هَِّي، قِّيَل يلِّ َا َكانُوا ُيَصلُّوَن يفِّ َكَنائِّسِّ ٍّ َقْد َسَأَل، فََأخَّْرُت  يـَُعظُِّّموَن َذلَِّك، إَِّّنَّ  فَإِّنَّ ُكلَّ َنيبِّ

ُ ". َأخرجه مسند أمحد. َمْسأََليتِّ إِّىَل يَـ   ْومِّ اْلقَِّياَمةِّ، َفهَِّي َلُكْم َولَِّمْن َشهَِّد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
 [ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات   [[ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن7068]مسند: 

 

َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " ُأْعطِّيُت مَخًْسا: بُعِّْثُت إِّىَل  قَاَل: قَاَل  -رضي هللا عنه  -)حم( أبو ُموَسى    -[ 103]
لَِّمنْ  حُتَلَّ  َومَلْ  اْلَغَنائُِّم  لَّْت يلِّ  َوُأحِّ ًدا،  َوَمْسجِّ َطُهورًا  اأْلَْرُض  َوُجعَِّلْت يلِّ  َواأْلَْسَودِّ،  لرُّْعبِّ   اأْلَمْحَرِّ،  ابِّ ْرُت  َوُنصِّ قـَْبلِّي،  َكاَن 

، مثَّ َجَعلْ َشْهًرا ٍّ إِّالَّ َوَقْد َسَأَل َشَفاَعًة، َوإِّيّنِّ اْختَـَبْأُت َشَفاَعيتِّ تـَُها لَِّمْن َماَت مِّْن أُمَّيتِّ مَلْ  ، َوُأْعطِّيُت الشََّفاَعَة َولَْيَس مِّْن َنيبِّ
ًئا " َأخرجه مسند أمحد.  َّللَِّّ َشيـْ  ُيْشرِّْك ابِّ

لغيره،  19736  ،19735]مسند:   ]شعيب: صحيح  أحمد  [  رواه  ]الهيثمي:  وإرساله[  وصله  في  إسرائيل  على  فيه  اخُتلف  إسناد  وهذا 
 [ متصاًل ومرساًل، والطبراني، ورجاله رجال الصحيح

 

ٌّ    -رضي هللا عنه    -أبو ذر)حم(    -[  104] يـُْؤََتُنَّ َنيبِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " ُأوتِّيُت مَخًْسا مَلْ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
وَ  ًدا  َمْسجِّ اأْلَْرُض  يلِّ  َوُجعَِّلْت  َشْهٍر،  ريَةِّ  َمسِّ َعْن  اْلَعُدوُّ  مِّينِّّ  َفرُيَْعُب   ، لرُّْعبِّ ابِّ ْرُت  ُنصِّ قـَْبلِّي:  يلِّ َكاَن  لَّْت  َوُأحِّ   َطُهورًا، 

: َسْل تـُْعطَْه، فَ  ََحٍد َكاَن قـَْبلِّي، َوبُعِّْثُت إِّىَل اأْلَمْحَرِّ َواأْلَْسَودِّ، َوقِّيَل يلِّ ، َوهَِّي اَنئَِّلةٌ  اْلَغَنائُِّم َومَلْ حتِّلَّ ألِّ ُمَّيتِّ اْختَـَبْأَُتَا َشَفاَعًة ألِّ
ًئا   َمْن َلقَِّي اَّللََّ اَل ُيْشرُِّك بِّهِّ َشيـْ  ُ ْنُكْم إِّْن َشاَء اَّللَّ ْنُس، َواأْلَْسَوَد:  مِّ " قَاَل اأْلَْعَمُش: َفَكاَن جُمَاهٌِّد يـََرى: " َأنَّ اأْلَمْحََر: اإْلِّ

 اجلِّنُّ ". َأخرجه مسند أمحد. 
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ِحيِح ِإالَّ َأنَّ ُمَجاِهًدا لَ 21435  ،21314  ،21299]مسند:   ْم َيْسَمْع ِمْن  [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َأْعَلمُ   [ َأِبي َذرٍّ َوَّللاَّ

 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:  »ُأْعطِّيُت َأْربـًَعا مَلْ يـُْعَطُهنَّ    -رضي هللا عنه    -عوف بن مالك  )حب(   -[  105] ِّّ َصلَّى اَّللَّ َعنِّ النَّيبِّ
َعُث إِّىَل قـَْريَتِّهِّ َواَل يـَعْ  ُّ يـُبـْ َلَنا، َوَسأَْلُت َريبِّّ اخْلَامَِّسَة فََأْعطَانِّيَها، َكاَن النَّيبِّ ، َوُأْرهَِّب ُدوَها َوبُعِّْثُت َكافًَّة إِّىَل ال َأَحٌد َكاَن قـَبـْ نَّاسِّ

َومَلْ ُيِّلَّ   اخْلُُمُس  لََنا  لَّ  َوُأحِّ َد،  َوَمَساجِّ َطُهورًا  اأْلَْرُض   َ َوُجعَِّلْت يلِّ َشْهٍر،  ريََة  َوَسأَْلُت َريبِّّ  مِّنَّا َعُدوُّاَن َمسِّ َلَنا،  قـَبـْ ََحٍد َكاَن  ألِّ
ُدُه إِّالَّ َأْدَخَلُه اجْلَنََّة فََأْعطَانِّيَها«يُـ اخْلَامَِّسَة، َفَسأَْلُتُه َأْن اَل يـَْلَقاُه َعْبٌد مِّْن أُمَّيتِّ   .أخرجه ابن حبان َوحِّّ

 ، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات[  وغيره وثقه المصنف عبيد هللا بن عبد الرحمن  [ ]االلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب:6399]حبان: 
 

 نوعٌ ثالث 
قال: »بُعِّْثُت من خري ُقرون بين  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)خ( أبو هريرة   -[ 106]

   .آدم قـَْرانً فـََقْرانً، حَّت كنُت من القرن الذي كنُت منه« أخرجه البخاري
 [ ]صحيح[ 6336]جامع: 

 

يقول: »إن   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م ت( واثلة بن األسقع   -[ 107]
هللا اصطفى كَِّنانََة من َوَلد إِّمساعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بين هاشم، واصطفاين من بين  

 هاشم« أخرجه مسلم والرتمذي.
 . ى من ولد إبراهيم إمساعيل، واصطفى من ولد إمساعيل بين كنانة... « وذكر الباقي وللرتمذي يف أخرى »إن هللا اصطف

 [ ]صحيح[ 6337]جامع: 
 

قال: قلُت: »اي رسوَل هللا، إنَّ قريشاً جلسوا فتذاكروا   -رضي هللا عنه    -)ت( العباس بن عبد املطلب   -[ 108]
: إِّن هللا خلق  -صلى هللا عليه وسلم -ة من األرض، فقال رسوُل هللا أْحَساهَبم بينهم، فجعلوا َمثـََلَك كَمثل ََنْلة يف َكْبو 

، فجعلين يف خري   اخللق، فجعلين من خري فَِّرقِّهم، وَخرْيِّ الفريقني، مث َخرْيِّ القبائل، فجعلين يف خري قبيلة، مث َخرْيِّ البيوتِّ
   . بيوَتم، فأان خريُهم نـَْفساً وخريُهم بيتًا« أخرجه الرتمذي

القادر:  6338]جامع:   ]عبد  قال [  كما  وهو  حديث حسن،  هذا  الترمذي:  إسناد ضعيف[  [  قال  وهذا  لغيره،  ]األلباني: ]شعيب: حسن 
 [ ضعيف

 

-صلى هللا عليه وسلم  -قال: »جاء العباُس إىل رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( املطلب بن أيب وداعة    -[  109]
على املنرب، فقال: من أان؟ فقالوا: أنَت رسوُل هللا، قال: أان    - عليه وسلمصلى هللا  -، وكأنه مسع شيئاً، فقام النيبُّ  

حممُد بُن عبد هللا بن عبد املطلب، إن هللا خلق اخللق، فجعلين يف خريهم، مث جعلهم فِّرقتني، فجعلين يف خريِّهِّم فِّرقة، مث  
 . هم بيتاً، وخريِّهِّم نـَْفَسًا« أخرجه الرتمذيجعلهم قبائَل، فجعلين يف خريهم قبيلة، مث جعلهم بُيوَتً، فجعلين يف خري 

   [ضعيف ]األلباني:   ]شعيب: حسن لغيره[[ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6339]جامع: 
 

قَاَل: أََتى اَنٌس مَِّن اأْلَْنَصارِّ    -رضي هللا عنه    -  بن عبد املطلب  بن احلارث  ربيعة ْبنِّ    بد املطلبع)حم(    -[  110]
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ُهْم: إَِّّنََّ  نـْ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاُلوا: إِّانَّ َنْسَمُع مِّْن قـَْومَِّك َحَّتَّ يـَُقوَل اْلَقائُِّل مِّ ْثُل ََنَْلٍة نـَبَـَتْت يفِّ كَِّبا  النَّيبِّ ْثُل حُمَمٍَّد مِّ ا مِّ
. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَيُـَّها النَّاُس، َمْن َأاَن؟«. قَاُلوا: أَْنَت َرُسوُل  -ْلكَِّبا: اْلُكَناَسُة  قَاَل ُحَسنْيٌ: ا  -

ْبُن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ   َأاَن حُمَمَُّد  يـَنْـ   -اَّللَِّّ. قَاَل: "  ْعَناُه َقطُّ  َفَما مسِّ َلَها  قَاَل:  َأاَل إِّنَّ اَّللََّ َخَلَق َخْلَقُه،   -َتمِّي قـَبـْ
قَـ  َجَعَلُهْم  مثَّ  اْلفِّْرقـََتنْيِّ،  َخرْيِّ  مِّْن  َفَجَعَلينِّ  فِّْرقـََتنْيِّ  فـَرَّقـَُهْم  مثَّ  َخْلقِّهِّ،  َخرْيِّ  مِّْن  مثَّ  َفَجَعَلينِّ  قَبِّيَلًة،  َخرْيِّهِّْم  مِّْن  َفَجَعَلينِّ  َبائَِّل 

ًتا َوَخرْيُُكْم نـَْفًسا "َجَعَلُهْم بـُُيوًَت، فَ  ًتا، َوَأاَن َخرْيُُكْم بـَيـْ  . َأخرجه مسند أمحد. َجَعَلينِّ مِّْن َخرْيِّهِّْم بـَيـْ
ِحيحِ 17517]مسند:   [ [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 نوعٌ رابع 
قال: »إن َمثَلي َوَمَثَل األنبياءِّ    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة    -[  111]

ن من قبلي، كمثل رجل بَّن بـُْنياانً فَأْحَسَنه وَأمْجََله، إال موضَع لَبَِّنة من زاوية من زواايه، فجعل الناُس يطوفون به، ويـَْعَجبو 
َعتْ  ُوضِّ هال  ويقولون:  سعيد  له،  أيب  عن  أيضاً  صاحل  أبو  رواه  وقد  النَّبيِّّني«  َخامَت  وأان  اللَّبَِّنُة  فأان  قال:  اللَّبَِّنُة؟  هذه   

 اخلدري. أخرجه البخاري ومسلم.
 وملسلم بنحوه إىل قوله »فكنُت أان اللَّبِّنَة«. 

ها وأكملها، إال موضَع لَبَِّنة من زاوية من  ويف أخرى له »مثلي ومثُل األنبياء قبلي كمثلِّ رجل ابـَْتَّن بيوَتً فَأْحَسنها وأمجل
ُبهم البنيان، فيقولون: أال َوَضْعَت هاهنا لبنة فـََيتِّمَّ بنياُنك؟ فقال حممد   صلى هللا    -زواايها، فجعل الناُس يطوفون ويـُْعجِّ

 .: فكنُت أان اللَّبنَة«-عليه وسلم
 [ ]صحيح[ 6340]جامع: 

 

: »مثلي ومثُل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النيبُّ    -رضي هللا عنهما    -)خ م ت( جابر بن عبد هللا    -[  112]
َع لَبَِّنة، وجعل الناُس يدخلوهنا ويـَْعَجُبون، ويقولون: لوال موضُع تلك   األنبياء كرجل بَّن دارًا فأكملها وأحسنها، إال َمْوضِّ

 اللَّبَِّنةِّ« أخرجه البخاري والرتمذي. 
ْئُت فختمُت األنبياَء«-صلى هللا عليه وسلم -زاد مسلم يف حديثه قال: قال رسوُل هللا و   . : »فأان موضع اللَّبَِّنةِّ جِّ

 [ ]صحيح[ 6341]جامع: 
 

قال: »مثلي يف النبيني،    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أيب بن كعب    -[  113]
كمثل رجل بَّن دارًا، فأحسنها وأكملها وأمجلها، وترك ]منها[ موضع لَبِّنة، فجعل الناس يطوفون ابلبناء ويعَجبون منه  

 . ع تلك اللبنة« أخرجه الرتمذيويقولون: لو مَتَّ موضُع تلك اللبنة، وأان يف النبيني موض
 [ صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6342]جامع: 

 

 نوعٌ خامس                                                       
»آيت ابَب اجلنة يوم   -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)م( أنس بن مالك   -[ 114]

 . القيامة فََأْستَـْفتُِّح، فيقول اخلازُن: من أنَت؟ فأقول: حممد، فيقوُل: بك أُمِّْرُت أن ال أفْـَتَح ألحد قبلك«. أخرجه مسلم



33 

 

 [ ]صحيح[ 6344]جامع: 
 

يلَة،   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -ة )ت( أبو هرير   -[ 115] »َسُلوا هللا يَل الَوسِّ
قالوا: اي رسوَل هللا، وما الوسيلُة؟ قال: أعلى درجة يف اجلنة، ال يناهُلا إال رجل واحد، أرجو أن أكوَن ]أان[ هو«. أخرجه  

 .الرتمذي

 [ صحيحن يشهد له ما رواه مسلم من حديث عبد هللا بن عمرو[ ]األلباني: [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف لك 6345]جامع: 
 

 نوع سادس 
بن مسعود    -[  116] النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا  العَِّشاَء، مث    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »صلى 

اْنَصرَف فأخذ بيد عبد هللا بن مسعود، حَّت خرج به إىل بطحاءِّ مكَة، فأْجَلَسُه، مث خطَّ عليه خطاً، مث قال: ال َترْبََحنَّ  
حيث    -صلى هللا عليه وسلم  -، فإهنم لن يُكلِّّموك، مث مضى رسوُل هللا  خطَّك، فإنه سينتهي إليك رجال فال ُتكلِّّْمهم

  أراد، فبينا أان جالس يف َخطِّّي، إِّْذ أَتين رجال كأهنم الزُّطُّ َأْشَعارهم وَأجسامهم، ال أرى َعْورَة، وال أرى قِّْشرًا، وينتهون 
، حَّت إذا كان من آخر الليل جاءين رسوُل  -عليه وسلم  صلى هللا   -إيلَّ، ال ُُياوزون اخَلطَّ، مث يصُدرون إىل رسولِّ هللا  

وأان جالس، فقال: لقد ُأراين ُمْنُذ الليلة، مث دخل عليَّ يف خطِّّي، فـََتوسََّد فخذي فـََرَقَد،    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  
د    - عليه وسلمصلى هللا  -إِّذا رقد نفخ، فبينا أان قاعد ورسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -وكان رسوُل هللا   ُمتَـَوسِّّ

فخذي، إذ أتى رجال عليهم ثياب بيض، هللا أعلم ما هبم من اجلمال، فَانـْتَـَهوا إليه، فجلس طائفة منهم عند رأسِّ رسولِّ  
،  ، وطائفة منهم عند رِّجليه، مث قالوا بينهم: ما رأينا عبدًا قطُّ أُويَت مثل ما ُأويَت هذا النيبُّ -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  

إن عينيه تنامان، وقلُبه يقظاُن، اضربوا له مثاًل: مثُل َسيِّّد بَّن قصرًا مث جعل مائدة، فدعا الناس إىل طعامه وشرابه، فمن  
َقَظ رسوُل هللا    -أو قال: َعذَّبَه   -أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن مل ُيِّْبُه عاقبه  صلى    -مث اْرتـََفُعوا، واْستَـيـْ

وسل عليه  هم    -مهللا  قال:  أعلم،  ورسوله  قلُت: هللا  هم؟  َمن  تدري  وهل  هؤالء؟  قال  ما  مسعَت  فقال:  ذلك،  عند 
املالئكة، فتدري ما املَثل الذي ضربوه؟ قلُت: هللا ورسوله أعلم. قال: املثُل الذي ضربوه: الرمحُن بَّن اجلنَة، ودعا إليها  

 . ه وَعذَّبه« أخرجه الرتمذيعَِّباَده، فمن أجابَُه دخل اجلنة، ومن مل ُيِّْبه عاقب
 [ حسن صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وهو كما قال[ ]عبد القادر: 6346]جامع: 

 

،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »جاءت مالئكة إىل النيبِّّ   -رضي هللا عنهما   -( جابر بن عبد هللا ت )خ  -[ 117]
بعُضهم: إنه انئم، وقال بعضهم: العنُي انئمة والقلُب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثاًل، فاضربوا  وهو انئم، فقال 

له مثاًل، فقالوا: مثله كمثل رجل بَّن دارًا، وجعل فيها مائدة ]ويف رواية: مأُدبة[ وبعث داعياً، فمن أجاب الداعي دخل  
ل الدار، ومل أيكل من املائدة، فقالوا: َأوُِّلوها يـَْفَقْهَها، فقال  الدار، وأكل من املائدة، ومن مل ُيب الداعي مل يدخ

  -، فمن أطاع حممدًا  -صلى هللا عليه وسلم -بعضهم: إن العني انئمة، والقلَب يقظان، فالداَر: اجلنة، والداعي: حممد 
هللا، وحممد فـَْرق بني  فقد عصى  -صلى هللا عليه وسلم -فقد أطاع هللا، ومن عصى حممدًا  -صلى هللا عليه وسلم

 الناس«.
َبُة عن اللَّْيث عن خالد عن سعيد بن أيب هالل عن جابر قال: »خرج علينا رسوُل هللا  صلى   -قال البخاري: َتبعه قـُتَـيـْ
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 . « مل يَزِّدْ -هللا عليه وسلم
قال: إِّين رأيُت يف املنام كأن ، ف-صلى هللا عليه وسلم -قال احلميديُّ: وذكر أبو مسعود أوََّله فقال: »خرج علينا النيبُّ 

 جربيَل عند رأسي وميكائيَل عند رجليَّ يقول أحدُها لصاحبه: اضرْب له مثاًل«. 
َعْت ُأُذُنَك، واْعقِّْل َعَقَل قـَْلُبَك:   ويف رواية الرتمذي هذه اليت أخرج أوهلا أبو مسعود وأمتها الرتمذي: »فقال: امْسَْع، مسِّ

لك اختذ دارًا، مث بَّن فيها بيتاً، مث جعل فيها مائدة، مث بعث رسواًل َيْدُعو الناس إىل  إَّنا مثَلك ومثل أمتك كمثل م
طعامه، فمنهم َمن أجاب الرسول، ومنهم من تركه، فاهلل: هو املَلُِّك، والداُر: اإلِّسالُم، والبيُت: اجلنُة، وأنَت اي حممد  

 . (2) ، وَمْن دخل اجلنَة أكل ِما فيها«رسول، فمن أجابك دخل اإلِّسالم، ومن دخل اإلسالم دخل اجلنةَ 
 [ ]صحيح[  6347( ]جامع: 1)
 [ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[  إسناده منقطع عبد القادر: [ ]6347( ]جامع: 2)

 

 نوعٌ سابع 
وهو آخذ بيدِّ   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »ُكنَّا مع النيبِّّ   -رضي هللا عنه    -)خ( عبد هللا بن هشام   -[ 118]

صلى هللا عليه   -عمَر بنِّ اخلطاب، فقال له عمُر: اي رسوَل هللا، ألْنَت َأَحبُّ إيلَّ من كل شيء، إال نـَْفسي، فقال النيبُّ 
َك، فقال له ُعَمُر: فإنَّه اآلن، ]وهللا[ ألنت أحبُّ إيلَّ  : ال والذي نـَْفسي بيده حَّت أكون أح-وسلم بَّ إِّليَك من نـَْفسِّ

 . : اآلَن اي عمُر« أخرجه البخاري-صلى هللا عليه وسلم -من نـَْفسي، فقال له النيبُّ 
 [ ]صحيح[ 6348]جامع: 

 

: »والذي نفس حممد  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 119]
  بيده، لَيأتِّنيَّ على أحدكم يوم وال يراين، مث ألْن يراين أحبُّ إليه من أهله وماله معهم« فأوَّلوه على أنه نـََعى نـَْفَسُه إليهم،

 .ينِّّ لقائه عند فقدهم ما كانوا يشاهدون من بركاته عليه السالم« أخرجه مسلموَعرَّفهم ما ُيدُث هلم بـَْعَدُه من مت
صلى هللا عليه   -وأخرج البخاريُّ منه طرفاً يف مجلة حديث طويل ُييء يف موضعه، وهذا ما أخرج منه: أنَّ رسوَل هللا 

ْثُل أهلهِّ ومالِّه«. قال: »لََيْأتِّنَيَّ على أحدِّكم زمان ألن يراين أحبُّ إِّليه من أن يكون -وسلم  له مِّ
 [ ]صحيح[ 6349]جامع: 

 

 نوعٌ ثامن متفرق                                                     
قال: قالوا: اي رسوَل هللا مَّت َوَجبْت لك النُّبوُة؟ قال: »وآدُم بني الرُّوحِّ  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة   -[ 120]

 . واجلسدِّ« أخرجه الرتمذي
 [ صحيح: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح[ ]األلباني: عبد القادر[ ] 6350]جامع: 

 

: »ما منكم من  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( عبد هللا بن مسعود   -[ 121]
ليه  أحد إال وقد وُكَِّل به قريُنه من اجلنِّّ وقريُنه من املالئكة، قالوا: وإاّيك اي رسول هللا؟ قال: وإايَي، إِّال أنَّ هللا أعانين ع

 . فَأْسَلَم، فال أيمرين إال ِبري« أخرجه مسلم
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 [ ]صحيح[ 6351]جامع: 
 

قال: »ما من أحد ُيَسلِّّم عليَّ إال   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة   -[ 122]
 ردَّ هللا تبارك وتعاىل عليَّ ُروحي حَّت أرُدَّ عليه  

 . السالَم« أخرجه أبو داود
 ]األلباني: حسن[ [ إسناده حسن [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: 6352]جامع: 

 

صلى هللا عليه    -قال: »ملا كان اليوُم الذي دخل فيه رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  123]
املدينَة، َأضاَء منها ُكلُّ شيء، فلما كان اليوُم الذي ماَت فيه، أْظلَم منها كلُّ شيء، وما نـََفْضَنا األيدَي من دفنِّ    -وسلم

 . حَّت أَنكْران قلوبَنا« أخرجه الرتمذي -وإان َلفي َدْفنه  -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 
 [ صحيح ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني:  [هذا حديث حسن صحيح غريب ]الترمذي: [ 6353]جامع: 

 

قوَل    -صلى هللا عليه وسلم -قال: »تال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)م( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 124]
َن الناسِّ َفَمْن تَبَِّعينِّ فَإِّنَُّه مِّينِّّ َوَمْن َعَصاينِّ فَإِّنََّك غَ  ُنَّ َأْضَلْلَن َكثِّريًا مِّّ   [ وقولَ 36ُفوٌر رَّحيٌم{ ]إبراهيم:  هللا تعاىل: }َربِّّ إِّهنَّ

ُْم عَِّباُدَك َوإِّْن تـَْغفِّْر هَلُْم فَإِّنََّك أَْنَت الَعزِّيُز احْلَكيُم{ ]امل [ فرفع يديه،  118ائدة:  عيسى عليه السالم: }إِّْن تـَُعذِّهْبُْم فَإِّهنَّ
ا يُبكيه ؟  َفَسْله: م  -ورُبك أْعلم    -وقال: اللهمَّ أُمَّيت أُمَّيت، وبكى، فقال هللا عز وجل: ]اي جربيل[، اذهب إىل حممد  

يَك يف    -وهو أعلم  -فأَته جربيل فسأله؟ فأخربه ِبا قال   َسنـُْرضِّ فقال هللا: اي جربيل، اذهب إىل حممد، فقل له: إان 
 .أُمَّتَِّك وال َنُسوُؤَك« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6354]جامع: 
 

اَّللَِّّ، َمََّت ُكتِّْبَت نَبِّيًّا؟ قَاَل: »وآَدُم َبنْيَ الرُّوحِّ  قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل    -رضي هللا عنه    -ميسرة الفجر)حم(    -[  125]
 َواجلََْسدِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 

، 20596]مسند:   َوالطََّبَراِنيُّ َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  الفجر[  الصحيح غير صحابيِّه ميسرة  ثقات رجال  إسناده صحيح، رجاله  [ ]شعيب: 
ِحيحِ   [ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 الرُّوحِّ )حم( َعْبد اَّللَّ ْبنِّ َشقِّيٍق، َعْن رَُجٍل قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َمََّت ُجعِّْلَت نَبِّيًّا؟ قَاَل: »َوآَدُم َبنْيَ   -[  م125]
 َواجلََْسدِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 

َأْحَمُد،  [ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وصحابيه هو ميسرة الفج 23212  ،16623]مسند:   ر[ ]الهيثمي: َرَواُه 
ِحيحِ   [ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

ْنُكْم مِّْن َأَحٍد إِّال    -  مارضي هللا عنه  -ابن عباس)حم(    -[  126] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »لَْيَس مِّ
جه مسند  الشََّياطِّنيِّ« قَاُلوا: َوأَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »نـََعْم، َوَلكِّنَّ اَّللََّ َأَعاَنينِّ َعَلْيهِّ فََأْسَلَم«. َأخر َوَقْد وُكَِّل بِّهِّ َقرِّيُنُه مَِّن  

 أمحد.
،  2323]مسند:   َوالطََّبَراِنيُّ َأْحَمُد،  َرَواُه  َغْيَر  [ ]شعيب: حسن لغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي:  ِحيِح  ِرَجاُل الصَّ َوِرَجاُلُه  َواْلَبزَّاُر، 

 [ َقاُبوِس ْبِن َأِبي َظْبَياَن َوَقْد ُوثَِّق َعَلى َضْعِفهِ 
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ُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -َشرِّيك ْبنِّ طَارِّقٍ   )حب(   -[  127] ْنُكْم مِّْن  َوَسلََّم: »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َأَحٍد  َما مِّ
، إِّالَّ َأنَّ اَّللََّ َأَعاَنينِّ َعَلْيهِّ فََأسْ   . َلَم«. أخرجه ابن حبانإِّالَّ َوَلُه َشْيطَاٌن«، قَاُلوا: َوَلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »َويلِّ

 [ ]االلباني: صحيح اإلسناد[ ]شعيب: إسناده قوي[  6416]حبان: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 الصحابة رضي اهلل عنهم ومناقبهم الباب الرابع: يف فضائل  
 وفيه مخسة فصول 

 الفصل األول: يف فضائلهم جممالا 

 وفيه ثالثة أنواع 

 نوعٌ أول 
النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)خ م ت د س( عمران بن حصني    -[  128] قال: »َخرْيُ    -صلى هللا عليه وسلم  -أن 

مث إنَّ بعَدهم   -الناس قـَْرين، مث الذين يـَُلوهَنم، مث الذين يـَُلوهَنم، قال عمران: فال أدري أذكر بعد قـَْرنِّه: قرنني أو ثالثة؟  
وخَيُونو  ُيْسَتْشهدون،  وال  َيْشهدون  َمُن«. قوماً  السِّّ فيهم  وَيظهر  يُوُفون،  وال  ويـَْنذِّرون  يُؤمَتنون،  وال   ن 

 زاد يف رواية »وُيلفون وال ُيسَتحَلفون«. أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي. 
يـََتَسمَُّنون، وُيِّبُّون  يَلوهنم، مث أييت من بعدِّهم قوم  الذين  يـَُلوهنم، مث  الذين  الناس قرين، مث  قال: »خرُي    وللرتمذي أيضاً 

َمَن، يُعُطون الشهادة قبل أن ُيْسأَلوها«.   السِّّ
يَلوهنم   الذين  يَلوهنم، مث  الذين  فيهم، مث  بُعْثُت  الذي  القرُن  أُمَّيت  قال: »خرُي  أذكر    -ويف رواية أيب داود  أعلم:  وهللا 

ال؟   أم  وخَيُونُون    -الثالث،  يُوُفون،  وال  ويـَْنذِّرون  ُيْسَتشهدون،  وال  َيْشهدون  قوم  يظهر  فيهم  مث  ويـَْفُشو  يـُْؤمَتَنون  وال 
َمُن«.  السِّّ

الذين يلوهنم، فال أدري: أذكر مرتني أو ثالاثً؟   يَلوهنم، مث  الذين  النسائي »خريُكم قرين، مث  مث ذكر قوماً    -ويف رواية 
َمنُ     . «خَيُونون وال يُؤمَتَنون، وَيْشهدون وال ُيْسَتْشهدون، ويـَْنذِّرون وال يُوُفون، وَيْظَهُر فيهم السِّّ

 [ ]صحيح[ 6355]جامع: 
 

قال: »خرُي    -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ت( عبد هللا بن مسعود    -[  129]
الناسِّ قرين، مث الذين يَلوهنم، مث الذين يَلوهنم، مث ُييء قوم َتْسبُِّق شهادُة أحدهم مييَنُه، ومييُنُه شهادَته«. أخرجه البخاري  

 . ومسلم والرتمذي
 [ ]صحيح[ 6356]جامع: 

 

: »خرُي أُميت القرُن الذي بعثُت  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  130]
مانََة، َيْشَهدون   -وهللا أعلم: أذكر الثالث أم ال؟    -فيه، مث الذين يَلوهنم، مث الذين يَلوهنم   قال: مث خَيُْلُف قوم ُيِّبُّون السِّّ

 . « أخرجه مسلمقبل أن ُيْسَتشهدوا
 [ ]صحيح[ 6357]جامع: 
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: »أيُّ الناس خري؟ قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: سأل رجل النيبَّ    -رضي هللا عنها    -)م( عائشة    -[  131]
 . القرُن الذي أان فيه، مث الثاين، مث الثالث« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6358]جامع: 
 

: »أييت على  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو سعيد اخلدري    -[  132]
؟ فيقولون:  -صلى هللا عليه وسلم  -الناس زمان، يغزو فيه فِّئام من الناس، فيقولون: هل فيكم َمن َصاحَب رسوَل هللا  

  -م من الناس، فيقال: هل فيكم من َصاحب أصحاب رسول هللا  نعم، فـَيـُْفَتُح هلم، مث أييت على الناس زمان، فيغزو فِّئا
؟ فيقولون: نعم، فـَيـُْفَتُح هلم، مث أييت على الناس زمان، فيغزو فِّئام من الناس، فيقال: هل فيكم  -صلى هللا عليه وسلم

هللا   رسولِّ  أصحاَب  صاَحب  َمن  صاَحب  وسلم  -َمن  عليه  هللا  هلم«. -صلى  فُيفَتح  نعم،  فيقولون:   ؟ 
َب رسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف رواية »هل فيكم َمن رأى رسوَل هللا  و  صلى    -؟ ويف الثانية: من رأى من َصحِّ

َب رسوَل هللا  -هللا عليه وسلم َب من َصحِّ الثالثة: فيكم من رأى من َصحِّ ؟« أخرجه  -صلى هللا عليه وسلم  -؟ ويف 
 البخاري ومسلم. 

َعُث  -صلى هللا عليه وسلم  -خلدري قال: قال رسوُل هللا  وملسلم قال جابر: زعم أبو سعيد ا : »أييت على الناس زمان يـُبـْ
هللا   رسول  أصحابِّ  من  أحداً  فيكم  جتدون  هل  انظروا،  فيقولون:  البعث،  وسلم  -فيهم  عليه  هللا  فيوجُد  -صلى  ؟ 
فيهم من رأى أصحا فيقولون: هل  الثاين  البَـْعُث  يُبَعُث  به، مث  فيفَتح هلم  النيبِّّ  الرجُل،  ؟  -صلى هللا عليه وسلم  -ب 

َعُث البَـْعُث الثالث، فيقال: انظروا، هل ترون فيهم َمْن رَأى أصحاَب النيبِّّ   ؟  -صلى هللا عليه وسلم  -فـَيـُْفَتح هلم، مث يـُبـْ
النيبِّّ   رأى أصحاَب  أحداً  رأى  من  رأى  أحدًا  فيهم  ترون  انظروا: هل  فيقال:  رابع،  بـَْعث  يكون  يه  صلى هللا عل   -مث 

 ؟ فيوجد، فـَُيفَتُح هلم« وأخرج الرتمذي األوىل. -وسلم
 [ ]صحيح[ 6360]جامع: 

 

: َكاَن َبنْيَ َخالِّدِّ ْبنِّ اْلَولِّيدِّ، َوَبنْيَ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َعْوٍف َكاَلٌم، قَالَ   -رضي هللا عنه    -)حم( أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ   -[  133]
ِّّ َصلَّى هللاُ فـََقاَل َخالٌِّد لَِّعْبدِّ   َا، فـَبَـَلَغَنا َأنَّ َذلَِّك ذُكَِّر لِّلنَّيبِّ ٍم َسبَـْقُتُمواَن هبِّ ايَّ َنا ِبَِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل:  الرَّمْحَنِّ: َتْسَتطِّيُلوَن َعَليـْ

ُأُحٍد   ْثَل  أَنـَْفْقُتْم مِّ َلْو  ي بَِّيدِّهِّ،  ، فـََوالَّذِّي نـَْفسِّ َأْعَماهَلُْم«  -اجلَِّبالِّ    َأْو مِّْثلَ   -»َدُعوا يلِّ َأْصَحايبِّ بـََلْغُتْم  . َأخرجه  َذَهًبا، َما 
 مسند أمحد. 

ِحيحِ 13812]مسند:   [ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

أَنَُّه مسِّعَ   -[  134] ْبُن طَارٍِّق، َعْن أَبِّيهِّ،  أَبُو َمالِّك اأْلَْشَجعِّيُّ َسْعُد  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »حبَِّْسبِّ  )حم(  َّ َصلَّى هللاُ   النَّيبِّ
 . َأخرجه مسند أمحد.َأْصَحايبِّ اْلَقْتُل«

َأْحمَ 15876]مسند:   َوِرَجاُل  َواْلَبزَّاُر،  ِبَأَساِنيَد،  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  مسلم[  شرط  على  صحيح  إسناده  ]شعيب:  ِرَجاُل  [  َد 
ِحيحِ ال  [ صَّ
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ريٍ  -[ 135] ، مثَّ   -رضي هللا عنه  -)حم( النـُّْعَمان ْبنِّ َبشِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َخرْيُ النَّاسِّ قـَْرينِّ
 .َهاَدََتُْم، َوَشَهاَدَُتُْم َأمْيَاهَنُْم«الَّذِّيَن يـَُلوهَنُْم، مثَّ الَّذِّيَن يـَُلوَن الَّذِّيَن يـَُلوهَنُْم، مثَّ أيَْيتِّ قـَْوٌم َتْسبُِّق َأمْيَاهُنُْم شَ 

مثَّ الَّذِّيَن يـَُلوهَنُْم،    َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َخرْيُ َهذِّهِّ اأْلُمَّةِّ اْلَقْرُن الَّذِّيَن بُعِّْثُت فِّيهِّْم، ويف رواية أخرى،  
 .ْم َأمْيَاهَنُْم«ذِّيَن يـَُلوَن الَّذِّيَن يـَُلوهَنُْم« قَاَل َحَسٌن: »مثَّ يـَْنَشأُ َأقْـَواٌم َتْسبُِّق َأمْيَاهُنُْم َشَهاَدََتُْم َوَشَهاَدَتُُ مثَّ الَّذِّيَن يـَُلوهَنُْم، مثَّ الَّ 

 َأخرجه مسند أمحد.  
[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي  18349  ،18447  ،18428  ،18348]مسند:  

ِحيِح[ اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوِفي ُطُرِقِهْم َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة، َوُهَو َحَسُن اْلَحِديِث، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحَمَد رِ   َجاُل الصَّ
 

رُي َبنْيَ َيَديَّ َعلَ   -  [ 136] أْلَْهَوازِّ إَِّذا َأاَن بَِّرُجٍل َيسِّ رُي ابِّ َنَما َأاَن َأسِّ ى بـَْغٍل َأْو بـَْغَلٍة، فَإَِّذا  )حم( َعْبد اَّللَّ ْبنِّ َمَوَلَة قَاَل: بـَيـْ
يبِّ َهَذا إِّْن َأرَاَد  ُهَو يـَُقوُل: اللَُّهمَّ َذَهَب قـَْرينِّ مِّْن َهذِّهِّ اأْلُمَّةِّ فََأحلِّْقينِّ هبِِّّْم. فـَُقْلُت:   ْل يفِّ َدْعَوتَِّك. قَاَل: َوَصاحِّ َوَأاَن فََأْدخِّ

ُهْم، مثَّ الَّذِّي نـْ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َخرْيُ أُمَّيتِّ قـَْرينِّ مِّ َأْدرِّي َأذََكَر  َذلَِّك، مثَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  يـَُلوهَنُْم، قَاَل: َواَل  َن 
َمُن يـُْهرِّيُقوَن الشََّهاَدَة، َواَل َيْسأَُلوهَنَا " قَاَل: َوإَِّذا الثَّالَِّث أَ   .  ُهَو بـَُرْيَدُة اأْلَْسَلمِّيُّ ْم اَل، مثَّ خَتُْلُف َأقْـَواٌم َيْظَهُر فِّيهُِّم السِّّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ ويف رواية أخرى،   رُي َمَع بـَُرْيَدَة اأْلَْسَلمِّيِّ فـََقاَل: مسِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َخرْيُ َهذِّهِّ  قَاَل: ُكْنُت َأسِّ
الَّذِّ  يـَُلوهَنُْم، مثَّ  الَّذِّيَن  يـَُلوهَنُْم، مثَّ  الَّذِّيَن  َأاَن فِّيهِّْم، مثَّ  بُعِّْثُت  الَّذِّيَن  اْلَقْرُن  َشَهاَدَُتُْم  اأْلُمَّةِّ  َتْسبُِّق  قـَْوٌم  َيُكوُن  يـَُلوهَنُْم، مثَّ  يَن 

يـَُلوهنَُ َأمْيَاهنَُ  الَّذِّيَن  مثَّ  فِّيهِّْم،  بُعِّْثُت  الَّذِّيَن  »اْلَقْرُن  َمرًَّة:  َعفَّاُن  َوقَاَل  َشَهاَدََتُْم«  َوَأمْيَاهُنُْم  الَّذِّيَن  ْم،  مثَّ  يـَُلوهَنُْم،  الَّذِّيَن  مثَّ  ْم، 
 . يـَُلوهَنُْم، مثَّ الَّذِّيَن يـَُلوهَنُْم«

 َأخرجه مسند أمحد. 
ِحيحِ 23024 ،22960]مسند:   [ [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواَها ُكلََّها َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -  مارضي هللا عنه  -)حم( يُوُسف ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َساَلمٍ   -[  137] أَنَُّه قَاَل: ُسئَِّل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َرْيٍ َأْم َمْن بـَْعَداَن؟، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلْو أَنـَْفَق َأَحُدُهْم أُ  ُحًدا َذَهًبا، َما بـََلَغ ُمدَّ َأَحدُِّكْم، َواَل  َأحَنُْن ِبِّ

يَفهُ   . َأخرجه مسند أمحد. «َنصِّ
]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوَحِديُثُه َحَسٌن،   [ [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة23835]مسند:  

ِحيحِ   [ َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
 

ْلَكدِّيدِّ    -رضي هللا عنه   -)حم( رِّفَاَعة اجْلَُهينِِّّّ  -[  138] قَاَل: َأقْـبَـْلَنا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحَّتَّ إَِّذا ُكنَّا ابِّ
َيْأَذُن هَلُْم، فـَقَ   -َأْو قَاَل: بُِّقَدْيٍد    - َأْهلِّيهِّْم فـَ َيْسَتْأذِّنُوَن إِّىَل  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَحمَِّد  َفَجَعَل رَِّجاٌل مِّنَّا  اَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

قُّ الشََّجَرةِّ الَّيتِّ َتلِّي َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَبـَْغَض إِّلَْيهِّْم مَِّن  اَّللََّ، َوأَْثََّن َعَلْيهِّ، مثَّ قَاَل: »َما اَبُل رَِّجاٍل َيُكوُن شِّ
اآْلَخرِّ«، قِّّ  َلَسفِّيهٌ   الشِّّ َهَذا  بـَْعَد  َيْسَتْأذُِّنَك  الَّذِّي  إِّنَّ  فـََقاَل رَُجٌل:  اْلَقْومِّ إِّالَّ اَبكًِّيا،  َذلَِّك مَِّن  نـََر عِّْنَد  َ،  فـََلْم  َفَحمَِّد اَّللَّ  .

ُ، َوَأيّنِّ  يَنئٍِّذ: »َأْشَهُد عِّْنَد اَّللَِّّ اَل مَيُوُت َعْبٌد َيْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ْدقًا مِّْن قـَْلبِّهِّ، مثَّ ُيَسدُِّد إِّالَّ ُسلَِّك  َوقَاَل حِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ صِّ
َساَب َعلَ  َل مِّْن أُمَّيتِّ َسْبعِّنَي أَْلًفا اَل حِّ ْيهِّْم، َواَل َعَذاَب، َوإِّيّنِّ أَلَْرُجو  يفِّ اجْلَنَّةِّ«، قَاَل: »َوَقْد َوَعَدينِّ َريبِّّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن يُْدخِّ

َيْدُخلُ  اَل  وَ َأْن  اجْلَنَّةِّ«،  َمَساكَِّن يفِّ  تُِّكْم  َوُذرِّايَّ ُكْم  َوَأْزَواجِّ آاَبئُِّكْم  مِّْن  َصَلَح  َوَمْن  أَنـُْتْم  تـَبَـوَُّءوا  َحَّتَّ  َمَضى  وَها  إَِّذا   " قَاَل: 
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نـَْيا  -َأْو قَاَل: ثـُُلثَا اللَّْيلِّ    -نِّْصُف اللَّْيلِّ   ُ َعزَّ َوَجلَّ إِّىَل السََّماءِّ الدُّ ، فـَيَـُقوُل: اَل َأْسَأُل َعْن عَِّبادِّي َأَحًدا َغرْيِّي،  يـَْنزُِّل اَّللَّ
يُب َلُه، َمْن َذا الَّذِّي َيْسأَُلينِّ فَُأْعطِّيهِّ، َر الصُّْبُح " َمْن َذا َيْستَـْغفُِّرينِّ فََأْغفَِّر َلُه، َمنِّ الَّذِّي َيْدُعوينِّ فَأسَتجِّ َفجِّ  . َحَّتَّ يـَنـْ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّْن َمكََّة، َفَجَعَل النَّاُس َيْسَتْأذِّنُونَُه، َفذََكَر احْلَدِّيَث،  قَاَل: َصَدْراَن َمَع َرسُ ويف رواية أخرى،   ولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َّ َصلَّى   ي، مثَّ إِّنَّ  النَّيبِّ َوَسلََّم محَِّد اَّللََّ، َوقَاَل  هللاُ َعَلْيهِّ  قَاَل: َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: إِّنَّ الَّذِّي َيْسَتْأذُِّنَك بـَْعَد َهَذا َلَسفِّيٌه يفِّ نـَْفسِّ

َّللَِّّ، مثَّ ُيَسدُِّد، إِّالَّ  َخرْيًا، مثَّ قَاَل: »َأْشَهُد عِّْنَد اَّللَِّّ«، وََكاَن إَِّذا َحَلَف، قَاَل: »َوالَّذِّي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِّيدِّهِّ، َما مِّْن   َعْبٍد يـُْؤمُِّن ابِّ
 .َسَلَك، يفِّ اجْلَنَّةِّ« َفذََكَر احْلَدِّيثَ 

 َأخرجه مسند أمحد.  
ورجاله  16218  ،16217  ،16216  ،16215]مسند:    بعضه،  ماجه  ابن  وعند  أحمد،  رواه  ]الهيثمي:  صحيح[  إسناده  ]شعيب:   ]

 [ موثقون 
 

ُروَن َواأْلَْنَصاُر َأْولَِّياُء   -رضي هللا عنه    -)حم( َجرِّير    -[  139] َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلُمَهاجِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
  اْلقَِّياَمةِّ«  بـَْعُضُهْم لِّبَـْعٍض، َوالطَُّلَقاُء مِّْن قـَُرْيٍش، َواْلُعتَـَقاُء مِّْن ثَقِّيٍف بـَْعُضُهْم َأْولَِّياُء بـَْعٍض إِّىَل يـَْومِّ 

َرةِّ، وَ ويف رواية أخرى،   نـَْيا َواآْلخِّ ُروَن قَاَل: »الطَُّلَقاُء مِّْن قـَُرْيٍش، َواْلُعتَـَقاُء مِّْن ثَقِّيٍف بـَْعُضُهْم َأْولَِّياُء بـَْعٍض يفِّ الدُّ اْلُمَهاجِّ
نـَْيا  َرةِّ«َواأْلَْنَصاُر بـَْعُضُهْم َأْولَِّياُء بـَْعٍض يفِّ الدُّ  . َواآْلخِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
ِرَجاُلُه  19218  ،19215]مسند:   الطََّبَراِنيُّ  َأَساِنيِد  َوَأَحُد  ِبَأَساِنيَد،  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  صحيح[  حديث  ]شعيب:  ِرَجاُل [ 
ِحيِح[   الصَّ

 

َل: »قـَُرْيٌش َواأْلَْنَصاُر َوَأْسَلُم  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَا   -رضي هللا عنه    -)حم( زَْيد ْبنِّ َخالِّدٍ   -[  140]
 َّ َمَوايلِّ ُحَلَفاُء،  َوَأْشَجَع،  َنَة  ُجَهيـْ َأْو  َنَة،  َوُجَهيـْ َأْشَجَع  مِّْن  َوَمْن َكاَن  َوَأْسَلُم،  غَِّفاٌر  َأْو  َواَل  َوغَِّفاٌر،  اَّللَِّّ  ُدونِّ  مِّْن  هَلُْم  لَْيَس   

 . َأخرجه مسند أمحد.َرُسولِّهِّ َمْوىًل«
َعْن َيْحَيى  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِمْن ِرَواَيِة ِإْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش،  21688]مسند:  

، َوِهَي َضِعيَفةٌ   [ ْبِن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريِّ
 

أَنَُّه قَاَل: ُسئَِّل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأيُّ النَّاسِّ َخرْيٌ؟ فـََقاَل:    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  141]
 .  بَقِّيَ  »َأاَن، َوالَّذِّيَن َمعِّي، مثَّ الَّذِّيَن َعَلى اأْلَثَرِّ، مثَّ الَّذِّيَن َعَلى اأْلَثَرِّ«، مثَّ َكأَنَُّه رََفَض َمنْ 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: اَي َرُسوَل هللاِّ، َأيُّ النَّاسِّ َخرْيٌ؟ قَاَل: " َأاَن َوَمْن َمعِّي " قَ ويف رواية أخرى،   اَل: َفقِّيَل َلُه:  قِّيَل لِّلنَّيبِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. مثَّ َمْن اَي َرُسوَل هللا؟ قَاَل: فـََرَفَضُهمْ مثَّ َمْن اَي َرُسوَل هللاِّ؟ قَاَل: " الَّذِّيَن َعَلى اأْلَثَرِّ " قِّيَل َلُه: 

[ ]شعيب: إسناده جيد[ ]شاكر: يونس بن محمَّد المؤدب البغدادي الحافظ، روى عن شيبان والقاسم الحداني، 7957  ،8483]مسند:  
 [ 208وله عن أم نهار عن أنس وروى عنه أحمد وعبد، مات سنة 

 

 نوعٌ ثان 
: »ال  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ت د( أبو سعيد اخلدري   -[ 142]

 َتُسبُّوا أصحايب فلو أن أحدًا أنَفَق مثَل ُأُحد َذهباً ما بلغ ُمدَّ أحدهم وال َنصيَِّفُه«. 
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صلى هللا   -ه خالد، فقال رسوُل هللا  ويف رواية قال: »كان بنَي خالدِّ بنِّ الوليد وبنَي عبد الرمحن بنِّ عوف شيء، فسبّ 
وذكر احلديث. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود،   ...« : ال تسبُّوا أصحايب، فإن أحدَكم لو أنفق-عليه وسلم

 .والرتمذي، وزاد: »فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم... « احلديث
 [ ]صحيح[ 6361]جامع: 

 
قال: »ال تسبُّوا أصحايب، ال   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة   -[ 143]

يَفُه« أخرجه مسلم ْثَل ُأُحد َذَهباً ما بلغ ُمّد أحدِّهم وال َنصِّ  . َتُسبُّوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدَكم أَنـَْفَق مِّ
 [ ]صحيح[ 6362]جامع: 

 

قال عروُة: قالت يل عائشة: »اي ابَن ُأخيت، أُمُِّروا َأن يستغفِّروا ألصحابِّ  -رضي هللا عنها  -ائشة  )م( ع  -[ 144]
 . ، َفَسبُّوهم« أخرجه مسلم-صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 

 [ ]صحيح[ 6365]جامع: 
 

 نوعٌ ثالث                                                     
،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »صّلينا املغرَب مَع رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه   -)م( أبو موسى األشعري    -[ 145]

قلنا: اي رسوَل هللا،   هاهنا؟  زلتم  ما  فقال:  علينا،  فجلسنا، فخرج  قال:  العشاَء،  معه  ُنَصلَِّّي  لو جلسنا حَّت  قلنا:  مث 
نصلِّّ  قلنا: جنلس حَّت  مث  املغرَب،  َمَعَك  أحسنتم  صلَّْينا  قال:  العشاَء،  َمَعَك  ُتم    -ي  َأَصبـْ إِّىل    -أو  رأَسُه  فرفع  قال: 

فقال: النجوُم أَمَنُة السماءِّ، فإذا ذهبت النجوُم أتى السماَء ما ُتوَعُد،    -وكان كثريًا ما يرفع رأسه إىل السماء    -السماء  
وأصحايب يوَعدون،  ما  َأصحايب  أَتى  ذهبُت  فإذا  ألصحايب،  أَمَنة  ما   وَأان  أُمَّيت  أََتى  أصحايب  ذهَب  فإذا  ألمَّيت،  أَمنة 

 . يُوَعُدوَن«. أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 6367]جامع: 

 

 الفصل الثاني: يف تفصيل فضائلهم ومناقبهم 

 وفيه فرعان   

 الفرع األول: فيما اشرتك فيه مجاعة منهم 

 وفيه سبعة أنواع   

 نوعٌ أول 
قال رِّايح بن احلارث: »كنُت قاعدًا عند فالن يف الكوفة يف    -رضي هللا عنه    -)د ت( سعيد بن زيد    -[  146]

املسجد، وعنده أهُل الكوفة، فجاء سعيُد بُن زيد بن عمرو بن نُفيل، فّرحب به وحيَّاه، وأقعده عند رجله على السرير،  
بُن علقمَة، فاستق الرجُل؟  فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له: قيُس  ، فقال سعيد: من َيُسبُّ هذا  بله، فَسبَّ وَسبَّ
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؟ أان    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: َيُسبُّ علياً، فقال: أال أرى أصحاَب رسولِّ هللا   ُيَسبُّون عندك، مث ال تُنكُِّر وال تـَُغريِّّ
ّ أن أقول عليه ما مل ي  -يقول    -صلى هللا عليه وسلم  -مسعُت رسوَل هللا   :  -قل، فيسأَلين عنه غداً إذا لقيُتُه  وإين َلَغينِّ

أبو بكر يف اجلنةِّ، وعمُر يف اجلنة، وعثماُن يف اجلنةِّ، وعلّي يف اجلنة، وطلحُة يف اجلنة، والزبرُي يف اجلنة، وسعُد بُن مالك  
 يف اجلنة، وعبد الرمحن بُن عوف يف اجلنةِّ، وأبو ُعبَـْيَدَة بُن اجلرَّاح يف اجلنةِّ، وسكت عن العاشر.

صلى هللا    -مث قال: وهللا َلمْشَهُد رجل منهم مع رسول هللا  -يعين نـَْفَسُه    -الوا: ومن هو العاشر؟ فقال سعيُد بُن زيد  ق
 يـَْغرَبُّ فيه وجُهه خري من َعَملِّ أحدِّكم ولو ُعمِّّر ُعُمَر نوح«. -عليه وسلم

أن هللا  أراَد  أعمارهم:  انقطعْت  ملَّا  َجَرَم  »ال  قال:  مث  رزين:  من    زاد  والشَّقِّّي  القيامة،  يوم  إىل  عنهم  األجَر  يـَْقَطَع  ال 
 أَبـَْغَضهم، والسعيُد َمن أحبَّهم«.

ويف رواية عبد الرمحن بن األخنس »أنه كان يف املسجد، فذكر رجل علّياً، فقام سعيُد بُن زيد، فقال: أْشَهُد على النيبِّّ  
ة: النيبُّ يف اجلنة، وأبو بكر يف اجلنة، وعمُر يف اجلنة، وعثماُن يف  أين مسعُته يقول: عشرة يف اجلن -صلى هللا عليه وسلم -

اجلنة، وعلّي يف اجلنة، وطلحُة بُن عبيد هللا يف اجلنة، والزبرُي بُن العوام يف اجلنة، وعبد الرمحن بُن عوف يف اجلنة، وسعُد  
 كَت، فقالوا: َمْن هو؟ قال: سعيُد بُن زيد«. بُن مالك يف اجلنة، ولو شئُت َلسمَّيُت العاشر، قال: فقالوا: َمن هو؟ فس

قاَم فالن   الكوفة  َقدَِّم فالن  »ملا  نـَُفيل[  بن  ]بن عمرو  زيد  بَن  قال: مسعُت سعيَد  املازين  ظامل  بن  رواية عبد هللا  ويف 
لو شهدُت على  خطيباً، فأخذ بيدي سعيد بن زيد، فقال: أال َترى إىل هذا الظامل؟ فَأْشَهُد على التسعة أهنم يف اجلنة، و 

صلى هللا    -قلُت: وَمنِّ التسعُة؟ قال: قال رسوُل هللا    -قال ابن إدريس: والعرُب تقول: إِّيثم، وآمث    -العاشر مل إِّيـَْثْم  
دِّيق أو شهيد. قلُت: ومن التسعة؟ قال: رسوُل   -عليه وسلم َراُء، إنه ليس عليك إال نيب أو صِّ َراء: أثبْت حِّ وهو على حِّ

، وأبو بكر، وعمُر، وعثمان، وعلّي، وطلحُة، والزبرُي، وسعُد بن أيب َوقَّاص، وعبد الرمحن  -عليه وسلم  صلى هللا  -هللا  
َهة، مث قال: أان« أخرجه أبو داود.    بُن عوف، قلُت: وَمن العاشر؟ فـَتَـَلكَّأ ُهنَـيـْ

 ة... « وذكره.وَأخرج الرتمذي الرواية اآلخرة، وأول حديثه قال: »أْشَهُد على التسعة أهنم يف اجلن
النيبِّّ   حنوه ِبعناه، هكذا    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى عن عبد الرمحن بن األخنس عن سعيد بن زيد عن 

 قال، ومل يذكر لفظه. 
قال: »عشرة يف اجلنة: أبو بكر يف اجلنة، وعمُر يف اجلنة، وعلي،    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى: أن رسول هللا  

وال عن  وعثمان،  وسكَت  التسعة،  هؤالء  فعدَّ  قال:  وقَّاص،  أيب  بُن  وسعُد  عبيَدة،  وأبو  الرمحن،  وعبد  وطلحُة،  زبري، 
العاشر، فقال القوم: نـَْنُشُدَك هللا اي َأاب األعور، َمن العاشر؟ قال: نشدمتوين ابهلل، أَبو األعور يف اجلنة، قال: هو سعيُد  

يعين به:    -ومسعُت حممَد بن إمساعيل يقول: هذا احلديث أصح من األول  بُن زيد بن عمرو بن نفيل«، قال الرتمذي:  
   . احلديث الذي ُييء بعَد هذا عن عبد الرمحن بن عوف

 [ حديث صحيح [ ]شعيب: حديث صحيح]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6370]جامع: 
 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( عبد الرمحن بن عوف   -[ 147]
»أَبو بكر يف اجلنة، وعمُر يف اجلنة، وعثماُن يف اجلنة، وعلّي يف اجلنة، وطلحُة يف اجلنة، والزُّبرُي يف اجلنة، وعبد الرمحن بُن  

 نة، وسعيُد بُن زيد يف اجلنة، وأبو عبيدَة بُن اجلراح يف اجلنة«. عوف يف اجلنة، وسعُد بُن أيب َوقَّاص يف اجل 
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]حنوه[، ومل يذكر عبد الرمحن بن عوف.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن عبد الرمحن بن محيد عن أبيه عن النيبِّّ  
 . أخرجه الرتمذي

 [ صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 6371]جامع: 
 
أخرب أنه »توضأ يف بيته، مث خرج، فقال: ألَْلَزَمنَّ رسوَل    -رضي هللا عنه    -)خ م ت( أبو موسى اأَلشعري    -[  148]

؟  -صلى هللا عليه وسلم  -وألكونّن معه يومي هذا، قال: فجاء املسجَد، فسَأَل عن النيبِّّ   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  
وابهُبا    -رِّهِّ أسَأُل عنه، حَّت دخل بئَر أرِّيس، قال: فجلسُت عند الباب فقالوا: خرج َوْجَه هاهنا، قال: فخرجُت على إثْ 

حاَجَتُه وتوضأ، فقمُت إليه، فإذا هو قد جلس على بئر    -صلى هللا عليه وسلم  -حَّت قضى رسوُل هللا    -من جريد  
انصرف قال: فسلَّمُت عليه، مث  البئر،  قـُفَّها، وكشَف عن ساقيه، ودالُها يف  الباب،  أريس، وتوَّسط  ُت فجلسُت عند 

اليوَم، فجاء أبو بكر فدفع الباَب، فقلُت: َمن هذا؟ فقال:    -صلى هللا عليه وسلم  -فقلُت: ألكوننَّ بوَّاَب رسولِّ هللا  
ْرُه   َوَبشِّّ َلُه،  ائذن  فقال:  أبو بكر يستأذُِّن؟  فقلُت: اي رسول هللا، هذا  قال: مث ذهبُت  رِّْسلِّك،  فقلُت: على  أبو بكر، 

ُرك ابجلنة، قال: فدخل أبو بكر    -صلى هللا عليه وسلم  -فأقبلُت حَّت قلُت أليب بكر: ادخل، ورسوُل هللا    ابجلنة، يُبشِّّ
صلى    -معه يف القُّّف، وَدىلَّ رِّْجليه يف البئر، كما صنع رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -فجلس عن مينيِّ رسولِّ هللا  

عُت فجلسُت، وقد تركُت أخي يتوضأ ويلحقين، فقلُت: إن يُرِّد هللا بفالن  ، وكشَف عن ساقيه، مث رج-هللا عليه وسلم
خريًا أيتِّ به، فإِّذا إنسان ُيرِّك الباب، فقلُت: من هذا؟ فقال: عمُر بُن اخلطاب، فقلُت: على رِّْسلك،    -يعين أخاه    -

ْرُه    ، فسلَّمُت عليه، وقلُت: هذا عمرُ -صلى هللا عليه وسلم  -مث جئُت إىل رسولِّ هللا   يستأذن؟ فقال: ائذن له، وَبشِّّ
مَع رسولِّ هللا   ُرك رسوُل هللا ابجلنة، فدخل فجلس  ادن ادخل، ويبشِّّ فقلُت:  صلى هللا عليه    -ابجلنة، فجئُت عمر، 

  -أخاه    يعين  -يف الُقفِّّ عن يساره، ودىلَّ رِّْجَلْيهِّ يف البئر، مث رََجْعُت فجلسُت، فقلُت: إِّن يُردِّ هللا بفالن خريًا    -وسلم
وجئُت   قال:  رِّْسلِّك،  فقلُت: على  عّفان،  بُن  عثماُن  فقال:  هذا؟  من  فقلُت:  الباب،  فحرَّك  إنسان،  فجاء  به،  أيتِّ 

عليه وسلم  -رسوَل هللا   فقلُت:  -صلى هللا  فجئُت  قال:  ُتصيُبه،  بـَْلَوى  مع  ابجلنة  ره  وبشِّّ له،  ائذن  فقال:  فأخربتُه   ،
رَك رسوُل هللا   ويبشِّّ عليه وسلمصل  -ادُخل،  ُملَِّئ،    -ى هللا  قد  الُقفَّ  فوجد  فدخل  قال:  تصيبك،  بلوى  بعد  ابجلنة 

قِّّ اآلخر«.  فجلس وَِّجهاهم من الشِّّ
 قال سعيد بن املسيب: فأوَّلت ذلك قبورَهم اجتمعْت هاهنا، وانفرد عثماُن عنهم.

دينةِّ حلاجته، وخرجُت يف أثره، فلما دخَل  إىل حائط من حوائطِّ امل -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »خرج النيبُّ 
  -، فلم أيمرين، وذهب النيبُّ -صلى هللا عليه وسلم -احلائَط جلسُت على اببه، وقلُت: ألكوننَّ اليوَم بوَّاَب َرسولِّ هللا 

 وقضى حاجَته، وجلس على ُقّف البئر... « وذكر احلديث.  -صلى هللا عليه وسلم
احلائط، فجاء رجل... « وذكر    -لى هللا عليه وسلمص  -ويف رواية »أن رسوَل هللا   دخل حائطاً، وأمرين حبفظ ابب 

اللهم صربًا، أو هللا املستعان« وفيه »أن ُكلَّ واحد منهم قال حني  -حني بّشره    -احلديث، وفيه »أن عثماَن قال    :
املُستعان«   قال: احلمُد هلل، هللا  : احلمد هلل« وفيه »أن عثمان  صلى هللا عليه    -وفيه »أن رسوَل هللا  بشره ]ابجلنة[ 

 كان قد كشف عن ركبتْيه، فلما دخل عثمان غطّاُها«.  -وسلم



44 

 

صلى هللا عليه    -يف حائط من حوائط املدينة ورسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم   -ويف أخرى: »بينما أان مع رسولِّ هللا  
املاء والطني، إِّذ استفتح رجل... « وساق احلديث. أخرجه    قاعد يف مكان فيه ماء، ُمّتكئ يـَرُْكُز بعود معه بني  -وسلم

 البخاري ومسلم. 
لألنصار، فقضى حاجته،  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي قال: »انطلقُت مع رسولِّ هللا   ، فدخل حائطاً 

فقال يل: اي أاب موسى، اْملِّْك عليَّ الباَب، ال يدخلنَّ عليَّ أحد إِّال إبِّْذن، فجاء رجل، فضرَب الباَب، فقلُت: َمن هذا؟  
ذا أبو بكر يستأذن، فقال: ائذن له، وبّشره ابجلنة، فدخل، وجاء رجل آَخُر،  قال: أبو بكر، فقلُت: اي رسول هللا، ه

له، وبشره ابجلنة،   افْـَتْح  فقال:  فقلُت: هذا عمُر اي رسول هللا يستأذن،  قال: عمُر،  الباب، قلُت: من هذا؟  فضرَب 
عثمان يستأذن، قال: افتح    فجاء رجل آَخُر فضرب الباب، فقلُت: من هذا؟ فقال: عثمان، قلُت: اي رسول هللا، هذا

ره ابجلنة على بلوى ُتصيُبه«               له، وبشِّّ
 [ ]صحيح[ 6372]جامع: 

 

َعَلْيهِّ   -[  149] َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َفذََكَر  ْنرَبِّ،  اْلمِّ َعَلى  قَاَم َعلِّيٌّ  يـَُقوُل:  ْعُتُه  َعْبد َخرْيٍ، قَاَل: مسِّ فـََقاَل:    )حم(  َوَسلََّم 
ُ َعْنُه فـَعَ  َي اَّللَّ ُ »قُبَِّض َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َواْسُتْخلَِّف أَبُو َبْكٍر َرضِّ ريَتِّهِّ، َحَّتَّ قـََبَضُه اَّللَّ مَِّل بَِّعَملِّهِّ، َوَساَر بِّسِّ

 ُ ريَتَِِّّما، َحَّتَّ قـََبَضُه اَّللَّ  . َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َذلَِّك«َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َذلَِّك. مثَّ اْسُتْخلَِّف ُعَمُر فـََعمَِّل بَِّعَملِّهَِّما، َوَساَر بِّسِّ
ْعُت َعلِّيًّاويف رواية أخرى،  ٌّ مَِّن األَْنبِّيَ قَاَل: مسِّ ُ نَبِّيَُّه َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى َخرْيِّ َما قُبَِّض َعَلْيهِّ َنيبِّ اءِّ  ، يـَُقوُل: »قـََبَض اَّللَّ

 .  نَبِّيِّّهِّ، َوُعَمُر َكَذلَِّك«ةِّ َعَلْيهُِّم السَّالُم، مثَّ اْسُتْخلَِّف أَبُو َبْكٍر فـََعمَِّل بَِّعَملِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُسنَّ 
 َأخرجه مسند أمحد.  

 [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت[ 1059 ،1055]مسند: 
 

َراٍء َوَمَعُه أَبُو َبْكٍر،  ، َعْن أَبِّيهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن عبد هللا بن بريدة)حم(   -[ 150] َجالًِّسا َعَلى حِّ
َراُء؛ فَإِّنَّ  دِّيٌق  َوُعَمُر، َوُعْثَماُن فـََتَحرََّك اجْلََبُل، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اثـُْبْت حِّ ٌّ َأْو صِّ ُه لَْيَس َعَلْيَك إِّالَّ َنيبِّ

 . َأخرجه مسند أمحد.َأْو َشهِّيٌد«
ِحيحِ 22936سند: ]م  [ [ ]شعيب: إسناده قوي[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »رَأَْيُت فِّيَما يـََرى النَّائُِّم    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو الطَُّفْيلِّ   -[  151] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ُ يـَْغفُِّر َلُه، َكَأيّنِّ أَْنزُِّع َأْرًضا، َوَرَدْت َعَليَّ َوَغَنٌم ُسوٌد، َوَغَنٌم ُعْفٌر، َفَجاَء أَبُو َبْكٍر فـَنَـزََع َذنُواًب َأْو ذَ  نُوَبنْيِّ َوفِّيهَِّما َضْعٌف، َواَّللَّ
َقرِّايًّ َأْحسَ  َن نـَْزًعا مِّْن ُعَمَر، فََأوَّْلُت َأنَّ السُّوَد  مثَّ َجاَء ُعَمُر فـَنَـزََع فَاْسَتَحاَلْت َغْراًب َفَمأَلَ احْلَْوَض َوَأْرَوى اْلَوارَِّدَة، فـََلْم َأَر َعبـْ

 . َأخرجه مسند أمحد. َر اْلَعَجُم«اْلَعَرُب َوَأنَّ اْلُعفْ 
ِرجَ 23801]مسند:   َوَبِقيَُّة  َضْعٌف،  َوِفيِه  ِزيَد،  ْبُن  َعِليُّ  َوِفيِه  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  لغيره، وهذا  اِلِه  [ ]شعيب: صحيح 

 [ ِثَقاتٌ 
 

: اَل مَيُوُت ُعْثَماُن )حم( اأْلَْسَود ْبنِّ هِّاَلٍل، َعْن رَُجٍل، مِّْن قـَْومِّهِّ قَالَ   -[  152] اَلَفةِّ ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ : َكاَن يـَُقوُل يفِّ خِّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يَـ  َلَة يفِّ اْلَمَنامِّ  َحَّتَّ ُيْسَتْخَلَف، قـُْلَنا: مِّْن أَْيَن تـَْعَلُم َذلَِّك؟ قَاَل: مسِّ ُقوُل: »رَأَْيُت اللَّيـْ
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َنا، َوُهَو َصالٌِّح«َثاَلثٌَة مِّْن َأْصَحايبِّ ُوزِّنُوا، فـَُوزَِّن أَبُو َبْكٍر فـََوَزَن، مثَّ ُوزَِّن ُعَمُر فـََوَزَن، مثَّ ُوزَِّن ُعْثَماُن فـَنَـ   َكأَنَّهُ  بـُ .  َقَص َصاحِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح[  23193 ،16604]مسند: 
 

 نوعٌ ثان 
َراء، هو وأبو  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)م ت( أبو هريرة    -[  153] : »كان على حِّ

: اهدْأ، فما عليَك  -صلى هللا عليه وسلم  -بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري، فتحركتِّ الصخرُة، فقال النيبُّ  
دِّيق، أو شهيد«.   إِّال نيّب، أو صِّ

صلى هللا عليه    -كان على جبلِّ حراء، فتحرَّك، فقال رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  ويف رواية »أنَّ  
النيبُّ  -وسلم أو شهيد، وعليه  دِّيق،  أو صِّ نيّب،  إال  فما عليك  راُء،  اْسكْن حِّ ، وأبو بكر،  -صلى هللا عليه وسلم  -: 

وقَّاص«  أيب  بُن  وسعُد  والزبرُي،  وطلحُة،  وعثماُن،  »عثمان  وعمر،  بعد  رواية  يف  مسلم.   «:زاد  أخرجه   »وعلّي« 
دِّيق، أو َشهيد«  . ويف رواية الرتمذي مثل األوىل، وقال: »اهدْأ، فما عليَك إال نيّب، أو صِّ

 [ ]صحيح[ 6375]جامع: 
 
»َصعِّد ُأُحداً وأبو    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ د ت( أنس بن مالك    -[  154]

أُحُد   اثبْت  فقال:  هبم،  فـََرَجَف  وعثمان،  وعمر  برجله    -بكر  ضربه  «.   -ُأراه  وَشهيَدانِّ دِّيق  وصِّ نيّب  عليك   فإَّنا 
دِّيق أو ش    .هيد« أخرجه البخاري، وأبو داود، والرتمذيويف رواية »اثـُْبْت، فما عليك إِّال نيّب أو صِّ

 [ ]صحيح[ 6376]جامع: 
 

 نوعٌ ثالث                                                       
: »َأْرَحُم أُمَّيت ِبُمَّيت  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  155]

ُمعاذ بن جبل،   َحياء عثماُن، وأْقَضاهم علّي، وأعلمهم ابحلالل واحلرام  أمرِّ هللا عمُر، وأشدُّهم  أبو بكر، وأشدُّهم يف 
ُأيبُّ  بُن اثبت، وَأقرؤهم  زيُد  أظّلت  وأفرُضهم  بُن اجلرَّاح، وما  أبو عبيدَة  األُمَّة  أمني، وأمنُي هذه  بُن كعب، ولكلِّّ قوم   

اخلضراُء، وال أقلَّت الغرباُء أصدَق هلجة من أيب ذّر، أشبَه عيسى عليه السالم يف َورَعِّه، قال عمر: َأفـَنَـْعرُِّف له ذلك اي 
(  1)قاً يف موضعني، أحدُها إىل قوله: »أبو عبيدة بن اجلراح«  رسول هللا؟ قال: نعم، فاعرِّفوا له«. أخرجه الرتمذي مفرَّ 

 .(2)واآلخر إىل آخره عن أيب ذّر 
 [ صحيح [ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال[ ]عبد القادر: 6377( ]جامع: 1)
  [ضعيف [ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6377( ]جامع: 2)

 

ذُكَِّر عنده عبد هللا بُن مسعود، فقال: ال    -رضي هللا عنهما    -)خ م ت( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  156]
بُّه، مسعُت رسوَل هللا   يقول: »ُخذوا القرآن من أربعة: من عبد هللا، وسامل، ومعاذ، وُأيبِّّ    -صلى هللا عليه وسلم  -أزال ُأحِّ

 بن كعب«. 
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مسعود   ابنِّ  من  أربعة:  من  القرآَن  »اْستَـْقرُِّئوا  رواية  به    -ويف  أخرجه    -فبدَأ  وُأيّب«  ومعاذ،  حذيفَة،  أيب  موىل  وسامل 
 البخاري ومسلم. 

: »ُخُذوا القرآَن من أربعة: من ابنِّ مسعود، وُأيبِّّ بن  -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرجه الرتمذي قال: قال رسوُل هللا  
 . ل، وسامل موىل أيب حذيفَة«كعب، ومعاذِّ بن جب

 [ ]صحيح[ 6378]جامع: 
 

نا،    -رمحه هللا    -)ت( يزيد بن َعمريَة    -[  157] قال: ملا حضر معاَذ بن جبل املوُت قيل له: اي أاب عبد الرمحنِّ، َأْوصِّ
التمسوا    -يقول ذلك ثالث مرات    -قال: »َأجلُسوين ففعلنا، فقال: إنَّ العلَم واإلمياَن مكاهَنما، َمن ابـَْتغاُها وجَدُها  

،   -ر أيب الدَّْرَداءِّ، وعند َسْلَماَن الفارسيِّ  العلم عند أربعةِّ رَْهط: عنَد ُعَومي زاد رزين: صاحبِّ الكتابني: اإلجنيل والقرآنِّ
صلى   -وعنَد ]عبد هللا[ بنِّ مسعود، و ]عبد هللا[ بنِّ َسالم الذي كان يهودايً فأسلم: فإين مسعُت رسوَل هللا  -مث اتفقا 

ُر عشرة يف اجلنة« أ -هللا عليه وسلم  . خرجه الرتمذييقول: إنه َعاشِّ
 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده حسن]عبد القادر: [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6379]جامع: 

 

ر يل جليساً صاحلاً،    -رمحه هللا    -)خ م( علقمة    -[ 158] قال: »َقدِّمُت الشاَم، فصلَّيُت رَْكَعتني، مث قلُت: اللهم َيسِّّ
فأتيُت قوماً فجلسُت إليهم، فإذا شيخ قد جاء جلس إىل جنيب، قلُت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداءِّ، فقلُت: إين َدَعْوُت  

َر يل جليساً صاحلاً، فيسََّرَك يل، قال: ِمن أنَت؟ قلُت: من أهل الكوفة، قال: أو ليس فيكم ابُن أمِّّ عبد    هللا أن يـَُيسِّّ
النَّعلني والوِّسادة واملِّْطهرة   ابَن مسعود    -صاحُب  نبّيه  -يعين:    -؟ وفيكم الذي أجاره هللا من الشيطان على لسان 

رِّ رسولِّ هللا    -يعين: عمارًا؟   فيكم صاحُب سِّ ليس  علي  -أو  َأَحد غريُه    -ه وسلمصلى هللا  يعلمه  يعين    -الذي ال 
قد  ؟ مث قال: كيف يقرأ عبد هللا }َواللَّْيلِّ إَذا يـَْغَشى{ فقرأُت }َواللَّْيلِّ إذا يـَْغَشى. َوالذََّكرِّ َواألُنَثى{، قال: وهللا ل-ُحذيفَة  

 لم. من فيه إىل يفَّ« أخرجه البخاري ومس  -صلى هللا عليه وسلم -أقرأَنِّيها رسوُل هللا 
رِّ الذي ال يعلم غريه، يعين حذيفة، قال: قلُت: بلى،    -أو منكم    -وللبخاري حنوه، وفيه »أليس فيكم   صاحب السِّّ

قال: بلى، قال:    -يعين عمارًا    -الذي أجاره هللا على لسان نبيه، يعين من الشيطان؟    -أو منكم    -قال: أليس فيكم  
َواك؟    -أو منكم    -أو ليس فيكم   َواد    -صاحُب السِّّ قال: بلى، قال: كيف كان عبد هللا يقرأ: }َواللَّيلِّ إِّذا    -أو السِّّ

قلُت: }َوالذََّكرِّ َواألُنثى{ قال: ما زال يب هؤالء حَّت كادوا َيْستَـْنزُِّلوين عن شيء مسعُته من    {؟يـَْغَشى. والنَّهارِّ إِّذا جَتَلَّى
 «. -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 

 [ ]صحيح[ 6380]جامع: 
 

ر يل جليساً صاحلاً، فيسََّر    -رمحه هللا    -)ت( خيثمة بن أيب َسربة    -[  159] قال: »أتيُت املدينة فسألت هللا أن يـَُيسِّّ
، فقال يل: من أين أنَت؟   ر يل جليساً صاحلاً، فـَُوفِّّْقَت يلِّ يل أاب هريرة، فجلسُت إليه، فقلت له: إين سألُت هللا أن يـَُيسِّّ

الكوفة، ج  الدعوة؟ وابُن مسعود،  قلت: من أهل  جُماُب  مالك  بُن  فيكم سعُد  أليس  فقال:  اخلرَي وأطُلبه،  ألتمس  ئُت 
رِّ رسولِّ هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -صاحُب َطهورِّ رسولِّ هللا   ؟  -صلى هللا عليه وسلم  -ونعليه؟ وحذيفُة، صاحُب سِّ
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وَسْلَمانُ  نبيِّّه؟  لسان  على  الشيطان  من  هللا  أجاره  الذي  اإلجنيل  وَعمَّاُر  والكتاابن:  قتادة:  قال  الكتابني؟  صاحُب   ،
 . والقرآن« أخرجه الرتمذي

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده حسن]عبد القادر:  [  حديث حسن غريب صحيح]الترمذي: [ 6381]جامع: 
 

، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ُكنَّا جلوساً عند النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)ت( حذيفة بن اليمان    -[  160]
وما   َعمَّار،  هبدي  واهتدوا  وعمَر،  بكر  أيب  إىل  وأشار  بعدي،  من  ابللََّذين  فَاقَتُدوا  فيكم،  بقائي  َقْدُر  ما  أدري  ال  إين 

 . يحدَّثكم ابُن مسعود فصدِّقوه« أخرجه الرتمذ
 [ صحيح]األلباني:  [قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6383]جامع: 

 

بن مسعود    -[  161] قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا  : »اقْـَتُدوا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: 
الرتمذي ابنِّ مسعود« أخرجه  بعهدِّ  َعمَّار، ومَتَسَُّكوا  َْدي  بعدي من أصحايب: أيب بكر وعمر، واْهَتُدوا هبِّ  . ابلَّلَذْين من 

 [ صحيح[ ]األلباني: ال الترمذي هو حديث حسن كما ق [ ]عبد القادر: 6384]جامع: 
 

 نوعٌ رابع 
قال ذاَت يوم: »َمن رأى   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -)ت د( أبو بكرة    -[ 162]

زَِّن  الليلَة ُرْؤاي؟ فقال رجل: أان، رأيُت كأنَّ ميزاانً أُنزَل من السماء، فـَُوزِّْنَت أَنَت وأبو بكر، فَرَجْحَت أنَت ِبيب بكر، َووُ 
َوُوزَِّن عمُر بعثمان فرجح عمُر بعثماَن، مث رُفَع امليزان، قال: فرأينا الكراهيَة يف   عمُر وأبو بكر، فرجَح أبو بكر بعمَر،

 . « أخرجه أبو داود والرتمذي-صلى هللا عليه وسلم -وجه النيبِّّ 
ه  يعين: فساء -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى أليب داود إىل قوله »مث رفع امليزان«، مث قال: »فَاْستاَء هلا رسوُل هللا  

الفُة نـُبـُوَّة، مث يؤيت هللا عزَّ وجلَّ املُْلَك َمن يشاء«  -ذلك   . ( 2)فقال: خِّ
[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد رجاله  قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال[ ]عبد القادر: 6386( ]جامع: 1)

 ثقات[  
 [ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد[  إسناده ضعيف [ ]عبد القادر: 6386( ]جامع: 2)

 

: »رأيُتينِّ َدخْلُت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال النيب  -رضي هللا عنهما   -)خ م( جابر بن عبد هللا   -[ 163]
، ورأيُت قصرًا بفِّنائه  اجلنة، فإذا أان ابلرَُّمْيَصاَء امرأةِّ أيب طلحَة، ومسعت َخَشَفة، فقلت: َمن هذا؟ فقالوا: هذا بالل 

فولّيُت   [:جارية، فقلت: ملن هذا؟ فقالوا: لعمر بن اخلطاب، فأردُت أن أدُخَله فأنظَر إليه، فذكرُت غريَتك، ]قال
 . مدبرًا، فبكى عمُر، وقال: أعليك أغاُر اي رسول هللا؟« أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 6388]جامع: 
 

، فدعا بالاًل، فقال: ]اي[  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أْصبح رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( بريدة   -[ 164]
بالل، ِب سبقتين إىل اجلنة؟ ما دخلُت اجلنة ]َقطُّ[ إال مسعُت َخْشَخشتك أمامي، دخلُت البارحَة، فسمعُت َخْشَخشتك  

ُت: ملن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب، فقلُت: أان عريّب،  أمامي، فأتيُت على قصر ُمَربَّع مشرِّف من ذهب، فقل
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ملن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش، قلُت: أان قرشي، ملن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أُمَّةِّ حممد، قلُت: أان حممَّد،  
 صلَّيُت ركعتني، وما أصابين َحَدث  ملن هذا القصر؟ قالوا: لعمَر بنِّ اخلطاب، فقال بالل: اي رسول هللا، ما أّذنُت َقطُّ إال

 : هبما«.-صلى هللا عليه وسلم -َقُط إال َتوضَّأُت عنده، ورأيُت أن هلل عليَّ رَْكعتني، فقال رسول هللا 
قال الرتمذي: ومعَّن قوله: »دخلُت اجلنة البارحَة«، يعين: رأيُت يف املنام كأين دخلُت اجلنَة، هكذا روي يف بعض  

 . لرتمذياحلديث. أخرجه ا
 [ صحيح]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6389]جامع: 

 
 نوعٌ خامس 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »قلُت لعائشة: أيُّ أصحابِّ النيبِّّ   -رمحه هللا  -)ت( عبد هللا بن شقيق   -[ 165]
؟ قالت: أبو بكر، قلُت: مثَّ َمن؟ قالت: عمُر، قلُت: مثَّ َمْن؟ قالت:  -صلى هللا عليه وسلم -كان أَحبَّ إِّىل رسولِّ هللا  

 . فسكتت« أخرجه الرتمذيأبو ُعبيدَة بُن اجلراح، قلُت: مثَّ َمن؟ 
 [ صحيح]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6390]جامع: 

 

بعثه على   -»َأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه   -( عمرو بن العاص حب )خ م ت   -[ 166]
ل، قال: فأتيُته فقلُت: أيُّ  الناس أحبُّ إليك؟ قال: عائشُة، فقلُت: مَِّن الرجال؟ فقال: أبوها،  جيش ذاتِّ السَّالسِّ

 قلُت: مث َمْن؟ قال: ُعمُر بُن اخلطاب، فعدَّ رجااًل«. 
 زاد يف رواية: قال: »فسكتُّ خمافَة أن ُيعَلين يف آخرهم«. 

ُت: مث َمْن؟ قال: عمُر«  ويف رواية قال: »قلُت: َلْسُت أسألَك عن أهلك، إَّنا أسأُلَك عن أصحابك؟ قال: أبوها، قل 
 أخرجه البخاري ومسلم. 

 وأخرج الرتمذي إىل قوله »أبوها«  
حبان،   ابن  رواية  اَنرًا،  ويف  يُوقُِّدوا  َأْن  َأْصَحابُُه  َفَسأَلَُه   ، لِّ السَّاَلسِّ َذاتِّ  يفِّ  بـََعَثُه  وسلم  عليه  َصلَّى هللا  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ 
ُهْم اَنرًا إِّالَّ َقَذفْـُتُه فِّيَها. قَاَل: فـََلُقوا اْلَعُدوَّ فَـ َفَمنَـَعُهْم، َفَكلَُّموا َأاَب َبكْ  نـْ َهَزُموُهْم،  ٍر، َفَكلََّمُه يفِّ َذلَِّك فـََقاَل: اَل يُوقُِّد َأَحٌد مِّ

اَّللَُّ  َصلَّى   ِّّ لِّلنَّيبِّ ذََكُروا  اجْلَْيُش،  َذلَِّك  اْنَصَرَف  فـََلمَّا  َفَمنَـَعُهْم  يـَتَّبُِّعوُهْم،  َأْن  اَي  فََأرَاُدوا  فـََقاَل:  إِّلَْيهِّ.  َوَشَكْوُه  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ   
تَّبُِّعوُهْم، فـََيُكوُن هَلُْم َمَدٌد فـَيـُْعطُِّفوا  َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ َكرِّْهُت َأْن آَذَن هَلُْم َأْن يُوقُِّدوا اَنرًا، َفرَيَى َعُدوُُّهْم قِّلَّتَـُهْم، وََكرِّْهُت َأْن يَـ 

َأْمَرُه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َمْن َأَحبُّ النَّاسِّ إِّلَْيَك؟ قَاَل: َعَلْيهِّْم، َفَحمَِّد َرسُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم   ُ َ؟ " قَاَل:    ولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ "ملِّ
؟ قَاَل: "أَبُو َبْكٍر". . قَاَل: "َعائَِّشُة" قَاَل: مَِّن الرَِّجالِّ بُّ َمْن حتِّبُّ  . (1) أَلُحِّ

؟  ابن حبان،  ويف رواية أخرى عند   قَاَل: قِّيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأيُّ النَّاسِّ َأَحبُّ إِّلَْيَك؟ قَاَل: »َعائَِّشُة«، قِّيَل: مَِّن الرَِّجالِّ
 . (2) ابن حبان  »أخرجهقَاَل: »أَبُو َبْكٍر«، قِّيَل: مثَّ َمْن؟ قَاَل: »ُعَمُر« قِّيَل: مثَّ َمْن؟ قَاَل: أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحِّ 

   ]صحيح[[ 4540]حبان: [  6391( ]جامع: 1)
 [ إسناده صحيح على شرط مسلم ([ ]شعيب:شاذ بذكر )عمر(، )وأبي عبيدة]االلباني:  [6998]حبان:  (2)

 

 نوعٌ سادس 
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صلى    -قال: »ُكنَّا َُنَريِّّ ]بني الناس[ يف زمانِّ رسولِّ هللا   -رضي هللا عنهما    -)خ د ت( عبد هللا بن عمر    -[  167]
صلى هللا    -، َُنريِّّ أاب بكر، مث عَمر، مث عثماَن« أخرجه البخاري. وله يف رواية قال: »ُكنَّا زمَن النيب  -هللا عليه وسلم

، ال  -صلى هللا عليه وسلم  -ًا، مث عمر، مث عثمان، مث نرتُك أصحاَب رسولِّ هللا  ال نـَْعدُِّل ِبيب بكر أحد  -عليه وسلم
َأْفَضَل أُمَّةِّ    -وأخرج أبو داود الثانية، وأليب داود »كنا نقوُل ورسوُل هللا    «. نُفاضل بينهم صلى هللا عليه وسلم َحّي: 

صلى    -ويف رواية الرتمذي »كنا نقول ورسوُل هللا    «.بعَدُه: أبو بكر، مث عمُر، مث عثمان  -صلى هللا عليه وسلم  -النيبِّّ  
 . حي: أبو بكر، وعمُر، وعثماُن« -هللا عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 6394]جامع: 
 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ لَِّسانِّهِّ ثَِّقٌل َما يُبِّنُي  ، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َلقَِّيينِّ رَُجٌل مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ  َساملِّ   )حب(   -[  168] َصلَّى اَّللَّ
ِّّ حُمَمٍَّد َأانَّ ُكنَّا    اْلَكاَلَم، َفذََكَر ُعْثَماَن، فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّّ: َواَّللَِّّ َما َأْدرِّي َما يـَُقوُل َغرْيَ أَنَُّكْم تـَْعَلُمونَ  اَي َمْعَشَر َأْصَحابِّ النَّيبِّ

َا ُهوَ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، نـَُقوُل: »أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوإَِّّنِّّ يُتْم«  َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ  َهَذا اْلَماُل، فَإِّْن َأْعطَاُه َرضِّ
 . أخرجه ابن حبان

 ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[   [7250]حبان: 
 

 نوعٌ سابع 
: »نِّْعَم الرجُل أبو بكر،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو هريرة    -[  169]

نعم الرَُّجُل ُعَمُر، نعم الرجل أبو عبيدَة بُن اجلراح، نعم الرجل ُأَسْيُد ابُن ُحَضرْي، نعم الرجُل اثبُت بُن قيس بن مشَّاس،  
 . جل معاذ بن عمرو بن اجلَموح« أخرجه الرتمذينعم الرجل ُمعاُذ بُن جبل، نعم الر 

صالح]الترمذي:  [  6395]جامع:   أبي  ابن  سهيل  يعني  سهيل،  حديث  من  نعرفه  إنما  حسن  حسن[  [  حديث  إسناده  القادر:  ]عبد 
 [ صحيح]األلباني: 

 

بن ايسر    -[  170] وما معه إال    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »رأيُت رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ( عمار 
 . مخسة أْعُبد وامرأَتن وأبو بكر« أخرجه البخاري

 [ ]صحيح[ 6397]جامع: 
 

ما أخ  -[  171] فقالوا:  نـََفر ابملدينة،  أتى على سلماَن وصهيب وبالل يف  أاب سفيان  َذْت  )م( عائذ بن عمرو »أن 
صلى    -ُسيوُف هللا من ُعُنقِّ َعُدوِّ هللا مأخذها، فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخِّ قريش وسيِّّدِّهم؟ فأتى أبو بكر النيبَّ  

، فأخربه، فقال: اي أاب بكر لعلَّك أغضبَتهم، لئن كنَت أغضبَتهم لقد أغضبَت ربك، فأَتهم أبو بكر،  -هللا عليه وسلم
 . ُتكم؟ قالوا: ال، مث قالوا: يغفر هللا َلَك اي أخي«. أخرجه مسلمفقال: اي إِّْخَوََته أغضب

 [ ]صحيح[ 6398]جامع: 
 

،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كنُت عنَد رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو موسى األشعري    -[  172]
ُز يل اي    -صلى هللا عليه وسلم  -وهو انزل ابجلِّْعَرانة، بني مكة واملدينة، ومعه بالل، فأتى النيبَّ   أعرايّب، فقال: أال تـُْنجِّ



50 

 

ْر«، فأقبَل َعليَّ وعلى بالل كهيئة الغضبان، فقال:  حممد ما وعدتين؟ فقال له: أبشْر، فقال: قد أكث رَت عليَّ من »أبشِّ
قال:   فيه، مث  وَمجَّ  وفيه،  ويديه  فغسل وجهه  ماء،  فيه  بقدح  دعا  قَبِّلنا، مث  فقلنا:  أنتما،  فاقْـَبال  البشرى،  َردَّ  إن هذا 

ففع القدح،  َرا، فأخذان  وَأْفرِّغا على ُوجوهِّكما وحُنُورِّكما، وأْبشِّ أْفضِّال  اشراب،  أن  رْت:  السِّّ َسلمة من وراء  أمُّ  فنادت  لنا، 
 . ألُمِّّكما يف إانئكما، فأفضلنا هلا منه طائفة« أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 6399]جامع: 
 

خرجا من   -صلى هللا عليه وسلم -»أن رَُجَلنْي من أصحاب النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)خ( أنس بن مالك   -[ 173]
يف ليلة ُمْظلِّمة، ومعهما مثل املصباحني ]ُيضيئان[ بني أيديهما، فلما افرتقا صار مع   -صلى هللا عليه وسلم -عند النيبِّّ 

 كل واحد منهما واحد، حَّت أتى أهَله«.  
، فخرجا يف ليلة مظلمة، فإذا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان ُأَسْيُد بُن ُحَضري وَعبَّاُد بُن بِّْشر عند النيبِّّ  ويف رواية

 . وذكر حنوه. أخرجه البخاري ...«نُور بني أيديهما
 [ ]صحيح[ 6400]جامع: 

 

صلى هللا عليه   -قال: »مسعُت عائشَة َوُسئَِّلت: َمن كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( ابن أيب ُمليكة    -[ 174]
ُمْسَتْخلِّفاً لو استخلف؟ قالت: أبو بكر، فقيل هلا: مث َمْن بعد أيب بكر؟ قالْت: عمر، قيل هلا: َمْن بعد عمر؟   -وسلم

 .ا« أخرجه مسلم قالت: أبو عبيدة بن اجلراح، مث انتهت إىل هذ
 [ ]صحيح[ 6401]جامع: 

 

َن عمله،   -رمحه هللا  -)خ( سعد بن عبيدة   -[ 175] قال: »جاء رجل إىل ابنِّ عمر، فسأله عن عثمان، فذكر حَمَاسِّ
فقال: لعلَّ ذاك َيسوُؤَك؟ قال: نعم، قال: فأرغم هللا أنفك، مث سأله عن علّي؟ فذكر حماسن عمله، قال: هو ذاك، بيُته  

، قال: لعل ذاَك َيسوُؤك؟ قال: أجل، قال: فأرغم هللا أنفك، انطلق فَاْجَهْد  -صلى هللا عليه وسلم -بيوتِّ النَّيبِّّ أوسط 
  . َعَليَّ َجْهَدَك« أخرجه البخاري 

 [ ]صحيح[ 6402]جامع: 
 

 أمسائهم الفرع الثاني: يف فضائلهم على االنفراد، بذكر                                    

 وفيه قسمان 

 القسم األول: يف الرجال، وأوهلم: 

 -رضي اهلل عنه   -أبو بكر الصِّدِّيق  
صلى هللا عليه   -قالت: »دخَل أبو بكر ]الصدِّيق[ على رسولِّ هللا   -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة   -[ 176]

ْر، فأنت َعتيق هللا من النار، قلت: فمن يومئذ مُسّي عتيقًا«  -صلى هللا عليه وسلم  -، فقال له رسوُل هللا -وسلم : أْبشِّ
 . أخرجه الرتمذي
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 [ صحيحللحديث شواهد بمعناه يرقى بها[ ]األلباني: إسناده ضعيف و ]عبد القادر:  [هذا حديث غريب ]الترمذي: [ 6403]جامع: 
 

قال: »ما ألحد عندان َيد   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -( أبو هريرة جه )ت  -[ 177]
القيامة، وما نفعين ماُل أحد قطُّ ما نفعين ماُل أيب  إال وقد كافْأانه، ما خال أبو بكر، فإن له عندان يدًا يُكافُئه هللا هبا يوم 

َْذُت أاب بكر خلياًل، أال وإنَّ صاحبكم خليُل هللا  ذًا خلياًل من الناس الختَّ  .بكر، ولو كنُت ُمتَّخِّ
، َما نـََفَعينِّ َماُل َأيبِّ َبْكٍر« قَاَل:  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما نـََفَعينِّ َماٌل َقطُّ ويف رواية ابن ماجه، 

 . الرتمذي وابن ماجه أخرجه . فـََبَكى أَبُو َبْكٍر، َوقَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َهْل َأاَن َوَمايلِّ إِّالَّ َلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّّ 
]شعيب: حديث   [))وما نفعني....(( فصحيحضعيف دون قوله: [ ]األلباني: حسن بشواهده [ ]عبد القادر: 94 ]ماجه:[ 6405]جامع: 

((، وهذا إسناد ما ألحد عندنا َيد إال وقد كافْأناه، ما خال أبو بكر، فإن له عندنا يدًا ُيكافُئه هللا بها يوم القيامةصحيح دون قوله ))
 ضعيف[ 

 

، وقال: إن  -يه وسلمصلى هللا عل -قال: »َخَطب النيبُّ    -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أبو سعيد اخلدري   -[ 178]
َنا لبكائه أن   بـْ هللا عز وجل َخريََّ عبدًا بني الدنيا، وبني ما عنَده، فاختار ذلك العبُد ما عنَده، قال: فبكى أبو بكر، فـََعجِّ

َ، فكان رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -خُيربِّ رسوُل هللا   أبو  هو املَُخريَُّ، وكان  -صلى هللا عليه وسلم -عن عبد ُخريِّّ
: إن مِّن َأَمنِّّ الناس عليَّ يف صحبته وماله أاب بكر، ولو كنُت  -صلى هللا عليه وسلم -بكر هو أعلمنا، وقال رسوُل هللا 

ُمتخذًا خليالً غري ريب الختذُت أاب بكر خليال، ولكن ُأُخوَّة اإلسالم ومودَّتُه، ال يبقنيَّ يف املسجد ابب إِّال ُسدَّ، إال ابَب  
 ه البخاري ومسلم. أيب بكر« أخرج

ه هللا بني أن يؤتيه ]من[   -صلى هللا عليه وسلم -وعند الرتمذي »أن رسوَل هللا   جلس على املنرب، فقال: إِّن عبدًا خريَّ
بَنا،   زَهرة الدنيا ما شاء، وبني ما عنَده، فاختار ما عنده، فقال أبو بكر: فديناك اي رسوَل هللا آبابئنا وأمََّهاتنا، قال: فـََعجِّ

ه هللا بني أن يؤتيه ]من[   -صلى هللا عليه وسلم -ال الناُس: انظروا إِّىل هذا الشيخ، خيربِّ رسوُل هللا فق عن عبد خريَّ
هو   -صلى هللا عليه وسلم  -زهرة الدنيا ما شاء، وبني ما عنده، وهو يقول: فديناك آبابئنا وأُمَّهاتنا، قال: فكان النيبُّ 

، وكان أبو بكر هو أعل : مِّن أَمنِّّ الناس عليَّ يف صحبته وماله أبو  -صلى هللا عليه وسلم -منا به، فقال النيبُّ  املَُخريَّ
ُة اإلسالم، ال تبقنيَّ يف املسجد خوخة إال خوخة أيب   ذُت أاب بكر ]خلياًل[، ولكْن َأُخوَّ بكر، ولو كنُت متَّخذًا خلياًل الختَّ

 بكر«.
ه هللا بني أن يؤتيه زهرة   -عليه وسلم صلى هللا -ويف رواية مسلم »أنَّ رسوَل هللا  جلس على املنرب، فقال: عبد خريَّ

  -الدنيا، وبني ما عنده ]فاختار ما عنده[ : فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك آبابئنا وأُمَّهاتنا، قال: فكان رسوُل هللا 
: مِّْن أَمنِّّ الناس  -صلى هللا عليه وسلم -  هو املخريَُّ، وكان أبو بكر أعلمنا به، فقال رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم

ذُت أاب بكر خلياًل، ولكْن ُأُخوُة اإلسالم، ال تَبقنيَّ يف   عليَّ يف ماله وُصْحَبتِّه أبو بكر، ولو كنُت متخذًا خلياًل، الختَّ
   .املسجد خوخة إِّال خوخَة أيب بكر«

 [ ]صحيح[ 6406]جامع: 
 

خطب يوماً،   -صلى هللا عليه وسلم -عن أبيه »أن رسوَل هللا  -رمحه هللا  -)ت( ]سعيد[ بن أيب املعلى   -[ 179]
ُه ربُّه بني أن يعيَش يف الدنيا ما شاء أن يعيَش، وأيكَل يف الدنيا ما شاَء أن أْيكَل، وبني لَِّقاءِّ رَبِّّه،   فقال: إن رجاًل خريَّ
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: أال تعَجبون من هذا الشيخ إذ  -صلى هللا عليه وسلم -و بكر، فقال أصحاُب النيبِّّ  فبكى أب [:فاختار لقاء رَبِّّه، ]قال
ه هللا بني الدنيا ولقاء ربِّّه؟ فاختار لقاَء ربه، قال: فكان أبو بكر   -صلى هللا عليه وسلم -ذكر النيبُّ  رجاًل صاحلاً خريَّ

صلى هللا عليه   -بل نـَْفديك آبابئنا وأموالنا، فقال النيبُّ  ، فقال أبو بكر:-صلى هللا عليه وسلم -أعلمهم ِبا قال النيبُّ 
: ما من الناس أحد َأَمنَّ إلينا يف صحبته وذات يده من ابن أيب ُقحافة، ولو كنُت متخذًا خليالً الختذُت ابَن أيب  -وسلم

   . أخرجه الرتمذي  عز وجل«. وإن صاحَبكم خليُل هللا  -مرتني أو ثالاثً  -ُقَحافة خلياًل، ولكن ُودٌّ َوإَخاُء إميان 
 وقال: ومعَّن قوله: »أَمنَّ إلينا« يعين: أَمنَّ علينا 

  ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[]عبد القادر: حديث حسن بشواهده[ [ هذا حديث حسن ]الترمذي: [ 6407]جامع: 
  [ضعيف اإلسناد ]األلباني: 

 

: »لو كنُت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ( عبد هللا بن عباس   -[ 180]
ذُت أاب بكر، ولكن أخي وصاحيب« ويف رواية »ولكْن ُأُخوُة اإلسالم أفضُل«   متخذًا من أُمَّيت خليالً الختَّ

لذي مات فيه َعاصباً رأَسه ِبِّْرَقة، فـََقَعَد على  يف مرضه ا  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »خرج رسوُل هللا 
املنرب، َفَحمَِّد هللا وأثَّن عليه، مث قال: إنَّه ليس من الناس أحد أَمنَّ عليَّ يف نفسه وماله من أيب بكر بن أيب ُقحافة، ولو  

َذُت َأاب بكر خلياًل، ولكن َخلَّة اإلسالم أفضلُ  ذًا من الناس خلياًل الختَّ ، ُسدُّوا عين كلَّ خوخة يف هذا كنُت ُمتَّخِّ
 املسجد، غرَي خوخة أيب بكر«. 

ذتُه، ولكن  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى »أمَّا الذي قال رسوُل هللا  ذًا من هذه األمة خليالً الختَّ : لو كنُت ُمتَّخِّ
 . دَّ« أخرجه البخارييعين اجل -أو قال: قضاه أابً   -فإنه أنزله أابً  -أو قال: خري  -َخلَّة اإلسالم أفضُل 

 [ ]صحيح[ 6408]جامع: 
 

أنه قال: »لو كنُت   -صلى هللا عليه وسلم -عن النيبِّّ  -رضي هللا عنه   -)م ت( عبد هللا بن مسعود   -[ 181]
 متخذًا خليالً الختذُت أاب بكر خلياًل، ولكنَّه أخي وصاحيب، وقد اختذ هللا صاحبكم خلياًل«. 

لٍّ من َخلِّّهِّ«. زاد بعضهم يف أوله: »أال إين [ خِّ   أبـَْرأ إىل ]ُكلِّّ
ذُت ابن أيب ُقحافة خلياًل، ولكن صاحبكم خليل هللا عز   ويف ُأخرى »ولو كنُت ُمتَّخذًا من أهل األرض خلياًل الختَّ

 . وجل«. أخرجه مسلم، وأخرج الرتمذي الرواية األوىل ابلزايدة
 [ ]صحيح[ 6409]جامع: 

 
النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)م( جندب بن عبد هللا    -[  182] قبل أن ميوَت    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت 

ذ إبراهيم خلياًل، ولو   ِبمس وهو يقول: »إين أَبـَْرأُ إىل هللا أن يكون يل منكم خليل، وإن هللا قد اختذين خلياًل، كما اختَّ
أاب ب ذُت  أُمَّيت خليالً الختَّ من  أنبيائهم وصاحليهم  كنُت متخذاً  قبور  يتخذون  قبلكم كانوا  كر خلياًل، أال وإنَّ من كان 

 . مساجَد، أال فال تتخذوا القبور مساجَد، إين أهناكم عن ذلك« أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 6410]جامع: 
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النيب    -رضي هللا عنها    -)ت( عائشة    -[  183] أ  -صلى هللا عليه وسلم  -»أن  األبواب، إال ابب  يب  أمر بسدِّ 
 . بكر« أخرجه الرتمذي 

 [صحيح[ ]األلباني: حسن بشواهده]عبد القادر: [ هذا حديث غريب من هذا الوجه ]الترمذي: [ 6411]جامع: 
 

أن نتصدَّق،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أمران رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( عمر بن اخلطاب    -[ 184]
صلى    -قال: فجئُت بنصف مايل، فقال رسوُل هللا    -إن َسبقُته    -ووافق ذلك مين مااًل، فقلُت: اليوم َأْسبُِّق أاب بكر  

ى أبو بكر بكلِّّ ما عنَده، فقال: اي أاب بكر، ما أبقيَت ألهلك؟  : ما أَبقيَت ألهلك؟ قلُت: مثَله، وأت-هللا عليه وسلم
 . قال: أَبقيُت هلم هللا ورسوَله، قلُت: ال أسبقه إىل شيء أبدًا« أخرجه أبو داود والرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حديث حسن[  [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6412]جامع: 
 

أن عمَر بَن اخلطاب قال: »أبو بكر سيُِّّدان، وخريان، وَأحبُّنا إىل رسول هللا    -رضي هللا عنها   -)ت( عائشة   -[  185]
 . البخاري ِبطول من هذا ورواه .« أخرجه الرتمذي-صلى هللا عليه وسلم -

 [ حسن]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث صحيح غريب ]الترمذي: [ 6413]جامع: 
 

إْذ َأقْـَبل أبو    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كنُت جالساً عند النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)خ( أبو الدرداء    -[  186]
م،  : َأمَّا صاحُبكم فقد غامر فسلّ -صلى هللا عليه وسلم  -بكر آخذًا بطرف ثوبه، حَّت أْبَدى عن ركبته، فقال النيبُّ  

، فأقبلُت إليك،   فقال: إِّين كان بيين وبني ابن اخلطاب شيء، فأسرعُت إليه، مثَّ َندِّْمُت فسألته أن يغفر يل، فأىب عليَّ
مثَّ إِّنَّ عمر َندَِّم، فأتى منزل أيب بكر، فقال: َأمثَّ أبو بكر؟ قالوا: ال، فأتى النيبَّ    -ثالاثً    -فقال: يغفر هللا لك اي أاب بكر 

يـََتَمعَّر، حَّت َأْشَفق أبو بكر، فَجثا على ركبتيه،    -صلى هللا عليه وسلم  -، فجعل َوْجُه النيّب  - عليه وسلمصلى هللا   -
: إنَّ هللا بعثين إليكم،  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسوُل هللا    -مرتني    -وقال: اي رسول هللا، َوهللاِّ أان كنُت َأظلم  

بكر: صدَق، أبو  وقال  يل صاحيب؟    فقلُتم: كذبَت،  َتركون  أنتم  فهل  وماله،  بنفسه  ُأوذَِّي    -مرتني    -وَواَساين  فما 
 بعدها«.

ويف أخرى قال: »كانت بني أيب بكر وعمر حُماَورة، فأْغضَب أبو بكر ]عَمر[، فانصرف عمر مغضباً، فاتَّبعه أبو بكر  
قال أبو    -صلى هللا عليه وسلم    - النيبِّّ  يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل، حَّت أغلق اببه يف وجهه، فأقبل أبو بكر إىل

فقال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: أمَّا صاحبكم هذا فقد غامر، قال: وَندَِّم عمر على ما كان   -وحنن عنده    -الدرداء:  
النيبِّّ     -صلى هللا عليه وسلم   -، َفقصَّ على رسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -منه، فأقبل حَّت سّلم، وجلس إىل 

الدرداء: وَغضَِّب رسوُل هللا   أبو  أبو بكر يقول: وهللا اي رسول هللا ألان  -صلى هللا عليه وسلم  -اخَلرَب، قال  ، وجعل 
: هل أنتم َتركون يل صاحيب؟ هل أنتم َتركون يل صاحيب؟ إِّين قلُت:  -صلى هللا عليه وسلم  -كنُت َأظَلَم، فقال النيبُّ  

 .ليكم مجيعاً، فقلتم: َكذبَت، وقال أبو بكر: صدقَت« أخرجه البخارياي أَيُّها الناس إين رسوُل هللا إ
 [ ]صحيح[ 6414]جامع: 

 

وأان عنده يف    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ملا اْسُتعِّزَّ ابلنيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)د( عبد هللا بن زمعة    -[  187]



54 

 

: ُمُروا أاب بكر ُيصلِّّي ابلناس، قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -دعاه بالل إِّىل الصالة، فقال رسوُل هللا    -نـََفر من الناس  
، فلما مسع النيبُّ  فخرجنا، فإذا عمُر يف الناس، وكان أبو     -بكر غائباً، فقلُت: اي عمر، قم فصلِّّ للناس، فتقدَّم فكربَّ

َْهرًا    -صوَته    -صلى هللا عليه وسلم قال: فأين أبو بكر؟ أيىب هللا ذلك واملسلمون، أيىب هللا ذلك    -وكان عمر رجاًل جمِّ
أن بعد  بكر، فجاء  أيب  إىل  فبعث  ابلناس«   واملسلمون، أيىب هللا ذلك واملسلمون،  الصالة، فصلى  تلك   . صلى عمر 

صلى هللا    -خرج النيبُّ    [:صوت عمر ]قال ابن زمعة  -صلى هللا عليه وسلم  -زاد يف رواية قال: »َلمَّا َأْن مسع النيبُّ  
حَّت َأطلع رْأسه من حجرته، مث قال: ال، ال، ال، لُيصلِّّ ابلناس ابُن أيب قحافة، يقول ذلك مغَضبًا« أخرجه    -عليه وسلم

 .أبو داود
 ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]األلباني: الرواية األولى حسنة صحيحة، والثانية صحيحة[ [ حديث حسن [ ]عبد القادر: 6416]جامع: 

 

قالت    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ملا قُبض رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)س( عبد هللا بن مسعود    -[  188]
قد أمر أاب    -صلى هللا عليه وسلم  -األنصار: مِّنَّا أمري، ومنكم أمري، فأَتهم عمر، فقال: ألستم تعلمون أن رسوَل هللا  

طيُب نفُسه أن يتقدَّم أاب بكر؟ فقالوا: نعوذ ابهلل أن نتقدَّم أاب بكر«  أن ُيَصلَِّّي ابلناس، فأيُّكم تَ   -رضي هللا عنه    -بكر  
 . أخرجه النسائي

 [ حسن اإلسناد[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 6417]جامع: 
 

ه،  فَاْشَتدَّ مَرضُ   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »َمرَِّض النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو موسى األشعري    -[ 189]
فقال: ُمروا أاب بكر فـَْلُيَصلِّّ ابلناس، قالت عائشُة: اي رسوَل هللا، إنَّه رجل رقيق، إذا قام مقامك مل يستطع أن يصلِّّي 
ُب يوسَف،   فإنكنَّ َصواحِّ فليصلِّّ ابلناس،  أاب بكر  ُمرِّي  فعادْت، فقال:  أاب بكر فليصلِّّ ابلناس،  ُمرِّي  فقال:  ابلناس، 

اب فصلَّى  الرسوُل،  هللا  فأَته  رسولِّ  حياةِّ  يف  وسلم  -لناس  عليه  هللا  ومسلم -صلى  البخاري  أخرجه   » . 
 [ ]صحيح[ 6418]جامع: 

 

َوَجُعه،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ملا اْشَتدَّ برسول هللا    -رضي هللا عنهما    -)خ( عبد هللا بن عمر    -[  190]
قيل له يف الصالة، فقال: ُمروا أاب بكر فليصلِّّ ابلناس، قالت عائشُة: إنَّ أاب بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال:  

، فعاوَدْتُه، فقال: مروه ف ، فإنكنَّ صواحُب يوسف«. أخرجه البخاريُمروه فليصلِّّ  . ليصلِّّ
 [ ]صحيح[ 6419]جامع: 

 

قال يف مرضه: »ُمروا   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ رسول هللا  -رضي هللا عنها  -)خ م ط ت س( عائشة   -[ 191]
  ، أاب بكر يصلِّّي ابلناس، قالت عائشُة: قلُت: إن أاب بكر إذا قام مقاَمَك مل ُيسمِّع الناَس من البكاء، فُمْر عمر فلُيصلِّّ

شُة: فقلُت حلفصَة: قويل ]له[ : إن أاب بكر إِّذا قام يف مقامَك مل ُيسمِّع  فقال: ُمروا أاب بكر فليصلِّّ ابلناس، فقالت عائ
: إنكنَّ ألْنُْتّ  -صلى هللا عليه وسلم -الناَس من البكاء، فُمْر عمَر فليصّل ابلناس، ففعلْت حفصُة، فقال رسوُل هللا  

ُب يوسف، ُمروا أاب بكر فليصلِّّ ابلناس، فقالْت حفصُة لعائشَة: ما كنتُ  يَب منكِّ خريًا«.صواحِّ   ألصِّ
أاب بكر أن ُيصلَِّّي ابلناس يف مرضه، فكان يصلِّّي هبم، قال   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »أمَر رسوُل هللا 

فَّة فخرج، فإذا أبو بكر يـَُؤمُّ الناس، فلما رآه أبو بكر   -صلى هللا عليه وسلم -عروُة: فوجد رسوُل هللا   من نفسه خِّ
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  -صلى هللا عليه وسلم -: أْن كما أنَت، فجلس رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم -فأشار إليه رسوُل هللا  اْستأَخَر، 
ذاَء أيب بكر إىل َجْنبه، فكان أبو بكر ُيصلِّّي بصالة رسولِّ هللا  والناُس ُيصلُّون بصالة أيب   -صلى هللا عليه وسلم -حِّ

 بكر«.
ا عند عائشَة، فذكران املَُواظَبَة على الصالة والتعظيم هلا، فقالت: ملا َمرَِّض رسوُل  ويف رواية: قال األسوُد بُن يزيد: »ُكنَّ 

مرَضه الذي مات فيه، فحضرتِّ الصالُة، فُأّذَن، فقال: ُمروا أاب بكر فليصلِّّ ابلناس،   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
يف، إِّذا قام مقامك مل يستطع أن يصلَِّّي اب لناس، وأعاَد، فأعاُدوا، وأعاَد الثالثة، فقال: إِّنكنَّ  فقيل: إن أاب بكر رجل أسِّ

من نفسه   -صلى هللا عليه وسلم -صواحُب يُوسَف، ُمروا أاب بكر فليصلِّّ للناس، فخرج أبو بكر ُيصلِّّي، فوجَد النيبُّ 
فَّة، فخرج يُهاَدى بني رجلني، كأين أنظر رِّْجَلْيه خَتُطَّان من الوجع، فأراد أبو بكرِّ َأن ي صلى   -تأخََّر، فأْوَمأ إليه النيبُّ  خِّ

َ به حَّت جلس إىل َجْنبِّهِّ، فقيل لألعمش: فكان النيبُّ -هللا عليه وسلم   -صلى هللا عليه وسلم  -: أْن مكاَنَك، مث ُأيتِّ
ُيصلِّّي، وأبو بكر يصلِّّي بصالته، والناُس ُيصلون بصالة أيب بكر؟ فقال برأسه: نعم«، قال البخاري: وزاد معاوية  

 جلس عن يسار أيب بكر، وكان أبو بكر قائمًا«. »
ويف رواية للبخاري، وفيه »جاء بالل يُؤذِّنُه ابلصالة، فقال: ُمروا أاب بكر ُيصلِّّي ابلناس، قالْت: فقلُت: اي رسوَل هللا، إنَّ  

يف، وإنه مَّت يقوم مقامك ال ُيسمِّع الناَس، فلو أمرَت عمَر؟ فقال: ُمروا أاب   بكر يصلِّّي ابلناس... مث  أاب بكر رَُجل أسِّ
فَّة  -صلى هللا عليه وسلم -ذكر قوهلا حلفصة، وقوَل النيبِّّ   : إنكن ألنْتَّ صواحُب يوسَف، وأنه عليه السالم َوَجَد خِّ

صلى هللا   -فخرج... مث ذكر إىل قوله: حَّت جلس عن يسار أيب بكر، فكان أبو بكر ُيصلي قائماً، وكان رسوُل هللا 
 ، والناس بصالة أيب بكر«. -صلى هللا عليه وسلم -قاعدًا، يقتدي أبو بكر بصالة رسولِّ هللا  يصلي  -عليه وسلم

، وال يـَْقدُِّر على القراءة«، ومل يذكر قوهلا حلفصة.   يف، إِّْن يـَُقْم مقامك يـَْبكِّ ويف أخرى حنوه، وفيه »إنَّ أاب بكر رَُجل َأسِّ
 إىل جنبه، وأبو بكر ُيسمِّع الناَس التكبرَي«.   -هللا عليه وسلمصلى  -ويف آخره »فتأّخر أبو بكر، وقـََعَد النيبُّ 

يف ذلك، وما محلين على كثرة   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى هلما: أن عائشَة قالت: »لقد راجعُت رسول هللا 
ى أنه لن يقوَم َمقاَمه أحد إال  مراجعته إِّال أنه مل يـََقْع يف قليب أن ُيِّبَّ الناُس بعده رجاًل قام مقامه أبدًا، وأين كنُت أر 

 عن أيب بكر«. -صلى هللا عليه وسلم -تشاءم الناُس به، فأردُت َأن يـَْعدَِّل ذلك رسوُل هللا 
بييت، قال: ُمروا أاب بكر فليصلِّّ ابلناس، قالت:   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى هلما قالت: »ملا دخل رسوُل هللا  

بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن ال ميلك َدْمَعُه، فلو َأمرَت غري أيب بكر؟ قالْت: وهللا ما يب   فقلُت: اي رسول هللا، إنَّ أاب
، قالْت: فراجعُتُه مرتني أو ثالاثً،  -صلى هللا عليه وسلم -إال كراهيُة أن يتشاءم الناُس ِبّول من يقوم يف مقام رسولِّ هللا  

 وسَف«. فقال: لُيصلِّّ ابلناس أبو بكر، فإنكنَّ صواحُب ي
جامع   -وموته يف »كتاب املوت -صلى هللا عليه وسلم  -هذه رواايت البخاري ومسلم، وهلما رواايت يف مرض النيبِّّ 

 « من حرف امليم. األصول
وأخرج املوطأ الرواية األوىل، وأخرج الرواية الثانية عن عروة ُمرساًل، وأخرج الرتمذي الرواية األوىل، وأخرج النسائي  

 األوىل.
  -أمر أاب بكر ُيصلِّّي ابلناس، قالت: وكان رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف أخرى قالت: »إِّنَّ رسوَل هللا وله 

 بني يدي أيب بكر قاعدًا، وأبو بكر يصلِّّي ابلناس، والناُس خلف أيب بكر«.  -صلى هللا عليه وسلم
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 يف الصف«.  -ى هللا عليه وسلمصل  -ويف أخرى له قالت: »إنَّ أاب بكر صلَّى للناس ورسوُل هللا 
يف، إذا قام يف مقامك مل يسمع  وقال يف   -وأخرج أيضاً هاتني الروايتني حديثاً واحدًا، وقال فيه: »إن أاب بكر رجل َأسِّ

يصلِّّي ابلناس جالساً، والناُس   -صلى هللا عليه وسلم  -آخره: فقام عن يسار أيب بكر جالساً، فكان رسوُل هللا 
 . ة أيب بكر«يقتدون بصال

 [ ]صحيح[ 6420]جامع: 
 

صلى هللا عليه   -»أنَّ أاب بكر كان يصلِّّي هلم يف َوَجعِّ النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -أنس بن مالك  س[ ]خ م  -[ 192]
  -صلى هللا عليه وسلم -كشَف النيبُّ    -وهم ُصُفوف يف الصالة  -الذي تُويفِّّ فيه، حَّت إذا كان يوُم االثنني  -وسلم

رْتَ احلُْجَرةِّ، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجَهه َورَقَ  َ من الفرح برؤية النيبِّّ  سِّ ُة ُمصحف، مث تـََبسََّم يضحك، فهممنا أن نـَْفَتْتِّ
، وظنَّ أن النيبَّ -صلى هللا عليه وسلم - َل الصَّفَّ خارج   -صلى هللا عليه وسلم -، فنكص أبو بكر على َعقِّبِّه، لَيصِّ

َ من يومه« ]أخرجه  : أْن أمتُِّّوا صال-صلى هللا عليه وسلم -إىل الصالة، فأشار إلينا النيبُّ   رْتَ فُتويفِّّ تكم، وأْرَخى السِّّ
 البخاري ومسلم[. 

ثالاثً وأبو بكر يصلِّّي ابلناس، فأقيمت الصالُة، فذهب   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قال: »مل خيرْج رسوُل هللا 
صلى هللا عليه   -وجُه النيبِّّ ابحلِّجاب، فرفعه فلما وَضح  -صلى هللا عليه وسلم -أبو بكر يتقدَُّم، فقال رسوُل هللا 

حني وضح لنا، فأْومأ بيده إىل أيب   -صلى هللا عليه وسلم -، ما نظْران منظرًا كان أعجَب إلينا من رسولِّ هللا -وسلم
 بكر أن يتقدَّم، وأْرخى احلَِّجاَب، فلم نـَْقدِّْر عليه حَّت ماَت«. 
الثنني، وأبو بكر يصلِّّي هبم، مل يـَْفجْأهم إال ]و[ رسوُل هللا  ويف أخرى »أنَّ املسلمني بينما هم يف صالة الفجر من يوم ا

رْتَ ُحْجرةِّ عائشَة، فنظر إليهم وهم ُصفوف يف الصالة، مث تبسَّم يضحك، فنكص   -صلى هللا عليه وسلم - قد كشف سِّ
، وظنَّ أن رسوَل هللا   َل الصفَّ إىل الصالة، قال أنس:   يريُد أن خيرجَ  -صلى هللا عليه وسلم -أبو بكر على عقبيه لَيصِّ
، فأشار إليهم بيده: أن أمتّوا صالتكم،  -صلى هللا عليه وسلم -وَهمَّ املسلمون أن يـَْفَتتُِّنوا يف صالَتم، فرحاً برسولِّ هللا 

رْتَ«.    مث دخل احلجرة، وَأْرخى السِّّ
ُر َنْظَرة نظرَُتا إىل النيبِّّ   َتارةِّ يوم االثنني... « وذكر حنوه  كشُف ال  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »آخِّ سِّّ

 والذي قبله َأمَتُّ.
ُر نظرة نظرَُتا إىل رسولِّ هللا   ، َكَشَف  -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج النسائي هذه اآلخرة، وهذا لفظه »وقال: آخِّ

َ من آخرِّ  الستارة والناس ُصفوف خلف أيب بكر، فأراد أبو بكر أن يرتدَّ، فأشار إِّليهم: اْمكثُوا، وألقى السِّّ  ْجَف، وتـُُويفِّّ
 . ذلك اليوم االثنني«

 [ ]صحيح[ 6421]جامع: 
 

قال: قال أبو بكر: »أَلسُت أحقَّ الناس هبا؟ ألسُت أوََّل من   -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري   -[ 193]
 .  (1) أسلم؟ ألسُت صاحب كذا؟ ألسُت ]صاحَب[ كذا؟« أخرجه الرتمذي 

                                  (2) قال الرتمذي: وهذا أصح  -ومل يذكر أاب سعيد  -َنْضَرة قال: قال أبو بكر  ويف رواية عن أيب 
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 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده حسن[ ]عبد القادر:  6422]جامع:   (1)
   [مرسل[ ]األلباني: مرسل[ ]عبد القادر:  6422( ]جامع: 2)

 

قال: »سألُت عبد هللا بَن عمر عن أَشدِّ ما صنع املشركون   -رضي هللا عنهما   -)خ( عروة بن الزبري   -[ 194]
وهو   -صلى هللا عليه وسلم -؟ قال: رأيُت ُعْقبَة بن أيب ُمَعْيط جاء إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -برسول هللا 

َ  يصلِّّي، فوضع رَِّداءه يف ُعُنقِّه، َفَخنَقُه َخْنقاً شدي دًا، فجاء أبو بكر حَّت دفعه عنه، مث قال: }أَتـَْقتـُُلوَن رَُجاًل َأْن يـَُقوَل َريبِّّ
 . [«28هللاُ َوَقْد َجاءَُكْم ابلبَـيَِّّناتِّ مِّْن ربُِّّكْم{ ]غافر: 

رسولِّ هللا  بفِّناء الكعبة، إْذ أقْـَبَل عقبُة بُن أيب معيط، فأخذ ِبنكب    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية »بينا رسوُل هللا  
فلفَّ ثوبَه يف ُعُنقِّه، فخنقه خنقاً شديدًا، فجاء أبو بكر فأخذ ِبنكبيه، ودفعه عن رسولِّ هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -
 . ... وذكر احلديث« أخرجه البخاري-صلى هللا عليه وسلم -

 [ ]صحيح[ 6424]جامع: 
 
وليس يف أصحابه    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »َقدَِّم رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ( أنس بن مالك    -[  195]

 . أمْشَُط غرَي أيب بكر، فغلَّفها ابحلِّنَّاءِّ والَكَتم« أخرجه البخاري 
 «. -صلى هللا عليه وسلم -زاد رزين »حَّت قَنأ َلْوهُنا، وكان أَسنَّ أصحاب رسول هللا 

 ]صحيح[  [6425]جامع: 
 

هِّ، مثَّ َأفَاَق،   -رضي هللا عنه   -َساملِّ ْبنِّ ُعبَـْيد )جه( -[ 196] قَاَل: ُأْغمَِّي َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َمَرضِّ
أَ  َوُمُروا  فـَْليـَُؤذِّّْن  بِّاَلاًل  »ُمُروا  قَاَل:  نـََعْم،  قَاُلوا:  الصَّاَلُة؟«  »َأَحَضَرتِّ  َعَلْيهِّ، فـََقاَل:  ُأْغمَِّي  «، مثَّ  لنَّاسِّ ابِّ فـَْلُيَصلِّّ  َبْكٍر  اَب 

فـَلْ  َبْكٍر  َأاَب  َوُمُروا  فـَْليـَُؤذِّّْن  بِّاَلاًل  »ُمُروا  قَاَل:  نـََعْم،  قَاُلوا:  الصَّاَلُة«  »َأَحَضَرتِّ  فـََقاَل:  ُأْغمَِّي  فََأفَاَق،  «، مثَّ  لنَّاسِّ ابِّ ُيَصلِّّ 
« فَـ َعَلْيهِّ، فََأفَاَق، فـََقاَل: »أَ  لنَّاسِّ َقاَلْت  َحَضَرتِّ الصَّاَلُة« قَاُلوا: نـََعْم، قَاَل: »ُمُروا بِّاَلاًل فـَْليـَُؤذِّّْن، َوُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّّ ابِّ

يٌف، فَإَِّذا قَاَم َذلَِّك اْلَمَقاَم يـَْبكِّي، اَل َيْسَتطِّيُع، فـََلْو َأَمْرَت َغرْيَُه،   مثَّ أُْغمَِّي َعَلْيهِّ، فََأفَاَق، فـََقاَل:  َعائَِّشُة: إِّنَّ َأيبِّ رَُجٌل َأسِّ
ُب يُوُسَف   ، فَإِّنَُّكنَّ َصَواحِّ لنَّاسِّ َباُت يُوُسَف    -»ُمُروا بِّاَلاًل فـَْليـَُؤذِّّْن، َوُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلِّّ ابِّ « قَاَل: فَأُمَِّر  -َأْو َصَواحِّ

لنَّ  فًَّة، فـََقاَل: »اْنظُُروا يلِّ َمْن أَتَّكُِّئ بِّاَلٌل فََأذََّن، َوأُمَِّر أَبُو َبْكٍر َفَصلَّى ابِّ ، مثَّ إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَجَد خِّ اسِّ
َعَلْيهَِّما، فـََلمَّا رَآُه أَبُو َبْكٍر، َذَهَب لِّيَـْنكَِّص، فََأْومَ  هِّ، َأنِّ اثـُْبْت َمَكاَنَك، مثَّ  َأ إِّلَيْ َعَلْيهِّ« َفَجاَءْت بَرِّيَرُة َورَُجٌل آَخُر، فَاتََّكأَ 

َتُه، مثَّ إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى  َجاَء َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحَّتَّ َجَلَس إِّىَل َجْنبِّ َأيبِّ َبْكٍر، َحَّتَّ َقَضى أَبُو َبْكٍر َصاَل 
 . ابن ماجهأخرجه  .هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قُبِّضَ 

 []شعيب: إسناده صحيح ]األلباني: صحيح[  [: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقاتالبوصيري [ ]1234 ]ماجه:
 

َسْعدٍ   -[  197] ْبنِّ  َسْهل  عنه    -)حم(  َوُعَمُر    -رضي هللا  َبْكٍر  َوأَبُو  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبِّ َوَعَلْيهِّ  ُأُحٌد  اْرَتجَّ 
«َوُعْثَماُن،  دِّيٌق َوَشهِّيَدانِّ ٌّ َوصِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اثـُْبْت ُأُحُد َما َعَلْيَك إِّالَّ َنيبِّ  . َأخرجه مسند أمحد. فـََقاَل النَّيبِّ

ِحيحِ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين 22811]مسند:   [ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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َبْكرٍ   -[  198] َأاَب  »ُمُروا  فـََقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َمرَِّض  قَاَل:  أَبِّيهِّ  َعْن  بـَُرْيَدَة،  اْبن  ُيَصلِّّي )حم(   
ُيَصلِّّ  َبْكٍر  َأاَب  »ُمُروا  فـََقاَل:  رَقِّيٌق،  رَُجٌل  َأيبِّ  إِّنَّ  اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  َعائَِّشُة:  فـََقاَلْت   ،» لنَّاسِّ َباُت  ابِّ َصَواحِّ فَإِّنَُّكنَّ   ، لنَّاسِّ ابِّ َي 
 يُوُسَف«، فََأمَّ أَبُو َبْكٍر النَّاَس، َوَرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحيٌّ. َأخرجه مسند أمحد. 

ِحيحِ  [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي:23060]مسند:   [ َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوعِّْنَدُه   -رضي هللا عنه  -)حم( اْلَعبَّاس ْبنِّ َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ  -[  199]
َقى يفِّ اْلبَـْيتِّ َأَحٌد َشهَِّد اللَّدَّ إِّ  ال ُلدَّ، إِّال َأنَّ ميِّيينِّ مَلْ ُتصِّبِّ اْلَعبَّاَس« مثَّ  نَِّساُؤُه، فَاْسَترَتَْن مِّينِّّ إِّال َمْيُمونََة، فـََقاَل: »اَل يـَبـْ

َبْكٍر رَُجٌل   َأاَب  إِّنَّ  َلُه  َْفَصَة: ُقويلِّ  َعائَِّشُة حلِّ فـََقاَلْت   » لنَّاسِّ ُيَصلَِّّي ابِّ َأْن  َبْكٍر  َأاَب  قَاَل:  قَاَل: »ُمُروا  َبَكى،  َمَقاَمَك  قَاَم  إَِّذا 
َي »ُمُروا َأاَب َبْكٍر لُِّيَصلِّّ ابِّ  فًَّة، َفَجاَء فـََنَكَص أَبُو َبْكٍر َرضِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم خِّ « فـََقاَم َفَصلَّى، فـََوَجَد النَّيبِّ ُ َعْنُه  لنَّاسِّ اَّللَّ

 فََأرَاَد َأْن يـََتَأخََّر، َفَجَلَس إِّىَل َجْنبِّهِّ، مثَّ اْقرَتََأ.  
هِّ: »ُمُروا َأاَب َبْكٍر ُيَصلِّّي  ويف رواية أخرى عن اْلَعبَّاسِّ ْبنِّ َعْبدِّ الْ  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل يفِّ َمَرضِّ ُمطَّلِّبِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَاَحًة، َفَخَرَج يـَُهاَدى   ُّ َصلَّى هللاُ  «، َفَخَرَج أَبُو َبْكٍر َفَكربََّ، َوَوَجَد النَّيبِّ لنَّاسِّ ، فـََلمَّا رَآُه أَبُو َبْكٍر  َبنْيَ رَُجَلنْيِّ ابِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمَكاَنَك، مثَّ َجَلَس َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل َجْنبِّ َأيبِّ َبْكٍر، فَاْقرَتَأَ   أتََخََّر، فََأَشاَر إِّلَْيهِّ النَّيبِّ

ُ َعْنُه مَِّن السُّورَةِّ. مَِّن املََكانِّ الَّذِّي بـََلَغ أَبُو َبْكرٍ  َي اَّللَّ   َرضِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني والبزار باختصار كثير، وأبو  1785  ،1784]مسند:   ِلغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح[  [ ]شعيب: صحيح 
 يعلى أتم منهم، وفيه قيس ابن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وبقية رجاله ثقات[ 

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَخَرَج    -  ا رضي هللا عنه  -أمساء بنت أيب بكر)حم(    -[  200] قَاَلْت: " َلمَّا َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
تََّة آاَلفِّ دِّْرَهٍم ".  َأْو سِّ َمَعُه: مَخَْسَة آاَلفِّ دِّْرَهٍم،  َماَلُه ُكلَُّه  َبْكٍر  أَبُو  َبْكٍر، اْحَتَمَل  أَبُو  َمَعُه«.    َمَعُه  َا  قَاَلْت: »َواْنطََلَق هبِّ

َفَجَعُكْم ِبَِّ قَاَلتْ  َقْد  أَلَرَاُه  إِّيّنِّ  َواَّللَِّّ  فـََقاَل:  َبَصُرُه،  َذَهَب  َوَقْد  ُقَحاَفَة  أَبُو  َنا َجدِّي  َعَليـْ َفَدَخَل   " قَاَلْت:  :  هِّ،  نـَْفسِّ َمَع  الِّهِّ 
، َكاَن َأيبِّ َيَضُع فِّيَها  قـُْلُت: َكالَّ اَي أَبَْه، إِّنَُّه َقْد تـََرَك لََنا َخرْيًا َكثِّريًا ". قَاَلْت: " فََأَخْذُت َأْحجَ  ارًا، فـََوَضْعتـَُها يفِّ ُكوَّةِّ اْلبَـْيتِّ

َها ثـَْواًب، مثَّ َأَخْذُت بَِّيدِّهِّ، فـَُقْلُت: اَي أَبَْه، َضْع َيَدَك َعَلى َهَذا اْلَمالِّ ".  قَاَلْت: " فـََوَضَع َيَدُه َعَلْيهِّ،    َماَلُه، مثَّ َوَضْعُت َعَليـْ
إِّ  لََنا  فـََقاَل: اَل ِبََْس،  تـََرَك  َما  قَاَلْت: »َواَل َواَّللَِّّ  َباَلٌغ ".  َلُكْم  َهَذا  َأْحَسَن، َويفِّ  فـََقْد  َهَذا،  َلُكْم  تـََرَك  َقْد  ًئا،  ْن َكاَن  َشيـْ

 . َأخرجه مسند أمحد.َوَلكِّينِّّ َقْد َأَرْدُت َأْن ُأْسكَِّن الشَّْيَخ بَِّذلَِّك«
إسناده حسن[  26957]مسند:   َوَقْد َصرََّح  [ ]شعيب:  ِإْسَحاَق  اْبِن  َغْيَر  ِحيِح  الصَّ ِرَجاُل  َأْحَمَد  َوِرَجاُل   ، َوالطََّبَراِنيُّ َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي: 
َماعِ   [ ِبالسَّ

 

،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َطرْيَ اجْلَنَّ   -رضي هللا عنه    -)حم( أََنس    -[  201] ةِّ َكَأْمثَالِّ اْلُبْختِّ
َها« قَاهَلَا َثاَلاًث »َوإِّيّنِّ  تـَْرَعى يفِّ َشَجرِّ اجْلَنَّةِّ« فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ َهذِّهِّ َلَطرْيٌ اَنعَِّمٌة، فـََقاَل: »َأَكَلتُـ  نـْ َها أَنـَْعُم مِّ

َها اَي أَ  نـْ  اَب َبْكٍر«. َأخرجه مسند أمحد.أَلَْرُجو َأْن َتُكوَن ِمَِّّْن أيَُْكُل مِّ
ِحيِح َغْيَر َسيَّاِر ْبِن َحاِتٍم، َوهُ 13311]مسند:   [ َو ِثَقةٌ [ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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َعَلْيهِّ  قَاَلْت: »  -رضي هللا عنها    -عائشة    )حب(  -[  202]  ُ َعْنُه َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ  ُ َي اَّللَّ أَنـَْفَق أَبُو َبْكٍر َرضِّ
 .أخرجه ابن حبان أَْلًفا« َوَسلََّم َأْربَعِّنيَ 

   [: إسناده صحيح على شرط مسلمصحيح[ ]شعيب]االلباني:  [6859]حبان: 
 

ُّ  قَاَل: َكاَن اْسُم َأيبِّ َبْكٍر َعْبَد    -  مارضي هللا عنه  -عبد هللا بن الزبري  )حب(   -[  203] اَّللَِّّ ْبَن ُعْثَماَن، فـََقاَل َلُه النَّيبِّ
ُ َعَلْيهِّ  َي َعتِّيًقا َوَسلََّم: »َصلَّى اَّللَّ  . أخرجه ابن حبان .أَْنَت َعتِّيُق اَّللَِّّ مَِّن النَّارِّ« َفُسمِّّ

 إسناده صحيح[   ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: [6864]حبان: 
 

َعَلْيهِّ    )حب(  -[  204]  ُ رَأَْيُت َكَأيّنِّ ُأْعطِّيُت ُعسًّا  »  َوَسلََّم:َساملِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
، فَـ  ُْت، فـََرأَيـْتـَُها جَتْرِّي يفِّ ُعُروقِّي َبنْيَ اجلِّْلدِّ َواللَّْحمِّ ْنُه َحَّتَّ مَتألَّ لَبَـًنا، َفَشرِّْبُت مِّ َأاَب  َِمُْلوًءا  تـَُها  َفْضَلٌة، فََأْعطَيـْ َها  نـْ َفَضَلْت مِّ

ْنُه،  َبْكٍر«، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َهَذا عِّ  َْت مِّ ُ َحَّتَّ إَِّذا مَتألَّ تَـَها َأاَب َبْكٍر؟ فـََقاَل َصلَّى  ْلٌم َأْعطَاَكُه اَّللَّ َفَضَلْت َفْضَلٌة، فََأْعطَيـْ
ُتْم« ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َقْد َأَصبـْ  . أخرجه ابن حبان اَّللَّ

شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين، إال أن [ ]االلباني: صحيح بذكر: )عمر( مكان: )أبي بكر(، والعكس شاّذ[ ]6854]حبان:  
 جعله في مناقب أبي بكر قد انفرد المؤلف بإخراجه[  

 

 عُمَر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
قال: »اللهم أعِّزَّ   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر   -[ 205]

اإلِّسالم ِبحب هذين الرَُّجَلنْي إليك: ِبيب جهل ]بن هشام[، أو بعمَر بن اخلطاب، قال: وكان أحبُّهما إِّليه عمُر«  
 . أخرجه الرتمذي

 [ صحيح ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: [ حسن صحيح غريب هذا حديث ]الترمذي: [ 6428]جامع: 
 

يف الدار خائفاً، إْذ جاءه   -أابه عمر -قال: »بينما هو: يعين  -رضي هللا عنهما  -)خ( عبد هللا بن عمر   -[ 206]
رَبة، وقميص مكفوف حبرير، وهو من بين َسْهم، وهم  ُحلفاؤان يف  العاص بن وائل السهمي أبو عمرو وعليه ُحلَّة حِّ

]بعد أن قاهلا[ :  -اجلاهلية، فقال له: ما ابلَك؟ قال: زعم قوُمك أهنم سيقتلونين إن أسلمُت، قال: ال سبيل إليك 
فخرج العاص، فلقَي الناَس قد َساَل هبم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن اخلطابِّ الذي َصَبَأ،   -أمِّْنُت 

  الناس«.قال: ال سبيل إِّليه، فكربَّ 
فجاء رجل   -وأان غالم فوق ظهر بييت  -ويف رواية قال: »ملا أسلم عمُر اجتمع الناس عند داره، فقالوا: صبأ عمر 

عليه قَباء من ديباج، فقال: صبأ عمر، فما ذاك؟ فأان له جار، فرأيُت الناس َتَصدَُّعوا عنه، فقلُت: من هذا؟ قالوا:  
 .البخاريأخرجه  العاص بن وائل«. 

 [ ]صحيح[ 6430]جامع: 
 

قال: »إنَّ هللا تعاىل   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر   -[ 207]
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أو   -جعل احلقَّ على لسانِّ عمَر وقلبِّهِّ«، قال: وقال ابن عمر: »ما نزل ابلناس أمر قط، فقالوا فيه، وقال فيه عمر 
 .إِّال نزل فيه القرآن على حنو ما قال عمر« أخرجه الرتمذي  -اب َشكَّ خارجُة  قال: ابن اخلط

 [ صحيح ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن صحيح غريب ]الترمذي: [ 6431]جامع: 
 

يقول: »إن هللا   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)د( أبو ذر الغفاري   -[ 208]
 . وضع احلق على لسان عمر، يقول به«. َأخرجه أبو داود

 ]األلباني: صحيح[ [ حيث صحيح [ ]شعيب: حسن بما قبله  [ ]عبد القادر:6432]جامع: 
 

: »لو كان بعدي نيّب  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه   -)ت( عقبة بن عامر   -[ 209]
 . لكان عمَر بن اخلطاب« أخرجه الرتمذي

 [ حسن[ ]األلباني: حديث حسن ]عبد القادر: ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[  [ 6433]جامع: 
 

: »لقد كان فيمن كان -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 210]
 قبلكم من األمم انس حُمَدَّثون من غري أن يكونوا أنبياَء، فإن يكن يف أُمَّيت أحد فإنَّه عمُر«. 

يت أَحد فإنه ُعَمُر« قال ابن وهب: تفسري  ويف رواية مثله، ومل يذكر »من غري أن يكونوا أنبياَء، فإن يكن يف أُمَّ 
 . ملَهمون. َأخرجه البخاري ومسلم «:»حمدَّثون

قال احلميديُّ: أخرجه أبو مسعود يف املتفق بني البخاري ومسلم، ومل خيرجه مسلم عن أيب سلمة عن أيب هريرة، وإَّنا  
 أخرجه عن أيب سلمة عن عائشة.

 [ ]صحيح[ 6434]جامع: 
 

: »قد كان يكون يف  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنها  -)م ت( عائشة   -[ 211]
األُمم قبلكم حُمَدَّثُون، فإن يكن يف أُميت أحد، فعمُر بُن اخلطاب« أخرجه مسلم والرتمذي، وقال ابن عيينة: »حمدَّثون«  

 . أي: ُمفهَّمون
 [ ]صحيح[ 6435]جامع: 

 

: »رأيُتين َدخْلُت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -ر بن عبد هللا )م( جاب  -[ 212]
اجلنَة، ورأَيُت قصراً بفِّنائه جارية، فقلُت: ملن هذا؟ فقيل: لعمر، فأردُت أن أدخَلُه، فذكرُت َغرْيََتَك، فقال عمُر: ِبيب  

 .رجه مسلم هكذاأنَت وأُمِّّي اي رسوَل هللا، أعليك أغار؟«. أخ
 [ ]صحيح[ 6437]جامع: 

 

: »بينا أان انئم رأيُتين يف  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 213]
اجلنة، فإذا امرأة تتوضأ إىل جانب قصر، فقلُت: ملن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرُت غريتَه، فّوليُت ُمْدبِّرًا، فبكى  

   عمُر، وقال: أعليك َأغاُر اي رسوَل هللا؟«.
 ويف رواية »فذكرت َغرْيََة عمر، فولَّيت ُمدبرًا. 
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، مث قال عمر: ِبيب أنت  -صلى هللا عليه وسلم  -قال أبو هريرة: فبكى عمر وحنن مجيعاً يف ذلك اجمللس مع رسولِّ هللا 
 . اي رسوَل هللا، أعليك أَغاُر؟«. أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 6438]جامع: 
 

قال: »َدَخْلُت اجلنَة فإذا أان   -صلى هللا عليه وسلم -أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك   -[ 214]
بقصر من ذهب، فقلُت: ملن هذا؟ فقالوا: لشاّب من قريش، فظننُت أين أان هو، فقلت: ومن هو؟ قالوا: عمُر بُن  

 . اخلطاب« أخرجه الرتمذي
 [ صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح، وهو كما قال قال الترمذي: هذا حديث [ ]عبد القادر: 6439]جامع: 

 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ت س( أبو سعيد اخلدري   -[ 215]
ُلُغ دون ذلك، وُعرَِّض عليَّ    يقول: »بينا أان انئم رأيُت الناس يـُْعَرضون وعليهم ُقُمص، فمنها ما يبلغ الثَّْدَي، ومنها ما يـَبـْ

ابُن اخلطاب وعليه قميص ُيرتُّه، قالوا: فما أوَّلته اي رسوَل هللا؟ قال: الدِّين«. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي  
 .والرتمذي

 . ومل ُيَسمِّّه  -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرجه الرتمذي أيضاً عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النيبِّّ  
 [ ]صحيح[ 6440]جامع: 

 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ م ت( عبد هللا بن عمر   -[ 216]
»بينا أان انئم ُأوتيُت بَقَدح لنب، فشربُت منه، حَّت إِّين أَلرى الرِّيَّ خيرج من أظفاري، مث أْعطَْيُت َفْضلي عمَر بَن  

 .اي رسوَل هللا؟ قال: العِّْلُم«. أخرجه البخاري ومسلم والرتمذياخلطاب، قال َمْن حوَله: فما أوَّلَت ذلك 
 [ ]صحيح[ 6441]جامع: 

 
يقول: »بينا أان انئم   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 217]

ْزعه  رأيُتين على َقلِّيب عليها َدْلو، فنزعُت منها ما شاء هللا، مث أخذها ابن أيب ُقَحافَة، فنزَع منها َذنُوابً أو َذنُوَبنْيِّ، ويف نَـ 
َقرايً من الناس ينزُِّع نـَزَْع ُعَمَر، حَّت ضرب  َضْعف، وهللاُ يغفُِّر له، مث  اْسَتَحاَلْت َغْرابً، فأخذها ابُن اخلطاب، فلم أَر َعبـْ

 الناُس بَعَطن«. أخرجه البخاري ومسلم. 
قال: »بينما أان انئم رأيُت أين على َحوضي أسقي الناس، فأَتين أبو   -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري: أن رسوَل هللا 

ذ الدَّْلَو من يدي لرُيَُِّيين، فنزع َذنوَبنْيِّ، ويف نزعه َضْعف، وهللاُ يغفر له، فأتى ابُن اخلطاب، فأخذه منه، فلم  بكر فأخ
 يزل ينزع حَّت توىلَّ الناُس واحلوُض يتَـَفجَّر«. 

 وىل.قال: »رأيُت ابَن أيب ُقحافَة ينزع... « وذكر حنو األ -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم أنَّ رسوَل هللا  
وله يف أخرى قال: »بينا أان انئم ُأرِّيُت أين أْنزُِّع على حوضي أْسقي الناَس، فجاءين أبو بكر، فأخذ الدَّْلَو من يدي  

لرُيُِّيين، فنزع َدْلَوْينِّ، ويف نزعه َضْعف، وهللا يغفر له، فجاء ابُن اخلطاب، فأخذه منه، فلم أَر نزع رجل قطُّ أقوى حَّت  
   .آلُن يتفجر«توىل الناُس واحلوض م
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 [ ]صحيح[ 6442]جامع: 
 
قال: »ُأريُت   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما   -)خ م ت( عبد هللا بن عمر   -[ 218]

كأين أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع َذنوابً أو َذنوبني نزعاً ضعيفاً، وهللا يغفر له، مث جاء عمر فاستقى  
َقرايً من الناس يَفر   ي فـَْريَُه، حَّت َروي الناس، وضربوا بَعطن«. فاستحالت غرابً، فلم َأَر َعبـْ

يف أيب بكر وعمر قال: »رأيُت الناس اجتمعوا، فقام أبو بكر، فنزع   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن رؤاي النيبِّّ 
 َذنُوابً أو َذنُوَبنْيِّ، ويف نزعه ضعف... « مث ذكر حنوه. 

بكر... « وذكره. أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي، وللبخاري  ويف أخرى »رأيت الناس جمتمعني يف صعيد، فقام أبو 
 .حنو األوىل

 [ ]صحيح[ 6443]جامع: 
 

يف بعض مغازيه، فلما   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »خرج رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( بريدة   -[ 219]
، فقال  اْنصَرَف جاءْت ُجوْيرِّية َسْوداُء، فقالت: إين كنُت َنَذْرُت إْن َردَّكَ   هللا سالِّماً أْن أْضرَِّب بني يديك ابلدُّفِّّ وأَتـََغَّنَّ

 هلا: إن كنتِّ نذرتِّ فاضريب، وإال فال، فقالت: نذرُت، وجعلت تضرب.
فدخل أبو بكر وهي تضرب، مث دخل عليٌّ وهي تضرب، مث دخل عثمان وهي تضرب، مث دخل عمر، فأَْلَقتِّ الدُّفَّ  

: إن الشيطان لََيخاُف منَك اي عمر، إين كنُت  -صلى هللا عليه وسلم -ل رسول هللا  حتَت اْستِّها وقعدْت عليه، فقا 
جالساً وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، مث دخل عليٌّ وهي تضرب، مث دخل عثمان وهي تضرب، فلما  

 . دخلَت أنَت اي عمُر أَْلَقتِّ الدُّفَّ وجلسْت عليه« أخرجه الرتمذي
 [ صحيح]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6445]جامع: 

 

جالساً، فسمعنا َلَغطاً   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »كان رسوُل هللا   -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة   -[ 220]
ْبيان، فقام النيبُّ  فقال: اي عائشة، تعايَلْ   ، فإذا حبشّية تـَْزفُِّن، والصبياُن حوهلا،-صلى هللا عليه وسلم  -وَصْوَت صِّ

، فجعلت أنظر إليها ما بني املنكب إىل  -صلى هللا عليه وسلم -فانظري، فجئُت فوضعُت حَلْيي على َمنكِّبِّ رسولِّ هللا 
؟ قالْت: فجعلُت أقوُل: ال، ألنظر منزليت عنده، إِّْذ طلع عمر، قالت: فَاْرَفضَّ   ؟ أما شبعتِّ رأسه، فقال يل: أما َشبِّْعتِّ

: إين ألنظر إىل شياطني اجلّن واإلِّنس قد فـَرُّوا من عمر، -صلى هللا عليه وسلم  -نها، قالت: فقال رسوُل هللا الناس ع
   .قالت: فرجعُت« أخرجه الرتمذي

 [ صحيح ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه]الترمذي: [ 6446]جامع: 
 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »استأذن عمُر على النيبِّّ   -رضي هللا عنه  -)خ م( سعد بن أيب وقاص   -[ 221]
َعالِّية أصواَُتنَّ على صوته، فلما استْأذن عمُر ُقْمَن   -ويف رواية: َيْسأْلَنه، وَيْسَتْكثِّْرنَه  -وعنده نسوة من قريش يُكلِّّْمَنه 
َتدِّْرَن احلِّجاب، فأذن له النيبُّ  يضحك، فقال   -صلى هللا عليه وسلم -، فدخل عمر والنيبُّ -صلى هللا عليه وسلم - يـَبـْ

نََّك، ِبيب وأُمِّّي  قال: عجبُت من هؤالء   -قال احلميديُّ: زاد الربقاين: ما أضَحكك؟ مث اتفقا  -عمر: أضَحك هللا سِّ
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ْعَن صوَتك ابـَْتَدْرَن احلِّجاب، قال عمر: فأَنَت اي رسوَل هللا ألحق أن يـََهنْبَ، مث قال عمر: أْي   الاليت ُكنَّ عندي، فلما مسِّ
َنينِّ وال ََتَنْبَ النيبَّ  صلى هللا   -؟ قلن: نعم، أنت أفظُّ وأغلظ من النيبِّّ -صلى هللا عليه وسلم -َعُدوَّاتِّ أنفسهنَّ، أََتَبـْ

لذي نفسي بيده، ما َلقَِّيَك الشيطاُن  : إِّيٍه اي ابن اخلطاب، وا-صلى هللا عليه وسلم -، فقال رسوُل هللا  -عليه وسلم
ك«. أخرجه البخاري ومسلم بغري زايدة الربقاين  . سالكاً فّجاً إال سلك فّجاَ غري فجِّّ

 [ ]صحيح[ 6447]جامع: 
 
أبو هريرة    -[  222] النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)م(  بَن اخلطاب جاء إىل    -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »إِّن عمَر 

، فلما استأذن عمُر ابـَْتَدْرَن احلجاب... مث ذكر حنو  -صلى هللا عليه وسلم  -فـَْعَن أصواَتنَّ على النيبِّّ  وعندُه نسوة قد رَ 
وفيه:   قبله،  رسوُل هللا    -حديث  له  وسلم  -فأذَِّن  عليه  فدخل    -صلى هللا  عليه    -ورسوُل هللا    -يعين  صلى هللا 

ّنك اي رسول هللا  -وسلم أْضَحَك هللا سِّ فقال عمر:  فقال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلميضحك،  : عجبت من  -، 
قال   يـََهنْبَ، مث  أن  فأنَت اي رسول هللا أحق  فقال عمر:  ابتدرن احلجاب،  فلما مسعن صوتك  الاليت كّن عندي،  هؤالء 

هنَّ أَتبنين وال ََتَنْبَ رسوَل هللا   لُظ وأفظُّ من رسولِّ  ؟ قلن: نعم، أنت أغ-صلى هللا عليه وسلم  -عمُر: أْي َعدوَّاتِّ أنفسِّ
: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قطُّ  -صلى هللا عليه وسلم  -، قال رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  

ك« أخرجه مسلم  . سالكاً فّجاً إال سلك َفّجاً غري َفجِّّ
 [ ]صحيح[ 6448]جامع: 

 

َأن عمر قال: »وافقُت ريب يف ثالث، قلُت: اي رسوَل هللا، لو    -رضي هللا عنه    -)خ م( أنس بن مالك    -[  223]
]البقرة:   ُمَصلَّى{  إِّبـَْراهِّيَم  مََّقامِّ  مِّْن  }َواختَُِّّذوا  فنزلت:  ُمصلى؟  إبراهيم  مقام  من  َْذان  هللا:  125اختَّ رسوَل  اي  وقلُت:   ]

نْبَ؟ فنزلْت آيُة احلجاب، واجتمع نساء النيب  يدخل على نسائَِّك الرَبُّ والفاجر،   صلى هللا عليه    -فلو أمرََتنَّ أن ُيتجِّ
]التحرمي:    -وسلم مِّنُكنَّ{  َخريًا  َأْزَواجاً  يـُْبدَِّلُه  َأْن  طَلََّقُكنَّ  إِّْن  رَبُُّه  }َعَسى  فقلُت:  الَغرية،  فنزلت كذلك«. 5يف   ] 

يف ريب  »وافقُت  عمر:  قال  قال:  عمر  البن  رواية  بدر«. ويف  أسارى  ويف  احلجاب،  ويف  إِّبراهيم،  مقام  يف  ثالث:    
ويف أخرى مثل األوىل، وقال: وقلُت: اي رسول هللا، لو َحَجْبَت نِّساَءك؟ فنزلْت آيُة احلجاب، قال: وبلغين ُمعاتبُة النيبِّّ  

ليـُْبدِّ   -صلى هللا عليه وسلم  - اْنتَهْيُْتَّ، أو  َلنَّ هللا رسوَلُه خريًا منكنَّ، حَّت  بعَض نسائه، فدخلُت عليهنَّ، فقلُت: إن 
أنَت؟    -صلى هللا عليه وسلم  -أتْت إحدى نسائه، فقالت: اي عمر، أما يف رسولِّ هللا   َتعِّظهنَّ  يَعُِّظ نساءه، حَّت  ما 
 .[. أخرجه البخاري ومسلم5فأنزل هللا: }َعَسى رَبُُّه إِّْن طَلََّقُكنَّ....{ اآلية ]التحرمي: 

 ]صحيح[ [ 6449]جامع: 
 

قال: »إين لواقف يف قوم َيْدُعون هللا لعمر، وقد ُوضِّع عمُر    -رضي هللا عنهما   -)خ م( عبد هللا بن عباس    -[  224]
ويف رواية: إذا    -على سريره، فتكنَّفه الناس َيْدُعون ويصلُّون قبل أن يـُْرَفَع، وأان فيهم، فلم يـَُرْعين إِّال رجل آخذ ِبنكيب  

فإذا علّي، فرتَّحم على عمر، وقال: ما خلَّفت أحدًا أحّب إيلَّ أن ألقى هللا    -مِّْرفـََقه على َمْنكيبِّ  رجل خلفي قد َوَضع  
بيك، ألين كنُت كثرياً أمسُع رسوَل هللا   صلى هللا عليه    -ِبثل عمله منَك، وامْيُ هللا، إن كنُت ألظنُّ أن ُيعلك هللا مع صاحِّ
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أان وأبو بكر وعمر،    -وسلم فإِّن كنُت يقول: ذهبُت  أان وأبو بكر وعمر[،  أان وأبو بكر وعمر، ]وخرجُت  ودخلُت 
 . أن ُيعَلَك هللا معهما« أخرجه البخاري ومسلم -َأو ألظنَّ  -ألرجو

 [ ]صحيح[ 6451]جامع: 
 

وهو آخذ بيدِّ    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ُكنَّا مع النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)خ( عبد هللا بن هشام    -[  225]
البخاري هكذا طرفاً، وأخرجه بطوله القدر. أخرجه  يزد على هذا  بن اخلطاب«، مل  النيب    عمَر    -يف »كتاب فضائل 

 «.جامع االصول -صلى هللا عليه وسلم
 ]صحيح[ [ 6454]جامع: 

 

ْساَلَم بُِّعَمَر    -رضي هللا عنها    -  عائشة   )جه(  -[  226] قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ َأعِّزَّ اإْلِّ
 . ابن ماجهأخرجه  ْبنِّ اخْلَطَّابِّ َخاصًَّة«

 ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[  قوله خاصة[صحيح دون : ]األلباني  [هذا إسناد ضعيف: البوصيري [ ]105 ]ماجه:
 

ْرَبٍع: بِّذِّْكرِّ اأْلَْسَرى  أبو وائل)حم(    -[  227] ُ َعْنُه ِبَِّ َي اَّللَّ يـَْوَم  ، قَاَل: قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ: َفَضَل النَّاَس ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ َرضِّ
  ُ [،  68َعزَّ َوَجلَّ: }َلْواَل كَِّتاٌب مَِّن اَّللَِّّ َسَبَق َلَمسَُّكْم فِّيَما َأَخْذمُتْ َعَذاٌب َعظِّيٌم{ ]األنفال:  َبْدٍر، َأَمَر بَِّقْتلِّهِّْم، فَأَنـَْزَل اَّللَّ

زَيـَْنبُ  َلُه  فـََقاَلْت  نْبَ،  َُيَْتجِّ َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ نَِّساَء  َأَمَر  احلَِّجاَب،  َعَليْـ َوبِّذِّْكرِّهِّ  َوإِّنََّك   :  ، اخْلَطَّابِّ اْبَن  اَي  َنا 
فَاْسأَلُ  َمَتاًعا  َسأَْلُتُموُهنَّ  َعزَّ َوَجلَّ: }َوإَِّذا   ُ فَأَنـَْزَل اَّللَّ بـُُيوتَِّنا؟  َنا يفِّ  َعَليـْ يـَْنزُِّل  َجاٍب{ ]األحزاب:  َواْلَوْحُي  وُهنَّ مِّْن َورَاءِّ حِّ

َلهُ 53 َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   ِّّ النَّيبِّ َوبَِّدْعَوةِّ  اَبيـََعُه.  [  النَّاسِّ  َأوََّل  َبْكٍر، َكاَن  َأيبِّ  يفِّ  َوبَِّرْأيِّهِّ  بُِّعَمَر«  اإْلِّْساَلَم  أَيِّّدِّ  »اللَُّهمَّ   :
 َأخرجه مسند أمحد. 

إسناد ضعيف[  4362]مسند:   لغيره، وهذا  إسناده حسن[  [ ]شعيب: حسن  أبو  ]شاكر:  والطبراني، وفيه  والبزار  ]الهيثمي: رواه أحمد 
 [ فه، وبقية رجاله ثقاتنهشل، ولم أعر 

 

َ َجَعَل احْلَقَّ َعَلى    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  228] َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اَّللَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 لَِّسانِّ ُعَمَر َوقـَْلبِّهِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 

اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، وَ 9213]مسند:  
ِحيِح َغْيُر اْلَجْهِم ْبِن َأِبي اْلَجْهِم، َوُهَو ِثَقةٌ   [ الصَّ

 

بُّ َأنَّ يلِّ  -رضي هللا عنه   -)حم( ُمَعاذ  -[  229] ، َوإِّنَُّكْم تـََفرَّقْـُتْم قـَْبَل  قَاَل: َواَّللَِّّ إِّنَّ ُعَمَر يفِّ اجْلَنَّةِّ، َوَما ُأحِّ مُحَْر النـََّعمِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ  َ قـُْلُت َذاَك؟ مثَّ َحدَّثـَُهُم الرُّْؤاَي الَّيتِّ رََأى النَّيبِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  َأْن ُأْخربَُِّكْم ملِّ  َشْأنِّ ُعَمَر قَاَل: »َوُرْؤاَي النَّيبِّ

 «. َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحقٌّ 
َقظَتِّهِّ َأْو نـَْومِّهِّ  قَاَل: إِّْن َكاَن ُعَمُر َلمِّْن َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن َما رََأى يفِّ يَـ ويف رواية أخرى،  

َنَما َأاَن يفِّ اجْلَنَّةِّ إِّْذ رَأَْيُت فِّيَها دَ  ارًا فـَُقْلُت: لَِّمْن َهذِّهِّ؟ َفقِّيَل: لُِّعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ ". َأخرجه مسند  فـَُهَو َحقٌّ َوإِّنَُّه قَاَل: " بـَيـْ
 أمحد.

ِحيحِ 22120 ،22035]مسند:  ، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ  [[ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ
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ْنرَبِّ َواْلَقرْبِّ، َفَجاَء َعلِّيٌّ، َحَّتَّ قَاَم    -  ما رضي هللا عنه  -ابن عمر)حم(    -[  230] َع ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ َبنْيَ اْلمِّ قَاَل: ُوضِّ
 مِّْن  مثَّ قَاَل: »َرمْحَُة اَّللَِّّ َعَلْيَك، َما مِّْن َخْلقِّ اَّللَِّّ تـََعاىَل َأَحٌد َأَحبُّ إِّيَلَّ   -َبنْيَ َيَديِّ الصُُّفوفِّ فـََقاَل: ُهَو َهَذا َثالَث َمرَّاٍت  

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مِّْن َهَذا اْلُمَسجَّى َعَلْيهِّ ثـَوْ  يَفةِّ النَّيبِّ يَفتِّهِّ بـَْعَد َصحِّ  بُُه«. َأخرجه مسند أمحد. َأْن أَْلَقاُه بَِّصحِّ
]شاكر: إسناده ضعيف، لضعف أبي معشر. وانظر   نجيح[[ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر  866  ]مسند:

867 ،898]   
 

، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: ُكْنُت عِّْنَد ُعَمَر، َوُهَو ُمَسجًّى بِّثـَْوبِّهِّ، َقْد َقَضى حَنَْبُه، َفَجاَء َعلِّيٌّ  عون بن أيب جحيفة)حم(    -[  231]
  »َرمْحَُة اَّللَِّّ َعَلْيَك َأاَب َحْفٍص، فـََواَّللَِّّ َما بَقَِّي بـَْعَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأَحدٌ َفَكَشَف الثَـّْوَب َعْن َوْجهِّهِّ، مثَّ قَاَل: 

يَفتِّهِّ مِّْنَك«. َأخرجه مسند أمحد.  َأَحبُّ إِّيَلَّ َأْن أَْلَقى اَّللََّ تـََعاىَل بَِّصحِّ
 صحيح[   ]شاكر: إسناده لغيره[[ ]شعيب: حسن 867]مسند: 

 

، فـََقاَل: نِّْعَم اْلُغاَلُم. فَاتَـّبَـَعينِّ رَُجٌل  غضيف بن احلارث)حم(    -[  232] ، رَُجٍل مِّْن أَيـَْلَة، قَاَل: َمَرْرُت بُِّعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ
َرْيٍ. قَاَل: قـُْلُت:   ي، ادُْع اَّللََّ يلِّ ِبِّ ُب َرُسولِّ  ِمَِّّْن َكاَن عِّْنَدُه، فـََقاَل: اَي اْبَن َأخِّ ُ؟ قَاَل: َأاَن أَبُو َذرٍّ، َصاحِّ ََك اَّللَّ َوَمْن أَْنَت َرمحِّ

ُ َلَك، أَْنَت َأَحقُّ َأْن َتْدُعَو يلِّ مِّينِّّ َلَك قَاَل: ايَ  ْعُت ُعَمَر ْبَن  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. فـَُقْلُت: َغَفَر اَّللَّ ي، إِّيّنِّ مسِّ  اْبَن َأخِّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّ اخْلَطَّابِّ حِّ  نَّ اَّللََّ َوَضَع احْلَقَّ َعَلى  نَي َمَرْرُت بِّهِّ آنًِّفا يـَُقوُل: نِّْعَم اْلُغاَلُم، َومسِّ

 لَِّسانِّ ُعَمَر يـَُقوُل بِّهِّ«. 
. قَاَل:  أَنَُّه َمرَّ بُِّعَمَر ْبنِّ  ويف رواية أخرى،   ، فـََقاَل: نِّْعَم اْلَفََّت ُغَضْيٌف، فـََلقَِّيُه أَبُو َذرٍّ، فـََقاَل: َأْي ُأَخيَّ اْستَـْغفِّْر يلِّ اخْلَطَّابِّ

عْ  ُب َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوأَْنَت َأَحقُّ َأْن َتْستَـْغفَِّر يلِّ فـََقاَل: إِّيّنِّ مسِّ  اخْلَطَّابِّ يـَُقوُل: نِّْعَم  ُت ُعَمَر ْبنَ أَْنَت َصاحِّ
حْلَقِّّ َعَلى لَِّسا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اَّللََّ َضَرَب ابِّ نِّ ُعَمَر َوقـَْلبِّهِّ« قَاَل َعفَّاُن: اْلَفََّت ُغَضْيٌف، َوَقْد قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

 »َعَلى لَِّسانِّ ُعَمَر يـَُقوُل بِّهِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 
المرفوع   (108وابن ماجه )  (،2962أبو داود )*أخرج    [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن21295  ،21542  ،21457]مسند:  

  [منه
 

ْفُت    -  ا رضي هللا عنه -  أم سلمة )حم(    -[  233] َها َعْبُد الرَّمْحَنِّ ْبُن َعْوٍف قَاَل: فـََقاَل اَي أُمَّْه، َقْد خِّ قَاَلْت: َدَخَل َعَليـْ
ْعُت َرُسولَ  ، َأاَن َأْكثـَُر قـَُرْيٍش َمااًل، قَاَلْت: اَي ُبيَنَّ، فَأَْنفِّْق، فَإِّيّنِّ مسِّ َوَسلََّم يـَُقوُل:  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    َأْن يـُْهلَِّكينِّ َكثْـَرُة َمايلِّ

ُهْم  »إِّنَّ مِّْن َأْصَحايبِّ َمْن اَل يـََراينِّ بـَْعَد َأْن أُفَارَِّقُه« َفَخَرَج فـََلقَِّي ُعَمَر فََأْخرَبَُه، َفَجاَء ُعَمُر َفَدخَ  نـْ َّللَِّّ مِّ َها، فـََقاَل هَلَا: ابِّ َل َعَليـْ
 .(1)  ه مسند أمحدَأاَن؟ فـََقاَلْت: اَل، َوَلْن أُبـَرَِّئ َأَحًدا بـَْعَدَك. َأخرج

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَّ مِّْن َأْصَحايبِّ َلَمْن اَل يـََراينِّ بـَْعَد َأْن  ويف رواية أخرى،   ْعُت النَّيبِّ َأُموَت أََبًدا«  قَاَلْت: مسِّ
َعَلى ُعَمَر، فـََقاَل َلُه: امْسَْع َما تـَُقوُل أُمَُّك، فـََقاَم ُعَمُر َحَّتَّ َأََتَها،  قَاَل: َفَخَرَج َعْبُد الرَّمْحَنِّ مِّْن عِّْندَِّها َمْذُعورًا َحَّتَّ َدَخَل  

ُهْم َأاَن؟ فـََقاَلْت: »اَل، َوَلْن أُبـَرَِّئ بـَْعدَ  نـْ َّللَِّّ، َأمِّ َها، َفَسَأهَلَا، مثَّ قَاَل: أَْنُشُدكِّ ابِّ  . ( 2) َك َأَحًدا. َأخرجه مسند أمحدَفَدَخَل َعَليـْ
ِحيحِ 26694 ،26621، 26489ند: ]مس( 1)  [ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 [ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: ِفيِه َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة، َوُهَو ِثَقٌة ُيْخِطئُ 26549 ،26659]مسند:  (2)
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رُي يفِّ اجْلَنَّةِّ، فَإَِّذا    َأنَّ   -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك)حم(    -[  234] َنَما َأاَن َأسِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " بـَيـْ النَّيبِّ
قَاَل: »مثَّ سِّ  َلُعَمَر«،  قَاَل: »قَاَل  َيُكوَن يلِّ “،  َأْن  رْبِّيُل؟ َورََجْوُت  َهَذا اَي جِّ لَِّمْن  فـَُقْلُت:  بَِّقْصٍر،  َأاَن  ْرُت سَ َأاَن  فَإَِّذا  اَعًة، 

رْبِّيُل؟ َورََجْوُت َأْن َيُكوَن يلِّ " قَالَ  «، قَاَل: " فـَُقْلُت: لَِّمْن َهَذا اَي جِّ : " قَاَل: لُِّعَمَر، َوإِّنَّ فِّيهِّ  بَِّقْصٍر َخرْيٍ مَِّن اْلَقْصرِّ اأْلَوَّلِّ
َنا ُعَمَر، مثَّ قَاَل: َأمَّا َعَلْيَك فـََلْم  َلمَِّن احْلُورِّ اْلعِّنيِّ، اَي َأاَب َحْفٍص، َوَما َمنَـَعينِّ َأْن َأْدُخَلهُ   إِّالَّ َغرْيَُتَك "، قَاَل: فَاْغَرْورََقْت َعيـْ

ََغاَر. َأخرجه مسند أمحد.  َأُكْن ألِّ
ِحيِح[  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين 13847]مسند:   ]الهيثمي: َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 

عنه  -ابن عمر   )حب(  -[  235] اخْلَطَّابِّ    -  مارضي هللا  ْبُن  ُعَمُر  َأْسَلَم  َلمَّا  قـَُرْيٌش قَاَل:  تـَْعَلْم  مَلْ  َعْنُه،   ُ اَّللَّ َي  َرضِّ
َفَخَرَج    ، يُّ اجْلَُمحِّ َمْعَمٍر  ْبُن  فـََقاُلوا: مجِّيُل  ؟«  لِّْلَحدِّيثِّ أَْنَشأُ  َمكََّة،  َأْهُل  »َأْي  فـََقاَل:  أَثـََرُه،  إبِِّّْساَلمِّهِّ،  أَتْـَبُع  َمَعُه  َوَأاَن  إِّلَْيهِّ 

فََأََتُه،   َوَأمْسَُع  َأَرى،  َما  إِّىَل  َأْعقُِّل  َعامًِّدا  قَاَم  َحَّتَّ  َعَلْيهِّ َكلَِّمًة  َردَّ  َما  فـََواَّللَِّّ  قَاَل:  َأْسَلْمُت«،  َقْد  إِّيّنِّ  مجِّيُل،  »اَي  فـََقاَل: 
دِّ، فـََناَدى أَْندِّيََة قـَُرْيٍش، فـََقاَل: اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش، إِّنَّ اْبَن   َب، َوَلكِّينِّّ َأْسَلْمُت  اخْلَطَّابِّ َقْد َصَبَأ، فـََقاَل ُعَمُر: »َكذَ اْلَمْسجِّ

فَ  َحَّتَّ  هِّْم،  رُُءوسِّ َعَلى  الشَّْمُس  رََكَدتِّ  َحَّتَّ  فـََقاتـََلُهْم  فـَثَاَوُروُه،  َرُسوَلُه«،  َوَصدَّْقُت  َّللَِّّ  فـََقاُموا  َوآَمْنُت ابِّ َوَجَلَس  ُعَمُر  رَتَ 
هِّ، فـََقاَل ُعَمُر: »افْـَعُلوا َما َبَدا َلُكْم، فـََواَّللَِّّ   َنَما ُهْم  َعَلى رَْأسِّ َلْو ُكنَّا َثاَلَثِّاَئةِّ رَُجٍل َلَقْد تـَرَْكُتُموَها لََنا َأْو تـَرَْكَناَها َلُكْم«، فـَبَـيـْ

يٌّ، فـََقاَل: َما اَبَلُكْم؟ فـََقاُلو   َقْد َصَبَأ،  ا: إِّنَّ اْبَن اخْلَطَّابِّ َكَذلَِّك قَِّياٌم َعَلْيهِّ، إِّْذ َجاَء رَُجٌل َعَلْيهِّ ُحلَُّة َحرِّيٍر َوَقمِّيٌص قـَْوَمسِّ
بَـُهْم؟ قَاَل: هِّ، َأفـََتظُنُّوَن َأنَّ َبينِّ َعدِّيٍّ ُتْسلُِّم إِّلَْيُكْم َصاحِّ َا َكانُوا ثـَْواًب اْنَكَشَف َعْنُه،    قَاَل: َفَمْه، اْمُرٌؤ اْخَتاَر دِّيًنا لِّنَـْفسِّ َفَكَأَّنَّ

، َمنِّ الرَُّجُل الَّ  ْلَمدِّيَنةِّ: اَي أََبتِّ أخرجه    ذِّي َردَّ َعْنَك اْلَقْوَم يـَْوَمئٍِّذ؟ فـََقاَل: »اَي ُبيَنَّ، َذاَك اْلَعاُص ْبُن َوائٍِّل«فـَُقْلُت َلُه بـَْعُد ابِّ
 . ابن حبان

 ]االلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده قوي[  [6879]حبان: 
 

 وهذه أحاديث جاءت مشرتكة بني أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما 
: »بينما راع يف  -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسوُل هللا    [: ]قال-رضي هللا عنه    -)خ م ت( أبو هريرة    -[  236]

َمْن هلا يوَم السَُّبع يوم    [:غنمه، عدا الذئُب، فأخذ منها شاة، فطلبها حَّت استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب، فقال ]له
: فإين ُأومُِّن بهِّ، وأبو بكر وعمُر، -ل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلمليس هلا راٍع غريي؟ فقال الناُس: سبحان هللا! فقا

 وما مثَّ أبو بكر وعمر«. كذا عند البخاري. 
قال رسوُل هللا   قال:  أاب هريرة  أن  َعليها،  -صلى هللا عليه وسلم  -وعند مسلم:  مَحََل  بـََقَرة قد  َيُسوُق  رَُجل  : »بينما 

، فقال الناس: سبحان هللا! َتعجُّباً وفـََزعاً أَبـََقَرة التَـَفَتْت إليه ]البقرُة[، فقالتْ  : إين مل ُأْخَلْق هلذا، ولكين ُخلِّْقُت لِّْلَحْرثِّ
 : فَإين ُأومِّن به، وأبو بكر وعمُر«-صلى هللا عليه وسلم -َتَكلَُّم؟ فقال رسوُل هللا 

أبو هريرة: وقال رسوُل هللا   غنمه، عدا عليه الذئب، فأخذ منها شاة،    : »بينما راٍع يف -صلى هللا عليه وسلم  -قال 
 . وذكر احلديث بنحو ما تقدَّم، وليس فيه عنده »وما مثَّ أبو بكر وعمر«. ...«فطلبه الراعي، حَّت استنقذها منه

بينا رَُجل    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية هلما قال: صلَّى رسوُل هللا   الناس، فقال:  أقْـَبَل على  صالَة الصبح، مث 
:  وُق بـََقَرة، إْذ رَكَِّبها فضرهبا، فقالت: إان مل َُنَْلْق هلذا، إان ُخلقنا للحرث، فقال الناس: سبحان هللا! بقرة َتَكلَُّم؟ فقال َيسُ 
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إين ُأومِّْن هبذا أان وأبو بكر وعمر، وما ُها مثَّ، مثَّ ذكر ابقي احلديث يف الشاة والذئب بنحو ما تقدَّم إىل قوله: »فإين  
 ذا َأان وأبو بكر وعمر، وُها مثَّ« لفظ احلديث للبخاري.ُأومُِّن هب

 ويف أخرى هلما يف قصة الشاة والبقرة ِبثل الرواية اليت قبلها. 
 . وأخرج الرتمذي الرواية األوىل والثالثة، وقال يف أوهلما: »بينما رَُجل راكب بـََقَرة، إذ قالت: مَل ُأْخَلْق هلذا... احلديث«

 ]صحيح[ [ 6455]جامع: 
 

أبو سعيد اخلدري    -[  237] قال: »إن أهل    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( 
«. أخرجه  الدرجات الُعَلى َلرَيَاهم َمْن حَتْتَـُهْم، كما تـََرْوَن النَّْجَم الطالع يف أُُفقِّ السماء، وإِّن أاب بكر وعمر منهم، وأَنـَْعَما

 أبو داود والرتمذي. 
  -ولفظ أيب داود: »إن الرجل من َأْهلِّ عِّلِّّيِّّنَي لَُيْشرُِّف على أهل اجلنَّة، فـَُتضِّيُء اجلنَُّة لوجهه، كأنه كوكب ُدرِّّي، قال  

 .وهكذا جاء يف احلديث »ُدرِّّي« مرفوع الدال ال يُهمز، وإن أاب بكر وعمر منهم، وأَنَعما«
]عبد القادر: في سنده عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرًا ويدلس[ ]شعيب: حديث  ]الترمذي: هذا حديث حسن[    [6456]جامع:  

]األلباني: صحيح[  العوفي[  لضعف عطية  إسناد ضعيف  وهذا  لغيره،  وأنعما" فصحيح  لمنهم  بكر وعمر  أبا  "وإن  قوله:  دون   صحيح 
 

: »إين ال أدري  -صلى هللا عليه وسلم  -ل: قال رسوُل هللا  قا  -رضي هللا عنه    -)ت( حذيفة بن اليمان    -[  238]
 ما بقائي فيكم؟ فاقتُدوا ابللََّذْينِّ من بعدي: أيب بكر وعمَر« أخرجه الرتمذي. 

 . ويف رواية: »وأشار إىل أيب بكر وعمر«
 [ صحيح]األلباني:  [قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6457]جامع: 

 

قال أليب بكر وعمر:    -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  239]
 »هذان َسيِّّدا ُكُهوَل أْهلِّ اجلنة من األوَّلني واآلخرين، إال النبيني واملرَسلني« َأخرجه الرتمذي. 

 . مثله، وزاد: قال َعليٌّ: قال يل: »ال ختربُها اي َعليُّ« أخرجه الرتمذي
 [ صحيح]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه[  [ 6458]جامع: 

 

قال: »َيطّلُِّع عليكم    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا بن مسعود    -[  240]
 . رجل من أهل اجلنة، فاطَّلع أبو بكر، مث قال: يطَّلع عليكم رجل من أهل اجلنة، فاطَّلع عمر« أخرجه الرتمذي 

غريب ]الترمذي:  [  6463]جامع:   حديث  القادر:  [  هذا  بشواهده]عبد  ضعيف[  [  حسن  إسناد  وهذا  لغيره،  حسن  ]األلباني: ]شعيب: 
 [ ضعيف

 

صلى هللا عليه    -قال: »قلُت أليب: أيُّ الناس َخرْي بعد رسولِّ هللا    -رمحه هللا    -)خ د( حممد بن احلنفية    -[  241]
ن؟ فيقول: عثمان، قلُت: مث أنَت؟ قال: ما  ؟ قال: أبو بكر، قلُت: مثَّ َمن؟ قال: عمر، وخشيُت أن أقول: مث مَ -وسلم

 . أان إال رَُجل من املسلمني« أخرجه البخاري وأبو داود
 [ ]صحيح[ 6464]جامع: 
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ْعُت َعلِّيًّا، يـَُقوُل: »َخرْيُ النَّاسِّ بـَْعَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَالَ   -رمحه هللا تعاىل  –  عبد هللا بن سلمة  )جه(   -[  242] : مسِّ
 . ابن ماجهأخرجه   َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَبُو َبْكٍر، َوَخرْيُ النَّاسِّ بـَْعَد َأيبِّ َبْكٍر ُعَمُر«

ضعفه البخاري وأبو حاتم    -وهو المرادي-[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد هللا بن سلمة  106  ]ماجه:
 [ ، لكنه متابعوالدارقطنيوالنسائي والعمل 

 

 عُثْمَان بن عَفَّان رضي اهلل عنه 
العاص    -[  243] بن  استأذن على    -رضي هللا عنه    -)م( سعيد  دِّيق  الصِّّ أاب بكر  أن عثماَن وعائشَة حّداثه »أنَّ 

ه، البس مِّْرَط عائشة، فَأذَِّن أليب بكر وهو كذلك، فقضى  -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا  وهو مضطجع على فراشِّ
مث انصرف، مث استأذن عمُر، فأذِّن له وهو على تلك احلال، فقضى إليه حاجته مث انصرف، قال عثماُن: مث  إِّليه حاجَته  

، قال: فقضيُت إليه حاجيت، مث انصرفُت، فقالت عائشُة: اي   استأْذنُت عليه، فجلس وقال لعائشة: امجعي َعَلْيكِّ ثِّياَبكِّ
َفزِّعَت أليب بكر وعم َأرَك  مَلْ  ما يل  إْن  رسوَل هللا،  َحيّي، وإين َخشيُت  رَُجل  إن عثمان  فقال:  لعثمان؟  َفزِّْعَت  ر، كما 

ُلَغ إِّيلَّ يف حاجته« أخرجه مسلم  . أذِّنُت له على تلك احلال: أن ال يـَبـْ
 [ ]صحيح[ 6467]جامع: 

 

عاً يف بيته، كاشفاً   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »كان رسوُل هللا   -رضي هللا عنها  -)م( عائشة  -[ 244] ُمْضَطجِّ
فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك احلال، فتحدَّث، مثَّ استأذن ُعمر، فأذن له وهو    -أو ساقيه    -عن فخذيه  

يعين ابن    -وَسوَّى ثيابه، قال حممد    -صلى هللا عليه وسلم  -كذلك، فتحدَّث، مث استأذن عثمان، فجلس رسوُل هللا  
َحْرملَة   أبو بكر، فلم َتِّشَّ ومل    -أيب  قالت عائشة: دخل  فلما خرج  يوم واحد، فدخل فتحدَّث،  أقول ذلك يف  وال 

أسَتحيي ِمن تسَتحي    تُبالِّهِّ، مث دخل عمر، فلم َتِّشَّ له ومل تباله، مث دخل عثمان، فجلْسَت وسّويَت ثيابَك؟ فقال: أال
 .منه املالئكة« أخرجه مسلم

 وقد جعل احلميديُّ هذا احلديث والذي قبله حديثاً واحدًا، وقال: ومنهم من أخرج الرواية األوىل يف مسند عثمان.
 [ ]صحيح[ 6468]جامع: 

 

قال: »جاء رجل من أهل مِّْصَر يريد حجَّ البيت،    -رمحه هللا    -)خ ت( عثمان بن عبد هللا بن موهب    -[  245]
فرأى قوماً جلوساً، فقال: َمْن هؤالء القوم؟ قالوا: هؤالء قريش، قال: َفَمنِّ الشيُخ منهم؟ قالوا: عبد هللا بُن عمر، قال:  

تعلم أن عثمان فـَرَّ يوَم ُأحد؟ قال: نعم، قال: َهْل تعلم أنَُّه تغيََّب عن  اي ابَن عمر، إين سائلك عن شيء، فحدِّْثين: َهْل  
َبْدر ومل يشهْد؟ قال: نعم، قال: ]هل[ تعلم أنه تغيَّب عن بيعة الرِّضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم، قال: هللا أكرب، قال  

ْ لك، أمَّا فَِّرارُُه يوَم ُأحد، فأشهُد أنَّ  هللا عفا عنه ]وغفر له[، وأما تـََغيـُُّبُه عن بدر، فإنه كان حتته رُقيُِّّة ابُن عمر: تعاَل أَُبنيِّّ
: إن لَك َأْجَر  -صلى هللا عليه وسلم  -، وكانت مريضة، فقال له رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -بنُت رسولِّ هللا  

َعةِّ الرضوان، فلو كان أَحد أعزَّ ببطنِّ مكة من عثمان لبعثه، فبعَث رسوُل    رَُجل ِمَِّّن شهد بدرًا وسهَمه، وأما تـََغيـُُّبُه عن بـَيـْ
صلى هللا   -عثمان، وكانت بيعُة الرضوان بعدما ذهب عثمان إىل مكَة، فقاَل رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  
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ا اآلن  بيده اليمَّن: هذه َيُد عثمان، فضرب هبا على يده، وقال: هذه لعثمان، مث قال ابن عمر: اذهب هب  -عليه وسلم
 . وزاد الرتمذي بعد قوله: »فأشهُد أنَّ هللا عفا عنه« قال: »وَغَفَر له« -معك«. أخرجه البخاري والرتمذي 

 [ ]صحيح[ 6469]جامع:  
 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »جاء عثماُن إىل النيبِّّ  -رضي هللا عنهما   -)ت( عبد الرمحن بن مسرة   -[ 246]
 حني َجهََّز جيَش الُعْسرة، فنثرها يف َحْجره.  -قال احلسن بن واقع يف موضع آخر من كتايب: يف ُكمِّّه  -ِبلفِّ دِّينار  

  -يُقلِّّبها يف َحجره، ويقول: ما َضرَّ عثماَن ما عمل بعد اليوم  -مصلى هللا عليه وسل -قال عبد الرمحن: فرأيُت النيبَّ  
 . مرتني« أخرجه الرتمذي 

 [ حسن[ ]األلباني: إسناده حسن ]عبد القادر: [  هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه]الترمذي: [ 6470]جامع: 
 

وهو   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »شهدُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( عبد الرمحن بن خباب   -[ 247]
ها وأقْـَتاهبا يف سبيل   َُيُثُّ على جتهيز جيش العسرة، فقام عثماُن بُن عفان، فقال: اي رسوَل هللا، عليَّ مائُة بعري ِبْحالسِّ

رسوَل هللا، عليَّ مائتا بعري ِبحالسها وأقتاهبا يف سبيل هللا، مث حضَّ  هللا، مث حضَّ على اجليش، فقام عثماُن فقال: اي  
  -على اجليش، فقام عثمان بن عفان، فقال: عليَّ ثالَثائة بعري ِبحالسها وأقتاهبا يف سبيل هللا، فأان رأيُت رسوَل هللا 

ما على عثمان ما عمل بعد  ينزل عن املنرب، وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد هذه، -صلى هللا عليه وسلم
 . هذه؟«. أخرجه الرتمذي

[  في سنده مجهول... والحديث حسن بشاهده بالمعنى]عبد القادر: [ هذا حديث غريب من هذا الوجه ]الترمذي: [ 6471]جامع: 
 ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[   [ضعيف ]األلباني: 

 

قال: »خرجنا ُحجَّاجاً، فـََقدِّمَنا املدينَة وحنن نريُد احلجَّ، فبينا   -رضي هللا عنه   -)س( األحنف بن قيس   -[ 248]
حنُن يف منازلنا َنَضُع رَِّحالََنا إْذ أَتان آت، فقال: إن الناَس قد اجتمعوا يف املسجد وفزِّعوا، فانطلقنا، فإذا الناُس جمتمعون 

والزبرُي وطَلحُة وسعُد بُن أيب وقاص؛ فإانَّ لكذلك إْذ جاء عثمان وعليه ُمالَءة َصفراُء،   على بئر يف املسجد، فإذا عليّ 
أهاهنا الزبري؟ أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم، قال: فإين أْنُشدُكم ابهلل  [؟قد قـَنَّع هبا رأسه، فقال: َأهاهنا علّي؟ ]أهاهنا طلحة

قال: َمْن يبتاع مِّْربَد بين ُفالن َغَفر هللا له؟ فابتعُته   -ى هللا عليه وسلمصل -الذي ال إله إال هو، أتعلمون أنَّ رسوَل هللا 
فأخربتُه، فقال: اجعله يف مسجدان   -صلى هللا عليه وسلم -فأتيُت النيبَّ   -أو ِبمسة وعشرين ألفاً  -بعشرين ألفاً 

  -صلى هللا عليه وسلم -تعلمون أنَّ رسوَل هللا  وأجُره لك؟ قالوا: اللهم نعم، قال: أْنُشدُكم ابهلل الذي ال إِّله إال هو، أ
، فقلُت: قد  -صلى هللا عليه وسلم -قال: َمْن يَبتاع بِّئر ُروَمَة، َغَفَر هللا له؟ فابتعُتها بكذا وكذا، فأتيُت رسوَل هللا 

ابهلل الذي ال إله إال  ابتعُتها بكذا وكذا، قال: اجعلها سقاية للمسلمني وأجُرها لك؟ قالوا: اللهم نعم، قال: أْنُشدُكم 
يعين   -نظر يف وجوه القوم، فقال: َمْن ُُيَهِّّز هؤالء َغَفَر هللا له؟  -صلى هللا عليه وسلم  -هو، أتعلمون أنَّ رسوَل هللا 

طاماً؟ قالوا: اللهم نعم، قال: اللهم اشهْد، اللهم اشهْد، اللهم  -جيَش العسرة     فجهزَُتم، حَّت مل يَفقِّدوا عِّقااًل، وال خِّ
 . اشهْد« أخرجه النسائي

 [ ضعيف]األلباني: ]الرسالة: صحيح لغيره[ [  حسن بشاهده[ ]عبد القادر: 6473]جامع: 
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قال: »شهدُت يوَم الدارِّ، حني أشَرف عليهم عثمان،   -رمحه هللا  -)ت س( َثامة بن َحْزن القشريي   -[ 249]
بَـْيكم اللََّذْينِّ أَلَّبا ]كم[ علّي،  َاران  -فجيَء هبما كأهنما مجالن فقال: ائتوين بصاحِّ ]قال: فأشرف عليهم   -أو كأهنما محِّ

: هل  -صلى هللا عليه وسلم -زاد رزين: وال أَْنُشُد إال أصحاَب رسولِّ هللا  -عثماُن[، فقال: أَْنُشدُكم ابهلل واإلسالم 
  -ء ُيسَتعَذُب إِّال بئَر رُومَة؟ فقال رسوُل هللا َقدَِّم املدينَة وليس هبا ما -صلى هللا عليه وسلم -تـَْعَلُموَن أنَّ رسوَل هللا 
[  -صلى هللا عليه وسلم : َمْن يشرتيها وُيعُل َدْلَوه فيها مع دِّالءِّ املسلمني ِبري له منها يف اجلنة؟ فاشرتيُتها مِّْن ]ُصْلبِّ

قالوا: اللهم نعم، قال: وأْنُشدُكم ابهلل واإلسالم: هل  امللح؟مايل، وأان اليوم أُمَنُع أْن أشرَب منها حَّت أشرَب من ماءِّ 
: َمْن يشرتي بـُْقَعَة آل فالن، فيزيدها يف  -صلى هللا عليه وسلم -تعلمون أن املسجد ضاق ِبهله، فقال رسوُل هللا 

ني؟ قالوا: اللهم نعم، قال:  املسجد ِبري له منها يف اجلنة؟ فاشرتيُتها من صلب مايل، وأان اليوَم أُْمَنُع أن ُأصلَِّّي فيه ركعت
قال: َمْن َجهََّز جيش الُعْسَرة وجبت له   -صلى هللا عليه وسلم -وأَْنُشدُكم ]ابهلل واإلِّسالم[، هل تعلمون أنَّ رسوَل هللا 

  -هللا  اجلنة، وجهزتُه؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأْنُشدُكم ابهلل ]واإلسالم[، هل تعلمون أين كنُت على ثَبِّري مكة مع رسولِّ 
صلى   -وأيب بكر وعمَر، فتحرََّك اجلبُل، حَّت تساقطت حجارته ابحلضيض، فركَضُه رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم

؟ فقالوا: اللهم نعم، فقال: هللا أكرب،   -هللا عليه وسلم دِّيق وَشهيدانِّ برجله، وقال: اْسُكْن ثبرُي، فإَّنا عليك نيّب وصِّ
 ثالاًث«.  -كعبة  َشهُِّدوا يل ابجلنة وربِّّ ال

 ثالاًث«.  -ويف رواية »شهدوا يل وربِّّ الكعبة أين شهيد 
» ارَانِّ  .أخرجه الرتمذي والنسائي، ومل يذكر النسائي قوله: »ائتوين بصاحبيكم ... إىل قوله: كأهنما محِّ

 [ حسنباني: ]عبد القادر: إسناده ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه[ ]األل]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 6474]جامع: 
 

َر عثمان   -[ 250] أشرَف عليهم فوق َدارِّهِّ، مث    -رضي هللا عنه -)ت خ س( أبو عبد الرمحن السلمي قال: »ملَّا ُحصِّ
راَء حني انتفض قال له رسوُل هللا   : اثُبْت حراُء، فليس  -صلى هللا عليه وسلم -قال: ُأذكِّرِّكم ابهلل، هل تعلموَن ]أن[ حِّ

دِّيق أو شهيد؟ قالوا:   -صلى هللا عليه وسلم -نعم، قال: أُذكِّركم ابهلل، هل تعلموَن أنَّ رسوَل هللا   عليك إال نيّب أو صِّ
ُروَن  -قال يف جيش الُعسرة: َمن يـُْنفُِّق نفقة ُمتَـَقبَّلة  فجهزُت ذلك اجليش؟ قالوا: نعم، مث قال:   -والناس جُمَْهُدوَن ُمْعسِّ

حد إال بثمن، فابتعُتها فجعلُتها للغين والفقري وابنِّ السبيل؟  أذكِّركم ابهلل، هل تعلمون أن ُروَمَة، مل يكن يشرب منها أ
 . قالوا: اللهم نعم، وأشياَء عدَّها« هذه رواية الرتمذي

َر أْشَرَف عليهم، فقال: أَْنُشدُكم ابهلل    -وال أَنُشُد إال أصحاَب رسولِّ هللا  -ويف رواية البخاري »أن عثماَن حني ُحوصِّ
قال: َمْن َجهََّز جيش العسرة فله اجلنة،   -صلى هللا عليه وسلم -م تعلمون أنَّ رسوَل هللا ، ألستُ -صلى هللا عليه وسلم

قال: َمن حفر بِّئر ُرومة فله اجلنة، فحفرَُتا؟ قال:   -صلى هللا عليه وسلم -فجهَّزَُتم؟ ألستم تعلموَن أنَّ رسوَل هللا 
 . وَصدَّقوه ِبا قال«

َر  وساق   ...«عثمان يف داره اجتمع الناس حول داره، ]قال:[ فأشرف عليهمويف رواية النسائي قال: »ملا ُحصِّ
 احلديث. هكذا قال النسائي ومل يذكر لفظه.

 [ صحيح[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 6475]جامع: 
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 مسع من  )س( أبو سلمة بن عبد الرمحن »َأنَّ عثماَن أْشَرَف عليهم حني حصروه، فقال: أنُشد ابهلل رجالً   -[ 251]
يـَُقوُل َيوَم اجلَبل، حني اهتزَّ فركله برجله، فقال: اسُكن، فإِّنه ليس عليك إال نيّب أو   -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 

يوم   -صلى هللا عليه وسلم  -صديق أو شهيدان، وأان معه؟ فأَنشد معه رجال، مث قال: أنُشد ابهلل رجاًل شهد رسوَل هللا 
صلى   -هذه يد هللا، وهذه يد عثمان، فانتشد له رجال، مث قال: أنشد ابهلل رجاًل مسَع رسوَل هللا  بيعة الرضوان يقول:

يوَم جيش العسرة يقول: َمْن يُنفق نفقة متقبـََّلة، فجهزُت نصَف اجليش من مايل؟ فانتشد له رجال، مث   -هللا عليه وسلم
يقول: َمْن يزيد يف هذا املسجد ببيت يف اجلنة؟ فاشرتيته   -وسلم  صلى هللا عليه  -قال: أنُشد ابهلل رجاًل مسع رسوَل هللا 

من مايل، فانتشد له رجال، مث قال: أنُشد ابهلل رجاًل شهد ُرومة تباع، فاشرتيتها من مايل فأحبتها البن السبيل، فانتشد له  
 . رجال« أخرجه النسائي

 [ ه صحيح لغير [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 6476]جامع: 
 

ببيعة الرضوان،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »ملَّا َأمر رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك   -[ 252]
  -إىل أهل مكة، قال: فبايع الناس، فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كان عثماُن بُن عفان رسوَل رسولِّ هللا 

رسوله، فضرب إبحدى يديه على األخرى، فكانت يُد رسول   : إن عثمان يف حاجةِّ هللا وحاجةِّ -صلى هللا عليه وسلم
 . لعثمان خريًا من أيديهم ألنفسهم« أخرجه الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  [ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6477]جامع: 
 [ ضعيف ]األلباني: 

 

»أن خطباَء قامت ابلشام، وفيهم رجال من أصحاب رسولِّ هللا   -رمحه هللا  -)ت( أبو األشعث الصنعاين   -[ 253]
َرهم رجل يقال له: ُمّرُة بُن كعب، فقال: لوال حديث مسعُته من رسولِّ هللا -صلى هللا عليه وسلم - صلى   -، فقام آخِّ

َقنَّع يف ثوب، فقال: هذا يومئذ على اهلَدى، فقمُت إليه،  ما قمُت، وذكر الفْت فقّرهبا، فمر رجل مُ  -هللا عليه وسلم
 . فإذا هو عثمان بن عّفان، فأْقبلُت عليه بوجهه، فقلُت: هذا؟ قال: نعم« أخرجه الرتمذي

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6478]جامع: 
 
يقول: »اي عثمان،   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة   -[ 254]

 . لعلَّ هللا يـَُقمِّّصك قميصاً، فإن أرادوك على َخْلعِّه، فال خَتَْلْعُه حَّت خَيَْلُعوه« أخرجه الرتمذي
 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده صحيح ]عبد القادر: [  حديث حسن غريب]الترمذي: هذا [ 6480]جامع: 

 

ذكر فِّْتنة، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر   -[ 255]
 .يعين: عثماَن«. أخرجه الرتمذي  -مظلوماً  -»يـُْقَتُل هذا فيها 

 [ إلسنادحسن ا]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه]الترمذي: [ 6481]جامع: 
 

  -يقول يوم الدَّار: »إنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -قال: مسعُت عثماَن  -رمحه هللا   -)ت( أبو سهلة   -[ 256]
 َعهَِّد إيلَّ عهدًا، فأان ُِمَْتثِّل له، وصابر عليه إن شاء هللا، فصرب حَّت قُتَِّل رمحه هللا شهيدًا«.  -صلى هللا عليه وسلم
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عهد إيلَّ عهدًا،   -صلى هللا عليه وسلم -ثمان يوم الدار: »إنَّ رسوَل هللا أخرجه الرتمذي، وهذا لفظه، قال: قال يل ع
 . فأان صابر عليه« مل يزد

 [ صحيح]األلباني:  [قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6482]جامع: 
 

)خ م( عبيد هللا بن عدي بن اخليار أن املِّْسَوَر بَن خَمرمة وعبد الرمحن بَن األسود قاال له: »ما مينُعَك أن    -[ 257]
تكّلم أمرَي املؤمنني عثماَن يف شأن أخيه الوليد بن عقبة، فقد أكثر الناس فيه، فقصدُت لعثمان حني خرج إىل الصالة،  

قال: اي أيها املرُء، أعوذ ابهلل منك، فانصرفُت، ]فرجعُت إليهما[، إْذ  وقلُت: إن يل إِّليك حاجة وهي نصيحة ]لك[، 
ابحلق،   -صلى هللا عليه وسلم -جاء رسوُل عثمان، فأتيُته، فقال: ما نصيحُتك؟ فقلُت: إن هللا عز وجل بعث حممدًا 

-صلى هللا عليه وسلم - وأنزل عليه الكتاب، وكنَت ِمن استجاَب هلل ورسوله، فهاجرَت اهلجرتني، وصحبَت رسول هللا
؟ قال: قلُت: ال،  -صلى هللا عليه وسلم -، ورأيَت َهْديَُه، وقد أكثر الناس يف شأن الوليد، قال: أدركَت رسوَل هللا  

رْتِّها. قال: فقال: أمَّا بعُد، فإنَّ هللا تبارك وتعاىل بعَث حممدًا    -ولكن َخَلَص إيلَّ من عمله ما خيلص إىل الَعْذراء يف سِّ
]ابحلق[، فكنُت ِمن استجاب هلل ولرسوله، وآمنُت ِبا بعث به، مث هاجرُت اهلجرتني كما قلَت،  -لى هللا عليه وسلمص

ُته، وال َغَششُته حَّت توفاه هللا عز وجل، مث أبو  -صلى هللا عليه وسلم -وصحبُت رسوَل هللا  ، وابيَعُته، فوهللا ما َعَصيـْ
ُت، أفليس يل من احلق مثل الذي هلم؟ قلُت: بلى، قال: فما هذه األحاديث اليت  بكر مثله، مث عمر مثله، مث اسُتْخلِّفْ 

تبُلغين عنكم؟ َأمَّا ما ذكرَت من شأن الوليد، فسنأخذ فيه ابحلق إن شاء هللا، مث دعا علّياً، فأمره أن ُيلده، فجلده  
 . َثانني«. أخرجه البخاري

ْك، َجَلد النيبُّ    قال احلميديُّ: ويف أفراد مسلم من مسند علّي »أن صلى هللا    -الوليد ملا ُجلد َأربعني قال عليٌّ: أْمسِّ
 . أربعني، وجلد أبو بكر أربعني، وعمر َثانني، وكلٌّ ُسنَّة، وهذا أحبُّ إيّل« -عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 6483]جامع: 
 
َنًة فـََقرَّهَبَا، َفَمرَّ رَُجٌل   -رضي هللا عنه   -  كعب بن عجرة  )جه(  -[ 258] قَاَل: ذََكَر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فِّتـْ

فَ  فـََوثـَْبُت،  اهْلَُدى«  َعَلى  يـَْوَمئٍِّذ  »َهَذا  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقاَل  رَْأُسُه،  بِّضَ ُمَقنٌَّع  ُعْثَماَن، مثَّ  َأَخْذُت  َعْي  بـْ
 . ابن ماجهأخرجه . اْستَـْقبَـْلُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـَُقْلُت: َهَذا؟ قَاَل: »َهَذا«

محمَّد  ]شعيب: حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات إال أن    ]األلباني: صحيح[ [في الزوائد: إسناده منقطع   [ ]عبد الباقي:111  ]ماجه:
 [ بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة، والصواب أن هذا الحديث من مسند كعب بن مرة

 

َنُة ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ   -[  259] قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َذاَت    -ا  مرضي هللا عنه  -)حم( َحْفَصُة ابـْ
َئتِّهِّ، مثَّ ُعَمُر ِبِِّّْثلِّ  يـَْوٍم َقْد َوَضَع   َذْيهِّ، َفَجاَء أَبُو َبْكٍر فَاْسَتْأَذَن، فََأذَِّن َلُه َوُهَو َعَلى َهيـْ َهذِّهِّ اْلقِّصَّةِّ، مثَّ َعلِّيٌّ، مثَّ  ثـَْوبَُه َبنْيَ َفخِّ

َئتِّهِّ، مثَّ  َهيـْ َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  َوالنَّيبِّ َأْصَحابِّهِّ،  مِّْن  فـََتَجلََّلُه،  اَنٌس  ثـَْوبَُه  فََأَخَذ  َلُه،  فََأذَِّن  فَاْسَتْأَذَن،  ُعْثَماُن،  َجاَء   
َئتَِّك، فـََلمَّا َجاَء  فـََتَحدَّثُوا، مثَّ َخَرُجوا. قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َجاَء أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوَعلِّيٌّ َوَسائُِّر َأْصَحابَِّك، وَ  أَْنَت َعَلى َهيـْ

ْنُه اْلَماَلئَِّكُة«. َأخرجه مسند أمحد.ُعْثَمانُ   ، جَتَلَّْلَت بِّثـَْوبَِّك فـََقاَل: »َأاَل َأْسَتْحيِّي ِمَِّّْن َتْسَتْحيِّي مِّ
َيْعَلى [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوَأُبو  26467  ،26466]مسند:  

 [ ِباْخِتَصاٍر َكِثيٍر، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ 
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ٌر فِّيَها، َوأَنَُّه  )حم( ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، قَاَل: َحدََّثينِّ َجدِّي أَبُو أُمِّّي أَبُو َحبِّيَبَة، أَنَُّه َدَخَل الدَّاَر َوُعْثَماُن حَمُْصو   -[  260]
، فََأذَِّن َلُه، فـََقاَم َفَحمَِّد اَّللََّ، َوأَثْ  َع َأاَب ُهَريـَْرَة َيْسَتْأذُِّن ُعْثَماَن يفِّ اْلَكاَلمِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  مسِّ ََّن َعَلْيهِّ، مثَّ قَاَل: إِّيّنِّ مسِّ

َنًة«، فـَقَ  َنًة َواْختِّاَلفًا«، َأْو قَاَل: »اْختِّاَلفًا َوفِّتـْ : َفَمْن لََنا  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »إِّنَُّكْم تـَْلَقْوَن بـَْعدِّي فِّتـْ اَل لَُه قَائٌِّل مَِّن النَّاسِّ
رُي إِّىَل ُعْثَماَن بَِّذلَِّك. َأخرجه مسند أمحد.اَي َرُسوَل  أْلَمِّنيِّ َوَأْصَحابِّهِّ«، َوُهَو ُيشِّ  اَّللَِّّ؟ قَاَل: »َعَلْيُكْم ابِّ

 [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ 8541]مسند: 
 
َك    -  ا رضي هللا عنه  -  عائشة   ( حم  )جه  -[  261] َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي ُعْثَماُن، إِّْن َوالَّ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

ُ، َفاَل خَتَْلعْ  ُ َهَذا اأْلَْمَر يـَْوًما، فََأرَاَدَك اْلُمَنافُِّقوَن َأْن خَتَْلَع َقمِّيَصَك الَّذِّي َقمََّصَك اَّللَّ اٍت، قَاَل  يـَُقوُل: َذلَِّك َثاَلَث َمرَّ   «، هُ اَّللَّ
يُتهُ  ََذا؟ قَاَلْت: أُْنسِّ  . ابن ماجهأخرجه . النـُّْعَماُن: فـَُقْلُت لَِّعائَِّشَة: َما َمنَـَعكِّ َأْن تـُْعلِّمِّي النَّاَس هبِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي َعائَِّشُة، َلْو َكاَن عِّْنَداَن َمْن ُُيَدِّثُـ ويف رواية يف مسند أمحد،   َنا؟«  قَاَلْت: ُكْنُت عِّْنَد النَّيبِّ
دِّثـَُنا«، فـَُقْلُت: َأاَل أَبـَْعُث إِّىَل  قَاَلْت: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأاَل أَبـَْعُث إِّىَل َأيبِّ َبْكٍر؟ َفَسَكَت، مثَّ قَاَل: »َلْو َكاَن عِّْنَداَن َمْن ُيَُ 

يًفا َبنْيَ َيَدْيهِّ، َفَسارَُّه، َفَذَهَب، قَاَلْت: فَإَِّذا ُعْثَماُن َيْسَتْأذِّنُ  ، فََأذَِّن َلُه، َفَدَخَل، فـََناَجاُه  ُعَمَر؟ َفَسَكَت، قَاَلْت: مثَّ َدَعا َوصِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َطوِّ  ْن  ياًل، مثَّ قَاَل: »اَي ُعْثَماُن إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُمَقمُِّّصَك َقمِّيًصا، فَإِّْن َأرَاَدَك اْلُمَنافُِّقوَن َعَلى أَ النَّيبِّ

 خَتَْلَعُه، َفاَل خَتَْلْعُه هَلُْم، َواَل َكَراَمَة« يـَُقوهُلَا: َلُه َمرََّتنْيِّ َأْو َثاَلاًث.  
رٍي، َحدَّثَُه قَاَل: َكَتَب َمعِّي ُمَعاوِّيَُة إِّىَل َعائَِّشَة قَاَل: فـََقدِّْمتُ َعْبدِّ اَّللَِّّ بْ ويف رواية عن    َعَلى  نِّ َأيبِّ قـَْيٍس، َأنَّ النـُّْعَماَن ْبَن َبشِّ

َرسُ  مِّْن  ْعُتُه  مسِّ بَِّشْيٍء  ُأَحدُِّثَك  َأاَل  ُبيَنَّ،  اَي  فـََقاَلْت:  ُمَعاوِّيََة  َها كَِّتاَب  إِّلَيـْ َفَدفـَْعُت  َوَسلََّم؟  َعائَِّشَة،  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  ولِّ 
َعَلْيهِّ َوسَ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  يـَْوًما مِّْن َذاَك عِّْنَد  َوَحْفَصُة  َأاَن  فَإِّيّنِّ ُكْنُت  قَاَلْت:  بـََلى،  فـََقاَل: »َلْو َكاَن عِّْنَداَن  قـُْلُت:  لََّم 

، َأاَل أَبـَْعُث َلَك إِّىَل َأيبِّ َبْكٍر؟ َفَسَكَت، مثَّ قَاَل: »َلْو َكاَن عِّْنَداَن رَُجٌل ُُيَدِّثـَُنا« فـََقاَلْت  رَُجٌل ُُيَدِّثـَُنا« فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ 
َفَما َكانَ  بَِّشْيٍء،  َفَسارَُّه  رَُجاًل  َدَعا  قَاَل: »اَل« مثَّ  َفَسَكَت، مثَّ  ُعَمَر؟  إِّىَل  َلَك  ُل  ُأْرسِّ َأاَل  َأنْ   َحْفَصُة:  ُعْثَماُن،    إِّالَّ  َأقْـَبَل 

ْعُتُه يـَُقوُل َلُه: »اَي ُعْثَماُن، إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َلَعلَُّه   َأْن يـَُقمَِّّصَك َقمِّيًصا، فَإِّْن َأرَاُدوَك َعَلى  فََأقْـَبَل َعَلْيهِّ بَِّوْجهِّهِّ َوَحدِّيثِّهِّ، َفَسمِّ
يُتُه   َخْلعِّهِّ َفاَل خَتَْلْعُه« َثاَلَث مَِّراٍر قَاَل: فـَُقْلُت: ؟ فـََقاَلْت: اَي ُبيَنَّ، َواَّللَِّّ َلَقْد أُْنسِّ اَي أُمَّ اْلُمْؤمِّنِّنَي، فَأَْيَن ُكْنتِّ َعْن َهَذا احْلَدِّيثِّ

ْعُتُه.  َأخرجه مسند أمحد.  َحَّتَّ َما ظَنَـْنُت َأيّنِّ مسِّ
ْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن، فََأقْـَبَل َعَلْيهِّ َرُسوُل  قَاَلْت: َأْرَسَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ   ويف رواية أخريه يف مسند أمحد،

رِّ َكاَلٍم اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََلمَّا رَأَيـَْنا َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأقْـبَـَلْت إِّْحدَ  ااَن َعَلى اأْلُْخَرى، َفَكاَن مِّْن آخِّ
َأرَ َكلَّ  فَإِّْن  َقمِّيًصا،  يـُْلبَِّسَك  َأْن  َعَسى  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللََّ  إِّنَّ  ُعْثَماُن،  »اَي  َوقَاَل:  َمْنكَِّبُه،  َضَرَب  َأْن  َعَلى  َمُه،  اْلُمَنافُِّقوَن  اَدَك 

، اَي ُعْثَماُن، إِّنَّ اَّللََّ َعَسى َأْن يـُْلبَِّسَك َقمِّي ًصا، فَإِّْن َأرَاَدَك اْلُمَنافُِّقوَن َعَلى َخْلعِّهِّ، َفاَل خَتَْلْعُه  َخْلعِّهِّ، َفاَل خَتَْلْعُه َحَّتَّ تـَْلَقاينِّ
يُتُه، َواَّللَِّّ  ؟ قَاَلْت: َنسِّ « َثاَلاًث، فـَُقْلُت هَلَا: اَي أُمَّ اْلُمْؤمِّنِّنَي، فَأَْيَن َكاَن َهَذا َعْنكِّ  َفَما ذََكْرتُُه. قَاَل: فََأْخرَبْتُُه ُمَعاوِّيََة َحَّتَّ تـَْلَقاينِّ

لَّذِّي َأْخرَبْتُُه َحَّتَّ َكَتَب إِّىَل أُمِّّ اْلُمْؤمِّنِّنَي َأْن اْكُتيبِّ إِّيَلَّ بِّهِّ،  ْبنَ  َفَكتَـَبْت إِّلَْيهِّ بِّهِّ كَِّتااًب. َأخرجه مسند   َأيبِّ ُسْفَياَن، فـََلْم يـَْرَض ابِّ
 أمحد.
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]مسند:  112  ]ماجه: صحيح[24566  ،25162  ، 24466[  ]األلباني:  مقمصك    [  وجل  عز  هللا  إن  عثمان  "يا  قوله:  ]شعيب: 
َوَقْد ُوثَِّق، َوِفيِه    قميصًا... إلى آخره" صحيح، وهذا سند فيه ضعف لضعف َفَرج بِن َفَضالة[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َفَرُج ْبُن َفَضاَلَة،

ِحيحِ  َضْعٌف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجالُ    [الصَّ
 

هِّ: »َودِّْدُت َأنَّ عِّْندِّي   -رضي هللا عنها   - عائشة )جه( -[ 262] قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َمَرضِّ
« قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأاَل َنْدُعو َلَك َأاَب َبْكٍر؟ َفَسَكَت، قـُْلَنا: َأاَل َنْدُعو َلَك ُعَمرَ  قـُْلَنا: َأاَل َنْدُعو    ؟ َفَسَكتَ بـَْعَض َأْصَحايبِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يَُكلُِّّمُه، َووَ  ْجُه ُعْثَماَن يـَتَـَغريَُّ قَاَل: قـَْيٌس،  َلَك ُعْثَماَن؟ قَاَل: »نـََعْم«، َفَجاَء، َفَخاَل بِّهِّ، َفَجَعَل النَّيبِّ
بْ  ُعْثَماَن  َأنَّ  ُعْثَماَن،  َمْوىَل  َسْهَلَة  أَبُو  إِّيَلَّ  َفَحدََّثينِّ  َوَسلََّم َعهَِّد  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  الدَّارِّ: »إِّنَّ  يـَْوَم  قَاَل  َن َعفَّاَن، 

يـَُرْونَ  َفَكانُوا  قـَْيٌس:  قَاَل  َعَلْيهِّ«،  َصابٌِّر  »َوَأاَن  َحدِّيثِّهِّ:  َعلِّيٌّ يفِّ  َوقَاَل  إِّلَْيهِّ«  َصائٌِّر  فََأاَن  اْليَـْومَ َعْهًدا،  َذلَِّك  ابن  جه  أخر .  ُه 
 .ماجه

 [ ]شعيب: إسناده صحيح ]األلباني: صحيح[ [: إسناده صحيح رجاله ثقات البوصيري [ ]113 ]ماجه:
 

اَل  ، قَاَل: ُكنَّا ُمَعْسكِّرِّيَن َمَع ُمَعاوِّيََة بـَْعَد قـَْتلِّ ُعْثَماَن، فـََقاَم َكْعُب ْبُن ُمرََّة اْلبَـْهزِّيُّ فـََقاَل: َلوْ جبري بن نفري)حم(   -[ 263]
َع بِّذِّْكرِّ   ْعُتُه مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َما ُقْمُت َهَذا اْلَمَقاَم، فـََلمَّا مسِّ ُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  رَ َشْيٌء مسِّ
َنَما حَنُْن عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إِّْذ َمرَّ ُعْثَماُن ْبنُ  اًل قَاَل:، فـََقاَل َرُسوُل  َأْجَلَس النَّاَس، فـََقاَل: بـَيـْ  َعفَّاَن ُمَرجِّّ

َنٌة مِّْن حَتْتِّ َقَدَمْي، َأْو مِّْن َبنْيِّ رِّْجَلْي، َهَذا، يـَْوَمئٍِّذ َوَمنِّ اتَـّبَـَعُه َعَلى اهْلُدَ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  ى« قَاَل:  َم: »لََتْخُرَجنَّ فِّتـْ
ُب َهَذا؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: وَ  ْنرَبِّ، فـََقاَل: إِّنََّك َلَصاحِّ ٌر َذلَِّك اْلَمْجلَِّس،  فـََقاَم اْبُن َحَواَلَة اأْلَْزدِّيُّ مِّْن عِّْندِّ اْلمِّ اَّللَِّّ إِّيّنِّ حَلَاضِّ

 َوَلْو َعلِّْمُت َأنَّ يلِّ يفِّ اجْلَْيشِّ ُمَصدِّقًا ُكْنُت َأوََّل َمْن َتَكلََّم بِّهِّ. َأخرجه مسند أمحد. 
 [ إسناده صحيح، رجاله ثقات[ ]شعيب: 18067]مسند: 

 

ُكْنُت عِّْنَد َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوقَاَل هَبٌْز يفِّ َحدِّيثِّهِّ  قَاَل:    -رضي هللا عنه    -  مرة البهزي   )حم(   -[  264]
َنٌة َكالصََّياصِّي، فـََهَذا َوَمْن َمَعُه َعَلى احلَْ  قِّّ "، قَاَل: َفَذَهْبُت فََأَخْذُت  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َتِّيُج فِّتـْ

 . َأخرجه مسند أمحد. َجامِّعِّ ثـَْوبِّهِّ، فَإَِّذا ُهَو ُعْثَماُن ْبُن َعفَّانَ ِبَِّ 
 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ 20352]مسند: 

 

 عليُّ بن أبي طالب كرم اهلل وجهه 

قال: »َمن   -صلى هللا عليه وسلم -شك شعبة أن رسول هللا  -أو أبو سرُية حذيفة   -)ت( زيد بن أرقم    -[ 265]
 . كنُت مواله، فعليٌّ مواله«. أخرجه الرتمذي

 [ صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح]عبد القادر: [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6488]جامع: 
 

َخلََّف عليَّ بَن   -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ت( سعد بن أيب وقاص   -[ 266]
أيب طالب يف غزوة تبوك، فقال: اي رسوَل هللا، خُتَلُِّّفين يف النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكوَن مين ِبنزلة هارون  

 من موسى، غرَي أنه ال نيبَّ بعدي؟«.
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 ية مثله، ومل يقل فيه: »غرَي أنه ال نيبَّ بعدي«. أخرجه البخاري ومسلم. ويف روا
: »أنت مين ِبنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نيبَّ بعدي«.   -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم: أن رسوَل هللا   قال لعليٍّ

 به سعيدًا، فلقيُته، فقلُت: أنَت مسعَته من  قال ابن املسيب: َأخربين هبذا عامر بن سعد عن أبيه، فَأْحبَـْبُت َأْن ُأَشافِّهَ 
 ؟ فوضع إصبعيه على ُأُذنـَْيه، فقال: نعم، وإال فاْسَتّكتا. -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 

 . ويف رواية الرتمذي خمتصرًا: أنه قال لعلي: »أنَت مين ِبنزلة هارون من موسى«
 [ ]صحيح[ 5489]جامع: 

 

: »أَنت مين    -صلى هللا عليه وسلم -أن النيبَّ  -رضي هللا عنهما   -)ت( جابر بن عبد هللا   -[ 267] قال لعليٍّ
 . ِبنزلة هارون من موسى، إال إنَّه ال نيبَّ بعدي«، أخرجه الرتمذي

 [ صحيح[ ]األلباني: صحيح بشواهده ]عبد القادر: [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6490]جامع: 
 

»أن معاويَة بن أيب سفيان َأَمَر سعدًا، فقال: ما مينُعك أن   -رضي هللا عنه  -)م ت( سعد بن أيب وقاص   -[ 268]
فلن أُسبَّه، أَلْن تكون يل واحدة   -صلى هللا عليه وسلم -َتُسبَّ أاب تُراب؟ فقال: َأمَّا ما ذكرُت ثالاثً قاهلنَّ له رسوُل هللا  

  -وقد َخّلفه يف بعض مغازيه  -يقول له  -صلى هللا عليه وسلم -َعم، مسعُت رسوَل هللا منهنَّ أحبُّ إِّيلَّ من مُحْر النـَّ 
: أما ترضى أن  -صلى هللا عليه وسلم -فقال له عليٌّ: اي رسول هللا، َخلَّْفَتين مع النساء والصبيان؟ فقال له رسوُل هللا 

َة بعدي،  ومسعُته يقول يوم خيرَب: أُلْعطِّنَيَّ الرَّايَة غدًا رجاًل ُُيبُّ هللا تكون مين ِبنزلة هارون من موسى؟ إِّال أنه ال نـُبـُوَّ
َ به َأْرَمَد، فـََبَصَق يف عينه، ودفع الراية إلي ه، ففتح  ورسوَله، وُُيبُّه هللا ورسولُه، قال: فتطاولنا، فقال: اُدعوا يل عليّاً، فُأيتِّ

  -صلى هللا عليه وسلم -[ دعا رسوُل هللا 61َوأَبـَْناءَُكْم{ ]آل عمران: هللا عليه، وملّا نزلت هذه اآلية: }َندُْع أَبـَْناَءان 
 . علّياً وفاطمَة وَحَسناً وُحَسْيناً، فقال: اللهم هؤالء أهلي« أخرجه مسلم والرتمذي

 [ ]صحيح[ 6491]جامع: 
 

، وأان من   -صلى هللا عليه وسلم -أن النيبَّ  -رضي هللا عنه  -)ت( حبشي بن جنادة   -[ 269] قال: »عليٌّ مِّينِّّ
 . علّي، وال يؤّدي عينِّّ إال أان أو علّي« أخرجه الرتمذي 

 [ حسن [ ]األلباني: حديث حسن ]عبد القادر:[ هذا حديث حسن غريب صحيح ]الترمذي: [ 6493]جامع: 
 

صلى هللا عليه   -قال: »كان علّي قد خَتَّلَف عن النيبِّّ  -رضي هللا عنه   -)خ م( سلمة بن األكوع   -[ 270]
َق ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -يف خيرَب، وكان رَمِّدًا، فقال: أان أخَتَلَُّف عن رسولِّ هللا   -وسلم صلى   -؟ فخرج فـََلحِّ

: أُلْعطِّنَيَّ -صلى هللا عليه وسلم -حها هللا يف صباحها، قال رسوُل هللا  ، فلما كان َمَساَء الليلة اليت فت-هللا عليه وسلم
،   -أو قال: ُيب هللا ورسوَله  -غدًا رجل ُيبه هللا ورسولُه  -أو لَيْأُخذنَّ الرايَة  -الراية  يفتح هللا عليه، فإذا حنن بعليٍّ

الراية، ففتح هللا عليه« أخرجه البخاري   -وسلم صلى هللا عليه -وما نرجوه، فقالوا: هذا علّي، فأعطاه رسوُل هللا 
 .ومسلم
 [ ]صحيح[ 6495]جامع: 
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قال يوم خيرب: »ألعطنيَّ    -صلى هللا عليه وسلم   -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( سهل بن سعد    -[  271]
أيُّهم   ليلتهم:  َيُدوكون  الناس  فبات  قال:  ورسولُُه،  وُيبُّه هللا  ورسوَله،  ُيِّبُّ هللا  يديه،  على  يفتح هللا  رَُجالً  غدًا  الراية 

، ُكلُّهم يرجو أن يُعطَاها، فقال: أين عليُّ بُن  -صلى هللا عليه وسلم  -ى رسولِّ هللا  يُعطَاها، فلما أصبح الناس َغَدْوا عل
َ به فبصق يف عينه، ودعا له، فربأ حَّت كأن مل   لوا إليه، فَُأيتِّ أيب طالب؟ فقيل: هو اي رسوَل هللا يشتكي عينه، قال: فَأرسِّ

انـُْفْذ على رِّْسلك، حَّت تنزَل  يكن به وجع، فَأعطاه الراية، فقال عليٌّ: اي رسوَل هللا أُق اتُلهم حَّت يكونوا مثلنا؟ قال: 
بساحتهم، مثَّ اْدُعهم إىل اإلسالم، وأخربهم ِبا ُيب عليهم من حق هللا عز وجل فيهم، فوهللا ألن يهدَي هللا بك رجالً  

   . واحدًا خري لك من مُحْر النـََّعم« أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 6496]جامع: 

 

قال يوم خيرب: »أُلعطنيَّ هذه    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  272]
الرايَة رَُجاًل ُيبُّ هللا ورسوَله، يفتح هللا على يديه، قال عمُر بُن اخلطاب: ما أْحبَـْبُت اإلمارة إال يومئذ، قال: فتساورُت  

، وال    -صلى هللا عليه وسلم  - هللا  هلا رجاَء أن ُأْدَعى هلا، فدعا رسولُ  عليَّ بَن أيب طالب، فأعطاه إايها، وقال: اْمشِّ
تلتفت حَّت يفتح هللا عليك، قال: فسار علّي شيئاً، مث وقف ومل يلتفْت، فصرخ: اي رسول هللا، على ماذا أقاتل الناس؟ 

، فإذا فعلوا ذلك فقد َمنَـُعوا منَك دَِّماءهم وَأمواهَلم إِّال  قال: قاتِّلهم حَّت يشهدوا أن ال إِّله إال هللا، وأنَّ حممدًا رسوُل هللا
 . حبقِّّها، وحساهُبم على هللا« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6497]جامع: 
 

: »ال ُُيبُّ علّياً منافق،  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنها   -)ت( أم سلمة    -[  273]
 . وال يبغضه مؤمن« أخرجه الرتمذي

]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد  [  حسن بما بعده   ]عبد القادر:[  هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ]الترمذي:  [  6499]جامع:  
 [ ضعيف ]األلباني: ضعيف[ 

 

يقول: »والذي فـََلَق احلبَّة، وبرأ النسمة، إِّنه   -رضي هللا عنه   -)م ت س( زر بن حبيش قال: مسعُت علّياً   -[ 274]
   .لعهُد النيبِّّ األُميِّ إيلَّ: أنه ال ُيبُّين إال مؤمن، وال يـُْبغُِّضين إال منافق«. أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي

 [ ]صحيح[ 6500]جامع: 
 

صلى هللا عليه   -قال: »خطب أبو بكر وعمُر فاطمَة، فقال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( بريدة    -[ 275]
ا صغرية، فخطبها علّي، فزوجها منه« أخرجه النسائي-وسلم  .: إِّهنَّ

 [ صحيح اإلسناد [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: 6503]جامع: 
 

أمر بسدِّ األبواب   -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا  »أن -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس   -[ 276]
 .إال ابَب علّي« أخرجه الرتمذي 

 [ صحيحيقوى بها[ ]األلباني: إسناده ضعيف ولكن له شواهد بمعناه ]عبد القادر: ]الترمذي: هذا حديث غريب[ [ 6506]جامع: 
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بـ )براءة( مع أيب بكر،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »بعث النيب  -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك   -[ 277]
 . مث دعاه فقال: ال ينبغي ألحد أن يبـُلَِّّغ هذا إال رَُجل من أهلي، فدعا علّياً، فأعطاه إايها« أخرجه الرتمذي

 [ حسن اإلسناد ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني:   [هذا حديث حسن غريب من حديث أنس]الترمذي: [ 6508]جامع: 
 
أاب بكر،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »بعث رسول هللا    -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  278]

صلى هللا    -وأمره أن ينادَي هبؤالء الكلمات، مث أتبعه علّياً فبينا أبو بكر ببعض الطريق، إْذ مسع رَُغاء انقةِّ رسول هللا  
، فإذا علّي، فدفع إليه كتاابً من  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه رسوُل هللا  الَقْصواء، فقام أبو بكر َفزِّعاً يظن    -عليه وسلم
زاد رزين: فإنه ال ينبغي ألحد أن يبلِّّغ    -، وأمر علّياً أن ينادَي هبؤالء الكلمات  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  

ادي: ذِّمَُّة هللا ورسوله بريئٌة من كل فانطلقا، ]فحجَّا[، فقام علّي أايم التشريق ين  -عين إال رجل من أهلي، مث اتفقا  
مشرك، فسيحوا يف األرض أربعة أشهر، وال َُيُجَّنَّ بعد العام مشرك، وال يطوفنَّ بعد اليوم ُعْراَين، وال يدخل اجلنة إِّال  

   . نفس مؤمنة، قال: فكان علّي ينادي هبؤالء الكلمات، فإذا َعيَي قام أبو بكر، فنادى هبا« أخرجه الرتمذي
صحيح  ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس ]الترمذي: [ 6509امع: ]ج

 [ اإلسناد
 

صلى هللا عليه   -قال: »كنُت شاكياً، فمرَّ يب رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( علي بن أيب طالب   -[ 279]
ين، فقال   -وسلم رًا، فارفعين، وإن كان بالء فصربِّّ وأان أقول: اللهم إِّن كان َأجلي قد َحَضَر فَأرِّْحين، وإْن كان متأخِّّ

  -د عليه ]ما[ قال، فضربه برجله، وقال: اللهم عافِّهِّ، أو اْشفِّهِّ : كيف قلَت؟ فأعا-صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 
 . قال: فما اشتكيُت وجعي بعُد«. أخرجه الرتمذي -شك شعبة 

 [ ضعيف]األلباني: ]شعيب: حديث حسن[ [ إسناده حسن ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6512]جامع: 
 

قال: »اْستـُْعمَِّل على املدينةِّ رجل من آل َمْرواَن، قال: فدعا سهَل   -رضي هللا عنه   -)م( سهل بن سعد   -[ 280]
َاب، فقال َسْهل: ما كا ن بَن سعد، فأمره أن َيْشُتم علّياً، قال: فأىب َسْهل، فقال له: َأمَّا إِّذا أبيَت فقل: لعَن هللا أاب الرتُّ

َي أاب الرتاب؟ قال:  لعلّي اسم أحبَّ إليه من أيب ال رتاب، وإِّن كان ليفرُح إذا ُدعَِّي هبا، فقال له: أخربان عن قِّصَّتِّه، مل مسُِّّ
بيَت فاطمة، فلم ُيِّْد َعلّياً يف البيت، فقال: أْين ابُن عمِّّك؟ قالت: كان بيين  -صلى هللا عليه وسلم -جاء رسوُل هللا  

إلنسان: انظر أين هو؟    -صلى هللا عليه وسلم -فقال رسوُل هللا وبينه شيء، فغاَضَبين، فخرج، فلم يَقِّْل عندي، 
، وهو مضطجع، قد سقط  -صلى هللا عليه وسلم  -فجاء، فقال: اي رسول هللا، هو يف املسجد راقد، فجاءه رسوُل هللا 

قِّّه، فأصابه تراب، فجعَل رسوُل هللا  الرتاب، ُقم أاب  ميسحه عنه ويقول: ُقم أاب  -صلى هللا عليه وسلم -رداؤه عن شِّ
 . الرتاب«. أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6513]جامع: 
 

قَاَل: َأقْـبَـْلَنا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َحجَّتِّهِّ الَّيتِّ   -رضي هللا عنه    - الرباء بن عازب )جه(  -[ 281]
، فـََقاَل: »أََلْسُت َأْوىَل ابِّ  َعًة، فََأَخَذ بَِّيدِّ َعلِّيٍّ ، فََأَمَر الصَّاَلَة َجامِّ هِّْم؟« قَاُلوا:  ْلُمْؤمِّنِّنَي مِّْن َحجَّ، فـَنَـَزَل يفِّ بـَْعضِّ الطَّرِّيقِّ أَنـُْفسِّ

ُّ َمْن َأاَن َمْواَلهُ  هِّ؟« قَاُلوا: بـََلى، قَاَل: »فـََهَذا َويلِّ ، اللَُّهمَّ َوالِّ َمْن َوااَلُه،  بـََلى، قَاَل: »أََلْسُت َأْوىَل بُِّكلِّّ ُمْؤمٍِّن مِّْن نـَْفسِّ
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 . ابن ماجهأخرجه  . اللَُّهمَّ َعادِّ َمْن َعاَداُه«
]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد   ]األلباني: صحيح[ [إسناد ضعيف لضعف علي بن يزيد بن جدعان هذا : البوصيري [ ]116 ]ماجه:

 [ ضعيف لضعف علي بن زيد بن ُجدعان 
 
، َفَكاَن يـَْلَبُس ثَِّياَب    -رمحه هللا  -عبد الرمحن بن أيب ليلى   )جه(   -[  282] َلى َيْسُمُر َمَع َعلِّيٍّ الصَّْيفِّ قَاَل: َكاَن أَبُو لَيـْ

، فـَُقْلَنا: َلْو َسأَْلَتُه، فـََقاَل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ عَ  َتاءِّ يفِّ الصَّْيفِّ َتاءِّ، َوثَِّياَب الشِّّ َلْيهِّ َوَسلََّم بـََعَث إِّيَلَّ َوَأاَن َأْرَمُد  يفِّ الشِّّ
، مثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ َأْذهِّْب َعْنُه احْلَرَّ َواْلرَبَْد« قَاَل: َفَما    اْلَعنْيِّ يـَْوَم َخْيرَبَ، قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ َأْرَمدُ  اْلَعنْيِّ، فـَتَـَفَل يفِّ َعْيينِّ

يـَْومِّئٍِّذ، َوقَاَل: »أَلَبـَْعَثنَّ رَُجاًل ُيِّبُّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه، َوُيِّبُُّه اَّللَُّ  بـَْعَد  بـَْرًدا  لَيْ َوَجْدُت َحرًّا َواَل  َلُه   َوَرُسولُُه،  َس بَِّفرَّاٍر« فـََتَشرََّف 
هُ  ، فََأْعطَاَها إِّايَّ  . ابن ماجهأخرجه . النَّاُس، فـَبَـَعَث إِّىَل َعلِّيٍّ

]األلباني:    [هذا إسناد ضعيف ابن أبي ليلى شيخ وكيع هو محمد وهو ضعيف الحفظ ال يحتج بما ينفرد به :  البوصيري [ ]117  ]ماجه:
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -دعاء النبي غيره دون قصة ل]شعيب: صحيح    حسن[  لعلي بذهاب الحر والبرد عنه، وهذا إسناد ضعيف[   -َصلَّى َّللاَّ

 

بن أيب طالب  )جه(   -[  283] تعاىل عنه-علي  اْلَيَمنِّ،    -رضي هللا  إِّىَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  بـََعَثينِّ  قَاَل: 
بِّ  َفَضَرَب  قَاَل:  اْلَقَضاُء؟  َما  َأْدرِّي  َواَل  نَـُهْم،  بـَيـْ َأْقضِّي  َشابٌّ  َوَأاَن  َعُثينِّ  تـَبـْ َرُسوَل اَّللَِّّ  اَي  قَاَل:  فـَُقْلُت:  َيدِّهِّ يفِّ َصْدرِّي، مثَّ 

 .ابن ماجهأخرجه . دِّ قـَْلَبُه، َوثـَبِّّْت لَِّسانَُه«، قَاَل: َفَما َشَكْكُت بـَْعُد يفِّ َقَضاٍء َبنْيَ اثـَْننْيِّ »اللَُّهمَّ اهْ 
]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات    [: هذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطعالبوصيري [ ]2310  ]ماجه:

 إال أنه منقطع[ 
 
: »أَْنَت مِّينِّّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  284] َعَلْيهِّ َوَسلََّم لَِّعلِّيٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َّ بـَْعدِّي«. َأخرجه مسند أمحد. َْنزَِّلةِّ َهاُروَن مِّْن ُموَسى، إِّالَّ أَنَُّه اَل َنيبِّ  ِبِّ
ذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار، وفيه عطية  [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وه11272]مسند:  

 [ العوفي، وثقه ابن معين، وضعفه أحمد وجماعة، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح
 

عَ   -رضي هللا عنه    -  أبو سعيد اخلدري)حم(    -[  285] َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َتظُِّر  نـَنـْ ُجُلوًسا  َوَسلََّم،  يـَُقوُل: ُكنَّا  َلْيهِّ 
َها َعلِّ  َنا مِّْن بـَْعضِّ بـُُيوتِّ نَِّسائِّهِّ، قَاَل: فـَُقْمَنا َمَعُه، فَانـَْقطََعْت نـَْعُلُه، فـََتَخلََّف َعَليـْ ُفَها، َفَمَضى َرُسوُل اَّللَِّّ  َفَخَرَج َعَليـْ يٌّ خَيْصِّ

َتظِّ  َنا َمَعُه، مثَّ قَاَم يـَنـْ ، َكَما َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَمَضيـْ ْنُكْم َمْن يـَُقاتُِّل َعَلى أتَْوِّيلِّ َهَذا اْلُقْرآنِّ ُرُه َوُقْمَنا َمَعُه، فـََقاَل: »إِّنَّ مِّ
  .» ُف النـَّْعلِّ َبْكٍر َوُعَمُر فـََقاَل: »اَل، َوَلكِّنَُّه َخاصِّ أَبُو  تـَْنزِّيلِّهِّ«، فَاْسَتْشَرفْـَنا َوفِّيَنا  ُرهُ قَاتـَْلُت َعَلى  نـَُبشِّّ َنا  ئـْ ، قَاَل:  قَاَل: َفجِّ

َعُه.    وََكأَنَُّه َقْد مسِّ
قَاتـَْلُت َعلَ ويف رواية خمتصرة،   يـَُقاتُِّل َعَلى أتَْوِّيلِّهِّ، َكَما  َمْن  ْنُكْم  َوَسلََّم: »إِّنَّ مِّ َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  تـَْنزِّيلِّهِّ«  قَاَل  ى 

ُف نـَْعَلُه. قَاَل: فـََقاَم أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر فـََقاَل: »اَل  «، َوَعلِّيٌّ خَيْصِّ ُف النـَّْعلِّ  َوَلكِّنَُّه َخاصِّ
آنِّ َكَما قَاَتَل قَاَل: ُكنَّا عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »فِّيُكْم َمْن يـَُقاتُِّل َعَلى أتَْوِّيلِّ اْلُقرْ ويف رواية خمتصرة،  

 د.َأخرجه مسند أمح َعَلى تـَْنزِّيلِّهِّ«. 
ِرَجاُل  11258  ،11775  ،11289  ،11773]مسند:   َوِرَجاُلُه  َيْعَلى  َأُبو  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد حسن[  وهذا  حديث صحيح،  ]شعيب:   ]
ِحيحِ   [ الصَّ
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قَاَل: اْشَتَكى َعلِّيًّا النَّاُس، قَاَل: فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   -رضي هللا عنه    -  أبو سعيد اخلدري)حم(    -[ 286]
ٌن يفِّ  أَلَُخْيشِّ إِّنَُّه  فـََواَّللَِّّ  َعلِّيًّا،  َتْشُكوا  اَل  النَّاُس  يـَُقوُل: »أَيُـَّها  ْعُتُه  َفَسمِّ فِّيَنا َخطِّيًبا،  َأْو يفِّ َوَسلََّم  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ«.  َذاتِّ اَّللَِّّ،   

 َأخرجه مسند أمحد. 
 [ [ ]شعيب: زينب بنت كعب، زوجة أبي سعيد، مختلف في صحبتها[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات11817]مسند: 

 

َتظُِّر يبِّ اأْلَ   -[ 287] ْعُت َعلِّيًّا، يـَُقوُل: »لَُتْخَضنَبَّ َهذِّهِّ مِّْن َهَذا َفَما يـَنـْ ْشَقى« قَاُلوا: اَي  )حم( َعْبدِّ اَّللَّ ْبنِّ َسُبع، قَاَل: مسِّ
اَْن بِّهِّ نُبِّرُي عِّرْتََتُه، قَاَل: »إًِّذا ََتَّلَلَِّّ تـَْقتـُُلوَن يبِّ َغرْيَ  َنا. قَاَل: »اَل، َوَلكِّنِّ    َأمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي: فََأْخربِّ قَاتِّلِّي«. قَاُلوا: فَاْسَتْخلِّْف َعَليـْ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم« قَاُلوا: َفَما تـَُقوُل لَِّربَِّّك إِّ  َتُه؟  أَتْـرُُكُكْم إِّىَل َما تـَرََكُكمِّ إلَْيهِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َوقَاَل وَكِّيٌع َمرًَّة: إَِّذا    -َذا أَتـَيـْ
ْئَت أَ   -َلقِّيَتُه؟   ْئَت  قَاَل: " َأُقوُل: اللَُّهمَّ تـَرَْكَتينِّ فِّيهِّْم َما َبَدا َلَك، مثَّ قـََبْضَتينِّ إِّلَْيَك َوأَْنَت فِّيهِّْم، فَإِّْن شِّ ْصَلْحتَـُهْم َوإِّْن شِّ

 َأْفَسْدََتُْم ". َأخرجه مسند أمحد.
إسناد  1078]مسند:   وهذا  لغيره  حسن  ]شعيب:  إسناده صحيح[    ضعيف[[  رجال ]شاكر:  ورجاله  يعلى،  وأبو  أحمد  رواه  ]الهيثمي: 

 الصحيح غير عبد هللا بن سبيع، وهو ثقة، ورواه البزار بإسناد حسن[ 
 

أْلَْمسِّ مَلْ    -[  288] َعْنُه، فـََقاَل: »َلَقْد فَارََقُكْم رَُجٌل ابِّ  ُ َي اَّللَّ ْبُن َعلِّيٍّ َرضِّ ُهَبرْيَة، َخطَبَـَنا احْلََسُن  َيْسبِّْقُه اأْلَوَُّلوَن )حم( 
َعثُُه   َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَبـْ ُروَن، َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َالِّهِّ اَل  بِّعِّْلٍم، َوال يُْدرُِّكُه اآْلخِّ رْبِّيُل َعْن ميِّينِّهِّ، َومِّيَكائِّيُل َعْن مشِّ لرَّايَةِّ جِّ ابِّ

 يـَْنَصرُِّف َحَّتَّ يـُْفَتَح َلُه«.  
ُهَما، فـََقاَل: »لَ ويف رواية أخرى، عن   َعنـْ  ُ ، َرْضيِّ اَّللَّ بـَْعَد قـَْتلِّ َعلِّيٍّ ْبُن َعلِّيٍّ  ، قَاَل: َخطَبَـَنا احْلََسُن  يٍّ َقْد  َعْمرِّو ْبنِّ ُحْبشِّ

صَ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  إِّْن َكاَن  ُروَن،  اآْلخِّ َأْدرََكُه  َوال  بِّعِّْلٍم،  اأْلَوَُّلوَن  َسبَـَقُه  َما  أْلَْمسِّ  ابِّ رَُجٌل  َعثُُه  فَارََقُكْم  لَيَـبـْ َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ  لَّى 
اَء َوال بـَْيَضاَء، إِّال َسْبَع مِّاَئةِّ دِّْرَهٍم مِّْن َعطَائِّهِّ َكاَن يـَْرُصُدَها  َويـُْعطِّيهِّ الرَّايََة، َفال يـَْنَصرُِّف َحَّتَّ يـُْفَتَح َلُه، َوَما تـََرَك مِّْن َصْفرَ 

َْهلِّهِّ«.  َادٍِّم ألِّ  خلِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

َوِإْسَناُد  ]شعيب: حسن، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َ [  1720  ،1719]مسند:   ِباْخِتَصاٍر َكِثيٍر،  َأْحَمُد  َرَواُه 
  [َأْحَمَد، َوَبْعُض ُطُرِق اْلَبزَّاِر، َوالطََّبَراِنيِّ ِفي اْلَكِبيِر، ِحَسانٌ 

 

نـََزهَلَا  قَاَل: ُكْنُت    -رضي هللا عنه    -عمار بن ايسر)حم(    -[  289] فـََلمَّا  اْلُعَشرْيَةِّ،  َغْزَوةِّ َذاتِّ  رَفِّيَقنْيِّ يفِّ  َوَعلِّيٌّ  َأاَن 
َنا ُأاَنًسا مِّْن َبينِّ ُمْدلٍِّج يـَْعَمُلوَن يفِّ َعنْيٍ  َا، رَأَيـْ    هَلُْم يفِّ ََنٍْل، فـََقاَل يلِّ َعلِّيٌّ: اَي َأابَ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَأقَاَم هبِّ

َناُهْم، فـََنَظْراَن إِّىَل َعَملِّهِّْم سَ  ئـْ َ َهُؤاَلءِّ، فـَنَـْنظَُر َكْيَف يـَْعَمُلوَن؟ َفجِّ ، َهْل َلَك َأْن ََنْيتِّ يَـَنا النـَّْوُم، فَاْنطََلْقُت  اْليَـْقظَانِّ اَعًة، مثَّ َغشِّ
، فَنِّْمَنا، فـََواَّللَِّّ َما َأَهبـََّنا إِّالَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َأاَن َوَعلِّيٌّ فَاْضَطَجْعَنا يفِّ َصْوٍر مَِّن النَّْخلِّ يفِّ َدقْـَعاَء مَِّن الرتَُّ  ابِّ

: »اَي  ُُيَرُِّكَنا بِّرِّْجلِّهِّ، َوَقْد َترَتَّبـَْنا مِّْن تِّْلَك الدَّقْـَعاءِّ، فـَيَـْوَمئٍِّذ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  َأاَب تـَُراٍب« لَِّما يـَُرى  هِّ َوَسلََّم لَِّعلِّيٍّ
ْشَقى النَّاسِّ رَُجَلنْيِّ؟« قـُْلَنا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، قَ  ، قَاَل: »َأاَل ُأَحدِّثُُكَما ِبَِّ َابِّ ََثُوَد الَّذِّي َعَقَر  َعَلْيهِّ مَِّن الرتُّ اَل: »ُأَحْيمُِّر 

ْيَـَتُه،«. َأخرجه مسند أمحد. النَّاَقَة، َوالَّذِّي َيْضرُِّبَك اَي َعلِّيُّ َعَلى َهذِّهِّ، يـَْعينِّ  ْنُه َهذِّهِّ، يـَْعينِّ حلِّ   قـَْرنَُه، َحَّتَّ تـَُبلَّ مِّ
  [ [ ]شعيب: حسن لغيره، دون قوله: "يا أبا تراب" فصحيح من قصة أخرى، كما سيرد، وهذا إسناد ضعيف 18326  ،18321]مسند:  

، َواْلَبزَّاُر ِباخْ   [ ِتَصاٍر، َوِرَجاُل اْلَجِميِع ُمَوثَُّقوَن ِإالَّ َأنَّ التَّاِبِعيَّ َلْم َيْسَمْع ِمْن َعمَّارٍ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ
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َأَحًدا َقطُّ. قَاَل:  عبد هللا بن بريدة)حم(    -[  290] أَْبغِّْضُه  مَلْ  بـُْغًضا  أَبـَْغْضُت َعلِّيًّا  بـَُرْيَدُة قَاَل:  َوَأْحبَـْبُت  ، َحدََّثينِّ َأيبِّ 
ُتهُ  بـْ هِّ َعلِّيًّا. قَاَل: فـَُبعَِّث َذاَك الرَُّجُل َعَلى َخْيٍل َفَصحِّ بَُّه إِّالَّ َعَلى بـُْغضِّ ُأحِّ مَلْ  هِّ  رَُجاًل مِّْن قـَُرْيٍش  َأْصَحُبُه إِّالَّ َعَلى بـُْغضِّ  َما 

ًيا. قَاَل: َفَكَتَب إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّ  َنا َسبـْ َنا  َعلِّيًّا. قَاَل: فََأَصبـْ ُسُه. قَاَل: فـَبَـَعَث إِّلَيـْ َنا َمْن خُيَمِّّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابـَْعْث إِّلَيـْ ى هللاُ 
يَفٌة هَِّي مِّْن َأْفَضلِّ السَّيبِّ َفَخمََّس، َوَقَسَم َفَخَرَج رَْأُسُه يـَْقطُُر فـَُقْلَنا: ايَ     َأاَب احلََْسنِّ َما َهَذا؟ قَاَل: َأملَْ َعلِّيًّا، َويفِّ السَّيبِّ َوصِّ

، مثَّ َصاَرتْ  ، فَإِّيّنِّ َقَسْمُت َومَخَّْسُت َفَصاَرْت يفِّ اخْلُُمسِّ يَفةِّ الَّيتِّ َكاَنْت يفِّ السَّيبِّ ِّّ َصلَّى  تـََرْوا إِّىَل اْلَوصِّ  يفِّ َأْهلِّ بـَْيتِّ النَّيبِّ
َا. قَاَل: َفَكَتَب   ِّّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـَُقْلُت: ابـَْعْثينِّ  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ َصاَرْت يفِّ آلِّ َعلِّيٍّ َوَوقـَْعُت هبِّ الرَُّجُل إِّىَل َنيبِّ

: »أَتـُْبغُِّض َعلِّيًّا؟« قَاَل:  فـَبَـَعَثينِّ ُمَصدِّقًا. قَاَل: َفَجَعْلُت َأقْـَرأُ اْلكَِّتاَب َوَأُقوُل: َصَدَق. قَاَل: فََأْمَسَك َيدِّي َواْلكَِّتاَب َوقَالَ 
نـََعمْ  يُب آلِّ قـُْلُت:  نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِّيدِّهِّ لََنصِّ َلُه ُحبًّا، فـََوالَّذِّي  َغْضُه، َوإِّْن ُكْنَت حتِّبُُّه فَاْزَدْد  تـَبـْ  َعلِّيٍّ يفِّ اخْلُُمسِّ . قَاَل: »َفاَل 

يَفٍة« قَاَل: َفَما َكاَن مَِّن النَّاسِّ َأَحٌد بـَْعَد قـَْولِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  . قَاَل    َأْفَضُل مِّْن َوصِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأَحبَّ إِّيَلَّ مِّْن َعلِّيٍّ
َهَذا احلَْ  َوَسلََّم يفِّ  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َوَبنْيَ  بـَْيينِّ  َما  َغرْيُُه  إَِّلَه  اَل  فـََوالَّذِّي  بـَُرْيَدَة. َأخرجه مسند  َعْبُد اَّللَِّّ:  َأيبِّ  َغرْيُ  دِّيثِّ 

 .أمحد
ُه َقْد َكاَن يفِّ  بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِّيهِّ أَنَُّه: َمرَّ َعَلى جَمْلٍِّس، َوُهْم يـَتَـَناَوُلوَن مِّْن َعلِّيٍّ فـََوَقَف َعَلْيهِّْم فـََقاَل: إِّنَّ اْبنِّ عن ويف رواية اثنية، 

َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـَبَـَعَثينِّ  اْلَولِّيدِّ َكَذلَِّك  ْبُن  َخالُِّد  وََكاَن  َشْيٌء،  َعلِّيٍّ  َعَلى  ي  َعلِّيٌّ،    نـَْفسِّ َها  َعَليـْ َسرِّيٍَّة  يفِّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ 
قَ  ُدوَنَك.  اْلَولِّيدِّ:  ْبُن  َخالُِّد  فـََقاَل  هِّ.  لِّنَـْفسِّ فََأَخَذ َعلِّيٌّ َجارِّيًَة مَِّن اخْلُُمسِّ  قَاَل:  ًيا  َسبـْ َنا  ِّّ  َوَأَصبـْ النَّيبِّ َعَلى  فـََلمَّا َقدِّْمَنا  اَل: 

. قَاَل: وَُكْنُت رَُجاًل مِّْكَباابً َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َجَعلْ  َا َكاَن، مثَّ قـُْلُت: إِّنَّ َعلِّيًّا َأَخَذ َجارِّيًَة مَِّن اخْلُُمسِّ قَاَل:    ُت ُأَحدِّثُُه ِبِّ
ي، فَإَِّذا َوْجُه َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقْد تـََغريََّ فـََقاَل: »َمْن ُكْنُت َولِّ   يَُّه، فـََعلِّيٌّ َولِّيُُّه«.  فـََرفـَْعُت رَْأسِّ

قَالَ  رَأَيـُْتْم  ويف رواية خمتصرة،  قَاَل: »َكْيَف  َقدِّْمَنا  َلمَّا  قَاَل:  َسرِّيٍَّة  َوَسلََّم، يفِّ  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  بـََعثـََنا  َصَحابََة  : 
بُِّكْم؟« قَاَل: فَإِّمَّا َشَكْوتُُه َأْو َشَكاُه َغرْيِّي. قَالَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َصاحِّ ي وَُكْنُت رَُجاًل مِّْكَبااًب. قَاَل: فَإَِّذا النَّيبِّ : فـََرفـَْعُت رَْأسِّ

 . ( 2) َأخرجه مسند أمحد َوَسلََّم َقْد امْحَرَّ َوْجُهُه قَاَل: َوُهَو يـَُقوُل: »َمْن ُكْنُت َولِّيَُّه فـََعلِّيٌّ َولِّيُُّه«.
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعلِّيًّا إِّىَل َخاويف رواية اثلثة، عن   لِّدِّ ْبنِّ اْلَولِّيدِّ  َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َم اخْلُُمَس، َوقَاَل َرْوٌح َمرًَّة: لِّيَـْقبَِّض اخْلُُمَس، قَاَل: فََأْصَبَح َعلِّ  يٌّ َورَْأُسُه يـَْقطُُر. قَاَل: فـََقاَل َخالٌِّد لِّرُبَْيَدَة َأاَل تـََرى إِّىَل  لِّيَـْقسِّ
ا؟« قَاَل: قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل:  َما َيْصَنُع َهَذا، لَِّما َصَنَع َعلِّيٌّ؟ قَاَل: وَُكْنُت أُْبغُِّض َعلِّيًّا قَاَل: فـََقاَل: »اَي بـَُرْيَدُة أَتـُْبغُِّض َعلِّيًّ 

بَُّه، فَإِّنَّ َلُه يفِّ اخْلُُمسِّ َأْكثـََر مِّْن َذلَِّك ". َأخرجه مسند أمحد" َفاَل تـُْبغِّْضهُ   . (3)  ، قَاَل َرْوٌح َمرًَّة: فََأحِّ
ْنُه َجْفَوًة، فـََلمَّا َقدِّْمُت َعَلى رَ ويف رواية رابعة عن   ولِّ اَّللَِّّ  سُ اْبنِّ َعبَّاٍس، َعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: َغَزْوُت َمَع َعلِّيٍّ اْلَيَمَن فـََرأَْيُت مِّ

َسلََّم يـَتَـَغريَُّ فـََقاَل: »اَي بـَُرْيَدُة أََلْسُت  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ذََكْرُت َعلِّيًّا فـَتَـنَـقَّْصُتُه، فـََرأَْيُت َوْجَه َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ 
هِّْم؟« قـُْلُت: بـََلى اَي رَ  ْلُمْؤمِّنِّنَي مِّْن أَنـُْفسِّ  . (4) ُسوَل اَّللَِّّ. قَاَل: »َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلِّيٌّ َمْواَلُه«. َأخرجه مسند أمحد َأْوىَل ابِّ

ِحيِح َغْيَر َعْبِد اْلَجِليِل ْبِن  22967]مسند:  (  1) [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َماِع، َوِفيِه ِلينٌ َعِطيََّة، َوُهَو ِثَقٌة   [ َوَقْد َصرََّح ِبالسَّ

ِحيحِ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين 22961 ،23057 ،23028]مسند: ( 2)  [ ]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي ابن سويد بن منجوف، فقد  23036]مسند:  (  3)

ِحيِح َغْيَر َعْبِد اْلَجِليِل ْبِن َعِطيََّة، َوُهَو    [أخرج له البخاري هذا الحديث الواحد، وهو ثقة ِثَقٌة َوَقْد  ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َماِع، َوِفيِه ِلينٌ   [ َصرََّح ِبالسَّ
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 [ [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين22945]مسند:  (4)
 

، قَاَل: َجاَء رَْهٌط إِّىَل َعلِّيٍّ ابلرَّْحَبةِّ فـََقاُلوا: السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َمْواَلاَن قَاَل: َكْيَف َأُكوُن  رايح بن احلارث)حم(    -[  291]
ْعَنا َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوَم َغدِّيرِّ ُخمٍّ  يـَُقوُل: »َمْن ُكْنُت َمْواَلُه، فَإِّنَّ َهَذا    َمْواَلُكْم َوأَنـُْتْم قـَْوٌم َعَرٌب؟ قَاُلوا: مسِّ

قَاُلوا: نـََفٌر مَِّن اأْلَْنَصارِّ فِّيهِّْم أَبُو أَيُّوَب اأْلَْنَصارِّيُّ. َأخرجه    َمْواَلُه« قَاَل رِّاَيٌح: فـََلمَّا َمَضْوا تَبِّْعتـُُهْم، َفَسأَْلُت َمْن َهُؤاَلءِّ؟
 مسند أمحد. 

 [ ِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاتٌ  ]الهيثمي:  [[ ]شعيب: إسناده صحيح23564 ،23563]مسند: 
 

: أَُيَسبُّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   -[  292] ّ، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى أُمِّّ َسَلَمَة، فـََقاَلْت يلِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  )حم( أبو َعْبدِّ اَّللَِّّ اجْلََديلِّ
َرُسولَ  ْعُت  قَاَلْت: مسِّ حَنَْوَها،  َأْو َكلَِّمًة  ُسْبَحاَن اَّللَِّّ،  َأْو  َمَعاَذ اَّللَِّّ،  قـُْلُت:  يـَُقوُل: »َمْن  فِّيُكْم؟  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

«. َأخرجه مسند أمحد.   َسبَّ َعلِّيًّا، فـََقْد َسبَّينِّ
، وَ 26748]مسند:  ِ اْلَجَدِليِّ ِحيِح َغْيَر َأِبي َعْبِد َّللاَّ  [ ُهَو ِثَقةٌ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

: »أَْنَت مِّينِّّ    -  ارضي هللا عنه  -أمساء بنت عميس)حم(    -[  293] لَِّعلِّيٍّ قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ 
ٌّ«. َأخرجه مسند أمحد.  َْنزَِّلةِّ َهاُروَن مِّْن ُموَسى، إِّالَّ أَنَُّه لَْيَس بـَْعدِّي َنيبِّ  ِبِّ

َأْحَمَد ِرَجاُل    [ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح[ ]الهيثمي:27467  ،27081]مسند:   ، َوِرَجاُل  َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ َرَواُه 
، َوِهَي ِثَقةٌ  ِحيِح َغْيَر َفاِطَمَة ِبْنِت َعِليٍّ  [ الصَّ

 

َع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْبنِّ َوْهٍب، َوَعْن زَْيدِّ ْبنِّ يـُثـَْيعٍ   سعيد)حم(    -[  294] ، قَاال: َنَشَد َعلِّيٌّ النَّاَس يفِّ الرََّحَبةِّ: َمْن مسِّ
تٌَّة، َومِّْن قَِّبلِّ زَْيٍد   ُعوا رَ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل يـَْوَم َغدِّيرِّ ُخمٍّ إِّال قَاَم، قَاَل: فـََقاَم مِّْن قَِّبلِّ َسعِّيٍد سِّ ُْم مسِّ تٌَّة، َفَشهُِّدوا َأهنَّ ُسوَل  سِّ

ْلُمْؤمِّنِّنَي؟«   َأْوىَل ابِّ  ُ : »أَلَْيَس اَّللَّ يـَْوَم َغدِّيرِّ ُخمٍّ لَِّعلِّيٍّ  يـَُقوُل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َمْن ُكْنُت  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: »اللَُّهمَّ  بـََلى  قَاُلوا: 
 اُه«.  َمْوالُه، فـََعلِّيٌّ َمْوالُه، اللَُّهمَّ َوالِّ َمْن َواالُه، َوَعادِّ َمْن َعادَ 

َلى، قَاَل: َشهِّْدُت َعلِّيًّا، يفِّ الرََّحَبةِّ يـَْنُشُد النَّاَس: أَْنُشُد اَّللََّ َمْن مسِّ ويف رواية أخرى عن   َع َرُسوَل اَّللَِّّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َأيبِّ لَيـْ
: »َمْن ُكْنُت َمْواَلُه   فـََعلِّيٌّ َمْواَلُه« َلمَّا قَاَم َفَشهَِّد، قَاَل َعْبُد الرَّمْحَنِّ: فـََقاَم اثـَْنا  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل يـَْوَم َغدِّيرِّ ُخمٍّ

َعلَ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  ْعَنا  مسِّ َأانَّ  َنْشَهُد  فـََقاُلوا:  َأَحدِّهِّْم،  إِّىَل  أَْنظُُر  ، َكَأيّنِّ  َبْدرِّايًّ :  َعَشَر  ُخمٍّ َغدِّيرِّ  يـَْوَم  يـَُقوُل  َوَسلََّم  ْيهِّ 
قَالَ » اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  بـََلى  فـَُقْلَنا:  أُمََّهاَُتُْم؟«  ي  َوَأْزَواجِّ هِّْم،  أَنـُْفسِّ مِّْن  ْلُمْسلِّمِّنَي  ابِّ َأْوىَل  فـََعلِّيٌّ  أََلْسُت  َمْواَلُه  »َفَمْن ُكْنُت   :

 . (1) َمْواَلُه، اللَُّهمَّ َوالِّ َمْن َوااَلُه، َوَعادِّ َمْن َعاَداُه«. أ َأخرجه مسند أمحد
َعلَ  رواية أخرى عن  ويف ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأْصَحابِّ  مِّْن  تٌَّة  َأْو سِّ مَخَْسٌة  فـََقاَم  النَّاَس،  َعلِّيٌّ  َنَشَد  قَاَل:  َوْهٍب  ْبَن  ْيهِّ  َسعِّيَد 

 . (2)  لِّيٌّ َمْواَلُه«. َأخرجه مسند أمحدَوَسلََّم، َفَشهُِّدوا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـَعَ 
ْعُت َعلِّيًّا، يفِّ الرَّْحَبةِّ َوُهَو يـَْنُشُد النَّاَس: َمْن َشهَِّد َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى عن  ويف رواية   هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    زَاَذاَن َأيبِّ ُعَمَر، قَاَل: مسِّ

يـَُقوُل َما   ، َوُهَو  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو  يـَْوَم َغدِّيرِّ ُخمٍّ ُعوا َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُْم مسِّ قَاَل؟ فـََقاَم َثالثََة َعَشَر رَُجاًل، َفَشهُِّدوا َأهنَّ
 .( 3) يـَُقوُل: »َمْن ُكْنُت َمْوالُه فـََعلِّيٌّ َمْوالُه«. َأخرجه مسند أمحد 
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ْعُت َعلِّيَّ ويف رواية عن   َع َرُسوَل اَّللَِّّ    زِّاَيُد ْبُن َأيبِّ زِّاَيٍد، مسِّ ْبَن َأيبِّ طَالٍِّب، يـَْنُشُد النَّاَس فـََقاَل: " أَْنُشُد اَّللََّ رَُجاًل ُمْسلًِّما مسِّ
 . ( 4) جه مسند أمحدَصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: يـَْوَم َغدِّيرِّ ُخمٍّ َما قَاَل: فـََقاَم اثـَْنا َعَشَر َبْدرِّايًّ َفَشهُِّدوا ".  َأخر 

 [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح[ 961 ،950مسند: ]( 1)
ِحيحِ   [[ ]شعيب: إسناده صحيح23107]مسند:  (2)  [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف. لجهالة بعض رواته. وأما متن الحديث فإنه  641]مسند:    (3) [ ]شعيب: صحيح 

 []الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُهمْ   [صحيح، ورد من طرق كثيرة
 رواه أحمد ورجاله ثقات[ [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: 670]مسند:  (4)

 

: َفسَ   -[  295] أََلُه َعْن َذا،  )حم( َمْيُمون َأيبِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ، قَاَل: ُكْنُت عِّْنَد زَْيدِّ ْبنِّ َأْرَقَم، َفَجاَء رَُجٌل مِّْن َأْقَصى اْلَفْسطَاطِّ
أَنْـ  ْلُمْؤمِّنِّنَي مِّْن  َأْوىَل ابِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »أََلْسُت  هِّْم؟« قَاُلوا: بـََلى، قَاَل: »َمْن ُكْنُت فـََقاَل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُفسِّ

، َعْن زَْيٍد، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اللَُّهمَّ َوالِّ  َمْواَلُه فـََعلِّيٌّ َمْواَلُه« قَاَل َمْيُموٌن: َفَحدََّثينِّ بـَْعُض اْلَقْومِّ
 .  َمْن َوااَلُه، َوَعادِّ َمْن َعاَداُه«

َقاُل َلُه: َوادِّي ُخمٍّ  قَاَل: قَاَل زَْيُد ْبُن َأْرَقَم: َوَأاَن َأمْسَُع، نـََزْلَنا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّواٍد يُـ ويف رواية أخرى،  
ا لَِّرُسولِّ  َوظُلَِّّل  َفَخطَبَـَنا،  قَاَل:  رٍي،  هبَِّجِّ َها  َفَصالَّ لصَّاَلةِّ  ابِّ مَِّن  فََأَمَر  مَسَُرٍة  َشَجَرةِّ  َعَلى  بِّثـَْوٍب  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  َّللَِّّ 

هِّ؟« قَا  ، فـََقاَل: »أََلْسُتْم تـَْعَلُموَن، َأْو أََلْسُتْم َتْشَهُدوَن، َأيّنِّ َأْوىَل بُِّكلِّّ ُمْؤمٍِّن مِّْن نـَْفسِّ ُلوا: بـََلى، قَاَل: »َفَمْن ُكْنُت  الشَّْمسِّ
 . (1) َأخرجه مسند أمحد  َعلِّيًّا َمْواَلُه، اللَُّهمَّ َوالِّ َمْن َوااَلُه َوَعادِّ َمْن َعاَداُه«. َمْواَلُه، فَإِّنَّ 

َلى، َفَحدََّثينِّ ويف رواية عن   ، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َأيبِّ لَيـْ يُّ َاُك ْبُن ُعبَـْيدِّ ْبنِّ اْلَولِّيدِّ اْلَعْبسِّ ا يفِّ  أَنَُّه َشهَِّد َعلِّيًّ   مسِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَشهَِّدُه يـَْوَم َغدِّيرِّ   ُخمٍّ إِّال قَاَم، َوال يـَُقوُم إِّال َمْن َقْد  الرََّحَبةِّ قَاَل: أَْنُشُد اَّللََّ رَُجاًل مسَِّع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

ْعَنا َناُه َومسِّ ُه َحْيُث َأَخَذ بَِّيدِّهِّ يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َوالِّ َمْن َواالُه، َوَعادِّ َمْن َعاَداُه، رَآُه، فـََقاَم اثـَْنا َعَشَر رَُجاًل، فـََقاُلوا: َقْد رَأَيـْ
ُهْم دَ   . (2)أمحد ْعَوتُُه. َأخرجه مسند َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه، َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه« فـََقاَم إِّال َثالثٌَة مَلْ يـَُقوُموا، َفَدَعا َعَلْيهِّْم، فََأَصابـَتـْ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل يـَْوَم َغدِّيرِّ   َأيبة عن  ويف رواي : َأنَّ النَّيبِّ ، َعْن َعلِّيٍّ : »َمْن ُكْنُت    َمْرمَيَ، َورَُجل مِّْن ُجَلَساءِّ َعلِّيٍّ ُخمٍّ
 . (3) ُه«. َأخرجه مسند أمحدَمْوالُه فـََعلِّيٌّ َمْوالُه« قَاَل: فـََزاَد النَّاُس بـَْعُد: »َوالِّ َمْن َواالُه َوَعادِّ َمْن َعاَدا

َدِّيٍث يفِّ ويف رواية عن  ُ  َعطِّيََّة اْلَعْويفِِّّّ قَاَل: َسأَْلُت زَْيَد ْبَن َأْرَقَم فـَُقْلُت َلُه: إِّنَّ َختَـًنا يلِّ َحدََّثينِّ َعْنَك، حبِّ َي اَّللَّ َشْأنِّ َعلِّيٍّ َرضِّ
بُّ َأْن َأمْسََعهُ  ، فََأاَن ُأحِّ مِّْنَك، فـََقاَل: إِّنَُّكْم َمْعَشَر َأْهلِّ اْلعَِّراقِّ فِّيُكْم َما فِّيُكْم، فـَُقْلُت َلُه: لَْيَس َعَلْيَك    َعْنُه يـَْوَم َغدِّيرِّ ُخمٍّ

َنا ظُْهرً  جْلُْحَفةِّ َفَخْرَج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّلَيـْ ٌذ بَِّعُضدِّ مِّينِّّ ِبٌَْس، فـََقاَل: نـََعْم، ُكنَّا ابِّ ُ   ا َوُهَو آخِّ َي اَّللَّ َعلِّيٍّ َرضِّ
هِّْم؟« قَاُلوا: بَـ  ْلُمْؤمِّنِّنَي مِّْن أَنـُْفسِّ َلى. قَاَل: »َفَمْن ُكْنُت َمْواَلُه، فـََعلِّيٌّ  َعْنُه فـََقاَل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس، أََلْسُتْم تـَْعَلُموَن َأيّنِّ َأْوىَل ابِّ

ْعُت. َأخرجه مسند  َمْواَلُه«. قَاَل: فـَُقْلُت َلُه: َهْل قَاَل: اللَُّهمَّ وَ  َُك َكَما مسِّ َا ُأْخربِّ الِّ َمْن َوااَلُه، َوَعادِّ َمْن َعاَداُه؟ قَاَل: إَِّّنَّ
 . (4) أمحد

َّ َصلَّى هللاُ   -رضي هللا عنه    -زَْيدِّ ْبنِّ َأْرَقَم  ويف رواية عن   َع النَّيبِّ  قَاَل: اْسَتْشَهَد َعلِّيٌّ النَّاَس فـََقاَل: أَْنُشُد اَّللََّ رَُجاًل مسِّ
تََّة َعَشَر  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلِّيٌّ َمْواَلُه، اللَُّهمَّ َوالِّ َمْن َوااَلُه، َوَعادِّ مَ  ْن َعاَداُه«، قَاَل: فـََقاَم سِّ

 . (5) رَُجاًل َفَشهُِّدوا. َأخرجه مسند أمحد
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َي هللاُ َعْنُه النَّاَس يفِّ الرََّحَبةِّ، مثَّ قَاَل هَلُْم: أَْنُشُد هللَا ُكلَّ   -رضي هللا عنه    -الطَُّفْيلِّ   يأويف رواية عن   قَاَل: مَجََع َعلِّيٌّ َرضِّ
َع، َلمَّا قَاَم فـََقاَم ثَ  َع َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوَم َغدِّيرِّ ُخمٍّ َما مسِّ ، َوقَاَل أَبُو نـَُعْيٍم:  اَلثُ اْمرٍِّئ ُمْسلٍِّم مسِّ وَن مَِّن النَّاسِّ

ْلُمْؤمِّنِّنَي   ابِّ َأْوىَل  َأيّنِّ  أَتـَْعَلُموَن   "  : لِّلنَّاسِّ فـََقاَل  بَِّيدِّهِّ،  َأَخَذُه  نَي  َفَشهُِّدوا حِّ اَنٌس َكثِّرٌي  اَي  فـََقاَم  نـََعْم  قَاُلوا:   " هِّْم؟  أَنـُْفسِّ مِّْن 
ي  َرُسوَل هللاِّ، قَاَل: " َمْن ُكْنُت َمْواَلُه   فـََهَذا َمْواَلُه، اللُهمَّ َوالِّ َمْن َوااَلُه، َوَعادِّ َمْن َعاَداُه " قَاَل: َفَخَرْجُت وََكَأنَّ يفِّ نـَْفسِّ

َي هللاُ َعْنُه يـَُقوُل: َكَذا وََكَذا، قَ  ْعُت َعلِّيًّا َرضِّ ًئا، فـََلقِّيُت زَْيَد ْبَن َأْرَقَم فـَُقْلُت َلُه: إِّيّنِّ مسِّ ْعُت َرُسوَل  اَل: َفَما تـُْنكِّ َشيـْ ُر؟ َقْد مسِّ
 .(6)  . َأخرجه مسند أمحدهللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل َذلَِّك َلهُ 

اْبُن ِحبَّاَن    [[ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد ضعيف19325  ،19328]مسند:  (  1) َوثََّقُه   ، اْلَبْصِريُّ  ِ َعْبِد َّللاَّ َأُبو  َمْيُموٌن  ِفيِه  ]الهيثمي: 
 [ َوَضعََّفُه َجَماَعٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاتٌ 

[ ]شعيب: حسن لغيره دون قوله " وانصر من نصره واخذل من خذله " وهذا إسناد ضعيف لجهالة الوليد بن عقبة  964]مسند:  (  2)
 ]شاكر: إسناده ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أبو يعلى، ورجاله وثقوا، وعبد هللا بن أحمد[   عبيد[اك بن وسم

ِلغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح، وقوله "رجل من جلساء علي": جهالة هذا الرجل ال تضر، فإن  1311]مسند:  (  3) [ ]شعيب: صحيح 
]الهيثمي: رواه أحمد ورجاله   [ وصحة اإلسناد إنما هي للموصولالحديث موصول عن أبي مريم، فهو عن معروف وعن مجهول معًا،  

 ثقات[ 
 [ ]شعيب: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف[  19279]مسند: ( 4)
َأْعِرْفُه ِإالَّ 23143]مسند:  (  5) َوَلْم  َأُبو ُسَلْيَماَن،  َوِفيِه  َأْحَمُد،  َأْن َيُكوَن  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه   

 [ َبِشيَر ْبَن َسْلَماَن، َفِإْن َكاَن ُهَو َفُهَو ِثَقٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاتٌ 
فمن رجال أصحاب السنن،    -وهو ابُن خليفة  -[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر19302]مسند:  (  6)

 [ وروى له البخاري مقرونًا، وهو ثقة 
 
َّ اَّللَِّّ إِّيّنِّ َلْسُت    -رضي هللا عنه    -)حم( َعلِّيٍّ   -[  296] نَي بـََعَثُه بِّرَبَاَءٌة، فـََقاَل: اَي َنيبِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حِّ َأنَّ النَّيبِّ

َا أَْنَت« قَ  َا َأاَن َأْو َتْذَهَب هبِّ ، قَاَل: »َما بُدٌّ َأْن َأْذَهَب هبِّ خْلَطِّيبِّ نِّ، َوال ابِّ للَّسِّ اَل: فَإِّْن َكاَن َوال بُدَّ َفَسَأْذَهُب َأاَن. قَاَل:  ابِّ
 د.»فَاْنطَلِّْق فَإِّنَّ اَّللََّ يـُثـَبُِّّت لَِّساَنَك َويـَْهدِّي قـَْلَبَك« قَاَل: مثَّ َوَضَع َيَدُه َعَلى َفمِّهِّ. َأخرجه مسند أمح

 [ ]شعيب: حسن لغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح[  1287]مسند: 
 

ريٍ )حم( النـُّ   -[  297] قَاَل: " اْسَتْأَذَن أَبُو َبْكٍر َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،    -رضي هللا عنه    -ْعَماُن ْبُن َبشِّ
َمرَّ   ، َأيبِّ مِّْن  إِّلَْيَك  َأَحبُّ  َعلِّيًّا  َأنَّ  َعَرْفُت  َلَقْد  َواَّللَِّّ  تـَُقوُل:  َوهَِّي  َعالًِّيا،  َعائَِّشَة  َصْوَت  أَبُو  َتنْيِّ َفَسمَِّع  فَاْسَتْأَذَن  َثاَلاًث،  َأْو   
َرُسولِّ اَّللَِّّ  تـَْرَفعِّنَي َصْوَتكِّ َعَلى  َأمْسَُعكِّ  َأاَل  ُفاَلنََة  بِّْنَت  اَي  فـََقاَل:  َها،  إِّلَيـْ فََأْهَوى  َفَدَخَل،  َوَسلََّم ".  َبْكٍر،  َعَلْيهِّ   َصلَّى هللاُ 

 َأخرجه مسند أمحد. 
]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه    [أجل يونس بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح[ ]شعيب: إسناده حسن من  18421]مسند:  

ِحيحِ   [ ِرَجاُل الصَّ
 

 طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنه 
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دِّْرعان يوَم ُأُحد،   -صلى هللا عليه وسلم -: كان على النيبِّّ -رضي هللا عنه   -( الزبري بن العوام حب )ت  -[ 298]
حَّت استوى على الصخرة،    -صلى هللا عليه وسلم -فنهَض إىل الصخرة، فلم يستطْع، فأقعَد طلحَة حتَتُه، وَصعِّد النيبُّ 

 يقول: »أْوَجَب طَْلَحُة«  -صلى هللا عليه وسلم -قال: فسمعُت رسوَل هللا 
عن   حبان  ابن  عند  مطوله  رواية  أَبِّيهِّ ويف  َعْن  الزَُّبرْيِّ،  ْبنِّ  اَّللَِّّ  َوَسلََّم    َعْبدِّ  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َمَع  َخَرْجَنا  قَاَل: 

َهَض َعَلى َصْخَرٍة فـََلْم َيْسَتطِّْع، َفرَبََك طَْلَحُة ْبُن  ُمْصعِّدِّيَن يفِّ ُأُحٍد، َفَذَهَب َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى   ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى َظْهرِّهِّ لِّيَـنـْ اَّللَّ
ا  ُعبَـْيدِّ اَّللَِّّ  قَاَل  الصَّْخَرةِّ،  َعَلى  َجَلَس  َظْهرِّهِّ، َحَّتَّ  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى  َفَصعَِّد  َفَسمِّْعُت  حَتَْتُه،  لزَُّبرْيُ: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل:  »َأْوَجَب طَْلَحُة«، مثَّ َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّّ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعلِّيَّ ْبَن َأيبِّ طَالٍِّب  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليْ  َاٍء يفِّ َدرَقَتِّهِّ، فََأرَاَد َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنُه، فَأََتى اْلمِّْهَراَس، َوَأََتُه ِبِّ َي اَّللَّ ْنُه فـََوَجَد َلُه رًُِّيا  َرضِّ هِّ َوَسلََّم َأْن َيْشَرَب مِّ

يـَُقوُل: »اْشَتدَّ َغَضُب اَّللَِّّ َعَلى َمْن َدمَّى َوْجَه َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى افـََغَسَل    فـََعاَفُه، َعَلْيهِّ بِّهِّ الدََّم الَّذِّي يفِّ َوْجهِّهِّ، َوُهَو   ُ َّللَّ
 .وابن حبان أخرجه الرتمذي  َوَسلََّم«

 ]شعيب: حديث حسن[  [حسن ]عبد القادر: فيه عنعنة ابن إسحاق[ ]األلباني:   [6979]حبان:  [6517]جامع: 

 

يف بعض تلك    -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: مل يبق مع النيبِّّ  -رمحه هللا    -)خ م( أبو عثمان النهدي    -[  299]
 . أخرجه البخاري ومسلمغرُي طلحة وسعد، عن حديثهما.    -صلى هللا عليه وسلم  -اليت قاتل فيها رسوُل هللا    -األايم  

 [ ]صحيح[ 6519]جامع: 
 

قالوا    -صلى هللا عليه وسلم  -)ت( موسى بن طلحة، وأخوه عيسى عن أبيهما »أن أصحاَب رسولِّ هللا    -[  300]
[ من هو؟ وكانوا ال  23عمن }َقَضى حَنَْبه{ ]األحزاب: اآلية    -صلى هللا عليه وسلم  -ألعرايّب َجاهِّل: َسْل رسوَل هللا  

ويَهابُ  يـَُوقِّّرونه  َمْسألَتِّهِّ، وكانوا  على  طلحُة: مث  ُيرَتُِّئون  قال  عنه،  فأعرض  سأله،  مث  عنه،  فأعرض  األعرايبُّ،  فسأله  ونَه، 
، قال: أين السائُل َعمَّن  -صلى هللا عليه وسلم   -طلعُت من ابب املسجد وعليَّ ثياب ُخْضر، فلما رآين رسوُل هللا  

ن َقضى حْنَبُه«. أ  . خرجه الرتمذيَقَضى حَنَْبُه؟ قال األعرايب: أان اي رسوَل هللا، فقال: هذا ِمِّ

 [ حسن صحيح]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6520]جامع: 
 

ُرَك؟ قلُت: بلى، قال:  -رمحه هللا  -)ت( موسى بن طلحة   -[ 301] : قال: دخلُت على معاويَة فقال: أال أَُبشِّّ
 . يقول: »طَْلَحُة ِمن َقَضى حَنَْبُه« أخرجه الرتمذي  -صلى هللا عليه وسلم -مسعُت رسوَل هللا 

 [ حسن  ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني:[ هذا حديث غريب ]الترمذي: [ 6521]جامع: 
 

 -رضي اهلل عنه   -الزبري بن العوام                                            
: »إن لكلِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -( علي بن أيب طالب حم )ت  -[ 302]

 . أخرجه الرتمذي «.نيّب حواراّيً، وإن حواريَّ الزبرُي بُن العوَّام
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ُن.  زِّرِّ ْبنِّ ُحبَـْيٍش، قَاَل: اْسَتْأَذَن اْبُن ُجْرُموٍز َعَلى َعلِّيٍّ فـََقاَل: َمْن َهَذا؟ قَاُلوا: اْبُن ُجْرُموٍز َيْسَتْأذِّ ويف رواية عند أمحد عن  
ْعُت َرُسوَل   ، َوإِّنَّ  قَاَل: اْئَذنُوا َلُه، لَِّيْدُخْل قَاتُِّل الزَُّبرْيِّ النَّاَر، إِّيّنِّ مسِّ ٍّ َحَوارِّايًّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَّ لُِّكلِّّ َنيبِّ

 َحَوارِّيَّ الزَُّبرْيُ«. َأخرجه مسند أمحد.
 [حسن صحيح[ ]األلباني: قال هذا حديث حسن صحيح، وهو كما  [ ]عبد القادر:680[ ]مسند: 6522]جامع: 

 

يوم    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)خ م ت( جابر بن عبد هللا    -[  303]
ثة: إنَّ  األحزاب: »َمْن أيتينا ِبرب القوم؟ فقال الزَُّبرْيُ: أان، مث قال: من أيتينا ِبرب القوم؟ فقال الزَُّبرْيُ: أان، مث قال يف الثال 

 يَّ الزَُّبرْيُ«.لكلِّّ نيّب حواراّيً، وإن َحَوارِّ 
هللا   رسوُل  »َنَدب  قال:  رواية  وسلم  -ويف  عليه  وذكره.   -صلى هللا   » ثالاثً...  الزبرُي  فانَتَدب  اخلندق،  يوم   الناَس 

 .أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي
 [ ]صحيح[ 6523]جامع: 

 

قال: »كنُت يوم األحزاب ُجعِّْلُت أان وعمُر بُن أيب    -رضي هللا عنهما    -)خ م ت( عبد هللا بن الزبري    -[  304]
يف ُأطُمِّ َحسَّان بنِّ اثبت، فنظرُت، فإذا أان ابلزبري على    -صلى هللا عليه وسلم   -يعين نسوَة النيبِّّ    -سلمَة مع النساءِّ  

، رأيُتَك ختتلف؟ قال: وهل رأيتين اي بينَّ؟ قلُت: نعم، قال: كان  فرسه خيتلف إىل بين قريظة، فلما رجع قلُت: اي   أَبتِّ
قال: من أييت بين ُقريظة فيأتيين ِبربهم؟ فانطلقُت، فلما رََجعُت مجَع يل رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  

ساَن، فكان يُطأطئ يل مرة فأنظر، وُأطأطئ  أبويه، قال: فداك أيب وأمي« ويف رواية »يف ُأطُمِّ حَ  -صلى هللا عليه وسلم -
 وذََكَرُه. أخرجه البخاري ومسلم.  ..« له مرة فينظر.

هللا   رسوُل  يل  »مجع  قال:  الرتمذي  منه  وسلم  -وأخرج  عليه  هللا  وأمِّّي«  -صلى  ِبيب  فقال:  قريظة،  يوم   .أبويه 
 [ ]صحيح[ 6524]جامع: 

 
ٍّ َحَوارِّيٌّ َوالزَُّبرْيُ    -  ماهللا عنهرضي    -عبد هللا بن الزبري)حم(    -[  305] َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »لُِّكلِّّ َنيبِّ َأنَّ النَّيبِّ

«. َأخرجه مسند أمحد.   َحَوارِّيَّ، َواْبُن َعمَّيتِّ
 ُمْرَسٌل لَْيَس فِّيهِّ اْبُن الزَُّبرْيِّ.  مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد،ويف رواية اثلثة، عن . َعْن هَِّشامِّ ْبنِّ ُعْرَوَة، ُمْرَسلٌ ويف رواية اثنية، 

َأْحَمُد، 16115  ،16114  ،16113]مسند:   َرَواُه  ]الهيثمي:  بن عروة[  فيه على هشام  اختلف  إسناد  وهذا  ]شعيب: حديث صحيح،   ]
ِحيحِ  ، َوِإْسَناُد َأْحَمَد اْلُمتَِّصُل ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ

 

، َحدِّْثينِّ َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى  هشام بن عروة  )حب(   –  [ 306] َبِّيهِّ: اَي أََبتِّ ، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن الزَُّبرْيِّ ألِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحَّتَّ ُأَحدَِّث َعْنَك، فَإِّنَّ ُكلَّ أَبـَْناءِّ الصََّحابَةِّ ُُيَدُِّث َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: اَي بُ  َب َرُسوُل اَّللَِّّ يَنَّ،  اَّللَّ َما مِّْن َأَحٍد َصحِّ
ثْـَلَها، َأْو َأْفَضَل، َوَلَقْد َعلِّْمَت اَي ُبيَنَّ  ُتُه مِّ بـْ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بُِّصْحَبٍة إِّالَّ َوَقْد َصحِّ َأنَّ أُمََّك َأمْسَاَء بِّْنَت َأيبِّ َبْكٍر َكاَنْت    َصلَّى اَّللَّ

، َوَلَقْد َعلِّْمَت َأنَّ  ، َوَأنَّ َأْخَوايلِّ محَْ َعائِّشَ حَتْيتِّ َزُة ْبُن  َة بِّْنَت َأيبِّ َبْكٍر َخالَُتَك، َوَلَقْد َعلِّْمَت َأنَّ أُمِّّي َصفِّيَُّة بِّْنُت َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْبُن خَ  ، َوأَبُو طَالٍِّب، َواْلَعبَّاُس، َوَأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ، َوَلَقْد َعلِّْمَت َأنَّ َعمَّيتِّ َخدَُِّيُة بِّْنُت  َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ ايلِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَلقَ  نَـتَـَها فَاطَِّمُة بِّْنُت َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ُخَوْيلٍِّد، وََكاَنْت حَتَْتُه، َوَأنَّ ابـْ ْد َعلِّْمَت َأنَّ أُمَُّه َصلَّى اَّللَّ
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َنُة بِّْنُت   ُتُه  َوْهبِّ ْبنِّ َعْبدِّ َمَنافِّ ْبنِّ زُْهَرَة، َوَأنَّ أُمَّ َصفِّيََّة َومَحَْزَة َهاَلُة بِّْنُت َوْهبِّ ْبنِّ َعْبدِّ َمَنافِّ ْبنِّ زُ آمِّ بـْ ْهَرَة، َوَلَقْد َصحِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقولُ  ْعُتُه َصلَّى اَّللَّ ْحَسَن ُصْحَبٍة َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ، َوَلَقْد مسِّ ْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدُه مَِّن النَّارِّ«  ِبَِّ :  »َمْن قَاَل َعَليَّ َما مَلْ َأُقْل فـَ

 . أخرجه ابن حبان
 ]االلباني: ضعيف إال المرفوع[ ]شعيب: حديث صحيح[  [6982]حبان: 

 

 -رضي اهلل عنه   -سعد بن أبي وقاص  
صلى هللا عليه   -يقول: »مجع يل رسوُل هللا قال: مسعُت سعدا  -رمحه هللا  -)خ م ت( سعيد بن املسيب   -[ 307]

 أبـََوْيهِّ يوم ُأُحد«.  -وسلم
 . أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي

 [ ]صحيح[ 6529]جامع: 
 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ما مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م ت( علي بن أيب طالب   -[ 308]
، فداك أيب وأمِّّي« ويف رواية »ما مسعت رسوَل هللا    -يـَُفّدي أحدًا غرَي سعد بن أيب وقاص، مسعته يوم أحد يقول: اْرمِّ

 .« احلديث. أخرجه البخاري ومسلم. مجع أبويه ألحد إال لسعد بن مالك...  -صلى هللا عليه وسلم
 . وزاد الرتمذي يف آخره »وقال له: ارم، أيُّها الغالُم احلََزوَُّر«

 [ ]صحيح[ 6530]جامع: 
 

قال: »أُنزلت يفَّ أربُع آايت من القرآن، قال: َحَلَفْت أمُّ    -رضي هللا عنه    -)م ت( سعد بن أيب وقاص    -[  309]
َسْعد أن ال تكلَِّّمه أبدا حَّت َيكُفر بدينه، وال أتكَل وال تشرَب، قالت: زعمَت أن هللا وصَّاَك بوالديك فأان أمُّك، وأان  

عليها من اجلَهد فقام ابن هلا يقال له: ُعمارة، فسقاها، فجعلت تدعو على    آمُرك هبذا، قال: مكثْت ثالاثً حَّت ُغشيَ 
[ }وإن جاهداك  8سعد، فأنزل هللا عز وجل يف القرآن هذه اآلية }ووصينا اإلنسان بوالديه ُحسنًا{ ]العنكبوت: اآلية  

الدنيا معروفًا{ ]لقمان:   [ قال: وأصاب  15اآلية  على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف 
صلى هللا عليه    -غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف، فأخذتُه، فأتيُت به رسوَل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  

، فقلُت: نَفْلين هذا السيف، فأان َمْن قد علمَت حاَله، فقال: رُدَّه ]من[ حيث أخذَته، فانطلقُت حَّت ]إذا[  -وسلم
َقَبض، المتين نفسي، فرجعُت إليه، فقلُت: أْعطِّنيهِّ، قال: فشدَّ يل َصْوَته: رُدَُّه من حيث أخذَتُه،  أردُت أن ألقيه يف ال

صلى هللا عليه    -[ ومرضُت، فأرسلُت إىل النيبِّّ  1قال: فأنزل هللا عزَّ وجلَّ }يسألونك عن األنفال{ ]األنفال: اآلية  
م مايل حيث شئ-وسلم ُت، قال: فأىب، قلُت: فالنصُف، قال: فأىب، قلُت: فالثلَث، قال:  ، فأَتين، فقلُت: َدْعين أْقسِّ

ونسقيَك   نُْطعمك،  تعاَل  فقالوا:  واملهاجرين،  األنصار  من  نـََفر  على  وأتيُت  قال:  جائزًا،  الثلث  بعُد  فكان  فسكت، 
: البستان    -قال: فأتيُتهم يف َحشٍّ    -وذلك قبل أن حترَّم اخلمر    -مخراً  زور مشوّي عندهم، وزِّّق  فإذا رأس جَ   -واحَلشُّ

من مخر، فأكلُت وشربُت معهم، قال: فذُكرت األنصار واملهاجرون عندهم، فقلُت: املهاجرون خري من األنصار، قال:  
فأخربتُه، فأنزل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -فأخذ رجل أحد حَلْيي الرأس، فضربين به، فَجرح أنفي، فأتيُت رسوَل هللا  

شأَن اخلمر }إَّنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان{ « ]املائدة: اآلية    -يعين نفسه    -يفَّ  
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90 .] 
ويف آخرها »فضرب به    ويف رواية يف قصة أم سعد »فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها َشَجروا فاها بعصاً، مث أْوَجُروها«.

 أنف َسْعد فَفزره، فكان أنف سعد مفزورًا« أخرجه مسلم. 
أْطَعُم  و  ِّّ؟ وهللا ال  ابلربِّ أمر هللا  »أليس قد  أم سعد:  فذكر قصة، وقالت  أربع آايت،  نزلت يفَّ  قال:  الرتمذي  اختصره 

اآلية   هذه  فنزلت  فاها،  َشَجُروا  يطعموها  أن  أرادوا  إذا  فكانوا  قال:  أوَتْكُفَر،  أموَت،  حَّت  شراابً  أشرُب  وال  طعاماً، 
 . [« 8العنكبوت:  اآلية ] ...{ جاهداك }ووصينا اإلنسان بوالديه حسناً وإن

 [ ]صحيح[ 6533]جامع: 
 

قال: »شكا أهل الكوفة سعدًا إىل عمَر بن اخلطاب، فعزله،   -رضي هللا عنه   -)خ( جابر بن مسرة   -[ 310]
ُن ُيَصلِّّي، فأرسل إليه، فقال: اي أاب إسحاق، إنَّ هؤالء يزعمون  واستعمل عليهم عمارًا، َفَشَكْوا حَّت ذكروا أنه ال ُُيْسِّ

ُن ُتَصلِّّي، قال: أمَّا أان فوهللا إ ، ال أْخرِّم عنها:  -صلى هللا عليه وسلم -ين كنت أصلِّّي هبم صالَة رسولِّ هللا  أنك ال حُتْسِّ
ُأصلِّّي صاليت العشي، فأرُكد يف اأُلوليني، وُأَخفِّف يف اأُلخريني، قال: فإن ذاك الظّن بك اي أاب إسحاق، فأرسل معه  

إال سأل عنه؟ ويثنون ]عليه[ معروفاً، حَّت   إىل الكوفة، يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يَدَْع مسجداً  -أو رجااًل  -رجاًل 
فقال: أمَّا إِّذ نشدتنا فإنَّ   -يكَّن أاب َسْعدة  -دخل مسجدًا لبين عبس، فقام رجل منهم يقال له: ُأسامة بن قتادة 

ية، قال سعد: أما وهللاِّ، ألْدُعونَّ ب ثالث: اللهم إن  سعدًا كان ال يسري ابلسَّرية، وال يقسم ابلسوية، وال يـَْعدُِّل يف الَقضِّ
كان عبُدك هذا كاذابً، قام رايءًا ومُسعة، فأطِّْل ُعُمَرُه، وأطِّْل فـَْقَرُه، وَعرِّْضه للفْت، فكان بعد ذلك إذا ُسئل يقول: شيخ  

فأان رأيُته بعُد قد سقط   -الراوي عن جابر بن مسرة   -كبري مفتون، أصابتين دعوة سعد« قال عبد امللك بن عمري 
 يه من الكِّرَب، وإنه ليتعرَّض للجواري يف الطرق، فيغمزهنَّ. حاجباه على عين
 . أخرجه البخاري

 [ ]صحيح[ 6534]جامع: 
 

قال: »اللهم استجب   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( سعد بن أيب وقاص   -[ 311]
 لسعد إذا دعاك«. 

قال: »اللهم   -صلى هللا عليه وسلم -أخرجه الرتمذي، وقال: وقد روي هذا احلديث عن قـَْيسِّ بنِّ َسْعد: أن النيّب 
ْب لَِّسْعد إذا دعاك«.  اْسَتجِّ

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيحعبد القادر: [ ] 6535]جامع: 
 

: قال: مسعُت سعَد بَن أيب وقاص يقول: »إين ألوُل رَُجل رمى  -رمحه هللا   -)خ م ت( قيس بن أيب حازم   -[ 312]
السَُّمر، وإن كان ومالنا طعام إال احلُْبلة وَوَرق  -صلى هللا عليه وسلم -بسهم يف سبيل هللا، ورأيتُنا نغزو مع رسول هللا 

ْبُت إذًا وَضلَّ عملي. وكانوا   ْلط، مث أصبحْت بنو أسد تُعزِّرين على اإلسالم، لقد خِّ أحُدان لَيَضُع كما تضع الشاة، ماله خِّ
ُن ُيَصلِّّي« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي، وزاد الرتمذي يف أوله يف رواية أخرى   َوَشْوا به إىل ُعَمَر، وقالوا: ال ُُيْسِّ

 . إين ألول رجل أْهراق دماً يف سبيل هللا«»
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 [ ]صحيح[ 6536]جامع: 
 
صلى هللا عليه   -: قال: مسعُت عائشَة تقول: »كان رسوُل هللا -رمحه هللا  -)خ م ت( عبد هللا بن عامر   -[ 313]

ْعنا   -وسلم َسهَِّر َمْقَدمه املدينة ليلة، فقال: ليَت رجاًل من أصحايب ُيرُسين الليلَة، قالت: فبينا حنن كذلك، إذ مسِّ
: ما جاء بك؟  -صلى هللا عليه وسلم -يب وقاص، فقال له رسوُل هللا َخْشَخشَة سالح، فقال: من هذا؟ قال: سعُد بُن أ

صلى هللا   -، فجئُت أحرسه، فدعا له رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: وقع يف نفسي خوٌف على رسولِّ هللا 
 ، مث انم«. -عليه وسلم

عُت غطيطه«، أخرجه البخاري ومسلم  حَّت مس -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية حنوه، ويف آخره »فنام رسوُل هللا 
 .والرتمذي

 [ ]صحيح[ 6537]جامع: 
 

 –رضي اهلل عنه    -أبو عبيدة بن اجلراح                                            
قال: »إن لكلِّّ أمَّة   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه    -)خ م( أنس بن مالك   -[ 314]

 أميناً، وإن أميَننا أيَـُّتها األمَُّة أبو عبيدَة بُن اجلراح« أخرجه البخاري ومسلم. 
عث معنا رجاًل يعلِّّمَنا السُّنََّة  ، فقالوا: اب-صلى هللا عليه وسلم -وملسلم »أنَّ أهل اليمن َقدُِّموا على رسولِّ هللا 

 واإلسالَم، قال: فأخذ بيد أيب عبيدَة ]بنِّ اجلراح[، فقال: هذا أمنُي هذه األمة«. 
وزاد رزين يف األوىل »وفيه نزل }ال جتد قوماً يُؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يـَُوادُّون من حادَّ هللا ورسوله ولو كانوا آابَءهم أو 

بيده، ملا مسع منه يف رسولِّ هللا   -وهو من مجلة ُأسارى بدر   -[ وكان قـََتَل أابه 22]اجملادلة: اآلية  أبناَءهم... { اآلية
َتهِّ« -صلى هللا عليه وسلم -  . ما يكره، وهناه فلم يـَنـْ

 [ ]صحيح[ 6541]جامع: 
 

صلى هللا عليه   -قال: »جاء أهُل جَنران إىل رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ م ت( حذيفة بن اليمان   -[ 315]
، فقالوا: اي رسول هللا، ابعث إلينا رجاًل أميناً، فقال: ألبعثن إليكم رجاًل أميناً حقَّ أمني، فاستشرف هلا الناُس،  -وسلم

 ري ومسلم. قال: فبعث أاب عبيدة بن اجلراح« أخرجه البخا
 مرتني«.  -وعند مسلم »حقَّ أمني، حقَّ أمني 

، فقاال: ابعث معنا أميَنك، قال فإين  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قال: »جاء العاقُب والسَّيُِّّد إىل النيبِّّ 
 سأبعُث معكم... « وذكر احلديث.

َلة بن زُف    ر وهو الراوي عن حذيفة قال: مسعُته منذ ستني سنةقال: وكان أبو إسحاق إذا حدَّث هبذا احلديث عن صِّ
 [ ]صحيح[ 6542]جامع: 

 

، َوَعَزَل َخالَِّد  عبد امللك بن عمري)حم(   -[ 316] ، َعَلى الشَّامِّ ، َأاَب ُعبَـْيَدَة ْبَن اجْلَرَّاحِّ ، قَاَل: اْستَـْعَمَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ  َلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل:   َصلَّى هللاُ عَ ْبَن اْلَولِّيدِّ، قَاَل: فـََقاَل َخالُِّد ْبُن اْلَولِّيدِّ: بُعَِّث َعَلْيُكْم َأمِّنُي َهذِّهِّ اأْلُمَّةِّ، مسِّ
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ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ عَ  « قَاَل أَبُو ُعبَـْيَدَة: مسِّ َلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َخالٌِّد َسْيٌف مِّْن  »َأمِّنُي َهذِّهِّ اأْلُمَّةِّ أَبُو ُعبَـْيدَة ْبُن اجْلَرَّاحِّ
ريَةِّ   «. َأخرجه مسند أمحد.ُسُيوفِّ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ، َونِّْعَم َفََّت اْلَعشِّ

[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح إال أن عبد الملك بن عمير لم يدرك أبا  16823]مسند:  
 [ عبيدة وال عمر 

 

َا، قَاُلوا: َلمَّا بـََلَغ ُعَمُر ْبنُ   -[  317] د ْبنِّ َسْعد، َوَغرْيُِّهِّ لشَّامِّ  )حم( ُشَرْيح ْبنِّ ُعبَـْيد، َورَاشِّ  اخْلَطَّابِّ َسرََغ، ُحدَِّث َأنَّ ابِّ
، فـَُقْلُت: إِّْن َأْدرََكينِّ َأَجلِّي َوأَبُو ُعبَـْيدَ  َة اْلَواَبءِّ يفِّ الشَّامِّ دَّ َة ْبُن اجْلَرَّاحِّ َحيٌّ اْسَتْخَلْفُتُه فَإِّْن  َواَبًء َشدِّيًدا، قَاَل: بـََلَغينِّ َأنَّ شِّ

َ اْسَتْخَلْفتَ  ُ ملِّ ْعُت َرُسوَلَك َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َسأََلينِّ اَّللَّ  يـَُقوُل: »إِّنَّ  ُه َعَلى أُمَّةِّ حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قـُْلُت: إِّيّنِّ مسِّ
« فَأَْنَكَر اْلَقْوُم َذلَِّك، َوقَاُلوا: مَ  يًنا، َوَأمِّيينِّ أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحِّ ٍّ َأمِّ ا اَبُل ُعْلَيا قـَُرْيٍش؟ يـَْعُنوَن َبينِّ فِّْهٍر، مثَّ قَاَل:  لُِّكلِّّ َنيبِّ

َ أَبُو ُعبَـْيَدَة، اْسَتْخَلْفُت ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، فَإِّْن َسأََلينِّ َريبِّّ َعزَّ  ْعُت  فَإِّْن َأْدرََكينِّ َأَجلِّي، َوَقْد تـُُويفِّّ َ اْسَتْخَلْفَتُه؟ قـُْلُت: مسِّ  َوَجلَّ: ملِّ
 د. هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَُّه ُُيَْشُر يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َبنْيَ َيَديِّ اْلُعَلَماءِّ نـَْبَذًة«. َأخرجه مسند أمح َرُسوَلَك َصلَّى 

َوُهَو  108]مسند:   َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات[ ]شاكر: إسناده ضعيف، النقطاعه[  ُمْرَسٌل، [ ]شعيب: حسن 
 [ َراِشٌد َوُشَرْيٌح َلْم ُيْدِرَكا ُعَمرَ 

 

 –رضي اهلل عنه    -عبد الرمحن بن عوف  
كان يقول لنسائه: »إن أمرَُكنَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنها    -)ت( عائشة    -[  318]

دِّيق مث قالت عائشُة    -قالت عائشة: يعين املتصدِّقني    -ون  ِما يُهِّمُّين من بعدي، ولن يصرَب عليكنَّ إال الصابرون الصِّّ
أليب سلمة بنِّ عبد الرمحن: سقى هللا أابك من سلسبيل اجلنة، وكان ابُن عوف قد تصدَّق على أمهات املؤمنني حبديقة  

 . بيعت ِبربعني ألفًا« أخرجه الرتمذي
 [ حسن [ ]األلباني: غريبقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح [ ]عبد القادر: 6539]جامع: 

 

َأنَّ  )حم(    -[  319] اْلمِّْسَورِّ،  بِّْنتِّ  َبْكر  أَْلَف أُم  ْربَعِّنَي  ِبَِّ َعفَّاَن  ْبنِّ  ُعْثَماَن  مِّْن  َلُه  َأْرًضا  اَبَع  َعْوٍف،  ْبَن  الرَّمْحَنِّ  َعْبَد 
يبَِّها، فـََقاَلْت:  دِّيَناٍر، فـََقَسَمُه يفِّ فـَُقَراءِّ َبينِّ زُْهَرَة، َويفِّ   رِّيَن، َوأُمََّهاتِّ اْلُمْؤمِّنِّنَي، قَاَل اْلمِّْسَوُر: فَأَتـَْيُت َعائَِّشَة بَِّنصِّ اْلُمَهاجِّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ  ََذا؟ فـَُقْلُت: َعْبُد الرَّمْحَنِّ، قَاَلْت: َأَما إِّيّنِّ مسِّ : إِّنَّ  لََّم، يـَُقوُل: َوقَ َمْن َأْرَسَل هبِّ اَل اخْلَُزاعِّيُّ
بـَْعدِّي، إِّالَّ الصَّابُِّروَن«، َسَقى اَّللَُّ  َعَلْيُكنَّ  َُيُْنو  قَاَل: »اَل  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  ْبَن َعْوٍف مِّْن  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  الرَّمْحَنِّ  َعْبَد   

 َسْلَسبِّيلِّ اجْلَنَّةِّ. َأخرجه مسند أمحد.
 [ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ  حسن[حديث  [ ]شعيب:25033 ،25032 ،24724]مسند: 

 

هِّ: »إِّنَّ   -رضي هللا عنها    -أم سلمة)حم(    -[  320] َْزَواجِّ يـَُقوُل ألِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْعُت  قَاَلْت: مسِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. َعَلْيُكنَّ بـَْعدِّي هَلَُو الصَّادُِّق اْلَبارُّ، اللَُّهمَّ اْسقِّ َعْبَد الرَّمْحَنِّ ْبَن َعْوٍف مِّْن َسْلَسبِّيلِّ اجْلَنَّةِّ«الَّذِّي َُيُْنو 

 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  [[ ]شعيب: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف26580 ،26559]مسند: 
 

 –رضي اهلل عنه    -العباس بن عبد املطلب  
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: أن العباس دخل على رسولِّ  -رضي هللا عنه  -)ت( عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب    -[  321]
: »ما أْغَضَبَك؟ فقال: اي رسوَل هللا،  -صلى هللا عليه وسلم  -ُمْغَضباً، فقال له رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  

صلى هللا عليه    -فغضب رسوُل هللا    [: ة، وإذا َلُقوان بغري ذلك ]قالأرى قوماً من قريش يـََتالقـَْوَن بينهم بوجوه ُمْسفِّرَ 
حَّت امحرَّ وجُهُه، وقال: والذي نفسي بيده، ال يدخل قلَب رجل إميان حَّت ُيِّبَّكم هلل ورسوله، مث قال: أيُّها    -وسلم

ُو أبيه« أخرجه الرتمذي عن نـْ  . عبد املطلب وحَده الناس، من آَذى َعمِّّي فقد آذاين، إَّنا َعمُّ الرجل صِّ
 [ ضعيف إال قوله ))عم الرجل(( فصحيح[ ]األلباني:  قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر:  6543]جامع:  

 وللقسم األخير من الحديث شاهد صحيح عند الترمذي[  ]شعيب: إسناده ضعيف....
 

قال لعمر يف العباس: »إنَّ    -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه   -)ت( علي بن أيب طالب    -[  322]
ُو أبيه، وكان عمر كلَّمه يف صدقة« أخرجه الرتمذي، وهو طرف من حديث طويل يتضمَّن ذِّْكر الزكاة. نـْ  َعمَّ الرَُّجلِّ صِّ

 [ صحيح لغيره [ ]األلباني: ث حسن، وهو كما قال قال الترمذي: هذا حدي [ ]عبد القادر: 6544]جامع: 
 

: »اي َعمُّ، إذا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  323]
فألَبسنا  كان غداَة االثنني فائتين أنَت وولُدك، حَّت أدعَو لكم بدعوة ينفعك هللا هبا وولَدك، قال: فغدا وَغَدْوان معه،  

   . كَِّساء، مث قال: اللهم اغفر للعباس وَوَلدِّه، مغفرة ظاهرة وابطنة، ال تغادُِّر ذنباً، اللهم احفظه يف َوَلدِّهِّ« أخرجه الرتمذي
 [ حسن ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ]الترمذي: [ 6545]جامع: 

 

وقاص)حم(    -[  324] أيب  بن  عنه  -سعد  »َهَذا    -رضي هللا   : لِّلَعبَّاسِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
 َوَأْوَصُلَها«. َأخرجه مسند أمحد. اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ َأْجَوُد قـَُرْيٍش َكفًّا 

[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: فيه محمد بن طلحة، وثقه غير واحد، وبقية رجال أحمد  1610]مسند:  
 وأبي يعلى رجال الصحيح[ 

 

لِّلَعبَّاسِّ مِّيَزاٌب َعَلى َطرِّيقِّ ُعَمَر ْبنِّ  قَاَل: َكاَن    -مارضي هللا عنه -عبيد هللا بن عباس بن عبد املطلب)حم(    -[  325]
اْلمِّيزَ  َواىَف  فـََلمَّا   ، فـَْرَخانِّ لِّلَعبَّاسِّ  ُذبَِّح  َوَقْد َكاَن  اجْلُُمَعةِّ،  يـَْوَم  ثَِّيابَُه  ُعَمُر  فـََلبَِّس   ، اْلَفْرَخنْيِّ،  اخْلَطَّابِّ بَِّدمِّ  َماٌء  اَب، ُصبَّ 

اْلَفْرَخنْيِّ، َدُم  َوفِّيهِّ  ُعَمَر  َفَصلَّى   فََأَصاَب  َجاَء  مثَّ  ثَِّيابِّهِّ،  َغرْيَ  ثَِّيااًب  َولَبَِّس  ثَِّيابَُه،  َفَطَرَح  ُعَمُر،  رََجَع  مثَّ  بَِّقْلعِّهِّ،  ُعَمُر    فََأَمَر 
َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َوَضَعُه  الَّذِّي  ُع  َلْلَمْوضِّ إِّنَُّه  فـََقاَل: »َواَّللَِّّ  اْلَعبَّاُس،  فََأََتُه   ، لنَّاسِّ َوَأاَن َوسَ   ابِّ  : لِّلَعبَّاسِّ ُعَمُر  فـََقاَل  لََّم«، 

عِّ الَّذِّي َوَضَعُه َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََفَعَل َذلَِّك    َأْعزُِّم َعَلْيَك َلمَّا َصعِّْدَت َعَلى َظْهرِّي َحَّتَّ َتَضَعُه يفِّ اْلَمْوضِّ
ُ َعْنُه. َأخرجه مسند أمح َي اَّللَّ  د. اْلَعبَّاُس َرضِّ

َأنَّ    [[ ]شعيب: حسن، وهذا إسناد منقطع[ ]شاكر: إسناده ضعيف، النقطاعه1790]مسند:   ِإالَّ  ِثَقاٌت  َوِرَجاُلُه  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي: 
ُ َأْعَلمُ  ِ ْبِن َعبَّاٍس، َوَّللاَّ   [ِهَشاَم ْبَن َسْعٍد َلْم َيْسَمْع ِمْن ُعَبْيِد َّللاَّ

 

 – عنه  رضي اهلل   -جعفر بن أبي طالب  
: »رأيت جعفراً يطري يف  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة   -[ 326]

 .اجلنة مع املالئكة« أخرجه الرتمذي
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عبد القادر: في سنده عبد هللا بن جعفر بن نجيح السعدي، وهو ضعيف[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح بطرقه ] [ 6547]جامع: 
 وشواهده[ 

 
قال جلعفر بن أيب طالب:   -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( الرباء بن عازب    -[ 327]

   . »أشبهَت َخْلقي وُخُلقي«
 وهذا طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم.  ،أخرجه الرتمذي، قال: ويف احلديث قصة، ومل يذكرها

 [ ]صحيح[ 6551]جامع: 
 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   -[ 328] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   -رضي هللا عنه    -)حم( ُعبَـْيدِّ اَّللَّ ْبنِّ َأْسَلَم، َمْوىَل النَّيبِّ
َْعَفرِّ ْبنِّ َأيبِّ طَالٍِّب: »َأْشبَـْهَت َخْلقِّي َوُخُلقِّي«. َأخرجه مسند أمحد.   َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل جلِّ

 [ [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ 19009ند: ]مس
 

َياٌن    -  مارضي هللا عنه  -عبد هللا بن جعفر)حم(    -[  329] بـْ َلْو رَأَيـَْتينِّ َوقـَُثَم َوُعبَـْيَد اَّللَِّّ اْبيَنْ َعبَّاٍس، َوحَنُْن صِّ قَاَل: 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى َدابٍَّة، فـََقاَل: »اْرفـَُعوا َهَذا إِّيَلَّ« قَاَل: َفحَ  ْرفـَُعوا  َمَلينِّ َأَماَمُه، َوقَاَل لُِّقَثَم: انـَْلَعُب، إِّْذ َمرَّ النَّيبِّ

هِّ   اْسَتَحى مِّْن َعمِّّ َفَما  قـَُثَم،  َعبَّاٍس مِّْن  إِّىَل  َأَحبَّ  ُعبَـْيُد اَّللَِّّ  َورَاَءُه، وََكاَن  َفَجَعَلُه  إِّيَلَّ  قَاَل: مثَّ َهَذا  َوتـَرََكُه،  قـَُثًما  َأْن مَحََل 
اْخُلْف جَ  َمَسَح: »اللَُّهمَّ  َوقَاَل ُكلََّما  ي َثالاًث،  قَاَل:  َمَسَح َعَلى رَْأسِّ قـَُثُم؟  فـََعَل  َما  لَِّعْبدِّ اَّللَِّّ:  قـُْلُت  قَاَل:  َوَلدِّهِّ«  ْعَفًرا يفِّ 

خْلرَْيِّ، قَاَل: َأَجْل. َأخرجه مسند أمحد.  خْلَرْيِّ َوَرُسولُُه ابِّ ُ َأْعَلُم ابِّ  اْسُتْشهَِّد، قَاَل: قـُْلُت: اَّللَّ
 رواه أحمد ورجاله ثقات[  [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي:1760]مسند: 

 

 احلسن واحلسني ابنا علي بن أبي طالب عليهم السالم 
واحلسُن   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رأيُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( الرباء بن عازب    -[ 330]

بَّه« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي. وللرتمذي أيضا: »أن النيبَّ  بُّه فَأحِّ   -بُن علّي على عاتقه، يقول: اللهم إين ُأحِّ
بَّهما«أْبَصَر َحَسناً وُحَسْيناً  -صلى هللا عليه وسلم  . فقال: اللهم إين ُأحبُّهما فأحِّ

 [ ]صحيح[ 6552]جامع: 
 

يف طائفة من النهار،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: خرجُت مع النيب  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 331]
نـَُقاَع، مث انصرف حَّت أتى خَمبأ فاطمة، فقال: أمثَّ ُلَكُع؟    -يعين َحَسناً   -ال يكلِّّمين، وال أكلِّّمه، حَّت جاء ُسوَق بين قـَيـْ

ا حتبسه أُمُّه ألن َخاابً، فلم يلبْث أن جاء يسعى حَّت اعتنق كلُّ واحد منهما صاحَبه،   فظننا أنَّه إَّنَّ تغسله، أو تـُْلبَِّسه سِّ
بُّه فأحبَّه وأحبَّ َمْن ُُيبُّه«. -صلى هللا عليه وسلم -فقال رسوُل هللا   : »اللهم إين أحِّ

فانصرف وانصرفُت، فقال:   يف سوق من أسواق املدينة،  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »كنُت مع رسولِّ هللا 
َخاُب، فقال النيبُّ  ، فقام احلسن بُن علّي ميشي يف عنقه السِّّ صلى هللا عليه   -أي ُلَكع، ثالاثً، ادُْع احلسَن بن عليِّ

بيده هكذا فالتزمه، وقال: اللهم إين أحبُّه وأحبُّ َمْن ُُيبُّه« قال أبو هريرة: فما كان أحد أحبَّ إيلَّ من احلسن   -وسلم
 . ما قال. أخرجه البخاري ومسلم -صلى هللا عليه وسلم -بن علّي بعد ما قال رسوُل هللا  
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 [ ]صحيح[ 6555]جامع: 
 

ذات ليلة يف بعض   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »طرقُت النيبَّ  -رضي هللا عنه   -)ت( أسامة بن زيد   -[ 332]
لى شيء، ال أدري ما هو؟ فلما فرغُت من حاجيت قلُت:  وهو مشتمل ع -صلى هللا عليه وسلم -احلاجة، فخرج النيبُّ 

ما هذا الذي أنَت مشتمل عليه؟ فكشفه، فإذا َحَسن وُحَسني على َورَِّكْيه، فقال: هذان ابـَْناي وابنا ابنيت، اللهم إين  
 . أخرجه الرتمذي  «.أحبُّهما فأحبَّهما وأحبَّ َمن ُُيبُّهما

 [ حسن: حديث حسن[ ]األلباني: رعبد القاد][  غريبهذا حديث حسن ]الترمذي: [ 6556]جامع: 
 

،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -( يعلى بن مرة جه )ت  -[ 333] : »ُحَسنْي مِّينِّّ
ْبط من األسباط«    وأان من ُحَسنْي، أحبَّ هللا من أَحبَّ ُحَسْيناً، حسني سِّ

ٍد  وعن   ُمْ   -رمحه هللا-َسعِّيدِّ ْبنِّ َأيبِّ رَاشِّ ْبَن ُمرََّة، َحدَّثـَُهْم َأهنَّ يـَْعَلى  َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل طََعاٍم   َأنَّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  َخَرُجوا َمَع النَّيبِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأَماَم   كَّةِّ، قَاَل: فـَتَـَقدََّم النَّيبِّ ، َوَبَسَط َيَدْيهِّ، َفَجَعَل اْلُغاَلُم  ُدُعوا َلُه، فَإَِّذا ُحَسنْيٌ يـَْلَعُب يفِّ السِّّ اْلَقْومِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحَّتَّ َأَخَذُه، َفَجَعَل إِّْحَدى َيَدْيهِّ حَتْتَ يَفِّرُّ هَ  ُكُه النَّيبِّ  َذْقنِّهِّ، َواأْلُْخَرى يفِّ فَْأسِّ  اُهَنا َوَهاُهَنا، َوُيَضاحِّ
َأحَ  َمْن   ُ اَّللَّ َأَحبَّ  ُحَسنْيٍ،  مِّْن  َوَأاَن   ، مِّينِّّ »ُحَسنْيٌ  َوقَاَل:  فـََقبـََّلُه  هِّ  «رَْأسِّ اأْلَْسَباطِّ مَِّن  ْبٌط  سِّ ُحَسنْيٌ  ًنا،  ُحَسيـْ أخرجه    بَّ 

 . وابن ماجه الرتمذي
 [ حسن[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال: رعبد القاد [ ]144 ]ماجه:[ 6557]جامع: 

 

: »احلسن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال يل رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري   -[ 334]
 . واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة« أخرجه الرتمذي 

 [ صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6558]جامع: 
 

قال: كنُت شاهدًا البن عمَر وسأله رُجل عن  -رمحه هللا  -)خ ت( عبد الرمحن بن أيب نعم البجلي الكويف   -[ 335]
َدمِّ البعوض؟ فقال: ِمن أنَت؟ قال: مِّْن أهل العراق، فقال: انظروا إىل هذا، يسأُلين عن َدمِّ البعوض، وقد قتلوا ابَن  

النيب هللا-صلى هللا عليه وسلم   -النيبِّّ   الدنيا!  -صلى هللا عليه وسلم  -  ، ومسعُت  َرُْيَانـََتاي من  ويف  «.  يقول: »ُها 
رواية شعبة قال: »وأحسبه سأل َعنِّ املُْحرِّمِّ يقتل الذابب؟ قال: اي أهل العراق، تسألوان عن قتل الذابب، وقد قتلُتم  

 «.... وذكر احلديث-صلى هللا عليه وسلم -ابن بنتِّ رسولِّ هللا 
 «. م عن صغرية، وأجرأهم على كبرية!!... وذكر احلديث« ويف آخره »وُها سيدا شباب أهل اجلنةويف رواية »ما أسأهلَ 

 . أخرجه البخاري، وأخرج الرتمذي األوىل، وزاد فيها »عن دم البعوض يصيب الثوب«
 [ ]صحيح[ 6559]جامع: 

 

يف   -صلى هللا عليه وسلم -: عن أبيه قال: »خرج علينا رسوُل هللا -رمحه هللا  -)س( عبد هللا بن شداد   -[ 336]
، وهو حامل حسناً   فوضعه، مث كربَّ للصالة   -صلى هللا عليه وسلم  -فتقدَّم النيبُّ  -أو ُحَسيناً  -إحدى صاليت العشيِّ

صلى هللا   -ل أيب: فرفعُت رأسي، فإذا الصيبُّ على ظهر رسولِّ هللا فصلى، فسجد بني َظْهَرايَنْ صالة سجدة أطاهلا، قا
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الصالة قال الناس: اي   -صلى هللا عليه وسلم -وهو ساجد، فـََرَجْعُت إىل سجودي، فلما قضى رسوُل هللا  -عليه وسلم
أنه يُوَحى إليَك، قال: كلُّ   رسوَل هللا، إنك َسَجْدَت بني َظْهَرايَنْ صالتك سجدة أطلتها، حَّت ظننا أنه قد حدث أمر، أو

 . مل يكن، ولكن ابين ارحتلين، فكرهُت أن ُأعجَله حَّت يقضَي حاَجَتُه«. أخرجه النسائي
 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 6560]جامع: 

 

نا، فجاء احلسن  خَيْطُبُ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت د س( بريدة    -[ 337]
من   -صلى هللا عليه وسلم -واحلسني عليهما السالم، وعليهما قميصان أمحران ميشيان ويـَْعثُران، فنزل رسوُل هللا 

َنٌة{ ]التغابن:  ا َأْمَواُلُكم َوَأْواَلدُكم فِّتـْ [ نظرت إىل هذين  15املنرب، فحملهما، ووضعهما بني يديه، مث قال: صدق هللا }إَّنَّ
 شيان ويعثران، فلم أصرب حَّت قطعُت حديثي ورفعُتهما«.الصبّيني مي

مث أخذ يف اخلُطبة«   -أخرجه الرتمذي، ومل يذكر أبو داود »ووضعهما بني يديه« وقال يف آخره: »رأيت هذين فلم أْصربِّ 
 .ومل يذكر النسائي »ووضعهما بني يديه« أيضاً 

 [ حصحي[ ]األلباني: إسناده حسن [ ]عبد القادر: 6561]جامع: 
 

صلى هللا   -قال: »مسعُت أاب بكرة يقول: رأيُت رسول هللا   -رمحه هللا  -)خ س ت د( احلسن البصري   -[ 338]
على املنرب، واحلسُن بن علّي إىل جنبه، وهو يـُْقبُِّل على الناس َمرَّة، وعليه أخرى، ويقول: إن ابين هذا   -عليه وسلم

 ني عظيمتني« أخرجه النسائي. سيِّّد، ولعلَّ هللا أن ُيْصلَِّح به بني فئتني من املسلم
 املنرب، فقال: إن ابين هذا سيِّّد، ُيْصلُح هللا به بني فئتني«   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي قال: »صعِّد النيبُّ 

أن   للحسن بن علّي، »إنَّ ابين هذا َسيِّّد، وإين ألرجو  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: قال رسوُل هللا 
 يصلَح هللا به بني فئتني من أميت«.

  .ويف رواية »ولعلَّ هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني«
 [ ]صحيح[ 6562]جامع: 

 

وكان احلسن بُن   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »رأيت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( أبو جحيفة    -[ 339]
 . علّي ُيْشبُِّهه« أخرجه الرتمذي

 [ ]األلباني: صحيح[ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال : رعبد القاد [ ] 6565]جامع: 
 
َ ُعبيد هللا بن زايد برأس احلسني، فُجعل يف َطْست،   -رضي هللا عنه   -)خ ت( أنس بن مالك   -[ 340] قال: »ُأيتِّ

  -صلى هللا عليه وسلم  -فجعل ينُكُت، وقال يف ُحْسنِّه شيئاً، قال أنس: فقلت: وهللا، إنه كان أشَبههم برسول هللا 
 وكان خمضوابً ابلَومْسة«.  

زايد، فجيء برأس احلسني، فجعل يضرب بقضيب يف أنفه، ويقول: ما رأيُت مثل هذا   ويف رواية قال: »كنت عند ابن 
 . أخرج األوىل البخاري، والثانية الرتمذي «.-صلى هللا عليه وسلم -ُحْسناً، فقلت: أما إنَّه كان من أشَبههم برسول هللا 

 [ ]صحيح[ 6568]جامع: 
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قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأَحبَّ احلََْسَن َواحْلَُسنْيَ   -رضي هللا عنه   - أبو هريرة  )جه(  -[ 341]
» ، َوَمْن أَبـَْغَضُهَما فـََقْد أَبـَْغَضينِّ  . ابن ماجهأخرجه . فـََقْد َأَحبَّينِّ

 [ ]شعيب: إسناده حسن  ]األلباني: حسن[[ : إسناده صحيح رجاله ثقات البوصيري [ ]143 ]ماجه:

 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحامَِّل احلََْسَن ْبَن َعلِّيٍّ َعَلى   -رضي هللا عنه   - أبو هريرة  )جه(  -[ 342] قَاَل: »رَأَْيُت النَّيبِّ
يُل َعَلْيهِّ«  . ابن ماجهأخرجه . َعاتِّقِّهِّ، َولَُعابُُه َيسِّ

 [ إسناده صحيح]األلباني: صحيح[ ]شعيب:   [ورجاله رجال الصحيح ،: إسناده صحيحالبوصيري [ ]658 ]ماجه:
 

لَِّسانَُه    -رضي هللا عنه    -معاوية)حم(    -[  343] مَيُصُّ   " َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  رَأَْيُت  قَاَل:    -قَاَل:  َأْو 
َعَلْيهِّ   ْبَن َعلِّيٍّ َصَلَواُت اَّللَِّّ  يـَْعينِّ احلََْسَن  َلْن يـَُعذََّب    -َشَفَتُه،  َعَلْيهِّ  َوإِّنَُّه  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َشَفَتانِّ َمصَُّهَما  َأْو  لَِّساٌن 

 َوَسلََّم ". َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف،  16848]مسند:  
 [ وهو ثقة

 

أَب  -[  344] َلى  و)حم(  َأوِّ    -رضي هللا عنه    -لَيـْ احلََْسُن  َبْطنِّهِّ  َوَعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  أَنَُّه َكاَن عِّْنَد 
َنا إِّلَْيهِّ،  قَاَل: فـََباَل َحَّتَّ رَأَْيُت بـَْوَلُه َعَلى َبْطنِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   -َشكَّ زَُهرْيٌ    -احْلَُسنْيُ    َأَسارِّيَع قَاَل: فـََوثـَبـْ

متَْ  فََأَخَذ  قَاَل:  َعَلْيهِّ.  َفَصبَُّه  َاٍء  ِبِّ َدَعا  مثَّ  قَاَل:   » اْبينِّ تـُْفزُِّعوا  اَل  َأْو   ، اْبينِّ »َدُعوا  فـََقاَل:  قَاَل:  قَاَل:  الصََّدَقةِّ  مَتْرِّ  مِّْن  َرًة 
 وُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّْن فِّيهِّ. فََأْدَخَلَها يفِّ فِّيهِّ، قَاَل: فَانـْتَـَزَعَها َرسُ 

َُيُْبو َحَّتَّ َصعَِّد َعَلى صَ ويف رواية أخرى،   ْبُن َعلِّيٍّ  َفَجاَء احلََْسُن  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ فـََباَل  قَاَل: ُكنَّا عِّْنَد  ْدرِّهِّ، 
َتَدْراَنُه لَِّنْأُخذَ  َاٍء َفَصبَُّه َعَلْيهِّ. َعَلْيهِّ، قَاَل: فَابـْ «، قَاَل: مثَّ َدَعا ِبِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْبينِّ اْبينِّ  ُه، فـََقاَل النَّيبِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  
 [ ُه ِثَقاتٌ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجالُ 19059 ،19056 ،19057]مسند: 

 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّّي، فَإَِّذا َسَجَد َوَثَب احلََْسُن    -رضي هللا عنه    -)حم( أَبُو َبَكَرةَ   -[  345]
َعَل َذلَِّك َغرْيَ َمرٍَّة، فـََلمَّا  َع، قَاَل: فَـ َعَلى َظْهرِّهِّ، َوَعَلى ُعُنقِّهِّ، َفرَيَْفُع َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَفْـًعا رَفِّيًقا لَِّئالَّ ُيْصرَ 

ًئا َما رَأَيـَْناَك َصنَـْعَتُه، قَاَل: »إِّ  نـَْيا، َوإِّنَّ َقَضى َصاَلَتُه، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، رَأَيـَْناَك َصنَـْعَت ابحْلََسنِّ َشيـْ َرُْيَاَنيتِّ مَِّن الدُّ نَُّه 
ُ َأْن ُيْصلِّحَ    بِّهِّ َبنْيَ فِّئَـَتنْيِّ مَِّن اْلُمْسلِّمِّنَي«. َأخرجه مسند أمحد. اْبينِّ َهَذا َسيٌِّّد، َوَعَسى اَّللَّ

، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل  20516]مسند:  ِحيِح َغْيَر  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ الصَّ
 [ قَ ُمَباَرِك ْبِن َفَضاَلَة َوَقْد ُوثِّ 

 

َعْنُه إِّْذ قَاَم رَُجٌل مَِّن   زهري بن األقمر)حم(    -[  346]  ُ َي اَّللَّ َنَما احلََْسُن ْبُن َعلِّيٍّ خَيُْطُب بـَْعَدَما قُتَِّل َعلِّيٌّ َرضِّ قَاَل: بـَيـْ
َوتِّهِّ يـَقُ  َعُه يفِّ َحبـْ بَـلِّّغِّ    وُل: »َمنْ اأْلَْزدِّ آَدُم ُطَواٌل فـََقاَل: َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َواضِّ بَُّه، فـَْليـُ َأَحبَّينِّ فـَْلُيحِّ

ثـُْتُكْم. َأخرجه مسند أمح   د.الشَّاهُِّد اْلغَائَِّب«، َوَلْواَل َعْزَمُة َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َما َحدَّ
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لم يخرج له    -وهو عبد هللا -[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن صحابيه ابن أبي الجدعاء  23106]مسند:  
 ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفُه[  [سوى الترمذي وابن ماجه 

 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيُضمُّ إِّلَْيهِّ َحَسًنا َوحُ  -[  347] ًنا يـَُقولُ )حم( َعطَاء، َأنَّ رَُجاًل َأْخرَبَُه: أَنَُّه رََأى النَّيبِّ : »اللَُّهمَّ إِّيّنِّ  َسيـْ
بـَُّهَما«. َأخرجه مسند أمحد.  بـُُّهَما فََأحِّ  ُأحِّ

ِحيحِ   [[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات23133]مسند:   [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

هريرة    -[  348] أبو  عنه    -)حم(  هللا  بـُُّهَما    -رضي  ُأحِّ إِّيّنِّ  »اللَُّهمَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
بـَُّهَما«. َأخرجه مسند أمحد.  فََأحِّ

 [ [ ]شعيب: إسناده قوي[ ]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ 9759]مسند: 
 

قَاَل: ُكنَّا ُنَصلِّّي َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلعَِّشاَء، فَإَِّذا َسَجَد   -رضي هللا عنه  -)حم( أبو هريرة   -[ 349]
، فَإَِّذا َعاَد  َوَثَب احلََْسُن َواحْلَُسنْيُ َعَلى َظْهرِّهِّ، فَإَِّذا رََفَع رَْأَسُه، َأَخَذُُهَا بَِّيدِّهِّ مِّْن َخْلفِّهِّ َأْخًذا رَفِّي ًقا، فـََيَضُعُهَما َعَلى اأْلَْرضِّ

َذْيهِّ، قَاَل: فـَُقْمُت إِّلَْيهِّ، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأرُ  دُُُّهَا، َفرَبََقْت بـَْرَقٌة، فـََقاَل  َعاَدا، َحَّتَّ َقَضى َصاَلَتُه، َأقْـَعَدُُهَا َعَلى َفخِّ
ُكَما«. قَاَل: فَ  ُمِّّ  َمَكَث َضْوُؤَها َحَّتَّ َدَخاَل. َأخرجه مسند أمحد. هَلَُما: »احْلََقا ِبِّ

 [ َمَد ِثَقاتٌ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوَقاَل: ِفي َلْيَلٍة ُمْظِلَمٍة. َوِرَجاُل َأحْ 10660 ،10659]مسند: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يفِّ اْلَمَنامِّ بِّنِّْصفِّ النـََّهارِّ    -  ما رضي هللا عنه  -ابن عباس)حم(    -[  350] َّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: " رَأَْيُت النَّيبِّ
اَّللَِّّ  َرُسوَل  اَي  قـُْلُت:  قَاَل:  ًئا  َشيـْ فِّيَها  يـَتَـتَـبَُّع  َأْو  يـَْلَتقِّطُُه  َدٌم  فِّيَها  قَاُرورٌَة  َمَعُه  َأْغرَبَ  قَ َأْشَعَث  َهَذا؟  َما  احْلَُسنْيِّ    َدُم  اَل: 

 َذلَِّك اْليَـْوَم«. َأخرجه مسند أمحد.  َوَأْصَحابِّهِّ مَلْ َأَزْل أَتـَتَـبـَُّعُه ُمْنُذ اْليَـْوَم " قَاَل َعمَّاٌر: »َفَحفِّْظَنا َذلَِّك اْليَـْوَم فـََوَجْداَنُه قُتِّلَ 
ِحيحِ ]الهيثمي: َرَواُه أَ   []شعيب: إسناده قوي على شرط مسلم[  2553  ،2165]مسند:   ، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ ]شاكر:    [ْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ

 إسناده صحيح[  
 

َدَخَل َعَليَّ   -[  351] َلَقْد  ْحَداُُهَا: "  قَاَل إلِِّّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ  ْبَن َسعِّيٍد  َعْبَد اَّللَّ  مَلْ  )حم(  َمَلٌك  اْلبَـْيَت   
َأرَيـُْتَك   ْئَت  َوإِّْن شِّ َمْقُتوٌل،  ُحَسنْيٌ  َهَذا  ابـَْنَك  إِّنَّ   : فـََقاَل يلِّ َلَها،  قـَبـْ َعَليَّ  قَاَل:  َيْدُخْل  َا "  يـُْقَتُل هبِّ الَّيتِّ  اأْلَْرضِّ  تـُْربَةِّ  مِّْن 

 »فََأْخَرَج تـُْربًَة مَحَْراَء«. َأخرجه مسند أمحد. 
ِحيحِ 26524]مسند:   [ [ ]شعيب: حديث حسن بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي، فَإَِّذا َسَجَد َوَثَب    قَاَل:   -رضي هللا عنه    -  عبد هللا  (حب   )خز  -[  352] َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ْجرِّهِّ، فـََقاَل: "َمْن  احلََْسُن َواحْلَُسنْيُ َعَلى َظْهرِّهِّ، فَإَِّذا َمنَـُعوُُهَا َأَشاَر إِّلَْيهِّْم َأْن َدُعوُُهَا، فـََلمَّا َقَضى الصَّاَلَة   َوَضَعُهَما يفِّ حِّ

بَّ َهَذْينِّ"    . َأَحبَّينِّ فـَْلُيحِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّّي َواحلََْسُن َواحْلَُسنْيُ يَثَِّبانِّ َعَلى َظْهرِّهِّ، فـَيـُبَ   ويف رواية عند ابن حبان،  ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ اعُِّدُُهَا  قَاَل: َكاَن النَّيبِّ

بَّ َهَذْينِّ«  النَّاُس، فـََقاَل صَ  يبِّ ُُهَا َوأُمِّّي َمْن َأَحبَّينِّ فـَْلُيحِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َدُعوُُهَا، ِبَِّ    لَّى اَّللَّ
 . وابن حبان أخرجه ابن خزمية 
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]االعظمي: )إسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم إال أنه إنما    : إسناده حسن من أجل عاصم[[ ]ياسين6970]حبان:    [887]خزيمة:  
 [ ( ناصر -متابعة  وهو ابن أبي بهدلة-أخرج لعاصم 

 

َاٍل لَُه َأنَّ احْلَُسنْيَ ْبَن    )حب(  -[  353] ، قَاَل: بـََلَغ اْبَن ُعَمَر َوُهَو ِبِّ ِّّ َقُه َعَلى  الشَّْعيبِّ ، فـََلحِّ ، َقْد تـََوجََّه إِّىَل اْلعَِّراقِّ َعلِّيٍّ
فـََقاَل: َعتـُُهْم،  َوبـَيـْ اْلعَِّراقِّ  َأْهلِّ  َهذِّهِّ ُكُتُب  فـََقاَل:  أَْيَن؟  إِّىَل  فـََقاَل:  َثاَلثٍَة،  َأْو  يـَْوَمنْيِّ  ريَةِّ  اْبُن    َمسِّ َلُه  فـََقاَل  فََأىَب،  تـَْفَعْل،  اَل 

رْبِّيَل َعلَ  َرةِّ، فَاْخَتاَر اآْل ُعَمَر: »إِّنَّ جِّ نـَْيا َواآْلخِّ َُه َبنْيَ الدُّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَخريَّ َّ َصلَّى اَّللَّ نـَْيا،  ْيهِّ السَّاَلُم أََتى النَّيبِّ َرَة، َومَلْ يُرِّدِّ الدُّ خِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،   نْ َوإِّنََّك َبْضَعٌة مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ُكْم«، فََأىَب، فَاْعتَـنَـَقُه اْبُن ُعَمَر، َوقَاَل: »َأْستَـْودُِّعَك اَّللََّ،  َكَذلَِّك يُرِّيُد مِّ

 . أخرجه ابن حبان َوالسَّاَلُم«
، 610/ 7[ ]االلباني: حسن[ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الصحيح، غير يحيى بن إسماعيل بن سالم، فقد وثقه المؤلف  6968]حبان:  

رواه الطبراني في "األوسط" والبزار، ورجاله  :  الهيثميتعديال[ ]ولم يذكر فيه جرحًا وال    9/126وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم  
 [ ثقات 

 

 زيد بن حارثة وابنه أُسامة رضي اهلل عنهما 
، فقلُت:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »َقدِّْمُت على رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( جبلة بن حارثة   -[ 354]

اي رسول هللا، ابـَْعْث معي أخي زيدًا، قال: هو ذاك، انطلق إليه، فإن ذهب معك مل أمنْعه، فجاء زيد فقال: اي رسوَل  
 .  مع أخي، ورأيُت أنَّ رَْأَي أخي أفضُل من رأيي« أخرجه الرتمذيهللا، أَو أْخَتاُر عليك أحدًا؟ قال جبلُة: فأقمُت أان

 [ حسن[ ]األلباني: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف: شعيب][  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6571]جامع: 
 

بـَْعثاً،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: بعث رسوُل هللا   -رضي هللا عنهما   -)خ م ت( عبد هللا بن عمر   -[ 355]
: »إن َتْطعنوا يف  -صلى هللا عليه وسلم -وأمََّر عليهم أسامَة بَن زيد، فطعن بعُض الناس يف إمارته، فقال رسوُل هللا 

 هللا، إْن كان خلليقاً لإلمارة، وإن كان َلمِّْن أَحبَّ الناس إيّل، وإنَّ هذا  إمارته فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قبل، َواميُْ 
 َلمِّْن أحبِّّ الناس إيلَّ بعَده«. 

 أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي. 
قال وهو على املنرب: »إْن تطعنوا يف إمارته... وذكر حنوه« ويف آخره   -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم أن رسوَل هللا  

 .يكم به، فإنه من صاحليكم«»وُأوص
 [ ]صحيح[ 6572]جامع: 

 
قد عقد يل   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)ت( أسامة بن زيد   -[ 356]

وُل  أتيُته يوماً، فجعل رس -صلى هللا عليه وسلم  -لَِّواءا يف مرضه الذي مات فيه، وبـََرْزُت ابلناس فلما ثـَُقل رسوُل هللا 
يضع يَده عليَّ ويـَْرفـَُعها، فعرفُت أنه كان يدعو يل، فلما بويع أليب بكر، كان أول ما   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

، إال أنه كان سألين يف عمر: أن -صلى هللا عليه وسلم  -صنع، أمر إبْنفاذِّ تلك الراية اليت كان عقدها يل رسوُل هللا 
 أتركه له، ففعلُت«.

 كرها رزين. هذه الرواية ذ 
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َهَبْطُت، وهبَط الناُس إىل املدينة، فدخلُت على   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قال: »ملا ثـَُقل رسوُل هللا  
يضع يديه   -صلى هللا عليه وسلم -، وقد ُأْصمَِّت فلم يتكلَّم، فجعل رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

 . يدعو يل« علّي ويرفعهما، فعرفُت أنه
إسناده   :شعيب]  [حسن]عبد القادر: فيه عنعنة محمد بن إسحاق[ ]األلباني: [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6573]جامع: 

 [ حسن، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد 
 

كان أيخذه واحلسَن بَن    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ( أسامة بن زيد   -[ 357]
بُّهما« أو كما قال.  بَّهما، فإين ُأحِّ  علّي، فيقول: »اللهم أحِّ

ذِّه، ويـُْقعُِّد احلسَن على فخ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: كان النيبُّ  ذه األخرى، مث  أيخذين فـَيـُْقعُِّدين على َفخِّ
 .َيُضمُّهما، مث يقول: »اللهم إين أْرمَحُُها، فَاْرمَحُْهما« أخرجه البخاري

 [ ]صحيح[ 6574]جامع: 
 

َي خماَط أسامَة،   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: أراد رسوُل هللا   -رضي هللا عنها  -)ت( عائشة   -[ 358] أن يـَُنحِّّ
بُّه. أخرجه الرتمذي بِّّيه، فإين ُأحِّ  .قالت عائشة: دعين حَّت أان الذي أفعل، فقال: اي عائشة، َأحِّ

 [ صحيح]األلباني:  [ما قال قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو ك[ ]عبد القادر: 6575]جامع: 
 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   - ارضي هللا عنه  -  )حم( َعائَِّشةُ   -[ 359] ُغَض ُأَساَمَة بـَْعَدَما مسِّ ََحٍد َأْن يـَبـْ َبغِّي ألِّ اَل يـَنـْ
بَّ ُأَساَمَة«. َأخرجه مسند أمحد.   َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َكاَن ُيِّبُّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسوَلُه، فـَْلُيحِّ

 [ وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، 25234]مسند: 
 

قَاَلْت: »َما بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم زَْيَد ْبَن َحارِّثََة يفِّ َجْيٍش    - ارضي هللا عنه  -  عائشة)حم(   -[ 360]
 ْعَدُه اْسَتْخَلَفُه«. َأخرجه مسند أمحد.َقطُّ إِّالَّ َأمََّرُه َعَلْيهِّْم َوَلْو بَقَِّي بَـ 

صحيح اإلسناد،  ]الحاكم:  [ ]شعيب: إسناده حسن إن صحَّ سماُع البهي: وهو عبد هللا من عائشة[  26410  ،26174  ،25898]مسند:  
 [ ولم يخرجاه

 

 –رضي اهلل عنه    -عَمَّار بن ياسر  
صلى هللا   -قال: »جاء عماُر بُن ايسر، َيْسَتأذُِّن على النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -)ت( علي بن أيب طالب   -[ 361]

 . ، فقال: ائذنوا له، مرحبا ابلطيِّّب املُطيَّب« أخرجه الرتمذي-عليه وسلم
 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده حسن ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6579]جامع: 

 

  -أن رسوَل هللا  -أبو قَتادة  -قال: »أخربين َمن هو َخرْي مِّينِّّ  -رضي هللا عنه   -)م( أبو سعيد اخلدري   -[ 362]
قال لعمَّار حني جعل َُيْفُِّر اخلَْنَدَق، وجعل مَيَْسُح رأَسه، ويقول: بؤس ابن مُسَيَّة، تقُتلك فئة   -صلى هللا عليه وسلم

 ابغية«.
، ومل ُيسمه«، ويف أخرى »ويقول: َوْيَس، أو اي َوْيَس ابن مسّية« أخرجه مسلمويف رواية »َمن هو خري   . مينِّّ
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 [ ]صحيح[ 6580]جامع: 
 

لَِّعمَّار: »تقتـُُلك الفئُة   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنها   -)م( أم سلمة    -[ 363]
 الباغيُة«.

 . ئة الباغيُة« أخرجه مسلمويف رواية قال: »تـَْقُتُل عّمارًا الف
 [ ]صحيح[ 6581]جامع: 

 

ْر ]عمار[،   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة   -[ 364] قال لعمار: »أْبشِّ
   . تقتلك الفئة الباغية«

 [صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح غريب ]الترمذي: [ 6582]جامع: 
 

قال: قال يلِّ ابُن عباس والبنه علّي: »اْنطَلِّقا إىل أيب   -رضي هللا عنهما  -موىل ابن عباس  -)خ( عِّكرمة   -[ 365]
يف حائط ُيْصلُِّحه، فأخذ رَِّداءه فاْحَتىَب، مث أْنَشأ ُُيدِّثنا حَّت أتى على ذِّْكر   سعيد، فَامْسَعا من حديثه، فانطلقنا، فإذا هو

، فجعل النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم -بناء املسجد، فقال: ُكنَّا حَنمل لَبَِّنة لَبَِّنة، وعمار ]ُيمل[ لَبِّنَـَتنْي لبنتنْي، فرآه النيبُّ 
ُفُض الرتاَب عنه  -صلى هللا عليه وسلم - ويقول: َوْيَح َعّمار، َيْدُعوهم إىل اجلنة، وَيْدُعونه إىل النَّار، قال: ويقول  يـَنـْ

 عمار: أعوذ ابهلل من الفِّْتِّ« أخرجه البخاري. 
ويف رواية له: أنَّ ابن عباس قال له ولعلّي بن عبد هللا: »ائتِّيا أاب سعيد فامسعا من حديثه، قال: فأتيناه وهو وأخوه يف  

َ املسجد لَبَِّنة لَبنة، وكان عمار ينقل لبِّنتني  حائط هلما، ]فسّلمنا ُقل َلنبِّ [، فلما رآان، جاء فاْحَتىَب وجلس. وقال: كنا نـَنـْ
ه الغُبار، وقال: ويح عّمار، يدعوهم إىل اجلنة، ويدعونه   -صلى هللا عليه وسلم  -لبِّنتني، فمرَّ به النيبُّ   ومسح عن رأسِّ

 . فْت«إىل النار، فقال عمار: أعوذ ابهلل من ال
 [ ]صحيح[ 6583]جامع: 

 

َ َعمَّار بني  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنها    -)ت( عائشة    -[  366] : »ما ُخريِّّ
 . أمرين إال اختار أْرَشَدُها« أخرجه الرتمذي

 [ صحيح]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث غريب ]الترمذي: [ 6584]جامع: 
 

قال:   -صلى هللا عليه وسلم -عن رجل من أصحاب رسولِّ هللا  -رمحه هللا  -)س( عمرو بن شرحبيل   -[ 367]
هِّ« أخرجه النسائي-صلى هللا عليه وسلم -قال رسوُل هللا   . : »ُملَئ َعمَّار إمياانً إىل ُمَشاشِّ

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 6585]جامع: 
 

ْعُت   -رمحه هللا -َهانِّئ ْبنِّ َهانِّئٍ  )جه(  -[ 368] ، مسِّ لطَّيِّّبِّ اْلُمطَيَّبِّ ، فـََقاَل: َمْرَحًبا ابِّ قَاَل: َدَخَل َعمَّاٌر َعَلى َعلِّيٍّ
هِّ«  . ابن ماجهأخرجه . َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »ُملَِّئ َعمَّاٌر إِّميَااًن إِّىَل ُمَشاشِّ

 ح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ي]شعيب: صح  [ ]األلباني: صحيح[147 ]ماجه:
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رُي َمَع ُمَعاوِّيََة يفِّ ُمْنَصَرفِّهِّ   عبد هللا )حم(    -[  369] ، قَاَل: إِّيّنِّ أَلَسِّ ،    ْبنِّ احْلَارِّثِّ َنُه َوَبنْيَ َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ فِّنَي، بـَيـْ مِّْن صِّ
ْعَت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ  ، َما مسِّ : اَي أََبتِّ لََّم يـَُقوُل لَِّعمَّاٍر: »َوُْيََك اَي اْبَن  قَاَل: فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ

ََنٍة َأحَنُْن  ُة اْلَباغَِّيُة«؟ قَاَل: فـََقاَل َعْمٌرو لُِّمَعاوِّيََة: َأاَل َتْسَمُع َما يـَُقوُل َهَذا؟ فـََقاَل ُمَعاوِّيَُة: اَل تـََزاُل أتَْ مُسَيََّة تـَْقتـُُلَك اْلفِّئَ  تِّيَنا هبِّ
َا قـَتَـَلُه الَّذِّيَن َجاُءوا بِّهِّ. َأخرجه مسند أمحد.   قـَتَـْلَناُه؟ إَِّّنَّ

]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد باختصار، وأبو يعلى بنحو الطبراني  [  6927  ،6926  ،6500  ،6499]مسند:  
 والبزار بقوله: "تقتل عمارًا الفئة الباغية" عن عبد هللا بن عمرو وحده، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات[ ]شاكر: إسناده صحيح[ 

 

َمانِّ   -[ 370] َنَما َأاَن عِّْنَد ُمَعاوِّيََة، إِّْذ َجاَءُه رَُجاَلنِّ خَيَْتصِّ ، قَاَل: بـَيـْ يفِّ رَْأسِّ َعمَّاٍر، يـَُقوُل )حم( َحْنظََلة ْبنِّ ُخَوْيلٍِّد اْلَعْنزِّيِّّ
ُهَما: َأاَن قـَتَـْلُتُه، فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َعْمٍرو: لَِّيطِّْب بِّهِّ َأَحدُكُ  نـْ ٍد مِّ ْعُت  ُكلُّ َواحِّ بِّهِّ، فَإِّيّنِّ مسِّ َرُسوَل    -يـَْعينِّ    -َما نـَْفًسا لَِّصاحِّ

: يـَْعينِّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم " يـَُقوُل: »تـَْقتـُُلُه  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َأمْحََد: " َكَذا قَاَل َأيبِّ
 إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى  غَِّيُة«، فـََقاَل ُمَعاوِّيَُة: َأاَل تـُْغينِّ َعنَّا جَمُْنوَنَك اَي َعْمُرو؟ َفَما اَبُلَك َمَعَنا؟ قَاَل: إِّنَّ َأيبِّ َشَكاينِّ اْلفَِّئُة اْلَبا

هِّ« فََأاَن َمَعُكْم َوَلْسُت أُقَاتُِّل.  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل يلِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأطِّْع َأابَ  َك َما َداَم َحيًّا، َواَل تـَْعصِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح،[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات[ 6538 ،6929]مسند: 
 

قَ   -[  371] اَثبٍِّت،  ْبنِّ  ُخَزمْيََة  ْبنِّ  ُعَمارََة  ْبنِّ  حُمَمَّد  َعمَّاٌر  )حم(  قُتَِّل  اجْلََملِّ َحَّتَّ  يـَْوَم  اَلَحُه  زَاَل َجدِّي، َكافًّا سِّ َما  اَل: 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقولُ  َفُه، فـََقاَتَل َحَّتَّ قُتَِّل. قَاَل: مسِّ فِّنَي، َفَسلَّ َسيـْ : »تـَْقُتُل َعمَّارًا اْلفَِّئُة اْلَباغَِّيُة«.  بِّصِّ

 خرجه مسند أمحد. أَ 
، َوِفيِه َأُبو َمْعَشٍر َوُهَو َليِّنٌ ]الهيثمي: [ ]شعيب: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  21873]مسند:   [ َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ

 

،    -رضي هللا عنه    -)حم( َخالِّد ْبنِّ اْلَولِّيدِّ    -[  372] ٍر َكاَلٌم، فََأْغَلْظُت َلُه يفِّ اْلَقْولِّ قَاَل: َكاَن بـَْيينِّ َوَبنْيَ َعمَّارِّ ْبنِّ اَيسِّ
َفَجاَء َخالٌِّد َوُهَو َيْشُكوُه إِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  ِّّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم. قَاَل:  فَاْنطََلَق َعمَّاٌر َيْشُكوينِّ إِّىَل النَّيبِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  ىَل النَّيبِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َساكٌِّت اَل يـََتَكلَّمُ  ، فـََبَكى َعمَّاٌر، َوقَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ،  َفَجَعَل يـُْغلُِّظ َلُه، َواَل يَزِّيُدُه إِّالَّ غِّْلظًَة، َوالنَّيبِّ

تـََراُه؟ فـََرَفَع رَ  أَبـَْغَض َعمَّ َأاَل  ُ، َوَمْن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَْأَسُه، قَاَل: »َمْن َعاَدى َعمَّارًا، َعاَداُه اَّللَّ أَبـَْغَضُه  ُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ارًا 
يَ  َفَما َكاَن َشْيٌء َأَحبَّ إِّيَلَّ مِّْن رَِّضا َعمَّاٍر، فـََلقِّيُتُه فـََرضِّ ،  اَّللَُّ« قَاَل َخالٌِّد: »َفَخَرْجُت،  ْعُتُه مِّْن َأيبِّ « قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ: »مسِّ

 َمرََّتنْيِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 
ِحيحِ 16814]مسند:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ

 

َفَشَكاُه َعمَّاٌر إِّىَل    )حم( َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ يَزِّيَد، َعنِّ اأْلَْشرَتِّ، قَاَل: َكاَن َبنْيَ َعمَّاٍر َوَبنْيَ َخالِّدِّ ْبنِّ اْلَولِّيدِّ َكاَلٌم،  -[  373]
»إِّنَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  َوَمْن  َرُسولِّ  َوَجلَّ،  َعزَّ   ُ اَّللَّ يـَُعادِّهِّ  َعمَّارًا  يـَُعادِّ  َمْن  ُه 

ُ َعزَّ َوَجلَّ« فـََقاَل َسَلَمُة: َهَذا َأْو حنَْ  ُ َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن َيُسبَُّه َيُسبَُّه اَّللَّ  َوُه. َأخرجه مسند أمحد. يـُْبغِّْضُه يـُْبغِّْضُه اَّللَّ
ا  مي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ُمَطوَّاًل َوُمْخَتَصًرا ِبَأَساِنيَد، ِمْنَها َما َواَفَق َأْحَمَد، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوِمْنهَ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيث16821]مسند:  

 [ َما ُهَو ُمْرَسلٌ 
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، فـََفضََّل  )حم( َعْمُرو ْبُن دِّيَناٍر، َعْن رَُجٍل مِّْن َأْهلِّ مِّْصَر ُُيَدُِّث َأنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعاصِّ َأْهَدى إِّىَل اَنٍس َهَداايَ   -[  374]
»تـَْقتُـ  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  ْعُت  فـََقاَل مسِّ َلُه،  َفقِّيَل  ٍر،  اَيسِّ ْبَن  َأخرجه مسند  َعمَّاَر  اْلَباغَِّيُة«.  اْلفَِّئُة  ُلُه 

 أمحد.
ِرجَ 17766]مسند:   ِرَجاِلِه  َوَبِقيَُّة  ُيَسمَّ،  َلْم  َراٍو  َوِفيِه  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف كسابقه[  اُل  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا 

ِحيِح، َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى ِباْخِتَصاِر اْلَهِديَّةِ   [ الصَّ
 

ٍر َدَخَل َعمْ   -[  375] ْبُن َحْزٍم )حم( أبو َبْكرِّ ْبنِّ حُمَمَّدِّ ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ َحْزٍم، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َلمَّا قُتَِّل َعمَّاُر ْبُن اَيسِّ ُرو 
، فـََقاَل: قُتَِّل َعمَّاٌر، َوَقْد قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ  ُلُه اْلفَِّئُة اْلَباغَِّيُة«، فـََقاَم َعْمُرو َعَلى َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ لََّم: »تـَْقتـُ

َعمَّا قُتَِّل  قَاَل:  َشْأُنَك؟  َما  ُمَعاوِّيَُة:  َلُه  فـََقاَل  ُمَعاوِّيََة،  َعَلى  َدَخَل  َحَّتَّ  ُع  يـَُرجِّّ َفزًِّعا  اْلَعاصِّ  قُتَِّل  ْبُن  َقْد  ُمَعاوِّيَُة:  فـََقاَل  ٌر، 
َعْمٌرو قَاَل  َفَماَذا؟  ُمَعاوِّيَ َعمَّاٌر،  َلُه  فـََقاَل  اْلَباغَِّيُة«  اْلفَِّئُة  »تـَْقتـُُلُه  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  ْعُت  مسِّ ُة:  : 

َا قـَتَـَلُه َعلِّيٌّ َوَأْصَحابُُه، َجاُءوا بِّهِّ َحَّتَّ أَْلَقْوُه َبنْيَ  ْضَت يفِّ بـَْولَِّك، َأَوحَنُْن قـَتَـْلَناُه؟ إَِّّنَّ َنا،    ُدحِّ .  -َأْو قَاَل: َبنْيَ ُسُيوفَِّنا    -رَِّماحِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

ِحيِح   [[ ]شعيب: إسناده صحيح 42/    24009  ،17778]مسند:   ِرَجاُل الصَّ َأْحَمَد  َوِرَجاُل   ، َوالطََّبَراِنيُّ َيْعَلى  َوَأُبو  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي: 
ِد ْبِن َعْمٍرو، َوُهَو ِثَقةٌ   [ َغْيَر ُمْحمَّ

 

، قَاَل: مسِّ   -[  376] َ َعْمُرو ْبُن اْلَعاصِّ ٍر فَُأْخربِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  )حم( أبو َغادِّيََة، قَاَل: قُتَِّل َعمَّاُر ْبُن اَيسِّ
إَِّّنََّ  قَاَل:  تـَُقاتُِّلُه،  َذا  ُهَو  فَإِّنََّك  لَِّعْمٍرو:  َفقِّيَل  النَّارِّ«،  َوَسالَِّبُه يفِّ  قَاتَِّلُه،  يـَُقوُل: »إِّنَّ  َأخرجه  َوَسلََّم  َوَسالَِّبُه.  قَاتَِّلُه،  قَاَل:  ا 

 مسند أمحد. 
 [ من أجل كلثوم بن جبر[ ]الهيثمي: ِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاتٌ  [ ]شعيب: إسناده قوي 17776]مسند: 

 

َمْسُعودٍ   عبد هللا)حم(    -[  377] َما    -رضي هللا عنه    -ْبنِّ  مُسَيََّة  »اْبُن  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
ُهَما«. َأخرجه مسند أمحد.  نـْ  ُعرَِّض َعَلْيهِّ َأْمَرانِّ َقطُّ، إِّالَّ اْخَتاَر اأْلَْرَشَد مِّ

 عيف النقطاعه[ ]شاكر: إسناده ضعيف، النقطاعه[  [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناده ض4249 ،3693]مسند: 
 

فِّنَي: ائْـُتوينِّ بَِّشْربَةِّ َلنَبٍ، فَإِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  -[  378]  َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:  )حم( أبو اْلَبْخرَتِّيِّّ قَاَل: قَاَل َعمَّاٌر يـَْوَم صِّ
نـَْيا َشرْ  ُر َشْربٍَة َتْشَرهُبَا مَِّن الدُّ َ بَِّشْربَةِّ َلنَبٍ َفَشرِّهَبَا مثَّ تـََقدََّم فـَُقتِّلَ »آخِّ  بَُة َلنَبٍ«، فَُأيتِّ

ِحيِح ِإالَّ َأنَُّه ُمْنَقِطعٌ 18883 ،18880]مسند:   [ [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: ِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
 

ى َذلَِّك ابـُْنُه  )حم( أَبُو نـَْوَفلِّ ْبُن َأيبِّ َعْقَرٍب، قَاَل: َجزَِّع َعْمُرو ْبُن اْلَعاصِّ عِّْنَد اْلَمْوتِّ َجَزًعا َشدِّيًدا، فـََلمَّا رَأَ  -[  379]
لَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يُْدنِّيَك َوَيْستَـْعمُِّلَك؟  َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َعْمٍرو، قَاَل: اَي َأاَب َعْبدِّ اَّللَِّّ، َما َهَذا اجْلَزَُع، َوَقْد َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ صَ 

َُك َعْن َذلَِّك: إِّيّنِّ َواَّللَِّّ َما َأْدرِّي َأُحبًّا َكاَن َذلَِّك، َأْم   ، َوَلكِّينِّّ َأْشَهُد َعَلى قَاَل: َأْي ُبيَنَّ، َقْد َكاَن َذلَِّك، َوَسُأْخربِّ أَتَلًُّفا يـََتأَلَُّفينِّ
نـَْيا َوُهَو ُيِّبـُُّهَما: اْبُن مُسَيََّة، َواْبُن أُمِّّ َعْبٍد، فـََلمَّا َحدَّثَُه َوَضَع َيَدُه َمْوضِّعَ رَُجَلنْيِّ أَنَُّه   اْلغِّاَللِّ مِّْن َذْقنِّهِّ َوقَاَل:    َقْد فَاَرَق الدُّ

َنا، َواَل َيَسُعَنا إِّالَّ َمْغفَِّرتُ  تَـَنا فـَرَكِّبـْ ريَاُه َحَّتَّ َماَت. َأخرجه مسند أمحد. اللَُّهمَّ َأَمْرتـََنا َفرَتَْكَنا، َوهَنَيـْ  َك، وََكاَنْت تِّْلَك هِّجِّّ
ِحيحِ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم 17781]مسند:   [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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 –رضي اهلل عنه    -عبد اهلل بن مسعود  
قال: »سألُت حذيفَة عن رجل قريب السَّْمتِّ واهلَدي والدَّلِّّ   -رمحه هللا  -يزيد )خ ت( عبد الرمحن بن   -[ 380]

صلى هللا   -حَّت َنخَذ عنه؟ فقال: ما نعلم أحدًا أقرَب مَسْتاً وَهْدايً وَدالًّ ابلنيبِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -من رسولِّ هللا 
-صلى هللا عليه وسلم - احملُفوُظون من أصحاب حممد من ابنِّ أمِّّ عبد، حَّت يتوارى جبدار بيته، ولقد َعلِّمَ  -عليه وسلم

 .وعند الرتمذي »أقرهبم إىل هللا زُلفى« : أن ابن أم عبد أقرهُبم إىل هللا وسيلة« أخرجه البخاري.
 [ ]صحيح[ 6587]جامع: 

 
يناً، وما  قال: »َقدِّْمُت أان وأخي من اليمن،  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أبو موسى األشعري   -[ 381] فمكثنا حِّ

  -من كثرة دخوهلم على رسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم -نرى أن ابن مسعود وأمه إال من أهل بيت رسولِّ هللا  
 .، ولزومهم له« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي-صلى هللا عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 6589]جامع: 
 
قال: ملا نزَلْت ]هذه اآلية[ }لَْيَس على الَّذِّيَن آَمُنوا   -رضي هللا عنه   -) ]م[ ت( عبد هللا بن مسعود   -[ 382]

َاتِّ ُجَناٌح فِّيما طَعُِّموا... { إىل آخر اآلية ]املائدة:  :  -صلى هللا عليه وسلم  -[ قال رسوُل هللا 93وَعمُِّلوا الصَّاحلِّ
 »قيل يل: أنَت منهم« ]أخرجه مسلم[. 

:  -صلى هللا عليه وسلم -قال يل رسوُل هللا   -وقرأ اآلية   -يف رواية الرتمذي قال ]عبد هللا بن مسعود[ : ملا نـََزَلْت و 
  .»أنَت منهم«

 [ ]صحيح[ 6591]جامع: 
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن   -رضي هللا عنه  -)حم( َعْمرِّو ْبنِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ اْلُمْصطَلِّقِّ   -[ 383]
 د. َأَحبَّ َأْن يـَْقَرَأ اْلُقْرآَن َغضًّا َكَما أُْنزَِّل، فـَْليَـْقَرْأُه َعَلى قَِّراَءةِّ اْبنِّ أُمِّّ َعْبٍد«. َأخرجه مسند أمح

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  18457]مسند: 
 

َثَمَة، َعْن   -)حم( َعْلَقَمَة، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل ُعَمَر َوُهَو بَِّعَرَفَة    -[  384] ثـََنا اأْلَْعَمُش، َعْن َخيـْ قَاَل أَبُو ُمَعاوِّيََة: َوَحدَّ
َوتـَرَْكتُ  اْلُكوَفةِّ  مَِّن  اْلُمْؤمِّنِّنَي  َأمِّرَي  اَي  ْئُت  جِّ فـََقاَل:  ُعَمَر  أََتى  أَنَُّه  َمْرَواَن،  ْبنِّ  َظْهرِّ  قـَْيسِّ  َعْن  َف  اْلَمَصاحِّ مُيْلِّي  رَُجاًل  َا  هبِّ  

، فـََقاَل: َوَمْن ُهَو َوُْيََك، قَاَل: عَ  َما َبنْيَ ُشْعَبيتِّ الرَّْحلِّ َب َوانـْتَـَفَخ َحَّتَّ َكاَد مَيْأَلُ  ْبُد اَّللَِّّ ْبُن َمْسُعوٍد، َفَما زَاَل  قـَْلبِّهِّ، فـََغضِّ
اْلَغَضُب َحَّتَّ  َوُيَسرَّى َعْنُه  َأَحٌد هُ يُْطَفأُ  َأْعَلُمُه بَقَِّي مَِّن النَّاسِّ  َما  َها، مثَّ قَاَل: َوُْيََك َواَّللَِّّ  َو   َعاَد إِّىَل َحالِّهِّ الَّيتِّ َكاَن َعَليـْ

ْنُه، َوَسُأَحدُِّثَك َعْن َذلَِّك، َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اَل يـََزاُل َيْسمُ  َلَة َكَذاَك يفِّ رُ َأَحقُّ بَِّذلَِّك مِّ  عِّْنَد َأيبِّ َبْكٍر اللَّيـْ
َلٍة، َوَأاَن َمَعُه، َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَخَرْجَنا َمَعُه، فَإَِّذا  اأْلَْمرِّ مِّْن َأْمرِّ اْلُمْسلِّمِّنَي، َوإِّنَُّه مَسََر عِّْنَدُه َذاَت لَيـْ

دِّ، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْسَتمُِّع قَِّراَءَتُه، فـََلمَّا كِّْداَن َأْن نـَْعرَِّفهُ رَُجٌل قَائٌِّم ُيَصلِّّي يفِّ   ، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  اْلَمْسجِّ
ْليَـْقَرأْ  ُه َعَلى قَِّراَءةِّ اْبنِّ أُمِّّ َعْبٍد« قَاَل: مثَّ َجَلَس الرَُّجُل  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َسرَُّه َأْن يـَْقَرَأ اْلُقْرآَن َرْطًبا َكَما أُْنزَِّل، فـَ
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل َلُه: »َسْل تـُْعطَْه، َسْل تـُْعطَْه«، قَاَل ُعَمُر   قـُْلُت: َواَّللَِّّ أَلَْغُدَونَّ إِّلَْيهِّ  َيْدُعو، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َرنَُّه،   َسبَـ َفأَلَُبشِّّ َما  َواَّللَِّّ  َوال  فـََبشََّرُه،  إِّلَْيهِّ  َسبَـَقينِّ  َقْد  َبْكٍر  َأاَب  فـََوَجْدُت  َرُه،  َُبشِّّ ألِّ إِّلَْيهِّ  فـََغَدْوُت  إِّالَّ  قَاَل:  َقطُّ  َخرْيٍ  إِّىَل  ْقُتُه 
 َسبَـَقينِّ إِّلَْيهِّ. 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَأاَن َمَعُه َوأَبُو َبْكٍر، َعَلى َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ  قَاَل: َمرَّ َرُسوُل هللاِّ    ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ ويف رواية خمتصرة عن   َصلَّى هللاُ 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َسْل    َمْسُعوٍد َوُهَو يـَْقَرأُ، فـََقاَم فـََتَسمََّع قَِّراَءَتُه، مثَّ رََكَع َعْبُد هللاِّ، َوَسَجَد، قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ  َصلَّى هللاُ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوقَاَل: " َمْن َسرَُّه َأْن يـَْقَرأَ تـُعْ   اْلُقْرآَن َغضًّا َكَما أُْنزَِّل،  طَْه، َسْل تـُْعطَْه "، قَاَل: مثَّ َمَضى َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ 
ْليَـْقَرْأُه مَِّن اْبنِّ أُمِّّ َعْبٍد ". قَاَل: فََأْدجلَُْت إِّىَل َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َمْسُعودٍ  َا قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل:    فـَ َرُه ِبِّ َُبشِّّ ألِّ

َع َصْويتِّ    -فـََلمَّا َضَرْبُت اْلَباَب   َا قَاَل َرُسوُل    -َأْو قَاَل: َلمَّا مسِّ َرَك ِبِّ َُبشِّّ ْئُت ألِّ قَاَل: َما َجاَء بَِّك َهذِّهِّ السَّاَعَة؟ قـُْلُت: جِّ
عَ  اْستَـبَـْقنَ هللاِّ َصلَّى هللاُ  َما   ، خْلَرْيَاتِّ َسبَّاٌق ابِّ فَإِّنَُّه  يـَْفَعْل  إِّْن  قـُْلُت:  َبْكٍر.  أَبُو  َسبَـَقَك  َقْد  قَاَل:  َوَسلََّم.  إِّالَّ  َلْيهِّ  َقطُّ  َخرْيًا  ا 

َها أَبُو َبْكرٍ   . َسبَـَقَنا إِّلَيـْ
 َأخرجه مسند أمحد. 

]شاكر: هو حديث واحد بإسنادين، جمعهما    الشيخين[على شرط    [ ]شعيب: إسناداه صحيحان واألول 265  ،228  ،178  ،175]مسند:  
 أبو معاوية، وهي إسنادان صحيحان[  

 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأََتُه َبنْيَ َأيبِّ َبْكٍر، َوُعَمَر، َوَعْبُد    -رضي هللا عنه    -نِّ َمْسُعودٍ ب  عبد هللا )حم(    -[  385] َأنَّ النَّيبِّ
َأْن   َأَحبَّ  »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   ُّ النَّيبِّ فـََقاَل  َفَسَحَلَها،  النَِّّساَء  فَافْـتَـَتَح  ُيَصلِّّي،  أُْنزَِّل، يـَْقرَ اَّللَِّّ  َغضًّا َكَما  اْلُقْرآَن  َأ 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  ْليَـْقَرْأُه َعَلى قَِّراَءةِّ اْبنِّ أُمِّّ َعْبٍد«، مثَّ تـََقدََّم ْسَأُل، َفَجَعَل النَّيبِّ َم يـَُقوُل: »َسْل تـُْعطَْه، َسْل تـُْعطَْه، َسْل  فـَ
َفُد، َوُمَرافـََقَة نَبِّيَِّّك حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ تـُْعطَْه«، فـََقاَل: فِّيَما َسَأَل اللَُّهمَّ   َسلََّم يفِّ  إِّيّنِّ َأْسأَُلَك إِّميَااًن اَل يـَْرَتدُّ، َونَعِّيًما اَل يـَنـْ

فـََوَجدَ  َرُه،  لِّيـَُبشِّّ اَّللَِّّ  َعْبَد  َعْنُه  تـََعاىَل   ُ اَّللَّ َي  َرضِّ ُعَمُر  فَأََتى  قَاَل:  اخْلُْلدِّ.  َجنَّةِّ  َسبَـَقُه،    َأْعَلى  َقْد  َعَلْيهِّ  اَّللَِّّ  رِّْضَواُن  َبْكٍر  َأاَب 
خْلَرْيِّ.    فـََقاَل: إِّْن فـََعْلَت، َلَقْد ُكْنَت َسبَّاقًا ابِّ

َوإَِّذا  ويف رواية مطولة،   َوُعَمَر،  َبْكٍر،  َأيبِّ  َبنْيَ  َوُهَو  َد،  اْلَمْسجِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َدَخَل  َمْسُعوٍد  قَاَل:  اْبُن 
ُّ َصلَّى هللاُ  ُيَصلِّّي، َوإَِّذا ُهَو يـَْقَرأُ النَِّّساَء، فَانـْتَـَهى إِّىَل رَْأسِّ اْلمِّاَئةِّ، َفَجَعَل اْبُن َمْسُعوٍد َيْدُعو، َوُهَو قَائِّ  ٌم ُيَصلِّّي، فـََقاَل النَّيبِّ

قَالَ  تـُْعطَْه«، مثَّ  اْسَأْل  تـُْعطَْه،  »اْسَأْل  َوَسلََّم:  أُمِّّ  َعَلْيهِّ  اْبنِّ  بِّقَِّراَءةِّ  ْليَـْقَرْأُه  فـَ أُْنزَِّل،  َغضًّا َكَما  اْلُقْرآَن  يـَْقَرَأ  َأْن  َسرَُّه  »َمْن   :
َرُه، َوقَاَل َلُه: َما َسأَْلَت اَّللََّ اْلَبارَِّحَة؟ قَالَ  َأْسأَُلَك إِّميَااًن اَل  : قـُْلُت: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ  َعْبٍد«، فـََلمَّا َأْصَبَح َغَدا إِّلَْيهِّ أَبُو َبْكٍر، لِّيـَُبشِّّ
َعْنُه عُ  َي هللاُ  َفُد، َوُمَرافـََقَة حُمَمٍَّد يفِّ َأْعَلى َجنَّةِّ اخْلُْلدِّ، مثَّ َجاَء َرضِّ َمُر َفقِّيَل َلُه إِّنَّ َأاَب َبْكٍر َقْد َسبَـَقَك،  يـَْرَتدُّ، َونَعِّيًما اَل يـَنـْ

ُ َأاَب َبْكٍر، َما َسبَـْقُتُه إِّ   ىَل َخرْيٍ َقطُّ، إِّالَّ َسبَـَقينِّ إِّلَْيهِّ.قَاَل: يـَْرَحُم اَّللَّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

[ ]شعيب: حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناده حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد  4340  ،4341  ،4255]مسند:  
والبزار والطبراني، وفيه عاصم بن أبي النجود، وهو على ضعفه حسن الحديث، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح ورجال الطبراني رجال  

 الصحيح، غير فرات بن محبوب، وهو ثقة[ 
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َوَأاَن ُأَصلِّّي، فـََقاَل: »َسْل    -رضي هللا عنه    -عبد هللا  )حم(   -[  386] َعَلْيهِّ َوَسلََّم  قَاَل: َمرَّ يبِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ُهَما، قَاَل ُعَمُر: َما اَبَدَرينِّ أَبُ  ُ َعنـْ َي اَّللَّ َتَدَر أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرضِّ ٍر إِّىَل َشْيٍء، إِّالَّ َسبَـَقينِّ إِّلَْيهِّ  و َبكْ تـُْعطَْه اَي اْبَن أُمِّّ َعْبٍد« فَابـْ
َفُد،  أَبُو َبْكٍر، َفَسَأاَلُه َعْن قـَْولِّهِّ، فـََقاَل: " مِّْن ُدَعائِّي الَّذِّي اَل َأَكاُد َأدَُع: اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َأْسأَُلَك نَ  عِّيًما اَل يَبِّيُد، َوقـُرََّة َعنْيٍ اَل تـَنـْ

ِّّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم حُمَمٍَّد يفِّ َأْعَلى اجْلَنَّةِّ، َجنَّةِّ اخْلُْلدِّ ". َأخرجه مسند أمحد.  َوُمَرافـََقَة النَّيبِّ
[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]شاكر: إسناده ضعيف، أبو عبيدة لم يسمع  4165  ،3797  ،3662]مسند:  
   [من أبيه

 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْقَرَأ اْلُقْرآَن    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  387]
ْليَـْقَرْأُه َعَلى قَِّراَءةِّ اْبنِّ أُمِّّ َعْبٍد«. َأخرجه مسند أمحد.   -ا قَاَل َكذَ   -َغرِّيًضا   َكَما أُْنزَِّل، فـَ
رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، إال أنهما  ]الهيثمي:    [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف جرير بن أيوب9754]مسند:  

 [بن عبد هللا البجلي، وهو متروك.قاال: " غضا " بدل: " غريضا ".، وفيه جرير 
 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْبَن َمْسُعوٍد    -رضي هللا عنه    -)حم( أُّم ُموَسى  -[  388] ْعُت َعلِّيًّا، يـَُقوُل: َأَمَر النَّيبِّ قَاَلْت: مسِّ
َها بَِّشْيٍء، فـََنَظَر َأْصَحابُُه إِّىَل َساقِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ  نـْ ُكوا   َفَصعَِّد َعَلى َشَجَرٍة َأَمَرُه َأْن أيَْتَِّيُه مِّ نَي َصعَِّد الشََّجَرَة، َفَضحِّ َمْسُعوٍد حِّ

أَثـَْقُل يفِّ اْلمِّيَزانِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ  مِّْن مُحُوَشةِّ َساقـَْيهِّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َتْضَحُكوَن؟ َلرِّْجُل َعْبدِّ اَّللَِّّ  
 مِّْن ُأُحٍد«. َأخرجه مسند أمحد. 

ِحيِح َغْيَر ُأمِّ    حسن[[ ]شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد  920  ]مسند: ، َوِرَجاُلُهْم ِرَجاُل الصَّ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ
 [ ُموَسى َوِهَي ِثَقةٌ 

 

، وََكاَن َدقِّيَق السَّاَقنْيِّ، َفَجَعَلتِّ الرِّيُح    -رضي هللا عنه    -)حم( اْبن َمْسُعودٍ   -[  389] َواًكا مَِّن اأْلَرَاكِّ أَنَُّه َكاَن َُيَْتينِّ سِّ
ْنُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »مِّمَّ َتْضَحُكوَن؟« قَ  َك اْلَقْوُم مِّ َّ اَّللَِّّ، مِّْن دِّقَّةِّ َساقـَْيهِّ،  َتْكَفُؤُه، َفَضحِّ اُلوا: اَي َنيبِّ

ي بَِّيدِّهِّ، هَلَُما أَثـَْقُل يفِّ اْلمِّيَزانِّ مِّْن ُأُحٍد«. َأخرجه مسند أمحد.   فـََقاَل: »َوالَّذِّي نـَْفسِّ
والطبراني من طرق... وأمثل طرقها  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار  3991]مسند:  

 [ فيه عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح
 

  قَاَل: ُكْنُت َأْرَعى َغَنًما لُِّعْقَبَة ْبنِّ َأيبِّ ُمَعْيٍط، َفَمرَّ يبِّ َرُسوُل هللاِّ   -رضي هللا عنه    -عبد هللا بن مسعود    )حم(   -[  390]
ُمْؤمَتٌَن، قَاَل: " فـََهْل مِّْن َشاٍة    َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر، فـََقاَل: " اَي ُغاَلُم، َهْل مِّْن َلنَبٍ؟ " قَاَل: قـُْلُت: نـََعْم، َوَلكِّينِّّ 

َلنَبٌ  فـَنَـَزَل  َضْرَعَها،  َفَمَسَح  بَِّشاٍة،  ُتُه  فَأَتـَيـْ  " اْلَفْحُل؟  َها  َعَليـْ ُز  يـَنـْ قَاَل  مَلْ  مثَّ  َبْكٍر،  َأاَب  َوَسَقى  َفَشرَِّب،  إِّاَنٍء،  يفِّ  َفَحَلَبُه   ،
ُتُه بـَْعَد َهَذا، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللاِّ، َعلِّّْمينِّ مِّْن َهَذا الْ  : " اْقلِّْص " فـََقَلَص، قَاَل: مثَّ أَتـَيـْ ي،  لِّلضَّرْعِّ ، قَاَل: َفَمَسَح رَْأسِّ َقْولِّ

 .  ، فَإِّنََّك ُغَليٌِّّم ُمَعلٌَّم "َوقَاَل: " يـَْرمَحَُك هللاُ 
ُقورٍَة، فَاْحتَـَلَب فِّيَها، َفَشرَِّب َوَشرَِّب أَبُو َبْكٍر َوَشرِّْبُت، قَاَل: مثَّ  ويف رواية أخرى،   ُتُه بـَْعَد  فََأََتُه أَبُو َبْكٍر، بَِّصْخَرٍة، َمنـْ أَتـَيـْ

، قَاَل: »إِّنََّك ُغاَلٌم ُمَعلٌَّم« قَاَل: فََأَخْذُت مِّْن فِّيهِّ َسْبعِّنَي ُسورًَة.َذلَِّك، قـُْلُت: َعلِّّْمينِّ مِّْن َهَذا   اْلُقْرآنِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ   ويف رواية مطولة، بُو َبْكٍر  هِّ َوَسلََّم، َوأَ أَنَُّه قَاَل: ُكْنُت ُغاَلًما اَيفًِّعا َأْرَعى َغَنًما لُِّعْقَبَة ْبنِّ َأيبِّ ُمَعْيٍط، َفَجاَء النَّيبِّ

َتْسقِّيَنا؟ َلنَبٍ  مِّْن  عِّْنَدَك  َهْل  ُغاَلُم،  »اَي  فـََقااَل:  اْلُمْشرِّكِّنَي،  مَِّن  فـَرَّا  َوَقْد  َعْنُه،   ُ اَّللَّ َي  َوَلْسُت    «، َرضِّ ُمْؤمَتٌَن،  إِّيّنِّ  قـُْلُت: 
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َهْل عِّْنَدَك مِّْن جَ  ُّ َصلَّى هللاُ  َا،  َساقَِّيُكَما، فـََقاَل النَّيبِّ تـُُهَما هبِّ َها اْلَفْحُل؟« قـُْلُت: نـََعْم، فَأَتـَيـْ ُز َعَليـْ يـَنـْ َذَعٍة مَلْ 
أَبُ  َأََتُه  مثَّ  الضَّرُْع،  َفَحَفَل  َوَدَعا،  الضَّرَْع،  َوَمَسَح  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبِّ بَِّصْخَرٍة  فَاْعتَـَقَلَها  َعْنُه   ُ اَّللَّ َي  َرضِّ َبْكٍر  و 

َقعِّ  فَأَتَـ ُمنـْ فـََقَلَص،  »اْقلِّْص«   : لِّلضَّرْعِّ قَاَل  مثَّ  َشرِّْبُت،  مثَّ  َبْكٍر،  أَبُو  َوَشرَِّب  َفَشرَِّب،  فِّيَها،  فَاْحتَـَلَب  َذلَِّك،  َرٍة،  بـَْعَد  ُتُه  يـْ
؟ قَاَل: »إِّنََّك ُغاَلٌم ُمَعلٌَّم«، قَاَل: فََأَخْذُت مِّْن فِّيهِّ سَ   ْبعِّنَي ُسورًَة، اَل يـَُنازُِّعينِّ فِّيَها َأَحٌد. فـَُقْلُت: َعلِّّْمينِّ مِّْن َهَذا اْلَقْولِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
 [ ]شعيب: إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة[ ]شاكر: إسناده صحيح[  4372 ،4330 ،4412 ،3599 ،3598]مسند: 

 

ْبُن    )حب(   -[  391] اَّللَّ  عنه    -َمْسُعوٍد  َعْبُد  رَأَيـُْتينِّ  »  -رضي هللا  َغرْياَُن«  َلَقْد  ُمْسلٌِّم  اأْلَْرضِّ  َعَلى  َما  تٍَّة  سِّ َسادَِّس 
 . أخرجه ابن حبان

 ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[   [7062]حبان: 
 

 -رضي اهلل عنه   -أبو ذر الغفاري  
  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  392]

 . يقول: »ما أظلَّتِّ اخلضراء، وال أقلَّتِّ اْلَغرْبَاُء أصَدَق مِّْن أيب ذّر« أخرجه الرتمذي
 [ صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6592]جامع: 

 

: »ما أظلَّتِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال ]يل[ رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو ذر الغفاري    -[  393]
بُن اخلطاب   فقال عمُر  ابن مرمي،  مِّن أيب ذّر، شبهِّ عيسى  أْوىف  أْصَدَق وال  هَلَْجة  مِّْن ذِّي  الغرباُء  أقلَّتِّ  اخلضراُء، وال 

 قال: نعم فاعرِّفوه«.  كاحلاسد: اي رسوَل هللا أفنعرُِّف ذلك له؟
 . أخرجه الرتمذي، وقال: وقد روى بعضهم هذا احلديث فقال: »أبو ذر ميشي يف األرض بزهد عيسى ابن مرمي«

]شعيب: حسن لغيره دون قوله    [ضعيف[ ]األلباني:  قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال [ ]عبد القادر:  6593]جامع:  
 [ سد فقال عمُر بُن الخطاب كالحا 

 

قال عبُد هللا بن الصامت: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غِّفار،    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو ذر الغفاري    -[  394]
إلينا،   وأحسَن  خالُنا  فأكرمنا  لنا،  خاٍل  على  فنزلنا  وأمُّنا،  أُنـَْيس  وأخي  أان  فخرجُت  قال:  احلرام  الشهر  ُيِّلُّون  وكانوا 

أهلَِّك خاَلَف إليهم أنيس، فجاء خالُنا فـَنَـثَا علينا الذي قيل له، فقلُت: أمَّا    َفحسَدان قوُمه، فقالوا: إنك إذا خرجَت عن 
ْرَمتَـَنا، فاحتملنا عليها، وتغطَّى خالنا بثوبه، فجعل   َاَع لنا فيما بعد، فقرَّْبنا صِّ ما مضى من معروفك، فقد كدَّرَته، وال مجِّ

أُنيس عن فَناَفر  مكة،  حَبْضرة  نزلنا  فانطلقنا حَّت  أنيس    يبكي،  فأَتان  أُنـَْيساً،  َفَخرّيَ  الكاهَِّن  فأتيا  مثلها،  وعن  ْرَمتِّنا  صِّ
ْرمتِّنا ومثلها معها، قال: وقد صّليُت اي ابن أخي قبل أن ألقى رسوَل هللا   بثالث سنني،    -صلى هللا عليه وسلم  -بصِّ
ُهين   يُوجِّّ تـََوجَُّه؟ قال: أتوجه حيث  لَِّمْن؟ قال: هلل تعاىل، قلُت: فأين  َريبِّّ أَصلِّّي عشاء، حَّت إذا كان من آخر قلُت: 

فاء، حَّت تَعُلَوين الشمُس، فقال أُنـَْيس: إن يل حاجة ِبكة، فاكفِّين، فانطلق أُنـَْيس، حَّت أتى مكة،   الليل أُلقِّيُت كأين خِّ
ُت: فما يقول الناس؟ فراَث عليَّ، مث جاَء، فقلُت: ما صنعَت؟ قال: لقيُت رجاًل ِبكَة على دينَِّك يزُعُم أن هللا أرسَله، قل

قال: يقولون: شاعر، كاهن، ساحر، وكان أُنيس، أحَد الشعراء، قال أنيس: لقد مسعُت قوَل الكهنة، فما هو بقوهلم، 



105 

 

ولقد وضعُت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، وهللا إنه لصادق، وإهنم لكاذبون، قال:  
أذهبَ  فاْكفِّين حَّت  الّصابَئ؟   قلُت:  تدعونه  الذي  هذا  أين  فقلت:  منهم،  رجاًل  فتضعَّْفُت  مكَة  فأتيُت  قال:  فأنظَُر، 

، قال: فارتفعُت ]حني   فأشار إيلَّ، فقال: الصَّابئ؟ فمال َعَليَّ أهُل الوادي بكل َمَدرة وَعْظم، حَّت خررُت مغشياً عليَّ
ْلُت عينِّّ الدماَء، وَشرِّْبُت من مائها، ولقد لبثُت اي ابن أخي ثالثني،  ارتفعُت[ كأين ُنُصب أمحُر، قال: فأتيت زَْمَزَم، فـََغسَ 

بني ليلة ويوم، وما كان يل طعام إال ماء زمزم، فسمنُت حَّت تكسَّرْت ُعَكُن بطين، وما وَجْدُت على كبدي ُسْخفَة جوع،  
ليلة َقمراَء إْضحياَن، إذ ُضرب على أصمختهم، فما يطو  ف ابلبيت أحد، إال امرأَتن منهم  قال: فبينما أهل مكة يف 

َتْدُعَوان إسافا وانئلة، قال: فأتتا َعليَّ يف طوافهما، فقلت: أنكحا أحدُها األخرى، قال: فما تَناهتا عن قوهلما، قال:  
، فقلُت: َهن مثل اخلشبة   أنفاران؟   فاْنطَلقتا تـَُوْلوِّاَلن، وتقوالن: لو كان هاهنا أحد من  -غري أين ال أْكينِّ    -فأتتا عليَّ

وأبو بكر، وُها هابِّطان، قال: ما لكما؟ قالتا: الصَّايُب بني الكعبة    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: فاْسَتقَبلهما رسوُل هللا  
حَّت اْسَتلم    -صلى هللا عليه وسلم  -وأستارها، قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة متأل الفم، وجاء رسوُل هللا  

لبيت هو وصاحُبه، مث صلى، فلما قضى صالته، قال أبو ذّر، فكنُت أوََّل من َحيَّاه بتحية اإلسالم،  احلَجر، وطاف اب
]قال: فقلت: السالم عليك اي رسول هللا[ فقال: وعليك ورمحُة هللا، مث قال: ِمن أنت؟ قلت: من غِّفار، قال: فأْهَوى  

انـْتَ  بيده، فـََقَدعين صاحُبه،  بيده، فوضع أصابعه على جبهته، فقلُت يف نفسي: كره أن  َمْيُت إىل غِّفار، فذهبُت آُخُذ 
وكان أعلَم به مين، مث رفع رأسه، فقال: مَّت كنت هاهنا؟ قال: ]قلت[ : كنُت هاهنا منذ ثالثني، بني ليلة ويوم، قال:  

، وما أجد على كبدي  فمن كان يُطعمك؟ قال: قلُت: ما كان يل طعام إال ماُء زمزم، َفَسمِّْنُت حَّت تكسَّرْت ُعَكُن بطين
، قال: إهنا مباركة، إهنا طعاُم طُْعم، فقال أبو بكر: اي رسوَل هللا، اْئَذْن يل يف طعامه الليلَة، فانطلق رسوُل هللا    َسْخَفَة جوعِّ

وأبو بكر، وانطلقُت معهما، ففتح أبو بكر ابابً، فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان   -صلى هللا عليه وسلم  -
َهْت يل  -صلى هللا عليه وسلم  -َل طعام أكلته هبا، مث َغرَبُْت ما َغرَبُْت، مث أتيُت رسوَل هللا  ذلك أو  ، فقال: إنه قد ُوجِّّ

فأتيُت   فيهم؟  وأيُجَرك  بك،  ينفَعهم  أن  قوَمك، عسى هللا  ُمبّلغ عين  أنت  فهل  يـَْثرَب،  إال  أراها  ال  ذات َنل،  أرض 
قلُت: َصنَـْعَت؟  ما  فقال:  أسلمُت    أُنـَْيَساً،  قد  فإين  دينك،  عن  رغبة  يب  ما  قال:  أسلمُت وصدَّقُت،  قد  أين  صنعُت 

غِّفاراً،   قوَمنا  أتينا  فاْحَتَمْلنا حَّت  أسلمُت وصدَّقت،  قد  فإين  دينكما،  رغبة عن  ما يب  فقالت:  أُمَّنا،  فأتينا  وصدَّقُت، 
صلى هللا عليه   -َدهم، وقال نصُفهم: إذا َقدَِّم رسوُل هللا فأْسَلم نصُفهم، وكان يؤمُّهم أمْيَاُء ابن رََحَضة الغفاري، وكان سيِّّ 

رسوُل هللا    -وسلم فـََقدَِّم  أسلمنا،  عليه وسلم  -املدينة  أْسَلُم،  -صلى هللا  وجاءْت  الباقي،  نصُفهم  فأسلم  ]املدينة[، 
فقال رسوُل هللا   فأسلموا،  عليه،  أسلموا  الذي  على  ُنسلُم  إخوانُنا  اي رسول هللا،  عليه وسلم  -فقالوا:  :  -صلى هللا 

 »غَِّفاُر َغَفر هللا هلا، وأسَلُم ساملها هللا«.
»قال: نعم، وكن على حذر من أهل مكة،    -بعد قول أيب ذر ألخيه: »فاْكفِّين حَّت أْذَهب فأنظَر«    -زاد بعض الرواة  

 فإهنم قد َشنُِّفوا له وجَتَهَّموا«.
]قا الكهَّان،  من  رجل  إىل  »فتنافرا  قال:  رواية  ْرمته    [: لويف  صِّ فأخذان  غلبه،  حَّت  ميدحه  ]أُنـَْيس[  أخي  يزل  فلم 

ْرمتنا  . [«]فضممناها إىل صِّ
 أخرجه مسلم، وأعاد مسلم طرفاً منه، وهو قوله: »أْسَلُم ساملها هللا، وغَِّفاُر غفر هللا هلا«. 
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لى، قال: قال أبو ذر: كنُت  ويف رواية البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عباس قال: »أال أخربكم إبسالم أيب ذر؟ قلنا: ب
 رجاًل من غفار، فبلَغنا أن رجاًل خرج ِبكة يزعم أنه نيّب، فقلُت ألخي: انطلق إىل هذا الرجل فكلِّّْمه، واْئتِّين ِبربه«. 

ِبكة، قال ألخيه: اركب إىل هذا    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: أنَّ ابن عباس قال: »ملا بلغ أاب ذّر مبعُث النيبِّّ  
وادي، فَاْعَلْم يل عِّْلَم هذا الرجل الذي يزعم أنه نيّب أيتيه اخلرُب من السماء، وامسع من قوله، مث اْئتِّين، فانطَلق حَّت َقدَِّم  ال

َتين   عر، فقال: ما َشَفيـْ مكة، ومسع من قوله، مث رجع إىل أيب ذر، فقال: رأيُته أيمر ِبكارم  األخالق، وكالماً ما هو ابلشِّّ
وال    -صلى هللا عليه وسلم  -َزوََّد ومحل َشنَّة له فيها ماء، حَّت َقدَِّم مكَة، فأتى املسجد، فالتمس النيبَّ  فيما أردُت، فتَـ 

يعرفُه، وكره أن يسأل عنه، حَّت أدركه الليل، فَاْضَطَجع، فرآه علّي، فعرف أنه غريب، فلما رآه تَبِّعه، فلم يسأل واحد  
صلى هللا    -قِّْربَته وزاده إىل املسجد، فظل ذلك اليوم، وال يرى النيبَّ    منهما صاحبه عن شيء حَّت أصبح، مث اْحَتمل

َمْضَجعِّه، فمرَّ به علّي، فقال: ما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب ]به[    -عليه وسلم حَّت أمسى، فعاد إىل 
ه علّي معه، فقال: أال  معه، وال يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حَّت إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقام

َديّنِّ فعلُت، ففعل، فأخربه، فقال: إنه حق، وهو   حتدِّثين ما الذي أْقَدَمك هذا البلَد؟ قال: إن أعطيَتين عهدًا وميثاقاً َلرُتشِّ
فإن    فإذا أصبحَت فاتَّبعين، فإين إن رأيُت شيئاً أخافه عليك قمُت كأين ُأرِّيق املاَء،   -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  

، ودخل معه،  -صلى هللا عليه وسلم  -مضيُت فاتَّبعين حَّت تدخل َمْدَخلي، ففعل، فانطلق يـَْقُفوه حَّت دخل على النيبِّّ  
ع إىل قومك فأخربهم، حَّت أيتيك أمري،  -صلى هللا عليه وسلم  -فسمع من قوله، فأسلم مكانَه، فقال له النيبُّ   : اْرجِّ

 هبا بني َظهرانـَْيهم، فخرج حَّت أتى املسجد، فنادى ِبعلى صوته: أشهد أن ال إله  فقال: والذي نفسي بيده، ألْصُرَخنَّ 
العّباُس، فأكبَّ عليه، وقال: ويلكم،  القوُم، فضربوه حَّت أْضَجعوه، وأتى  إال هللا، وأشهد أن حممدًا رسوُل هللا، واثر 

فأنقَ  عليهم؟  الشام  إىل  جُتَّاركم  طريق  وأن  غفار،  من  أنه  تعلمون  إليه  ألستم  واثروا  ِبثلها،  الغد  من  عاد  مث  منهم،  ذه 
 فضربوه، فأكبَّ عليه العباس فأنقذه«.

النيبَّ   الرواية األخرى »أن  اْكتم هذا ]األمر[، وارجع إىل    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف  أاب ذر،  له ملا أسلم: اي  قال 
أل ابحلق،  بعثك  والذي  فقلت:  قال:  فأْقبِّْل،  ظهوُران  بلغك  فإذا  حنوه«. بلدك،  وذكر  أظهرهم...  بني  هبا   صُرَخنَّ 

 . -رضي هللا عنه   -قال: فكان هذا أول إسالم أيب ذر  
 [ ]صحيح[ 6594]جامع: 

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َما َأظَلَّتِّ اخْلَْضَراُء، َواَل    -رضي هللا عنه    -  أبو الدرداء)حم(    -[  395] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 َأقـَلَّْت اْلَغرْبَاُء مِّْن ذِّي هَلَْجٍة َأْصَدَق مِّْن َأيبِّ َذرٍّ«. َأخرجه مسند أمحد.

[ ]شعيب: حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عليِّ بن زيد[ ]الهيثمي: فيه علي بن زيد، وقد ُوثِّق، 27493]مسند:  
 [ وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات

 

لرََّبَذةِّ فـََبَكْت اْمَرأَتُُه،    -[  396] ؟  )حم( إِّبـَْراهِّيم يـَْعينِّ اْبَن اأْلَْشرَتِّ، َأنَّ َأاَب َذرٍّ، َحَضَرُه اْلَمْوُت َوُهَو ابِّ فـََقاَل: َما يـُْبكِّيكِّ
َك، َولَْيَس عِّْندِّي ثـَْوٌب َيَسُعَك َكَفًنا. فـََقاَل: اَل تَـ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَلْت: أَْبكِّي أَنَُّه اَل َيَد يلِّ بِّنَـْفسِّ ْبكِّي، فَإِّيّنِّ مسِّ

  ، اأْلَْرضِّ بَِّفاَلٍة مَِّن  ْنُكْم  يـَُقوُل: »لََيُموَتنَّ رَُجٌل مِّ نـََفٍر  َوَأاَن عِّْنَدُه يفِّ  يـَْوٍم  َذاَت  َوَسلََّم  اْلُمْؤمِّنِّنَي« َعَلْيهِّ  َيْشَهُدُه عَِّصابٌَة مَِّن 
ْلَفاَلةِّ َأُموُت،  قَاَل: َفُكلُّ َمْن َكاَن َمعِّي يفِّ  ُهْم َغرْيِّي، َوَقْد َأْصَبْحُت ابِّ نـْ  َذلَِّك اْلَمْجلِّسِّ َماَت يفِّ مَجَاَعٍة َوفـُْرَقٍة، فـََلْم يـَْبَق مِّ
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َك َوَقْد انـَْقَطَع احْلَاجُّ؟ قَاَل:   َذلِّ فـََراقِّيبِّ الطَّرِّيَق فَإِّنَّكِّ َسْوَف تـََرْيَن َما َأُقوُل، فَإِّيّنِّ َواَّللَِّّ َما َكَذْبُت َواَل ُكذِّْبُت. قَاَلْت: َوَأّنَّ 
الرََّخمُ  ُُم  ُلُهْم َكَأهنَّ َرَواحِّ هبِِّّْم  خَتُدُّ  ْلَقْومِّ  ابِّ هَِّي  إَِّذا  هَِّي َكَذلَِّك  َنا  فـَبَـيـْ قَاَل:  الطَّرِّيَق.  َها  رَاقِّيبِّ  َعَليـْ َوقـَُفوا  َحَّتَّ  اْلَقْوُم  فََأقْـَبَل   ،

ا مَِّن  اْمُرٌؤ  قَاَلْت:  ؟  َلكِّ َما  اَبئِّهِّْم  فـََقاُلوا:  آبِّ فـََفَدْوُه  َذرٍّ.  أَبُو  قَاَلْت:  ُهَو؟  َوَمْن  قَاُلوا:  فِّيهِّ  َوتـُْؤَجُروَن  ُتَكفُِّنونَُه  ْلُمْسلِّمِّنَي 
ُتُم النـََّفُر الَّذِّيَن قَ  ُروا، أَنـْ َتدُِّرونَُه، فـََقاَل: أَْبشِّ َياَطُهْم يفِّ حُنُورَِّها يـَبـْ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  اَل َرُسوُل اَّللَِّّ َوأُمََّهاَتِِّّْم، َوَوَضُعوا سِّ  َصلَّى هللاُ 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما مَِّن اْمَرأَْينِّ ُمْسلِّ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُروا، مسِّ نَـُهَما َوَلَدانِّ َأْو  فِّيُكْم َما قَاَل، أَْبشِّ َمنْيِّ َهَلَك بـَيـْ
، مَلْ ُأَكفَّْن إِّالَّ َثاَلثٌَة فَاْحَتَسَبا َوَصرَبَا َفرَياََينِّ النَّارَ   فِّيهِّ،   أََبًدا« مثَّ َقْد َأْصَبْحُت اْليَـْوَم َحْيُث تـََرْوَن َوَلْو َأنَّ ثـَْواًب مِّْن ثَِّيايبِّ َيَسُعينِّ

ْنُكْم َكاَن َأمِّريًا َأْو َعرِّيًفا َأْو بَرِّيًدا. َفُكلُّ اْلَقْومِّ  ًئا إِّالَّ َفًَّت مَِّن    فَأَْنُشدُُكُم اَّللََّ َأْن اَل يَُكفَِّنينِّ رَُجٌل مِّ َكاَن َقْد اَنَل مِّْن َذلَِّك َشيـْ
ثـَْويَبَّ َهذَ  ُد  َبيتِّ مِّْن َغْزلِّ أُمِّّي، َوَأجِّ ثـَْواَبنِّ يفِّ َعيـْ ُبَك،  ، قَاَل: َأاَن َصاحِّ اْلَقْومِّ َمَع  . قَاَل: أَْنَت  اأْلَْنَصارِّ َكاَن  ْينِّ اللََّذْينِّ َعَليَّ

. َأخرجه مسند  يبِّ َفَكفِّينِّّ  أمحد.َصاحِّ
[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد منقطع، فإن إبراهيم بن األشتر لم يسمع من أبي ذر[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد ِمْن  21467]مسند:  

، َوِرَجاُل ال ِحيِح، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه  طَّ َطِريَقَتْيِن َأَحُدُهَما َهِذِه، َواأْلُْخَرى ُمْخَتَصَرٌة َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن اأْلَْشَتِر َعْن ُأمِّ َذرٍّ ِريِق اأْلُوَلى ِرَجاُل الصَّ
 [ ِباْخِتَصارٍ 

 

؟ قَاَلْت: َوَما يلِّ   -[  397]  اَل أَْبكِّي  )حم( أُّم َذرٍّ، قَاَلْت: َلمَّا َحَضَرْت َأاَب َذرٍّ، اْلَوفَاُة قَاَلْت: َبَكْيُت، فـََقاَل: َما يـُْبكِّيكِّ
، َواَل َيَد يلِّ بَِّدْفنَِّك، َولَْيَس عِّْندِّي ثـَْوٌب َيَسُعَك فَُأَكفَِّنَك فِّيهِّ. قَاَل: َفاَل تـَْبكِّي َوأَ َوأَْنَت مَتُوُت بَِّفاَل  رِّي،  ٍة مَِّن اأْلَْرضِّ ْبشِّ

ُمْسلَِّمنْيِّ وَ  اْمَرأَْينِّ  َبنْيَ  مَيُوُت  يـَُقوُل: »اَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْعُت  َبانِّ  فَإِّيّنِّ مسِّ َوَُيَْتسِّ َانِّ  فـََيْصربِّ َثاَلثٌَة  َأْو  َلَدانِّ 
 َفرَياََينِّ النَّاَر أََبًدا« 

ْنُكْم بَِّفاَلٍة مَِّن اأْلَرْ  ْعُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: "لََيُموَتنَّ رَُجٌل مِّ ضِّ َيْشَهُدُه عَِّصابٌَة مَِّن اْلُمْؤمِّنِّنَي "  َوإِّيّنِّ مسِّ
ٍة، َوهللاِّ َما َكَذْبُت َواَل ُكذِّْبُت. لَْيَس مِّْن ُأولَئَِّك النـََّفرِّ َأَحٌد إِّالَّ َوَقْد َماَت يفِّ قـَْريٍَة َأْو مَجَاَعٍة، َوإِّيّنِّ َأاَن الَّذِّي َأُموُت بَِّفاَل وَ 

 َأخرجه مسند أمحد. 
َتْيِن َأَحُدُهَما َهِذِه، َواأْلُْخَرى ُمْخَتَصَرٌة َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن اأْلَْشَتِر َعْن  [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد ِمْن َطِريقَ 21373]مسند:  

ِحيِح، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه ِباْخِتَصارٍ  ، َوِرَجاُل الطَِّريِق اأْلُوَلى ِرَجاُل الصَّ  [ ُأمِّ َذرٍّ
 

َّ اَّللَِّّ َصلَّى  قَاَل: ُكْنُت رُبَُع    -رضي هللا عنه    -أبو ذر  )حب(  -[  398] ْساَلمِّ َأْسَلَم قـَْبلِّي َثاَلثٌَة َوَأاَن الرَّابُِّع أَتـَْيُت َنيبِّ اإْلِّ
ُ وَ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـَُقْلُت َلُه: السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، فـََرأَْيُت  أَ اَّللَّ

أَْنتَ  »َمْن  فـََقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َوْجهِّ  ْستِّْبَشاَر يفِّ  غَِّفاٍر«    ؟«االِّ َبينِّ  مِّْن  رَُجٌل  »ُجْنُدٌب  إِّيّنِّ  فـَُقْلُت: 
 . أخرجه ابن حبان

 [  حسن [ ]شعيب: إسناده حسن لغيره[ ]االلباني: 7134]حبان: 
 

 -رضي اهلل عنه   -حذيفة بن اليمان  
صلى هللا عليه    -قال: »سألتين أمي: مَّت َعْهُدك برسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( حذيفة بن اليمان    -[  399]

،  -صلى هللا عليه وسلم  -؟ فقلت: مايل به عهد منذ كذا وكذا، فـََنالْت مين، فقلُت هلا: دعيين آيت رسوَل هللا  -وسلم
فأتيتُ  أن يستغفر يل ولك،  املغرب، وأسأله  العشاَء، مث  فُأصلِّّي معه  قام فصلَّى حَّت صلى  املغرب، مث  ه، فصّليُت معه 
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إن    [: انـَْفَتَل، فَتبِّعُته، فسمع صويت، فقال: َمن هذا، حذيفة؟ قلت: نعم، فقال: ما حاجُتك؟ غفر هللا لك وألُمِّّك، ]قال 
َرين  أن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة،  هذا َمَلٌك مل ينزل إىل األرض قّط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن ُيسّلم عليَّ ويبشِّّ

 . وأن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة«. أخرجه الرتمذي

 [ صحيح]األلباني:  [قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6595]جامع: 
 

 -رضي اهلل عنه   -سعد بن معاذ  
صلى هللا عليه   -قال: قال الرباء بن عازب: »ُأْهدَي للنيبِّّ   -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أبو إسحاق   -[ 400]

ب منه، فقال النيبُّ  -وسلم : أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم،  -صلى هللا عليه وسلم -ثوُب حرير، فجعلنا نـَْلَمُسه ونتعجِّ
 «. قال: مناديُل سعد بن معاذ يف اجلنة خري من هذا

 واية: »أتعجبون من لِّنيِّ هذه؟ َلمناديُل سعد بن معاذ يف اجلنة خري منها وأْلنَيُ«.ويف ر 
 . ويف أخرى »والذي نفسي بيده، َلمناديُل سعد يف اجلنة خري من هذا« أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الرتمذي األوىل

 [ ]صحيح[ 6597]جامع: 
 
ُجبَّة   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »ُأهدَي لرسول هللا   -رضي هللا عنه   -)خ م ت س( أنس بن مالك   -[ 401]

َب الناُس منها، فقال: والذي نـَْفُس حممد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ يف   -وكان ينهى عن احلرير  -من ُسندس  َفعجِّ
 اجلنة أحسن من هذا«. 

أنس: »إن ُأكْيدَر ُدوَمَة أْهدى« وأخرج مسلم »أن ُأكيدَر ُدومةِّ اجْلَْنَدلِّ   قال البخاري: وقال سعيد عن قتادة عن
 أهدى... بنحوه« ومل يذكر فيه »وكان ينهى عن احلرير« ويف أخرى له بنحوه. 

ويف رواية الرتمذي والنسائي عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: »قدم أنس بن مالك فأتيُته، فقال: َمن أنت؟ 
ان واقد بن عمرو ]بن سعد بن معاذ[ قال: فبكى، وقال: إنك َلَشبِّيٌه بسعد، وإن سعدًا كان من أعظم الناس فقلت: أ

صلى   -ُجبَّة من ديباج، َمْنُسوج فيها الذهب، فلبسها رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم -وأطوهلم، وإنه بُعَِّث إىل النيبِّّ 
فجعل الناس يلمسوهنا، فقالوا: ما رأينا كاليوم َثوابً قطُّ، فقال:   -عد أو ق -، فصعِّد املنرب، فقام -هللا عليه وسلم

 .أتعجبون من هذا؟ َلَمناديل سعد يف اجلنة خري ِما ترون«
 [ ]صحيح[ 6598]جامع: 

 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ م ت( جابر بن عبد هللا   -[ 402]
»اْهتَـزَّ الَعْرُش ملوت سعد بن معاذ« زاد البخاري فقال رجل جلابر: إن الرباء يقول: اهتَـزَّ السَّرير؟ فقال: إنه كان بني 

 يقول: »اهتزَّ عرُش الرمحن ملوت سعد بن معاذ«.  -ى هللا عليه وسلمصل -هذين احليَّنْي ضغائُن، مسعُت رسوَل هللا 
: »اهتز هلا عرش -وجنازة سعد بن معاذ بني أيديهم -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية ملسلم قال: قال رسوُل هللا 

 . الرمحن عز وجل«. وأخرج الرتمذي رواية مسلم
 [ ]صحيح[ 6599]جامع: 
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:  -وجنازته موضوعة -قال  -صلى هللا عليه وسلم -: أن نيبَّ هللا -رضي هللا عنه   -)م( أنس بن مالك   -[ 403]
 . »اهتز هلا عرش الرمحن« يعين: سعد بن معاذ، ذكره مسلم يف عقيب حديث قبله 

 [ ]صحيح[ 6600]جامع: 
 

ون: ما أخفَّ ]ما  قال: ملا محَِّلْت جنازُة سعد ابن معاذ قال املنافق -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك   -[ 404]
فقال: »إن املالئكة   -صلى هللا عليه وسلم  -فبلغ ذلك رسوَل هللا  -يعين حلكمه يف بين قريظة  -كانت[ جنازته 

 . كانت حتمله« أخرجه الرتمذي
 [صحيح[ ]األلباني: إسناده صحيح ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح غريب ]الترمذي: [ 6601]جامع: 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اْهتَـزَّ اْلَعْرُش لَِّمْوتِّ َسْعدِّ ْبنِّ   -رضي هللا عنه   -َسعِّيدٍ  و )حم( أَب  -[ 405] َعنِّ النَّيبِّ
 ُمَعاٍذ«. َأخرجه مسند أمحد. 

ِحيحِ [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد 11184]مسند:  ، َوِرَجاُلُهْم ِرَجاُل الصَّ  [ َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ
 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ   -[  406] َثَة، قَاَلْت: مسِّ م ْبنِّ ُعَمَر ْبنِّ قـََتاَدَة، َعْن َجدَّتِّهِّ رَُميـْ َسلََّم يـَُقوُل: َوَلْو  )حم( َعاصِّ
ْنُه، َلَفَعْلُت يـَُقوُل: »اْهتَـ  زَّ َلُه َعْرُش الرَّمْحَنِّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل« يُرِّيُد َسْعَد ْبَن  َأَشاُء َأْن أُقـَبَِّّل اخْلَامَتَ الَّذِّي َبنْيَ َكتَِّفْيهِّ مِّْن قـُْريبِّ مِّ

َ. َأخرجه مسند أمحد.  ُمَعاٍذ يـَْوَم تـُُويفِّّ
ِفي  26794  ،26793]مسند:   َلُه  َواللَّْفُظ  َوالطََّبَراِنيُّ  ِبَنْحِوِه،  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد حسن[  وهذا  لغيره،  حديث صحيح  ]شعيب:   ]

ِحيِح َغْيَر َشْيِخِه، َوُهَو ِثَقةٌ الْ   [ َكِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
 

َفةِّ وََكاَن غِّْلَماٌن مَِّن    -  ا رضي هللا عنه  -  عائشة)حم(    -[  407] ُلقِّّيَنا بِّذِّي احْلَُليـْ قَاَلْت: َقدِّْمَنا مِّْن َحجٍّ َأْو ُعْمَرٍة، فـَتـُ
َلَك،    ي، قَاَلْت: فـَُقْلُت َلُه: اأْلَْنَصارِّ تـََلقَّْوا َأْهلِّيهِّْم، فـََلُقوا ُأَسْيَد ْبَن ُحَضرْيٍ، فـَنَـَعْوا َلُه اْمَرأَتَُه، فـَتَـَقنََّع َوَجَعَل يـَْبكِّ   ُ َغَفَر اَّللَّ

، َما َلَك تـَْبكِّي َعَلى   َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَلَك مَِّن السَّابَِّقةِّ َواْلقَِّدمِّ ُب َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  هِّ  أَْنَت َصاحِّ اْمَرَأٍة. َفَكَشَف َعْن رَْأسِّ
ْعدِّ ْبنِّ ُمَعاٍذ، َوَقْد قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َما  َوقَاَل: َصَدْقتِّ َلَعْمرِّي، َحقِّّي َأْن اَل أَْبكِّي َعَلى َأَحٍد بـَْعَد سَ 

لَِّوفَاةِّ َسْعدِّ ْبنِّ ُمَعاٍذ« قَاَلْت:    قَاَل: قَاَلْت: قـُْلُت َلُه: َما قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َلَقْد اْهتَـزَّ اْلَعْرشُ 
رُي بـَْيينِّ َوَبنْيَ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ". َأخرجه مسند أمحد.   َوُهَو َيسِّ

[ ]شعيب: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي[ ]الهيثمي: أسانيدها 19095]مسند:  
 كلها حسنة[ 

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ لِّْلَقرْبِّ َضْغطًَة، َوَلْو َكاَن َأَحٌد    -نها  رضي هللا ع  -)حم( عائشة    -[  408] ِّّ َصلَّى هللاُ  َعنِّ النَّيبِّ
َها َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ«. َأخرجه مسند أمحد.  نـْ َها جَنَا مِّ نـْ ًيا مِّ  اَنجِّ

ٍع، َعْن َعاِئَشَة، َوَعْن َناِفٍع، َعْن ِإْنَساٍن، َعْن َعاِئَشَة،  [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َعْن َنافِ 24663  ،24283]مسند:  
ِحيحِ   [َوِكاَل الطَِّريَقْيِن ِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ

 

َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  409] َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َمَع  َوحَنُْن  َسْعٌد،  ُدفَِّن  َلمَّا  قَاَل: 
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَسبََّح النَّاُس َمَعُه َطوِّياًل، مثَّ َكربََّ َفَكربََّ  ُس، مثَّ قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ مِّمَّ   النَّاَوَسلََّم، َسبََّح َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ُ َعْنُه«. َأخرجه مسند أ  محد.َسبَّْحَت؟ قَاَل: »َلَقْد َتَضاَيَق َعَلى َهَذا الرَُّجلِّ الصَّالِّحِّ َقرْبُُه َحَّتَّ فـَرََّجُه اَّللَّ

َوِفيِه َمْحُموُد ْبُن    [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن14873  ،15029]مسند:   اْلَكِبيِر،  َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي  ]الهيثمي: َرَواُه 
: ِفيِه َنَظٌر. ُقْلُت: َوَلْم َأِجْد َمنْ  ْحَمِن ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَجُموِح َقاَل اْلُحَسْيِنيُّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ  [ َذَكَرُه َغْيَرهُ   ُمَحمَّ

 

بن عبد  -[  410] عنهما    -هللا    )حم( جابر  اْلَعْبُد    -رضي هللا  »هَلََذا  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
َعْنهُ   ُ َوقَاَل    «،َوقَاَل َمرًَّة: »فـُتَِّّحتْ   «،الصَّالُِّح الَّذِّي حَتَرََّك َلُه اْلَعْرُش، َوفُتَِّحْت َلُه أَبـَْواُب السََّماءِّ، ُشدَِّد َعَلْيهِّ، فـََفرََّج اَّللَّ

َعْنهُ   ُ فـَرََّج اَّللَّ يُْدَفُن. َأخرجه مسند    «،َمرًَّة: »مثَّ  َوُهَو  َماَت  يـَْوَم  لَِّسْعٍد  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َمرًَّة:  َوقَاَل 
 أمحد.

 انقطاع[  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد فيه 14505]مسند: 
 

 عبد اهلل بن العباس رضي اهلل عنهما 
إىل   -صلى هللا عليه وسلم -قال: َضمَّين رسوُل هللا   -رضي هللا عنهما   -)خ م ت( عبد هللا بن عباس   -[ 411]

 صدره، وقال: »اللهم َعلِّّْمه الكتاَب« ويف رواية »احلكمَة« أخرجه البخاري. 
،   أتى اخلالَء، فوضعُت له َوضوءًا، فلما خرج قال: -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »أن النيبَّ  من وضع هذا؟ فُأخربِّ

 قال: اللهم فـَقِّّْهُه يف الدِّين« كذا عند البخاري. 
وعند مسلم: »اللهم فقِّّهه« قال احلميدي: وحكى أبو مسعود قال: »اللهم فـَقِّّهه يف الدِّين وَعلِّّْمه التأويَل« قال: ومل  

   . أجده يف الكتابني
 وقال: اللهم َعلِّّْمه احلكمَة«. -عليه وسلمصلى هللا  -ويف رواية الرتمذي قال: »ضمين رسوُل هللا 

 أن يؤتَيين احلكمة«. -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قال: »دعا يل رسوُل هللا 
 . مرتني« -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: »إنه رأى جربيل مرتني، ودعا له النيبُّ 

 [ ]صحيح[ 6602]جامع: 
 

قَاَل: ُكْنُت َمَع َأيبِّ عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوعِّْنَدُه رَُجٌل   -عنهما  رضي هللا  -ابن عباس)حم(   -[ 412]
: َأْي ُبيَنَّ، َأمَلْ تـََر إِّىَل ا ، َفَخَرْجَنا مِّْن عِّْندِّهِّ، فـََقاَل يلِّ َأيبِّ يهِّ، َفَكاَن َكاْلُمْعرِّضِّ َعْن َأيبِّ ؟ فـَُقْلُت: ْبنِّ َعمَِّّك َكاْلُمْعرِّ يـَُناجِّ ضِّ َعينِّّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَـ  يهِّ. قَاَل: فـََرَجْعَنا إِّىَل النَّيبِّ ، إِّنَُّه َكاَن عِّْنَدُه رَُجٌل يـَُناجِّ : اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، قـُْلُت لَِّعْبدِّ  اَي أََبتِّ َقاَل َأيبِّ
يَك، فـََهْل َكاَن عِّْنَدَك َأَحٌد؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:   اَّللَِّّ: َكَذا وََكَذا، فََأْخرَبينِّ أَنَُّه َكاَن عِّْنَدكَ  رَُجٌل يـَُناجِّ

رْبِّيُل، َوُهَو الَّذِّي َشَغَلينِّ َعنْ  َتُه اَي َعْبَد اَّللَِّّ؟« قَاَل: قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: »فَإِّنَّ َذاَك جِّ  َك«. َأخرجه مسند أمحد. »َوَهْل رَأَيـْ
[ ]شعيب: إسناده على شرط مسلم[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني بأسانيد،  2848  ،2847  ،2679مسند:  ]

 ورجالها رجال الصحيح[ 
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َأَكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنهما    -ابن عباس)حم(    -[  413] َأْدرِّي  َأيّنِّ اَل  َقْد " َحفِّْظُت السُّنََّة ُكلََّها َغرْيَ  قَاَل: 
ُت مَِّن الكِّرَبِّ ُعتِّيًّا(  ْرَف: )َوَقْد بـََلغْ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَْقَرأُ يفِّ الظُّْهرِّ َواْلَعْصرِّ، َأْم اَل َوال َأْدرِّي، َكْيَف َكاَن يـَْقَرأُ َهَذا احلَْ 

 َأْو ُعُسيًّا؟ ".  
ًئا إِّال َوَقْد َعلِّْمُتُه َغرْيَ َثالٍث: اَل َأْدرِّيويف رواية مطولة،  َأَكاَن يـَْقَرأُ يفِّ   قَاَل: " َما َسنَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َشيـْ

َأْدرِّي   َأْم اَل؟ َوال  َواْلَعْصرِّ  يُت  الظُّْهرِّ  قَاَل ُحَصنْيٌ: »َوَنسِّ َأْو »ُعُسيًّا« ؟،  ُعتِّيًّا(  الكِّرَبِّ  بـََلْغُت مَِّن  )َوَقْد  يـَْقَرأُ:  َكْيَف َكاَن 
ْعتـَُها ُكلََّها َأاَن مِّْن ُعْثَماَن ْبنِّ حُمَمٍَّد.   الثَّالَِّثَة« قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ: " مسِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
ِحيحِ [ ]شعيب: 2332 ،2246]مسند:    [ إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما 
قال: »رأيُت يف املنام كأن بيدي قِّطعَة إْسَترْبَق، وليس   -رضي هللا عنهما   -)خ م ت( عبد هللا بن عمر   -[ 414]

صلى هللا عليه   -مكان ُأريُده من اجلنة إال طارت يب إليه، قال: فـََقَصْصُته على َحْفصَة، فقصَّْته حفصُة على رسولِّ هللا 
 « أخرجه البخاري ومسلم. ، فقال: ُأَرى عبَد هللا رجاًل صاحلاً -وسلم

 . أو ]قال[ : إن عبَد هللا رجل صاحل«  -ويف رواية الرتمذي »فقال: إن أخاكِّ رَُجل صاحل 
 [ ]صحيح[ 6603]جامع: 

 

َفَذَهَب اْبُن   )حم( جُمَاهٍِّد، قَاَل: َشهَِّد اْبُن ُعَمَر اْلَفْتَح، َوُهَو اْبُن عِّْشرِّيَن َسَنًة، َوَمَعُه فـََرٌس َحُروٌن َورُْمٌح ثَقِّيلٌ   -[ 415]
هِّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َعْبَد اَّللَِّّ، إِّنَّ   . . أخرجه مسند أمحدَعْبَد اَّللَِّّ« ُعَمَر خَيَْتلِّي لَِّفَرسِّ

[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إال أن مجاهدًا أرسله ولم  4600]مسند:  
 [ ينسبه ألحمد 

 

 -رضي اهلل عنه   -عبد اهلل بن الزبري  
  -قالت: »أوُل مولود يف اإلسالم: عبُد هللا ابن الزبري، أتْوا به النيبَّ    -رضي هللا عنها    -)خ م( عائشة    -[  416]

مترة َفالََكها، مث أدخلها يف فيه، فأوَُّل ما دخل بطَنه رِّيُق    -صلى هللا عليه وسلم  -، فأخذ النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم
 «. -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 

 رواية لعروَة وفاطمَة بنتِّ املنذر قاال: »خرجْت أمساُء بنت أيب بكر حني هاجرْت، وهي ُحْبلى بعبد هللا بن الزبري،  ويف
لُيحنَِّّكه، فأخذه    -صلى هللا عليه وسلم  -فقدمت قـَُباَء، فُنفِّست بعبد هللا بقباء، مث خرجت حني نُفَِّسْت إىل رسولِّ هللا  

قبل    -يعين مترة    -فوضعه يف َحْجره، قال: قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها    -لمصلى هللا عليه وس  -رسوُل هللا  
، قالت أمساء: مث  -صلى هللا عليه وسلم  -أن جنَدها، فمضغها مث بصقها يف فيه، فأوَُّل شيء دخل بطنه َلرِّيُق رسولِّ هللا  

،  -ليُبايع رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  -َثان  أو   -مسحه، وصلَّى عليه، ومسَّاه عبَد هللا، مث جاء وهو ابن سبع سنني  
 حني رآه ُمْقبِّاًل، مث ابيعه«.  -صلى هللا عليه وسلم  -وأمره بذلك الزبرُي، فتبسَّم رسول هللا 
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«  ُُينِّّكه، فطلبنا مترة، فـََعزَّ علينا طلُبها  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قالت: »جئنا بعبد هللا بن الزبري إىل النيبِّّ  
   .أخرجه البخاري ومسلم

]صحيح[ 6606]جامع:    ] 
 

: »أهنا محلْت بعبد هللا بن الزبري ِبكة، قالت: فخرجُت  -رضي هللا عنهما    -)خ م( أمساء بنت أيب بكر    -[  417]
جره، مث  ، ف-صلى هللا عليه وسلم -وأان ُمتِّّم، فأتيُت املدينَة، فنزلُت قُباَء، فـََوَلْدُت بقباَء، مث أتيُت رسوَل هللا  وضعه يف حِّ

، مث حنَّكه  -صلى هللا عليه وسلم  -دعا بتمرة فمضغها، مث تـََفَل يف فيه، فكان أوَل شيء دخل جوَفه ريُق رسولِّ هللا  
ابلتمرة، مث دعا له، وبـَرََّك عليه، وكان أوَل مولود ُولد يف اإلسالم ابملدينة من املهاجرين« زاد يف رواية »فـََفرُِّحوا به فرحاً  

   .، ألهنم قيل هلم: إن اليهود سحرْتكم، َفال يُوَلُد لكم« أخرجه البخاري ومسلمشديداً 
 [ ]صحيح[ 6607]جامع: 

 

عنها    -)حم( عائشة    -[  418] بَِّتْمَرٍة،    -رضي هللا  َفَحنََّكُه  الزَُّبرْيِّ،  ْبنِّ  ابِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   َّ النَّيبِّ أَتـَْيُت  قَاَلْت: 
 َوقَاَل: »َهَذا َعْبُد اَّللَِّّ، َوأَْنتِّ أُمُّ َعْبدِّ اَّللَِّّ«. َأخرجه مسند أمحد.

إ24619]مسند:   وهذا  صحيح،  حديث  ]شعيب:  بن  [  هشام  على  فيه  اختلف  البخاري ]*  عروة[سناد  أخرجه  بتمرة:  فحنكه  قولها: 
 [ (2148ومسلم ) (،3910)

 

 -رضي اهلل عنه   -بالل بن رباح  
لبالل صالَة الغداة:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 419]

»َحدِّْثين ِبْرَجى عمل عملَته عندك يف اإلسالم منفعة، فإين مسعُت الليلة َخْشَف نعليك بني يديَّ يف اجلنة، قال بالل: ما  
أيّنِّ ال أتطهَُّر طُهورًا َتماً يف ساعة من ليل أو هنار إال صليُت بذلك  عملُت عماًل يف اإلسالم أْرجى عندي منفعة من 

 الطُّهور ما كتب هللا يل أن أصلَي«.
 ويف رواية »فإين مسعُت دفَّ نعليك، والدَُّف: التحريك«. 

   .أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 6609]جامع: 

 

 -رضي اهلل عنه   -أُبَيُّ بن كعب  
أُليَبّ: »إن هللا عز   -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال النيب  -رضي هللا عنه  -مالك )خ م ت( أنس بن   -[ 420]

 وجل أمرين أن أقرَأ عليك }مَلْ َيُكنِّ الَّذِّيَن َكَفُروا{ قال: ومسَّاين؟ قال: نعم، فبكى«. 
عل ُأيّب يبكي« أخرجه البخاري  ويف رواية مثله، ومل يسّم سورة، وفيه قال: »هللا مسَّاين لك؟ قال: هللا مسَّاك يل؟ قال: فج

 ومسلم.
قال أُليبِّّ بن كعب: »إن هللا أمرين أن أُْقرِّئَك القرآن، قال: هللا مسَّاين لك؟   -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري أن النيبَّ  

 .قال: نعم، قال: وقد ذُكِّْرُت عِّْنَد َربِّّ العاملني؟ قال: نعم، َفَذرََفْت عيناه« وأخرج الرتمذي األوىل
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 [ ]صحيح[ 6612]جامع: 
 

قال له: »إن هللا أمرين أن   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أيب بن كعب    -[ 421]
 .أقرأ عليك القرآن« أخرجه الرتمذي

 [ حسن [ ]األلباني: حديث صحيح]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6613]جامع: 
 

قال: »أقْـَرُؤان ُأيبُّ، وأقضاان علّي، وإان لََندَُع كثريًا من حلَْنِّ ُأيَبّ،   -رضي هللا عنه    -)خ( عمر بن اخلطاب   -[ 422]
، وقد قال هللا تعاىل: }َما نـَْنَسْخ مِّْن آيٍَة  -صلى هللا عليه وسلم -وذلك أن أُبّياً يقول: ال أدَُع شيئاً مسعته من رسولِّ هللا 

 [ «.106]البقرة:   { َأْو نـَْنَسْأَها
   .، فال أتركه لشيء« أخرجه البخاري-صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »وُأيَبّ يقول: أخذتُه من يف رسولِّ هللا 

 [ ]صحيح[ 6614]جامع: 
 

رْبِّيُل َعَلْيهِّ السَّاَلُم: اَي حُمَمَُّد إِّنَّ    -رضي هللا عنه  -َحبََّة اْلَبْدرِّيِّّ  و )حم( أَب  -[ 423] قَاَل: َلمَّا نـََزَلْت مَلْ َيُكْن، قَاَل جِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: » اَي ُأيَبُّ، إِّنَّ َريبِّّ َعزَّ َوَجلَّ َأَمَرينِّ َأْن  رَبََّك أيَُْمُرَك َأْن تـُْقرَِّئ َهذِّهِّ السُّورََة ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب، فـََقاَل النَّيبِّ

 أُْقرَِّئَك َهذِّهِّ السُّورََة« فـََبَكى َوقَاَل: ذُكِّْرُت َثََّة؟ قَاَل: »نـََعْم«. 
{ ]البينة:  ويف رواية أخرى،   َيُكنِّ الَّذِّيَن َكَفُروا مِّْن َأْهلِّ اْلكَِّتابِّ نـََزَلْت: }مَلْ  رِّ 1قَاَل: َلمَّا  رْبِّيُل َعَلْيهِّ  [ إِّىَل آخِّ َها، قَاَل جِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  رْبِّيَل َأَمَرينِّ َأْن أُْقرَِّئَك   السَّاَلُم: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ رَبََّك أيَُْمُرَك َأْن تـُْقرِّئـََها أُبـَيًّا، فـََقاَل النَّيبِّ : »إِّنَّ جِّ ُيبٍَّ َوَسلََّم ألِّ
 َقْد ذُكِّْرُت مثَّ اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »نـََعْم« قَاَل: فـََبَكى ُأيَبٌّ. َهذِّهِّ السُّورََة« قَاَل ُأيَبٌّ: وَ 

 َأخرجه مسند أمحد.  
[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه علي بن زيد، وهو حسن  16001  ،16000]مسند:  

 الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح[
 

" اَي َأمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي، إِّيّنِّ تـََلقَّْيُت اْلُقْرآَن ِمَِّّْن تـََلقَّاُه،    -  مرضي هللا عنه  -، َأنَّ أُبـَيًّا، قَاَل لُِّعَمرَ ابن عباس)حم(    -[  424]
رْبِّيَل َوُهَو َرْطٌب ". َأخرجه مسند أمحد. -َوقَاَل َعفَّاُن: ِمَِّّْن يـَتَـَلقَّاُه  -  ، مِّْن جِّ

 [ ]شعيب: إسناده صحيح[  21112]مسند: 
 

 -رضي اهلل عنه   -أبو طلحة األنصاري  
، فقال: إين  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: جاء رجل إىل رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة    -[  425]

جَمُْهود، فأرَسل إىل بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك ابحلق، ما عندي إال ماء، مث أرسل إىل أخرى، فقالت: مثل ذلك،  
: »َمن ُيضيفه يرمحه هللا؟« فقام رجل من األنصار يقال  -عليه وسلم صلى هللا -وقـُْلن ُكلُُّهنَّ مثل ذلك، فقال رسوُل هللا 

قوت   إال  ال،  قالت:  عندكِّ شيء؟  هل  المرأته:  فقال  رَْحله،  إىل  به  فانطلق  اي رسول هللا،  أان  فقال:  طلحة،  أبو  له: 
راج كي صبياين، قال: فَعّلليهم بشيء ونـَوِّمِّيهم، فإذا دخل ضيفنا فأرِّيه أانَّ َنكل، فإذا أْهوى ب يده ليأكل فقومي إىل السِّّ

هللا   رسول  إىل  غدا  أْصبح  فلما  طَاوَِّينْي،  وابَت  الّضيف،  فأكل  فقعدوا  ففعلْت،  فأْطفئيه،  عليه    -ُتصلحيه  صلى هللا 
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هللا  -وسلم رسوُل  فقال  وسلم  -،  عليه  هللا  هللا  -صلى  َب  َعجِّ »لقد  هللا    -:  َك  َضحِّ وفالنة«.   -أو  فالن   من 
ومل ُيَسمِّّ أاب طلحة، إَّنا قال: »َمْن ُيضيُف هذا الليلَة، رمحه هللا؟ فقام رجل من األنصار، فقال: أان اي  ويف رواية مثله،  

 رسول هللا... وذكر حنوه«.  
هِّْم َوَلْو َكاَن هبِِّّْم َخَصاَصٌة{ ]احلشر:    [. 9ويف آخره: فأنزل هللا عز وجل }َويـُْؤثُِّروَن َعَلى أَنـُْفسِّ

 «. -صلى هللا عليه وسلم - رَْحلِّه، فقال المرأته: أْكرِّمي َضْيَف رسولِّ هللا ويف أخرى »فانطلق به إىل 
ب هللا من صنيعكما بضيفكما الليلة«.   ويف أخرى »فقال: قد َعجِّ

 . متقاربة. أخرجه البخاري ومسلم -فيما عدا ما ذكرانه  -قال احلميديُّ: وألفاظ الرواة 
 [ ]صحيح[ 6615]جامع: 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َلَصْوُت َأيبِّ طَْلَحَة يفِّ اجْلَْيشِّ   َعنِّ  -رضي هللا عنه  -بن مالكأنس )حم(   -[ 426] النَّيبِّ
 َخرْيٌ مِّْن فَِّئٍة«. 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َلَصْوُت َأيبِّ طَْلَحَة َأَشدُّ َعَلى اْلُمشْ ويف رواية أخرى،   رِّكِّنَي مِّْن فَِّئٍة«. َأنَّ النَّيبِّ
وََكاَن َُيْثُو    َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َصْوُت َأيبِّ طَْلَحَة يفِّ اجْلَْيشِّ َخرْيٌ مِّْن فَِّئٍة«، قَاَل: ويف رواية اثلثة،  

ثـُُر كَِّنانـََتُه، َويـَُقوُل: َوجْ  ، مثَّ يـَنـْ َك اْلفَِّداُء. َبنْيَ َيَدْيهِّ يفِّ احْلَْربِّ ي لِّنَـْفسِّ  َأخرجه مسند أمحد.  هِّي لَِّوْجهَِّك اْلوِّقَاُء َونـَْفسِّ
َواَيِة اأْلُوَلى ِرَجاُل  13745  ،13105،  13604  ،12095]مسند:   [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُل الرِّ
ِحيحِ   [ الصَّ

 

 رضي اهلل عنه   -وهو ابن األسود    -املقداد بن عمرو  
ان يل، وقد ذهبت  رضي هللا عنه قال: أقبلُت أان وصاحب -وهو ابن األسود   -)م ت( املقداد بن عمرو   -[ 427]

، فليس أحد منهم  -صلى هللا عليه وسلم -أمساعنا وأبصاُران من اجلَْهدِّ، فجعلنا نـَْعرِّض أنفسنا على أصحاب رسولِّ هللا 
-صلى هللا عليه وسلم -، فانطلق بنا إىل أهله، فإذا ثالثُة أْعُنز، فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم -يـَْقبَـُلنا فأتينا النيبَّ 

صلى هللا عليه   -لُِّبوا هذا اللَّنَب بيننا، قال: فكنا حنتلب، فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع لرسول هللا : »اْحتَ 
نصيبه، قال: فيجيء من الليل، فُيسلِّّم تسليماً ال يوقظ انئماً وُيْسمُِّع اليقظاَن، قال: مث أييت إىل املسجد   -وسلم

الشيطاُن ذاَت ليلة وقد شربُت نصييب، فقال: حممد أييت األنصاَر   فيصلِّّي، قال: مث أييت شرابَه فيشرب، فأَتين
فيـُْتحفونه، وُيصيب عندهم، ما به حاجة إىل هذه اجلَْرعة، فأتيُتها فشربُتها، فلما أن َوَغَلْت يف بطين، وعلمُت أن ليس 

يء فال ُيده، فيدعو عليك فـَتَـْهلُك،  إليها سبيل، َندََّمين الشَّْيطان، فقال: وُيك: ما صنعَت؟ أشرِّْبَت شراَب حممد، فيج
فتذهب دنياك وآخرُتك؟ وعليَّ مَشْلة إذا وضعتها على َقَدميَّ خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل  

]فسلَّم[ كما كان  -صلى هللا عليه وسلم -ال ُييئين النوُم، وأما صاحباَي، فناما، ومل يصنعا ما صنعُت، قال: فجاء النيبُّ 
ُيسلم، مث أتى املسجَد فصلَّى، مث أتى شرابَه فكشف عنه، فلم ُيد فيه شيئاً، فرفع رأسه إىل السماء، فقلُت: اآلن يدعو  

عليَّ فأهلك، فقال: اللهم أْطعِّْم َمن أطعمين، واْسقِّ َمن سقاين، قال: فعَمدت إىل الشملة فشددَتا عليَّ، وأخذت  
، فإذا هي َحافِّل، وإذا ُهنَّ ُحفَّل  -صلى هللا عليه وسلم -ها أمْسَُن فأذحبها لرسول هللا  الّشفرة، وانطلقُت إىل األْعُنزِّ، أيـّتُ 

، ما كانوا يطَمعون أن َُيَْتلُبوا فيه، قال: فحلبت فيه، حَّت  -صلى هللا عليه وسلم -كلُّهن، فـََعَمدُت إىل إانء آلل حممد 
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، فقال: أشربُتم شراَبكم الليلة؟ قلُت: اي رسوَل هللا، اْشرْب،  -وسلم صلى هللا عليه -َعَلْته رْغَوة، فجئُت إىل رسولِّ هللا 
فشرَب، مث انولين« زاد يف رواية رزين: فقلت: اي رسول هللا، اشرْب، فشرَب، مث انولين« مث اتفقا »فلما َعَرْفُت أن رسوَل  

صلى هللا   -ألرض، فقال رسوُل هللا  قد َروَِّي وأَصْبُت دعوته، ضحكت حَّت أُلقيت إىل ا -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
: »احدى َسْوآتِّك اي مقداُد«، فقلت: اي رسوَل هللا، كان من أمري كذا وكذا، وفعلت كذا وكذا، فقال  -عليه وسلم
: »ما هذه إال رمحة من هللا، أفال كنت آذنتين، فنوقَظ صاحبينا، فُيصيبان منها  -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 

ُتها معك ال ُأابيل َمْن أخطأتُه من الناس« أخرجه مسلم. معنا؟ قال: فق  َتها وأَصبـْ  لت: والذي بعثك ابحلق، إذا أَصبـْ
وأخرج منه الرتمذي طرفاً من أوله إىل قوله: »مث أييت شرابه فيشربه« مل يزد عليه، وذلك حلاجته إليه يف ابب كيفية  

 .السالم
 [ ]صحيح[ 6616]جامع: 

 

 -رضي اهلل عنه   -أبو قَتَادة األنصاري                                         
»كان يف َسَفر له، فـََعطُِّشوا،   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه  -)م د( أبو قتادة    -[ 428]

ليلة، فقال: َحفَِّظَك هللا ِبا حفظت به نَبِّيَّه«.  تلك ال -صلى هللا عليه وسلم -فاْنطلق َسَرَعاُن الناس، فـََلزِّْمُت رسوَل هللا 
   .أخرجه أبو داود، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم وأبو داود أيضاً 

 [ ]صحيح[ 6617]جامع: 
 

 -رضي اهلل عنه -سلمان الفارسي                                             

يُّ َحدِّيَثُه مِّْن فِّيهِّ، قَاَل: ُكْنُت رَُجاًل    -رضي هللا عنه    -ْبنِّ َعبَّاسٍ   عبد هللا)حم(    -[  429] قَاَل: َحدََّثينِّ َسْلَماُن اْلَفارِّسِّ
َها يـَُقاُل هَلَا َجيٌّ، وََكاَن َأيبِّ دِّْهَقاَن قـَْريَتِّهِّ، وَكُ  نـْ يًّا مِّْن َأْهلِّ َأْصبَـَهاَن مِّْن َأْهلِّ قـَْريٍَة مِّ َخْلقِّ اَّللَِّّ إِّلَْيهِّ، فـََلْم يـََزْل  ْنُت َأَحبَّ  فَارِّسِّ

يَّةِّ َحَّتَّ ُكنْ  اْلَمُجوسِّ اجْلَارِّيَُة، وَاْجتَهْدُت يفِّ  حُتَْبُس  بـَْيتِّهِّ َكَما  َحَبَسينِّ يفِّ  َي َحَّتَّ  إِّايَّ ُحبُُّه  يُوقُِّدَها اَل  بِّهِّ  الَّذِّي  النَّارِّ  َقَطَن  ُت 
: اَي ُبيَنَّ، إِّيّنِّ َقْد ُشغِّْلُت يفِّ  َيرْتُُكَها خَتُْبو َساَعًة، قَاَل: وََكاَنْت ألَِّ  َياٍن َلُه يـَْوًما، فـََقاَل يلِّ َعٌة َعظِّيَمٌة، قَاَل: َفُشغَِّل يفِّ بـُنـْ يبِّ َضيـْ

، فَاْذَهْب فَاطَّلِّْعَها، َوَأَمَرينِّ فِّيَها بِّبَـْعضِّ َما يُرِّيُد، َفَخَرْجُت ُأرِّيدُ  َعيتِّ َياٍن َهَذا اْليَـْوَم َعْن َضيـْ َعَتهُ بـُنـْ ، َفَمَرْرُت بَِّكنِّيَسٍة مِّْن   َضيـْ
أَ  َْبسِّ  النَّاسِّ حلِّ َأْمُر  َما  َأْدرِّي  اَل  وَُكْنُت  ُيَصلُّوَن،  َوُهْم  فِّيَها  َأْصَواََتُْم  َفَسمِّْعُت  النََّصاَرى،  فـََلمَّا  َكَنائِّسِّ  بـَْيتِّهِّ،  َي يفِّ  إِّايَّ يبِّ 

ْعُت َأْصَواََتُْم، َدَخْلُت َعَلْيهِّْم أَ  ْنظُُر َما َيْصنَـُعوَن، قَاَل: فـََلمَّا رَأَيـْتـُُهْم َأْعَجَبينِّ َصاَلَُتُْم، َورَغِّْبُت يفِّ َأْمرِّهِّْم،  َمَرْرُت هبِِّّْم، َومسِّ
َما تـَرَْكتـُُهْم َحَّتَّ َغَرَبتِّ الشَّْمسُ  أَ َوقـُْلُت: َهَذا َواَّللَِّّ َخرْيٌ مَِّن الدِّينِّ الَّذِّي حَنُْن َعَلْيهِّ، فـََواَّللَِّّ  َعَة  َا، ، َوتـَرَْكُت َضيـْ آَتِّ يبِّ َومَلْ 
، َوَقْد بـََعَث يفِّ طََليبِّ  لشَّامِّ قَاَل: مثَّ رََجْعُت إِّىَل َأيبِّ  َوَشَغْلُتُه َعْن َعَملِّهِّ ُكلِّّهِّ، قَاَل: فـَُقْلُت هَلُْم: أَْيَن َأْصُل َهَذا الدِّينِّ؟ قَاُلوا: ابِّ

َأكُ  ُتُه، قَاَل: َأْي ُبيَنَّ، أَْيَن ُكْنَت؟ َأمَلْ  ئـْ ، َمَرْرُت بَِّناٍس ُيَصلُّوَن يفِّ  فـََلمَّا جِّ ْن َعهِّْدُت إِّلَْيَك َما َعهِّْدُت؟ قَاَل: قـُْلُت: اَي أََبتِّ
ينِّ  : َأْي ُبيَنَّ، لَْيَس يفِّ َذلَِّك الدِّ َكنِّيَسٍة هَلُْم فََأْعَجَبينِّ َما رَأَْيُت مِّْن دِّينِّهِّْم، فـََواَّللَِّّ َمازِّْلُت عِّْنَدُهْم َحَّتَّ َغَرَبتِّ الشَّْمُس، قَالَ 
ْنُه، قَاَل: قـُْلُت: َكالَّ َواَّللَِّّ إِّنَُّه خلََرْيٌ مِّْن دِّينَِّنا، قَاَل: َفَخافَ  َفَجَعَل يفِّ رِّْجَليَّ قـَْيًدا، مثَّ  َخرْيٌ، دِّيُنَك َودِّيُن آاَبئَِّك َخرْيٌ مِّ  ، ينِّ

ُوينِّ هبِِّّْم،  َحَبَسينِّ يفِّ بـَْيتِّهِّ، قَاَل: َوبـََعَثُت إِّىَل النََّصاَرى فـَُقْلُت هَلُْم: إِّذَ  ا َقدَِّم َعَلْيُكْم رَْكٌب مَِّن الشَّامِّ جُتَّاٌر مَِّن النََّصاَرى فََأْخربِّ
وا ْم: إَِّذا َقَضْوا َحَوائَِّجُهْم َوَأرَادُ قَاَل: فـََقدَِّم َعَلْيهِّْم رَْكٌب مَِّن الشَّامِّ جُتَّاٌر مَِّن النََّصاَرى، قَاَل: فََأْخرَبُوينِّ هبِِّّْم، قَاَل: فـَُقْلُت هلَُ 
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، مثَّ َخَرْجُت  الرَّْجَعَة إِّىَل بِّاَلدِّهِّْم فَآذِّنُوينِّ هبِِّّْم، قَاَل: فـََلمَّا َأرَاُدوا الرَّْجَعَة إِّىَل بِّاَلدِّهِّْم َأْخرَبُوينِّ هبِِّّمْ  ، فَأَْلَقْيُت احْلَدِّيَد مِّْن رِّْجَليَّ
ُتُه،  َمَعُهْم َحَّتَّ َقدِّْمُت الشَّاَم، فـََلمَّا َقدِّْمتـَُها، قـُْلُت: َمْن أَ  ئـْ ْفَضُل َأْهلِّ َهَذا الدِّينِّ؟ قَاُلوا: اأْلَْسُقفُّ يفِّ اْلَكنِّيَسةِّ، قَاَل: َفجِّ

ْنَك َوُأَصلِّّي َمَعَك، قَاَل:    فـَُقْلُت: إِّيّنِّ َقْد رَغِّْبُت يفِّ َهَذا الدِّينِّ، َوَأْحبَـْبُت َأْن َأُكوَن َمَعَك َأْخُدُمَك يفِّ َكنِّيَستَِّك، َوأَتـََعلَّمُ  مِّ
بـُُهْم فِّيَها، فَإَِّذا مَجَُعوا إِّلَيْ فَاْدخُ  لصََّدَقةِّ َويـَُرغِّّ هِّ،  ْل َفَدَخْلُت َمَعُه، قَاَل: َفَكاَن رَُجَل َسْوٍء أيَُْمُرُهْم ابِّ َها َأْشَياَء، اْكتَـنَـَزُه لِّنَـْفسِّ نـْ هِّ مِّ

قَا َوَورٍِّق،  َذَهٍب  مِّْن  قِّاَلٍل  َسْبَع  مَجََع  َحَّتَّ  اْلَمَساكِّنَي،  يـُْعطِّهِّ  َماَت،  َومَلْ  مثَّ  َيْصَنُع،  ُتُه  رَأَيـْ لَِّما  َشدِّيًدا  بـُْغًضا  َوأَبـَْغْضُتُه  َل: 
لصََّدَقةِّ  َا    فَاْجَتَمَعْت إِّلَْيهِّ النََّصاَرى لَِّيْدفُِّنوُه، فـَُقْلُت هَلُْم: إِّنَّ َهَذا َكاَن رَُجَل َسْوٍء أيَُْمرُُكْم ابِّ ُتُموُه هبِّ ئـْ ُبُكْم فِّيَها فَإَِّذا جِّ َويـَُرغِّّ

ًئا، قَاُلوا: َوَما عِّْلُمَك بَِّذلَِّك؟، قَاَل: قـُْلُت َأاَن َأُدلُّ اْكتَـ  َها َشيـْ نـْ هِّ، َومَلْ يـُْعطِّ اْلَمَساكِّنَي مِّ ُكْم َعَلى َكْنزِّهِّ، قَاُلوا: َفُدلََّنا  نَـَزَها لِّنَـْفسِّ
ْنُه َسْبَع قِّاَللٍ  َعُه، قَاَل: فَاْسَتْخَرُجوا مِّ َِمُْلوَءٍة َذَهًبا َوَورِّقًا، قَاَل: فـََلمَّا رََأْوَها قَاُلوا: َواَّللَِّّ اَل َنْدفُِّنُه    َعَلْيهِّ، قَاَل: فََأرَيـْتـُُهْم َمْوضِّ

ََكانِّهِّ، قَاَل: يـَُقوُل سَ  حلَِّجارَةِّ، مثَّ َجاُءوا بَِّرُجٍل آَخَر، َفَجَعُلوُه ِبِّ لِّّي  ْلَماُن: َفَما رَأَْيُت رَُجاًل اَل ُيصَ أََبًدا َفَصَلُبوُه، مثَّ َرمَجُوُه ابِّ
َرةِّ، َواَل َأْدَأُب لَْياًل َوهنََ  نـَْيا، َواَل َأْرَغُب يفِّ اآْلخِّ ْنُه، َأْزَهُد يفِّ الدُّ بَُّه  اخْلَْمَس، َأَرى أَنَُّه َأْفَضُل مِّ ُتُه ُحبًّا مَلْ ُأحِّ ْنُه، قَاَل: فََأْحبَـبـْ ارًا مِّ

َلُه، فَأََقْمُت َمَعُه زََمااًن، مثَّ َحَضَرْتُه اْلَوفَ  َلَك َوَقْد  َمْن قـَبـْ بَُّه َمْن قـَبـْ ُتَك ُحبًّا مَلْ ُأحِّ اُة، فـَُقْلُت َلُه: اَي ُفاَلُن إِّيّنِّ ُكْنُت َمَعَك َوَأْحبَـبـْ
؟، قَاَل: َأْي ُبيَنَّ َواَّللَِّّ َما َأْعلَ  ، َوَما أَتُْمُرينِّ  َعَلى َما ُكْنُت َعَلْيهِّ،  ُم َأَحًدا اْليَـْومَ َحَضَرَك َما تـََرى مِّْن َأْمرِّ اَّللَِّّ، فَإِّىَل َمْن ُتوصِّي يبِّ
، َوُهَو ُفاَلٌن، فَـ  ْلَمْوصِّلِّ ُهَو َعَلى َما ُكْنُت َعَلْيهِّ، فَاحْلَْق بِّهِّ،  َلَقْد َهَلَك النَّاُس َوَبدَُّلوا َوتـَرَُكوا َأْكثـََر َما َكانُوا َعَلْيهِّ، إِّالَّ رَُجاًل ابِّ

الْ  بِّ  بَِّصاحِّ حلِّْقُت  َوَغيََّب،  َماَت  فـََلمَّا  بَِّك،  قَاَل:  َأحْلََق  َأْن  َمْوتِّهِّ  عِّْنَد  َأْوَصاينِّ  ُفاَلاًن  إِّنَّ  ُفاَلُن،  اَي  َلُه:  فـَُقْلُت  َمْوصِّلِّ 
: َأقِّْم عِّْندِّي فََأَقْمُت عِّْنَدُه، فـََوَجْدتُُه َخرْيَ رَُجٍل َعلَ  بِّهِّ، فـََلْم يـَلْ َوَأْخرَبينِّ أَنََّك َعَلى َأْمرِّهِّ، قَاَل: فـََقاَل يلِّ َبْث َأْن  ى َأْمرِّ َصاحِّ
للُُّحوقِّ   بَِّك، َوَقْد َحَضَرَك مَِّن اَّللَِّّ َعزَّ َماَت، فـََلمَّا َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة، قـُْلُت َلُه: اَي ُفاَلُن، إِّنَّ ُفاَلاًن َأْوَصى يبِّ إِّلَْيَك، َوَأَمَرينِّ ابِّ

ُبيَنَّ  َأْي  قَاَل:  ؟  أَتُْمُرينِّ َوَما   ، َمْن ُتوصِّي يبِّ فَإِّىَل  تـََرى،  َما  يبِّنَي،  َوَجلَّ  بَِّنصِّ َعَلْيهِّ إِّالَّ  َما ُكنَّا  َأْعَلُم رَُجاًل َعَلى مِّْثلِّ  َما  ، َواَّللَِّّ 
فََأْخرَبْتُُه َخرَبِّ  ُتُه  ئـْ يبِّنَي، َفجِّ بِّ َنصِّ بَِّصاحِّ َوَغيََّب حلِّْقُت  َماَت  فـََلمَّا  قَاَل:  بِّهِّ،  فَاحْلَْق  ُفاَلٌن،  ،  َوُهَو  يبِّ بِّهِّ َصاحِّ َأَمَرينِّ  َوَما  ي، 

بَـْيهِّ، فََأَقْمُت َمَع َخرْيِّ رَُجٍل، فـََواَّللَِّّ مَ قَالَ  ا لَبَِّث َأْن نـََزَل بِّهِّ اْلَمْوُت،  : فََأقِّْم عِّْندِّي، فََأَقْمُت عِّْنَدُه، فـََوَجْدتُُه َعَلى َأْمرِّ َصاحِّ
ُفاَلاًن َكاَن َأْوَصى يبِّ إِّىَل ُفاَلٍن، مثَّ  َلُه: اَي ُفاَلُن، إِّنَّ  ، َوَما  فـََلمَّا َحَضَر، قـُْلُت   َأْوَصى يبِّ ُفاَلٌن إِّلَْيَك، فَإِّىَل َمْن ُتوصِّي يبِّ

؟ قَاَل: َأْي ُبيَنَّ، َواَّللَِّّ َما نـَْعَلُم َأَحًدا بَقَِّي َعَلى َأْمرِّاَن آُمُرَك َأْن أتَْتَِّيُه إِّالَّ رَُجاًل   بَِّعمُّورِّيََّة، فَإِّنَُّه َعَلى مِّْثلِّ َما حَنُْن َعَلْيهِّ،  أتَُْمُرينِّ
بِّ َعمُّورِّيََّة،  فَإِّ  بَِّصاحِّ َوَغيََّب حلِّْقُت  َماَت  فـََلمَّا  قَاَل:  َأْمرِّاَن،  َعَلى  فَإِّنَُّه  قَاَل:  فَْأتِّهِّ،  َأْحبَـْبَت  َأقِّْم  ْن  فـََقاَل:  َوَأْخرَبْتُُه َخرَبِّي، 

َحَّتَّ َكاَن يلِّ بـََقَراٌت َوُغنَـْيَمٌة، قَاَل: مثَّ نـََزَل بِّهِّ َأْمُر    عِّْندِّي، فََأَقْمُت َمَع رَُجٍل َعَلى َهْديِّ َأْصَحابِّهِّ َوَأْمرِّهِّْم، قَاَل: َواْكَتَسْبتُ 
يبِّ ُفاَلٌن إِّىَل ُفاَلٍن، مثَّ َأْوَصى   اَّللَِّّ، فـََلمَّا َحَضَر قـُْلُت َلُه: اَي ُفاَلُن، إِّيّنِّ ُكْنُت َمَع ُفاَلٍن، فََأْوَصى يبِّ ُفاَلٌن إِّىَل ُفاَلٍن، َوَأْوَصى

َأْصَبَح َعَلى َما ُكنَّا عَ يبِّ ُفاَلٌن إِّلَ  َأْعَلُمُه  َما  َأْي ُبيَنَّ، َواَّللَِّّ  ؟ قَاَل:  أَتُْمُرينِّ ، َوَما  َأَحٌد مَِّن النَّاسِّ  ْيَك، فَإِّىَل َمْن ُتوصِّي يبِّ َلْيهِّ 
ُعوٌث بِّدِّينِّ إِّبـَْراهِّيمَ  َمبـْ ٍّ ُهَو  َقْد َأظَلََّك زََماُن َنيبِّ أَتْتَِّيُه، َوَلكِّنَُّه  َأْن  َأْرٍض َبنْيَ َحرََّتنْيِّ    آُمُرَك  ًرا إِّىَل  ، ُمَهاجِّ اْلَعَربِّ ْرضِّ  خَيُْرُج ِبَِّ

َخامتَُ  َبنْيَ َكتَِّفْيهِّ  الصََّدَقَة،  أيَُْكُل  َواَل  اهْلَدِّيََّة،  أيَُْكُل  خَتَْفى:  اَل  َعاَلَماٌت  بِّهِّ  ََنٌْل،  نَـُهَما  تـَْلَحَق    بـَيـْ َأْن  اْسَتطَْعَت  فَإِّْن  النـُّبـُوَّةِّ، 
ُ َأْن َأْمُكَث، مثَّ َمرَّ يبِّ بِّتِّْلَك ا  نـََفٌر مِّْن َكْلٍب جُتَّارًا، فـَُقْلُت  ْلبِّاَلدِّ فَافْـَعْل، قَاَل: مثَّ َماَت َوَغيََّب، َفَمَكْثُت بَِّعمُّورِّيََّة َما َشاَء اَّللَّ

، َوُأْعطِّيُكْم بـََقَرايتِّ َهذِّهِّ َوُغنَـْيَميتِّ  ، َحَّتَّ إَِّذا َقدُِّموا    هَلُْم: حَتْمُِّلوينِّ إِّىَل َأْرضِّ اْلَعَربِّ تـُُهُموَها َومَحَُلوينِّ َهذِّهِّ؟ قَاُلوا: نـََعْم فََأْعطَيـْ
ُت َأْن َتُكوَن اْلبَـَلَد الَّذِّي  يبِّ َوادِّي اْلُقَرى ظََلُموينِّ فـََباُعوينِّ مِّْن رَُجٍل مِّْن يـَُهوَد َعْبًدا، َفُكْنُت عِّْنَدُه، َورَأَْيُت النَّْخَل، َورََجوْ 

َنَما َأاَن عِّْنَدُه، َقدَِّم َعَلْيهِّ اْبُن َعمٍّ َلُه مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ مِّْن َبينِّ َوَصَف يلِّ َصا ي، فـَبَـيـْ ، َومَلْ ُيِّْق يلِّ يفِّ نـَْفسِّ يبِّ  قـَُرْيظََة فَابـَْتاَعينِّ مِّْنُه،  حِّ
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ُ َرُسوَلُه، فََأقَاَم ِبَِّكََّة َما  فَاْحَتَمَلينِّ إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ، فـََواَّللَِّّ َما ُهَو إِّالَّ َأْن رَأَيـْتـَُها فـََعَرفْـتـَُها بِّ  َا َوبـََعَث اَّللَّ ، فََأَقْمُت هبِّ يبِّ َفةِّ َصاحِّ صِّ
، مثَّ َهاَجَر إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ، فـََواَّللَِّّ إِّ   فِّيهِّ  يّنِّ َلفِّي رَْأسِّ َعْذٍق لَِّسيِّّدِّي َأْعَملُ َأقَاَم اَل َأمْسَُع َلُه بِّذِّْكٍر َمَع َما َأاَن فِّيهِّ مِّْن ُشْغلِّ الرِّقِّّ

َلُه َحَّتَّ َوَقَف َعَلْيهِّ، فـََقاَل: ُفاَلُن، قَاَتَل اَّللَُّ  اْبُن َعمٍّ  َأقْـَبَل  ، َوَسيِّّدِّي َجالٌِّس، إِّْذ  اْلَعَملِّ ُُم اآْلَن  بـَْعَض  َلَة، َواَّللَِّّ إِّهنَّ  َبينِّ قـَيـْ
ْعتـَُها َأَخَذْتينِّ اْلُعَرَواُء، َحَّتَّ ظَنَـْنُت  َلُمْجَتمُِّعوَن بُِّقَباَء َعَلى رَُجٍل َقدَِّم َعَلْيهِّْم مِّْن َمكََّة اْليَـْومَ  ٌّ، قَاَل: فـََلمَّا مسِّ ، يـَْزُعُموَن أَنَُّه َنيبِّ

هِّ َذلَِّك: َماَذا تـَُقوُل؟ َما ْبنِّ َعمِّّ َب  َسَأْسُقُط َعَلى َسيِّّدِّي، قَاَل: َونـََزْلُت َعنِّ النَّْخَلةِّ، َفَجَعْلُت َأُقوُل الِّ َذا تـَُقوُل؟ قَاَل: فـََغضِّ
ََذا َأْقبِّْل َعَلى َعَملَِّك، قَاَل: قـُْلُت: اَل َشْيَء،   َا َأَرْدُت َأْن َأْستَـْثبَِّتُه َعمَّا  َسيِّّدِّي فـََلَكَمينِّ َلْكَمًة َشدِّيَدًة، مثَّ قَاَل: َما َلَك َوهلِّ إَِّّنَّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو بُِّقَباَء،  قَاَل: َوَقْد َكاَن عِّْندِّي َشْيٌء َقْد مَجَْعُتُه، فـََلمَّا َأْمَسْيُت َأَخْذتُُه مثَّ   َذَهْبُت إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
حَ  َذُوو  ُغَراَبُء  َلَك  َأْصَحاٌب  َوَمَعَك  َصالٌِّح،  رَُجٌل  أَنََّك  بـََلَغينِّ  َقْد  إِّنَُّه  َلُه:  فـَُقْلُت  َعَلْيهِّ،  َشْيٌء َكاَن  َفَدَخْلُت  َوَهَذا  اَجٍة، 

ُتُه إِّلَْيهِّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ عِّْندِّي لِّلصََّدَقةِّ  َْصَحابِّهِّ: »ُكُلوا«  ، فـََرأَيـُْتُكْم َأَحقَّ بِّهِّ مِّْن َغرْيُِّكْم قَاَل: فـََقرَّبـْ َسلََّم ألِّ
َدٌة، مثَّ اْنَصَرْفتُ  ي: َهذِّهِّ َواحِّ ًئا، َوحَتَوََّل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى  َوَأْمَسَك َيَدُه فـََلْم أيَُْكْل، قَاَل: فـَُقْلُت يفِّ نـَْفسِّ  َعْنُه َفَجَمْعُت َشيـْ

َوَهذِّ  الصََّدَقَة،  أَتُْكُل  اَل  رَأَيـُْتَك  إِّيّنِّ  فـَُقْلُت:  بِّهِّ،  ُتُه  ئـْ اْلَمدِّيَنةِّ، مثَّ جِّ إِّىَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  فََأَكَل  هللاُ  قَاَل:  َا،  َأْكَرْمُتَك هبِّ َهدِّيٌَّة  هِّ 
نَـَتاَرُسوُل اَّللَِّّ صَ  ي: َهاََتنِّ اثـْ َها َوَأَمَر َأْصَحابَُه فََأَكُلوا َمَعُه، قَاَل: فـَُقْلُت يفِّ نـَْفسِّ نـْ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّ ْئُت  لَّى هللاُ  ، قَاَل: مثَّ جِّ نِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو بَِّبقِّيعِّ اْلَغْرَقدِّ، قَاَل: َوَقْد تَبَِّع َجَنازَةً   مِّْن َأْصَحابِّهِّ، َعَلْيهِّ مَشَْلَتانِّ َلُه، َوُهَو َجالٌِّس يفِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
يبِّ  َوَصَف يلِّ َصاحِّ الَّذِّي  اخْلَامَتَ  َأَرى  َهْل  َظْهرِّهِّ،  إِّىَل  أَْنظُُر  اْسَتَدْرُت  َعَلْيهِّ، مثَّ  َفَسلَّْمُت  َرُسوُل اَّللَِّّ  َأْصَحابِّهِّ،  رَآينِّ  فـََلمَّا  ؟ 

، قَاَل: فَأَْلَقى رَِّداَءُه َعْن َظْهرِّهِّ، فـََنَظْرُت إِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  ىَل اخْلَامتِّ  َم اْسَتَدبـَْرتُُه، َعَرَف َأيّنِّ َأْستَـْثبُِّت يفِّ َشْيٍء ُوصَِّف يلِّ
َوَسلَّ  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـََقاَل يلِّ  َوأَْبكِّي،  أُقـَبُِّّلُه  َعَلْيهِّ  فَاْنَكبَـْبُت  َعَلْيهِّ  فـََعَرفْـُتُه،  فـََقَصْصُت  فـََتَحوَّْلُت،  َم: »حَتَوَّْل« 

َأْن َيْسَمعَ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  اْبَن َعبَّاٍس، قَاَل: فََأْعَجَب َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   َذلَِّك َأْصَحابُُه، مثَّ َشَغَل  َحدِّيثِّي َكَما َحدَّثـُْتَك اَي 
لََّم:  لِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َبْدٌر، َوُأُحٌد، قَاَل: مثَّ قَاَل يلِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ َسْلَماَن الرِّقُّ َحَّتَّ فَاَتُه َمَع َرُسو 

ْربَعِّنَي أُ  ْلَفقِّريِّ، َوِبَِّ يبِّ َعَلى َثاَلثِّ مِّاَئةِّ ََنَْلٍة ُأْحيِّيَها َلُه ابِّ وقِّيًَّة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  »َكاتِّْب اَي َسْلَماُن« َفَكاتـَْبُت َصاحِّ
: الرَُّجُل بَِّثاَلثِّنَي َودِّيًَّة، َوالرَّجُ  لنَّْخلِّ َْصَحابِّهِّ: »َأعِّيُنوا َأَخاُكْم« فََأَعانُوينِّ ابِّ َْمَس َعْشَرَة، َعَلْيهِّ َوَسلََّم ألِّ ُل بِّعِّْشرِّيَن، َوالرَُّجُل ِبِّ

الرَّ   : يـَْعينِّ بَِّعْشٍر،  َعَليْ َوالرَُّجُل  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  يلِّ  فـََقاَل  َودِّيٍَّة،  مِّاَئةِّ  َثاَلُث  اْجَتَمَعْت يلِّ  َحَّتَّ  عِّْنَدُه،  َما  بَِّقْدرِّ  هِّ  ُجُل 
، َحَّتَّ  َوَسلََّم: »اْذَهْب اَي َسْلَماُن فـََفقِّّْر هَلَا، فَإَِّذا فـََرْغَت فَْأتِّينِّ َأُكوُن َأاَن َأَضُعَها بَِّيَديَّ« قَاَل: فـََفقَّ  ْرُت هَلَا، َوَأَعاَنينِّ َأْصَحايبِّ

َها َفجَ  ُتُه فََأْخرَبْتُُه، َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمعِّي إِّلَيـْ ئـْ َها جِّ نـْ َعْلَنا نـَُقرُِّب َلُه اْلَودِّيَّ َوَيَضُعُه َرُسوُل  إَِّذا فـََرْغُت مِّ
َوسَ  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  َوبَقِّ اَّللَِّّ  النَّْخَل،  فََأدَّْيُت  َدٌة،  َواحِّ َودِّيٌَّة  َها  مِّنـْ َماَتْت  َما  بَِّيدِّهِّ،  َسْلَماَن  نـَْفُس  فـََوالَّذِّي  بَِّيدِّهِّ،  َعَليَّ  لََّم  َي 

بـَْعضِّ  مِّْن  َذَهٍب  مِّْن  الدََّجاَجةِّ  بـَْيَضةِّ  ِبِِّّْثلِّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل   َ فَُأيتِّ فـََعَل  اْلَماُل،  »َما  فـََقاَل:  اْلَمغَازِّي،   
َا َما َعَلْيَك اَي َسْلَماُن« فـَُقْلُت: يُّ اْلُمَكاَتُب؟« قَاَل: َفُدعِّيُت َلُه، فـََقاَل: »ُخْذ َهذِّهِّ فََأدِّّ هبِّ َوأَْيَن تـََقُع َهذِّهِّ اَي َرُسوَل    اْلَفارِّسِّ

فَإِّنَّ اَّللََّ سَ  قَاَل: »ُخْذَها،  َعَليَّ؟  ِمَِّّا  بَِّيدِّهِّ،  اَّللَِّّ  َسْلَماَن  نـَْفُس  َوالَّذِّي  َها،  نـْ مِّ هَلُْم  فـََوزَْنُت  فََأَخْذَُتَا  قَاَل:  َعْنَك«  َا  يـَُؤدِّّي هبِّ
تـُُهْم َحقَُّهْم، َوَعتَـْقُت، َفَشهِّْدُت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ   يـَُفْتينِّ َمَعُه َمْشَهٌد.  َم اخْلَْنَدَق، مثَّ ملَْ َأْربَعِّنَي ُأوقِّيًَّة، فََأْوفـَيـْ

 َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد َصرَّح بالتحديث، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال  23737]مسند: 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق َوَقْد َصرَّحَ   [الصحيح ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ َماِع[ ]الهيثمي: ِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ   ِبالسَّ
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قَاَل: َلمَّا قـُْلُت: َوأَْيَن تـََقُع َهذِّهِّ مَِّن الَّذِّي َعَليَّ اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ َأَخَذَها َرُسوُل   -رضي هللا عنه  -)حم( َسْلَمان -[  430]
َها َحقَُّهْم ُكلَُّه َأْربَعِّنَي  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقلَّبَـَها َعَلى لَِّسانِّهِّ، مثَّ قَاَل: »ُخْذَها فَأَ  نـْ تـُُهْم مِّ َها« فََأَخْذَُتَا فََأْوفـَيـْ نـْ ْوفِّهِّْم مِّ

 ُأوقِّيًَّة. َأخرجه مسند أمحد. 
َوَسلََّم فقلَّبها على لسانه"، وهذا إسناد ضعيف  23738]مسند:   "أخذها رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  [ ]شعيب: حديث حسن دون قوله: 

َواَيِة اأْلُو   [من عبد القيسإلبهام الرجل   َلى ِعْنَد َأْحَمَد َوالطََّبَراِنيِّ  ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد ُكلَُّه، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه ِبَأَساِنيَد، َوِإْسَناُد الرِّ
ِد ْبِن ِإْسَحاَق َوَقْد َصرََّح بِ  ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ِحيِح َغْيَر  ِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ َواَيِة الثَّاِنَيِة اْنَفَرَد ِبَها َأْحَمُد، َوِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ َماِع. َوِرَجاُل الرِّ السَّ

 [ َعْمِرو ْبِن َأِبي ُقرََّة اْلِكْنِديِّ َوُهَو ِثَقٌة، َوَرَواُه اْلَبزَّارُ 
 

نَي َقدَِّم   عبد هللا بن بريدة)حم(  -[  431] ْعُت بـَُرْيَدَة يـَُقوُل: َجاَء َسْلَماُن إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حِّ قَاَل: مسِّ
َها ُرَطٌب فـََوَضَعَها َبنْيَ َيَدْي َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل   َائَِّدٍة َعَليـْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  َرُسوُل اَّللَِّّ اْلَمدِّيَنَة ِبِّ

«. فـََرفـََعَها، َفَجاَء مَِّن  »َما َهَذا اَي َسْلَماُن؟« قَاَل: َصَدَقٌة َعَلْيَك َوَعَلى َأْصَحابَِّك. قَاَل: »اْرفـَْعَها؛ فَإِّانَّ اَل َنَُْكُل الصََّدَقةَ 
ا اَي َسْلَماُن؟« قَاَل: َصَدَقٌة َعَلْيَك َوَعَلى َأْصَحابَِّك. قَاَل: »اْرفـَْعَها؛ فَإِّانَّ اَل  اْلَغدِّ ِبِِّّْثلِّهِّ، فـََوَضَعُه َبنْيَ َيَدْيهِّ، قَاَل: »َما َهذَ 

ُلُه فـََقاَل: »َما َهذَ  ٌة َلَك.  ا اَي َسْلَماُن؟« فـََقاَل: َهدِّيَّ َنَُْكُل الصََّدَقَة«. فـََرفـََعَها، َفَجاَء مَِّن اْلَغدِّ ِبِِّّْثلِّهِّ، فـََوَضَعُه َبنْيَ َيَدْيهِّ َُيْمِّ
َْصَحابِّهِّ: »اْبُسُطوا«. فـََنَظَر إِّىَل اخْلَامتِّ الَّذِّي َعَلى ظَ  ْهرِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ألِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّكَذا وََكَذا دِّْرَُهًا، َوَعَلى َأْن يـَْغرَِّس ََنْاًل فـَيَـْعَمَل َوَسلََّم فَآَمَن بِّهِّ. وََكاَن لِّْليَـُهَودِّ فَاْشرَتَاُه َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّ  ى هللاُ 
وَ  ََنَْلًة  إِّالَّ  النَّْخَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََغَرَس  قَاَل:  ُتْطعَِّم.  َحَّتَّ  فِّيَها  َفَحَملَ َسْلَماُن  ُعَمُر،  َغَرَسَها  َدًة  تِّ  احِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َشْأُن َهذِّ  هِّ؟« قَاَل ُعَمُر: َأاَن َغَرْستـَُها اَي  النَّْخُل مِّْن َعامَِّها َومَلْ حَتْمِّلِّ النَّْخَلُة. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

 مثَّ َغَرَسَها َفَحَمَلْت مِّْن َعامَِّها. َأخرجه مسند أمحد. َرُسوَل اَّللَِّّ. قَاَل: فـَنَـَزَعَها َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، 
ِحيحِ 22997]مسند:   [ [ ]شعيب: إسناده قوي[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 -رضي اهلل عنه   -أبو موسى األشعري  
: »لو  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أبو موسى األشعري   -[ 432]

   . رأيتين البارحة، وأان أمسُع لقراءتك؟ لقد ُأْعطِّيَت مِّْزمارًا من مزامري آل داود«
ْتُه لك حتبريًا« قال: وحكي أن  قال احلميديُّ: زاد الربقاين »قلُت: وهللا اي رسوَل هللا، لو علمُت أنك تسمع قراءيت حلََ  ربَّ

 مسلماً أخرجه. 
 ومل أجد هذه الزايدة عندان من كتاب مسلم، وليس عند البخاري والرتمذي قوله: »لو رأيُتين وأان أمسع قراءتك البارحة«. 

 [ ]صحيح[ 6621]جامع: 
 

: »إن عبد هللا بن قيس  -عليه وسلم صلى هللا  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -( بريدة حم )م  -[ 433]
 . األشعري ُأْعطَِّي مزمارًا من مزامري آل داود«. أخرجه مسلم

َد، فََأَخَذ بَِّيدِّي َفَدَخْلُت َمَعُه، فَإَِّذا رَُجٌل ويف رواية يف مسند أمحد،  يـَْقَرأُ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسجِّ
َ َهَذا مِّْزَمارًا مِّْن َمَزامِّريِّ آلِّ َداُوَد« َوإَِّذا ُهَو َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن قـَْيٍس أَبُو ُموَسى اَوُيَصلِّّ  أْلَْشَعرِّيُّ. قَاَل: قـُْلُت:  ي قَاَل: »َلَقْد ُأويتِّ

ُُه؟ قَاَل: فََأْخرَبْتُُه. فـََقاَل: مَلْ تـََزْل يلِّ َصدِّيًقا. َأخرجه مس  ند أمحد. اَي َرُسوَل اَّللَِّّ فَُأْخربِّ
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 [ ]صحيح[ 23033]مسند:  [6622]جامع: 
 

»مسع قراءَة أيب موسى،   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -( أبو هريرة جه )س  -[ 434]
َ ]هذا[ من مزامري آل داود«.   فقال: لقد ُأويتِّ

َد َفَسمَِّع قَِّراَءَة رَُجٍل فـََقاَل: »َمْن َهَذا؟«  قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى ويف رواية عند ابن ماجه،  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلَمْسجِّ
َ َهَذا مِّْن َمَزامِّريِّ آلِّ َداُوَد«  .وابن ماجه أخرجه النسائي .َفقِّيَل: َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن قـَْيٍس، فـََقاَل: »َلَقْد ُأويتِّ

 [ صحيح اإلسناد[ ]األلباني: إسناده صحيح [ ]عبد القادر: 1341 ]ماجه:[ 6623]جامع: 
 

 -رضي اهلل عنه   -عبد اهلل بن ساَلم                                            
قال: ما مسعُت رسوَل هللا يقول حلّي ميشي على األرض: إنه    -رضي هللا عنه    -)خ م( سعد بن أيب وقاص    -[  435]

ْثلِّهِّ  اآلية ]األحقاف:    ...{ من أهل اجلنة إال لعبد هللا بن سالم، قال: وفيه نزلت: }َوَشهَِّد َشاهٌِّد مِّْن َبينِّ إِّْسَرائِّيَل َعَلى مِّ
 . ٌك: اآلية، أو يف احلديث؟ أخرجه البخاري ومسلم[ قال الراوي: ال أدري، قال مال10

 [ ]صحيح[ 6624]جامع: 
 

قال: »كنُت جالساً يف مسجد املدينة، يف انس فيهم بعُض    -رضي هللا عنه    -( قيس بن ُعباد  حم  )خ م  -[  436]
القوم: هذا رجل من  ، فجاء رُجل يف وجهه أثَر من خشوع، فقال بعض  -صلى هللا عليه وسلم  -أصحاب رسولِّ هللا  

ْثنا، فلما   أهل اجلنة، هذا رجل من أهل اجلنة، فصلَّى ركعتني جتوَّز فيهما، مث خرج، فاتَـَّبعُته، فدخل منزله ودخلت فتحدَّ
إنَّك ملا دخلَت قبُل قال رجل كذا وكذا، قال: سبحان هللا! ما ينبغي ألحد أن يقوَل ما ال يعلم،    [:اْسَتأَنَس قلُت ]له

ذََكَر    -، فـََقَصْصُتها عليه: رأيُتين يف َرْوَضة -صلى هللا عليه وسلم -ما ذاك؟ رأيُت ُرؤاي على عهدِّ رسولِّ هللا  وسأحدِّثك
ُعروة،    -َسَعَتها وُعْشَبها وُخْضَرََتا   السماء، يف أعاله  أسفُله يف األرض، وأْعاله يف  الروضة عمود من حديد،  ووْسَط 

  -فقال بثيايب من خلفي    -قال ابُن َعون، واملنصُِّف: اخلادُم    -ع، فجاءين مِّْنَصف  فقيل يل: اْرَقْه، فقلت: ال أستطي
بيده   خلفه  من  رفعه  أنَّه  فلقد    -وَصَف  ْك،  اْسَتْمسِّ يل:  فقيل  ابلُعْرَوةِّ،  فأخذُت  العمود،  أعلى  فرقِّيُت حَّت كنُت يف 

النيبِّّ   فـََقَصْصُتها على  يدي،  لفي  وإهنا  َقْظُت،  اإلسالُم، وذلك  -عليه وسلمصلى هللا    -اْستَـيـْ الروضة:  تلك  فقال:   ،
بن سالم«.  عبُد هللا  والرجل:  متوَت،  اإلسالم حَّت  وأنت على  الُوْثقى،  العروة، عروُة  وتلك  اإلسالم،   الَعُموُد، عموُد 

، فقالوا: هذا رُجل  ويف رواية قـُرَّة بن خالد قال: »كنُت يف َحْلقة فيها َسعُد بُن مالك وابُن عمر، فمرَّ عبُد هللا بن سالم
 من أهل اجلنة... فذكر حنوه، وفيه: واملنصِّف: الوصيف« أخرجه البخاري ومسلم. 

وملسلم أيضاً من رواية َخَرَشة بن احلُّر قال: »كنُت جالساً يف حلقة يف مسجد املدينة، قال: وفيها شيخ َحَسُن اهليئة،  
ناً، قال: فلما قدم قال القوُم: َمن سرَّه أن ينظَر إىل رجل من  وهو عبُد هللا بن سالم، قال: فجعل ُيدِّثهم حديثاً َحسَ 

من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا، قال: قلُت: وهللا ألتْـبَـَعنَُّه، َفألْعَلَمنَّ مكان بيته، قال: فـََتبِّْعُته، فانطلق، حَّت كاد أن خيرج  
حاجُتك اي ابَن أخي؟ قال: فقلت له: مسعت  املدينة، مث دخل منزله، قال: فاستأذنت عليه، قال: فأذن يل، فقال: ما  

َمن سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا، فأْعَجبين أن أكوَن معك،    -ملا قمت   -القوم يقولون لك  
طلقت  قال: هللا أعلم ِبهل اجلنة، وسأحدِّثك مِّمَّ قالوا ذاك؟ إين بينا أان انئم إْذ أَتين رجل فقال يل: قم، فأخذ بيدي، فان
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معه، قال: فإذا أان جبَواد على مشايل، قال: فأخذُت آلخَذ فيها، فقال يل: ال أتخُذ فيها، فإهنا طُُرق أصحاب الشمال، 
وإذا َجَوادُّ منهج على مييين، فقال يل: خذ هاهنا، قال: فأتى يب َجَباًل، فقال يل: اصعد، قال: فجعلُت إذا أردُت أن  

[ ق ال: حَّت فعلُت ذلك مرارًا، قال: مث انطلق يب حَّت أتى يب عمودًا، رأُسه يف السماء وأسُفله  أصَعد َخَرْرُت ]على اْسيتِّ
فأخذ    [: يف األرض، يف أعاله َحْلقة، فقال يل: اصعد فوق هذا، قال: قلُت: كيف أصَعُد هذا، ورأُسه يف السماء؟ ]قال

ضرب   مث  قال:  ابحلْلقة،  ُمتعلِّّق  أان  فإذا  قال:  يب،  فـََزَجل  حَّت  بيدي،  ابحللقة،  متعلِّّقاً  وبقِّيُت  قال:   ، فخرَّ العموَد 
فقصصُتها عليه، فقال: أمَّا الطُُّرق اليت رأيَت عن يسارك: فهي    -صلى هللا عليه وسلم  -أصبحُت، قال: فأتيُت النيبَّ  

ل الشهداء،  طرق أصحاب الشمال، وأمَّا الطرق اليت رأيَت عن ميينك: فهي طرق أصحاب اليمني، وأما اجلبُل، فهو منز 
كاً هبا حَّت متوت«  . ولن تناَلُه، وأما العموُد: فهو عموُد اإلسالم، وأما العروة: فهي ُعروة اإلسالم، ولن تزال ُمَتَمسِّّ

دِّ    -رضي هللا عنه    -  َخَرَشَة ْبنِّ احْلُرِّ ويف رواية عند أمحد عن   َيَخٍة يفِّ َمْسجِّ ِّّ  قَاَل: َقدِّْمُت اْلَمدِّيَنَة َفَجَلْسُت إِّىَل شِّ النَّيبِّ
ىَل رَُجٍل مِّْن َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ فـَْليَـْنظُْر إِّىَل  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَجاَء َشْيٌخ يـَتَـوَكَّأُ َعَلى َعًصا َلُه، فـََقاَل اْلَقْوُم: َمْن َسرَُّه َأْن يـَْنظَُر إِّ 

إِّلَ  فـَُقْمُت  رَْكَعَتنْيِّ،  َفَصلَّى  َسارِّيٍَة  َخْلَف  فـََقاَم  َوَجلَّ  َهَذا،  َعزَّ  اجْلَنَُّة َّللَِِّّّ  فـََقاَل:  وََكَذا  اْلَقْومِّ َكَذا  بـَْعُض  قَاَل  َلُه:  فـَُقْلُت  ْيهِّ 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُرْؤاَي، رَأَْيُت َكَأنَّ  ُلَها َمْن َيَشاُء، َوإِّيّنِّ رَأَْيُت َعَلى َعْهدِّ النَّيبِّ ، فـََقاَل: انْ   يُْدخِّ طَلِّْق، َفَذَهْبُت  رَُجاًل َأََتينِّ

َأْسُلَكَها، فـََقاَل: إِّنََّك   َأْن  َهًجا َعظِّيًما، فـََعَرَضْت يلِّ َطرِّيٌق َعْن َيَسارِّي، فََأَرْدُت  َمنـْ َأْهلَِّها، مثَّ  َمَعُه، َفَسَلَك يبِّ  َلْسَت مِّْن 
، َفَسَلْكتـَُها َحَّتَّ انـْتَـَهْيُت إِّىَل َجَبٍل زَ  ، فَإَِّذا َأاَن َعَلى ُذْرَوتِّهِّ، فـََلْم أَتـََقارَّ  َعَرَضْت يلِّ َطرِّيٌق َعْن ميِّيينِّ لٍِّق، فََأَخَذ بَِّيدِّي فـََزَجَل يبِّ

َأخَ  َحَّتَّ  يبِّ  فـََزَجَل  بَِّيدِّي  فََأَخَذ  َذَهٍب،  مِّْن  َحْلَقٌة  ُذْرَوتِّهِّ  يفِّ  َحدِّيٍد  مِّْن  َعُموٌد  فَإَِّذا  َأمَتَاَسْك،  فـََقاَل:  َواَل  ْلُعْرَوةِّ،  ابِّ ْذُت 
ْك،   ْلُعْرَوةِّ، فـََقَصْصتـَُها َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ اْسَتْمسِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  فـَُقْلُت: نـََعْم، َفَضَرَب اْلَعُموَد بِّرِّْجلِّهِّ فَاْسَتْمَسْكُت ابِّ

َهُج اْلَعظِّيُم فَاْلَمْحَشُر، َوَأمَّا الطَّرِّيُق الَّيتِّ  َعَرضَ  ْت َعْن َيَسارَِّك، َفَطرِّيُق َأْهلِّ النَّارِّ َوَلْسَت مِّْن  فـََقاَل: »رَأَْيَت َخرْيًا َأمَّا اْلَمنـْ
َفمَ  الزَّلُِّق  اجْلََبُل  َوَأمَّا  اجْلَنَّةِّ،  َأْهلِّ  َفَطرِّيُق  ميِّينَِّك،  َعْن  َعَرَضْت  الَّيتِّ  الطَّرِّيُق  َوَأمَّا  الَّيتِّ  َأْهلَِّها،  اْلُعْرَوُة  َوَأمَّا  الشَُّهَداءِّ،  ْنزُِّل 

َا فَـ  َا َحَّتَّ مَتُوَت« قَاَل: فََأاَن َأْرُجو َأْن َأُكوَن مِّْن َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ قَاَل:اْسَتْمَسْكَت هبِّ ْك هبِّ ، فَاْسَتْمسِّ ْساَلمِّ َوإَِّذا ُهَو َعْبُد    ُعْرَوُة اإْلِّ
 اَّللَِّّ ْبُن َساَلٍم. َأخرجه مسند أمحد.

 [ ]صحيح[ 23790[ ]مسند: 6625]جامع: 
 

َها، فـََفَضَلْت َفْضَلٌة،  ، َعْن مصعب بن سعد)حم(   -[ 437] نـْ َ بَِّقْصَعٍة فََأَكَل مِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُأيتِّ أَبِّيهِّ، َأنَّ النَّيبِّ
َة« قَاَل َسْعٌد: وَُكْنُت  َهذِّهِّ اْلَفْضلَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُيِّيُء رَُجٌل مِّْن َهَذا اْلَفجِّّ مِّْن َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ أيَُْكُل 

ي ُعَمرْيًا يـَتَـَوضَّأُ، قَاَل: فـَُقْلُت: ُهَو ُعَمرْيٌ، قَاَل: َفَجاَء َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َسالٍم فََأَكَلَها.   َأخرجه مسند أمحد. تـَرَْكُت َأخِّ
ٌف، [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوِفيِه َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة َوِفيِه ِخاَل 1592  ،1591  ،1458]مسند:  

ِحيحِ   [ َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِهْم ِرَجاُل الصَّ
 

 -رضي اهلل عنه   -جرير بن عبد اهلل البجلي  
منُذ    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ما َحَجبين رسوُل هللا   -رضي هللا عنه    -)خ م ت( جرير بن عبد هللا   -[  438]

 ُت، وال رآين إال تـََبسَّم يف وجهي«.لمأس



121 

 

هادايً   واجعله  ثـَبِّّْتُه،  اللهم  وقال:  َصْدري،  يف  بيده  فضرب  اخليل،  على  أثـُْبُت  ال  أين  إليه:  شكوُت  »ولقد  رواية  ويف 
 «.مهدايًّ 

 . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الرتمذي األوىل
 [ ]صحيح[ 6627]جامع: 

 

، مثَّ َحَلْلُت عَ   -[  439] َليتِّ ْبٍل قَاَل: َوقَاَل َجرِّيٌر: َلمَّا َدنـَْوُت مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ َأََنُْت رَاحِّ ، مثَّ لَبِّْسُت  )حم( اْلُمغِّريَة ْبنِّ شِّ َبيتِّ يـْ
النَّ  فـََرَماينِّ  خَيُْطُب،  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فَإَِّذا  َدَخْلُت،  ، مثَّ  َعْبَد اَّللَِّّ،  ُحلَّيتِّ اَي  ي:  َلِّيسِّ فـَُقْلُت جلِّ  ، حْلََدقِّ اُس ابِّ

َنا ُهَو خيَْ  ْحَسنِّ ذِّْكٍر، فـَبَـيـْ نـََعْم، ذََكَرَك آنًِّفا ِبَِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل:  َلُه يفِّ ُخْطَبتِّهِّ  ذََكَرينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُطُب إِّْذ َعَرَض 
، مِّْن َخرْيِّ ذِّي مَيٍَن، إِّالَّ َأنَّ َعَلى َوْجهِّهِّ َمْسَحَة َمَلٍك« قَاَل َجرِّ َوقَاَل: »َيْدُخُل َعَلْيُكْم مِّ  ، َأْو مِّْن َهَذا اْلَفجِّّ يٌر:  ْن َهَذا اْلَبابِّ

أَْباَلينِّ  َما  َعَلى  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللََّ  ْعَتهُ   «،»َفَحمِّْدُت  َأْو مسِّ ْنُه  مِّ ْعَتُه  َلُه: مسِّ فـَُقْلُت  َقَطٍن:  أَبُو  قَاَل:    وقَاَل  ْبٍل  شِّ ْبنِّ  اْلُمغِّريَةِّ  مَِّن 
 َأخرجه مسند أمحد.  «.»نـََعمْ 

ألوسط" باختصار عنهما،  ا[ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"19227  ،19181  ،19180]مسند:  
 [ ورجال أحمد رجال الصحيح غير المغيرة ابن شبل، وهو ثقة 

 

 األنصاري وأبوه رضي اهلل عنهما جابر بن عبد اهلل  
  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »لقد اَستَـْغَفَر يل رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)ت( جابر بن عبد هللا   -[ 440]

 مخساً وعشرين مرة«. ليلَة البعري
 أخرجه الرتمذي. 

 [ حديث صحيح :شعيب]  [ ضعيف[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6628]جامع: 
 

، ليس براكب بـَْغل، وال  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »جاءين رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( جابر   -[ 441]
 . بِّْرَذون« أخرجه الرتمذي

 [ صحيح]األلباني:  [قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6629]جامع: 
 

وأان   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »َلقِّيين رسوُل هللا   -رضي هللا عنهما   -( جابر بن عبد هللا جه )ت  -[ 442]
ُرَك ِبا لقي هللا أابك؟   به ُمْهَتّم، فقال: ما يل أراك منكسرًا؟ قلُت: اْسُتْشهَِّد أيب يوَم ُأُحد، وترك عيااًل وَدْيناً، فقال: أال أَُبشِّّ

قلُت: بلى، قال: ما كلَّم هللا أحدًا قطُّ إال من وراء حجاب، وإنه أْحىَي أابك، فكلَّمه كِّفاحاً، فقال: اي عبدي، متنَّ عليَّ  
م إليها ال يرجعون، فنزلت }َواَل حَتَْسنَبَّ الَّذِّينَ  ، حتييين فأُقتل اثنية، قال سبحانه: قد سبق مين أهنَّ   ُأْعطَِّك، قال: اي ربِّّ

 [« 169تُِّلوا يف َسبِّيلِّ هللاِّ َأْمَواَتً َبْل َأْحَياٌء عِّنَد َرهبِِّّّْم يـُْرزَُقوَن{ ]آل عمران: قُ 
َراشٍ   ويف رواية عند ابن ماجه عن ْعُت َجابَِّر ْبَن َعْبدِّ اَّللَِّّ، يـَُقوُل: َلمَّا قُتَِّل َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن    -رمحه هللا  -طَْلَحَة ْبَن خِّ قَاَل: مسِّ

َُك َما    َعْمرِّو ْبنِّ  َبِّيَك؟« َوقَاَل:  َحَراٍم يـَْوَم ُأُحٍد، َلقَِّيينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »اَي َجابُِّر، َأاَل ُأْخربِّ ُ ألِّ قَاَل اَّللَّ
ًرا؟« قَاَل: قـُْلُت: اَي   ، َوتـََرَك عَِّيااًل َوَديـًْنا "،  َُيْىَي يفِّ َحدِّيثِّهِّ، فـََقاَل: »اَي َجابُِّر، َما يلِّ َأرَاَك ُمْنَكسِّ َرُسوَل اَّللَِّّ، اْسُتْشهَِّد َأيبِّ
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ُ بِّهِّ َأاَبَك؟«، قَاَل: بـََلى: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، قَاَل: " َما َكلََّم اَّللَُّ  َا َلقَِّي اَّللَّ ُرَك، ِبِّ َجاٍب،  قَاَل: »َأَفاَل أَُبشِّّ  َأَحًدا َقطُّ إِّالَّ مِّْن َورَاءِّ حِّ
، فَأُقْـَتُل فِّيَك اَثنَِّيًة، فـََقاَل  وََكلََّم َأاَبكَ  الرَّبُّ ُسْبَحانَُه: إِّنَُّه   كَِّفاًحا، فـََقاَل: اَي َعْبدِّي، مَتَنَّ َعَليَّ ُأْعطَِّك، قَاَل: اَي َربِّّ حُتْيِّيينِّ

، فَأَْبلِّْغ َمْن َورَائِّي، قَاَل: ُعوَن، قَاَل: اَي َربِّّ َها اَل يـَْرجِّ ُْم إِّلَيـْ ُ تـََعاىَل: }َواَل حَتَْسنَبَّ الَّذِّيَن قُتُِّلوا يفِّ َسبِّيلِّ    َسَبَق مِّينِّّ َأهنَّ فَأَنـَْزَل اَّللَّ
 . وابن ماجه أخرجه الرتمذي. [ " 169اَّللَِّّ َأْمَواًَت َبْل َأْحَياٌء عِّْنَد َرهبِِّّّْم يـُْرزَُقوَن{ ]آل عمران: 

 [ حسنحسن[ ]األلباني:  إسناده]عبد القادر: ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[ [  190 ]ماجه:[ 6630]جامع: 
 

، َفَحَمْلتـَُها إِّىَل َرُسولِّ   -رضي هللا عنهما   - جابر بن عبد هللا )حب(  -[ 443] َزِّيَرٍة، َفُصنَِّعْت، مثَّ َأَمَرينِّ قَاَل: َأَمَر َأيبِّ ِبِّ
ُ َعَلْيهِّ     فأمر هبا   َوَسلََّم، فأتيته َوُهَو يفِّ َمْنزِّلِّهِّ، فـََقاَل: "َما َهَذا اَي َجابُِّر، َأحْلٌَم َذا"؟ قـُْلُت: اَل، َوَلكِّنـََّها َخزِّيَرٌة،اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ فـَُقْلتُ   ُ ًئا؟  فـَُقبَِّضْت، فـََلمَّا رََجْعُت إِّىَل َأيبِّ قَاَل: َهْل رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ نـََعْم، فـََقاَل: َهْل قَاَل َشيـْ  :
: َعَسى َأْن َيُكوَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقْد اْشتَـَهى  فـَُقْلُت: نـََعْم، قَاَل: "َما َهَذا اَي َجابُِّر َأحْلٌَم َذا"؟ فـََقاَل َأيبِّ

ٍن َلُه َفَذحَبََها، مثَّ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَانـْتَـَهيْ اللَّْحَم، فـََقاَم إِّىَل َداجِّ ، َفَحَمْلُتُه إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َا َفُشوَِّيْت، مثَّ َأَمَرينِّ ُت   َأَمَر هبِّ
هِّ َذلَِّك، فـََقاَل: "َما َهَذا اَي َجابُِّر"؟ فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، رََجْعُت إِّىَل َأيبِّ   اَل: َهْل رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ فـَقَ إِّلَْيهِّ َوُهَو يفِّ جَمْلِّسِّ

ًئا؟ قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: "َما َهَذا َأحْلٌَم   َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ فـَُقْلُت: نـََعْم، فـََقاَل: َهْل قَاَل َشيـْ  ُ : َعَسى َأْن  َصلَّى اَّللَّ َذا"؟ فـََقاَل َأيبِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقْد    ُ َا َفُشوَِّيْت، مثَّ َأَمَرينِّ  َيُكوَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ٍن عِّْنَدُه، َفَذحَبََها، مثَّ َأَمَر هبِّ اْشتَـَهى اللَّْحَم، فـََقاَم إِّىَل َداجِّ

ُ اأْلَْنَصاَر َعنَّا َخرْيًا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: "َجَزى اَّللَّ  ُ يََّما عَ َفَحَمْلتـَُها إِّلَْيَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ْبُد اَّللَِّّ ْبُن َعْمرِّو بن  ، َواَل سِّ
 . أخرجه ابن حبانحرام، وسعد بن عبادة". 

 ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[   [7020]حبان: 
 

 -رضي اهلل عنه   -أنس بن مالك  
قال: »قالْت أمُّ ُسَليم: اي رسوَل هللا، خادُمك أنس، ادُْع هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أنس بن مالك   -[ 444]

َته  «. له، فقال: اللهم أْكثر ماَله وولَده، واَبرِّْك له فيما أْعطَيـْ
 له، فقال: اللهم أكثر  قالت: »اي رسوَل هللا خاُدمك أنس، ادُع هللا -جعله من مسندها   -ويف رواية عنه، عن أمِّّ ُسَليم 

 ماَله وولده، وابرِّْك له فيما أعطيَته« أخرجه البخاري ومسلم.  
َقائِّه،   -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري قال: »دخل النيبُّ  على أُمِّّ ُسَليم، فَأتـَْتُه بَِّتْمر ومَسْن، فقال: أعِّيُدوا مَسَْنكم يف سِّ

إىل انحية من البيت، فصلَّى غري املكتوبة، فدعا ألمِّّ ُسَليم، وأهل بيتها، فقالت  ومَتْرَكم يف وَِّعائه، ]فإين صائم[، مث قام 
أمُّ ُسَليم: اي رسوَل هللا، إن يل ُخويَصة، قال: ما هي؟ قالت: خادُمك أنس، قال: فما ترك ]يل[ خرَي ُدنيا وال آخرة إال  

َنُة: أنه ُدفَِّن لُصْليب إىل   دعا يل به: اللهم اْرزُْقه مااًل وولدًا، وابرك له، فإين ملن أكثر األنصار مااًل، وحدَّثتين ابنيت أَُميـْ
 َمْقَدم احلجاج الَبْصَرَة: بضع وعشرون ومائة«.

 وملسلم: أنَّ أمَّ ُسَليم قالت: اي رسول هللا، خادُمك أنس: ادُْع هللا له... وذكر حنو األوىل. 
علينا، وما هو إال أان، وأمِّّي وأمُّ حرام، خاليت، فقال لنا أهل   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: »دخل النيبُّ 

فقال رجل لثابت: أين جعَل أَنساً منه؟ قال: جعله عن    -البيت: قوموا ألصلَي لكم، يف غري وقت صالة، فصلى بنا  
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ُمَك، ادُع هللا له، فدعا  مث دعا لنا أهَل البيت بكل خري من خري الدنيا واآلخرة، فقالت أمي: اي رسوَل هللا، خويدِّ  -ميينه 
 يل بكل خري، وكان يف آخر ما دعا يل، أن قال: اللهم أكثر ماله وولده، وابرك له فيه«. 

قد أزَّرَتين بنصف مخارها، وَردَّتين   -صلى هللا عليه وسلم -إىل رسولِّ هللا  -أمُّ سليم  -وله يف أخرى قال: »جاءت يب  
يس ابين، أتيُتك به خيُدُمك، فادُع هللا له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده، قال:  بنصفه، فقالت: اي رسوَل هللا، هذا أُن

 فوهللا إنَّ مايل لكثري، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادُّون على حنو املائة اليوم«. 
وأمِّّي اي رسوَل   ، فسمعت أُمِّّي أُمُّ ُسَليم صوَته، فقالت: ِبيب-صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: »َمرَّ رسوُل هللا 

ثالث دعوات، قد رأيُت منها اثنتني يف الدنيا، وأان أرجو الثالثة   -صلى هللا عليه وسلم -هللا، أُنَيس، فدعا يل رسوُل هللا  
 .يف اآلخرة« وأخرج الرتمذي الرواية األوىل والرواية اآلخرة

 [ ]صحيح[ 6633]جامع: 
 

قال له: »اي ُبيَنَّ« أخرجه   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د ت( أنس بن مالك   -[ 445]
 . أبو داود والرتمذي

 [ صحيح]األلباني:   [قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريبعبد القادر: [ ] 6635]جامع: 
 

؟  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قلُت أليب العالية: مسع أنس من رسولِّ هللا  -رمحه هللا   -)ت( أبو خلدة   -[ 446]
، وكان له ُبسَتان ُيمل يف السنة الفاكهة مرتني، وكان  -صلى هللا عليه وسلم -قال: َخَدَمُه عشر سنني، ودعا له النيبُّ 

 . يفيها َرُيان ُييء منه رِّيح املسك. أخرجه الرتمذ 
 [ صحيح[ ]األلباني: رجاله ثقات ]عبد القادر: [ هذا حديث غريب ]الترمذي: [ 6637]جامع: 

 

 -رضي اهلل عنه   -الرباء بن مالك                                     
: »كم من أْشَعَث  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك   -[ 447]

 .أْغرَبَ ذي طِّْمَرْينِّ ال يُؤبَه له، لو أقسم على هللا ألبـَرَّه، منهم: الرباء بُن مالك« أخرجه الرتمذي 
 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده حسن ]عبد القادر: ]الترمذي: حسن غريب[  [ 6639]جامع: 

 

 -رضي اهلل عنه   -ثابت بن قيس بن شَمَّاس                                 
»افْـتَـَقَد اثبَت ابَن قيس،   -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه    -)خ م( أنس بن مالك   -[ 448]

فقال رجل: اي رسول هللا أان أعلم لك عِّْلَمه، فأَته، فوجده جالساً يف بيته ُمَنكِّساً رأسه، فقال: ما شأُنك؟ قال: َشرٌّ،  
  -، فقد َحبَِّط َعَمُلُه، وهو من أهل النار، فأتى الرجُل النيبَّ -ليه وسلمصلى هللا ع -كان يرفع صوته فوق صوت النيبِّّ 

، فأخربه أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس: فرجع إليه املرَة اآلخرَة ببشارة عظيمة، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم
 خاري.اذهب إليه، فقل له: إنك لسَت من أهل النار، ولكنك من أهل اجلنة« هذه رواية الب

 ... { اآلية  ويف رواية مسلم »أنه ملا نزلت هذه اآلية }اَي أيُـَّها الَّذِّْيَن آَمُنوا ال تـَْرفـَُعوا أْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوتِّ النَّيبِّّ
، فسأل  -صلى هللا عليه وسلم -[ جلس اثبت يف بيته، وقال: أان من أهل النار، واحُتبِّس عن النيبِّّ 2]احلجرات: 
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سعَد بَن معاذ، فقال: اي أاب عمرو، ما شأُن اثبت؟ اشتكى؟ فقال سعد: إنه جلاري، وما   -هللا عليه وسلمصلى  -النيبُّ 
، فقال اثبت: أُنزلت هذه اآلية، وقد  -صلى هللا عليه وسلم -علمت له شكوى، قال: فأَته سعد، فذكر له قوَل النيبِّّ 

  -، فأان من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنيبِّّ  -عليه وسلمصلى هللا  -علمتم أيّنِّ من أرفعكم صوَتً على رسول هللا  
 فقال: بل هو من أهل اجلنة« هذا لفظ رواية مَحَّاد عن أنس.  -صلى هللا عليه وسلم

ورواه سليمان التيمي، وجعفر بن سليمان، وسليمان بن املغرية، مجيعاً عن اثبت بنحو محاد، وليس عندهم ذكُر سعد  
  -ر بن سليمان: كان اثبُت بُن قيس بن مشَّاس خطيَب األنصار، فلما نزلت هذه اآلية بن معاذ، وأول حديث جعف

 . زاد يف حديث سليمان التيمي »فكنا نراه ميشي بني أظهران رَُجل من أهل اجلنة« -وذكر قول اثبت 
 [ ]صحيح[ 6640]جامع: 

 

 -رضي اهلل عنه   -أبو هريرة                                          
قال: »قلت: اي رسوَل هللا أمسع منك أشياَء فال أحفظُها، قال: اْبُسْط   -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة   -[ 449]

 رداَءك، فـََبَسْطُتُه، فحّدث حديثاً كثريًا، فما نسيُت شيئاً حدَّثين ]به[«. 
م« من »حرف  هكذا أخرجه الرتمذي، وهو طرف من حديث قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور يف »كتاب العل

 العني«.
فـََبسْطُت ثويب عنده، مث أخذه، فجمعه على قليب،   -صلى هللا عليه وسلم -وللرتمذي يف أخرى قال: »أتيُت رسوَل هللا  

 . فما نسيُت بعده« 
 [ صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6641]جامع: 

 

صلى هللا عليه   -]أنه[ قال أليب هريرة: كنَت ألَزمنا لرسول هللا -رضي هللا عنهما  -هللا بن عمر )ت( عبد   -[ 450]
 . ، وأحفظَنا حلديثه. أخرجه الرتمذي-وسلم

 [ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6642]جامع: 
 
: »ِمن أنَت؟ قلُت:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال يل رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة   -[ 451]

 . من َدوس، قال: ما كنُت ُأرى أن يف َدوس أحدًا فيه خري« أخرجه الرتمذي
 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده حسن]عبد القادر: [ هذا حديث حسن غريب صحيح ]الترمذي: [ 6644]جامع: 

 

 -رضي اهلل عنه   -حاطب بن أبي بلتعة                                 
صلى هللا عليه   -: أن عبدًا حلاطب جاء إىل رسولِّ هللا -رضي هللا عنهما   -)م ت( جابر بن عبد هللا   -[ 452]

:  -صلى هللا عليه وسلم -يشكو حاطباً إليه، فقال: اي رسول هللا لََيْدُخَلنَّ حاطب النار، فقال رسوُل هللا  -وسلم
 . « أخرجه مسلم والرتمذي»كذبَت ال يدخُلها، فإنه قد شهد َبْدرًا واحلَُدْيبَِّيةَ 

 [ ]صحيح[ 6646]جامع: 
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 -رضي اهلل عنه   -جُلَيْبِيب                                         
»كان يف َمغزى له، فأفاَء   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( أبو برزة األسلمي   -[ 453]

هللا عليه، فقال ألصحابه: هل تـَْفقُِّدون من أحد؟ قالوا: نعم، فالانً وفالانً وفالانً، مث قال: هل تـَْفقِّدون من أحد؟ قالوا:  
: هل تـَْفقُِّدون من أحد؟ قالوا: ال، قال: لكينِّّ أْفقُِّد ُجَلْيبِّيباً، فاْطُلبوه، فطُلب، فُوجد  نعم، فالانً وفالانً ]وفالاًن[، مث قال

، فوقف عليه، مث قال: قتَل  -صلى هللا عليه وسلم  -يف القتلى، فوجدوه إىل جنب َسْبعة قد قتلهم مث قتلوه، فأتى النيبُّ  
، وأان منه ]هذا مين، وأان م   -نه[ قال: فوضعه على ساعَِّديهِّ، ليس له سرير إال ساعَِّدا النيبِّّ  سبعة مث قتلوه، هذا مينِّّ

 . ، قال: فُحفِّر له وُوضع يف قربه، ومل يذكر َغْساًل« أخرجه مسلم-صلى هللا عليه وسلم
ن قال احلميديُّ: وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه الربقاين، وأوَّل حديثه »أن ُجَلْيبِّيباً كان امرءًا من األنصار، وكا
  -يدخل إىل النساء، ويتحدَّث إليهن، قال أبو برزة: فقلت المرأيت: ال يدخْل عليكن جليبيب، وكان أصحاُب النيبِّّ  

فيها حاجة، أما    -صلى هللا عليه وسلم  -إذا كان ألحدهم أميِّّ مل يُزوِّْجها حَّت يـَْعَلم ألَِّرسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم
ذات يوم لرجل من األنصار: اي فالن، زوِّْجين ابنَتك، قال: نعم ونـُْعمة   -عليه وسلم  صلى هللا  -ال؟ فقال رسوُل هللا  

عني، قال: إين لست لنفسي ُأريدها، قال: فلَمن؟ قال: جلليبيب، قال: اي رسول هللا، حَّت أْسَتأمَِّر أمَّها، فأَتها، فقال:  
نعم،  -صلى هللا عليه وسلم  -إنَّ رسوَل هللا   قالت:   ، ابنتكِّ نـَُزوُِّج رسوَل هللا    خيطب  عليه    -ونـُْعَمُة عني،  صلى هللا 

، قال: إنه ليس لنفسه يريدها، قالت: فلمن يريدها؟ قال: جلليبيب، قالت: َحْلَقى، جلليبيب االبنُة؟ ال، لَعْمُر  -وسلم
ْدرها ألبويها: َمن خطبين قالت الفتاةُ   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا، ال أزوُِّج ُجلْيبيباً، فلما قام أبوها لِّيأيت النيبَّ    من خِّ

أَفرَتَدُّوَن على رسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إليكما؟ قاال: رسوُل هللا   أْمره؟    -صلى هللا عليه وسلم  -، قالت: 
النيبِّّ    -صلى هللا عليه وسلم-اْدفـَُعوين إىل رسولِّ هللا   أبوها إىل  ُيَضيَِّّعين، فذهب  ،  -صلى هللا عليه وسلم  -فإنه لن 

 فسأله؟ فقال: شأُنك هبا، َفزوََّجها ُجليبياً. 
اللهم ُصبَّ اخلرَي عليهما   لثابت: هل تدري ما دعا هلما به؟ قال:  قال محاد: قال إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة 

 َصّباً، وال جتعل عيشهما َكّدًا.
ى له، فأفاء هللا عليهم، فقال: هل تـَْفقُِّدون يف َمْغز   -صلى هللا عليه وسلم  -قال اثبت: فزّوجها إايه، فبينما رسول هللا  

 . . فذكر حنو مسلم« وقال يف آخره: قال اثبت: »فما كان يف األنصار أميِّّ أنـَْفُق منها«أحد؟ ..من 
 [صحيح[ ]عبد القادر: 6647]جامع: 

 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى ُجَلْيبِّيٍب اْمَرَأًة مَِّن اأْلَْنَصارِّ إِّىَل    -رضي هللا عنه    -)حم( أََنس    -[  454] قَاَل: َخَطَب النَّيبِّ
إًِّذا«   َوَسلََّم: »فـَنَـَعْم  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ فـََقاَل  أُمََّها،  َأْسَتْأمَِّر  فـََقاَل: َحَّتَّ  َفذََكَر  أَبِّيَها،  اْمَرأَتِّهِّ  إِّىَل  الرَُّجُل  فَاْنطََلَق  قَاَل: 
ُ إًِّذا، َما َوَجَد َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّالَّ ُجَلْيبِّيًبا َوَقْد َمنَـْعَناَها مِّْن ُفاَلٍن َوُفاَلٍن؟ قَاَل:   َذلَِّك هَلَا، فـََقاَلْت: اَلَها اَّللَّ

رْتِّ  َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّذلَِّك، فـَقَ َواجْلَارِّيَُة يفِّ سِّ َ النَّيبِّ اَلتِّ اجْلَارِّيَُة: أَتُرِّيُدوَن َها َتْسَتمُِّع. قَاَل: فَاْنطََلَق الرَُّجُل يُرِّيُد َأْن خُيْربِّ
َا َجلَّْت َعْن أَبـََويـَْها،  َأْن تـَُردُّوا َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْمَرُه؟ إِّْن َكاَن َقْد رَ  َيُه َلُكْم، فَأَْنكُِّحوُه قَاَل: َفَكَأهنَّ ضِّ

يَتُه فَـ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: إِّْن ُكْنَت َقْد َرضِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  . َفَذَهَب أَبُوَها إِّىَل النَّيبِّ يَناُه. قَاَل: »فَإِّيّنِّ َقْد  َوقَااَل: َصَدْقتِّ َقْد َرضِّ
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يُتُه«. فـََزوَّ   َقْد قـَتَـَلُهْم، قَاَل  َجَها، مثَّ فـُزَِّع َأْهُل اْلَمدِّيَنةِّ، فـَرَكَِّب ُجَلْيبِّيٌب فـََوَجُدوُه َقْد قُتَِّل، َوَحْوَلُه اَنٌس مَِّن اْلُمْشرِّكِّنيَ َرضِّ
َا َلمِّْن أَنـَْفقِّ ثـَيٍِّّب يفِّ اْلَمدِّيَنةِّ«. َأخرجه مسند أمحد.   أََنٌس: »فـََلَقْد رَأَيـْتـَُها َوإِّهنَّ

]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: َفَكَأنََّما َحلَّْت َعْن َأَبَوْيَها ِعَقااًل.   [ [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين12393د:  ]مسن
ِحيحِ   [ َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 

أَب  -[  455] اأْلَْسَلمِّيِّ   و)حم(  َعلَ   -رضي هللا عنه    -بـَْرزََة  َيْدُخُل  اْمَرًأ  ُجَلْيبِّيًبا َكاَن  َوُياَلعِّبـُُهنَّ  َأنَّ  مَيُرُّ هبِِّّنَّ  النَِّّساءِّ،  ى 
َوأَلَفْـَعَلنَّ  أَلَفْـَعَلنَّ  َعَلْيُكْم،  َدَخَل  إِّْن  فَإِّنَُّه  ُجَلْيبِّيٌب؛  َعَلْيُكْم  َيْدُخَلنَّ  اَل   : ْمَرَأيتِّ الِّ إَِّذا َكاَن فـَُقْلُت  اأْلَْنَصاُر  وََكاَنتِّ  قَاَل:   .

يـَُزوِّْجَها مَلْ   ٌ َأميِّّ ََحدِّهِّْم  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   ألِّ فـََقاَل  َأْم اَل.  َحاَجٌة؟  فِّيَها  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  لِّلنَّيبِّ َهْل  يـَْعَلَم  َعَلْيهِّ  َحَّتَّ   
َونـُْعمَ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  اَي  وََكَراَمٌة  نِّعِّمَّ  فـََقاَل:  ابـْنَـَتَك«.  »َزوِّْجينِّ  اأْلَْنَصارِّ:  مَِّن  لَِّرُجٍل  ُأرِّيُدَها  َوَسلََّم  َلْسُت  »إِّيّنِّ  قَاَل:   . َعْيينِّ  

َُلْيبِّيٍب«.: قَاَل: فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ُأَشاوُِّر أُمَّ  ي«. قَاَل: َفلَِّمْن اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »جلِّ َها فَأََتى أُمََّها فـََقاَل: َرُسوُل  لِّنَـْفسِّ
ُلَ   اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم خَيُْطبُ  َا خَيْطُبـَُها جلِّ هِّ إَِّّنَّ . فـََقاَل: إِّنَُّه لَْيَس خَيْطُبـَُها لِّنَـْفسِّ . فـََقاَلْت: نِّعِّمَّ. َونـُْعَمُة َعْيينِّ ْيبِّيٍب.  ابـْنَـَتكِّ

َ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى  فـََقاَلْت: َأُجَلْيبِّيٌب إنية؟ َأُجَلْيبِّيٌب إنية؟ َأُجَلْيبِّيٌب إنية؟ اَل. َلَعْمُر اَّللَِّّ اَل نـَُزوَُّجُه. فـََلمَّا أَ  رَاَد َأْن يـَُقوَم لَِّيْأيتِّ
َا قَاَلْت أُمَُّها: قَاَلتِّ اجْلَارِّيَُة: َمْن َخطََبينِّ إِّلَْيُكْم؟ فََأْخرَبَتَْ  َُه ِبِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فُِّيْخربِّ ا أُمَُّها فـََقاَلْت: أَتـَُردُّوَن َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ  هللاُ 

َعَلْيهِّ  َعَلْيهِّ   َصلَّى هللاُ  . فَاْنطََلَق أَبُوَها إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُيَضيِّّْعينِّ ؛ فَإِّنَُّه مَلْ   َوَسلََّم فََأْخرَبَُه فـََقاَل:  َوَسلََّم َأْمَرُه؟ اْدفـَُعوينِّ
وَ  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  َفَخَرَج  قَاَل:  ُجَلْيبِّيًبا  فـََزوََّجَها  َا  هبِّ قَاَل  َشْأَنَك  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َأفَاَء  فـََلمَّا  قَاَل:  َلُه.  َغْزَوٍة  يفِّ  َسلََّم 

َْصَحابِّهِّ: »َهْل تـَْفقُِّدوَن مِّْن َأَحٍد؟« قَاُلوا: نـَْفقُِّد ُفاَلاًن َونـَْفقُِّد ُفاَلاًن. قَاَل: »اْنظُُروا َهْل تـَْفقِّدُ  وَن مِّْن َأَحٍد؟« قَاُلوا: اَل.  ألِّ
َعٍة َقْد قـَتَـَلُهْم، قَاَل: »َلكِّينِّّ َأْفقِّ  َلى«. قَاَل: َفطََلُبوُه فـََوَجُدوُه إِّىَل َجْنبِّ َسبـْ مثَّ قـَتَـُلوُه.    ُد ُجَلْيبِّيًبا«. قَاَل: »فَاْطُلُبوُه يفِّ اْلَقتـْ

َعٍة َقْد قـَتَـَلُهْم، مثَّ قـَتَـُلوُه، فََأََتُه النَّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَم َعَلْيهِّ فـََقاَل:  فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َها ُهَو َذا إِّىَل َجْنبِّ َسبـْ يبِّ
ْنُه« َمرََّتنْيِّ َأْو َثاَلاًث، مثَّ َوَضعَ  ْنُه. َهَذا مِّينِّّ َوَأاَن مِّ َعًة َوقـَتَـُلوُه َهَذا مِّينِّّ َوَأاَن مِّ ُه َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى  »قـََتَل َسبـْ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ َوَضَعُه يفِّ َقرْبِّ َساعِّدَ  يُْذَكْر أَنَُّه َغسََّلُه. قَاَل  ْيهِّ َوُحفَِّر َلُه َما َلُه َسرِّيٌر إِّالَّ َساعَِّدا َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  هِّ، َومَلْ 
َها. َوَحدََّث إِّْسَحاُق بْ  نـْ ٌ أَنـَْفَق مِّ ُن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ طَْلَحَة اَثبًِّتا قَاَل: َهْل تـَْعَلْم َما َدَعا هَلَا  اَثبٌِّت: َفَما َكاَن يفِّ اأْلَْنَصارِّ َأميِّّ

َعْيَشهَ  جَتَْعْل  َواَل  َها اخْلَرْيَ َصبًّا،  َعَليـْ قَاَل: »اللَُّهمَّ ُصبَّ  َوَسلََّم؟  َعَلْيهِّ  َفَما َكاَن يفِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  ا َكدًّا َكدًّا«. 
َها. اأْلَنْ  نـْ ٌ أَنـَْفَق مِّ  َصارِّ َأميِّّ

ٌ مَلْ يُـ   َأنَّ ُجَلْيبِّيًباويف رواية أخرى،   ََحدِّهِّْم َأميِّّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا َكاَن ألِّ َزوِّْجَها  َكاَن مَِّن اأْلَْنَصارِّ وََكاَن َأْصَحاُب النَّيبِّ
َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـََقاَل  اَل؟  َأْم  َحاَجٌة  فِّيَها  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  أَلِّلنَّيبِّ يـَْعَلَم  مَِّن  َحَّتَّ  لَِّرُجٍل  يـَْوٍم  َذاَت  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   

أُرِّيُدَها«. ي  لِّنَـْفسِّ َلْسُت  »إِّيّنِّ  َلُه:  فـََقاَل  َعنْيٍ.  َونـُْعَمُة  نِّعِّمَّ  فـََقاَل:  ابـْنَـَتَك«.  »َزوِّْجينِّ  قَاَل:    اأْلَْنَصارِّ:  َفلَِّمْن؟  قَاَل: 
َُلْيبِّيٍب«. قَاَل: َحَّتَّ َأْسَتْأمَِّر أُمََّها، فَ  . قَاَلْت: نِّعِّمَّ َونـُْعَمُة  »جلِّ َأََتَها فـََقاَل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم خَيُْطُب ابـْنَـَتكِّ

َفلَِّمنْ  قَاَلْت:  هِّ.  لِّنَـْفسِّ يُرِّيُدَها  لَْيَس  إِّنَُّه  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َزوِّْج  قَاَل: جلُِّ َعنْيٍ  َحْلَقى  ؟  قَاَلْت:  َلْيبِّيٍب. 
  َ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. قَاَلتِّ اْلَفَتاُة  َأُجَلْيبِّيٌب إنية؟، َمرََّتنْيِّ، اَل َلَعْمُر اَّللَِّّ اَل أَُزوُِّج ُجَلْيبِّيًبا. قَاَل: فـََلمَّا قَاَم أَبُوَها لَِّيْأيتِّ النَّيبِّ

ْدرَِّها: َمْن َخطَبَ  َها مِّْن خِّ ُمِّّ ِّّ َصلَّى هللاُ عَ ألِّ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. قَاَلْت: َفرَتُدُّوَن َعَلى النَّيبِّ َلْيهِّ َوَسلََّم  ينِّ إِّلَْيُكَما؟ قَاَلْت: النَّيبِّ
. فَأََتى أَبُوهَ  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؛ فَإِّنَُّه اَل ُيَضيُِّّعينِّ َا.  َأْمَرُه اْدفـَُعوينِّ إِّىَل النَّيبِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: َشْأَنَك هبِّ ا النَّيبِّ

ُ َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َمْغًزى َلُه، َوَأفَاَء اَّللَّ َنَما النَّيبِّ ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  فـََزوََّجَها ُجَلْيبِّيًبا، فـَبَـيـْ
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ُجَليْ » َأْفقُِّد  »َلكِّينِّّ   :ُّ النَّيبِّ فـََقاَل  ُفاَلاًن.  َونـَْفقُِّد  ُفاَلاًن،  نـَْفقُِّد  قَاُلوا:  َأَحٍد؟«  مِّْن  تـَْفقُِّدوَن  َلى«.  َهْل  اْلَقتـْ يفِّ  فَاْنظُُروُه  بِّيًبا 
َعٍة َقْد قـَتَـَلُهْم، مثَّ قـَتَـُلوُه. قَاَل: فـََوَقفَ  َعًة، مثَّ  فـََنَظُروُه فـََوَجُدوُه إِّىَل َجْنبِّ َسبـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »قـََتَل َسبـْ  النَّيبِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى َساعَِّدْيهِّ، َما  ْنُه«، مثَّ مَحََلُه َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َلُه َسرِّيٌر َغرْيَ َساعَِّدْي َرُسولِّ اَّللَِّّ    قـَتَـُلوُه َهَذا مِّينِّّ َوَأاَن مِّ
 هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َحَّتَّ ُحفَِّر َلُه، مثَّ َوَضَعُه يفِّ حلَْدِّهِّ، َوَما ذََكَر ُغْساًل. َصلَّى

 َأخرجه مسند أمحد. 
ِحيحِ  ]الهيثمي:  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم 19810 ،12393]مسند:   [ َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 -اهلل عنه رضي    -حارثة بن سراقة  
أتتِّ   -وهي أمُّ حارثَة بنِّ ُسراقة  -: أن أمَّ الرُّبـَيِّّع بنت الرباء  -رضي هللا عنه   -)خ ت( أنس بن مالك   -[ 456]

  -وكان قُتل يوم بدر، أصابه سهُم َغْرب  -، فقالت: »اي نيبَّ هللا أال حتدُِّثين عن حارثة  -صلى هللا عليه وسلم -النيب 
نان يف اجلنة، وإن ابَنك  فإن كان يف اجلنة َصربَْ  ُت، وإن كان غري ذلك اجتهدُت عليه يف البكاء؟ قال: اي أمَّ حارثة، إهنا جِّ

 أصاَب الفِّْرَدْوَس األعلى«.
يَب حارثُة يوم بدر وهو غالم، فجاءت أمُّه إىل النيبِّّ  ، فقالت: اي  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: قال أنس: »ُأصِّ

ُب، وإن َتُك األخرى ترى ما أصنع، فقال: وُيكِّ  رسوَل هللا، قد عرفت  ُ وأْحَتسِّ منزلَة حارثة مين، فإْن َيُك يف اجلنة أْصربِّ
نان كثرية، وإنه يف جنة الفردوس ]األعلى[ أخرجه البخاري، وأخرج الرتمذي   -أو َهبِّْلتِّ  - أَو َجنَّة واحدة هي؟ إهنا جِّ

   .حنوه
ْقُفه عرُش الرمحن، ومنه تَفّجر أهنار اجلنة، وإنَّ َغْدوة يف سبيل هللا أو َرْوَحة خري  وزاد رزين: وإنه يف الفردوس األعلى، وسَ 
من األرض يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة   -أو موضُع قِّدِّه  -من الدنيا وما فيها، وَلَقاُب قـَْوسِّ أحدِّكم 

 . خري من الدنيا وما فيها« -يعين مخارَها  -فيها، ولََنصيُفها من نساء أهل اجلنة اطّلعت إىل األرض ألضاءت الدنيا وما 
 [ ]صحيح[ 6648]جامع: 

 

 -رضي اهلل عنه   -خالد بن الوليد                                              
منزِّاًل، فجعل   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »نزلنا مع رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة   -[ 457]

: َمن هذا اي أاب هريرة؟ فأقول: فالن، فيقول: نِّْعَم عبُد هللا  -صلى هللا عليه وسلم -الناس ميرُّون، فيقول رسوُل هللا  
هذا، ويقول: َمن هذا؟ فأقول: فالن، فيقول: بئس عبد هللا هذا، حَّت مرَّ خالد بن الوليد، فقال: من هذا؟ فقلت:  

 م عبُد هللا خالُد بن الوليد، سيٌف من سيوف هللا«.خالد بن الوليد، فقال: نع
 أخرجه الرتمذي، وقال: هو مرسل.

 [ صحيح[ ]األلباني: مرسل وهو صحيح بشواهده]عبد القادر: ]الترمذي: حديث غريب[ [ 6651]جامع: 
 

ّي ْبنِّ َحْربٍ   -[ 458] َالِّدِّ ْبنِّ اْلَولِّيدِّ َعَلى قَِّتالِّ َأْهلِّ   -رضي هللا عنه  -)حم( َوْحشِّ ُ َعْنُه َعَقَد خلِّ َي اَّللَّ َأنَّ َأاَب َبْكٍر َرضِّ
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ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »نِّْعَم َعْبُد اَّللَِّّ َوأَ  ريَةِّ َخالُِّد ْبُن اْلَولِّيدِّ، َوَسْيٌف مِّْن  الرِّدَّةِّ َوقَاَل: إِّيّنِّ مسِّ ُخو اْلَعشِّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى اْلُكفَّارِّ َواْلُمَنافِّقِّنَي«. َأخرجه مسند أمحد.   ُسُيوفِّ اَّللَِّّ َسلَُّه اَّللَّ

َوِرَجاُلُهَما  [ ]شعيب: صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه  43]مسند:   ِبَنْحِوِه  َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ 
 [ ِثَقاتٌ 

 

 -رضي اهلل عنه   -عمرو بن العاص  
قال: »أْسَلَم الناُس، وآَمن    -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( عقبة بن عامر   -[ 459]

 عمرو بن العاص«.
 . أخرجه الرتمذي، وقال: ليس إسناده ابلقوي

 [ حسن [ ]األلباني: صحيح بشواهده [ ]عبد القادر: 6652]جامع: 
 

ياقِّ املوت،  -رمحه هللا  -)م( عبد الرمحن بن مشاسة املهدي   -[ 460] : قال: »حضران عمرو بن العاص ]وهو[ يف سِّ
صلى هللا عليه   -فبكى طوياًل، وحول وجهه إىل اجلدار، فجعل ابُنه يقول: ما يبكيك اي أبتاه؟ أَما بشََّرك رسوُل هللا 

بكذا وكذا؟ فأقبل بوجهه، فقال: إن أفضَل ما نُعِّدُّ: شهادُة أن ال إله إال هللا، وأنَّ حممدًا رسوُل هللا، إين كنُت   -وسلم
مين، وال أحّب إيلَّ أن أكوَن قد   -صلى هللا عليه وسلم -على أْطباق ثالث: لقد رأيُتين وما أحد أشدَّ بـُْغضاً لرسول هللا  

 منه فقتلُته، فلو مِّتُّ على تلك احلال لكنُت من أهل النار، فلما جعل هللا اإلسالم يف قليب، أتيُت النيبَّ،  استمكنتُ 
قلُت: أردُت أن   [:، فبسَط ميينه، قال: فقبضُت يدي، فقال: مالك اي عمرو؟ ]قالميينك َفألابيْعكفقلُت: اْبُسْط 

يل، قال: أما علمَت أن اإلسالَم يهدِّم ما كان قبله، وأن اهلجرَة َتدِّم ما   أْشرَتَِّط، فقال: تشرتُط ماذا؟ قلُت: أن يـُْغَفر
، وال أْحَلى يف  -صلى هللا عليه وسلم -كان قبلها، وأن احلج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحّب إيّل من رسول هللا 

َفه، ألين مل أكن أْمأل  عيين منه، وما كنت ُأطِّيُق أن أْمأل عيينَّ منه إجالاًل ]له[، ولو قيل يل: صِّ  ْفُه ملا استطعُت أن أصِّ
عيين منه، ولو متُّ على تلك احلال لرجوُت أن أكون من أهل اجلنة، مث َولِّينا أشياَء، ما أدري ما حايل فيها؟ فإذا أان  

قدَر ما تُنحر جزور  مِّتُّ فال َتْصَحبين انئحة وال انر، فإذا دفنتموين فُسّنوا عليَّ الرتاب َسّناً، مث أقيموا حوَل قربي 
 ويُقسم حلمها، حَّت استأنس بكم، وأنظر ماذا أراجُع به ُرُسل ريب؟« أخرجه مسلم. 

 [ ]صحيح[ 6654]جامع: 
 

أبو هريرة    -[  461] :    -رضي هللا عنه    -)حم(  ُمْؤمَِّنانِّ اْلَعاصِّ  ابـَْنا   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
 َعْمٌرو َوهَِّشاٌم ".

«. َأخرجه مسند أمحد. َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »ابـَْنا اْلَعاصِّ ويف رواية خمتصرة،  َنانِّ  ُمْؤمِّ
حسن8642  ، 8338  ،8641  ،8042]مسند:   إسناده  ]شعيب:  رجال    [ [  وأحمد  الكبير  ورجال  ]الهيثمي:  صحيح[  إسناده  ]شاكر: 

 الصحيح، غير محمَّد بن عمرو، وهو حسن الحديث[ 
 

ثِّيَ   -[  462] َعَلْيَك  »ُخْذ  فـََقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  إِّيَلَّ  بـََعَث  قَاَل:   ، اْلَعاصِّ ْبَن  َعْمَرو  اَبَك  )حم( 
َّ النََّظَر مثَّ طَْأطََأُه، فـََقاَل: »إِّيّنِّ   ُتُه َوُهَو يـَتَـَوضَّأُ، َفَصعََّد يفِّ « فَأَتـَيـْ اَلَحَك، مثَّ اْئتِّينِّ أُرِّيُد َأْن أَبـَْعَثَك َعَلى َجْيٍش فـَُيَسلَِّّمَك  َوسِّ
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َأْسَلْمُت   َما  َرُسوَل اَّللَِّّ،  اَي  فـَُقْلُت:  قَاَل:  ًَة«.  رَْغَبًة َصاحلِّ اْلَمالِّ  مَِّن  َلَك  َوَأْزعُب  َويـُْغنَِّمَك،   ُ َوَلكِّينِّّ اَّللَّ  ، اْلَمالِّ َأْجلِّ  مِّْن 
، َوَأْن أَ  ْساَلمِّ ْلَمالِّ الصَّالُِّح لِّلرَُّجلِّ َأْسَلْمُت زَْعَبًة يفِّ اإْلِّ ُكوَن َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. فـََقاَل: »اَي َعْمُرو، نِّْعًما ابِّ

 .»  الصَّالِّحِّ
أخرى،   رواية  اَلحَ ويف  سِّ َعَلْيَك  اْشُدْد  َعْمُرو  »اَي  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل يلِّ  «  قَاَل:  َوْأتِّينِّ َوثَِّياَبَك،  َك، 

أَ  َأْن  ُأرِّيُد  إِّيّنِّ  َعْمُرو،  »اَي  َوقَاَل:  َوَصوَّبَُه،  اْلَبَصَر   َّ يفِّ َفَصعََّد  يـَتَـَوضَّأُ،  َوُهَو  ُتُه  ئـْ َفجِّ ُ  فـََفَعْلُت  اَّللَّ فـَُيَسلَِّّمَك  َوْجًها،  بـَْعَثَك 
ًَة«، َا َأْسَلْمُت رَْغَبًة    َويـُْغنَِّمَك، َوَأزَعُب َلَك مَِّن اْلَمالِّ زَعَبًة َصاحلِّ ، إَِّّنَّ قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إِّيّنِّ مَلْ ُأْسلِّْم رَْغَبًة يفِّ اْلَمالِّ

» ، لِّلرَُّجلِّ الصَّالِّحِّ ْلَمالِّ الصَّالِّحِّ ُنونَةِّ َمَعَك، قَاَل: »اَي َعْمُرو، نَعِّمَّا ابِّ  يفِّ اجلَِّهادِّ، َواْلَكيـْ
 َأخرجه مسند أمحد.  

ِحيحِ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم17802 ،17764 ،17763]مسند:   [ ]الهيثمي: ِرَجاُل َأْحَمَد َوَأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
 

 -رضي اهلل عنه   -أبو سفيان بن حرب  
قال: »كان املسلمون ال ينظرون إىل أيب سفيان وال يُقاعدونه،   -رضي هللا عنهما  -)م( عبد هللا بن عباس   -[ 463]

: اي نيّب هللا، ثالث أْعطِّنِّيِّهِّنَّ، قال: نعم، قال: عندي أحسُن العرب وأمجُله:  -صلى هللا عليه وسلم -فقال لرسول هللا 
عاويُة جتعُله كاتباً بني يديك، قال: نعم، قال: وتَؤمُِّّرين حَّت أقاتَل الُكفَّار كما  أمُّ حبيبة، أزوُِّجَكها، قال: نعم، قال: وم

ما أْعطاه   -صلى هللا عليه وسلم -كنُت أقاتل املسلمني، قال: نعم، قال أبو زَُميل: ولوال أنه طلب ذلك من رسول هللا 
: قال لنا بعُض احلفَّاظ: هذا  -رمحه هللا  -قال احلميديُّ   .إايه، ألنه مل يكن ُيْسأل شيئاً إال قال: نعم« أخرجه مسلم

  -صلى هللا عليه وسلم -احلديث َوهَِّم فيه بعض الرواة، ألنه ال خالف فيه بني اثنني من أهل املعرفة ابألخبار: أن النيبَّ 
 تزوَّج أمَّ حبيبة قبل الفتح بدهر، وهي ِبرض احلبشة، وأبوها كافر يومئذ، ويف هذا نظر. 

 [ ]صحيح[ 6655جامع: ]
 

 -رضي اهلل عنه   -معاوية بن أبي سفيان                                        
صلى هللا    -قال: »كنُت أْلَعُب مع الصبيان، فجاء رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)م( عبد هللا بن عباس    -[ 464]

َ حطأة، وقال: اذهْب، فادُع يل معاويَة، قال: فجئُت، فقلُت  -عليه وسلم ، فـَتَـَوارَيُت خلف ابب، قال: فجاء َفَحطأينِّ
قال: معاوية،  فادُع يل  قال يل: اذهب،  ابن   هو أيكل، مث  قال  بطنه،  أْشَبع هللا  فقال: ال  فقلُت: هو أيكل،  فجئُت، 

 املثَّن: فقلُت: ألميَة: ما معَّن حطأين؟ قال: قـََفدين َقفدة« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6658]جامع: 
 

َداَوَة بـَْعَد َأيبِّ   -[  465] ْعُت َجدِّي، ُُيَدُِّث، َأنَّ ُمَعاوِّيََة، َأَخَذ اإْلِّ َبُع  )حم( َعْمُرو ْبُن َُيْىَي ْبنِّ َسعِّيٍد، قَاَل: مسِّ  ُهَريـَْرَة يـَتـْ
ئُ  َنا ُهَو يـَُوضِّّ َا، َواْشَتَكى أَبُو ُهَريـَْرَة، فـَبَـيـْ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رََفَع رَْأَسُه إِّلَْيهِّ   َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم هبِّ

تَـًلى  َمرًَّة َأْو َمرََّتنْيِّ َوُهَو يـَتَـَوضَّأ، فـََقاَل: »اَي ُمَعاوِّيَُة، إِّْن ُولِّّيَت َأْمًرا فَاتَّقِّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ وَ  اْعدِّْل«، قَاَل: َفَمازِّْلُت َأُظنُّ َأيّنِّ ُمبـْ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحَّتَّ ابـُْتلِّيُت. َأخرجه مسند أمحد. بِّ   َعَمٍل لَِّقْولِّ النَّيبِّ
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ِحيِح.  16933]مسند:   َأُبو َيْعَلى َعْن    ورواه[ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الصحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوُهَو ُمْرَسٌل َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ِحيحِ َسِعيٍد َعْن مُ   [ َعاِوَيَة َفَوَصَلُه، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 -رضي اهلل عنه   -عَبَّاد بن بشر  
يف بييت، فسمع َصوَت    -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »َتجَّد النيبُّ  -رضي هللا عنها  -)خ( عائشة    -[ 466]

 . تعليقا البخاري رواهعبَّاد ُيصلِّّي يف املسجد، فقال: اي عائشة أَصوُت عباد هذا؟ قلُت: نعم، قال: اللهم ارحم عبَّادًا« 
 [ معلق[ ]6660]جامع: 

 

 -رضي اهلل عنه   -األزدي  ضِماد بن ثعلبة  
مادًا قدم مكة، وكان من أْزدِّ َشُنوءة، وكان يـَْرقي من  -رضي هللا عنهما    -)م( عبد هللا بن عباس    -[  467] : أن ضِّ

هذه الريح، فسمع ُسَفهاَء مكَة يقولون: إنَّ حممدًا جمنون، فقال: لو أين أتيُت هذا الرجل، لَعلَّ هللا َيْشفِّيه على َيَديَّ،  
صلى    -، فقال: اي حممد، إيّنِّ أْرقي من هذه الريح، وإن هللا يشفي على يديَّ من شاَء، فهل لك؟ فقال رسوُل هللا  فلقيه

: إن احلمد هلل حنمده، ونستعيُنه، َمن يهده هللا فال ُمضِّلَّ له، وَمْن ُيْضلِّْل فال هادي له، وأشهُد أن ال  -هللا عليه وسلم
بعُد، قال ضماد: فقلت له: أعِّْد َعَليَّ كلماتِّك هؤالء،  إله إال هللا وحده ال شريك له، و  أما  أنَّ حممدًا عبُده ورسولُه، 

ثالث مرات، فقال: لقد مسعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول    -صلى هللا عليه وسلم  -فأعادهنَّ عليه رسوُل هللا  
َدك ُأاَبيِّْعَك على اإلسالم، فبايعه رسوُل هللا  الشعراء، فما مسعُت مثل كلماتِّك هؤالء، وقد بلغن قاموَس البحر، هاتِّ يَ 

: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. فبعث رسوُل  -صلى هللا عليه وسلم  -، فقال رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -
صبتم من  َسرِّيَّة بعد مقَدمه املدينة، فمرُّوا على قومه، فقال صاحب السَّرِّيَّةِّ للجيش: هل أ  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  

فقال: رُدُّوها، فإن هؤالء قوُم ضِّماد.    -ويف نسخة: إَداَوة    -هؤالء شيئاً؟ فقال رجل من القوم: أصبُت منهم مِّْطهرة  
 . أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6661]جامع: 
 

 -رضي اهلل عنه   -عدي بن حامت                                              
وهو جالس   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »أتيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ت( عدي بن حامت   -[  468]

يف املسجد، فقال القوم: هذا عدي ]بن حامت[، وكنُت جئُت بغري أمان، وال كتاب، فلما ُدفعُت إليه أخذ بيدي، وقد  
فقام يب، فلقينا امرأة معها صيّب، فقاال: إنَّ لنا إليك    كان بلغين أنه قال: إين ألرجو أن ُيعل هللا يَده يف يدي، قال:

حاجة، فقام معهما، حَّت قضى حاجتهما مث أخذ بيدي حَّت أتى ]يب[ داره، فألقت له الوليدة وَساَدة، فجلس عليها  
إال هللا، فهل تـَْعَلُم من  وأان بني يديه، فحمد هللا وأثَّن عليه، مث قال يل: اي عديُّ، ما يُفِّرُّك من اإلسالم؟ أن تقوَل: ال إله  

إله سوى هللا؟ قال: قلت: ال، مث تكّلم ساعة، مث قال: أتفِّرُّ من أن يقال: هللا أكرب؟ فهل تعلم شيئاً أكرب من هللا؟ قال:  
  قلت: ال، قال: اليهوُد مغضوب عليهم، و ]إنَّ[ النصارى ُضالَّل، قلت: فإين َحنِّيف مسلم، قال: فرأيُت َوْجَهُه تـََبسَّطَ 
يَّة، إْذ   فرحاً، مث أمر يب، فأُْنزِّلُت عند رجل من األنصار، وجعلُت أغشاه، آتيه طريف النهار، قال: فبينما أان عنده َعشِّ
جاءه قوم يف ثياب من الصوف من هذه النِّّمار، قال: فصّلى، وقام َفَحثَّ عليهم، مث قال: ولو صاع، ولو بنصف صاع،  
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قِّّ مترة، فإن أحدكم    -أو النار    -أحدُكم وجَهه من حرِّ جهنم  ولو قـُْبَضة، ولو ببعض قُبضة، يقي   ولو بتمرة، ولو بشِّ
القي هللا وقائل له ما أقول لكم: أمل أجعل لك مسعاً وبصرًا؟ فيقول: بلى، فيقول: أمل أجعل لك مااًل وولدًا؟ فيقول: بلى،  

ك؟ فينظر ُقّداَمه وبـَْعَده، وعن ميي نه وعن مشاله، مث ال ُيد شيئاً يقي به وجهه حر جهنم، لَِّيقِّ  فيقول: أين ما َقدَّْمَت لنفسِّ
قِّّ مترة، فإن مل ُيد فبكلمة طيبة، فإين ال أخاف عليكم الفاقة، فإن هللا انصرُكم ومعطيكم،   أحدُكم وجهه النار ولو بشِّ

السََّرُق،   مطيَّتِّها  خُياف على  ما  أكثر،  ]أو[  واحلِّرْية  يثرب  بني  فيما  الظعينة  تسري  فأين  حَّت  نفسي:  أقول يف  فجعلت 
وقد أخرج البخاري ومسلم منه طرفاً يف معَّن الصدقة، وأخرجه البخاري    .لصوص َطيِّء؟« أخرجه الرتمذي هكذا بطوله

 . بلفظ آخر وزايدة ونقصان
 [ صحيح[ ]األلباني: حديث حسن [ ]عبد القادر: 6662]جامع: 

 

 -رضي اهلل عنه   -مثامة بن أُثال                                             
َخْياًل قَِّبَل    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: بعث رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -( أبو هريرة  حم  )خ م د س  -[  469]

من سواري   بِّسارِّية  فربطوه  اليمامة،  أهلِّ  َسيُِّّد  ُأاثل،  بن  َُثامة  له:  يقال  َحنيفة  بين  من  بَِّرُجل  فجاءت  املسجد،  جَنْد، 
عندَك اي َُثامُة؟ فقال: عندي خري اي حممد، إن تـَْقُتْل ذا    ، فقال: ماذا -صلى هللا عليه وسلم  -إليه رسوُل هللا    فخرج

،  -صلى هللا عليه وسلم  -دم، وإن تـُْنعِّم على شاكر، وإن كْنَت تريُد املاَل َفَسْل تـُْعَط منه ما شئَت، فرتكه رسوُل هللا  
بَـ  الَغُد، قال له: ما عِّْنَدك اي َثامة؟ فقال مثل ذلك، فرتكه حَّت إذا كان  الَغدِّ، فقال: ماذا عندك اي  حَّت إذا كان  ْعد 

: »أْطلُِّقوا َثامة، فأطَلقوه،  -صلى هللا عليه وسلم  -َثامة؟ قال: عندي ما قُلُت لك... وذكر مثله، فقال رسوُل هللا  
فاْنطََلَق إىل َنل قريب مَن املسجد، فاغتسل، مث َدَخَل املسجد، فقال: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدًا رسول  
هللا، اي حممد، وهللا ما كان على األرض ]وجه[ أبـَْغَض إيلَّ من وجهك، فقد أصبح وْجُهَك أحبَّ الوجوه كلِّّها إيلَّ، وهللا 

ك،  ما كان من دِّين أبـَْغَض إيلَّ من دينِّك، فقد أصبح دِّيُنك أحبَّ الدِّين كلِّّه إيلَّ، وهللا ما كان من بلد أبـَْغَض إيلَّ من بـََلدِّ 
َلَك أخذْتين، وأان ُأريُد الُعْمرَة، فماذا ترى؟ فبشَّره رسوُل هللا  فقد أصبح بَـ  صلى    -َلُدك أحبَّ البالد كلِّّها إيلَّ، وإنَّ َخيـْ

  -، وأمره أن يعتمر، فلما َقدَِّم مكة قيل له: أَصبأَت؟ قال: ال، ولكن أسلمُت مع حممد رسول هللا  -هللا عليه وسلم
ْنطة، حَّت أيذن فيها رسوُل هللا ، وال وهللاِّ ال-صلى هللا عليه وسلم «  -صلى هللا عليه وسلم - أيتيكم من اليمامة حبَُّة حِّ

 هذا لفظ حديث مسلم. 
 وأخرجه البخاري خمتصراً.  

« مث قال... وساق احلديث، ومل يذكر -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرج منه أبو داود إىل قوله: »وأن حممدًا رسوُل هللا  
«. لفظه. قال أبو داود: وق  د روي »ذا ذِّمٍّ

وأخرج النسائي منه طرفاً يف ُغسل الكافر إذا أراد أن ُيْسلَِّم، وهذا لفظه، قال أبو هريرة: »إنَّ َثامَة بن ُأاثل انطلق إىل  
ََنْل قريب من املسجد، فاغتسل، مث دخل املسجد، فقال: أشهد أن ال إله إال هللا، وأنَّ حممدًا عبده ورسوله، اي حممد،  

َلَك    وهللا ما كان على وجه األرض ]وجه[ أبـَْغَض إيلَّ من وْجهِّك، فقد أصبح َوْجُهَك أحبَّ الوجوه كلِّّها إيلَّ، وإن َخيـْ
، وأان ُأريُد الُعْمرَة، فماذا ترى؟ فبّشره رسوُل هللا   . (1)، وأمرُه أن يعتمر« -صلى هللا عليه وسلم -أَخَذْتينِّ
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يـُْنطََلَق بِّهِّ إِّىَل َحائِّطِّ أَ نَّ َُثَاَمَة   َ ويف رواية يف مسند أمحد،  َأْن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ُّ َصلَّى هللاُ  َأْسَلَم، فََأَمَر النَّيبِّ ُأاَثٍل احْلََنفِّيَّ  يبِّ  ْبَن 
بُِّكْم " َل، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َقْد َحُسَن إِّْساَلُم َصاحِّ   . (2). طَْلَحَة فـَيَـْغَتسِّ

  [ ]صحيح[6664]جامع: ( 1) 
 [ ]شعيب: حديث قوي، وهذا إسناد ضعيف[ 10268]مسند: ( 2)

 

 -رضي اهلل عنه   -عمرو بن عَبَسَة السُّلَمِي  
: ُكْنُت وأان يف اجلاهلية أُظنُّ   -رضي هللا عنه  -)م( أبو أمامة الباهلي   -[ 470] قال: »قال عمرو بن َعَبَسَة السَُّلميُّ

ُ أْخبارًا، فـََقَعْدُت على   أنَّ الناس على ضاللة، وأهنم لَْيُسوا على شيء، وهم يـَْعُبُدون األواثن، فسمعُت بَرُجل ِبكَة خُيْربِّ
ليت، فـََقدِّْمُت  َراء -صلى هللا عليه وسلم -عليه، فإذا رسول هللا رَاحِّ عليه قومه، فـَتَـَلطَّفُت، حَّت دخلت   ،ُمْسَتْخفِّياً، حِّ

قال:   [؟: أان نيب، فقلت: وما نيب؟ قال: أرسلين هللا، فقلت: فَبِّأيِّّ شيء ]أرسلكفقال أنَت ؟ما عليه ِبكة، فقلت له: 
]أرسلين[ بصلة األرحام، وكسر األواثن، وأن يـَُوحََّد هللا وال يشرك به شيء، قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: ُحر  
وعبد، قال: ومعه يومئذ ِمَِّّْن آَمَن به: أبو بكر وبالل، قلُت: إيّنِّ ُمتَّبُِّعك، قال: إنك ال تستطيع ذلك يوَمك هذا، أال  

ارجع إىل أهلك، فإذا مسعَت يب قد ظهرُت فائتين، قال: فذهبُت إىل أهلي، وقدَِّم رسوُل    ترى حايل وحاَل الناس؟ ولكن
املدينَة، وكنُت يف أْهلي، فجعلُت أختربَّ األخبار، وأسأل الناس حني َقدَِّم املدينة، حَّت قدم   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

َراع، وقد   عليَّ نـََفر من أهل يثرب ]من أهل املدينة[ فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي َقدَِّم املدينة؟ فقالوا: الناُس إليه سِّ
َلُه، فلم يستطيعوا ذلك، فقدمُت املدينة، فدخلُت عليه فقلت: اي رسوَل هللا، أتعرفين؟ قال: نعم، أنَت   أراد قومه قـَتـْ

أخربين عن الصالة؟ قال:    أجهُلهالذي لقيَتين ِبكة؟ ]قال: فقلت: بلى[ فقلُت: اي رسوَل هللا، أخربين َعمَّا علَّمك هللا و 
ْر عن الصالة حَّت تطلع الشمس، حَّت ترتفع، فإهنا تطلع حني تطُلع بني قـَْريَن شيطان،   َصلِّّ صالة الصبح، مث أْقصِّ

، فإن الصالة مشهودة حمضورة، حَّت يستقلَّ الظِّّل ابلرُّمح، مث أقصر عن الصالة، فإن   وحينئذ يسجد هلا الكفار، مث صلِّّ
ْسَجُر جهنُم، فإذا فاء الفيء فصلِّّ فإن الصالة مشهودة حمضورة، حَّت تصلَِّّي العصر، مث أقصر عن الصالة حَّت  حينئذ تُ 

تغرَب الشمس، فإهنا تغرب بني قرين شيطان، وحينئذ يسجد هلا الكفار، قال: مث َصلِّّ ما بدا لك، فقلت: اي نيبَّ هللا  
رِّب َوضوءه فُيمضمُض ويستنشق ويستنثر إال َخّرت خطااي وجهه وفيه  فالوضوء حدِّثين عنه، قال: ما منكم من رجل يـُقَ 

وخياشيمه مع املاء، مث إذا غسل وجهه، كما أمره هللا تعاىل، إال َخرَّت خطااي وجهه من أطراف حليته مع املاء، أو مع  
اء، مث ميسح رأسه إال خرَّت خطااي  آخر قطرة من املاء، مث يغسل يديه إىل املرفقني إال َخرَّت خطااي يديه من أانمله مع امل

رأسه من أطراف شعره ومن ُأذنيه مع املاء، مث يَغسل قدميه إىل الكعبني إال خرت خطااي رجليه من أانمل رجليه مع املاء،  
ه  فإن هو قام فصلَّى، فحمد هللا وأثَّن عليه، وجمَّده ابلذي هو له أهل، وفـَرَّغ قلبه هلل يف صالته، إال انصرف من خطيئت

 كهيئته يوم ولدته أمه«. 
فقال له أبو أمامة: اي    -صلى هللا عليه وسلم -فحدَّث عمرو بن عَبسة هبذا احلديث أاب أمامة صاحَب رسول هللا 

، َوَرقَّ َعْظمِّي،  ينِّّ َت سِّ عمرو، انظر ما تقول؟ ]يف َمقام واحد يعطى هذا الرجل؟[ فقال ]عمرو: اي أاب أمامة[، لقد َكربِّ
حَّت عّد   -وما يب حاجة أن أكذَب على هللا، و ]ال[ على رسوله، ولو مل أمسْعُه منه إال مرتني أو ثالاثً  واقرتب أجلي،

 . ما حدَّثُت به أبدًا، ولكينِّّ مسعته منه أكثر من ذلك. أخرجه مسلم -سبعاً 
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 [ ]صحيح[ 6665]جامع: 
 

 رضي اهلل عنه   سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ * 
َلًة بـَْعَد اْلعَِّشاءِّ،   -رضي هللا عنها– عائشة  )جه(  -[ 471] قَاَلْت: أَْبطَْأُت َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم لَيـْ

ْثَل قَِّرا ؟« قـُْلُت: ُكْنُت َأْسَتمُِّع قَِّراَءَة رَُجٍل مِّْن َأْصَحابَِّك مَلْ َأمْسَْع مِّ ْئُت فـََقاَل: »أَْيَن ُكْنتِّ َءتِّهِّ َوَصْوتِّهِّ مِّْن َأَحٍد، قَاَلْت:  مثَّ جِّ
ٌ َمْوىَل َأيبِّ ُحَذيـَْفَة، احلَْ  ْثَل  فـََقاَم َوُقْمُت َمَعُه َحَّتَّ اْسَتَمَع لَُه، مثَّ اْلتَـَفَت إِّيَلَّ فـََقاَل: »َهَذا َساملِّ ْمُد َّللَِِّّّ الَّذِّي َجَعَل يفِّ أُمَّيتِّ مِّ

 . ابن ماجه أخرجه . َهَذا«
]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن   ]األلباني: صحيح[ [: إسناده صحيح ورجاله ثقات البوصيري [ ]1338 ]ماجه:

 [ عبد الرحمن بن سابط كثير اإلرسال، لكنه متابع
 

 عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ *
ُ عَ   )حب(  -[  472] ْعُت َجابًِّرا، يـَُقوُل: َجاَء َعْمُرو ْبُن اجْلَُموحِّ إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َراٍش، قَاَل: مسِّ َلْيهِّ  طَْلَحة ْبَن خِّ

ُع إِّىَل  »نـََعْم«، قَاَل: فـَوَ َوَسلََّم يـَْوَم ُأُحٍد، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َمْن قُتَِّل اْليَـْوَم َدَخَل اجْلَنََّة؟ قَاَل:   ي بَِّيدِّهِّ، اَل َأْرجِّ الَّذِّي نـَْفسِّ
: اَي َعْمُرو، اَل أَتلَّ َعَلى اَّللَِّّ، فـََقاَل َرسُ  ُ َعَلْيهِّ  َأْهلِّي َحَّتَّ َأْدُخَل اجْلَنََّة، فـََقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ َوَسلََّم: وُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

، خَيُوُض  » ُهْم َعْمُرو ْبُن اجْلَُموحِّ نـْ ُهْم َمْن َلْو َأْقَسَم َعَلى اَّللَِّّ أَلَبـَرَُّه: مِّ نـْ يفِّ اجْلَنَّةِّ بَِّعْرَجتِّهِّ« أخرجه ابن  َمْهاًل اَي ُعَمُر، فَإِّنَّ مِّ
 .حبان

 ]االلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده جيد[   [7024]حبان: 
 

 حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِر  *
َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: َوَقْد َكاَن   -رضي هللا عنه–عبد هللا بن الزبري  )حب(  -[  473]  ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: مسِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحَّتَّ انـْتَـَهى بـَْعُضُهْم إِّىَل ُدونِّ اأْلَعْ  َيةِّ اْلَمدِّيَنةِّ، مثَّ  النَّاُس اهْنََزُموا َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َراضِّ َعَلى َجَبٍل بَِّناحِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَقْد َكاَن   َحْنظََلُة ْبُن َأيبِّ َعامٍِّر اْلتَـَقى ُهَو َوأَبُو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب، فـََلمَّا اْستَـْعاَلُه  رََجُعوا إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

َأاَب ُسْفَياَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ صَ   َحْنظََلُة رَآُه َشدَّاُد ْبنُ  يـَْقُتُل  لسَّْيفِّ َحَّتَّ قـَتَـَلُه، َوَقْد َكاَد  ُ  اأْلَْسَودِّ، فـََعاَلُه َشدَّاٌد ابِّ لَّى اَّللَّ
بَـَتُه«، فـََقاَلْت: َخرَ  ُلُه اْلَماَلئَِّكُة، َفَسُلوا َصاحِّ َبُكْم َحْنظََلَة تـَُغسِّّ َع اهْلَائَِّعَة، فـََقاَل  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َصاحِّ َج َوُهَو ُجُنٌب َلمَّا مسِّ

ُ َعَلْيهِّ  َلْتُه اْلَماَلئَِّكُة«َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ  . أخرجه ابن حبان َوَسلََّم: »َفَذاَك َقْد َغسَّ
 ]االلباني: حسن[ ]شعيب: حديث صحيح[   [7025]حبان: 

 

 -رضي اهلل عنه -* ذُو الْبِجَادَيْنِ 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل لَِّرُجٍل يـَُقاُل َلُه: ُذو اْلبَِّجاَدْينِّ: »إِّنَُّه   -رضي هللا عنه–عقبة بن عامر)حم(  -[  474] َأنَّ النَّيبِّ
 ،  َويـَْرَفُع َصْوَتُه يفِّ الدَُّعاءِّ. َأخرجه مسند أمحد. َأوَّاٌه«. َوَذلَِّك أَنَُّه َكاَن رَُجاًل َكثِّرَي الذِّْكرِّ َّللَِِّّّ َعزَّ َوَجلَّ يفِّ اْلُقْرآنِّ

، َوِإْسَناُدُهَما َحَسنٌ 17453]مسند:   [ [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ
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 قرة بن إياس بن هالل بن رئاب املزنى   *

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَدَعا َلُه َوَمَسَح رَْأَسُه«.   -[ 475]  )حم( أبو إِّاَيٍس، َعْن أَبِّيهِّ، أَنَُّه »أََتى النَّيبِّ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو ُغاَلٌم َصغِّرٌي »َفَمَسَح رَْأَسُه َواسْ   ويف رواية أخرى، تَـْغَفَر َلُه« قَاَل ُشْعَبُة:  قَاَل: َجاَء َأيبِّ إِّىَل النَّيبِّ

.  َأخرجه مسند أمحد.  قـُْلَنا: َلُه ُصْحَبٌة؟ قَاَل: اَل، َوَلكِّنَُّه َكاَن َعَلى َعْهدِّهِّ َقْد َحَلَب َوَصرَّ
صحيح16248  ،16245  ،16250  ،20362  ،15593  ،20370  ،15583]مسند:   إسناده  ]شعيب:  َأْحَمُد    [[  ُكلَُّه  َرَواُه  ]الهيثمي: 

ِحيِح، َغْيَر ُمَعا  [ ِوَيَة ْبِن ُقرََّة َوُهَو ِثَقةٌ ِبَأَساِنيَد، َواْلَبزَّاُر ِبَبْعِضِه، َوَأَحُد َأَساِنيِد َأْحَمَد َواْلَبزَّاِر ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 -رضي اهلل عنه -* سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ 

قَاَل: أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ،   -رضي هللا عنه–َمة ْبنِّ اأْلَْكوَعِّ )حم( َسلَ  -[  476]
ُتْم َأْهُل َبْدوِّاَن َوحَنُْن َأْهُل َحَضرُِّكْم«. َأخرجه مسند أمحد.  فـََقاَل: »أَنـْ

صحيح  16554]مسند:   حديث  ]شعيب:  رجال  [  ورجاله  أحمد،  رواه  ]الهيثمي:  أيوب[  بن  يحيى  أجل  من  حسن  إسناد  وهذا  لغيره، 
 [ الصحيح

 

َسَلَمَة    -[  477] عنه–)حم(  هللا  قَاَل:    -رضي  ُتُه،  فََأْعطَيـْ قَاَل:  اَلَحَك،  سِّ َأْعطِّينِّ  فـََقاَل:  َعامٌِّر  َعمِّّي  َجاَءينِّ  قَاَل: 
َعلَ  َصلَّى هللاُ   ِّّ النَّيبِّ إِّىَل  ْئُت  اَلُحَك؟َفجِّ »أَْيَن سِّ قَاَل:  اَلَحَك،  أَْبغِّينِّ سِّ اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  فـَُقْلُت:  َوَسلََّم،  قـُْلُت:    «،ْيهِّ  قَاَل: 

ي   ُد َشبَـَهَك إِّالَّ الَّذِّي قَاَل: َهْب يلِّ َأًخا َأَحبَّ إِّيَلَّ مِّْن نـَْفسِّ ُتُه َعمِّّي َعامًِّرا، قَاَل: " َما َأجِّ  قـَْوَسُه  "، قَاَل: فََأْعطَاينِّ َأْعطَيـْ
 َوجَمَانَُّه َوَثاَلثََة َأْسُهٍم مِّْن كَِّنانَتِّهِّ. َأخرجه مسند أمحد. 

  [*سلف مطوال في كتاب الغزوات  [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.16544]مسند: 
 

 -رضي اهلل عنهن   -الصحابيات  القسم الثاني من الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الرابع: يف فضائل النساء  

 -رضي اهلل عنها   -خدجية بنت خُوَيْلِد  
  -صلى هللا عليه وسلم -)خ م( إمساعيل بن أيب خالد قال: قلُت لعبد هللا بن أيب أوىَف: »أكان رسوُل هللا    -[ 478]

َب فيه وال َنَصب« أخرجه البخاري  َبشََّر َخدُيَة بِّبَـْيت يف اجلنة؟ قال: نعم، َبشََّرها ببيت يف اجلنة من َقَصب، ال َصخَ 
 .ومسلم
 [ ]صحيح[ 6666]جامع: 

 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أتى جربيُل عليه السالم إىل النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 479]
فإذا هي أتـَْتَك فَاقْـَرْأ عليها   -أو طعام أو شراب  -فقال: اي رسوَل هللا، هذه خدُية قد أتت، ومعها إانء فيه إَدام 

رها ببيت يف اجل [ وَبشِّّ ا، ]ومينِّّ  . نة من َقَصب، ال َصَخَب فيه وال َنَصَب« أخرجه البخاري ومسلمالسالم من رهبِّّ
 [ ]صحيح[ 6667]جامع: 

 

صلى هللا عليه   -قالت: ما غِّْرُت على أحد من نساء النيبِّّ   -رضي هللا عنها   -( عائشة جه حم )خ م ت   -[ 480]
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ما غِّْرُت على خدُية قّط، وما رأيُتها قط، ولكن كان يُكثر ذِّكرها، ورِبا ذبح الشاة، مث يـَُقطِّّعها أعضاَء، مث  -وسلم
َعثُها يف صدائق خدُية، ورِبا قلُت له: كأنه مل يكن يف الدنيا امرأة إال خدُية، فيقول: إهنا كانت، وكانت، وكان يل   يـَبـْ

َرها ببيت يف اجلنة من قصب«  منها ولد. ويف رواية قالت: »وتز  وَّجين بعدها بثالث سنني، وأمره ربُّه عز وجل: أن يبشِّّ
قال يف رواية »وأمره هللا عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة، فيهدي يف خالئلها منها ما  

 َيَسُعهّن«.  
ُته يوماً، فقلت: خدُية عجوز،  ويف أخرى »وكان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا هبا إىل أصدقاء خدُية ، قالت: فأْغَضبـْ

 فقال: إين رُزِّْقُت ُحبَّها«. 
، فعرف  -صلى هللا عليه وسلم -على رسول هللا  -أخُت خدُيَة  -ويف أخرى قالت: »استأذنْت َهاَلُة بنت خويلد 

كر من عجوز من عجائز قريش  استئذان خدُيَة، فَاْرََتَع لذلك، فقال: اللهم هالُة بنت خويلد، فغِّرُت، فقلت: ما تذ 
ْدَقنْيِّ، هلكت يف الدهر، قد أبدلك هللا خريًا منها« أخرجه البخاري ومسلم.   مَحْراء الشِّّ

  -وملسلم: قالت: »ما غِّْرُت على امرأة ما غرت على خدُية، لكثرة ذِّكرِّهِّ إايها، وما رأيُتها َقطُّ، وقالت: مل يتزوج النيبُّ 
 ة حَّت ماتت«. على خدُي -صلى هللا عليه وسلم

ما غِّْرُت على خدُية، وما يب   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قالت: »ما غِّْرُت على أحد من أزواج النيبِّّ 
هلا، وإن كان ليذبح الشاة، فَيتتبَُّع هبا   -صلى هللا عليه وسلم -أن أكون أْدرَْكُتها، وما ذاك إال لكثرةِّ ذِّْكرِّ رسولِّ هللا 

 ، فيهديها هلنَّ«. صدائق خدُيةَ 
إال بعد ما   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قالت: »ما حسدت امرأة ما حسدت خدُية، وما تزوجين رسوُل هللا 

ال   -يعين: من قصب اللؤلؤ  -بّشرها ببيت يف اجلنةِّ من َقَصب  -صلى هللا عليه وسلم  -ماتت، وذلك أنَّ رسوَل هللا 
 َصَخَب فيه وال نصب«.  

َها، فََأْحَسَن الثَـَّناَء، قَ ة عند أمحد ويف رواي ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إَِّذا ذََكَر َخدَُِّيَة أَْثََّن َعَليـْ اَلْت: َفغِّْرُت  قَاَلْت: َكاَن النَّيبِّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ  ، َقْد أَْبَدَلَك اَّللَّ ْدقِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ  يـَْوًما، فـَُقْلُت: َما َأْكثـََر َما َتْذُكُرَها مَحَْراَء الشِّّ َها، قَاَل: »َما أَْبَدَلينِّ اَّللَّ نـْ َا َخرْيًا مِّ  هبِّ

َا  َاهلِّ َها، َقْد آَمَنْت يبِّ إِّْذ َكَفَر يبِّ النَّاُس، َوَصدَّقـَْتينِّ إِّْذ َكذََّبينِّ النَّاُس، َوَواَسْتينِّ ِبِّ نـْ ُ َعزَّ  َخرْيًا مِّ إِّْذ َحَرَمينِّ النَّاُس، َوَرزََقينِّ اَّللَّ
 َوَلَدَها إِّْذ َحَرَمينِّ َأْواَلَد النَِّّساءِّ«. َوَجلَّ 

َها، فََأدْ  ويف رواية أخرى يف املسند رََكينِّ َما قَاَلْت: ذََكَر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوًما َخدَُِّيَة، فََأْطَنَب يفِّ الثَـَّناءِّ َعَليـْ
ْدَقنْيِّ قَاَلْت: "  يُْدرُِّك النَِّّساَء مَِّن اْلَغرْيَةِّ، فـَُقْلتُ  ُ اَي َرُسوَل اَّللَِّّ مِّْن َعُجوٍز مِّْن َعَجائِّزِّ قـَُرْيٍش، مَحَْراءِّ الشِّّ : َلَقْد َأْعَقَبَك اَّللَّ

ًا مَلْ َأرَُه تـََغريََّ عِّْنَد َشْيٍء َقطُّ إِّالَّ  يَلةِّ َحَّتَّ   عِّْنَد فـَتَـَغريََّ َوْجُه َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََغريُّ نـُُزولِّ اْلَوْحيِّ َأْو عِّْنَد اْلَمخِّ
 يـَْعَلَم: َرمْحٌَة َأْو َعَذاٌب؟ ". 

 َأخرجه مسند أمحد.  
 [ ]صحيح[ 25171 ،25210 ،24864]مسند: [ 1997 ]ماجه:[ 6668]جامع: 

 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أُمِّْرُت   -رضي هللا عنه–ْبنِّ َجْعَفرِّ ْبنِّ َأيبِّ طَالِّبٍ  عبد هللا)حم(   -[ 481]
َر َخدَُِّيَة بِّبَـْيٍت مِّْن َقَصٍب، اَل َصَخَب فِّيهِّ، َوال َنَصَب«. َأخرجه مسند أمحد.   َأْن أَُبشِّّ
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اد حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسن1758]مسند:  
 أحمد رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع[ 

 

 وهذه أحاديث مشرتكة بينها وبني غريها 
يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م ت( علي بن أيب طالب   -[ 482]

 »َخرْيُ نسائها: مرمُي بنُت عمران، وخرُي نسائها: خدُية بنُت خويلد« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي.
 . قال أبو كريب: »وأشار وكيع إىل السماء واألرض«

قال: »َكُمَل من الرجال كثري، ومل يكُمل من النساء إال مرمُي بنُت   -صلى هللا عليه وسلم - زاد رزين: أن رسوَل هللا
َيُة امرأُة فرعون، وخدُيُة بنُت خويلد، وفاطمُة بنت حممد، وَفْضُل عائشة على النساء كفضل الثريد على   عمران، وآسِّ

 .سائر الطعام«
 [ ]صحيح[ 6669]جامع: 

 

: »َحسُبك من نساء  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك   -[ 483]
َيُة امرأة فرعون«  -صلى هللا عليه وسلم  -العاملني: مرمُي بنُت عمران، وخدُيُة بنُت خويلد، وفاطمُة بنُت حممد  ، وآسِّ

 . أخرجه الرتمذي
 [ صحيح[ ]األلباني: : هذا حديث صحيح، وهو كما قالقال الترمذي[ ]عبد القادر: 6670]جامع: 

 

قَاَل: َخطَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ اأْلَْرضِّ َأْربـََعَة ُخُطوٍط،   -مارضي هللا عنه–ابن عباس )حم(   -[ 484]
ُ َوَرُسولُُه  َأْعَلُم. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َأْفَضُل نَِّساءِّ َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ:  قَاَل: »َتْدُروَن َما َهَذا؟« فـََقاُلوا: اَّللَّ

ٍم اْمَرَأُة فِّْرَعْوَن، َوَمْرمَيُ ابـَْنةُ  َيُة بِّْنُت ُمَزاحِّ  أمحد.   عِّْمَراَن ". َأخرجه مسند َخدَُِّيُة بِّْنُت ُخَوْيلٍِّد، َوفَاطَِّمُة بِّْنُت حُمَمٍَّد، َوآسِّ
[ ]شعيب: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى 2901  ،2668]مسند:  

 والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح[ 
 

 -رضي اهلل عنها   -صلى اهلل عليه وسلم   -فاطمة بنت حممد  
صلى هللا عليه   -قال: »سألَتين أمي: مَّت عهُدك برسولِّ هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( حذيفة بن اليمان   -[ 485]

: هذا َمَلك  -صلى هللا عليه وسلم -... وذكر احلديث« وقد تقدَّم يف فضل حذيفة، ويف آخره: »مث قال النيبُّ  -وسلم
، ويبشَّرين أن فاطمة سيدُة نساء أهل  نزل من السماءِّ، مل يَنزِّل األرَض قط قبل هذه الليلة، است أذن ربَّه أن ُيسلِّّم عليَّ

 . اجلنة، وأن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة« أخرجه الرتمذي
 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده حسن]عبد القادر: [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6673]جامع: 

 

: أن علي بن احلسني بن علي حدَّثهم: »أهنم حني  -رمحه هللا  -)خ م ت د( حممد بن شهاب الزهري   -[ 486]
قدموا املدينة من عند يزيد بن معاوية مقتَل احلسني بن علّي َلقِّيه املِّْسَوُر، فقال له: هل لك إيلَّ حاجة أتمرين هبا؟ قال:  
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، فإين أخاُف أن يـَْغلَِّبَك القوم عليه؟  -صلى هللا عليه وسلم -هللا  فقلُت له: ال، فقال: هل أنت ُمْعطِّيَّ سيَف رسولِّ 
َلَغ نفسي، إن علي بن أيب طالب خطَب بنَت أيب جهل على فاطمَة،   وامْيُ هللا، لئن أعطيتنيه ال خُيَْلُص إليه أبدًا، حَّت تـُبـْ

فقال: إن   -وأان يومئذ حُمَْتلِّم  -خيطب الناس يف ذلك على منربه ]هذا[ -صلى هللا عليه وسلم -فسمعُت رسوَل هللا  
هرًا له من بين عبد مشس، فأثَّن عليه يف مصاهرته إايه، قال: حدَّثين   ، وأان أختوَُّف أن تُفَْت يف دينها، مث ذكر صِّ فاطمة مِّينِّّ

لُّ حراماً، ولكْن وهللا، ال جتتمع بنُت رسولِّ  صلى هللا   -هللا  فَصَدقين ووعدين فوفاين، وإين لسُت أحرِّم حالاًل، وال أحِّ
 وبنُت عدوِّ هللا مكاانً واحدًا أبدًا«. -عليه وسلم

صلى   -ويف رواية علي بن احلسني: أن املسور بن خَمْرمة قال: إن علياً خطب بنت أيب جهل، وعنده فاطمة بنُت النيبِّّ 
: يزُعُم قومك أنك ال  ، فقالت -صلى هللا عليه وسلم  -، فسمعْت بذلك فاطمُة فأتْت رسوَل هللا -هللا عليه وسلم

، فسمعُته حني تشهَّد يقول:  -صلى هللا عليه وسلم -تغضب لبناتك، وهذا علّي انكحاً ابـَْنَة أيب جهل، فقام رسوُل هللا 
ويف   -»أما بعُد، فإين أْنَكْحُت أاب العاص بن الربيع، فحدَّثين فَصدقين، وإن فاطمَة َبْضعة مين، وأان أكره أن َيُسوؤها 

وبنُت عدوِّ هللا عند رجل واحد أبدًا«.   -صلى هللا عليه وسلم -وهللا، ال جتتمُع بنُت رسولِّ هللا  -ن يـَْفتُنوها رواية: أ
 فرتك علّي اخلِّطبة. 

يقول وهو على املنرب: »إنَّ بينَّ هشام ابن املغرية استأذنوين   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: مسعُت رسوَل هللا 
نَتهم عليَّ بن أيب طالب، فال آذُن هلم، مث ال آذن، إال أن يريد ابُن أيب طالب أن يُطلَِّّق ابنيت، وينكَح  يف أن يُنكحوا اب

 «.ابنتهم، فإَّنا هي َبْضَعة مين، يَريُبين ما راهبا، ويؤذيين ما آذاها
 أْغَضبها فقد أغضبين«. قال: »فاطمُة َبْضعة مين، فمن  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية خمتصرًا: أن رسوَل هللا 

ويف أخرى »إن فاطمة َبْضَعة مين، يؤذيين ما آذاها«. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرتمذي الرواية الثالثة، وأخرج  
 . أبو داود األوىل والثالثة

 [ ]صحيح[ 6674]جامع: 
 

صلى   -جهل، فبلغ ذلك النيبَّ  قال: »إن علّياً ذكر بْنَت أيب -رضي هللا عنهما   -)ت( عبد هللا بن الزبري   -[ 487]
ُبين ما أنصَبها« أخرجه الرتمذي-هللا عليه وسلم  . ، فقال: إَّنا فاطمُة َبْضعة مين يؤذيين ما آذاها، ويـُْنصِّ

 [ صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6675]جامع: 
 

دعا فاطمة عام الفتح،   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها  -)ت( أم سلمة   -[ 488]
سألُتها عن بكائها   -صلى هللا عليه وسلم  -فناجاها فبكْت، مث حّدثها فضحكت، قالت: فلما تـُُويفِّّ رسوُل هللا 

، فـََبَكْيُت، مث أخربين: أين سيدُة نساءِّ أهلِّ  أنه ميوتُ  -صلى هللا عليه وسلم  -وضحكها؟ قالت: أخربين رسوُل هللا 
 . اجلنة، إال مرمي ابنَة عمران، فضحكت. أخرجه الرتمذي 

 [ صحيح]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: [  هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه]الترمذي: [ 6676]جامع: 
 

فاطمَة يف شكواه   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: دعا النيبُّ  -رضي هللا عنها    -ت( عائشة   )خ م د  -[ 489]
صلى   -الذي قُبض فيه، فسارَّها بشيء فبكت، مث دعاها فسارَّها فضحكت، فسألُتها عن ذلك؟ فقالت: سارَّين النيبُّ 
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بَـُعه، فضحكُت.أنه يـُْقَبض يف وجعه الذي ُتويف فيه، فـََبَكْيُت، مث  -هللا عليه وسلم  سارَّين أين أوُل أهله يـَتـْ
عنده مل يُغادِّْر منهّن واحدة فأقبلْت فاطمة متشي، ما خُتْطئ   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »كّن أزواَج النيبِّّ 

اببـَْنيت، مث أْجَلَسَها عن   ]شيئًا[، فلما رآها رَحَّب هبا، وقال: َمْرَحباً -صلى هللا عليه وسلم -مِّْشيَـُتها من َمشيةِّ رسولِّ هللا 
مث سارَّها، فبكت بكاء شديدًا، فلما رأى َجَزَعها سارَّها الثانية، فضحكت، فقلُت هلا: َخصَّكِّ   -أو عن مشاله  -ميينه 

رار، مث أنتِّ تبكني؟ فلما قام رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا  صلى هللا عليه   -من بني نسائه ابلسِّّ
َي على رسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ألُتها: ما قال لكِّ رسوُل هللا س -وسلم صلى هللا   -؟ قالت: ما كنُت ألْفشِّ

رَّه، قالت: فلما ُتويفِّّ رسوُل هللا  -عليه وسلم قلُت: َعَزْمُت عليكِّ ِبا يل عليك من احلق،   -صلى هللا عليه وسلم -سِّ
، قالت: أمَّا اآلن فنعم، أمَّا حني سارَّين يف املرة األوىل،  -صلى هللا عليه وسلم -َلَما َحدَّْثتِّين ما قال لكِّ رسوُل هللا 

فأخربين أن جربيل عليه السالم كان يُعارُِّضه القرآن يف كل سنة مرة، وإنه عارضه اآلن مرتني، وإين ال أرى األجل إال  
، قالت: فـَبَ  ، فلما رأى َجَزعِّي سارَّين  ]قد[ اقرتب، فاتقي هللا واصربي، فإنه نعم السلُف أان لكِّ َكْيت بكائي الذي رأيتِّ

؟ قالت: فضحكت  -أو سيدَة نساءِّ هذه األمة  -الثانية، فقال: اي فاطمُة، أما تـَْرَضنْيَ أن تكوين سّيدَة نساءِّ املؤمنني 
 ضحكي الذي رأيت« اللفظ حلديث مسلم. 

صلى   -: أصبح رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم -هللا   ويف أخرى قالت: »ملا كان يوُم االثنني الذي تُويفِّّ فيه رسولُ 
فَّة، فَاْفرَتق الناُس عنه، واْجتمع نساؤه عنده، مل يُغادر منهنَّ امرأة، مث أقْـبَـَلت فاطمة، فال    -هللا عليه وسلم كأنه وَجَد خِّ

اْستَـْبَشَر وَتّلل وجُهه، فسارّها فبكت،  ، فلما رآها -صلى هللا عليه وسلم -وهللا ما ختفى مِّْشيَـُتها من مِّْشَيةِّ رسولِّ هللا 
َي   مث سارها فضحكت، فقلت: ما رأيت كاليوم أقْـَرَب فرحاً من بكاء، مث سألُتها عما سارَّها به؟ فقالت: ما كنت ألْفشِّ

رَّ رسولِّ هللا  سألتها، وقلت هلا: ِبا يل   -صلى هللا عليه وسلم -، فلما مات رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -سِّ
كان يُعارِّضين ابلقرآن يف كل    -عليه السالم -عليك من احلق إال ما أخربتِّين، فقالت: أَسرَّ إيلَّ: أْي بـُنَـيَُّة، إن جربيل 

عام مرة، وإنه عارضين به اآلن مرتني، وما ُأراين إال قد اقرتب أجلي، فال تكوين دون امرأة صربًا، فـََبَكْيت، فقال: أما  
  نساءِّ أهل اجلنة، وأنَّكِّ أوَُّل أهلي حُلُوقاً يب؟ فضحكت« أخرجه البخاري ومسلم. تـَْرَضنْيَ أن تكوين سيدةَ 

يف قيامها وقعودها   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قالت: »ما رأيت أحدًا أشبه مَسْتاً وَداًل وهدايً برسول هللا 
  -صلى هللا عليه وسلم -ت إذا دخلت على النيبِّّ ، قالت: وكان-صلى هللا عليه وسلم -من فاطمة بنتِّ رسول هللا  -

إذا دخل عليها قامت من جملسها، فقبَّلته   -صلى هللا عليه وسلم -قام إليها، فقبَّلها وأْجَلَسها يف جملسه، وكان النيبُّ 
مث رفعت رأسها،  ، دخلت فاطمُة فأكبَّت عليه، فقبَّلْته، -صلى هللا عليه وسلم -وأجلسته يف جملسها، فلما مرض النيبُّ  

فبكت، مث أكّبت عليه مث رفعت رأسها فضحكت، فقلت: إن كنت ألظنُّ أنَّ هذه من أْعَقلِّ نسائِّنا، فإذا هي من  
َ رسوُل هللا  صلى هللا عليه   -قلت هلا: أرأيت حني أكبَـْبت على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -النساء، فلما تـُُويفِّّ

؟ قالت: إين إذا لََبذِّرَة،  ، فرفعتِّ رأسكِّ فبَكْيتِّ -وسلم : ما مَحََلكِّ على ذلكِّ  مث أكببتِّ عليه، فرفعتِّ رأسكِّ فضحكتِّ
 أْخرَبين أنه ميت من وجعه هذا فبَكيُت، مث أخربين: أين أْسرَُع أهله حُلُوقاً به، فذلك حني ضحكُت«.

 . وأخرج أبو داود من رواية الرتمذي إىل قوله: »وأجلسها يف جملسه«
 [ ]صحيح[ 6677]جامع: 
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نَـَتُه، فـََقاَل َلُه: ُقْل َلُه: فـَْليَـْلَقينِّ يفِّ   -رضي هللا عنه -)حم( اْلمِّْسَور  -[ 490] أَنَُّه بـََعَث إِّلَْيهِّ َحَسُن ْبُن َحَسٍن خَيُْطُب ابـْ
ْهٍر، َأَحبُّ إِّيَلَّ  اْلَعَتَمةِّ، قَاَل: فـََلقَِّيُه، َفَحمَِّد اْلمِّْسَوُر اَّللََّ َوأَْثََّن َعَلْيهِّ َوقَاَل: َأمَّا بـَْعدُ  ، َواَّللَِّّ َما مِّْن َنَسٍب، َواَل َسَبٍب، َواَل صِّ

، يَـ  ْهرُِّكْم، َوَلكِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »فَاطَِّمُة ُمْضَغٌة مِّينِّّ ْقبُِّضينِّ َما قـََبَضَها، َويـَْبُسُطينِّ َما  مِّْن َسَببُِّكْم َوصِّ
ْهرِّي«، َوعِّْنَدَك ابـْنَـتـَُها َوَلْو َزوَّْجتُ َبَسَطَها، َوإِّ  ، َوصِّ ، َوَسَبيبِّ َقطُِّع َغرْيَ َنَسيبِّ َك َلَقَبَضَها َذلَِّك قَاَل:  نَّ اأْلَْنَساَب يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ تـَنـْ

 فَاْنطََلَق َعاذِّرًا َلُه.  
َ  قَاَل: بـََعَث َحَسُن ْبُن َحَسٍن إِّىَل  ويف رواية أخرى،   ًتا َلُه قَاَل َلُه: تـَُوافِّيينِّ يفِّ اْلَعَتَمةِّ، فـََلقَِّيُه، َفَحمَِّد اَّللَّ اْلمِّْسَورِّ خَيُْطُب بِّنـْ

ْهرُِّكْم، َوَلكِّنَّ رَ  ْهٍر، َأَحبُّ إِّيَلَّ مِّْن َنَسبُِّكْم، َوصِّ َعَلْيهِّ    ُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ اْلمِّْسَوُر، فـََقاَل: َما مِّْن َسَبٍب، َواَل َنَسٍب، َواَل صِّ
َقطُِّع يـَوْ  ، يـَْبُسُطينِّ َما َبَسَطَها، َويـَْقبُِّضينِّ َما قـََبَضَها، َوإِّنَُّه يـَنـْ َم اْلقَِّياَمةِّ اأْلَْنَساُب َواأْلَْسَباُب،  َوَسلََّم قَاَل: »فَاطَِّمُة ُشْجَنٌة مِّينِّّ

«، َوحَتَْتَك ابـْنَـتـَُها، َوَلْو َزوَّْجُتَك قـََبضَ   َها َذلَِّك. َفَذَهَب َعاذِّرًا َلُه.إِّالَّ َنَسيبِّ َوَسَبيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

[ ]شعيب: حديث صحيح دون قوله: "وإن األنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري" فهو حسن  18930 ،18907]مسند: 
، َوِفيِه ُأمُّ َبْكٍر ِبْنُت اْلمِ   [ ْسَوِر، َوَلْم ُيَجرِّْحَها َأَحٌد َوَلْم ُيَوثِّْقَها، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ُوثُِّقوابشواهده، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم »احلََْسُن َواحْلَُسنْيُ    -رضي هللا عنه  -  أبو سعيد اخلدري)حم(    -[  491] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 َسيَِّّدا َشَبابِّ َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ، َوفَاطَِّمُة َسيَِّّدُة نَِّسائِّهِّْم، إِّالَّ َما َكاَن لَِّمْرمَيَ بِّْنتِّ عِّْمَراَن«.

أخرى،   رواية  اَّللَِّّ ويف  َرُسوُل  بِّْنتِّ  قَاَل  َمْرمَيَ  مِّْن  َما َكاَن  إِّالَّ  اجْلَنَّةِّ،  َأْهلِّ  نَِّساءِّ  َسيَِّّدُة  »فَاطَِّمُة  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   
 عِّْمَراَن«. 

 َأخرجه مسند أمحد.  
 [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح[ 11756 ،11618]مسند: 

 

 عائشة بنت أبي بكر ]الصِّدِّيق[ رضي اهلل عنهما 
  -صلى هللا عليه وسلم -)خ م ت د س( أبو سلمة بن عبد الرمحن: عن عائشة قالت: »قال يل رسوُل هللا   -[ 492]

  -وهو يرى ما ال أرى   -عائُش، هذا جربيل يُقرئِّكِّ السالم، قلُت: وعليه السالُم ورمحُة هللا وبركاته، قالت:  يوماً: اي
 « أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي. -صلى هللا عليه وسلم -تريد: رسوَل هللا 

 ويف رواية أيب داود والرتمذي »فقالْت: وعليه السالم ورمحة هللا«.
وأان معه، فقمُت فأَجْفُت الباَب بيين   -صلى هللا عليه وسلم  -لنسائي قالت: »أوَحى هللا عز وجل إىل النيبِّّ ويف أخرى ل 

 . وبينه، فلما رُفَِّّه عنه قال: اي عائشة إن جربيل يقرئك السالم«
 [ ]صحيح[ 6678]جامع: 

 

: »فضُل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أنس بن مالك   -[ 493]
 . عائشة على النساءِّ كفضل الثريد على سائر الطعام« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي

 [ ]صحيح[ 6679]جامع: 
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: »فضل  -صلى هللا عليه وسلم -قاال: قال النيب  -رضي هللا عنهما   -)خ م س ت( أبو موسى وعائشة   -[ 494]
 . عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام« أخرجه النسائي

قال: »َكُمَل من   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية البخاري ومسلم والرتمذي عن أيب موسى وحده أن رسوَل هللا 
فرعون، وفضُل عائشَة على النساءِّ كفضل الثريد   الرجال كثري، ومل َيْكُمْل من النساء إال مرمي بنت عمران، وآسية امرأة 

 الطعام«  على سائر
 [ ]صحيح[ 6680]جامع: 

 

قال: »قيل: اي رسوَل هللا َمن أحبُّ الناس إليك؟ قال: عائشة،   -رضي هللا عنه  -)ت( عمرو بن العاص   -[ 495]
 . قيل: من الرجال؟ قال: أبوها« أخرجه الرتمذي 

 [ صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6682]جامع: 
 

  -قالت: إنَّ النَّاَس كانوا يتحرَّون هداايهم يوم عائشة يبتغون هبا  -رضي هللا عنها   -)خ م ت س( عائشة   -[ 496]
 .-صلى هللا عليه وسلم  -مرضاة رسول هللا  -أو يبتغون بذلك  

فصُة  ُكنَّ حزبني، فحزب فيه: عائشة وح  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن عائشة قالت: »إن نساَء رسولِّ هللا 
، وكان املسلمون قد علموا ُحبَّ  -صلى هللا عليه وسلم -وصفيُة وسودُة، واحلزب اآلخر: أمُّ سلمَة وسائُر أزواج النيبِّّ 

صلى هللا   -عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هديَّة يريد أن يُهديَها إىل رسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 
يف بيت عائشة ذهب صاحب اهلدية هبا إىل   -صلى هللا عليه وسلم -كان رسوُل هللا أخَّرها، حَّت إذا   -عليه وسلم
  -يف بيت عائشة، فكلَّم حزُب أمِّّ سلمة أمَّ سلمة، فقلن هلا: َكلِّّمي رسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 

هدية فـَْليـُْهدِّ   -صلى هللا عليه وسلم - هللا يَُكلُِّّم الناس، فيقول: من أراد أن يـُْهدِّي إىل رسولِّ  -صلى هللا عليه وسلم
إليه حيُث كان مِّْن نسائه، َفَكلََّمْتُه أمُّ سلمَة ِبا قـُْلَن، فلم يقل هلا شيئاً، فسألنها، فقالت: ما قال يل شيئاً، فقلن هلا:  

ال يل شيئاً، فـَُقْلَن هلا، َكلِّّميه حَّت  َكلِّّميه، قالت: فكلَّْمُته حني دار إليها أيضاً، فلم يقل هلا شيئاً، فسألنها فقالت: ما ق
، فدار إليها فكلَّمته، فقال هلا: ال تؤذيين يف عائشة، فإن الَوْحَي مل أيتين وأان يف ثوب امرأة إال عائشة، قالت:   يكلَِّّمكِّ

، فأرسلنها  -عليه وسلمصلى هللا  -فقلُت: أتوُب إىل هللا مِّْن أذاك اي رسوَل هللا مث إهننَّ َدَعوَن فاطمة بنَت رسولِّ هللا 
تقول: إن نساءك يسأْلَنك الَعْدَل يف بنت أيب بكر، فكلمْتُه، فقال: اي بـُنَـيَُّة، أال   -صلى هللا عليه وسلم -إىل رسولِّ هللا 

عِّي ]إليه[، فأبت أن ترجع، فأرَسْلنَ  بُّه؟ فقالت: بلى، فـََرَجَعْت إليهن، فأْخربََْتُنَّ، فقلن: ارجِّ زينَب بنَت    حتِّبِّّنَي ما ُأحِّ
جحش، فأتته فأْغَلَظْت، وقالت: إن نساءك يـَْنُشدَنَك هللا العدَل يف بنت أيب قحافة، فرفعْت صوَتا ثالاثً، حَّت تـََناَولت  

لَيَـْنظُُر إىل عائشة: َهْل تكلَُّم؟ قال:   -صلى هللا عليه وسلم -عائشَة، وهي قاعدة، َفَسبـَّْتها، حَّت إنَّ رسوَل هللا  
إىل عائشة، فقال: إهنا ابنُة   -صلى هللا عليه وسلم  - تـَُردُّ على زينَب، حَّت أسكتتها، قال: فنظر النيبُّ فتكلمْت عائشةُ 

 أيب بكر«. 
َداايهم يوَم عائشَة، قالت عائشة: فاجتمع صواحيب إىل أمِّّ سلمَة، فقلن: اي أم   ويف أخرى قال: »كان الناس يـََتَحرَّون هبِّ

صلى هللا عليه   -هم يوم عائشَة، وإان نريد اخلري، كما تريُد عائشُة، َفُمرِّي رسوَل هللا سلمة، إن الناس يتحرَّون هبدااي
صلى هللا عليه   -أن أيمَر الناس أن يُهدوا إليه حيثما كان، أو حيثما دار، قالت: فذكرت ذلك أمُّ سلمة للنيبِّّ  -وسلم
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فأعرض عين، فلما كان يف الثالثة ذكرت ذلك له،  قالت: فأعرض عين، قالت: فلما عاَد إيلَّ ذكرُت ذلك له،  -وسلم
 فقال: اي أمَّ َسلمَة: ال تؤذيين يف عائشة، فإنه وهللا ما نزل عليَّ الوحي وأان يف حلاف امرأة منكن غريها«. 

إىل   -صلى هللا عليه وسلم -فاطمَة بنَت رسولِّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى قالت: »أرسل أزواُج النيبِّّ 
، فاستأذنت عليه وهو مضطجع يف مِّْرطي، فأذِّن هلا، فقالت: اي رسول هللا، إن  -صلى هللا عليه وسلم -سولِّ هللا ر 

:  -صلى هللا عليه وسلم -أزواَجك أْرَسْلَنين َيْسأْلَنك العدل يف ابنة أيب قحافة، وأان َساكَِّتة، قالت: فقال هلا رسوُل هللا  
يبِّّ هذه، قالت: فقامت فاطمُة حني مسَعْت ذلك من رسولِّ هللا   أي بنيَُّة، أَلْستِّ حتِّبِّّنَي ما ؟ فقالت: بلى، قال: فأحِّ بُّ أحِّ

، فأْخرَبََْتُنَّ ابلذي قالت، والذي قال هلا  -صلى هللا عليه وسلم -، فرجعت إىل أزواج النيبِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -
صلى هللا عليه   -نَـْيت َعنَّا من شيء، فارجعي إىل رسولِّ هللا ، فقلن هلا: ما نُراكِّ أغْ -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 

فقويل له: إن أزواَجك يـَْنُشدَنَك العدَل يف ابنة أيب قحافة، فقالت فاطمُة: ال وهللا ال أكلُِّّمه فيها أبدًا، قالت   -وسلم
، وهي  -صلى هللا عليه وسلم - زينَب بنَت َجحش، زوَج النيبِّّ   -صلى هللا عليه وسلم  -عائشُة: فأرسل أزواُج النيبِّّ 

، ومل أَر َقطُّ خرياً يف الدِّين مِّْن زَْينَب، وأتْـَقى -صلى هللا عليه وسلم -اليت كانت ُتَسامِّيين منهنَّ يف املنزلة عند رسولِّ هللا 
به، وتـََقرَُّب به إىل هللا   هلل، وأْصَدَق حديثاً، وأْوَصَل للرحم، وأعظَم صدقة، وأشدَّ ابتذااًل لنفسها يف العمل الذي َتَصدَّقُ 

صلى هللا عليه   -عز وجل، ما عدا َسْورَة من َحدٍّ كانت فيها، ُتْسرِّع منها الَفيَئُة، قالت: فاستأذنت على رسولِّ هللا 
مع عائشَة يف مِّْرطها على احلال اليت َدَخَلْت فاطمُة عليها وهو هبا، فأذَِّن   -صلى هللا عليه وسلم -، ورسوُل هللا -وسلم

، فقالت: اي رسوَل هللا: إن أزواجك أرَسلَنين يسأْلَنَك الَعْدَل يف ابنة أيب  -صلى هللا عليه وسلم -]هلا[ رسوُل هللا  
، وأان أرُقُب رسوَل هللا  وأرُقُب َطْرَفه، هل أيذن   -صلى هللا عليه وسلم  -قحافة، قالت: مث وقـََعْت يب، فاستطالت َعليَّ

ر، قالت: فلما   -صلى هللا عليه وسلم  - حَّت عرفْت أن رسوَل هللا يل فيها؟ قالت: فلم تربح زينبُ  ال يكره أن أنتصِّ
صلى هللا عليه   -فقال رسوُل هللا  -ويف رواية: مل أنشْبها أن أثخنتها َغَلَبة  -وقـََعُت مل أْنَشْبها حَّت أْثَخنت عليها  

 ، وتـََبسََّم: إهنا ابنة أيب بكر!!«. -وسلم
والثالثة البخاري، وأخرج مسلم األوىل والرابعة ومل خيرج البخاري من الرابعة إال طرفاً تعليقاً، قال:  أخرج األوىل والثانية 

فاستأذنت فاطمُة« مل يزد. وأخرج الرتمذي الرواية الثالثة،   -صلى هللا عليه وسلم -قالت عائشُة: »كنت عند النيبِّّ 
قال ألم   -صلى هللا عليه وسلم -ثة، وهو قوله: »إن رسوَل هللا وأخرج النسائي األوىل والرابعة، وأخرج طرفاً من الثال

 سلمة: اي أمَّ سلمَة، ال تؤذيين يف عائشَة، فإنه وهللا ما أَتين الوحي، وأان يف حلاف امرأة منكن، إال هذه«. 
صلى هللا   - وله يف أخرى قالت عائشُة: »ما علمُت حَّت دخلت عليَّ زينُب بغري إذن وهي َغْضىب، مث قالت لرسولِّ هللا

، فأعرضت عنها حَّت قال النيبُّ -عليه وسلم صلى   -: َحْسُبَك إذ قـََلبْت َلَك ابنُة أيب قحافة ُذرَيـَْعتَـْيها، مث أقبلت َعليَّ
  -نيبَّ : ُدوَنك فانتصري، فأقْـبَـْلُت عليها حَّت رأيُتها قد يَبَِّس رِّيُقها يف فيها، ما تـَُردُّ عليَّ شيئاً، فرأيت ال-هللا عليه وسلم

 يتهلَّل وجهه«. -صلى هللا عليه وسلم
   [ ]صحيح[6686]جامع: 

 

كلَّْمَن أمَّ سلمَة أن ُتكلِّّم    -صلى هللا عليه وسلم -: »أن نساَء النيبِّّ -رضي هللا عنها  -)س( أم سلمة    -[ 497]
: أن الناس كانوا يتحرَّون هبداايهم يوَم عائشَة، ويـَُقْلَن: إان حنِّبُّ اخلري كما حتبُّ عائشة،  -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ 
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؟ قالت: مل ُيبين، قـُْلن: ال َتَدعِّيه حَّت يردَّ  فكلَّمته، فلم ُيبها، فلما دار  عليها كلمته، فلم ُيبها، فقْلن: ما ردَّ عليكِّ
، أو تْنظُري ما يقول، فلما دار عليها كّلمته، فقال: ال تؤذيين يف عائشة، فإنه مل ينزل عليَّ الوحي وأان يف حلاف   عليكِّ

 . امرأة منكنَّ، إال يف حلاف عائشَة« أخرجه النسائي
 [ صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 6687امع: ]ج
 

قَاَل: قَاَلْت َعائَِّشُة: َما َعلِّْمُت َحَّتَّ َدَخَلْت َعَليَّ زَيـَْنُب بَِّغرْيِّ إِّْذٍن   -رمحه هللا تعاىل -عروة بن الزبري )جه(  -[ 498]
َها، مثَّ أَ  َها، حَ َوهَِّي َغْضىَب، مثَّ قَاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأَحْسُبَك إَِّذا قـََلَبْت بـُنَـيَُّة َأيبِّ َبْكٍر ُذرَيـَْعتَـيـْ ، فََأْعَرْضُت َعنـْ َّتَّ  قـَبَـَلْت َعَليَّ

َها، َحَّتَّ رَأَيـْتـَُها َوَقْد  ، فَانـَْتصِّرِّي«، فََأقْـبَـْلُت َعَليـْ ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُدوَنكِّ يَبَِّس رِّيُقَها يفِّ فِّيَها، َما تـَُردُّ َعَليَّ  قَاَل النَّيبِّ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَتَـَهلَُّل وَ  ًئا، فـََرأَْيُت النَّيبِّ  .ابن ماجهأخرجه  . ْجُههُ َشيـْ

 ]شعيب: إسناده حسن[ : إسناده صحيح ورجاله ثقات[ ]األلباني: صحيح[ البوصيري [ ]1981 ]ماجه:
 
، ْبنِّ َشقِّيٍق، قَاَل قـُْلُت لَِّعائَِّشَة: " َأيُّ النَّاسِّ َكاَن َأَحبَّ إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟  عبد هللا)حم(    -[  499]

؟«، قَاَلْت: »أَبُوَها«. َأخرجه مسند أمحد.   قَاَلْت: »َعائَِّشُة«، قـُْلُت: »َفمَِّن الرَِّجالِّ
ِحيحِ  إسناد اختلف فيه على عبد هللا بن شقيق[ ]الهيثمي: [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا26046]مسند:   [ َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

ْبنِّ َعبَّاٍس َعَلى َعائَِّشَة َوهَِّي مَتُوُت، َوعِّْنَدَها اْبُن َأخِّ   -[  500] يَها َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن  )حم( ذَْكَوان، َمْوىَل َعائَِّشَة: أَنَُّه اْسَتْأَذَن الِّ
، فـَقَ  ، َوُهَو مِّْن َخرْيِّ بَنِّيكِّ َيْسَتْأذُِّن َعَلْيكِّ اْبُن َعبَّاٍس  اَلْت: َدْعينِّ مَِّن اْبنِّ َعبَّاٍس، َومِّْن تـَزْكَِّيتِّهِّ،  َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، فـََقاَل: َهَذا 

، قَاَلْت:    فـََقاَل هَلَا َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ: إِّنَُّه قَارٌِّئ لِّكَِّتابِّ اَّللَِّّ، َفقِّيٌه يفِّ دِّينِّ اَّللَِّّ، فَْأَذينِّ  َلُه فـَْلُيَسلِّّْم َعَلْيكِّ َوْليـَُودِّّْعكِّ
رِّي اَي أُمَّ اْلُمْؤمِّنِّنَي، فَـ فَْأَذْن َلُه إِّْن   ْئَت، قَاَل: فََأذَِّن َلُه، َفَدَخَل اْبُن َعبَّاٍس، مثَّ َسلََّم َوَجَلَس، َوقَاَل: أَْبشِّ َنكِّ  شِّ َواَّللَِّّ َما بـَيـْ

بََّة حُمَمَّدً   -َأْو قَاَل: َوَصٍب    -َوَبنْيَ َأْن َيْذَهَب َعْنكِّ ُكلُّ َأًذى، َوَنَصٍب   ْزبَُه  َوتـَْلَقيِّ اأْلَحِّ إِّالَّ َأْن    -َأْو قَاَل: َأْصَحابَُه    -ا َوحِّ
، فـََقاَلْت: َوأَْيًضا؟ فـََقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »ُكْنتِّ َأَحبَّ َأْزَواجِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّلَْيهِّ، َومَلْ  تـَُفارَِّق ُروُحكِّ َجَسَدكِّ

َلىَيُكْن ُيِّبُّ إِّالَّ طَيًِّّبا«، َوأَ  ٌد إِّالَّ َوُهَو يـُتـْ ُ َعزَّ َوَجلَّ بـََراَءَتكِّ مِّْن فـَْوقِّ َسْبعِّ مَسَاَواٍت، فـََلْيَس يفِّ اأْلَْرضِّ َمْسجِّ فِّيهِّ    نـَْزَل اَّللَّ
َعَلْيهِّ وَ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ فَاْحتَـَبَس  أْلَبـَْواءِّ،  قِّاَلَدُتكِّ ابِّ َوَسَقَطْت  النـََّهارِّ،  َوآاَنَء  اللَّْيلِّ  َمَعُه يفِّ آاَنَء  َوالنَّاُس   ، اْلَمْنزِّلِّ َسلََّم يفِّ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ: }فـَتَـَيمَُّموا َصعِّيًدا طَيًِّّبا{ ]النساء:    -َأْو قَاَل: يفِّ طََلبَِّها    -اْبتِّغَائَِّها   َحَّتَّ َأْصَبَح اْلَقْوُم َعَلى َغرْيِّ َماٍء، فَأَنـَْزَل اَّللَّ
َفَكاَن يفِّ َذلَِّك رُْخَصٌة  43 اْبَن َعبَّاٍس مِّْن َهَذا،  [ اآْليََة،  َلُمَبارََكٌة، فـََقاَلْت: َدْعينِّ اَي  ، فـََواَّللَِّّ إِّنَّكِّ  لِّلنَّاسِّ َعامًَّة يفِّ َسَببِّكِّ

يًّا. َأخرجه مسند أمحد.   فـََواَّللَِّّ َلَودِّْدُت َأيّنِّ ُكْنُت َنْسًيا َمْنسِّ
 [  [ ]شعيب: إسناده قوي على شرط مسلم[ ]شاكر: إسناده صحيح3262]مسند: 

 

، َأُقوُل: زَ   -[  501] ْوَجُة َرُسولِّ  )حم( هَِّشاُم ْبُن ُعْرَوَة قَاَل: َكاَن ُعْرَوُة يـَُقوُل لَِّعائَِّشَة: اَي أُمََّتاُه، اَل َأْعَجُب مِّْن فـَْهمِّكِّ
ْعرِّ  لشِّّ َنُة َأيبِّ َبْكٍر، وََكاَن َأْعَلَم  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوبِّْنُت َأيبِّ َبْكٍر، َواَل َأْعَجُب مِّْن عِّْلمِّكِّ ابِّ ، َأُقوُل ابـْ مِّ النَّاسِّ ، َوَأايَّ

لطِّّبِّّ َكْيَف ُهَو؟ َومِّْن أَْيَن ُهَو؟ قَاَل: َفضَ  ، َوَلكِّْن َأْعَجُب مِّْن عِّْلمِّكِّ ابِّ َرَبْت َعَلى َمْنكِّبِّهِّ َوقَاَلْت:  النَّاسِّ َأْو مِّْن َأْعَلمِّ النَّاسِّ
رِّ ُعْمرِّهِّ، َفَكاَنْت تـَْقَدمُ َأْي ُعَريَُّة، »إِّنَّ َرسُ  رِّ ُعْمرِّهِّ، َأْو يفِّ آخِّ  َعَلْيهِّ ُوُفوُد  وَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن َيْسَقُم عِّْنَد آخِّ

َُها َلُه، َفمِّْن مثَّ«. َأخرجه مسن َعُت َلُه اأْلَنـَْعاَت، وَُكْنُت ُأَعاجلِّ  د أمحد. اْلَعَربِّ مِّْن ُكلِّّ َوْجٍه، فـَتَـنـْ
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ِ ْبُن ُمَعاِوَيَة الزَُّبْيِريُّ َقاَل َأُبو َحاِتٍم: ُمْسَتِقيُم اْلَحِديثِ 24380]مسند:   ، َوِفيِه َضْعٌف. َوَبِقيَُّة  [ ]شعيب: خبر صحيح[ ]الهيثمي: ِفيِه َعْبُد َّللاَّ
 [ َقاَل: َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َأنَّ ُعْرَوَة َكاَن َيُقوُل ِلَعاِئَشَة ... َفَظاِهُرُه ااِلْنِقَطاعُ ِرَجاِل َأْحَمَد َوالطََّبَراِنيِّ ِفي اْلَكِبيِر ِثَقاٌت، ِإالَّ َأنَّ َأْحَمَد 

 

َعَلْيهِّ وسلم ذََكَر فَاطَِّمَة قَاَلْت: فـََتَكلَّْمُت َأاَن    -رضي هللا عنها    -  عائشة  )حب(   –[  502]  ُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َزوْ  "فَأَْنتِّ  قَاَل:  َواَّللَِّّ  بـََلى  قـُْلُت:  َرةِّ"؟  َواآْلخِّ نـَْيا  الدُّ يفِّ  َزْوَجيتِّ  َتُكوينِّ  َأْن  تـَْرَضنْيَ  "َأَما  الدنفـََقاُل:  يفِّ  واآلخرة". َجيتِّ    يا 

 . أخرجه ابن حبان
 [ ]االلباني: إسناد صحيح[ ]شعيب: صحيح[  7095]حبان: 

 

عنها    -عائشة    )حب(  –[  503] إِّنَّكِّ   -رضي هللا  »َأَما  قَاَل:  اجْلَنَّةِّ؟  يفِّ  َأْزَواُجَك  َمْن  اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  قَاَلْت:  َا    َأهنَّ
ُهنَّ«، قَاَلْت: َفُخيَِّّل إِّيَلَّ  نـْ  . أخرجه ابن حبان . َأنَّ َذاَك أَنَُّه مَلْ يـَتَـَزوَّْج بِّْكًرا َغرْيِّيمِّ

   [: إسناده صحيح على شرط مسلمصحيح[ ]شعيب]االلباني:  [7096]حبان: 
 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم طِّيَب نـَْفٍس قـُْلُت: اَي    -رضي هللا عنها    -  عائشة  )حب(  –[  504] ِّّ َصلَّى اَّللَّ قَاَلْت: َلمَّا رَأَْيُت مَِّن النَّيبِّ
،َرُسوَل اَّللَِّّ ادُْع اَّللََّ  َكْت َعائَِّشُة  فـََقاَل: "اللَُّهمَّ اْغفِّْر لَِّعائَِّشَة َما تـََقدََّم مِّْن َذنَبَِّها َوَما أتََخََّر َما َأَسرَّْت وَ  يلِّ َما َأْعَلَنْت"، َفَضحِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: "أََيُسرُّ  كِّ قَاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ْجرَِّها مَِّن الضَّحِّ كِّ ُدَعائِّي"؟ فـََقاَلْت: َوَما يلِّ اَل  َحَّتَّ َسَقَط رَْأُسَها يفِّ حِّ
ُ َعَلْيهِّ  ُمَّيتِّ يفِّ كل صالة". َيُسرُّينِّ ُدَعاُؤَك فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ َا َلُدَعائِّي ألِّ  . أخرجه ابن حبانَوَسلََّم: "َواَّللَِّّ إِّهنَّ

 [  حسن[ ]شعيب: إسناده حسن [ ]االلباني: 7111]حبان: 
 

 -رضي اهلل عنها   -صَفِيّة بنت حُيَيّ  
قال: »بلغ صفية: أن حفصة قالت: بنت يهودّي، فبكت،   -رضي هللا عنه   -)ت س( أنس بن مالك   -[ 505]

؟ قالت: قالت يل حفصة: أنت ابنة يهودّي،   -صلى هللا عليه وسلم -فدخل عليها النيبُّ  وهي تبكي، فقال: ما يُبكِّيكِّ
؟ مث قال: اتق  : إنك البنة نيّب، وإن عمَّكِّ لن-صلى هللا عليه وسلم -فقال النيبُّ  يّب، وإنك لتحت نيب، فبم تفَخُر عليكِّ

 .هللا اي حفصة« أخرجه الرتمذي والنسائي
 ]شعيب: إسناده صحيح[   [ضعيف اإلسناد[ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 6692]جامع: 

 

 -رضي اهلل عنها   -سَوْدَةُ بنت زَمْعَة                                           
: قال: قيل البن عباس بعد صالة الصبح: ماتت  -رمحه هللا  -عباس[ ]موىل ابن  -عكرمة   -)ت د(   -[ 506]

، فسجد، فقيل له: أَتْسُجُد هذه الساعة؟ فقال: أليس قد  -صلى هللا عليه وسلم -لبعض أزواج رسول هللا  -فالنة 
صلى هللا   -فاْسُجُدوا؟ وأيُّ آية أعظم من َذهابِّ أزواج النيبِّّ : »إذا رأيُتم آية -صلى هللا عليه وسلم -قال رسوُل هللا 

 ؟«. -عليه وسلم
 .أخرجه أبو داود والرتمذي، ومل ُيسمّياها

 [ حسن[ ]األلباني: إسناده حسن [ ]عبد القادر: 6693]جامع: 
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 -رضي اهلل عنها   -أمُّ حَرَام بنت مِلْحَان                                            
إذا    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: كان رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت د س( أنس بن مالك    -[  507]

ْلَحان فُتطعُمه، وكانت حتت ُعبادة ابن الصامت، فدخل عليها رسوُل هللا     -ذهَب إىل قُباء يدخل على أمِّّ حرام بنتِّ مِّ
، مث استيقظ وهو  -صلى هللا عليه وسلم  -ْفلي رأَسه، فنام رسوُل هللا  يوماً فأْطَعَمْته، مث جعلت تَـ   -صلى هللا عليه وسلم

كك اي رسول هللا؟ قال: انٌس من أميت ُعرِّضوا عليَّ ُغَزاة يف سبيل هللا، يركبون ثـََبَج   يضحك، قالت: فقلت: ما ُيْضحِّ
رَّة   رَّةِّ    -هذا البحر، ُملوكاً على األسِّ   -، هو ابن عبد هللا بن أيب طلحة  شك إسحاق  -أو قال: مثَل امللوك على األسِّ

، مث وضع رأسه  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: فقلت: اي رسول هللا، ادُْع هللا أن ُيعلين منهم، فدعا هلا رسول هللا  
ُكك اي رسول هللا؟ قال: انٌس من أميت ُعرِّضوا عليَّ غزاة يف   ]فنام[، مث استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلُت: ما ُيْضحِّ

قالت: فقلت: اي رسول هللا، ادُْع هللا أن ُيعَلين منهم، قال: أنت من األولني، فركبت    -كما قال يف األوىل    -  سبيل هللا 
فـََهَلَكت.  البحر،  من  دابتها حني خرجت  عن  فُصرِّعت  سفيان،  أيب  بن  معاوية  زمن  البحَر يف  مِّْلحان  بنت  حرام   أمُّ 

ق ملحان  بنت  أمِّّ حرام  أنس عن خالته  رواية عن  النيبُّ  ويف  مين، مث    -صلى هللا عليه وسلم  -الت: »انم  قريباً  يوماً 
على  األخضر، كامللوك  البحر  هذا  يركبون   ، عليَّ ُعرِّضوا  أميت  من  انٌس  قال:  أْضحكك؟  ما  فقلت:  يتبسَّم،  استيقظ 

زوجها عبادة بن  األسرة، قلت: فقالت: ادع هللا أن ُيعلين منهم، فدعا هلا... مث ذكر حنوه ِبعناه« وفيه »فخرجت مع  
الصامت، أوََّل ما ركب املسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوَتم قافلني فنزلوا الشام، ُقدِّمت إليها دابة  

 لرتَكبها، َفَصرعْتها، فماتت«. 
  -قال: ُأريت قوماً من أميت[ وفيه: يركبون ظهر هذا البحر األخضر  ]  -ِبيب أنت وأمي؟   -ويف أخرى: »ما يضحكك  

فإنكِّ منهم، وفيه: فتزوجها ُعبادة بن الصامت بعُد، فغزا يف البحر، فحملها معه، فلما جاءت قـُرِّبت هلا بغلة    -وفيه  
 فركبْتها، فصرعتها، فاندقَّت ُعنـُُقها«.
هللا   رسوُل  »أتى  قال:  أخرى  وسلم  -ويف  عليه  هللا  عندها    -صلى  رأسه  فوضع  أنس،  خالَة  ملحان  وعند    -ابـَْنَة 

مث ضحك، فقالت: مِّمَّ تضحك اي رسول هللا؟ قال: انٌس من أميت يركبون البحر األخضر يف    -ري: فاتَّكأ عندها  البخا
رَّةِّ، قلُت: اي رسوَل هللا، ادُع هللا أن ُيعَلين منهم، قال: اللهم اجعلها منهم، مث   سبيل هللا، َمثـَُلهم مثُل امللوك على األسِّ

رين، قال  عاد فضحك، فقالت له مثل ذلك، فقال ت: ادع هللا أن ُيعلين منهم، قال: أنتِّ من األولني، ولستِّ من اآلخِّ
فـَُوقَِّصت هبا، فسقطت   البحَر مع بنت َقرظة. فلما قَفَلت ركبت دابتها،  بَن الصامت، فركبت  أنس: فتزوجت عبادَة 

 عنها فماتت« اللفظ يف هذه الرواية حلديث البخاري، وأدرجه مسلم على ما قبله. 
اايت البخاري ومسلم، أخرجها احلميدي يف »مسند أمِّّ حرام« وقد أخرج بعضها يف »مسند أنس« أيَضاً، وقال:  هذه رو 

الرُبْقاين يف »مسند أنس«، وأخرج   الرواية األخرية يف »مسند أم حرام« وأخرجها  أبو مسعود ]الدمشقي[ هذه  أخرج 
 حنو الثالثة.  األوىل، وأخرج أبو داود املوطأ والرتمذي والنسائي الرواية

بنت  داود: »وماتت  أبو  وقال  احلديث.  قال... وساق  رأسه« مث  »تـَْفلي  قوله:  إىل  األوىل  مثل  داود  أخرى أليب  ويف 
 مِّلحان بُقرْبُس« وأخرج النسائي حنو الرواية اآلخرة أخصر منها.
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الن الرَُّميصاء أخت أم سليم قالت: »انم    -صلى هللا عليه وسلم  -يبُّ  ويف أخرى أليب داود: عن عطاء بن يسار: أن 
فاستيقظ، وكانت تغسل رأسها، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: اي رسوَل هللا، أتضحك من رأسي؟ قال: ال... وساق  

   .هذا اخلرب يزيد وينقص« هكذا قال أبو داود. ومل يذكر لفظه، وقال: الرميصاء، أخت أم سليم من الرضاعة
 [ ]صحيح[ 6695]جامع: 

 

 -رضي اهلل عنها   -أُم سليم بنت ملحان                                         
كان ال يدخل يف املدينة بيت    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م( أنس   -[ 508]

 امرأة، غري بيت أمِّّ ُسَليم، إال على أزواجه، فقيل له: فقال: إين أرمَحُها، قُتَِّل معي أُخوها.  
ساء إال على أزواجه، إال أمَّ ُسَليم، فإنه  ال يدخل على أحد من النِّّ  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية: »كان رسوُل هللا 

كان يْدُخُل عليها، فقيل له يف ذلك، فقال: أرمحُها، قُتَِّل َمعِّي أخوها«. وأمُّ ُسَليم: هي أمُّ أنس بن مالك، ولعله أراد:  
 أخرجه البخاري ومسلم.  ،على الدوام، فإنه كان يدخل على أم حرام، وهي خالة أنس

 [ ]صحيح[ 6696]جامع: 
 

: »رأيُتين  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ م( جابر بن عبد هللا   -[ 509]
 . دخلُت اجلنَّة، فسمعُت َخْشَفة، فإذا أان ابلرَُّمْيَصاء امرأة أيب طلحة« أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 6697]جامع: 
 

: »دخلُت اجلنة،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)م( أنس بن مالك   -[ 510]
   .فسمعُت َخْشَفة، قلت: من هذا؟ قالوا: هذه الرَُّمْيَصاء بنت ملحان، أم أنس بن مالك« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6698]جامع: 
 

 -رضي اهلل عنها   -عتبة  هند بنت                                             
قالت: جاءت هنُد بنت عتبة، فقالت: ]وهللا[ اي رسول هللا، ما كان    -رضي هللا عنها   -)خ م( عائشة   -[ 511]

باء   باء أحبَّ إيلَّ من أن َيذِّلُّوا من أهل خبائك، مث ما أصبح اليوَم على ظهر األرض أهُل خِّ على ظهر األرض من أهلِّ خِّ
: وأيضاً، والذي نفسي بيده، ]مث[  -صلى هللا عليه وسلم  - هللا أحّب إيلَّ ]من[ أن يَعِّّزوا من أهل خبائك، قال رسولُ 

يك، فهل عليَّ حرج أن ُأطعِّم مَِّن الذي له عيالَنا؟ قال: ال حرج عليكِّ أن   قالت: اي رسول هللا، إن أاب سفيان رَُجٌل َمسِّ
 . ومسلم .تطعميهم ابملعروف. أخرجه البخاري

 [ ]صحيح[ 6699]جامع: 
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 الباب الرابع: يف فضائل أهل البيت الفصل الثالث من  
فـَُقْل تـََعاَلْوا[ َندُْع أَْبناَءاَن وأَبـَْناءَُكْم  }]قال: ملا نزلت هذه اآلية    -رضي هللا عنه    -)ت( سعد بن أيب وقاص    -[  512]

ة وحسناً وُحسيناً  علّياً وفاطم  -صلى هللا عليه وسلم  -[ دعا رسول هللا  61اآلية ]آل عمران:    ...{ َونَِّساَءاَن ونَِّساءَُكمْ 
 . فقال: »اللهم هؤالء أهلي« أخرجه الرتمذي

 [ ]صحيح[ 6701]جامع: 
 

سلمة    -[  513] أم  عنها    -)ت(  َعْنُكُم    -رضي هللا  لُِّيْذهَِّب  يُرِّيُد هللا  َا  }إَّنَّ بييت  نزلت يف  اآلية  هذه  »إن  قالت: 
اآلية   ]األحزاب:  تطهريًا{  ويطهِّّرَكم  البيتِّ  أهل  رسول هللا:  33الرِّْجَس  اي  فقلت:  الباب،  عند  جالسة  وأان  قالت:   ]

، قالت: ويف البيت  -صلى هللا عليه وسلم  -أنتِّ من أزواجِّ رسولِّ هللا    أَلْسُت من أهل البيت؟ فقال: إنكِّ إىل خري، 
، وعلّي وفاطمة، وحسن، وحسني، فَجلََّلُهْم بكساء، وقال: اللهم هؤالء أهل بييت،  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  

َجلََّل على احلسنِّ واحلسنيِّ    -وسلمصلى هللا عليه    -. ويف رواية: »أن النيبَّ  .فأذهِّْب عنهم الرِّْجس وطهِّّرهم تطهريًا«
وعلّي وفاطمَة، مث قال: اللهم هؤالء أهُل بييت ]وحاَميت[، فأذهب عنهم الرجس، وطهِّّرهم تطهريًا، قالت أم سلمة: وأان  

 واألوىل ذكرها رزين. (، 2)معهم اي رسول هللا؟ قال: إنكِّ إىل خري« أخرج الرتمذي الرواية األخرية 
َعَلْيهِّ َوسَ ويف رواية عن   َّ َصلَّى هللاُ  َع أُمَّ َسَلَمَة، َتْذُكُر َأنَّ النَّيبِّ لََّم َكاَن يفِّ بـَْيتَِّها، َعطَاءِّ ْبنِّ َأيبِّ َراَبٍح، قَاَل: َحدََّثينِّ َمْن مسِّ

زَ  هَلَا: »اْدعِّي  فـََقاَل  َعَلْيهِّ،  َا  َفَدَخَلْت هبِّ َخزِّيَرٌة،  فِّيَها  بِّرُبَْمٍة،  فَاطَِّمُة  َواحْلَُسنْيُ،  فَأَتـَْتُه  َعلِّيٌّ،  َفَجاَء  قَاَلْت:   » َوابـْنَـْيكِّ ْوَجكِّ 
حَتَْتُه كَِّساٌء َخْيرَبِّيٌّ. قَاَلْت: َوَأاَن    َواحلََْسُن، َفَدَخُلوا َعَلْيهِّ، َفَجَلُسوا أيَُْكُلوَن مِّْن تِّْلَك اخْلَزِّيَرةِّ، َوُهَو َعَلى َمَناَمٍة َلُه َعَلى دُكَّانٍ 

اْلبَـْيتِّ ُأَصلِّّي يفِّ احْلُْجرَ  َأْهَل  لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الرِّْجَس   ُ َا يُرِّيُد اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َهذِّهِّ اآْليََة: }إَِّّنَّ رَُكْم َتْطهِّريًا{ ةِّ، فَأَنـَْزَل اَّللَّ  َويَُطهِّّ
َا إِّىَل السََّماءِّ، مثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ َهُؤاَلءِّ  [ قَاَلْت: فََأَخَذ َفْضَل اْلكَِّساءِّ، فـََغشَّاُهْم بِّهِّ، مثَّ َأْخَرَج َيَدُه، فَأَْلوَ 33]األحزاب:   ى هبِّ

ْرُهْم َتْطهِّريًا، اللَُّهمَّ َهُؤاَلءِّ َأْهُل بـَْييتِّ َوخَ  ُهُم الرِّْجَس، َوَطهِّّ ، فََأْذهِّْب َعنـْ ُهُم الرِّْجَس،  َأْهُل بـَْييتِّ َوَخاصَّيتِّ ، فََأْذهِّْب َعنـْ اصَّيتِّ
ْرُهْم َتْطهِّريًا« قَالَ  ي اْلبَـْيَت، فـَُقْلُت: َوَأاَن َمَعُكْم اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، قَاَل: »إِّنَّكِّ إِّىَل َخرْيٍ، إِّنَّكِّ إِّ َوَطهِّّ  ىَل َخرْيٍ«  ْت: فََأْدَخْلُت رَْأسِّ

كِّ َوابـْنَـ ويف رواية أخرى،  «. َفَجاَءْت هبِِّّْم، فَأَْلَقى َعَلْيهِّْم  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل لَِّفاطَِّمَة: »اْئتِّيينِّ بَِّزْوجِّ ْيكِّ
فَاْجَعْل   حُمَمٍَّد،  آُل  َهُؤاَلءِّ  إِّنَّ  قَاَل: »اللَُّهمَّ  َعَلْيهِّْم، مثَّ  َيَدُه  َوَضَع  قَاَل: مثَّ  َفدَكِّيًّا،  حُمَمٍَّد  كَِّساًء  َعَلى  َوبـَرََكاتَِّك  َصَلَواتَِّك 

َْدُخَل َمَعُهْم، َفَجَذبَُه مِّْن َيدِّي، َوقَاَل: »إِّنَّكِّ َعَلى  َوَعَلى آلِّ حُمَمٍَّد، إِّنََّك محِّيٌد جمِّ  يٌد«. قَاَلْت أُمُّ َسَلَمَة: فـََرفـَْعُت اْلكَِّساَء ألِّ
 َخرْيٍ«. 

 َأخرجه مسند أمحد. 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[  6702( ]جامع: 1)
]جامع:  2) ]مسند:  6702(  ]األلبا26746  ،26508[  حسن[  حديث  القادر:  ]عبد  قبلهني:  [  بما  حسن    [صحيح  حديث  ]الترمذي: 

 صحيح[  
 

  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »نزلت هذه اآلية على النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)ت( عمر بن أيب سلمة    -[  514]
  -[ يف بيت أم سلمة، فدعا النيبُّ  33}إَّنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهِّّركم تطهريًا{ ]األحزاب:  

بكساء، وعلّي خلَف ظهره، مث قال: اللهم هؤالء أهل بييت،  فاطمَة وَحَسناً وُحَسيناً، فجلَّلهم    -صلى هللا عليه وسلم
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، وأنت على   أنتِّ على مكانِّكِّ قال:  أمُّ سلمة: وأان معهم اي نيبَّ هللا؟  قالت  الرجس، وطهِّّرهم تطهريًا،  فأْذهِّْب عنهم 
 . خري« أخرجه الرتمذي

القادر: حديث حسن[  [  عمر بن أبي سلمةذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عطاء، عن  ]الترمذي: ه[  6703]جامع:   ]عبد 
 [ صحيح]األلباني: 

 

، وعليه مِّرط ُمَرحَّل أسوُد،  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: خرج النيبُّ    -رضي هللا عنها    -)م( عائشة    -[  515]
ال: }إَّنا يريد هللا  فجاء احلسن فأدخله، مث جاء احلسني، فأدخله، مث جاءْت فاطمُة فأدَخَلها، مث جاء علّي فأدخَله، مث ق

 . [ أخرجه مسلم33اآلية ]األحزاب:  -ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريًا{ 
 [ ]صحيح[ 6705]جامع: 

 

)م( يزيد بن حيان: قال: انطلْقُت أان وُحصنُي بُن َسرْبَة وعمُر بُن مسلم إىل زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه    -[  516]
، ومسعَت حديَثه، وغزوَت معه،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال له ُحصني: لقد لقيَت اي زيُد خريًا كثريًا رأيَت رسوَل هللا  

، قال: اي  -صلى هللا عليه وسلم  -كثريًا، حدِّْثنا اي زيُد ما مسعَت من رسولِّ هللا  وصّليَت خلَفه، لقد لقيَت اي زيُد خريًا  
، وَقُدَم عهدي، ونسيُت بعض الذي كنُت أعِّي من رسولِّ هللا   ينِّّ ْت سِّ ،  -صلى هللا عليه وسلم  -ابَن أخي، وهللا لقد َكربِّ

يوماً فينا خطيباً ِباء يُدعى:    -صلى هللا عليه وسلم  -هللا    فما حدَّثُتكم فاْقبلوا، وماال فال ُتكلِّّفونيه، مث قال: قام رسولُ 
ُك أ  ن  مُخّاً، بني مكَة واملدينةِّ، َفحمِّد هللا وأثَّن عليه، ووعظ وذكَّر، مث قال: »أما بعُد، أال أيُّها الناس، إَّنا أان بشر، يُوشِّ

، فيه اهلدى والنور، فخذوا بكتاب هللا، واستمسكوا  أييَت رسوُل ريب فُأجيَب، وإين َترِّك فيكم ثـََقَلنْي، أوهُلما: كتاُب هللا
م به، فحثَّ على كتاب هللا، ورغَّب فيه، مث قال: وأهُل بييت، أُذَكِّرُُكم هللا يف أهل بييت، ُأذَكِّركم هللا يف أهل بييت، ]أذكِّرك

قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن  هللا يف أهل بييت[ « فقال له حصني: وَمن أهُل بيته اي زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟  
أهُل بيته َمن ُحرَِّم الصدقَة بعَده، قال: وَمن هم؟ قال: هم آُل علّي، وآُل عقيل، وآُل جعفر، وآُل عباس، قال: كلُّ 

 هؤالء ُحرَِّم الصدقة؟ قال: نعم.
وم اهلدى،  على  به كان  وأخذ  ]به[  امستسك  َمن  والنور،  اهلدى  فيه  هللا،  »كتاُب  رواية  يف  ضّل«. زاد  أخطأه   ن 

على   اتَّبعه كان  فمن  وهو حبل هللا،  أحدُها: كتاُب هللا،  ثـََقلني،  فيكم  َترك  وإين  أال  قال:  أنه  أخرى حنوه، غري  ويف 
اهلدى، ومن تركه كان على ضاللة، وفيه »فقلنا: َمن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: ال، وامْيُ هللا، إن املرأَة تكون مع الرجل  

الذين ُحرِّموا الصدقَة بعَده« أخرجه  العصر من الدهر، مث ي أْصُله وَعَصبَـُته  بيتِّه:  أبيها وقومها، أهُل  طلُِّّقها، فرتجع إىل 
 . مسلم

 [ ]صحيح[ 6708]جامع: 
 

، َوعِّْنَدُه قـَْوٌم، َفذََكُروا َعلِّيًّا، فـََلمَّ   -[  517] :  )حم( َشدَّاد َأيبِّ َعمَّاٍر، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َواثَِّلَة ْبنِّ اأْلَْسَقعِّ ا قَاُموا قَاَل يلِّ
َا رَأَْيُت مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قـُْلُت: بـََلى، قَاَل:   َُك ِبِّ َها َأْسَأهُلَا َعْن  َأاَل ُأْخربِّ ُ تـََعاىَل َعنـْ َي اَّللَّ أَتـَْيُت فَاطَِّمَة َرضِّ

، قَاَلْت: تـََوجََّه إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. َفَجَلْسُت أَنـَْتظُِّرُه َحَّتَّ َجاَء َرُسو  ُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَمَعُه  َعلِّيٍّ
ُهَما بَِّيدِّهِّ، َحَّتَّ َدَخَل فََأْدَّن َعلِّيًّا وَ َعلِّيٌّ َوحَ  نـْ ٍد مِّ ٌذ ُكلَّ َواحِّ ُهْم، آخِّ ُ تـََعاىَل َعنـْ َي اَّللَّ فَاطَِّمَة، فََأْجَلَسُهَما َبنْيَ  َسٌن َوُحَسنْيٌ َرضِّ
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ذِّهِّ، مثَّ َلفَّ عَ  ُهَما َعَلى َفخِّ نـْ ٍد مِّ ًنا ُكلَّ َواحِّ مثَّ َتاَل َهذِّهِّ اآْليََة:    -َأْو قَاَل: كَِّساًء    -َلْيهِّْم ثـَْوبَُه  َيَدْيهِّ، َوَأْجَلَس َحَسًنا، َوُحَسيـْ
رَُكْم َتْطهِّريًا{ ]األحزاب:   اْلبَـْيتِّ َويَُطهِّّ َأْهَل  لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الرِّْجَس   ُ َا يُرِّيُد اَّللَّ ،  33}إَِّّنَّ َأْهُل بـَْييتِّ [ َوقَاَل: »اللَُّهمَّ َهُؤاَلءِّ 

 «. َأخرجه مسند أمحد. َوَأْهُل بـَْييتِّ َأَحقُّ 
، َوفِ   [[ ]شعيب: حديث صحيح16988]مسند:   يِه  ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى ِباْخِتَصاٍر، َوَزاَد: " »ِإَلْيَك اَل ِإَلى النَّاِر« ". َوالطََّبَراِنيُّ

ُد ْبُن ُمْصَعٍب، َوُهَو َضِعيُف اْلَحِديِث، َسيُِّئ اْلِحْفِظ، رَ   [ ُجٌل َصاِلٌح ِفي َنْفِسهِ ُمَحمَّ
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّيّنِّ ََترٌِّك فِّيُكْم َخلِّيَفَتنْيِّ:    -رضي هللا عنه -زيد بن اثبت )حم(   -[  518]
، َأْو َما َبنْيَ ا َُما َلْن يـَتَـَفرَّقَا َحَّتَّ  كَِّتاُب اَّللَِّّ، َحْبٌل َِمُْدوٌد َما َبنْيَ السََّماءِّ َواأْلَْرضِّ ، َوإِّهنَّ ، َوعِّرْتيتِّ َأْهُل بـَْييتِّ لسََّماءِّ إِّىَل اأْلَْرضِّ

 يَرَِّدا َعَليَّ احْلَْوَض ".  
َُما َلْن ويف رواية خمتصرة،  ، َوإِّهنَّ  يـَتَـَفرَّقَا َحَّتَّ يَرَِّدا َعَليَّ احْلَْوَض مجِّيًعا ". " إِّيّنِّ ََترٌِّك فِّيُكْم َخلِّيَفَتنْيِّ: كَِّتاُب اَّللَِّّ َوَأْهُل بـَْييتِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

الحوَض" 21654  ،21578]مسند:   يردا َعليَّ  يتفرقا حتى  لن  "وإنهما  َرَواُه ]الهيثمي:    [[ ]شعيب: حديث صحيح بشواهده دون قوله: 
 [ َأْحَمُد، َوِإْسَناُدُه َجيِّدٌ 

 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل َعَلى َهَذا    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  519] قَاَل: مسِّ
َفُع قـَْومَ  َم َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اَل تـَنـْ ْنرَبِّ: " َما اَبُل رَِّجاٍل يـَُقوُلوَن: إِّنَّ رَحِّ ى َواَّللَِّّ إِّنَّ َرمحِِّّي َمْوُصوَلٌة يفِّ  ُه، بـَلَ اْلمِّ

ُتْم " قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسو  ئـْ ، فَإَِّذا جِّ َرةِّ، َوإِّيّنِّ أَيُـَّها النَّاُس فـََرٌط َلُكْم َعَلى احْلَْوضِّ نـَْيا َواآْلخِّ َل اَّللَِّّ َأاَن ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن، َوقَاَل  الدُّ
ُتْم بـَْعدِّي َواْرَتَدْدمُتُ اْلَقْهَقَرى«. آَخُر: َأاَن ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن، قَاَل هلَُ   ْم: »َأمَّا النََّسُب فـََقْد َعَرفْـُتُه، َوَلكِّنَُّكْم َأْحَدثـْ

َفُع قـَْومِّي، َواَّللَِّّ ويف رواية أخرى،   ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: " تـَْزُعُموَن َأنَّ قـََراَبيتِّ اَل تـَنـْ  َرمحِِّّي َمْوُصوَلٌة  إِّنَّ   َعنِّ النَّيبِّ
َرةِّ، إَِّذا َكاَن يـَْوُم اْلقَِّياَمةِّ يـُْرَفُع يلِّ قـَْوٌم يـُْؤَمُر هبِِّّْم َذاَت اْلَيَسارِّ، فـَيَـُقوُل   نـَْيا َواآْلخِّ الرَُّجُل: اَي حُمَمَُّد، َأاَن ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن،  يفِّ الدُّ

فََأُقو  ُفاَلٍن،  ْبُن  ُفاَلُن  َأاَن  اآْلَخُر:  َأْعَقابُِّكْم  َويـَُقوُل  َعَلى  َواْرَتَدْدمُتْ  بـَْعدِّي،  ُتْم  َأْحَدثـْ َوَلكِّنَُّكْم  َعَرْفُت،  فـََقْد  النََّسُب  َأمَّا  ُل: 
 اْلَقْهَقَرى ". 

 َأخرجه مسند أمحد.  
الصحيح غير عبد هللا بن  11345  ،11139  ،11138]مسند:   ]الهيثمي: رجاله رجال  لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  [ ]شعيب: صحيح 

 [ د بن عقيل، وقد ُوثقمحم

 

ي    -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )حب(   -[  520] ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َوالَّذِّي نـَْفسِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ُ النَّاَر« أخرجه ابن حبان  . بَِّيدِّهِّ، اَل يـُْبغُِّضَنا َأْهَل اْلبَـْيتِّ رَُجٌل إِّالَّ َأْدَخَلُه اَّللَّ

 ]االلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: إسناده حسن[   [6978]حبان: 
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 الفصل الرابع: يف فضائل األنصار 
: »لو أن األنصار سلكوا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال أبو القاسم  -رضي هللا عنه   -)خ( أبو هريرة  -[ 521]

أبو هريرة: ما ظََلَم، ِبيب وأُمِّّي،   لسلكُت وادَي األنصار، ولوال اهلجرُة لكنُت امرءًا من األنصار، فقال  عباً  أو شِّ وادايً 
 . يآَوْوُه ونصُروه، وكلمة أخرى« أخرجه البخار 

 [ ]صحيح[ 6711]جامع: 
 

: »لوال اهلجرُة لكنُت  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أيب بن كعب   -[  522]
 «. امرءًا من األنصار

عباً لكنُت مع األنصار« أخرجه   -صلى هللا عليه وسلم  -وهبذا اإلسناد عن النيبِّّ   . الرتمذي»لو سلك الناُس وادايً أو شِّ
 [ حسن صحيح ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 6712]جامع: 

 

يقول يف    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ت( الرباء بن عازب    -[  523]
هللا«.  أبغضه  أبغضهم  ومن  هللا،  أحبَّه  أحبَّهم  فمن  منافق،  إال  يبغضهم  وال  مؤمن،  إال  ُيِّبُّهم  »ال   األنصار: 

 . أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي
 [ ]صحيح[ 6713]جامع: 

 

: »آيُة اإلميان:  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م س( أنس بن مالك   -[  524]
   «.حبُّ األنصار، وآيُة النفاق بغض األنصار

 .ويف رواية: »آية املنافق بغض األنصار، وآية املؤمن حب األنصار« أخرجه البخاري ومسلم والنسائي
 [ ]صحيح[ 6714]جامع: 

 

قال: »ال يُبغض    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  525]
 . األنصار أحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر« أخرجه الرتمذي

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6715]جامع: 
 

أبو سعيد اخلدري    -[  526] قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م(  يُبغض  -صلى هللا عليه وسلم  -قال:  : »ال 
 .األنصار رجل يؤمن ابهلل واليوم اآلخر« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6716]جامع: 
 

قال: »ال يبغض األنصار رجل    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  527]
 . يؤمن ابهلل واليوم اآلخر«. أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6717]جامع: 
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صلى هللا عليه    -قال: »جاءت امرأة من األنصار إىل رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( أنس بن مالك    -[  528]
، وقال: والذي نفسي بيده، إنكم ألحبُّ الناس إيلَّ  -، ومعها صيب هلا، فكلَّمها رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم-سلمو 
هللا    -مرتني    - رسوُل  »رأى  قال:  رواية  ويف  ومسلم.  البخاري  أخرجه  مرات«  ثالث  رواية:  عليه    -ويف  صلى هللا 

أنه    -وسلم قال: حسبُت  مقبلني،  والصبيان،  ُعْرس  النساَء  من  النيبُّ    -قال:  عليه وسلم  -فقام  ُِمْثِّالً،    -صلى هللا 
 . قاهلا ثالث مرات« -وقال: اللهم أنتم من أحب الناس إيلَّ 

 [ ]صحيح[ 6718]جامع: 
 

أرقم    -[  529] بن  زيد  م ت(  عنه    -)خ  النيب    -رضي هللا  قال  وسلم  -قال:  عليه  اغفِّْر  -صلى هللا  »اللهم   :
 لألنصار، وألبناء األنصار، وألبناءِّ أبناءِّ األنصار«. أخرجه مسلم، وزاد الرتمذي »ولنساء األنصار«.

بن مالك يقول: َحزِّ  أنَس  أنه مسع  البخاري عن عبد هللا بن الفضل:  ْنُت على من ُأصيب من أهلي ابحلَرَّة،  ويف رواية 
أرقم   بن  زيد  إيلَّ  حزين    -فكتب  شدَّة  النيبَّ    -وبلغه  أنه مسع  عليه وسلم  -يذكر  اغفر    -صلى هللا  »اللهم  يقول: 

األنصار   األنصار    -لألنصار، وألبناء  أبناء  أبناء  الفضل يف  ابن  زيد؟    -وشك  من كان عنده عن  بعُض  أنساً  فسأل 
الذ هو  هللا  فقال:  رسوُل  له  يقول  وسلم  -ي  عليه  هللا  ُِبُذنه«.  -صلى  له  هللا  أْوىَف  الذي  هذا   : 

وللرتمذي أيضاً: أن زيد بن أرقم كتب إىل أنس بن مالك يُعزِّيه فيمن ُأصيب من أهله وبين عّمه يوم احلَرَّة، فكتب إليه:  
هللا   رسوَل  مسعُت  إين  هللا،  من  ببشرى  أبّشرك  عليه    -إين  هللا  ولذراريِّّ    -وسلمصلى  لألنصار،  اْغفِّر  »اللهم  قال: 

 .األنصار، ولذراريِّّ ذراريهم«
 [ ]صحيح[ 6719]جامع: 

 

استغفر لألنصار،    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -( أنس بن مالك  حم  )م  -[  530]
 . فيه. أخرجه مسلمقال: وأحسبه قال: ولذرارّي األنصار، وملوايل األنصار« ال أشك 

َبـَْناءِّ اأْلَْنَصارِّ، َوألَِّزْ ويف رواية يف مسند أمحد،  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اللَُّهمَّ اْغفِّْر لِّأْلَْنَصارِّ، َوألِّ َواجِّ  َعنِّ النَّيبِّ
، َوَلوْ  َبيتِّ ي َوَعيـْ ْعَب   اأْلَْنَصارِّ، َولَِّذرَارِّيِّّ اأْلَْنَصارِّ، اأْلَْنَصاُر َكرِّشِّ ْعًبا، أَلََخْذُت شِّ ْعًبا، َوَأَخَذتِّ اأْلَْنَصاُر شِّ َأنَّ النَّاَس َأَخُذوا شِّ

 اأْلَْنَصارِّ، َوَلْواَل اهلِّْجَرُة َلُكْنُت اْمَرًأ مَِّن اأْلَْنَصارِّ«. 
 َأخرجه مسند أمحد.  ْنُت اْمَرًأ مَِّن اأْلَْنَصارِّ«.قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلْواَل اهلِّْجَرُة َلكُ ويف رواية خمتصرة، 

 [ ]صحيح[ 12987 ،12594[ ]مسند: 6720]جامع: 
 

قال: قالت األنصار: »اي نيبَّ هللا، لكل نيّب أتباع، وإانَّ قد اتَّبعناك،    -رضي هللا عنه    -)خ( زيد بن أرقم    -[  531]
 فادُْع هللا أن ُيعَل أْتباعنا منا، فدعا به«.

 : »اللهم اجعل أتباعهم منهم«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: فقال النيبُّ  
 . ذلك إىل ابن أيب ليلى، فقال: قد زعم ذلك زيد«. أخرجه البخاريقال عمرو بن ُمرََّة: »فـََنَمْيتُ 

 [ ]صحيح[ 6721]جامع: 
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قال: »إن األنصار   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ت( أنس بن مالك    -[  532]
يئهم«.  نِّهم، وجتاوزوا عن ُمسِّ َبيت، وإن الناس سيكثرون ويَقِّلُّون، فاْقبلوا من حُمْسِّ  َكرِّشي وَعيـْ

 أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي. 
لس من جمالس األنصار وهم يبكون، فقال: ما يُبكيكم؟ قالوا: ذكران جملَس  ويف رواية للبخاري قال: »مرَّ أبو بكر ِبج

  -، فأخربه بذلك، قال: فخرج النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم  -مِّنَّا، فدخل على النيبِّّ    -صلى هللا عليه وسلم   -النيبِّّ  
النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم بـُْرد، قال: فصعِّد  ومل    -املنرب    -هللا عليه وسلمصلى    -وقد عصَب على رأسه حاشيَة 

اليوم   َقَضْوا الذي    -يصعده بعد ذلك  َبيت، وقد  فحمَد هللا وأثَّن عليه، مث قال: أوصيكم ابألنصار، فإهنم َكرِّشي وَعيـْ
 . عليهم، وبقي الذي هلم، فاقْـَبلوا من حمسنهم، وجتاوزوا عن مسيئهم«

 [ ]صحيح[ 6722]جامع: 
 

يف مرضه الذي    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »خرج النيبُّ    -رضي هللا عنهما    -)خ( عبد هللا بن عباس    -[  533]
ْلَحَفة ُمتَعطِّّفاً هبا على منكبيه، وعليه عصابة َدمْساُء، حَّت جلس على املنرب، فحمد هللا وأثَّن عليه، مث   مات فيه، وعليه مِّ

َ منكم أمرًا َيُضرُّ  قال: أمَّا بعُد، أيُّها الناس، فإن الناس ي كثرون، وَتقِّلُّ األنصار، حَّت يكونوا كامللح يف الطعام، فمن َويلِّ
 فيه أحدًا أو ينفُعه، فـَْليَـْقَبْل من حمسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم«.

َيضرُّ فيه قو  َ منكم شيئاً  ماً،  ويف رواية مثله، وفيه »ِبلحفة وقد عصب رأسه بعصابة دُهاَء... وذكره، وقال: فمن َويلِّ
النيبُّ   فيه  آخَر جملس جلس  فكان  ويتجاوز عن مسيئهم،  فليقبل من حمسنهم،  فيه آخرين،  عليه    -وينفع  صلى هللا 

 . « أخرجه البخاري-وسلم
 [ ]صحيح[ 6723]جامع: 

 
َبيت    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[  534] قال: »أال إن َعيـْ

 . اليت آوِّي إليها: أهُل بييت، وإن َكرِّشي األنصاُر فَاْعُفوا عن مسيئهم، واقبلوا من حمسنهم« أخرجه الرتمذي
 صحيح لغيره، وهذا   :شعيب]  [منكر بذكر أهل البيت ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث حسن ]الترمذي: [ 6724]جامع: 

 [ إسناد ضعيف
 

أن رجاًل من األنصار قال: »اي رسول هللا، أال تستعمُلين    -رضي هللا عنه  -)خ م ت س( ُأسيد بن حضري    -[ 535]
 كما استعملت فالانً؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثـََرة، فاصربوا حَّت تلَقوين على احلوض«. 

 . أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي
 [ ]صحيح[ 6726]جامع: 

 

األنصاَر لَِّيْكُتَب   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »دعا رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -ن مالك )خ( أنس ب  -[ 536]
هلم ابلَبحرين، فقالوا: ال وهللاِّ حَّت تكتَب إلخواننا من قريش ِبثلها، فقال: ذلك هلم ما شاء هللا، ُكلُّ ذلك يقولون له،  

 قال: فإنكم سرتون بعدي أثـََرة، فاصربوا حَّت تلَقوين«. 
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ثْـَلها، فقال: إمَّا  و  يف رواية »دعا األنصاَر إىل أن يـُْقطَِّع هلم البحرين، فقالوا: ال، إال أن تـُْقطَِّع إلخواننا من املهاجرين مِّ
يبكم أثرة بعدي«.   ال، فاصربوا حَّت تلَقوين، فإنه َسُيصِّ

حلوض«. أخرج الثانية والثالثة  ويف رواية: أنه قال لألنصار: »إنكم ستلَقون بعدي أثَرة، فاصربوا حَّت تلَقوين على ا
 . البخاري، واألوىل ذكرها رزين

 [ ]صحيح[ 6727]جامع: 
 

قال: »خرُي ُدورِّ   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أنس بن مالك   -[ 537]
األنصار: بنو النجار، مث بنو عبد األشهل، مث بنو احلارث بن اخلزرج، مث بنو ساعدة، ويف ُكلِّّ دور األنصار خري« أخرجه  

 البخاري ومسلم. 
: »أال أْخربُكم ِبري دور األنصار؟ قالوا: بلى اي رسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي قال قال رسوُل هللا 

هللا، قال: بنو النجار، مث الذين يلوهنم بنو عبد األْشَهل، مث الذين يلوهنم بنو احلارث بن اخلزرج، مث الذين يلوهنم بنو  
 . يف دور األنصار كلِّّها خري«وقال: و  -فَقبض أصابَعه، مث بسطهنَّ كالرامي بيديه -ساعدة، مث قال بيده

 قال الرتمذي: وقد روي هذا احلديث عن أنس عن أيب ُأسيد الساعدي.  
 [ ]صحيح[ 6732]جامع: 

 

: »خرُي  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ت( أبو أسيد األنصاري   -[ 538]
 بنو احلارث بن اخلزرج، مث بنو ساعدة، ويف كلِّّ ُدور األنصار خري،  دور األنصار: بنو النجار، مث بنو عبد األشهل، مث

إال قد فضَّل علينا، فقيل: قد فضَّلكم على   -صلى هللا عليه وسلم -ما أرى رسوَل هللا   -هو ابُن ُعَبادة  -قال سعد 
 كثري.

ُم أان على رسولِّ هللا ويف رواية: زاد بعد قوله: »ويف كلِّّ دور األنصار خري« قال أبو سلمة: قال أبو أس صلى   -يد: »ُأَتَّ
؟ لو ُكنُت كاذابً لََبَدأُت بقومي بين ساعدة« وبلغ ذلك سعَد بن عبادة، فَوَجَد يف نفسه، وقال: ُخلِّّفنا  -هللا عليه وسلم

سعد، فقال:   ، فكلَّمه ابُن أخيه سهل بن -صلى هللا عليه وسلم -فكنَّا آخَر األربع، أْسرُِّجوا يل محاري آيت رسوَل هللا 
أْعَلُم؟ أَو ليَس َحْسُبَك أن    -صلى هللا عليه وسلم -، ورسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  -أتذَهُب لرتدَّ على رسولِّ هللا 

 تكون رابَع أربع؟ فرجع، وقال: هللا ورسولُه أعلم، وأمر حبماره، َفُحلَّ عنه« أخرجه البخاري ومسلم. 
َبَة، فقال: قال رسوُل هللا وملسلم: قال إبراهيم بن حممد بن ط صلى هللا عليه   -لحة: مسعت أاب أسيد خطيباً عند ابنِّ ُعتـْ

: »خرُي دور األنصار: داُر بين النجار، ودار بين عبد األشهل، ودار بين احلارث ]بن[ اخلزرج، ]ودار بين  -وسلم
 .مذي الرواية األوىلساعدة[، وهللا لو كنُت ُمؤثِّرًا هبا أحدًا آلثـَْرُت هبا عشرييت« وأخرج الرت 

 [ ]صحيح[ 6733]جامع: 
 

وهو يف جملس عظيم من   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة   -[ 539]
: »بنو عبد  -صلى هللا عليه وسلم -: ُأحّدثكم ِبري دور األنصار؟ قالوا: نعم اي رسول هللا، قال رسوُل هللا -املسلمني 

جار، قالوا: مث َمن اي رسول هللا؟ قال: مث بنو احلارث بن اخلزرج،  األشهل، قالوا: مث َمن اي رسول هللا؟ قال: مث بنو الن
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قالوا: مث َمن اي رسوَل هللا؟ قال: مث بنو ساعدة، قالوا: مث َمن اي رسول هللا؟ قال: مث يف كل دور األنصار خري، فقام سعد  
صلى هللا عليه   -فأراد كالم رسولِّ هللا  -حني مَسَّى رسوُل هللا دارهم  -بن ُعبادة ُمْغَضباً، فقال: أحنن آخُر األربع؟ 

دارَكم يف األربع الدُّور   -صلى هللا عليه وسلم -، فقال له رجل من قومه: اْجلِّْس، أال ترضى أْن مَسَّى رسوُل هللا -وسلم
«  -عليه وسلمصلى هللا   -اليت مسَّى فمن تـََرك فلم ُيَسمِّّ أْكثـَُر ِمَّن مّسى، فانتهى سعد بن عبادة عن كالم رسولِّ هللا 

 . أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 6734]جامع: 

 

: »خرُي دِّايرِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)ت( جابر بن عبد هللا   -[ 540]
 «. األنصار: بنو النجار

 .ويف رواية قال: »خرُي األنصار: بنو عبد األشهل« أخرجه الرتمذي
 [ صحيح بما قبله]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: [ هذا حديث غريب ]الترمذي: [ 6735]جامع: 

 

َعاٌر، َوالنَّاُس   -رضي هللا عنه  -َسْهل ْبنِّ َسْعدٍ  )جه(  -[ 541] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اأْلَْنَصاُر شِّ
ْعًبا، َواْستَـْقبَـَلتِّ اأْلَْنَصاُر َوادِّاًي، َلَسَلْكُت َوادَِّي اأْلَْنَصارِّ، َوَلْواَل اهلِّجْ دِّاَثٌر، َوَلْو َأنَّ النَّاَس  َرُة َلُكْنُت  اْستَـْقبَـُلوا َوادِّاًي َأْو شِّ

 .ابن ماجهأخرجه . اْمَرًأ مَِّن اأْلَْنَصارِّ«
الحديث صحيح من غير هذا الوجه، وهذا إسناد ضعيف  ]شعيب: متن   ]األلباني: صحيح[ [: إسناده ضعيفالبوصيري [ ]164: ه]ماج

 جًدا، عبد المهيمن بن عباس متفق على ضعفه[ 

 
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأَحبَّ اأْلَْنَصاَر َأَحبَُّه    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  542]

ُ، َوَمْن أَبـَْغَض اأْلَْنَصاَر أَبـَْغَضُه اَّللَُّ«. َأخرجه مسند أمحد.   اَّللَّ
 [  أبو يعلى وإسناده جيد ورواه البزار وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث رواهصحيح لغيره[ ]الهيثمي:  ]شعيب:  [10508]مسند: 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ    -رضي هللا عنه    -  أنس بن مالك)حم(    -[  543] ُح، فَاْجَتَمُعوا عِّْنَد النَّيبِّ قَاَل: َشقَّ َعَلى اأْلَْنَصارِّ النـََّواضِّ
وَ  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  هَلُْم  فـََقاَل  َسْيًحا،  هَنًْرا  هَلُْم  يُْكرَِّي  َأْن  َيْسأَُلونَُه  َوَسلََّم  ابِّ َعَلْيهِّ  »َمْرَحًبا  َمْرَحًبا  َسلََّم:  أْلَْنَصارِّ، 

ًئا   َشيـْ َلُكْم  اَّللََّ  َأْسَأُل  َواَل  ُتُكُموُه،  َأْعطَيـْ إِّالَّ  ًئا  َشيـْ اْليَـْوَم  َتْسأَُلوينِّ  اَل  َواَّللَِّّ  أْلَْنَصارِّ،  لِّبَـْعٍض:  ابِّ بـَْعُضُهْم  فـََقاَل  َأْعطَانِّيهِّ«  إِّالَّ 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ  اْغَتنُِّموَها َواْطُلُبوا اْلَمْغفَِّرَة، فـََقاُلوا: اَي   ْلَمْغفَِّرةِّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  لََنا ابِّ  َ َرُسوَل اَّللَِّّ، ادُْع اَّللَّ

َبـَْناءِّ أَبـَْناءِّ اأْلَْنَصارِّ«.   َبـَْناءِّ اأْلَْنَصارِّ، َوألِّ  اْغفِّْر لِّأْلَْنَصارِّ، َوألِّ
اْشَتدَّ ويف رواية أخرى،   اأْلَْنَصاَر  هَنْرً َأنَّ  هَلُْم  َُيْفَِّر  َأْو  هَلُْم  لَِّيْدُعَو  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ فَأَتـَْوا   ، السََّواينِّ َعَلْيهُِّم  ا،  ْت 

ُأْعُطوهُ  ًئا إِّالَّ  اْليَـْوَم َشيـْ َيْسأَُلوينِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّذلَِّك، فـََقاَل: »اَل  ُّ َصلَّى هللاُ  َ النَّيبِّ َتِّ اأْلَْنَصاُر بَِّذلَِّك، فـََلمَّا    «. فَُأْخربِّ فَُأْخربِّ
ْلَمْغفَِّرةِّ، فـََقاَل: »اللَّهُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاُلوا: ادُْع اَّللََّ لََنا ابِّ ُّ َصلَّى هللاُ  ُعوا َما قَاَل النَّيبِّ َبـَْناءِّ اأْلَْنَصارِّ،  مسِّ مَّ اْغفِّْر لِّأْلَْنَصارِّ، َوألِّ

َبـَْناءِّ أَبـَْناءِّ اأْلَ   ْنَصارِّ«. َوألِّ
اأْلَْنَصارِّ،  ويف رواية خمتصرة،   َبـَْناءِّ  لِّأْلَْنَصارِّ، َوألِّ اْغفِّْر  َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ  َعَلْيهِّ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  أَبـَْناءِّ  قَاَل:  َبـَْناءِّ  َوألِّ

 اأْلَْنَصارِّ«.
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 َأخرجه مسند أمحد. 
ِحيحِ 12651 ،13226 ،12414]مسند:   [ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َوَأَحُد َأَساِنيِد َأْحَمَد ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

أَنَُّه أََتى َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوَم    -رضي هللا عنه    -  )حم( احْلَارِّث ْبنِّ زِّاَيٍد السَّاعِّدِّيِّّ اأْلَْنَصارِّيِّّ  -[  544]
، َوُهَو يـَُبايُِّع النَّاَس َعَلى اهلِّْجَرةِّ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، اَبيِّْع َهَذا؟ قَاَل: »َوَمْن َهَذا؟« قَاَل:  اخْلَْندَ  اْبُن َعمِّّي َحْوُط ْبُن  قِّ
ُروَن إِّلَْيُكْم، َواَل قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل    -َأْو يَزِّيُد ْبُن َحْوٍط    -يَزِّيَد   ُأاَبيُِّعَك، إِّنَّ النَّاَس يـَُهاجِّ

ُروَن إِّلَْيهِّْم، َوالَّذِّي نـَْفُس حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّيدِّهِّ، اَل ُيِّبُّ رَُجٌل اأْلَْنَصارَ  َحَّتَّ يـَْلَقى اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل، إِّالَّ    َُتَاجِّ
ُغُضُه«. َلقَِّي اَّللََّ، َوهُ  ُغُض رَُجٌل اأْلَْنَصاَر َحَّتَّ يـَْلَقى اَّللََّ، إِّالَّ َلقَِّي اَّللََّ َوُهَو يـَبـْ  َو ُيِّبُُّه، َواَل يـَبـْ

عن   خمتصرة  رواية  زِّاَيدٍ ويف  ْبَن  عنه    -احْلَارَِّث  »َمْن    -رضي هللا  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  َأَحبَّ  قَاَل: 
نَي يـَْلَقاُه«.  ُ حِّ نَي يـَْلَقاُه، َوَمْن أَبـَْغَض اأْلَْنَصاَر أَبـَْغَضُه اَّللَّ ُ حِّ  اأْلَْنَصاَر َأَحبَُّه اَّللَّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
ِحيِح َغْيَر ُمَحمَِّد ْبِن  [ ]شعيب: إسناده قوي[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َبْعِضهَ 17937  ،15540]مسند:  ا ِرَجاُل الصَّ

 [ َعْمٍرو، َوُهَو َحَسُن اْلَحِديثِ 
 

مَِّن    -[  545] نـََفٍر  َجالًِّسا يفِّ  أَنَُّه َكاَن  َأْخرَبَُه  اأْلَْنَصارِّيَّ،  َجارِّيََة  ْبَن  يَزِّيَد  َأنَّ  يَناَء،  ْبنِّ مِّ احْلََكم  َفَخَرَج  )حم(  اأْلَْنَصارِّ، 
ْعُتُه  َعَلْيهِّْم ُمَعاوِّيَُة، َفَسَأهَلُْم َعْن َحدِّيثِّهِّْم، فـََقاُلوا: ُكنَّا يفِّ َحدِّيٍث مِّْن َحدِّيثِّ اأْلَْنصَ  ارِّ، فـََقاَل ُمَعاوِّيَُة: َأاَل َأزِّيدُُكْم َحدِّيثًا مسِّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاُلوا: بـََلى اَي َأمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي، قَاَل: مسِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل:  مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   َصلَّى هللاُ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ«. َأخرجه مسند أمحد. »َمْن َأَحبَّ اأْلَْنصَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن أَبـَْغَض اأْلَْنَصاَر، أَبـَْغَضُه اَّللَّ  اَر، َأَحبَُّه اَّللَّ

]الهيثمي:16920  ،16919  ،16871]مسند:   صحيح[  إسناده  ]شعيب:  اْلكَ   [  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  ِمْثَلُه،  َقاَل  َيْعَلى  َوَأُبو  َأْحَمُد،  ِبيِر  َرَواُه 
ِحيحِ   [َواأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َهَذا احْلَيَّ مَِّن    -رضي هللا عنه    -)حم( َسْعد ْبنِّ ُعَباَدَة    -[  546] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َْنٌة ُحبـُُّهْم إِّميَاٌن، َوبـُْغُضُهْم نَِّفاٌق«. َأخرجه مسند أمحد.  اأْلَْنَصارِّ حمِّ

َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر، ِفي ِرَجاِل َأْحَمَد َراٍو َلْم    وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي:[ ]شعيب: صحيح لغيره،  23847  ،22462]مسند:  
 [ ُيَسمَّ، َوَأْسَقَطُه اْْلَخَراِن َوِرَجاُلُهَما، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحَمَد ِثَقاتٌ 

 

 أَبُو قـََتاَدَة فـََقاَل: َأَما  )حم( َعْبُد اَّللَّ ْبُن حُمَمَّدِّ ْبنِّ َعقِّيٍل يـَْعينِّ اْبَن َأيبِّ طَالٍِّب قَاَل: َقدَِّم ُمَعاوِّيَُة اْلَمدِّيَنَة فـَتَـَلقَّاهُ  -[  547]
َ. قَاَل:    إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقْد قَاَل: »إِّنَُّكْم َستَـْلَقْوَن بـَْعدِّي أَثـََرًة« قَاَل: فَبَِّم َأَمرَُكْم؟ قَاَل: َأَمَراَن َأْن َنْصربِّ

ُوا إًِّذا. َأخرجه مسند أمحد.  فَاْصربِّ
[ ]شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد هللا بن محمد بن عقيل، فهو ضعيف يعتبر به،  22591]مسند:  

ِد ْبِن َعِقيٍل َحَسُن اْلَحِديِث، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه[  [رك القصة ثم هو منقطع فإن ابن عقيل لم يد ِ ْبُن ُمَحمَّ  ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَعْبُد َّللاَّ
 

مِّْن َأْصَحابِّ    )حم( َعْبُد الرَّمْحَن ْبُن َكْعبِّ ْبنِّ َمالٍِّك، وََكاَن أَبُوُه َأَحَد الثَّاَلثَةِّ الَّذِّيَن تِّيَب َعَلْيهِّْم، َعْن رَُجٍل،   -[  548]
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَم يـَْوَمئٍِّذ َخطِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َأنَّ النَّيبِّ يًبا، َفَحمَِّد اَّللََّ، َوأَْثََّن َعَلْيهِّ، َواْستَـْغَفَر لِّلشَُّهَداءِّ  النَّيبِّ
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رِّيَن َتزِّيُدوَن، َوإِّنَّ اأْلَْنَصاَر اَل يَ  َبيتِّ الَّيتِّ  الَّذِّيَن قُتُِّلوا يـَْوَم ُأُحٍد، مثَّ قَاَل: »إِّنَُّكْم اَي َمْعَشَر اْلُمَهاجِّ زِّيُدوَن، َوإِّنَّ اأْلَْنَصاَر َعيـْ
ُْم َقْد َقَضْوا الَّذِّي َعَلْيهِّْم، َوبَقَِّي الَّ َأَوْيُت  يئِّهِّْم، فَإِّهنَّ َها، َأْكرُِّموا َكرِّميَُهْم، َوجَتَاَوُزوا َعْن ُمسِّ  ذِّي هَلُْم«. َأخرجه مسند أمحد. إِّلَيـْ

، [[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين 16075 ،21951]مسند:  ِحيحِ  ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  [ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

أَب  -[  549] عنه    -قـََتاَدَة    و)حم(  ْنرَبِّ    -رضي هللا  اْلمِّ َعَلى  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  ْعُت  مسِّ قَاَل: 
َعارِّي َلْو َسَلَك النَّاُس َوادِّاًي َوَسَلَكتِّ اأْلَْنَصاُر شِّ  ْعَبَة اأْلَْنَصارِّ،  ْعَبًة اَلتَـّ لِّأْلَْنَصارِّ »َأاَل إِّنَّ النَّاَس دِّاَثرِّي. َواأْلَْنَصاَر شِّ بَـْعُت شِّ

نِّهِّْم، َولْ  ْن إِّىَل حُمْسِّ َ مَِّن اأْلَْنَصارِّ فـَْلُيْحسِّ يئِّهِّْم، َوَمْن َأفْـَزَعُهْم  َوَلْواَل اهلِّْجَرُة َلُكْنُت رَُجاًل مَِّن اأْلَْنَصارِّ َفَمْن َويلِّ يَـَتَجاَوْز َعْن ُمسِّ
هِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. َأخرجه مسند أمحد. فـََقْد َأفْـزََع َهَذا الَّذِّي َبنْيَ َهاَتنْيِّ«   َوَأَشاَر إِّىَل نـَْفسِّ

المدني 22615]مسند:   أبي صخر، وهو حميد بن زياد  إسناد حسن من أجل  لغيره، وهذا  َأْحَمُد،    [[ ]شعيب: صحيح  َرَواُه  ]الهيثمي: 
ِحيِح َغْيَر َيْحَيى ْبِن النَّْضِر اأْلَ  ، َوُهَو ِثَقةٌ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ ْنَصاِريِّ

 

َا قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َيُضرُّ اْمَرَأًة نـََزَلْت    -رضي هللا عنها    -)حم( عائشة    -[  550] َأهنَّ
َتنْيِّ مَِّن اأْلَْنَصارِّ، َأْو نـََزَلْت َبنْيَ أَبـََويـَْها«. َأخرجه مسند  أمحد.  َبنْيَ بـَيـْ

ِحيحِ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين 26207]مسند:   [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
 

َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -  أبو سعيد اخلدري  )حم(  -[  551] َوَسلََّم: " ُحبُّ اأْلَْنَصارِّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ 
   . َأخرجه مسند أمحد.إِّميَاٌن، َوبـُْغُضُهْم نَِّفاٌق "

 [ [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد منقطع[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح11668]مسند: 

 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ   -[  552] ْعُت اْلرَبَاَء ُُيَدُِّث قـَْوًما فِّيهِّْم َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة قَاَل: مسِّ َلى، قَاَل: مسِّ  َصلَّى هللاُ  )حم( اْبن َأيبِّ لَيـْ
«.  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: لِّأْلَْنَصارِّ: »إِّنَُّكْم َستَـْلَقْوَن بـَْعدِّي أَثـََرًة« قَاُلوا: َفَما أتَُْمُرانَ  ُوا َحَّتَّ تـَْلَقْوينِّ َعَلى احْلَْوضِّ ؟ قَاَل: »اْصربِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد[ 18582]مسند: 

 

قَاَل: أََتى ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ اأْلَْشَهلِّيُّ النَّقِّيُب إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى    -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك  )حب(  -[  553]
َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفذََكَر َلُه َأْهَل بـَْيٍت مَِّن اأْلَْنَصارِّ فِّيهِّْم َحاَجٌة، قَاَل: َوَقْد َكاَن َقَسَم طََعامً   ُ َعلَ ا، فـََقاَل  اَّللَّ  ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ ْيهِّ  النَّيبِّ
اْلبَـ  َأْهَل  فَاذُْكْر يلِّ  َجاَءاَن  َقْد  بَِّشْيٍء،  ْعَت  فَإَِّذا مسِّ أَْيدِّيَنا،  َما يفِّ  َذَهَب  َذلَِّك  َوَسلََّم: »تـَرَْكتَـَنا َحَّتَّ  بـَْعَد  َفَجاَءُه  قَاَل:   ، ْيتِّ

، َوَقَسَم يفِّ اأْلَْنَصارِّ، فََأْجَزَل َوَقَسَم    طََعاٌم مِّْن َخْيرَبَ َشعِّرٌي َومَتٌْر، قَاَل: َوُجلُّ َأْهلِّ َذلَِّك اْلبَـْيتِّ نِّْسَوٌة، قَاَل: فـََقَسَم يفِّ النَّاسِّ
َّ اَّللَِّّ  اَي َنيبِّ  ُ ، فََأْجَزَل، فـََقاَل َلُه ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ َيْشُكُر َلُه: َجَزاَك اَّللَّ َأْو قَاَل:    - َعنَّا َأْطَيَب اجْلََزاءِّ  يفِّ َأْهلِّ َذلَِّك اْلبَـْيتِّ

ُ َأْطَيَب اجلَْ   -َخرْيًا   ُتْم َمْعَشَر اأْلَْنَصارِّ َفَجَزاُكُم اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: « َوأَنـْ َما    -َأْو قَاَل: َخرْيًا    -َزاءِّ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
، فَاصْ  ُوا َحَّتَّ تـَْلَقْوينِّ َعَلى احْلَْوضِّ » أخرجه ابن حبانَعلِّْمُتُكْم، َأعِّفٌَّة ُصرُبٌ، َوَسرَتَْوَن بـَْعدِّي أَثـََرًة يفِّ اأْلَْمرِّ َواْلَعْيشِّ  . ربِّ

 ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده حسن[   [7277]حبان: 
 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اللَُّهمَّ اْغفِّْر    -رضي هللا عنه    -  رِّفَاَعة ْبنِّ رَافٍِّع الزُّرَقِّيُّ   )حب(   -[  554] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 . أخرجه ابن حبان َوجلِِّّريَاهنِِّّْم«لِّأْلَْنَصارِّ، َولَِّذرَارِّيِّّ اأْلَْنَصارِّ، َولَِّذرَارِّيِّّ َذرَارِّيَـُّهْم، َولَِّمَوالِّيهِّْم 
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 «[ ]شعيب: حديث حسن لغيره[ ]الداراني: إسناده جيد[ منكر بزيادة »ولجيرانهم]االلباني:  [7283]حبان: 
 

ُه َسْهُل ْبُن  ُقَداَمة ْبنِّ إِّبـَْراهِّيَم، قَاَل: رَأَْيُت احْلَجَّاَج َيْضرُِّب َعبَّاَس ْبَن َسْهٍل يفِّ إِّْمَرةِّ اْبنِّ الزَُّبرْيِّ، فََأَتَ   )حب(  -[  555]
َماَطنْيِّ َسْعٍد  يََّة  َوُهَو َشْيٌخ َكبِّرٌي َلُه َضفِّريَََتنِّ َوَعَلْيهِّ ثـَْواَبنِّ إِّزَاٌر َورَِّداٌء، فـََوَقَف َبنْيَ السِّّ ، فـََقاَل: »اَي َحجَّاُج، َأاَل حَتَْفُظ فِّيَنا َوصِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«، قَاَل: َوَما َأْوَصى بِّهِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َأْوَصى َأْن ُُيَْسَن  قَاَل: »َم فِّيُكْم؟  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
نِّ اأْلَْنَصارِّ، وَ  يئِّهِّْم« أخرجه ابن حبانإِّىَل حُمْسِّ  . يـُْعَفى َعْن ُمسِّ

 ]االلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[   [7287]حبان: 
 

 الفصل اخلامس من الباب الرابع: يف فضائل أهل العقبة، وبَدْر، والشجرة 
السالم  قال: »جاء جربيل عليه  -رضي هللا عنه  -وكان من أهل بدر  -( رفاعة بن رافع الزرقي جه )خ  -[ 556]

  -أو كلمة حنوها  -، فقال: ما تعدُّون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل املسلمني -صلى هللا عليه وسلم -إىل النيبِّّ 
 «. قال: وكذلك من شهد بدراً من املالئكة

هدُت  ويف حديث محاد بن زيد »وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، وكان يقول البنه: ما َيُسرُّين أين ش
. وذكر ابقي  فيكم؟ ..يعين فقال: ما تعدُّون أهل بدر  -صلى هللا عليه وسلم -بدرًا ابلعقبة، قال: سأل جربيل النيبَّ 

 «  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »أن َمَلكاً سأل النيبَّ   احلديث حنوه«.  
ِّّ ويف رواية ابن ماجه،  رْبِّيُل َأْو َمَلٌك إِّىَل النَّيبِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: »َما تـَُعدُّوَن َمْن َشهَِّد َبْدرًا فِّيُكْم؟«  قَاَل: َجاَء جِّ

َياُر اْلَماَلئَِّكةِّ« َياَراَن، قَاَل: »َكَذلَِّك ُهْم عِّْنَداَن خِّ  .قَاُلوا: خِّ
 . وابن ماجهأخرجه البخاري 

 [ ]صحيح[160 ]ماجه:[ 6736]جامع: 
 

: »اطَّلع هللا على أهل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( أبو هريرة   -[ 557]
 .بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرُت لكم« أخرجه أبو داود

 ح[ ]األلباني: حسن صحي  [صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم]شعيب:  صحيح[حديث  [ ]عبد القادر:6737]جامع: 
 

: »ال  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)م د ت( جابر بن عبد هللا   -[ 558]
 يدخل الناَر أحد ِمن ابيع حتت الشجرة«. 

 .أخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي
 [ ]صحيح[ 6739]جامع: 
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 يف فضل هذه األمة اإلسالمية   : خلامس الباب ا 
 وفيه أحد عشر نوعا  

 النوع األول 
أبو موسى األشعري    -[  559] النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)خ(  املسلمني    -صلى هللا عليه وسلم  -أن  »َمَثُل  قال: 

واليهود والنصارى، كمثلِّ رجل استأجر قوماً يعملون له عماًل إىل الليل على أجر معلوم، فعملوا له إىل نصف النهار،  
نا ابطل، فقال: ال تفعلوا، أكملوا بقية عملكم، وُخُذوا أجركم  فقالوا: ال حاجة لنا إىل أجرك الذي شرطَت لنا، وما َعمِّلْ 

كاماًل، فأبـَْوا وتركوا، واستأجر آَخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم، ولكم الذي شرطُت هلم من األجر،، فعملوا  
لوا بقية عملكم،  حَّت إذا كان حني صالة العصر، قالوا: لك ما عملنا ابطل، ولك األجر الذي جعلت لنا، فقال: أكم

غابت  حَّت  يومهم،  بقية  فعملوا  يومهم،  بقية  يعملوا  أن  قوماً  فاستأجر  فأبـَْوا،  يسري،  شيء  النهار  من  بَقَِّي  ما  فإنَّ 
 .الشمس، فاستكملوا أجر الفريقني كليهما، فذلك َمثـَُلهم وَمَثُل ما قبلوا من هذا النُّور« أخرجه البخاري

 [ ]صحيح[ 6741]جامع: 
 

وهو    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما    -)خ ت( عبد هللا بن عمر    -[  560]
قائم على املنرب يقول: إَّنا بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من األمم، كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس، ُأويَت أهُل 

عطوا قرياطاً قرياطاً، مث ُأويَت أهُل اإلجنيل اإلجنيَل، فعملوا إىل  التوراة التوراة فعملوا هبا حَّت انتصف النهار، مث َعَجزوا، فأُ 
فأعطينا قرياطني قرياطني،   الشمس،  فعملنا إىل غروب  القرآن،  أوتينا  قرياطاً، مث  فُأعطوا قرياطاً  فَعَجزوا،  العصر  صالة 

اً قرياطاً، وحنن ُكنَّا أكثر عماًل؟ ! قال هللا  فقال أهل الكتابني: أْي ربَّنا، أعطيَت هؤالءِّ قرياطني قرياطني، وأعطيَتنا قرياط
عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: ال، قال: فهو َفضلي أوتِّيه َمن أشاء«. ويف رواية قال: قال رسوُل  

َغْدوة إىل    : »َمَثلكم وَمَثُل أهلِّ الكتابني كمثل رجل استأجر ُأَجَراَء، فقال: من يعمل يل من-صلى هللا عليه وسلم  -هللا  
نصف النهار على قرياط؟ فعملتِّ اليهوُد، مث قال: َمْن يعمل يل من نصف النهار إىل صالة العصر على قرياط؟ فعملتِّ 
النصارى، مث قال: من يعمل يل من العصر إىل أن تغيَب الشمس على قرياطني؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى،  

طاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: ال، قال: فذلك َفْضلي أوتيه َمن أشاء«.  فقالوا: ما لنا أكثُر عماًل، وأقلُّ ع
ويف أخرى قال: »إَّنا أجُلكم يف أَجلِّ َمن خال من األمم، كما بني صالة العصر إىل مغرب الشمس، وإَّنا مثلكم ومثُل  

النهار على  قرياط قرياط... فذكر حنوه، ويف    اليهود والنصارى، كرجل استعمل ُعمَّااًل، فقال: من يعمل يل إىل نصف 
اليهود   فغضبت  مرتني،  األْجر  لكم  أال  الشمس،  مغرب  إىل  العصر  صالة  من  تعملون  الذين  فأنتم  أال  آخره: 

 والنصارى... وذكر حنو ما قبله«.
 ويف أخرى »إَّنا َمثـَُلكم وَمَثُل اليهود والنصارى كرجل استعمل ُعمَّااًل... وذكر حنوه«. 

 . وأخرج الرتمذي حنو الرواية الثالثةأخرجه البخاري، 
 [ ]صحيح[ 6742]جامع: 
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َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   عبد هللا)حم(    -[  561]   ْبنِّ َمْسُعوٍد، قَاَل: »إِّنَّ اَّللََّ َنَظَر يفِّ قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ، فـََوَجَد قـَْلَب حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ 
هِّ، فَابـْتَـَعَثُه بِّرَِّسالَتِّهِّ، مثَّ َنَظَر يفِّ قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ بـَْعَد قَـ  بِّ حُمَمٍَّد، فـََوَجَد قـُُلوَب َأْصَحابِّهِّ  لْ َخرْيَ قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ، فَاْصطََفاُه لِّنَـْفسِّ

فـَُهَو عِّْنَد اَّللَِّّ َحَسٌن، َوَما رََأْوا  َخرْيَ قـُُلوبِّ اْلعَِّبادِّ، َفَجَعَلُهْم ُوَزرَاَء نَبِّيِّّهِّ، يـَُقاتُِّلوَن َعَلى دِّينِّهِّ، َفَما رََأى اْلُمْسلُِّموَن َحَسًنا،  
 رجه مسند أمحد. َسيًِّّئا فـَُهَو عِّْنَد اَّللَِّّ َسيٌِّّئ«. َأخ

 [ ]شعيب: إسناده حسن من أجل عاصم[ ]الهيثمي: رجاله موثقون[ 3600]مسند: 
 

 النوع الثاني 
جبنازة،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ُمرَّ على النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)خ م ت س( أنس بن مالك    -[  562]

فقال: وجبت، فقيل: اي رسول   -أو قال غري ذلك  -نَـْوا عليها شرًا فأثـْنَـْوا عليها خريًا، فقال: َوَجَبْت، مث ُمرَّ ِبخرى فَأثْـ 
 هللا، قلت هلذا: وجبت؟ وهلذا: وجبت؟ قال: شهادُة القوم، املؤمنون شهداُء هللا يف األرض«. 

قال: هذا   ما وجبْت؟  فقال عمر:  فأثـْنَـْوا عليها خريًا... وذكر حنوه،  قال: »َمرُّوا جبنازة،  ُتم عليه خرياً،  ويف رواية  أثنَـيـْ
 فوجبت له اجلنُة، وهذا أثنيتم عليه شّرًا، فوجبْت له الناُر، أنتم شهداُء هللا يف األرض«. 

 أخرجه البخاري. 
َ عليها خري : وجبْت، وجبت، وجبت، وُمرَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال النيبُّ    ، وعند مسلم: قال: ُمرَّ جبنازة، فأُْثينِّ

َ ع : وجبت، وجبت، وجبت، فقال عمر: فِّدًى لك أيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ليها شّر، فقال نيبُّ هللا  جبنازة، فأُْثينِّ
وأمِّّي، ُمرَّ جبنازة فأثين عليها خري، فقلَت: وجبت وجبت وجبْت، وُمرَّ جبنازة فأُثين عليها شّر، فقلت: وجبت وجبت  

عليه خريًا وجبت له اجلنة، ومن أثنيُتم عليه شّراً وجبت  : »من أثنيتم  -صلى هللا عليه وسلم  -وجبت؟ فقال رسوُل هللا  
أمتُّ.  هذه  أن  غري  ِبعناه،  حنوه  أخرى  يف  وملسلم  األرض«.  يف  شهداء هللا  أنتم  األرض،  يف  شهداُء هللا  أنتم  النار،   له 

ُمرَّ على رسولِّ هللا   قال:  الرتمذي  فأثـْنَـْوا عليها خرياً   -صلى هللا عليه وسلم  -واختصره  فقال رسوُل هللا  جبنازة،   ،-  
 : »وجبت مث قال: أنتم شهداء هللا يف األرض«.-صلى هللا عليه وسلم

 وأخرجه النسائي حنو الرواية الثانية.
 [ ]صحيح[ 6743]جامع: 

 

مثل رواية النسائي اليت أخرجها عن أنس، وفيه »قالوا: اي رسوَل    -رضي هللا عنه    -)س( أنس بن مالك    -[  563]
النيبُّ   فقال  واألخرى: وجبت؟  األوىل  قـَْوُلك  وسلم  -هللا،  عليه  وأنتم -صلى هللا  السماء،  يف  شهداُء هللا  املالئكة   :

 . شهداُء هللا يف األرض« أخرجه النسائي
 [ صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح: ربد القاد ع[ ] 6744]جامع: 

 

: قال: أتيُت املدينة وقد وقع هبا مرض، والناس ميوتون موَتً َذرِّيعاً،  -رمحه هللا    -)خ ت س( أبو األسود    -[  564]
فجلسُت إىل عمَر بن اخلطاب، فمرُّوا جبنازة، فأثـَْنوا عليها خريًا، فقال عمر: وجبت، قال: وَمرُّوا ِبخرى، فأثَنوا عليها  

ثيَن على صاحبها شّر، فقال: وجبْت، قال أبو األسود: فقلت: اي أمري املؤمنني، ما  خريًا، فقال: وجبت، مث َمرُّوا بثالثة فأُ 
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ا مسلم شهد له أربعُة نفر ِبري أدخله هللا اجلنة، قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وجبْت؟ قال: كما قال رسوُل هللا   : »أميُّ
 خاري. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، قال: مث مل نسأله عن الواحد« أخرجه الب

الثانية،   اجلنازة  ذِّْكر  وال  املوت،  يذكر  ومل  الرتمذي  وأخرجه  والباقي حنوه،  واملوت،  املرض  يذكر  ومل  النسائي،  وأخرجه 
النيبُّ   قال  »كما  وسلم  -وقال:  عليه  هللا  وذكره«-صلى  اجلنة...  له  وجبت  إال  ثالثة  له  يشهد  مسلم  مِّن  ما   : . 

 [ ]صحيح[ 6745]جامع: 
 

َخرْيًا يفِّ    -رضي هللا عنه–أبو هريرة   )جه(   -[  565] َها  َعَليـْ  َ فَأُْثينِّ جبَِِّّنازٍَة،  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   ِّّ النَّيبِّ َعَلى  ُمرَّ  قَاَل: 
َها َشرًّا يفِّ َمَناقِّبِّ الشَّرِّ  َ َعَليـْ ْخَرى، فَأُْثينِّ ، فـََقاَل: »َوَجَبْت، إِّنَُّكْم ُشَهَداُء  َمَناقِّبِّ اخْلرَْيِّ، فـََقاَل: »َوَجَبْت« مثَّ َمرُّوا َعَلْيهِّ ِبُِّ

»  .ابن ماجهأخرجه  اَّللَِّّ يفِّ اأْلَْرضِّ
]شعيب: حديث صحيح، وهذا    ]األلباني: صحيح[ [هذا إسناد صحيح رجاله محتج بهم في الصحيحين البوصيري: [ ]1492 ]ماجه:

 [ إسناد حسن 
 

لنـَّ  و أَب )جه(  -[ 566] ، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ َباَوةِّ، َأوِّ  َبْكرِّ ْبنِّ َأيبِّ زَُهرْيٍ الثَـَّقفِّيِّ
ُك َأْن تـَْعرُِّفوا َأْهَل اجْلَنَّةِّ، مِّْن َأْهلِّ  ، قَاَل: »يُوشِّ قَاُلوا: ِبَِّ َذاَك؟ اَي َرُسوَل اَّللَِّّ   «، النَّارِّ اْلبَـَناَوةِّ، قَاَل: َوالنـََّباَوُة مَِّن الطَّائِّفِّ

، أَنـُْتْم ُشَهَداُء اَّللَِّّ بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعٍض« لثَـَّناءِّ احلََْسنِّ، َوالثَـَّناءِّ السَّيِّّئِّ  .ابن ماجهأخرجه . قَاَل: »ابِّ
 صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين[ ]شعيب:   ]األلباني: حسن[  [: إسناده صحيح رجاله ثقاتالبوصيري [ ]4221 ]ماجه:

 

، قَاَل: قَاَل رَُجٌل لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َكْيَف يلِّ َأْن  -رضي هللا عنه–بن مسعود   عبد هللا )جه(  -[ 567]
ُّ َصلَّى هللاُ  ريَاَنَك يـَُقوُلوَن: َأْن َقْد َأْحَسْنَت، فـََقْد  َأْعَلَم إَِّذا َأْحَسْنُت، َوإَِّذا َأَسْأُت؟ قَاَل النَّيبِّ ْعَت جِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إَِّذا مسِّ

ْعتَـُهْم يـَُقوُلوَن: َقْد َأَسْأَت، فـََقْد َأَسْأَت "  . ابن ماجهأخرجه . َأْحَسْنَت، َوإَِّذا مسِّ
 ]شعيب: إسناده صحيح[  ]األلباني: صحيح[ [هذا إسناد صحيح رواه ابن حبان في صحيحه: البوصيري [ ]4223 ]ماجه:

 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْهُل اجْلَنَّةِّ، َمْن َمأَلَ اَّللََّ   -رضي هللا عنهما  -ابن عباس )جه(  -[ 568]
ُ ُأُذنـَْيهِّ مِّْن ثـََناءِّ النَّ  ابن  أخرجه . «اسِّ َشرًّا، َوُهَو َيْسَمعُ ُأُذنـَْيهِّ مِّْن ثـََناءِّ النَّاسِّ َخرْيًا، َوُهَو َيْسَمُع، َوَأْهُل النَّارِّ، َمْن َمأَلَ اَّللَّ

 .ماجه
 األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي هالل[ ][  : إسناده صحيح رجاله ثقاتالبوصيري [ ]4224: ه]ماج

 

 النوع الثالث 
رون -صلى هللا عليه وسلم -قال: »قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه    -)خ م س( أبو هريرة   -[ 569] : »حنن اآلخِّ

السابقون يوم القيامة، ُأوتوا الكتاَب مِّن قبلنا، وُأوتِّيناه من بعدهم، فهذا اليوُم الذي اختلفوا فيه، فهداان هللا ]له[ فغدًا  
ُل فيه رأَسُه  لليهود، وبعد غٍد للنصارى، فسكت، مث قال:  حقٌّ على كل مسلم أن يغتسَل يف كل سبعةِّ أايم يوماً، يـَْغسِّ

 وجسده« ليس فيه عند مسلم ذكر الغسل.
 ويف رواية حنوه، وفيه ذِّْكُر الغسل.
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 ويف رواية للبخاري »حنن اآلخرون السابقون... مل يزد«. 
رون األوَّلون يوم القيامة، وحنُن أوُل   من يدخل اجلنة... « وذكر حنوه.ويف أخرى ملسلم »حنن اآلخِّ

ويف أخرى له قال: »أَضلَّ هللا عز وجل عن اجلمعة َمْن كان قبلنا، فكان لليهود يوُم السبت، وكان للنصارى يوُم األحد،  
  فجاء هللا بنا، فهداان هللا ليوم اجلمعة، فجعل اجلمعة والسبت واألحد، وكذلك هم تـََبع لنا يوَم القيامة، حنن اآلخرون من

 أهل الدنيا، واألولون يوم القيامة، املقضيُّ ]هلم[ قبل اخلالئق«.
رون السابقون،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية للبخاري ومسلم والنسائي قال: مسعُت رسوَل هللا  يقول: »حنن اآلخِّ

 هداان هللا له«.بَيَد أهنم أوتوا الكتاب مِّْن قبلِّنا، مث هذا يومهم الذي فرض هللا عليهم، فاختلفوا فيه ف
 . زاد النسائي: يعين يوم اجلمعة، مث اتفقوا، فالناس لنا تـََبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غٍد«

 [ ]صحيح[ 6746]جامع: 
 

: »أضلَّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)م س( حذيفة بن اليمان   -[ 570]
عن اجلمعة َمْن ]كان[ قبلنا، فكان لليهود يوُم السبت، وكان للنصارى يوُم األحد، فجاء هللا بنا، فهداان ليوم اجلمعة،  

يوم القيامة، حنن اآلخرون من ّأهل الدنيا، واألولون يوم القيامة،  فجعل اجلمعَة والسبَت واألحَد، وكذلك هم تبع لنا 
 . املقضيُّ هلم يوم القيامة قبل اخلالئق« أخرجه مسلم والنسائي

 [ ]صحيح[ 6747]جامع: 
 

، َوَأوَُّل  -رضي هللا تعاىل عنهما  -ابن عباس )جه(  -[ 571] ُر اأْلَُممِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: " حَنُْن آخِّ َأنَّ النَّيبِّ
ُروَن اأْلَوَُّلوَن " يَُّة، َونَبِّيـَُّها؟ فـََنْحُن اآْلخِّ  . ابن ماجهأخرجه . َمْن ُُيَاَسُب، يـَُقاُل: أَْيَن اأْلُمَُّة اأْلُمِّّ

]شعيب: رجاله ثقات، إال أنه اختلف فيه على حماد بن   ]األلباني: صحيح[  [صحيح رجاله ثقات: إسناده البوصيري [ ]4290: ه]ماج
 سلمة[ 

 

 النوع الرابع 
النيبَّ    -رضي هللا عنه    -)ت( عمران بن حصني    -[  572] أيُّها    -صلى هللا عليه وسلم  -»أن  قال ملا نزلت }اي 

[ قال: أنزلت  2و1: }وَلكِّنَّ عذاَب هللا شديد{ ]احلج:  -إىل قوله    -الناُس اتَـُّقوا ربَُّكْم إنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعةِّ َشْيٌء َعظِّيٌم{  
فقا يقول هللا آلدم:  عليه هذه اآلية وهو يف سفر،  يوم  قال: ذلك  أعلم،  يوم ذاك؟ قالوا: هللا ورسوله  أتدرون أيُّ  ل: 

فأنشأ  اجلنة،  إىل  وواحد  النار،  إىل  وتسعون  وتسعة  تسعمائة  قال:  النار؟  بعُث  وما  ايرّب،  قال:  النار،  بـَْعَث  ابـَْعْث 
النيبُّ   فقال  يبكون،  وسلم  -املسلمون  عليه  وَسدِّدو -صلى هللا  قاربُوا  يديها  :  بني  إال كان  قطُّ  نـُبـُوَّة  تكن  مل  فإنَّه  ا، 

ع  جاهِّليَّة، فتؤخذ العِّدَّة من اجلاهلية، فإن متت وإال كملت من املنافقني، وما َمثـَُلكم ومثل األمم إال َكَمَثلِّ الرَّْقَمة يف ذرا 
وا، مث قال: إين ألرجو أن تكونوا  الدابة، أو كالشامة يف جنب البعري، مث قال: إين ألرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة، فكربَّ 

وا، قال: وال أدري: أقال الثُـُّلثني، أم ال؟«   وا، مث قال: إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة، فكربَّ  ثلث أهل اجلنة، فكربَّ
صلى    -يف سفر، فتفاوت أصحابه يف السري، فرفع رسوُل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »كنا مع النيبِّّ  

}عذاَب   -إىل قوله    -صوته هباتني اآليتني }اي أيُّها النَّاُس اتَـُّقوا ربَّكم إنَّ زلزلَة الساعة شيٌء عظيم{    -هللا عليه وسلم
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هللا شديد{ فلما مسع ذلك أصحابُه حثُّوا املطيَّ، وعرفوا أنَّه عند قوٍل يقوله، فقال: أتدرون أّي يوم ذلك؟ قالوا: هللا  
ال: ذلك يوٌم ينادي هللا فيه آدم، فيناديه ربه، فيقول: اي آدم، ابعْث بعَث النار، فيقول: أْي رّب وما  ورسوله أعلم، ق

أْبَدْوا  ما  حَّت  القوم  فَيئِّس  اجلنة،  إىل  وواحد  النار،  إىل  وتسعون  وتسعة  تسعمائة  ألف  من كلِّّ  فيقول:  النار؟  بعُث 
ُروا، فوالذي نفس حممد    -صلى هللا عليه وسلم  -بضاحكة، فلما رأى رسوُل هللا   الذي ِبصحابه، قال: اْعَملوا وأْبشِّ

  -أيجوج ومأجوج، ومن مات من بين آدم، ومن بين إبليس    -بيده، إنكم َلَمع َخلِّيَقَتنْي، ما كانتا مع شيء إال كثَّرَته  
روا، فوالذي نفس حممد بيده، ما أنتم   يف الناس إال كالشَّامة يف  فُسرِّي عن القوم بعُض الذي ُيدون، قال: اعملوا وأْبشِّ

 . جنب البعري، أو كالرَّّقَمةِّ يف ذراع الدابة« أخرجه الرتمذي
الرواية االولى ضعيفة اإلسناد والثانية  [ ]األلباني:  قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر:  6748]جامع:  
 [ صحيحة

 

يف قـُبَّة    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ُكنَّا مع النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)خ م ت( عبد هللا بن مسعود    -[  573]
حنوًا من أربعني، فقال: أترَضْوَن أن تكونوا رُبَُع أهل اجلنة؟ قلنا: نعم، قال: أترَضْوَن أن تكونوا ثـُُلَث أهل اجلنة؟ قلنا:  

إين   بيده،  حممد  نفس  والذي  قال:  نفٌس  نعم،  إال  يدخلها  ال  اجلنة  أن  وذلك:  اجلنة،  أهل  نصَف  تكونوا  أن  ألرجو 
ُمْسلمة، وما أنتم يف أهل الشرك إال كالشَّعرة البيضاء يف جلد الثور األسود، أو كالشعرةِّ السوداءِّ يف جلد الثورِّ األمحرِّ«  

 أخرجه البخاري ومسلم. 
أنه قال: »أترَضْوَن أن   تكونوا َشْطَر أهل اجلنة؟ إن اجلنة ال يدُخُلها إال نفس مسلمة...  ويف رواية الرتمذي مثله، إال 

 .وذكره«
 [ ]صحيح[ 6749]جامع: 

 
: »يقول هللا عز -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو سعيد اخلدري    -[  574]

فُيناَدى بصوت: إن هللا أيمرَك    -زاد يف رواية: واخلرُي يف يديك    -وجل يوم القيامة: اي آدم، فيقول: لَبـَّْيك وسعديك«  
: اي رب، وما بَعُث النار؟ قال: من كل ألف تسُعمائة وتسعة وتسعون، فحينئذ  أن خُتْرَِّج من ُذرِّيَّتِّك بـَْعثاً إىل النار، قال

[ فشقَّ  2َتَضُع احلامل محَلها، ويشيُب الوليُد }وترى الناَس ُسَكارى وما هم بسكارى ولكنَّ عذاَب هللا شديد{ ]احلج:  
ت وجوههم.  ذلك على الناس حَّت تغريَّ
: »من أيجوج ومأجوج  -صلى هللا عليه وسلم  -يُّنا ذلك الرجل؟ فقال رسوُل هللا زاد بعُض الرواة: قالوا: اي رسول هللا، أ

واحد   ومنكم  وتسعون،  وتسعة  أو كالشعرة   -تسعمائة  األبيض،  الثور  جنب  يف  السوداء  الناس كالشعرة  يف  أنتم  مث 
 البيضاء يف جنب الثور األسود«.

احلمار   ذراع  »أو كالرَّْقمةِّ يف  رواية:  اجلنة،  وإين ألرج  -ويف  أهل  ثُلَث  قال:  مث  ان،  فكربَّ اجلنة،  أهل  ربَع  تكونوا  أن  و 
ان« أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري     .فكرّبان، مث قال: َشْطر أهل اجلنة، فكربَّ

قال: »والذي نفسي بيده، أين ألطمع أن تكونوا ثلث    -صلى هللا عليه وسلم   -ويف رواية ذكرها رزين أن رسوَل هللا  
ان، فقال: والذي نفسي بيده، إين ألطمع أن تكونوا َشطر أهل اجلنة، إن َمثـََلكم يف األمم َكَمَثلِّ  أهل اجلنة، فحمِّدان وكربَّ
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الثَـّْور األ البيضاء يف جلد  ألفاً ال حساب  الشعرة  سود، أوكالرَّْقمة يف ذراع احلمار، وإنه ليدخل اجلنة من أميت سبعون 
 . أو سبعمائة ألف« -شك   -عليهم، وقال بعضهم 

 [ ]صحيح[ 6750]جامع: 
 

: »لَيدُخلنَّ اجلنة من  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ( سهل بن سعد    -[  575]
ألفاً   ألف    -أميت سبعون  اَطنْي -أو سبعمائة  اجلنة ووجوُههم على    مسِّ أّوهُلم وآخُرهم  ببعض، حَّت يدخل  بعُضهم  آخذ 

 . صورة القمر ليلة البدر« أخرجه البخاري
 ]صحيح[ [ 6751]جامع: 

 

يقول: »وعدين   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو أمامة الباهلي   -[ 576]
َل اجلنََّة من أميت سبعني ألفاً ال حساَب عليهم وال عذاب، ومع كل ألف سبعون ألفاً، وثالُث َحثـََيات من   ريب أْن يُْدخِّ

 . َحثَيات ريب« أخرجه الرتمذي
 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده حسن]عبد القادر: ]الترمذي: هذا حديث حسن غريب[  [ 6752امع: ]ج
 

يقول: »يدخل اجلنة    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة    -[  577]
ُتضيُء وجوههم إضاءَة القمر ليلة البدر«، قال أبو هريرة: فقام ُعّكاشة بُن حمِّْصن    -هم سبعون ألفاً    -من أميت زُْمرة  

فقال: اي رسول هللا،   فقال رسوُل هللا  األسدّي فرفع َّنَِّرة عليه،  منهم،  أن ُيعلين  :  -صلى هللا عليه وسلم  -ادُْع هللا 
ادع هللا   فقال: اي رسول هللا،  األنصار،  من  قام رجل  منهم، مث  اجعله  فقال:    -عز وجل    -»اللهم  منهم  أن ُيعلين 

 سبقك ]هبا[ ُعّكاشُة« أخرجه البخاري ومسلم. 
قال: »يدخل من أميت اجلنة سبعون ألفاً بغري حساب، فقال رجل: اي رسول    -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم: أن النيبَّ  

هللا، ادُْع هللا أن ُيعلين منهم، فقال: اللهم اجعله منهم، مث قام آخر، فقال: اي رسوَل هللا، ادُع هللا أن ُيعلين منهم، قال:  
ألفاً، زمرة   أميت سبعون  اجلنة من  قال: »يدخل  القمر«سبقك هبا عكاشة«. ويف أخرى   (. 1)  واحدة منهم على صورة 

َل  ويف رواية يف مسند أمحد،   مِّْن  َعْن َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَُّه قَاَل: " َسأَْلُت َريبِّّ َعزَّ َوَجلَّ فـََوَعَدينِّ َأْن يُْدخِّ
َلةِّ اْلَبْدرِّ، ، إِّْن مَلْ َيُكْن    أُمَّيتِّ َسْبعِّنَي أَْلًفا َعَلى ُصورَةِّ اْلَقَمرِّ لَيـْ فَاْستَـَزْدُت، فـََزاَدينِّ َمَع ُكلِّّ أَْلٍف َسْبعِّنَي أَْلًفا، فـَُقْلُت: َأْي َربِّّ

َلُهْم َلَك مَِّن اأْلَْعَرابِّ "  ، قَاَل: " إَِّذْن ُأْكمِّ رِّي أُمَّيتِّ  . (2) . َأخرجه مسند أمحد َهُؤاَلءِّ ُمَهاجِّ
   [ ]صحيح[6753( ]جامع: 1)
 [ ]شعيب: صحيح دون قوله: "فاستزدت فزادني... الخ"، فلم يرد في حديث أبي هريرة سوى من هذا الطريق[ 8707]مسند:  (2)

 

قال: »أهُل اجلنة عشرون ومائة  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( بريدة   -[ 578]
 . أخرجه الرتمذي «.ممصّف، َثانون منها من هذه األمة، وأربعون من سائر األ

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح: رعبد القاد [ ] 6755]جامع: 
 

قَاَل: َصَدْراَن َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: »َوالَّذِّي   -رضي هللا عنه -رِّفَاَعة اجْلَُهينِِّّّ   )جه(  -[ 579]



163 

 

َمْن َصَلَح مِّْن  ُخُلوَها َحَّتَّ تـَبَـوَُّءوا أَنـُْتْم وَ نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِّيدِّهِّ َما مِّْن َعْبٍد يـُْؤمُِّن، مثَّ ُيَسدُِّد، إِّالَّ ُسلَِّك بِّهِّ يفِّ اجْلَنَّةِّ، َوَأْرُجو َأالَّ َيدْ 
َل اجْلَنََّة مِّْن أُمَّيتِّ َسْبعِّ  « َذرَارِّيُِّّكْم َمَساكَِّن يفِّ اجْلَنَّةِّ، َوَلَقْد َوَعَدينِّ َريبِّّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن يُْدخِّ َسابِّ ابن  أخرجه . نَي أَْلًفا، بَِّغرْيِّ حِّ

 .ماجه
-]شعيب: حديث صحيح، محمَّد بن مصعب   ]األلباني: صحيح[[ هذا إسناد فيه مقال محمد بن مصعب ]البوصيري: [  4285 ]ماجه:

 [ قد توبع، وباقي رجاله ثقات  -وإن كان ضعيًفا 
 
قَاَل: َأْكثـَْراَن احْلَدِّيَث عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،    -رضي هللا عنه    -)حم( عبد هللا بن مسعود    -[  580]

 ُّ النَّيبِّ َفَجَعَل  َِمَِّها،  ِبُِّ َلَة  اللَّيـْ اأْلَْنبَِّياُء  َعَليَّ  ُعرَِّضْت   " فـََقاَل:  إِّلَْيهِّ،  َغَدْواَن  مثَّ  َلٍة،  لَيـْ َوَمَعُه    َذاَت   ُّ َوالنَّيبِّ الثَّاَلثَُة،  َوَمَعُه   ، مَيُرُّ
َمَعُه َكْبَكبَ  ُموَسى،  َعَليَّ  َمرَّ  َحَّتَّ  َأَحٌد،  َمَعُه  لَْيَس   ُّ َوالنَّيبِّ النـََّفُر،  َوَمَعُه   ُّ َوالنَّيبِّ ،  اْلعَِّصابَُة،  فََأْعَجُبوينِّ إِّْسَرائِّيَل،  َبينِّ  مِّْن  ٌة 

َفقِّي َهُؤاَلءِّ؟  َمْن  َعْن  فـَُقْلُت:  اْنظُْر   :َ َفقِّيَل يلِّ ؟  أُمَّيتِّ فَأَْيَن  قـُْلُت:   " قَاَل:   ." إِّْسَرائِّيَل  بـَُنو  َمَعُه  ُموَسى،  َأُخوَك  َهَذا   : َل يلِّ
َ: اْنظُْر َعْن َيَسارَِّك. فـََنَظرْ  ، مثَّ قِّيَل يلِّ ا اأْلُُفُق َقْد ُسدَّ بُِّوُجوهِّ  ُت، فَإِّذَ ميِّينَِّك. فـََنَظْرُت، فَإَِّذا الظَِّّراُب َقْد ُسدَّ بُِّوُجوهِّ الرَِّجالِّ

: إِّنَّ َمَع َهُؤاَلءِّ  يُت اَي َربِّّ ". قَاَل: َفقِّيَل يلِّ ، َرضِّ يُت اَي َربِّّ يَت؟ فـَُقْلُت: َرضِّ : َأَرضِّ ، َفقِّيَل يلِّ  َسْبعِّنَي أَْلًفا َيْدُخُلوَن  الرَِّجالِّ
عَ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبِّ فـََقاَل   ،" َساٍب  حِّ بَِّغرْيِّ  السَّْبعِّنَي  اجْلَنََّة  مَِّن  َتُكونُوا  َأْن  اْسَتطَْعُتْم  إِّنِّ  َوأُمِّّي،  َأيبِّ  َلُكْم  »فًِّدا  َوَسلََّم:  َلْيهِّ 

اأْلُ  َأْهلِّ  مِّْن  َفُكونُوا  َقصَّْرمُتْ،  فَإِّْن   ، الظَِّّرابِّ َأْهلِّ  مِّْن  َفُكونُوا  َقصَّْرمُتْ،  فَإِّْن  فَافْـَعُلوا،   ، مثَّ اأْلَْلفِّ رَأَْيُت  َقْد  فَإِّيّنِّ   ، اَنًسا  ُفقِّ  
، اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأْن َُيَْعَلينِّ مَِّن السَّ  َْصٍن، فـََقاَل: ادُْع اَّللََّ يلِّ ْبعِّنَي، َفَدَعا َلُه، فـََقاَم رَُجٌل  يـَتَـَهاَوُشوَن«. فـََقاَم ُعكَّاَشُة ْبُن حمِّ

فَـ  ُهْم،  نـْ مِّ َُيَْعَلينِّ  َأْن  َرُسوَل اَّللَِّّ،  اَي  ادُْع اَّللََّ،  فـََقاَل:  َمْن  آَخُر،  فـَُقْلَنا:  ثـَْنا،  حَتَدَّ قَاَل: مثَّ  َا ُعكَّاَشُة«.  َسبَـَقَك هبِّ »َقْد  َقاَل: 
ًئا َحَّتَّ َماُتوا َّللَِّّ َشيـْ ُيْشرُِّكوا ابِّ ، مَلْ  ْساَلمِّ ُعوَن اأْلَْلُف؟ قـَْوٌم ُولُِّدوا يفِّ اإْلِّ َّ َصلَّى هللاُ َعلَ تـََرْوَن َهُؤاَلءِّ السَّبـْ ْيهِّ  ؟ فـَبَـَلَغ َذلَِّك النَّيبِّ

ُوَن، َوَعَلى َرهبِِّّّْم يـَتَـوَكَّلُ   . (1)  وَن«. َأخرجه مسند أمحدَوَسلََّم، فـََقاَل: »ُهُم الَّذِّيَن اَل َيْكتَـُووَن، َواَل َيْسرَتُْقوَن، َواَل يـََتَطريَّ
اثنية، رواية  ْلَمْوسِّ   ويف  ابِّ اأْلَُمَم  ُأرَِّي  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوَل  ،  َأنَّ  أُمَّيتِّ فَُأرِّيُت   " قَاَل:  أُمَُّتُه،  َعَلْيهِّ  فـََراَثْت   ، مِّ

: إِّنَّ َمَع َهُؤاَلءِّ َسْبعِّنَي أَْلًفا َيْدُخلُ  َساٍب، ُهُم الَّذِّيَن اَل  فََأْعَجَبينِّ َكثْـَرَُتُْم، َقْد َمَلُئوا السَّْهَل َواجْلََبَل، َفقِّيَل يلِّ وَن اجْلَنََّة بَِّغرْيِّ حِّ
اَيْكتَـُووَن، وَ  يـَتَـوَكَُّلوَن ". فـََقاَل ُعكَّاَشُة: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ادُْع  ُوَن، َوَعَلى َرهبِِّّّْم  يـََتَطريَّ َيْسرَتُْقوَن، َواَل  ُهْم.  اَل  نـْ َأْن َُيَْعَلينِّ مِّ َّللََّ 

َلُه، مثَّ قَاَم   َأْن ُيَْ   -يـَْعينِّ آَخُر    -َفَدَعا  َا ُعكَّاَشُة«. َأخرجه  فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ادُْع اَّللََّ  َمنَـُهْم. قَاَل: »َسبَـَقَك هبِّ َعَلينِّ 
 . (2) أمحدمسند 

اثلثة،   رواية  أُ ويف  َعَليَّ  فـََراَثْت   ، مِّ ْلَمْوسِّ ابِّ اأْلَُمُم  َعَليَّ  ُعرَِّضْت   " قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  قَاَل:  َأنَّ   ، مَّيتِّ
ئَـتـُُهْم َقْد َمَلُئوا السَّْهَل َواجْلََبَل،  فََأرَيـْتـُُهْم، فََأعْ  يَت اَي حُمَمَُّد؟ فـَُقْلُت: نـََعْم،    -قَاَل َحَسٌن:    -َجبَـْتينِّ َكثْـَرَُتُْم َوَهيـْ فـََقاَل: َأَرضِّ

َهُؤاَلءِّ،   َمَع  َلَك  فَإِّنَّ  َهُؤاَلءِّ    -قَاَل:  َمَع  إِّنَّ  حُمَمَُّد،  اَي  فـََقاَل:  َوَحَسٌن:  َعفَّاُن،  بَِّغرْيِّ    -قَاَل  اجْلَنََّة  َيْدُخُلوَن  أَْلًفا  َسْبعِّنَي 
ُوَن، َواَل َيْكتَـُووَن، َوَعَلى َرهبِِّّّْم يـَتَـوَكَُّلوَن " فـَقَ  َساٍب، َوُهُم الَّذِّيَن اَل َيْسرَتُْقوَن، َواَل يـََتَطريَّ َّ اَّللَِّّ،  حِّ اَم ُعكَّاَشُة، فـََقاَل: اَي َنيبِّ

نْـ  مِّ َُيَْعَلينِّ  َأْن  اَّللََّ  »َسبَـقَ ادُْع  فـََقاَل:  ُهْم،  نـْ مِّ َُيَْعَلينِّ  َأْن  اَّللََّ  ادُْع  اَّللَِّّ،   َّ َنيبِّ اَي  فـََقاَل:  آَخُر،  قَاَم  مثَّ  َلُه،  َفَدَعا  َا  ُهْم،  هبِّ َك 
 . (3) أمحدُعكَّاَشُة«. َأخرجه مسند 

َلًة عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ ويف رواية رابعة،   َنا لَيـْ ثـْ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحَّتَّ َأْكَريـَْنا احْلَدِّيَث، مثَّ رََجْعَنا إِّىَل َأْهلَِّنا، فـََلمَّا  أَنَُّه قَاَل: حَتَدَّ
َها، َفَجَعَل  َِمَِّها، َوأَتْـَباُعَها مِّْن ُأَِمِّ َأْصَبْحَنا، َغَدْواَن َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: " ُعرَِّضْت َعَليَّ اأْلَْنبَِّياُء ِبُِّ 

َمَعهُ   ُّ َوالنَّيبِّ أُمَّتِّهِّ،  مِّْن  اْلعَِّصابَُة  َمَعُه   ُّ َوالنَّيبِّ أُمَّتِّهِّ،  مِّْن  الثَّاَلثَُة  َوَمَعُه  مَيُرُّ   ُّ أُمَّتِّهِّ،   النَّيبِّ مِّْن  الرَُّجُل  َمَعُه   ُّ َوالنَّيبِّ أُمَّتِّهِّ،  مِّْن  النـََّفُر 
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ُّ َما َمَعُه َأَحٌد مِّْن أُمَّتِّهِّ  رَأَيـْتـُُهْم   َحَّتَّ َمرَّ َعَليَّ موَسى ْبُن عِّْمَراَن َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َكْبَكَبٍة مِّْن َبينِّ إِّْسَرائِّيَل، فـََلمَّا  َوالنَّيبِّ
، قـُْلُت: اَي َربِّّ َمْن َهُؤاَلءِّ؟ فـََقاَل: َهَذا َأُخوَك ُموَسى ْبُن عِّْمَراَن َوَمْن َمَعُه مِّْن َبينِّ   ، فَأَْيَن  َأْعَجُبوينِّ إِّْسَرائِّيَل، قـُْلُت: اَي َربِّّ

، قـُْلُت: َمْن هَ  ؟ قَاَل: اْنظُْر َعْن ميِّينَِّك، فَإَِّذا الظَِّّراُب ظَِّراُب َمكََّة، َقْد ُسدَّ بُِّوُجوهِّ الرَِّجالِّ ، قَاَل: أُمَُّتَك،  أُمَّيتِّ ُؤاَلءِّ اَي َربِّّ
يَت؟ قـُْلُت: نـَعَ  ، قَاَل: َأَرضِّ يُت َربِّّ ْم، قَاَل: اْنظُْر َعْن َيَسارَِّك "، قَاَل: " فـََنَظْرُت، فَإَِّذا اأْلُُفُق َقْد ُسدَّ بُِّوُجوهِّ  قـُْلُت: َرضِّ

يُت، قِّيَل: فَإِّنَّ َمَع َهُؤاَلءِّ َسْبعِّنَي أَْلًفا َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة، اَل حِّ  يَت؟ قـُْلُت: َرضِّ ، فـََقاَل: َرضِّ َشُة  َساَب هَلُْم "، فَأَْنَشأَ ُعكَّاالرَِّجالِّ
ُهْم، فَـ  نـْ َّ اَّللَِّّ، ادُْع اَّللََّ َأْن َُيَْعَلينِّ مِّ َْصٍن، َأَحُد َبينِّ َأَسدِّ ْبنِّ ُخَزمْيََة، فـََقاَل: اَي َنيبِّ ُهْم«، مثَّ أَْنَشأُ  ْبُن حمِّ نـْ َقاَل: »اللَُّهمَّ اْجَعْلُه مِّ

ُهْم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ادُْع اَّللََّ َأنْ  نـْ َا ُعكَّاَشُة«. َأخرجه مسند  رَُجٌل آَخُر مِّ ُهْم، قَاَل: »َسبَـَقَك هبِّ نـْ  . (4) أمحدَُيَْعَلينِّ مِّ
[ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد، والبزار أتم منه، والطبراني وأبو يعلى باختصار كثير، وأحد  3806]مسند:    (1)

 [ أسانيد أحمد والبزار، رجاله رجال الصحيح
تصرًا، ورواه [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم[ ]الهيثمي: رواه أحمد مطواًل ومخ3964  ،3819]مسند:    (2)

 [ أبو يعلى، ورجالهما في المطول رجال الصحيح
 [ ]شعيب: إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة[ ]شاكر: إسناده صحيح[  4339]مسند:  (3)
 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[ 3989 ،4000 ،3987]مسند:  (4)

 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأْرُجو    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  581] قَاَل: مسِّ
اَْن. قَاَل: »َأرْ   َيُكونُوا ثـُُلَث َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ« قَاَل:  ُجو َأنْ َأْن َيُكوَن َمْن يـَتَّبُِّعينِّ مِّْن أُمَّيتِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، رُْبَع َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ« قَاَل: َفَكربَّ

اَْن. قَاَل: »َأْرُجو َأْن َيُكونُوا الشَّْطَر«. َأخرجه مسند أمحد.   َفَكربَّ
إسناده صحيح على شرط مسلم14724  ،15114]مسند:   َورِ   [[ ]شعيب:  اأْلَْوَسِط،  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َواْلَبزَّاُر،  َأْحَمُد،  َرَواُه  َجاُل  ]الهيثمي: 

ِحيِح، َوَكَذِلَك َأَحُد ِإْسَناَدْي َأْحَمدَ   [ اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
 

َعُث يـَْوَم    -رضي هللا عنه    -عبد هللا)حم(    -[  582] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَبـْ
َعَث بـَْعثًا مِّْن ُذرِّيَّتَِّك إِّىَل النَّارِّ، فـَيَـُقوُل آدَ اْلقَِّياَمةِّ   ، َومِّْن َكْم؟ قَاَل: ُمَنادِّاًي يـَُنادِّي: اَي آَدُم، إِّنَّ اَّللََّ أيَُْمُرَك َأْن تـَبـْ ُم: اَي َربِّّ

: َمْن   اَئٍة تِّْسَعًة َوتِّْسعِّنَي "، فـََقاَل رَُجٌل مَِّن اْلَقْومِّ ي مِّنَّا بـَْعَد َهَذا اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »َهْل  فـَيـَُقاُل َلُه: مِّْن ُكلِّّ مِّ َهَذا النَّاجِّ
؟ َما أَنـُْتْم يفِّ النَّاسِّ إِّالَّ َكالشَّاَمةِّ يفِّ َصْدرِّ اْلَبعِّريِّ«.   َتْدُروَن َما أَنـُْتْم يفِّ النَّاسِّ

، َكمْ  ويف رواية أخرى،    أَبـَْعُث؟ ". َفذََكَر َمْعَناُه، َوقَاَل: " فـَيَـُقوُل آَدُم: اَي َربِّّ
 َأخرجه مسند أمحد.  

[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري،  3678  ،3677]مسند:  
 [ وهو ضعيف 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إِّنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يـَُقوُل يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو الدَّْرَداءِّ   -[  583] َعنِّ النَّيبِّ
ًدا إِّ  اَئٍة َوتِّْسَعًة َوتِّْسعِّنَي إِّىَل النَّارِّ، َوَواحِّ ْز مِّْن ُذرِّيَّتَِّك تِّْسَع مِّ َدَم: ُقْم َفَجهِّّ ىَل اجْلَنَّةِّ " فـََبَكى َأْصَحابُُه َوَبَكْوا مثَّ قَاَل: هَلُْم آلِّ

ي بَِّيدِّهِّ َما أُمَّيتِّ يفِّ اأْلَُممِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم »اْرفـَُعوا رُُءوَسُكْم فـََوالَّذِّي نـَْفسِّ ْلدِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   إِّالَّ َكالشَّْعَرةِّ اْلبَـْيَضاءِّ يفِّ جِّ
ُهْم. َأخرجه مسند أمحد. الثَـّْورِّ اأْلَسْ   َودِّ« َفَخفََّف َذلَِّك َعنـْ

 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: إسناده جيد27489]مسند: 
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َل يل مِّْن    -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك)حم(    -[  584] َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: َوَعَدينِّ َريبِّّ َأْن يُْدخِّ َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
اَئَة أَْلٍف " فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، زِّْداَن، قَاَل َلُه: »َوَهَكَذا« َوَأَشاَر بِّ  َّ اَّللَِّّ، زِّْداَن، فـََقاَل:  أُمَّيتِّ اجْلَنََّة مِّ َيدِّهِّ. قَاَل: اَي َنيبِّ

َّ اَّللَِّّ، زِّْداَن، فـََقاَل:  »َوَهَكَذا«. فـََقاَل َلُه ُعَمُر: َقْطَك اَي َأاَب َبْكٍر، قَاَل: َما لََنا َوَلَك اَي    »َوَهَكَذا« َوَأَشاَر بَِّيدِّهِّ. قَاَل: اَي َنيبِّ
َدٍة، َْفَنٍة َواحِّ اجْلَنََّة ُكلَُّهْم حبِّ النَّاَس  َل  يُْدخِّ َأْن  قَادٌِّر  إِّنَّ اَّللََّ  ُعَمُر:  َلُه  قَاَل  ؟  اخْلَطَّابِّ َعَلْيهِّ َوسَ   اْبَن  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ لََّم:  قَاَل 

 »َصَدَق ُعَمُر«.
َل اجْلَنََّة مِّْن أُمَّيتِّ َأْربَـ ويف رواية أخرى،   َعمِّاَئةِّ أَْلٍف« فـََقاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ اَّللََّ َوَعَدينِّ َأْن يُْدخِّ

مَجََع َكفَُّه، قَاَل: زِّْداَن اَي َرُسوَل اَّللَِّّ. قَاَل: »َوَهَكَذا«، فـََقاَل ُعَمُر َحْسُبَك  أَبُو َبْكٍر: زِّْداَن اَي َرُسوَل اَّللَِّّ. قَاَل: »َوَهَكَذا« وَ 
ُ اجْلَنََّة ُكلََّنا فـََقا َلَنا اَّللَّ َأْدَخَل َخْلَقُه   َل ُعَمُر: إِّنَّ اَّللََّ إِّْن َشاءَ اَي َأاَب َبْكٍر، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: َدْعينِّ اَي ُعَمُر، َوَما َعَلْيَك َأْن يُْدخِّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َصَدَق ُعَمُر«. ٍد، فـََقاَل النَّيبِّ  اجْلَنََّة بَِّكفٍّ َواحِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  

ِفي 12695  ،13007]مسند:   َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  والشواهد[  المتابعات  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في 
 [ اأْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ 

 

السلمي  )حب(  -[  585] بن عبيد  َريبِّّ    -رضي هللا عنه    -عتبة  َوَسلََّم: »إِّنَّ  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى  قَاَل  قَاَل: 
َساٍب، مثَّ يـُْتبُِّع ُكلَّ أَْلٍف بَِّسْبعِّنَي   َل مَِّن أُمَّيتِّ اجْلَنََّة َسْبعِّنَي أَْلًفا بَِّغرْيِّ حِّ أَْلًفا، مثَّ َُيْثِّي بَِّكفِّهِّ َثاَلَث َحثـََياٍت«،  َوَعَدينِّ َأْن يُْدخِّ

ُ يفِّ   ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ السَّْبعِّنَي أَْلًفا اأْلَُوَل ُيَشفُِّعُهُم اَّللَّ َأْن آاَبئِّهِّْم َوأُمََّهاَتِِّّْم َوَعَشائِّرِّهِّْم، َوَأْرُجو  َفَكربََّ ُعَمُر، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ
رِّ«  . أخرجه ابن حبان َُيَْعَل أُمَّيتِّ َأْدَّن احْلَثـََواتِّ اأْلََواخِّ

 [ ]شعيب: صحيح لغيره[  حسن أو صحيح]االلباني:  [7247بان: ]ح
 
دِّ،    -رضي هللا عنه    -الفلتان بن عاصم  ()حب   –[  586] ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ اْلَمْسجِّ ِّّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: ُكنَّا قـُُعوًدا َمَع النَّيبِّ

دِّ، فـََقاَل: »اَي ُفاَلُن أََتْشَهُد َأيّنِّ َرُسوُل اَّللَِّّ؟ «، قَاَل: اَل  ي يفِّ اْلَمْسجِّ ، قَاَل: »أَتـَْقَرأُ التـَّْورَاَة؟  َفَشَخَص َبَصُرُه إِّىَل رَُجٍل مَيْشِّ
قَ  َأَشاُء  «،  َلْو  بَِّيدِّهِّ  ي  نـَْفسِّ َوالَّذِّي  قَاَل:  »َواْلُقْرآَن«،  قَاَل:  نـََعْم،  قَاَل:   ،» جْنِّيَل؟  »َواإْلِّ قَاَل:  نـََعْم،  قَاَل: مثَّ  اَل:  َلَقَرْأتُُه، 

ثْـَلَك، َوَمَثَل أُمَّ  ؟ «، قَاَل: جَنُْد مِّ جْنِّيلِّ َدُه، فـََقاَل: »جتُِّدينِّ يفِّ التـَّْورَاةِّ َواإْلِّ تَِّك، َوَمَثَل خُمْرَِّجَك، وَُكنَّا نـَْرُجو َأْن َتُكوَن فِّيَنا،  أُْنشِّ
َ َذاَك؟ « قَاَل: إِّ  نَّ َمَعُه مِّْن أُمَّتِّهِّ َسْبعِّنَي أَْلًفا،  فـََلمَّا َخَرْجَت خَتَوَّفْـَنا َأْن َتُكوَن أَْنَت، فـََنَظْراَن فَإَِّذا لَْيَس أَْنَت ُهَو، قَاَل: »َوملِّ

حِّ  َعَلْيهِّْم  رٌي،  لَْيَس  َيسِّ نـََفٌر  َمَعَك  َما  َوإِّنَّ  عَِّقاَب،  َواَل  »َساٌب،  ُْم  قَاَل:  َوإِّهنَّ  ، أَلُمَّيتِّ َا  َوإِّهنَّ ُهَو،  أَلَاَن  بَِّيدِّهِّ  ي  نـَْفسِّ فـََوالَّذِّي 
 .أخرجه ابن حبان أَلَْكثـَُر مِّْن َسْبعِّنَي أَْلًفا َوَسْبعِّنَي أَْلًفا َوَسْبعِّنَي أَْلًفا«

 إسناد صحيح[   :صحيح[ ]الدارانيي: ]االلبان [6580]حبان: 
 
أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكْم إِّنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعةِّ َشْيٌء   -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك  ()حب  –[  587] قَاَل: نـََزَلْت }اَي 

َا َصْوَتُه َحَّتَّ اَثَب إِّلَْيهِّ  1]احلج:  َعظِّيٌم{   رٍي َلُه، فـََرَفَع هبِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوُهَو يفِّ َمسِّ ِّّ َصلَّى اَّللَّ اَل:  َأْصَحابُُه، مثَّ قَ [ َعَلى النَّيبِّ
النَّارِّ مِّنْ  بـَْعَث  فَابـَْعْث  ُقْم  اَي آَدُم،  َدَم:  َوَعاَل آلِّ َجلَّ   ُ يـَُقوُل اَّللَّ يـَْوَم  َهَذا؟  يـَْوٍم  َوتِّْسَعًة    »أََتْدُروَن َأيُّ  اَئٍة  تِّْسَع مِّ أَْلٍف  ُكلِّّ 

  ُ ُّ َصلَّى اَّللَّ ي  َوتِّْسعِّنَي«، َفَكرُبَ َذلَِّك َعَلى اْلُمْسلِّمِّنَي، فـََقاَل النَّيبِّ ُروا، فـََوالَّذِّي نـَْفسِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َسدُِّدوا، َوقَارِّبُوا، َوأَْبشِّ
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ٍء َقطُّ  خَلَلِّيَقَتنْيِّ َما َكانـََتا َمَع َشيْ نَّ َمَعُكْم بَِّيدِّهِّ َما أَنـُْتْم يفِّ النَّاسِّ إِّالَّ َكالشَّاَمةِّ يفِّ َجْنبِّ اْلَبعِّريِّ، َأْو َكالرَّْقَمةِّ يفِّ ذِّرَاعِّ الدَّابَّةِّ، َوإِّ 
»  . أخرجه ابن حبان إِّالَّ َكثَـَّرََتُه أيَُْجوَج َوَمْأُجوَج َوَمْن َهَلَك مِّْن َكَفَرةِّ اجلِّنِّّ َواإْلِّْنسِّ

 إسناده صحيح على شرط الشيخين[   :صحيح[ ]شعيب]االلباني:  [7354]حبان: 
 

 النوع اخلامس 
صلى هللا عليه   -قال: »خرجُت ليلة من الليايل، فإذا رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو ذر الغفاري  -[  588]

ميشي وحده، ليس معه إنسان، قال: فظَننُت أنه يكره أن ميشَي معه أحد، قال: فجعلُت أمشي يف ظل القمر،    -وسلم
أبو ذر، جعلين هللا تـََعاَلْه، قال: فمشيُت معه ساعة،    فالتفَت فرآين، فقال: َمن هذا؟ فقلت:  فِّداك، قال: اي أاب ذر، 

فقال: إن املُْكثِّريَن هم املُقِّلُّون يوم القيامة إال من أعطاه هللا خريًا، فنفح فيه عن ميينه، ومشاله، وبني يديه، ووراءه، وعمل 
ع إليك، ق ال: فأْجَلَسين يف قَاع حوله حجارة،  فيه خريًا، قال: فمَشْيُت معه ساعة، فقال يل: اجلس هاهنا، حَّت أْرجِّ

فقال يل: اجلس هاهنا، حَّت أرجع إليك، قال: فانطلق يف احلرَّة، حَّت ال أراه، فـََلبَِّث عين، فأطال اللُّبَث مث إين مسعُته  
ْ، فقلت: اي نيبَّ هللا جعلين هللا فداك، َمن ُتكلِّّ  ُم يف جانب  يقول وهو ُمقبل: وإن سرق، وإن زّن؟ قال: فلما جاء مل أْصربِّ

ْر أمَّتك أنَّه َمن مات ال   احلرَّة، ما مسعُت أحدًا يرجع إليك شيئاً؟ قال: ذاك جربيل، عرض يل يف جانب احلرة، فقال: َبشِّّ
ُيشرك ابهلل شيئاً دخل اجلنة، فقلُت: اي جربيل، وإن سرق، وإن زّن؟ قال: نعم، قلُت: اي رسوَل هللا وإن سرق وإن زّن؟  

 . قلت: وإن سرق وإن زّن؟ قال: نعم، وإن شرب اخلمر« أخرجه البخاري ومسلمقال: نعم، قال: 
أن يكون من  البخاري، وإبسقاطه ُيتمل  ليس عندان يف كتاب مسلم »اي رسول هللا« وصح يف رواية  قال احلميديُّ: 

 خماطبة جربيل عليه السالم.
 [ ]صحيح[ 6756]جامع: 

 

: »كلُّ أُمَّيت يدخلون اجلنة إال  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النيب    -رضي هللا عنه    -)خ( أبو هريرة    -[  589]
 . َمن أىب، فقالوا: ]اي رسوَل هللا[ َمن أيىب؟ قال: َمن أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب« أخرجه البخاري

 [ ]صحيح[ 6757]جامع: 
 

َعَها مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ   أبو أمامة )حم(    -[  590] ، َمرَّ َعَلى َخالِّدِّ ْبنِّ يَزِّيَد ْبنِّ ُمَعاوِّيََة َفَسأََلُه َعْن أَْلنَيِّ َكلَِّمٍة مسِّ  َصلَّى  اْلَباهِّلِّيَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأاَل ُكلُُّكْم يَ  َراَد  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: مسِّ ْدُخُل اجْلَنََّة إِّالَّ َمْن َشَرَد َعَلى اَّللَِّّ شِّ

 اْلَبعِّريِّ َعَلى َأْهلِّهِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 
]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوَرَواُه ِفي اْلَكِبيِر َمْوُقوًفا َعَلى    [[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل علي بن خالد 22226]مسند:  

 [ َوِإْسَناُدُهَما َحَسنٌ  ..ُأَماَمَة... َأِبي

 

ي    -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )حب(   -[  591] ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َوالَّذِّي نـَْفسِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
اْلَبعِّريِّ«، قَاُلوا: اَي َرسُ  َرادِّ  َأىَب َوَشَرَد َعَلى اَّللَِّّ َكشِّ لََتْدُخُلنَّ اجْلَنََّة ُكلُُّكْم إِّالَّ َمْن  َيْدُخَل اجلَْ بَِّيدِّهِّ،  َأْن  نََّة؟  وَل اَّللَِّّ، َوَمْن أيَْىَب 

 . أخرجه ابن حبانقَاَل: »َمْن َأطَاَعينِّ َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َعَصاينِّ فـََقْد َأىَب« 
 [  رجاله ثقات  :صحيح[ ]شعيب]االلباني:  [17]حبان: 
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َلًة مَِّن    -رضي هللا عنه    -أبو ذر)حم(    -[  592] لَيـْ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ قَاَم  اْلعَِّشاءِّ  قَاَل:  َصاَلةِّ  اللََّيايلِّ يفِّ 
، مثَّ خَتَلََّف َأْصَحاٌب َلُه ُيَصلُّوَن، فـََلمَّا رََأى قَِّياَمُهْم َوخَتَلَُّفُهْم اْنَصَرَف إِّىَل رَ  ْلَقْومِّ ْحلِّهِّ، فـََلمَّا رََأى اْلَقْوَم َقْد َأْخَلْوا  َفَصلَّى ابِّ

فَ  َفَصلَّى،  َمَكانِّهِّ  إِّىَل  رََجَع  فـََقاَم  اْلَمَكاَن،  َمْسُعوٍد  اْبُن  َجاَء  مثَّ  ميِّينِّهِّ،  َعْن  فـَُقْمُت  بَِّيمِّينِّهِّ  إِّيَلَّ  فََأْوَمَأ  َخْلَفُه،  فـَُقْمُت  ْئُت  جِّ
َنا ُيَصلِّّي ُكلُّ رَُجٍل مِّنَّ  َالِّهِّ، فـَُقْمَنا َثاَلثـَتـُ َمالِّهِّ، فـََقاَم َعْن مشِّ هِّ َخْلفِّي َوَخْلَفُه، فََأْوَمَأ إِّلَْيهِّ بِّشِّ ُلو مَِّن اْلُقْرآنِّ َما َشاَء  ا بِّنَـْفسِّ ، َويـَتـْ
ُدَها َحَّتَّ َصلَّى اْلَغَداَة، فـَبَـْعَد َأْن َأْصَبْحَنا َأْومَ  يٍَة مَِّن اْلُقْرآنِّ يـَُردِّّ ُلَو، فـََقاَم آبِّ ُ َأْن يـَتـْ ْأُت إِّىَل َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعوٍد: َأْن َسْلُه  اَّللَّ

يبِّ أَْنَت َوأُمِّّ َما َأرَاَد إِّىَل َما َصَنَع اْلَبارِّ  ي، ُقْمَت َحَة؟ فـََقاَل اْبُن َمْسُعوٍد بَِّيدِّهِّ: اَل َأْسأَلُُه َعْن َشْيٍء َحَّتَّ ُُيَدَِّث إِّيَلَّ، فـَُقْلُت: ِبَِّ
  » ُمَّيتِّ يٍَة مَِّن اْلُقْرآنِّ َوَمَعَك اْلُقْرآُن؟ َلْو فـََعَل َهَذا بـَْعُضَنا َوَجْداَن َعَلْيهِّ قَاَل: »َدَعْوُت ألِّ ْبَت، َأْو َماَذا رُدَّ  آبِّ قَاَل: َفَماَذا ُأجِّ

أُبَ  َأَفاَل  قَاَل:  الصَّاَلَة«  تـَرَُكوا  طَْلَعًة  ُهْم  نـْ مِّ َعَلْيهِّ َكثِّرٌي  اطََّلَع  َلْو  لَّذِّي  ابِّ ْبُت  »ُأجِّ قَاَل:  »بـََلى«.  َعَلْيَك؟  قَاَل:  النَّاَس؟  ُر  شِّّ
ََجرٍ  حبِّ َقْذَفٍة  مِّْن  َقرِّيًبا  ُمْعنًِّقا  اْلعَِّباَدةِّ.  فَاْنطََلْقُت  َعنِّ  َنَكُلوا  ََذا  هبِّ النَّاسِّ  إِّىَل  َعْث  تـَبـْ إِّْن  إِّنََّك  اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  ُعَمُر:  فـََقاَل   ،

فَإِّنَّ  هَلُْم  تـَْغفِّْر  َوإِّْن  عَِّباُدَك  ُْم  فَإِّهنَّ تـَُعذِّهْبُْم  }إِّْن  اآْليَُة:  َوتِّْلَك  فـََرَجَع.  اْرَجْع،  َأنِّ  اْلَعزِّ فـََناَداُه:  أَْنَت  ]املائدة:  َك  احْلَكِّيُم{  يُز 
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 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  [[ ]شعيب: إسناده حسن 21496 ،21495]مسند: 
 

 النوع السادس 
قال: »ال ميوُت رجل    -صلى هللا عليه وسلم  -: عن النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)م( أبو موسى األشعري    -[  593]

مسلم إال أدخل هللا مكانه الناَر يهودايً، أو نصرانياً، قال: فاستْحَلَف عمُر بُن عبد العزيز أاب بُردة ابلذي ال إله إال هو  
هو ابن أيب    -؟ قال: فحلف له، فلم ُيدِّثين سعيد  -هللا عليه وسلمصلى    -ثالث مرات: أن أابه حدثه عن رسولِّ هللا  

ويف رواية »إذا كان يوُم القيامة دفع هللا إىل كل   «.قوَله  -هو ابن عتبة    -أنه استحلفه، ومل ينكر على َعْون    -بُردة  
 مسلم يهودايً أو نصرانياً فيقول: هذا َفَكاُكك من النار«. 

اليهود   على  ويضُعها  هلم،  فيغفرها هللا  اجلبال،  أمثال  بذنوب  املسلمني  من  انس  القيامة  يوم  »ُييء  قال:  أخرى  ويف 
أدري ِمن الشك؟ قال أبو بردة: فحدَّثُت به عمر بن عبد العزيز،  قال أبو َرْوح: ال    -فيما أحسب ]أان[  -والنصارى  

 . ؟ قلُت: نعم« أخرجه مسلم-صلى هللا عليه وسلم -فقال: أبوك حدَّثك هبذا عن النيبِّّ 
 [ ]صحيح[ 6758]جامع: 

 
مالك  )جه(   -[  594] بن  عنه    -أنس  اأْلُمَّةَ   -رضي هللا  َهذِّهِّ  إِّنَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل    قَاَل: 

َْيدِّيَها، فَإَِّذا َكاَن يـَْوُم اْلقَِّياَمةِّ، ُدفَِّع إِّىَل ُكلِّّ رَُجٍل مَِّن اْلُمْسلِّمِّنَي رَُجلٌ  اُؤَك مَِّن اْلُمْشرِّكِّنَي، فـَيـَُقاُل: َهَذا فِّدَ  َمْرُحوَمٌة، َعَذاهُبَا ِبِّ
 . ابن ماجه أخرجه . مَِّن النَّارِّ "

]شعيب: إسناده ضعيف، جبارة بن المغلس    ]األلباني: صحيح[  [ هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة البوصيري:  [ ]4292  ]ماجه:
  وكثير بن ُسليم ضعيفان[

 

 النوع السابع 
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قال: »إن هللا ال ُيمع   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمر   -[ 595]
 . على ضاللة، وَيُد هللا على اجلماعة، ومن َشذَّ َشذَّ إىل النار« أخرجه الرتمذي -أو قال: أمة حممد  -أمَّيت 

[ ]عبد القادر: في سنده سليمان بن سفيان التيمي المدني، وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه[ ]األلباني: 6761]جامع: 
 [ حديث حسن أو صحيح بطرقه وشواهده :شعيب]  [صحيح من دون "و من شذ" 

 

َع هللا على  قال: »َلْن ُيم -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د( عوف بن مالك   -[ 596]
 .هذه األمة سيفني: َسْيفاً منها، وَسْيفاً من َعُدوِّها« أخرجه أبو داود

 ]األلباني: صحيح[ [ ]شعيب: إسناده حسن[ إسناده حسن [ ]عبد القادر: 6763]جامع: 
 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: عن أبيه »أنه أْقبل مع النيبِّّ  -رمحه هللا    -)م( عامر بن سعد بن أيب وقاص    -[  597]
ذاَت يوم من العالية، حَّت إذا مرَّ ِبسجد بين معاويَة دخل فركع فيه ركعتني، وصلَّْينا معه، ودعا ربَّه طوياًل، مث انصرف 

ني، ومنعين واحدة، سألُت ريب أن ال يُهلَِّك أميت ابلسََّنة؟ فأْعطانيها، وسألته  إلينا، فقال: سألُت ريب ثالاثً، فأْعطاين اثنت
 .أن ال يُهلِّك أميت ابلغَرق؟ فأعطانيها، وسألته أن ال ُيعل ِبَسهم بينهم، َفَمنَـَعنِّيها« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6765]جامع: 
 

  -قال: »جاءان عبُد هللا ابُن عمر يف بين معاوية   -رمحه هللا    -)ط( عبد هللا بن عبد هللا بن جابر بن عتيك   -[  598]
يف مسجدكم هذا؟   -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: هل تدرون أين صلَّى رسول هللا    -وهي قرية من قرى األنصار  

ما الثالُث اليت دعا هبنَّ فيه؟ قلت: نعم، قال: فأخربين  فقال يل: هل تدري    -وأشرُت إىل انحية منه    -فقلت له: نعم  
ِبَسهم   َُيعَل  ال  ِبن  ودعا  فُأعطيهما،  ابلسنني،  يُهلكهم  وال  من غريهم،  عدّوًا  عليهم  يُْظهِّر  ال  ِبن  دعا  فقلت:  هبنَّ، 

   .املوطأ«بينهم، فُمنَِّعها، قال: َصَدْقَت، قال ابُن عمر: فلن يزال اهلَْرُج إىل يوم القيامة« أخرجه »
 ]الهاللي: صحيح[ [  إسناده صحيح: رعبد القاد [ ] 6766]جامع: 

 

صالة    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »صلَّى بنا رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت س( خباب بن األرت    -[  599]
فيها   رَْغبة ورَْهَبة، إين سألُت هللا  إهنا صالُة  قال: أجل؛  فقالوا: اي رسول هللا، صلَّْيَت صالة مل تكن تصلِّّيها؟  فأطاهلا، 

أنه ال يُهلك أميت بَِّسَنة، فأعطانيها، وسأْلُته أن ال ُيَسلِّّط عليهم عدّوًا من    ثالاثً، فأعطاين اثنتني، ومنعين واحدة، سألُته
 غريهم، فأعطانيها، وسألته أن ال يُذِّيق بعَضهم ِبَس بعض، فمنعنيها« أخرجه الرتمذي. 

رََقب رسوَل هللا   ن صالته جاءه  يف ليلة صالَّها، فلما فرغ م  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي: »أن خّباابً 
صلى    -خّباب، فقال: اي رسول هللا، ِبيب أنت وأمِّّي، لقد صلَّيَت الليلَة صالة ما رأيُتك صلَّيَت حنوها؟ قال رسوُل هللا  

: أجل؛ إهنا صالُة رََغب ورََهب، سألت ريب عز وجل ثالث خصال، فأعطاين اثنتني، ومنعين واحدة،  -هللا عليه وسلم
ا أهلك به األمم، فأعطانيها، وسألت ريب: أن ال يُظهِّر علينا عدّوًا من غريان، فأعطانيها،  سألت ريب: أن ال يهلكنا ِب

َيعاً، فمنعنيها«  . وسألت ريب أن ال يـُْلبَِّسنا شِّ
 [ صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6767]جامع: 
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: »إن من أميت  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري    -[  600]
َمن يشفع يف الفِّئامِّ من الناس، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم َمن يشفع للُعْصبةِّ، ومنهم يشفع للواحد، حَّت يدخلوا  

 . اجلنة« أخرجه الرتمذي

الترمذي: هذا حديث  حسن[    ]الترمذي: هذا حديث[  6768]جامع:   القادر: إسناده ضعيف ويشهد له معنى الحديث بعده، وقال  ]عبد 
 حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره[ 

 

بن جبل  )جه(   -[  601] فََأطَاَل    -رضي هللا عنه  -معاذ  َصاَلًة،  يـَْوًما  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: َصلَّى 
قـُْلَنا:   اْنَصَرَف  فـََلمَّا  قَاُلوا:    -فِّيَها،  َورَْهَبٍة،    -َأْو  رَْغَبٍة  َصاَلَة  َصلَّْيُت  »إِّيّنِّ  قَاَل:  الصَّاَلَة،  اْليَـْوَم  َأطَْلَت  اَّللَِّّ  َرُسوَل  اَي 

ُيَسلِّّ َسأَلْ  اَل  َأْن  َسأَْلُتُه  َدًة،  َواحِّ َعَليَّ  َوَردَّ  اثـْنَـَتنْيِّ  فََأْعطَاينِّ  َثاَلاًث،  ُمَّيتِّ  ألِّ َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللََّ  َغرْيِّهِّْم،  ُت  مِّْن  َعُدوًّا  َعَلْيهِّْم  َط 
نَـُهْم، فـََردََّها َعَليَّ«فََأْعطَانِّيَها، َوَسأَْلُتُه َأْن اَل يـُْهلَِّكُهْم َغَرقًا، فََأْعطَانِّيَها، َوَسأَْلُتُه   .  َأْن اَل َُيَْعَل ِبََْسُهْم بـَيـْ

وَد َصلَّى َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصاَلًة فََأْحَسَن فِّيَها اْلقَِّياَم َواخْلُُشوَع َوالرُُّكوَع َوالسُّجُ ويف رواية عند أمحد قال،  
َا َصاَلُة رََغٍب َورََهبٍ  َعَث َعَلى أُمَّيتِّ قَاَل: " إِّهنَّ َدًة َسأَْلُتُه َأْن اَل يـَبـْ فِّيَها َثاَلاًث، فََأْعطَاينِّ اثـْنَـَتنْيِّ َوَزَوى َعينِّّ َواحِّ    َسأَْلُت هللاَ 

ُجوًعا  ُلُهْم  تـَْقتـُ َسَنًة  َعَلْيهِّْم  َعَث  يـَبـْ اَل  َأْن  َوَسأَْلُتُه  فََأْعطَانِّيهِّ،  فـََيْجَتاَحُهْم  َغرْيِّهِّْم  مِّْن  َُيَْعَل  فَ   َعُدوًّا  اَل  َأْن  َوَسأَْلُتُه  َأْعطَانِّيهِّ، 
نَـُهْم فـََردََّها َعَليَّ ".   . ابن ماجهأخرجه  ِبََْسُهْم بـَيـْ

]شعيب: إسناده ضعيف لجهالة رجاء    ]األلباني: صحيح[: إسناده صحيح رجاله ثقات[  البوصيري ][  22125]مسند:  [  3951  ]ماجه:
 [ األنصاري 

 

قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َسَفٍر َصلَّى ُسْبَحَة    -رضي هللا عنه  -  أنس بن مالك)حم(    -[  602]
َثاَلاثً  َريبِّّ  َسأَْلُت  َورَْهَبٍة،  رَْغَبٍة  َصاَلَة  َصلَّْيُت  إِّيّنِّ   " قَاَل:  اْنَصَرَف  فـََلمَّا  رََكَعاٍت،  ََثَانِّ  َتنْيِّ الضَُّحى  ثِّنـْ فََأْعطَاينِّ  َوَمنَـَعينِّ  ،   ،

َعُدوَُّهمْ  َعَلْيهِّْم  يُْظهَِّر  اَل  َأْن  َوَسأَْلُتُه  فـََفَعَل.  نِّنَي،  لسِّّ أُمَّيتِّ ابِّ َتلَِّي  يـَبـْ اَل  َأْن  َسأَْلُت  َدًة:  يـَْلبَِّسُهْم  َواحِّ اَل  َأْن  َوَسأَْلُتُه  فـََفَعَل،   ،
يَـًعا، فََأىَب َعَليَّ ". َأخرجه مسند أمحد.   شِّ

 [ عيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ [ ]ش12589 ،12486]مسند: 

 

َزَوى يلِّ    -رضي هللا عنه   -شداد بن أوس)حم(    -[  603] إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ  قَاَل: "  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ 
َزْينِّ اأْلَ اأْلَْرَض َحَّتَّ رَأَْيُت   َها، َوإِّيّنِّ ُأْعطِّيُت اْلَكنـْ نـْ ُلُغ َما ُزوَِّي يلِّ مِّ بـَْيَض َواأْلَمْحََر، َمَشارِّقـََها َوَمغَارِّهَبَا، َوإِّنَّ ُمْلَك أُمَّيتِّ َسيَـبـْ

يَـًعا،  َوإِّيّنِّ َسأَْلُت َريبِّّ َعزَّ َوَجلَّ اَل يـُْهلُِّك أُمَّيتِّ بَِّسَنٍة بَِّعامٍَّة، َوَأْن اَل ُيَسلَِّّط َعَليْ  هِّْم َعُدوًّا فـَيـُْهلَِّكُهْم بَِّعامٍَّة، َوَأْن اَل يـُْلبَِّسُهْم شِّ
َوإِّيّنِّ  يـَُردُّ،  اَل  فَإِّنَُّه  َقَضاًء،  َقَضْيُت  إَِّذا  إِّيّنِّ  حُمَمَُّد  »اَي  َوقَاَل:  بـَْعٍض،  ِبََْس  بـَْعَضُهْم  يُذِّيَق  اَل  َواَل  َأْن  ُمَّتَِّك  ألِّ ُتَك  َأْعطَيـْ َقْد   

َواُهْم فـَيـُْهلُِّكوُهْم بَِّعامٍَّة، َحَّتَّ َيُكوَن بـَْعُضُهمْ ُأْهلَِّكُهْم بِّ   يـُْهلُِّك بـَْعًضا، َوبـَْعُضُهْم  َسَنٍة بَِّعامٍَّة، َواَل ُأَسلَِّّط َعَلْيهِّْم َعُدوًّا ِمَِّّْن سِّ
 يـَْقُتُل بـَْعًضا، َوبـَْعُضُهْم َيْسيبِّ بـَْعًضا«
َعَلْيهِّ وَ  ُّ َصلَّى هللاُ  َع السَّْيُف يفِّ أُمَّيتِّ مَلْ  قَاَل: َوقَاَل النَّيبِّ لِّّنَي، فَإَِّذا ُوضِّ َسلََّم: " َوإِّيّنِّ اَل َأَخاُف َعَلى أُمَّيتِّ إِّالَّ اأْلَئِّمََّة اْلُمضِّ

ُهْم إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ "   . َأخرجه مسند أمحد. يـُْرَفْع َعنـْ
 [ أحمد رجال الصحيح [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجال17115]مسند: 
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َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َسأَْلُت َريبِّّ َعزَّ َوَجلَّ    -رضي هللا عنه  -)حم( أبو َبْصَرَة اْلغَِّفارِّيِّّ    -[  604]
َدًة: َسأَْلُت اَّللََّ َعزَّ   َوَجلَّ َأْن اَل َُيَْمَع أُمَّيتِّ َعَلى َضاَلَلٍة فََأْعطَانِّيَها، َوَسأَْلُت اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ  َأْربـًَعا فََأْعطَاينِّ َثاَلاًث َوَمنَـَعينِّ َواحِّ

نِّنَي كَ  لسِّّ َلهُ َأْن اَل يُْظهَِّر َعَلْيهِّْم َعُدوًّا مِّْن َغرْيِّهِّْم، َوَسأَْلُت اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن اَل يـُْهلَِّكُهْم ابِّ ْم فََأْعطَانِّيَها،  َما َأْهَلَك اأْلَُمَم قـَبـْ
يَـًعا َويُذِّيَق بـَْعَضُهْم ِبََْس بـَْعٍض َفَمنَـَعنِّيَها ". َأخرجه مس  ند أمحد. َوَسأَْلُت اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن اَل يـَْلبَِّسُهْم شِّ

 [ ُيسمَّ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه راٍو لم 27224]مسند: 

 

:  جابر بن عتيك)حم(    -[  605] ، أَنَُّه قَاَل: َجاَءاَن َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن ُعَمَر، يفِّ َبينِّ ُمَعاوِّيََة قـَْريٍَة مِّْن قـَُرى اأْلَْنَصارِّ، فـََقاَل يلِّ
دُِّكْم َهَذا؟ ْنُه، فـََقاَل:    َهْل َتْدرِّي أَْيَن َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّْن َمْسجِّ َيٍة مِّ فـَُقْلُت: نـََعْم فََأَشْرُت َلُه إِّىَل اَنحِّ

ْينِّ هبِِّّنَّ فـَُقْلُت: " َدَعا ِبَِّ  ْن اَل يُْظهَِّر َعَلْيهِّْم َعُدوًّا مِّْن َهْل َتْدرِّي َما الثَّاَلُث الَّيتِّ َدَعا هبِِّّنَّ فِّيهِّ؟، فـَُقْلُت: نـََعْم. قَاَل: فََأْخربِّ
نَـُهْم: َفَمنَـَعنِّيَها " قَاَل: َصَدْقَت،  َغرْيِّهِّْم، َواَل يـُهْ  ْن اَل َُيَْعَل ِبََْسُهْم بـَيـْ نِّنَي فَأُْعطِّيَـُهَما، َوَدَعا ِبَِّ لسِّّ َفاَل يـََزاُل اهْلَْرُج إِّىَل  لَِّكُهْم ابِّ

 يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ. َأخرجه مسند أمحد.
 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  [ ]شعيب: حديث صحيح، وقد اختلف فيه الرواة على مالك[23749]مسند: 

 

 النوع الثامن 
: كنت مع رهط إبيلياَء، فقال عبد هللا ابن أيب اجلدعاء: مسعُت رسوَل  -رمحه هللا  -)ت( عبد هللا بن شقيق   -[ 606]

قال: »يدخل اجلنَة بشفاعة رجل من أميت: أكثُر من بين متيم، قلنا: سواك اي رسول هللا؟   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
 . قال: نعم سواَي«. أخرجه الرتمذي

 [ صحيح]األلباني:  [قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب، وهو كما قال عبد القادر: [ ] 6769]جامع: 
 

َع َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " لََيْدُخَلنَّ اجْلَنََّة بَِّشَفاَعةِّ   -رضي هللا عنه  - أبو أمامة )حم(  -[ 607] أَنَُّه مسِّ
ْثُل َأَحدِّ  ، َأْو مِّ ْثُل احْلَيَّنْيِّ ٍّ مِّ يَعُة مِّْن ُمَضَر؟ فـََقاَل:  رَبِّيَعَة َوُمَضَر ". فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللاِّ، َأَوَما رَبِّ   احْلَيَّنْيِّ:رَُجٍل لَْيَس بَِّنيبِّ

َا َأُقوُل َما أُقـَوَُّل "   . َأخرجه مسند أمحد. " إَِّّنَّ

[ ]شعيب: صحيح بطرقه وشواهده دون قوله: "فقال رجل: يا رسول هللا... إلخ"، فهي  22297  ،22250  ،22216  ،22215]مسند:  
 [ زيادة شاذة لم ترد إال في حديث أبي أمامة

 

 النوع التاسع 
: »َمَثُل أميت مثُل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك   -[ 608]

   . أخرجه الرتمذي ُره خري، أم أوَّلُه؟« املطر: ال يُدرى آخِّ 
 [ حسن صحيح[ ]األلباني: صحيح بطرقه: رعبد القاد]]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 6770]جامع: 

 

: »عصابتان من أميت أحرزُها  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( ثوابن   -[ 609]
 . هللا من النار: عصابة تـَْغُزو اهلنَد، وعصابة تكون مع عيسى ابن مرمي« أخرجه النسائي
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 ]الرسالة: حسن[  ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[[ 6771]جامع: 
 
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمَثُل أُمَّيتِّ َمَثُل اْلَمَطرِّ   -رضي هللا عنه    -  عمار بن ايسر)حم(    -[ 610]

ُرُه«  . َأخرجه مسند أمحد. اَل يُْدَرى َأوَّلُُه َخرْيٌ َأْم آخِّ
َأنَُّه [ ]شعيب: حديث قوي بطرقه وشواهده، وهذا إسناد  18881]مسند:   ِإالَّ  ِحيِح  ِرَجاُل الصَّ َأْحَمَد  ِرَجاُل  ]الهيثمي:  ضعيف النقطاعه[ 

 [ ُمْنَقِطعٌ 
 

 النوع العاشر 
: »ال يزال انس  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م( املغرية بن شعبة   -[ 611]

 من أميت ظاهرين حَّت أيتَيهم أْمُر هللا وهم ظاهرون«.
 قال أبو عبد هللا: هم أهل العلم. أخرجه البخاري ومسلم. 

 ويف رواية »ال تزال طائفة من أميت ظاهرين... وذكره«.  
 . أخرى »لن يزال قوم من أميت ظاهرين على الناس... وذكره«ويف 

 [ ]صحيح[ 6774]جامع: 
 
: »ال يزال أهل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( سعد بن أيب وقاص   -[ 612]

 . الغرب ظاهرين على احلق حَّت تقوم الساعة« أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 6775]جامع: 

 

: »ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على  -صلى هللا عليه وسلم -)م ت د( ثوابن: قال: قال رسوُل هللا   -[ 613]
 . احلق، ال يضرُّهم َمن َخَذهلم حَّت أييَت أْمُر هللا وهم كذلك« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6776]جامع: 
 
صلى هللا   -مسعُت رسوَل هللا   -وهو خيطب  -قال  -  ما رضي هللا عنه -)خ م( معاوية بن أيب سفيان   -[ 614]

يقول: »ال تزال من أميت أمَّة قائمة ِبمر هللا ال يضرهم َمن َخَذهلم وال َمن خاَلَفهم حَّت أييت أمر هللا وهم   -عليه وسلم
 على ذلك«. 

مسع  فقال معاوية: هذا مالك بن خيامر يزعم أنه  -أو ابلشام  -قال ابن خُيامِّر: مسعت معاذًا يقول: هم أهل الشام  
 معاذا يقول: وهم ابلشام. 

: »َمن يُرِّدِّ هللا به َخرْياً يـَُفقِّّْهُه يف الدِّين، وال تزاُل عَِّصابة من  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: قال يل رسوُل هللا 
 .املسلمني يقاتلون على احلق: ظاهرين على من انَوأُهْم إىل يوم القيامة« أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 6777]جامع: 
 

: »إذا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( معاوية بن قرة: عن أبيه   -[ 615]
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َفَسَد أْهُل الشام فال خري لكم، وال تزال طائفة من أميت منصورين، ال يضرهم َمْن َخَذهَلُم حَّت تقوم الساعة«. قال  
 . حلديث. أخرجه الرتمذي]ابن[ املديين: هم أصحاب ا 

 [ صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6778]جامع: 
 
: »ال تزال طائفة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)د( عمران بن حصني   -[ 616]

 . من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين على من انوأهم حَّت يقاتل آخُرهم املسيَح الدَّجال« أخرجه أبو داود
 ي: صحيح[ ]األلبان[ إسناده صحيح [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 6779]جامع: 

 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: قَاَل: »اَل تـََزاُل طَائَِّفٌة مِّْن أُمَّيتِّ   -رضي هللا عنه   - أبو هريرة  )جه(  -[ 617]
 . ابن ماجهأخرجه . قـَوَّاَمًة َعَلى َأْمرِّ اَّللَِّّ، اَل َيُضرَُّها َمْن َخاَلَفَها«

أبي سفيان ومن حديث المغيرة بن شعبة ورواه مسلم في صحيحه من  أخرجه الشيخان من طريق معاوية بن ]البوصيري: [ 7 ]ماجه:
 [ ]شعيب: حديث صحيح، هشام بن عمار قد توبع ]األلباني: حسن صحيح[[ حديث جابر وثوبان وغيرهما 

 

ْعُت َأاَب عِّنَـَبَة  -رمحه هللا تعاىل  –َبْكُر ْبُن ُزْرَعة  )جه(  -[ 618] َلَتنْيِّ، َمَع َرُسولِّ  قَاَل: مسِّ َّ، وََكاَن َقْد َصلَّى اْلقِّبـْ اخْلَْواَلينِّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل يـََزالُ  ُ يـَْغرُِّس يفِّ َهَذا الدِّينِّ َغْرًسا   اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: مسِّ اَّللَّ

ُلُهْم يفِّ                                                    .ابن ماجهأخرجه  .  طَاَعتِّهِّ«َيْستَـْعمِّ
 [ ]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده حسن [ هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ]البوصيري: [ 8 ]ماجه:

 

 النوع احلادي عشر 
: »من أشّد أمَّيت يل ُحّباً  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة   -[ 619]

 . انس يكونون بَعدِّي يـََودُّ أحُدهم لو رآين ِبهله وماله« أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 6780]جامع: 

 

أتى املقربَة، فقال:   - عليه وسلمصلى هللا -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط س( أبو هريرة   -[ 620]
ُقون، َودِّْدُت أانَّ قد رأينا إخواننا، قالوا: أَولْسنا إْخَواَنَك اي   السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإان إن شاء هللا بكم الحِّ

ُد من أمتك اي رسول هللا؟  رسول هللا؟ قال: أنتم أصحايب، وإخوانُنا الذين مل أيتوا بـَْعُد، قالوا: كيف تـَْعرُِّف َمْن مَلْ أيتِّ بـَعْ 
ل:  قال: أرأيت لو أن رَُجاًل له َخْيل ُغّر حُمَجََّلة بني َظْهَري َخْيل ُدْهم هُبْم، أال يعرِّف خيَله؟ قالوا: بلى اي رسول هللا، قا

،  فإهنم أيتون ُغّرًا حُمَجَّلِّني من الوضوء، وأان فرطهم على احلوض، َفلُيذاَدنَّ رجال عن حوضي، كما يَُذاد  البعري الضالُّ
 أانديهم: أال َهُلمَّ، فيقال: إهنم قد َبدَّلوا بعَدك؟ فأقول: ُسْحقاً، سحقاً. هذه رواية مسلم. 

 .وقد أخرج هو والبخاري رواايت تتضمَّن ذِّْكر الوضوء وإسباغه
»وأان فرطهم على احلوض« وفيه »ُأانديهم: أال َهُلمَّ، أال َهُلمَّ ]أال    «: ويف رواية »املوطأ« بعد قوله: »الذين مل أيتوا بـَْعدُ 

« [«َهُلمَّ   . وفيه »ُسْحقًا« مرة اثلثة، وأخرجه النسائي إىل قوله: »َعلى احلَْوضِّ
 [ ]صحيح[ 6782]جامع: 



173 

 

 

قال: »أُمَّيت يوم القيامة   -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه  -( عبد هللا بن ُبسر  حم )ت  -[ 621]
 . ُغرٌّ من السجود حُمَجَُّلون من الوضوء« أخرجه الرتمذي

ْوَم  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َما مِّْن أُمَّيتِّ مِّْن َأَحٍد إِّالَّ َأاَن َأْعرِّفُُه يَـ  ويف رواية مطولة عند أمحد،
؟ قَاَل: »َأرَأَْيَت َلْو َدَخْلَت َصرْبًَة فِّيَها َخيْ اْلقَِّياَمةِّ« قَاُلو  ٌل ُدْهٌم هُبٌْم، َوفِّيَها  ا: وََكْيَف تـَْعرِّفـُُهْم اَي َرُسوَل اَّللَِّّ يفِّ َكثْـَرةِّ اخْلَاَلئِّقِّ

َها؟« قَاَل: بـََلى، قَاَل: »فَإِّنَّ أُمَّيتِّ يـَْومَ  نـْ  .   ئٍِّذ ُغرٌّ مَِّن السُُّجودِّ، حُمَجَُّلوَن مَِّن اْلُوُضوءِّ« فـََرٌس َأَغرُّ حُمَجٌَّل، َأَما ُكْنَت تـَْعرِّفُُه مِّ
 [صحيح[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 17693[ ]مسند: 6783]جامع: 

 

[ قال: خرُي  110كنتم خري أمة أخرجت للناس{ ]آل عمران: »} قال:   -رضي هللا عنه   -)خ( أبو هريرة   -[ 622]
 . السالسل يف أعناقهم حَّت يدخلوا يف اإلسالم«. أخرجه البخاريالناس للناس أيتون هبم يف 

 [ ]صحيح[ 6784]جامع: 
 

قال »إن هللا عز وجل   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( أبو موسى األشعري   -[ 623]
إذا أراد رمحَة أمة من عباده قـََبَض نَبِّيَّها قبلها فجعله فـََرطاً وَسلفاً بني يديها، وإذا أراد هالك أمة عّذهبا، ونبيُّها حّي،  

 . أخرجه مسلم [«ها حني كذبوه ]وَعَصْوا أمَرهفأهلكها وهو ينظر، فأقرَّ عينه، هبلكت
 [ ]صحيح[ 6785]جامع: 

 

قَاَل: قِّيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َكْيَف تـَْعرُِّف َمْن مَلْ تـََر مِّْن أُمَّتَِّك؟   -رضي هللا عنه  - عبد هللا بن مسعود )جه(  -[ 624]
   . ابن ماجهأخرجه . قَاَل: »ُغرٌّ حُمَجَُّلوَن بـُْلٌق مِّْن آاَثرِّ اْلُوُضوءِّ«

 [ ملغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاص]شعيب: صحيح  حسن صحيح[ : ]األلباني  [هذا إسناد حسن البوصيري:[ ]284 ]ماجه:
 

ُكَك اَي    -رضي هللا عنه    -  أبو أمامة )حم(    -[  625] َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـَُقْلَنا: َما ُيْضحِّ َك َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: َضحِّ
لِّ إِّىَل  ْبُت مِّْن قـَْوٍم يـَُقاُدوَن يفِّ السَّاَلسِّ  اجْلَنَّةِّ«. َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »َعجِّ

َلُه: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، يـَْوًما َفقِّيَل  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َما َأْضَحَكَك؟ قَاَل:   ويف رواية أخرى، قَاَل: اْسَتْضَحَك َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
.» لِّ  »قـَْوٌم ُيَساُقوَن إِّىَل اجْلَنَّةِّ ُمَقرَّنِّنَي يفِّ السَّاَلسِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  
ِحيحِ  [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي:22203 ،22148]مسند:  ، َوَأَحُد ِإْسَناَدْي َأْحَمَد ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأاَن َأوَُّل َمْن يـُْؤَذُن َلُه    -رضي هللا عنه    -  أبو الدرداء )حم(    -[  626] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
لسُُّجودِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوَأاَن َأوَُّل َمْن يـُْؤَذُن َلُه َأْن يـَْرَفَع رَْأَسُه، فَأَْنظَُر إِّىَل َبنْيِّ َيَديَّ،  ، َومِّْن َخْلفِّي  فََأْعرَِّف أُمَّ   ابِّ يتِّ مِّْن َبنْيِّ اأْلَُممِّ

َايلِّ مِّْثُل َذلَِّك« فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َكْيَف تـَعْ  ْثُل َذلَِّك، َوَعْن مشِّ ْثُل َذلَِّك، َوَعْن ميِّيينِّ مِّ َبنْيِّ اأْلَُممِّ  مِّ رُِّف أُمََّتَك مِّْن 
بَـُهْم  فِّيَما َبنْيَ نُوٍح إِّىَل أُمَّتَِّك؟ قَاَل: »ُهْم غُ  ُْم يـُْؤتـَْوَن ُكتـُ رٌّ حُمَجَُّلوَن مِّْن أَثَرِّ اْلُوُضوءِّ، لَْيَس َأَحٌد َكَذلَِّك َغرْيَُهْم، َوَأْعرِّفـُُهْم َأهنَّ

مْيَاهنِِّّْم، َوَأْعرِّفـُُهْم َيْسَعى َبنْيَ أَْيدِّيهِّْم ُذرِّيَـّتـُُهْم«  . َأخرجه مسند أمحد.ِبَِّ
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: "وأعرفهم أنهم ُيْؤتون كتبهم... إلخ"، ابن لهيعة وإن كان سيئ الحفظ[ ]الهيثمي:  [ ]شعيب: حسن لغيره دون قوله21737]مسند:  
 [ َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة، َوُهَو َضِعيفٌ 

 
أَنَُّه مسِّ   -[  627] نـَُفرْيٍ،  ْبنِّ  ُجَبرْيِّ  ْبنِّ  الرَّمْحَنِّ  َعْبد  َعَلْيهِّ  )حم(  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَااَل:  ْرَداءِّ،  الدَّ َوَأاَب  َذرٍّ  َأاَب  َع 

 . َأخرجه مسند أمحد. َوَسلََّم: »َأاَن َأوَُّل َمْن يـُْؤَذُن َلُه يفِّ السُُّجودِّ« َفذََكَر َمْعَناهُ 
 [ َراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة، َوُهَو َضِعيفٌ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطَّبَ  [[ ]شعيب: حسن لغيره21739]مسند: 

 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّْن أُمَّيتِّ َأَحٌد إِّالَّ َوَأاَن   -رضي هللا عنه    -  أبو أمامة )حم(    -[  628]
َوَمنْ  رَأَْيُت  »َمْن  قَاَل:   " تـََر؟  مَلْ  َوَمْن  رَأَْيَت  َمْن  اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  قَاُلوا:  اْلقَِّياَمةِّ«.  يـَْوَم  َأرَ   َأْعرِّفُُه  أَثَرِّ    مَلْ  مِّْن  حُمَجَّلِّنَي  ُغرًّا 

 . َأخرجه مسند أمحد. الطُُّهورِّ«
الكندي22257]مسند:   عتبة  أبي  لجهالة  إسناد ضعيف  وهذا  لغيره،  اْلَكِبيِر،    [ [ ]شعيب: صحيح  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي: 

 [ َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ 
 

ْرَداءِّ   )حب( أبو -[  629] ُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -الدَّ َأاَن َحظُُّكْم مَِّن اأْلَْنبَِّياءِّ،  َوَسلََّم: »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
»  . أخرجه ابن حبان َوأَنـُْتْم َحظِّّي مَِّن اأْلَُممِّ

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح  ]الهيثمي: إسناده جيد[ ]الداراني:   [: إسناده ضعيفلغيره[ ]شعيب]االلباني: صحيح   [7214]حبان: 
 [ حديثًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"  الترمذيغير أبي حبيبة الطائي، وقد صحح له 

 
 *النوع الثاني عشر 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُطوىَب لَِّمْن آَمَن يبِّ    -رضي هللا عنه    -  أنس بن مالك)حم(    -[  630]
« َسْبَع مَِّرارٍ  « َمرًَّة، »َوُطوىَب لَِّمْن آَمَن يبِّ َومَلْ يـََرينِّ  . َأخرجه مسند أمحد. َورَآينِّ

َم َحَسٌن، َوِإْسَناُد َأْحَمَد ِفيِه  [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  12578]مسند:   ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِإْسَناُد َأِبي َيْعَلى َكَما َتَقدَّ
 [ ِجْسٌر، َوُهَو َضِعيفٌ 

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َودِّْدُت َأيّنِّ َلقِّي  -رضي هللا عنه    -  أنس بن مالك)حم(    -[  631] ُت  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َأَولَْيَس حَنُْن إِّْخَواَنَك؟ قَاَل: »أَنْـ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  ِّّ َصلَّى هللاُ  «، قَاَل: فـََقاَل َأْصَحاُب النَّيبِّ ، َوَلكِّْن إِّْخَواينِّ  إِّْخَواينِّ ُتْم َأْصَحايبِّ

»  . َأخرجه مسند أمحد. الَّذِّيَن آَمُنوا يبِّ َومَلْ يـََرْوينِّ
َضعََّفُه  ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: ِفي ِرَجاِل َأِبي َيْعَلى ُمْحَتِسٌب: َأُبو َعاِئٍذ، َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن، وَ  [12579 ]مسند:

َباِح، َوُهَو ِثَقٌة، وَ  ِحيِح َغْيَر اْلَفْضِل ْبِن الصَّ ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ  [ ِفي ِإْسَناِد َأْحَمَد ِجْسٌر، َوُهَو َضِعيفٌ اْبُن َعِديٍّ
 

،    -رضي هللا عنه    -  أبو أمامة)حم(    -[  632] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُطوىَب لَِّمْن رَآينِّ َوآَمَن يبِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. َوُطوىَب لَِّمْن آَمَن يبِّ َومَلْ يـََرينِّ َسْبَع مَِّراٍر«

لغيره، وهذا إسناد ض22277  ،22214  ،22139  ،22138]مسند:   ِبَأَساِنيَد،  [ ]شعيب: حسن  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد،  َرَواُه  عيف[ ]الهيثمي: 
، َوُهَو ِثَقةٌ  ِحيِح َغْيَر َأْيَمَن ْبِن َماِلٍك اأْلَْشَعِريِّ  [ َوِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ
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َنا حَنُْن عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم طََلَع    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ اجْلَُهينِِّّّ   -[  633] قَاَل: بـَيـْ
ٍج،  « َحَّتَّ أَتـََياُه، فَإَِّذا رَِّجاٌل مِّْن َمْذحِّ يَّانِّ جِّ نِّ َمْذحِّ ، فـََلمَّا رَآُُهَا قَاَل: »كِّْندِّايَّ َبايَِّعُه، قَاَل:    رَْكَبانِّ قَاَل: َفَداَن إِّلَْيهِّ َأَحُدُُهَا لِّيـُ

لَهُ  َماَذا  َواتَـّبَـَعَك،  َوَصدََّقَك  بَِّك  فَآَمَن  رَآَك  َمْن  َأرَأَْيَت  اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  قَاَل:  بَِّيدِّهِّ،  َأَخَذ  قَاَل:  فـََلمَّا  َلُه«  »ُطوىَب  قَاَل:  ؟ 
َأرَأَْيَت َمْن آَمْن بَِّك َوَصدََّقَك  َفَمَسَح َعَلى َيدِّهِّ فَاْنَصَرَف، مثَّ   َبايَِّعُه، قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ،  َأَخَذ بَِّيدِّهِّ لِّيـُ َأقْـَبَل اآْلَخُر َحَّتَّ 

 رجه مسند أمحد. . َأخفَ َواتَـّبَـَعَك َومَلْ يـََرَك؟ قَاَل: »ُطوىَب َلُه، مثَّ ُطوىَب َلُه، مثَّ ُطوىَب َلُه« قَاَل: َفَمَسَح َعَلى َيدِّهِّ، فَاْنَصرَ 
ْبِن  17388]مسند:   ِد  ُمَحمَّ َغْيَر  ِحيِح  الصَّ ِرَجاُل  َوِرَجاُلُه  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسحاق[  بن  أجل محمد  إسناده حسن، من  [ ]شعيب: 

َماعِ   [ ِإْسَحاَق، َوَقْد َصرََّح ِبالسَّ
 

يـَْنا    -رضي هللا عنه    -)حم( أَبُو مُجَُعةَ   -[  634] َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَمَعَنا أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن  قَاَل: تـََغدَّ َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
، قَاَل: فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َهْل َأَحٌد َخرْيٌ مِّنَّا؟ َأْسَلْمَنا َمَعَك َوَجاَهْداَن َمَعَك، قَاَل: » نـََعْم، قـَْوٌم َيُكونُوَن مِّْن بـَْعدُِّكْم  اجْلَرَّاحِّ

«يـُؤْ   . َأخرجه مسند أمحد. مُِّنوَن يبِّ َومَلْ يـََرْوينِّ
َأْحَمدَ 16977  ،16976]مسند:   َأَساِنيِد  َوَأَحُد  ِبَأَساِنيَد،  َوالطََّبَراِنيُّ  َيْعَلى،  َوَأُبو  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  ]شعيب: حديث صحيح[  ِرَجاُلُه    [ 

 [ ِثَقاتٌ 
 

ذر)حم(    -[  635] عنه    -  أبو  َعَلْيهِّ    -رضي هللا  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قـَْوٌم  قَاَل:  ُحبًّا  أُمَّيتِّ يلِّ  »َأَشدُّ  َوَسلََّم: 
»  . َأخرجه مسند أمحد.َيُكونُوَن، َأْو خَيُْرُجوَن، بـَْعدِّي، يـََودُّ َأَحُدُهْم أَنَُّه َأْعَطى َأْهَلُه َوَمالَُه َوأَنَُّه رَآينِّ

إسناد ضعيف21494،  21385]مسند:   وهذا  لغيره،  ]شعيب: حسن  َأْحمَ   [[  َرَواُه  ِإْحَدى  ]الهيثمي:  ِرَجاِل  َوَبِقيَُّة   ، التَّاِبِعيَّ ُيَسمِّ  َوَلْم  ُد، 
ِحيحِ   [ الطَِّريَقْيِن ِرَجاُل الصَّ
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 وفيه سبعة فصول 

 الفصل األول: يف فضل قريش 
قال: »الناُس تبع لقريش يف   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنهما  -)م( جابر بن عبد هللا   -[ 636]

 . اخلري والشّر« أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 6786]جامع: 

 

قال: »الناس تبع لقريش يف   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 637]
 . هذا الشأن، مسلُمهم ملسلمهم، وكافرهم لكافرهم« أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 6787]جامع: 
 

صلى هللا عليه وسلم قال: »من أراد َهَوان   -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( سعد بن أيب وقاص   -[ 638]
 قريش أهانه هللا« أخرجه الرتمذي  

 عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حسن[ ] ]الترمذي: هذا حديث غريب[ [ 6788]جامع: 
 
: »اللهم  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  - عنهما رضي هللا -)ت( عبد هللا بن عباس   -[ 639]

 . أَذْقت أوََّل قريش نكااًل، فأذِّْق آخَرها نوااًل« أخرجه الرتمذي 
 [ حسن صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6789]جامع: 

 
يقول: »نساُء قريش    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة  -[  640]

غره، وأرعاه على زوج يف ذات يده، ويقول أبو هريرة على إثر ذلك: ومل   خرُي نساء رَكِّنْبَ اإلبل، أْحناُه على طفل يف صِّ
 ركبْت بعريًا ما َفضَّْلُت عليها أحدًا«.  تركب مرمي بنُت عمران بعريًا قطُّ، ولو علمُت أهنا

َ   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: أن النيبَّ  ُْت ويلِّ َخَطَب أّم هانئ بنت أيب طالب، فقالت: اي رسوَل هللا إين قد َكربِّ
 : »خرُي نَِّساء رَكِّنْبَ اإلبل... « وذكر احلديث.-صلى هللا عليه وسلم -عَِّيال، فقال رسوُل هللا 

 . واية: »خري نساء ركنب اإلبل صاحلُ نساء قريش... وذكر احلديث« أخرجه البخاري ومسلمويف ر 
 [ ]صحيح[ 6790]جامع: 

 

يقول يوم فتح مكة: »ال   -صلى هللا عليه وسلم  -)م( عبد هللا بن مطيع: عن أبيه، قال: مسعُت رسوَل هللا   -[ 641]
يٌّ صربًا بعد هذا اليوم إىل يوم الق يامة« ويف رواية حنوه وزاد، قال: »ومل يكن أسلم أحد من ُعصاة قريش غري  يـُْقَتُل قـََرشِّ

 .مطيعًا« أخرجه مسلم -صلى هللا عليه وسلم -مطيع، وكان امسه العاصي، فسماه رسوُل هللا  
 [ ]صحيح[ 6791]جامع: 
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َعْت  -رضي هللا عنه   -)حم( َعلِّّي ْبنِّ َأيبِّ طَالِّبٍ   -[ 642] ُأُذاَنَي، َوَوَعاُه، قـَْليبِّ مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  قَاَل: مسِّ
َرارِّهِّْم« َرارُُهْم تـََبٌع لِّشِّ ُُهْم تـََبٌع لَِّصاحلِِّّهِّْم، َوشِّ   . َأخرجه مسند أمحد.َوَسلََّم: »النَّاُس تـََبٌع لُِّقَرْيٍش، َصاحلِّ

  [ ]شاكر: إسناده حسن. ومعنى الحديث صحيح من حديث جابر، رواه مسلم [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  790]مسند:  
، َوُهَو َضِعيٌف عِ  ِ ْبُن َأْحَمَد، َواْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن َجاِبٍر اْلَيَماِميُّ  [ ْنَد اْلُجْمُهوِر َوَقْد ُوثِّقَ ]الهيثمي: َرَواُه َعْبُد َّللاَّ

 

ُعَمر ْبنِّ ُموَسى، قَاَل: ُكْنُت عِّْنَد ُسَلْيَماَن ْبنِّ َعلِّيٍّ َفَدَخَل َشْيٌخ مِّْن قـَُرْيٍش فـََقاَل ُسَلْيَماُن    )حم( ُعبَـْيد اَّللَِّّ ْبنَ   -[  643]
ًا فَإِّنَّ لُِّقَرْيٍش َحقًّا، فـَُقْلُت: أَيُـَّها اأْلَمِّرُي َأال ُأَحدِّ  َلَغينِّ َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى  ُثَك َحدِّيثًا بَـ اْنظُْر إِّىَل الشَّْيخِّ فََأْقعِّْدُه َمْقَعًدا َصاحلِّ

  «، اَل: »َمْن َأَهاَن قـَُرْيًشا َأَهانَُه اَّللَُّ هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل: بـََلى قَاَل: قـُْلُت َلُه: بـََلَغينِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَ 
ال َعْبدِّ  َأيبِّ  ْبُن  رَبِّيَعُة  َحدَّثَنِّيهِّ  قـُْلُت:  قَاَل:  َهَذا؟  َحدََّثَك  َمْن  َهَذا،  َأْحَسَن  َما  اَّللَِّّ  ُسْبَحاَن  ْبنِّ  قَاَل:  َسعِّيدِّ  َعْن  رَّمْحَنِّ، 

: اَي ُبيَنَّ إِّْن َولِّ  ، َعْن َعْمرِّو ْبنِّ ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن، قَاَل: قَاَل يلِّ َأيبِّ ًئا فََأْكرِّْم قـَُرْيًشا، فَإِّيّنِّ  اْلُمَسيِّّبِّ يَت مِّْن َأْمرِّ النَّاسِّ َشيـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َأَهاَن قـَُرْيًشا َأَهانَُه اَّللَُّ«  . َأخرجه مسند أمحد.مسِّ

 [ و َيْعَلى ِفي اْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُهْم ِثَقاتٌ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأبُ  لغيره[[ ]شعيب: حسن 460]مسند: 
 
يِّ مِّثْـَلْي قـُوَّةِّ    -رضي هللا عنه   -جبري بن مطعم)حم(    -[  644] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ لِّْلُقَرشِّ

: " َما َعََّن بَِّذلَِّك، قَاَل: نـُْبَل الرَّْأيِّ "الرَُّجلِّ مِّْن   . َأخرجه مسند أمحد.َغرْيِّ قـَُرْيٍش« َفقِّيَل لِّلزُّْهرِّيِّّ
[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجال أحمد  16766  ،16742]مسند:  

 [ وأبي يعلى رجال الصحيح 
 

عائشة    -[  645] عنها    -)حم(  تـَْبَطَر    -رضي هللا  َأْن  »َلْواَل  فـََقاَل:  َها،  َعَليـْ َدَخَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   َّ النَّيبِّ َأنَّ 
َا هَلَا عِّْنَد اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ«  . َأخرجه مسند أمحد.قـَُرْيٌش، أَلَْخرَبَُْتَا ِبِّ

 [ ثقات رجال الشيخين[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله 25249]مسند: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَطَب اْمَرَأًة مِّْن قـَْومِّهِّ    -  مارضي هللا عنه  -عبد هللا بن عباس)حم(    -[  646] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
هَلَا َماَت، فـََقاَل هلََ  بـَْعٍل  تٌَّة، مِّْن  َأْو سِّ َيٍة  بـْ هَلَا مَخَْسُة صِّ هَلَا: َسْوَدُة، وََكاَنْت ُمْصبَِّيًة، َكاَن  َعَلْيهِّ  يـَُقاُل  ا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

ْنَك َأْن اَل َتُكوَن َأَحبَّ اْلرَبِّ َوسَ  َّ اَّللَِّّ، َما مَيْنَـُعينِّ مِّ ؟« قَاَلْت: َواَّللَِّّ اَي َنيبِّ يَّةِّ إِّيَلَّ، َوَلكِّينِّّ ُأْكرُِّمَك َأْن َيْضُغَو لََّم: »َما مَيْنَـُعكِّ مِّينِّّ
يًَّة. قَاَل: »فـََهْل َمنَـ  َك بُْكَرًة َوَعشِّ َيَة عِّْنَد رَْأسِّ بـْ َعكِّ مِّينِّّ َشْيٌء َغرْيُ َذلَِّك؟« قَاَلْت: اَل َواَّللَِّّ. قَاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّّ  َهُؤالءِّ الصِّّ

قـَُريْ  نَِّساءِّ  بِّلِّ َصالُِّح  اإْلِّ َأْعَجاَز  نَِّساٍء رَكِّنْبَ  إِّنَّ َخرْيَ   ،ُ َوَسلََّم: »يـَْرمَحُكِّ اَّللَّ َعَلْيهِّ  َغٍر، َصلَّى هللاُ  َوَلٍد يفِّ صِّ َعَلى  َأْحَناُه  ٍش، 
 ْرَعاُه َعَلى بـَْعٍل بَِّذاتِّ َيٍد«. َأخرجه مسند أمحد. َوأَ 

]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي:   ([[ ]شعيب: حسن لغيره دون ذكر اسم المرأة التي خطبها النبي )صلى هللا عليه وسلم2923]مسند: 
 ات[ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وهو ثقة، وفيه كالم، وبقية رجاله ثق

 

وََكاَن امْسُُه اْلَعاُص، َفَسمَّاُه َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -َعْن أَبِّيهِّ ُمطِّيٍع    اأْلَْسَودِّ،َعْبدِّ هللا ْبنِّ ُمطِّيعِّ ْبنِّ    )حم(  -[  647]
َكََّة، يـَُقوُل: "   -َوَسلََّم ُمطِّيًعا   نَي َأَمَر بَِّقْتلِّ َهُؤاَلءِّ الرَّْهطِّ ِبِّ ْعُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حِّ َمكَُّة  اَل تـُْغَزى    قَاَل: مسِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  قـَُرْيٍش بـَْعَد اْلَعامِّ َصرْبًا أََبًدا " بـَْعَد َهَذا اْلَعامِّ أََبًدا، َواَل يـُْقَتُل رَُجٌل مِّنْ 
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 [ َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ ]الهيثمي:  [حديث صحيح دون قوله: "ال تغزى مكة بعد هذا العام أبدًا" فهو حسن  [ ]شعيب:15408]مسند: 
 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل:  -رضي هللا عنه  - ْبنِّ َأيبِّ ُسْفَيان معاوية)حم(   -[ 648] »اللَُّهمَّ  قَاَل: َومسِّ
َفُع َذا اجْلَدِّ مِّْنَك اجْلَدُّ، َمْن يُرِّدِّ اَّللَُّ   بِّهِّ َخرْيًا يـَُفقِّّْهُه يفِّ الدِّينِّ«  اَل َمانَِّع لَِّما َأْعطَْيَت، َواَل ُمْعطَِّي لَِّما َمنَـْعَت، َواَل يـَنـْ

بَِّل، َصالُِّح نَِّساءِّ قـَُرْيٍش، َأْرَعاُه َعلَ  َغرِّهِّ "" َوَخرْيُ نِّْسَوٍة رَكِّنْبَ اإْلِّ . َأخرجه مسند  ى َزْوٍج يفِّ َذاتِّ َيدِّهِّ، َوَأْحَناُه َعَلى َوَلٍد يفِّ صِّ
 أمحد.

 [ ]شعيب: إسناده صحيح[  16929]مسند: 
 

 الفصل الثاني: يف فضائل قبائل خمصوصة من العرب  

 أسلم، وغِفار، ومُزينة، وجُهينة، وأشجع 
: »أرَأيتم إن كان -صلى هللا عليه وسلم -قال: »قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه    -)خ م ت( أبو بكرة   -[ 649]

ُجهينة، ومزينُة، وأسلُم، وغِّفاُر، خريًا من بين متيم، وبين أسد، ومن بين عبد هللا ابن َغطَفان، ومن بين عامر بن صعصعة؟  
روا، فقال: هم َخري من  بين متيم، وبين أسد، ومن بين عبد هللا بن غطفان، ومن بين عامر بن  فقال رجل: َخابُوا وَخسِّ

 صعصعة«. 
يجِّ مِّْن أسَلم، وغِّفار،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: أن األقرع بن حابس، قال للنيب   : »إَّنا ابيعك ُسرَّاُق احلجِّ

: أرأيت إن كان أسلُم،  -هللا عليه وسلم صلى  -قال النيبُّ  -شك ابن أيب يعقوب   -وأحسبه: وُجَهْينَة  -وُمَزيـَْنَة 
روا؟ قال: نعم،   -وأحسبه: وجهينُة  -وغِّفاُر، ومزينُة  خريًا من بين متيم، وبين عامر، وبين أسد، وغطفان، أَخابُوا وَخسِّ

يب يعقوب  قال: فوالذي نفسي بيده إهنم ألْخرَيُ منهم« ويف رواية: قال شعبة: حدثين سيُد بين متيم حممد بن عبد هللا بن أ
 الضَّيبُّ... وذكره«. 

 أخرجه البخاري ومسلم. 
قال: »أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة، خري من بين متيم، ومن ]بين[   -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم خمتصرًا: أن النيبَّ  

 عامر واحلليفني: من بين أسد وغطفان« من غري شك يف جهينة.
: »أسلُم، وغفاُر، ومزينُة: خري من بين متيم، وأسد،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي: قال: قال رسوُل هللا 

 . وخسروا؟ قال: فهم خري منهم« افقال القوم: قد خابو  -ميدُّ هبا صوته   -وغطفان، وبين عامر بن صعصعة 
 [ ]صحيح[ 6792]جامع: 

 

قال: »أسَلُم: ساملها هللا، وغِّفاُر:   -سلمصلى هللا عليه و  -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 650]
 َغَفَر هللا هلا«. أخرجه البخاري ومسلم.

 .وملسلم مثله، وزاد: »أما إين مل أقلها، ولكن هللا عز وجل قاهلا«
 [ ]صحيح[ 6793]جامع: 
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هريرة    -[  651] أبو  ت(  م  عنه    -)خ  هللا  هللا    -رضي  رسوُل  قال  وسلم  -قال:  عليه  هللا  »قريش،  -صلى   :
 واألنصاُر، وجهينُة، ومزينُة، وأسلُم، وأشجُع، وغِّفاُر: َمَوايلَّ، ليس هلم موىل دون هللا ورسوله«.

البخاري ومسلم من حديث س إبراهيم، وكذا رواه  بن  الثوري عن سعد  إبراهيم،  كذا رواه سفيان  بن  فيان، عن سعد 
وقال   قال:  مث  إبراهيم،  بن  سعد  عن  سفيان  حدثنا  قال:  نعيم،  أبو  حدثنا  من كتابه:  آخر  موضع  يف  البخاري  وقال 
يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا أيب عن أبيه، قال: حدثين عبد الرمحن بن ُهْرمز األعرج، عن أيب هريرة قال: قال رسوُل هللا  

: »قريش، واألنصار، وجهينُة، ومزينُة، وأسلُم، وأشجُع، وغِّفاُر، َمَوايلَّ، ليس هلم موىل دون هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -
 ورسوله«. 

قال احلميدي: وقد حكى أبو مسعود الدمشقي وغريه: أن البخاري محل حديث يعقوب بن إبراهيم على حديث أيب  
  -احل بن كيسان، عن األعرج، عن أيب هريرة، أنَّ النيب  نعيم عن سفيان، ويعقوب يف حديثه إَّنا يقول: عن أبيه، عن ص

أو قال: وجهينُة،    -قال: »َوالَّذي نـَْفُس حممد بيده، َلغَِّفاُر، وأسلُم، ومزينُة، ومن كان من جهينَة    -صلى هللا عليه وسلم
م من حديث يعقوب،  خري عند هللا يوم القيامة من أسد، وَطيء، وَغطَفاَن، وهكذا أخرجه مسل  -ومن كان من مزينَة  

عن أبيه، عن صاحل، عن األعرج... « فذكره إبسناده كما أوردانه، وهذا خالف يف املْت واإلسناد، وأخرجا أيضاً حنواً  
من حديث حممد بن سريين، عن أيب هريرة، إال أنه يف رواية مسلم: من حديث إمساعيل بن ُعَليَّة، عن أيوب، عن حممد،  

مسند، وهو عند البخاري من حديث محاد بن زيد، عن أيوب عنه،    -صلى هللا عليه وسلم  -  عن أيب هريرة، عن النيبِّّ 
قال: »ألْسلُم، وغِّفاُر،    -صلى هللا عليه وسلم  -من قول أيب هريرة، مل يسنده، وهذا لفظ مسلم املسند: أن رسوَل هللا  

مزينَة   من  أح  -وشيء  قال:  هللا،  عند  خري  وُمَزيَنَة،  جهينَة  من  شيء  وَغطََفان، أو  أسد،  من  القيامة  يوم  قال:  سبه 
 وَهَوازِّن، ومتيم«.  
َخرْي   -أو ُجهينة  -أنه قال: »أسلُم، وغِّفاُر، ومزينُة ومن كان من جهينَة  -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم عن النيبِّّ  

 من بين متيم، وبين عامر، واحلليفني أسد وَغطََفاَن«. 
 . يت آخرها: »من أسد، وطيء، وَغطََفان«ويف رواية الرتمذي: حنو الثالثة ال

 [ ]صحيح[ 6794]جامع: 
 

وهو على   -قال  -صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنهما أن رسوَل هللا   -)خ م ت( عبد هللا بن عمر   -[ 652]
: »غَِّفاُر: َغَفَر هللا هلا، وأسلُم: َساَلمها هللا، وُعَصيَُّة، َعَصتِّ هللا ورسوَله« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي  -املنرب  

 . وملسلم رواايت ِبثله، ومل يذكر »على املنرب«
 .وأخرجه الرتمذي أيضاً، ومل يذكر »ُعَصيَّة«

 [ ]صحيح[ 6795]جامع: 
 

: »غَِّفاُر: َغَفَر هللا هلا،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال النيب  -رضي هللا عنه  -الغفاري  )م( أبو ذر   -[ 653]
صلى هللا   - قومك فـَُقْل: إنَّ النيبَّ : »اْئتِّ -صلى هللا عليه وسلم -وأسلُم: َساَلَمها هللا،« ويف رواية قال يل رسوُل هللا 

 .، وغِّفاُر: َغَفَر هللا هلا« أخرجه مسلمَساَلمها هللاقال: أْسَلُم:  -عليه وسلم
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 [ ]صحيح[ 6796]جامع: 
 

قال: »أْسَلُم: ساملها هللا،   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه  -)م( جابر بن عبد هللا   -[ 654]
 . وغَِّفاُر: َغَفَر هللا هلا« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6797]جامع: 
 

نصاُر،  : »األ-صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م ت( أبو أيوب األنصاري   -[ 655]
 وُمزينُة، وجهينُة، وأْشَجُع، وغَِّفاُر ومن كان من بين عبد هللا: َمَوايلَّ دوَن الناس، وهللاُ ورسولُه َمواَلهم«.

 . من[ بين عبد الدار«»]أخرجه مسلم والرتمذي، وقال الرتمذي: 
 [ ]صحيح[ 6798]جامع: 

 

ُ،   -رضي هللا عنه  -)حم( َسَلَمَة ْبنِّ اأْلَْكوَعِّ   -[ 656] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َأْسَلُم َساَلَمَها اَّللَّ
ُ هَلَا، َأَما َواَّللَِّّ َما َأاَن قـُْلُتُه َوَلكِّنَّ اَّللََّ قَاَلُه«  . َأخرجه مسند أمحد. َوغَِّفاٌر َغَفَر اَّللَّ

[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن راشد اليمامي[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني،  16517]مسند:  
 [ وفيه عمر بن راشد اليمامي، وثقه العجلي وضعفه الجمهور، وبقية رجالهما رجال الصحيح

 

ُ، َوغَِّفاٌر  )حم( اْلُمغِّريَةِّ ْبنِّ َأيبِّ بـَْرزََة، َعْن أَبِّيهِّ قَالَ   -[  657] : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْسَلُم َساَلَمَها اَّللَّ
ُ هَلَا، َما َأاَن قـُْلُتُه َوَلكِّنَّ اَّللََّ قَاَلُه«  . َأخرجه مسند أمحد. َغَفَر اَّللَّ

وهو    -[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "ما أنا قلته ولكن هللا قاله" وهي زيادة منكرة تفّرد بها عليُّ بن زيد 19806  ،19774]مسند:  
ْنُهَما،  ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوَأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر عَ   [وهو ضعيف، وأما المغيرة بن أبي َبرزة فمجهول   -ابن جدعان

َدةٌ   [ َوَأَساِنيُدُهْم َجيِّ
 

بـَُلَة لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم لَبَـًنا، فـََلْم    -رضي هللا عنها    -)حم( عائشة    -[  658] َا قَاَلْت: َأْهَدْت أُمُّ ُسنـْ َأهنَّ
، َفَدَخَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    جتِّْدُه، فـََقاَلْت هَلَا: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  َوَسلََّم َقْد هَنَى َأْن ََنَْكَل طََعاَم اأْلَْعَرابِّ

بـَُلَة؟« قَاَلْت: لَبَـًنا َأْهَدْيُت َلَك اَي َرُسوَل اَّللَِّّ  بـَُلَة«  ، قَاَل: »اْسُكيبِّ أُمَّ َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر، فـََقاَل: »َما َهَذا َمَعكِّ اَي أُمَّ ُسنـْ  ُسنـْ
َلَة«، فـََناوِّيلِّ َعائَِّشَة " فـََناوَ  بـُ َها، َفَشرَِّبْت، مثَّ قَاَل: "  َفَسَكَبْت، فـََقاَل: »اَنوِّيلِّ َأاَب َبْكٍر« فـََفَعَلْت، فـََقاَل: »اْسُكيبِّ أُمَّ ُسنـْ لَتـْ

بـَُلَة َفَسَكَبْت، فـََناَوَلْت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ عَ  َلْيهِّ َوَسلََّم َفَشرَِّب، قَاَلْت َعائَِّشُة، َوَرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  اْسُكيبِّ أُمَّ ُسنـْ
َقْد ُكْنُت ُحدِّْثُت أَنََّك قَ  اْلَكبِّدِّ، اَي َرُسوَل اَّللَِّّ،  َأْسَلَم، َوأَبـَْردَِّها َعَلى  َلنَبِّ  َيْشَرُب مِّْن  ؟  َوَسلََّم  ْد هَنَْيَت َعْن طََعامِّ اأْلَْعَرابِّ

َرَتِِّّْم، َوإَِّذا ُدُعوافـََقالَ  ، ُهْم َأْهُل اَبدِّيَتَِّنا، َوحَنُْن َأْهُل َحاضِّ أْلَْعَرابِّ ُْم لَْيُسوا ابِّ «   : »اَي َعائَِّشُة، إِّهنَّ أْلَْعَرابِّ .  َأَجابُوا، فـََلْيُسوا ابِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

]الهيثمي: رواه   [األسلمي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح [ ]شعيب: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن حرملة  25010]مسند:  
 [ أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح 

 

 األشعريون 
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األشعري    -[  659] موسى  أبو  م(  عنه    -)خ  قال رسوُل هللا    -رضي هللا  عليه وسلم  -قال:  »إين  -صلى هللا   :
، وأعرُِّف منازِّهَلم من أصواَتِِّّْم ابلُقرآن ابلليل، وإن كنُت مل ألعرُف أصواَت رُفقةِّ   َ ابلُقرآن، حني يدخلوَن ابللَّْيلِّ األْشَعرينيِّّ

اخليَل   لقي  إذا  َحكيم  ابلنَّهارِّ، ومنهم  نـََزلوا  َمَنازِّهَلم حني  الَعُدوَّ    -أَر  قال:  أن    -أو  أَيُمُروَنكم  أصحايب  إن  هلم:  قال 
 . اري ومسلمتـَْنظُروهم« أخرجه البخ

 [ ]صحيح[ 6799]جامع: 
 
قال: »إنَّ األشعريِّّنَي    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)خ م( أبو موسى األشعري  -[  660]

واحد    إذا أْرَمُلوا يف الَغْزوِّ، وَقلَّ طََعاُم عِّياهلم ابملدينة: مَجَُعوا ما كان عندهم يف ثـَْوب واحد، مث اقْـَتَسُموا بينهم يف إانء
ُهم« أخرجه البخاري ومسلمابلسَّويَّةِّ، فهم مِّينِّّ  نـْ  . وأان مِّ

 [ ]صحيح[ 6800]جامع: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " يـَْقَدُم َعَلْيُكْم َغًدا    -رضي هللا عنه    -أََنس ْبَن َمالِّك    )حم(  -[  661] قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ 
ْنُكْم ".   قَاَل: فـََقدَِّم اأْلَْشَعرِّيُّوَن فِّيهِّْم أَبُو ُموَسى اأْلَْشَعرِّيُّ، فـََلمَّا َدنـَْوا مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ َجَعُلوا  َأقْـَواٌم ُهْم َأَرقُّ قـُُلواًب لِّإْلِّْساَلمِّ مِّ

 يـَْرجتُِّزوَن، يـَُقوُلوَن:
 ]البحر الرجز[ 

ْزبَْه،َغًدا نـَْلَقى  بَّْه... حُمَمًَّدا َوحِّ  اأْلَحِّ
  َ . َأخرجه مسند أمحد. اْلُمَصاَفَحةْم َأوََّل َمْن َأْحَدَث فـََلمَّا َأْن َقدُِّموا َتَصاَفُحوا، َفَكانُوا هُ 

 ]شعيب: حديث صحيح[   [12026  ،13768 ،12872 ،13334 ،12582]مسند:  
 

 بنو متيم 
بُّ بين متيم، بعد ثالث مسعتها من النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 662] صلى هللا   -قال: ال أزال ُأحِّ

، قال:   -صلى هللا عليه وسلم -يقوهلا فيهم: مسعُت رسوَل هللا   -عليه وسلم يقول: »هم أَشدُّ أميت على الدَّجَّالِّ
: هذه َصَدقَاُت قـَْومِّنا، قال: وكانت َسبِّيَّة منهم عند عائشة،  -لمصلى هللا عليه وس -وجاءت صدقاَتم، فقال النيبُّ  

ا من َوَلدِّ إمْساعيل« أخرجه البخاري ومسلم.-صلى هللا عليه وسلم -فقال رسوُل هللا   : أْعتِّقِّيها، فإهنَّ
بعده، وكان على   يف بين متيم ال أزال أحبهم -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم قال: ثالُث خصال مسعتهن من رسولِّ هللا 

: »أعتقي من هؤالءِّ، وجاءت َصَدقاَُتُم، فقال: هذه َصَدقاُت قـَْومي،  -صلى هللا عليه وسلم -عائشة حُمَرَّر، فقال النيبُّ 
م« ومل يذكر الدجال  . قال: وُهْم أَشدُّ النَّاس قتااًل يف املالحِّ

 [ ]صحيح[ 6802]جامع: 
 

َبُه   -[ 663] مثَّ قَاَل   -)حم( عِّْكرَِّمُة ْبُن َخالٍِّد، قَاَل: َواَنَل رَُجٌل مِّْن َبينِّ متِّيٍم عِّْنَدُه، فََأَخَذ َكفًّا مِّْن َحًصى لَِّيْحصِّ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َأنَّ متِّيًما ذُكُِّروا عِّْندَ   َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  عِّْكرَِّمُة: َحدََّثينِّ ُفاَلٌن، مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ
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َنَة، فـََقاَل: »َما أَْبطََأ  فـََقاَل رَُجٌل: أَْبطََأ َهَذا احْلَيُّ مِّْن متِّيٍم َعْن َهَذا اأْلَْمرِّ. فـََنَظَر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ  لََّم إِّىَل ُمَزيـْ
ُهْم«  نـْ  قـَْوٌم َهُؤاَلءِّ مِّ

نـََعٌم مُحٌْر َوُسوٌد لَِّبينِّ َوقَا اْلَقْوُم مِّْن متِّيٍم بَِّصَدقَاَتِِّّْم، قَاَل: فََأقْـبَـَلْت  يـَْوًما: أَْبطََأ َهُؤاَلءِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  َل رَُجٌل   متِّيٍم، فـََقاَل النَّيبِّ
 َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َهذِّهِّ نـََعُم قـَْومِّي "

ُْم َأطْ َواَنَل رَُجٌل مِّْن َبينِّ متِّيٍم عِّْنَد  َوُل النَّاسِّ  َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوًما، فـََقاَل: " اَل تـَُقْل لَِّبينِّ متِّيٍم إِّالَّ َخرْيًا، فَإِّهنَّ
 . َأخرجه مسند أمحد. رَِّماًحا َعَلى الدَّجَّالِّ "

ِحيحِ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه 17533]مسند:   [ َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

َْمرٍ   و)حم( ذ  -[  664] ْرَيَ،   -رضي هللا عنه    -خمِّ اأْلَْمُر يفِّ محِّ َهَذا  قَاَل: »َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ 
ُهْم، َفَجَعَلُه يفِّ قـَُرْيٍش«   ُ َعزَّ َوَجلَّ مِّنـْ ثـََنا  فـَنَـَزَعُه اَّللَّ َوَس َي ُع وُد إِّ َل ْي هِّ ْم، وََكَذا َكاَن يفِّ كَِّتابِّ َأيبِّ ُمَقطًَّعا، َوَحْيُث َحدَّ

ْستَِّواءِّ "  . َأخرجه مسند أمحد. بِّهِّ َتَكلََّم َعَلى االِّ
 [ [ ]شعيب: إسناده جيد[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني باختصار الحروف، ورجاله كلهم ثقات 16827]مسند: 

 

 األزد                                                              
َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »نِّْعَم اْلَقْوُم اأْلَْزُد، طَيَِّّبٌة    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو ُهَريـَْرَة    -[  665] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

 . َأخرجه مسند أمحد. َأفْـَواُهُهْم، بـَرٌَّة َأمْيَاهُنُْم، نَقِّيٌَّة قـُُلوهُبُْم«
 [ رواه أحمد، وإسناده حسن.]الهيثمي:  ]شعيب: حديث حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ [8615 ]مسند:

 دوس 
صلى هللا عليه    -قال: »جاء الطَُّفيُل بن َعْمرو الدَّْوسي إىل رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة  -[  666]

، فقال: إنَّ َدْوساً قد َهَلَكْت، َعَصْت وأَبْت، فادُْع هللا عليهم، َفَظنَّ الناُس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهمَّ اْهدِّ  -وسلم
 .رى: »إن َدْوساً َكَفَرْت... وذكر احلديث« أخرجه البخاري ومسلم َدْوساً، واْئتِّ هبم« ويف أخ

 [ ]صحيح[ 6806]جامع: 
 

 أهل عُمان 
»بعث رَُجاًل إىل حّي من أْحياءِّ   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)م( أبو برزة   -[ 667]

صلى هللا عليه   -، فأخربه فقال له رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم -العرب، َفَسبُّوه وَضَربُوه، َفجاَء إىل رسولِّ هللا 
 . ك وال َضَربُوك« أخرجه مسلملو أن أْهَل ُعَماَن أتَيَت ما َسبُّو  -وسلم

 [ ]صحيح[ 6808]جامع: 
 

 احلبشة                                                        
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: »املُْلُك يف قـَُريش،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أبو هريرة   -[ 668]
« أخرجه الرتمذي، وقال: وقد ُروَِّي عن أيب  -يعين اليمن  -والَقضاُء يف األْنَصارِّ، واألَذاُن يف احلََبَشةِّ، واألمانُة يف األزد 

 . هريرة، ومل يرفع، وهو أصح
 [ صحيح ]األلباني:  [، وهو ثقة. وأختلف في رفعه ووقفهأبي مريم األنصاري رجاله رجال الصحيح، إال : شعيب[ ] 6809]جامع: 

 
عن   -صلى هللا عليه وسلم -عن رجل من أصحاب رسولِّ هللا  -رجل من احملرَّرين   -)د( أبو سكينة   -[ 669]

 َوَدُعوكْم، واْتركوا الرتك ما تركوكم« أخرجه أبو داود.قال: »َدُعوا احلَبَشَة ما  -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 
 [ حسن]األلباني: ]عبد القادر: فيه أبو سكينة مجهول[ ]شعيب: حسن لغيره[  [ 6811]جامع: 

 

 *املوال 
ُم، بـََعَث قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  -رضي هللا عنه– أبو هريرة  )جه(  - [ 670] »إَِّذا َوقـََعتِّ اْلَماَلحِّ

ُ هبُِِّّم الدِّيَن«  اَلًحا، يـَُؤيُِّّد اَّللَّ ، ُهْم َأْكَرُم اْلَعَربِّ فـََرًسا، َوَأْجَوُدُه سِّ ُ بـَْعثًا مَِّن اْلَمَوايلِّ  اَّللَّ
]شعيب: إسناده ضعيف لضعف    ]األلباني: حسن[  [: هذا إسناد حسن وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيهالبوصيري [ ]4090 ]ماجه:

 [ عثمان بن أبي العاتكة 
 

 *مضر   
َها رَقـََبٌة مِّْن َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل، َفَجاَء َسيْبٌ مَِّن اْلَيَمنِّ مِّْن َخْواَلَن،    -رضي هللا عنها    -عائشة    )حم(   -[  671] أَنَُّه َكاَن َعَليـْ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ َجاَء َسيْبٌ مِّْن ُمَضَر مِّنْ  ُهْم، فـَنَـَهاينِّ النَّيبِّ نـْ ُّ َصلَّى    فََأرَاَدْت َأْن تـَْعتَِّق مِّ َبينِّ اْلَعْنرَبِّ، " فََأَمَرَها النَّيبِّ
ُهْم "  نـْ  . َأخرجه مسند أمحد. هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن تـَْعتَِّق مِّ

 [ ]شعيب: حسن لغيره[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه من لم أعرفهم[ 26268]مسند: 
 

 *عبد القيس           
َصلَّ   -[  672] َرُسولِّ اَّللَِّّ  َوَفُدوا َعَلى  الَّذِّيَن،  اْلَوْفدِّ  َأَحُد  َحدََّثينِّ  قَاَل:   ، َعلِّيٍّ ْبُن  زَْيُد  اْلَقُموصِّ  أَبُو  َعَلْيهِّ )حم(  ى هللاُ 

َنا َلُه فِّيَما هُنْدِّي نـَْوطًا، َأْو قِّْربًَة مِّْن تـَْعُضوٍض،   ، قَاَل: َوَأْهَديـْ ، فـََقاَل: »َما َهَذا؟« قـُْلَنا: َهذِّهِّ  َوَسلََّم مِّْن َعْبدِّ اْلَقْيسِّ ٍّ َأْو بـَْرينِّ
َها فََأَعاَدَها َمَكاهَنَا، َوقَاَل: »أَْبلُِّغوَها آَل حُمَمٍَّد«،   نـْ ُبُه َنَظَر إِّىَل مَتَْرٍة مِّ قَاَل: َفَسأََلُه اْلَقْوُم َعْن َأْشَياَء، َحَّتَّ  َهدِّيٌَّة، قَاَل: َوَأْحسِّ

، َتٍم، َواَل نَقِّرٍي، َواَل ُمَزفٍَّت، اْشَربُوا يفِّ احْلاََللِّ اْلُموَكى َعلَ  َسأَُلوُه َعنِّ الشََّرابِّ ٍء، َواَل َحنـْ ْيهِّ«، فـََقاَل  فـََقاَل: »اَل َتْشَربُوا يفِّ ُدابَّ
َتُم، َوالنَّقِّرُي، َواْلُمَزفَّتُ  ُء، َواحْلَنـْ ؟«  َلُه قَائِّلَُنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َوَما يُْدرِّيَك َما الدُّابَّ َيْه، َأيُّ َهَجٍر َأَعزُّ ؟ قَاَل: »َأاَن اَل َأْدرِّي َما هِّ

ًئا فََأذَْكَرنِّيهِّ ُعبَـْيُد    -قـُْلَنا: اْلُمَشقَُّر، قَاَل: »فـََواَّللَِّّ، لََقْد َدَخْلتـَُها َوَأَخْذُت إِّْقلِّيَدَها«،   يُت مِّْن َحدِّيثِّهِّ َشيـْ قَاَل: وَُكْنُت َقْد َنسِّ
 قَاَل: »َوقـَْفُت َعَلى َعنْيِّ الزَّارَةِّ«  -َة اَّللَِّّ ْبُن َأيبِّ َجْروَ 
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َنا اَل ُيْسلُِّموَن مثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ اْغفِّْر لَِّعْبدِّ اْلَقْيسِّ إِّْذ َأْسَلُموا طَائِّعِّنَي َغرْيَ َكارِّهِّنَي َغرْيَ َخَزااَي، َواَل َمْوتُ  ورِّيَن، إِّْذ بـَْعُض قـَْومِّ
خُيَْزْوا،   َأهْ َحَّتَّ  َخرْيَ  »إِّنَّ  َوقَاَل:  َلَة،  اْلقِّبـْ اْستَـْقَبَل  َحَّتَّ  َلةِّ  اْلقِّبـْ مَِّن  َهاُهَنا  َوْجُهُه  َوابـْتَـَهَل  قَاَل:  َعْبُد  َويُوتـَُروا«  اْلَمْشرِّقِّ  لِّ 

»  . اْلَقْيسِّ
فَإِّْن اَل َيُكْن قَاَل: قـَْيَس    -ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  قَاَل: َحدََّثينِّ َأَحُد اْلَوْفدِّ الَّذِّيَن َوَفُدوا َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّ ويف رواية أخرى،  

يُت امْسَُه، َفذََكَر احْلَدِّيَث   ، فَإِّيّنِّ َنسِّ َلةِّ،    -ْبَن النـُّْعَمانِّ يـَْعينِّ َعْن    -قَاَل: َوابـْتَـَهَل َيْدُعو لَِّعْبدِّ اْلَقْيسِّ َوَوْجُهُه َهاُهَنا مَِّن اْلقِّبـْ
َلةِّ َحَّتَّ  « ميِّنيِّ اْلقِّبـْ َلَة مثَّ َيْدُعو لَِّعْبدِّ اْلَقْيسِّ مثَّ قَاَل: »إِّنَّ َخرْيَ َأْهلِّ اْلَمْشرِّقِّ َعْبُد اْلَقْيسِّ  .اْستَـْقَبَل اْلقِّبـْ

 َأخرجه مسند أمحد. 
 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ   [[ ]شعيب: إسناده صحيح17830 ،17829]مسند: 

 

ُ َعَلْيهِّ    -مارضي هللا عنه–ابن عباس  )حب(   -[  673] َخرْيُ َأْهلِّ اْلَمْشرِّقِّ َعْبُد  َوَسلََّم: »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
، َأْسَلَم النَّاُس َكْرًها، َوَأْسَلُموا طَائِّعِّنَي« أخرجه ابن حبان   .اْلَقْيسِّ

 ]االلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: حديث صحيح[   [7294]حبان: 
 

 *النخع 
ََذا احْلَيِّ مَِّن النََّخعِّ    -رضي هللا عنه–عبد هللا)حم(    -[  674] قَاَل: َشهِّْدُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َيْدُعو هلِّ
ُهمْ يـُْثينِّ َعَلْيهِّْم«، َحَّتَّ مَتَنـَّْيُت  -َأْو قَاَل  - نـْ  . َأخرجه مسند أمحد. َأيّنِّ رَُجٌل مِّ

 [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد ثقات  [3826 ]مسند:
 

 بَنِي عَامِر  *

َفَة    و أَب)حب(    –[  675] َبينِّ    -رضي هللا عنه–ُجَحيـْ مِّْن  َأاَن َورَُجاَلنِّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ ِّّ َصلَّى  النَّيبِّ َعَلى  َدَخْلُت  قَاَل: 
ُ َعَلْيهِّ وسلم: "مرحبا بكم أنتم مين". َعامٍِّر، َعامٍِّر فـََقاَل: "َمْن أَنـُْتْم"؟ فـَُقْلَنا: مِّْن َبينِّ   . أخرجه ابن حبان فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ

 [  إسناده صحيح على شرط البخاري ]االلباني: صحيح[ ]شعيب:  [7293]حبان: 
 

 *جبيلة 
َهاٍب    -[  676] قَاَل: َقدَِّم َوْفُد جبِّيَلَة َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل    -رضي هللا عنه–)حم( طَارِّقِّ ْبنِّ شِّ

يِّّنَي« قَاَل: فـََتَخلََّف رَُجٌل مِّْن قـَْيٍس قَاَل: َحَّتَّ أَْنظَُر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ا  أْلَمْحَسِّ ْكُسوا اْلَبَجلِّيِّّنَي، َواْبَدُءوا ابِّ
مَخَْس َمرَّاٍت: »اللَُّهمَّ َصلِّّ  هِّ َوَسلََّم  َما يـَُقوُل هَلُْم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: قَاَل: َفَدَعا هَلُْم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ 

 .  َعَلْيهِّْم، َأوِّ اللَُّهمَّ اَبرِّْك فِّيهِّْم«
َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ويف رواية أخرى،   َصلَّى هللاُ  قَاَل: َقدَِّم َوْفُد َأمْحََس َوَوْفُد قـَْيٍس َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َمْحََس فـََقاَل: »اللَُّهمَّ اَبرِّْك يفِّ َأمحَْ َعَلْيهِّ   يِّّنَي«، َوَدَعا ألِّ اْلَقْيسِّ يِّّنَي قـَْبَل  أْلَمْحَسِّ َا« َسْبَع  َوَسلََّم: »اْبَدُءوا ابِّ َس، َوَخْيلَِّها َورَِّجاهلِّ
 . َمرَّاتٍ 

 َأخرجه مسند أمحد. 
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ُكلَّهُ 18834  ،18833]مسند:   َرَواُه  ]الهيثمي:  صحيح[  إسناده  ]شعيب:  اْبَدُءوا   [   " َقاَل:  َأنَُّه  ِإالَّ  َبْعَضُه،  الطََّبَراِنيُّ  َوَرَوى  َأْحَمُد، 
ِحيحِ   [ ِباأْلَْحُمِسيِّيَن َقْبَل اْلَقْيِسيِّيَن ". َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

 

 الفصل الرابع: يف فضل العجم والروم 
، حني أنزلت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كنَّا عند رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه    -)خ م ت( أبو هريرة   -[ 677]

ُهْم َلمَّا يـَْلَحُقوا هبِِّّْم{ قال له رجل: اي رسوَل هللا، َمن هؤالء الذين مل يَـ  نـْ ْلَحُقوا  سورة اجلمعة، فتالها، فلما بلغ }َوآَخرِّيَن مِّ
يده على   -صلى هللا عليه وسلم -ل ثالاثً، قال: وسلماُن الفارسيُّ فينا؟ فوضع رسوُل هللا  بنا؟ فلم يُكلِّّْمُه حَّت سأ

 سلمان، فقال: والذي نفسي بيده، لو كان اإلميان ابلثُـَّرايَّ لتَـَناَوَلُه رَِّجال من هؤالء«. 
حَّت يتناَوله«. أخرجه    -فارِّس  أو قال: من أبناء -ويف رواية: »لو كان الدِّين عند الثُـَّرايَّ لذهب به رجل من فارَس 

 . البخاري ومسلم والرتمذي
 [ ]صحيح[ 6815]جامع: 

 

صلى هللا عليه   -قال عند عمرو بن العاص: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( املستورد القرشي   -[ 678]
ْر ما تقول: قال: أقول ما مسعُت من   -وسلم ، فقال له عمرو بن العاص: أْبصِّ يقول: »تـَُقوُم السَّاَعُة والرُّوُم أْكثُر النَّاسِّ

َنة،  ، قال: لئ-صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا  ُم ألْحَلُم النَّاسِّ عِّْنَد فِّتـْ ن قلَت ذلك إنَّ فيهم خلِّصااًل أربعاً، إهنَّ
يبة، وأْوَشُكُهم َكرَّة بعد فـَرَّة، وَخرْيُُهم لِّمْسكِّني ويَتيم وَضعيف، وَخامَِّسة حسنة مَجيلة: وأ ْمنَـُعُهم  وأْسَرُعُهم إفَاَقة عند ُمصِّ

 مْن ظُْلمِّ اْلُمُلوك«. 
يقول: »تـَُقوُم السَّاعُة والرُّوم أْكثُر النَّاس، قال: فبلغ ذلك   -صلى هللا عليه وسلم -عُت رسوَل هللا ويف رواية قال: مس

؟ فقال  -صلى هللا عليه وسلم -عمرو بن العاص، فقال: ما هذه األحاديث اليت ُتذَكُر عنك أنك تقوهلا عن رسولِّ هللا 
، فقال عمرو: لئن قلَت ذلك إهنم ألْحَلُم النَّاس  -ى هللا عليه وسلمصل -له املستورد: قلُت الذي مسعُته من رسولِّ هللا 

يَبة، وَخرْيُ النَّاسِّ لِّمساكِّينهِّْم وُضَعَفائِّهِّْم« أخرجه مسلم  . عند فِّتَنة، وأْصرَبُ النَّاسِّ عِّْنَد ُمصِّ
 [ ]صحيح[ 6817]جامع: 

 

 الفصل اخلامس: يف فضل العلماء 
رجالن: أحدُها    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ذُكَِّر للنيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)ت( أبو أمامة الباهلي    -[  679]

: إنَّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -عابد، واآلخر عامل، فقال: فضُل الَعاملِّ على الَعابِّدِّ َكَفْضلِّي على أْدانكم، مث قال النيبُّ  
ُمَعلِّّم الناس اخلرَي«    -حَّت النَّملَة يف ُجْحرِّها، واحليتان يف الَبْحرِّ    -ضِّ  ومالئَِّكَته وأْهَل السَّمواتِّ واألر  لَُيَصلُّون على 

 . أخرجه الرتمذي
 [صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وهو كما قال[ ]عبد القادر: 6818]جامع: 

 

،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان أخوان على عهد النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك    -[  680]
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النيبَّ   يلزم  َُيّْرَتُِّف، وكان اآلخُر  النيبِّّ    -صلى هللا عليه وسلم  -وكان أحُدُها  إىل  أخاه  احمْلرَتُِّف  منه، فشكا    -ويتعلَُّم 
 . ْرَزُق« أخرجه الرتمذي، فقال: َلَعلََّك بِّهِّ تُـ -صلى هللا عليه وسلم

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6820]جامع: 
 
أيُّ النَّاس أْكَرُم؟   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »ُسئَِّل رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة    -[  681]

قال: أكرُمهْم عند هللا أتقاهم، قالوا: ليس عن هذا َنسأُلك، قال: فيوُسُف نيبُّ هللا ابنِّ َخلِّيلِّ هللا، قالوا: ليس عن هذا 
الَعَربِّ   َمَعادِّنِّ  فعن  قال:  فـَُقُهوا«. نسألك،  إذا  اإلسالم  يارُُهم يف  خِّ اجلاهليَّة  يارُُهم يف  َفخِّ قال:  نعم،  قالوا:   تسألوين؟ 

هللا   رسوُل  قال  قال:  رواية  وسلم  -ويف  عليه  هللا  يف  -صلى  يارُهم  خِّ اجلاهليَّة  يف  خيارُهم  َمعادَِّن،  الناس  »جتدون   :
دَُّهم له كراهية، حَّت يقع فيه، وجتدون شرَّ الناس َذا الوجهني،  اإلسالم إذا فـَُقُهوا، وجتدون خرَي النَّاسِّ يف هذا الشأن أشَ 

 .الذي أييت هؤالء بوْجه وهؤالء بوْجه« ويف رواية: »قبل أن يقع فيه«. أخرجه البخاري ومسلم 
 [ ]صحيح[ 6822]جامع: 

 

قَاَل: أَتـَْيُت َصْفَواَن ْبَن َعسَّاٍل اْلُمَرادِّيَّ، فـََقاَل: َما َجاَء بَِّك؟،   -رمحه هللا تعاىل   –زِّّر ْبنِّ ُحبَـْيش  )جه(  -[ 682]
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما مِّْن َخارِّ  ْن بـَْيتِّهِّ يفِّ طََلبِّ  ٍج َخَرَج مِّ قـُْلُت: أُْنبُِّط اْلعِّْلَم، قَاَل: فَإِّيّنِّ مسِّ

َا َيْصَنُع« ، إِّالَّ َوَضَعْت َلُه اْلَماَلئَِّكُة َأْجنَِّحتَـَها رًِّضا ِبِّ  . ابن ماجهأخرجه . اْلعِّْلمِّ
]شعيب: إسناده حسن من   ]األلباني: صحيح[  [: رجال إسناده ثقات إال أن عاصم بن أبي النجود اختلط بأخرةالبوصيري [ ]226 ]ماجه:

 [ أبي النجودأجل عاصم بن 

 

دِّي    -رضي هللا عنه    -  أبو هريرة   )جه(   -[  683] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َجاَء َمْسجِّ قَاَل: مسِّ
َْنزَِّلةِّ اْلُمَجاهِّدِّ يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، وَ  َْنزَِّلةِّ الرَُّجلِّ يـَْنظُُر  َمْن َجاَء لَِّغرْيِّ َهَذا، مَلْ أيَْتِّهِّ إِّالَّ خلَِّرْيٍ يـَتَـَعلَُّمُه َأْو يـَُعلُِّّمُه، فـَُهَو ِبِّ  َذلَِّك، فـَُهَو ِبِّ

 .ابن ماجهأخرجه . إِّىَل َمَتاعِّ َغرْيِّهِّ«

]شعيب: حديث ضعيف، واختلف على سعيد المقبري    ]األلباني: صحيح[  [ : إسناده صحيح على شرط مسلمالبوصيري [ ]227  ]ماجه:
 في إسناده[ 

 

هللا    -[  684] عبد  بن  جابر  عنهما    -)حم(  هللا  َمَعادُِّن،    -رضي  »النَّاُس  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ِّّ النَّيبِّ َعنِّ 
َياُر النَّاسِّ يفِّ اجْلَاهِّ  ْساَلمِّ إَِّذا َفقُِّهوا«. ويف رواية قال: »خِّ َيارُُهْم يفِّ اإْلِّ َيارُُهْم يفِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ، خِّ يَ َفخِّ ْساَلمِّ إَِّذا لِّيَّةِّ، خِّ ارُُهْم يفِّ اإْلِّ

 َفقُِّهوا«.  َأخرجه مسند أمحد. 
ِحيحِ 15112 ،14945]مسند:   [ [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 الفصل السادس: يف فضل الفقراء 
، فقال  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: َمرَّ رجل على رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)خ( سهل بن سعد    -[  685]

، هذا وهللاِّ َحرِّّي إن َخَطَب أن يُنَكَح، وإن َشَفع أن   لرجل عندُه جالِّس: ما رأيك يف هذا؟ فقال: رجل من أْشرافِّ النَّاسِّ
:  -صلى هللا عليه وسلم  -، مث َمرَّ رجل، فقال له رسوُل هللا  -وسلمصلى هللا عليه    -ُيشفََّع، قال: فسكت رسوُل هللا  
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ما رأيَك يف هذا؟ فقال: اي رسول هللا، هذا رجل من فـَُقراءِّ املسلمني، هذا َحرِّّي إن خطب أْن ال يُنكح، وإن َشَفَع أن ال  
: »هذا خري من مِّلءِّ األرض مِّثلِّ هذا«  -مصلى هللا عليه وسل  -ُيَشفََّع، وإن قال: أن ال ُيْسَمَع لقوله، فقال رسوُل هللا  

 .أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 6825]جامع: 

 

، أََيُكوُن َسْهُمُه   -رضي هللا عنه  -)حم( َسْعد ْبنِّ َمالِّكٍ   -[ 686] َيَة اْلَقْومِّ قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ الرَُّجُل َيُكوُن َحامِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. َفائُِّكْم«َوَسْهُم َغرْيِّهِّ َسَواًء؟ قَاَل: »َثكَِّلْتَك أُمَُّك اَي اْبَن أُمِّّ َسْعٍد، َوَهْل تـُْرزَُقوَن َوتـُْنَصُروَن إِّال بُِّضعَ 

   [[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده ضعيف، النقطاعه 1493]مسند:  
 

رَُجٍل  قَاَل: قَاَل يلِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي َأاَب َذرٍّ، اْنظُْر َأْرَفَع    -رضي هللا عنه    -أبو ذر)حم(    -[  687]
: »اْنظُْر َأْوَضعَ  دِّ« قَاَل: فـََنَظْرُت، فَإَِّذا رَُجٌل َعَلْيهِّ ُحلٌَّة، قَاَل: قـُْلُت: َهَذا. قَاَل: قَاَل يلِّ دِّ«  يفِّ اْلَمْسجِّ  رَُجٍل يفِّ اْلَمْسجِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »هَلََذا عِّْنَد اَّللَِّّ َأْخرَيُ  قَاَل: فـََنَظْرُت، فَإَِّذا رَُجٌل َعَلْيهِّ َأْخاَلٌق، قَاَل: قـُْلُت: َهَذا. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ   َصلَّى هللاُ 
 .يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ مِّْن مِّْلءِّ اأْلَْرضِّ مِّْثلِّ َهَذا«

ي بَِّيدِّهِّ، هَلََذا َأْفَضُل عِّْنَد اَّللَِّّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ مِّْن قـَُرابِّ اأْلَْرضِّ مِّْثلِّ َهَذا« ويف رواية،   َأخرجه مسند أمحد. . »َوالَّذِّي نـَْفسِّ
ِرَجاُل  21493  ،21398  ،21397  ،21396  ،21395]مسند:   َوِرَجاُلَها  ِبَأَساِنيَد،  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  صحيح[  إسناده  ]شعيب:   ]
ِحيحِ   [ الصَّ

 

ُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -أبو ذر )حب(    -[  688] َوَسلََّم: »اَي َأاَب َذرٍّ أَتـََرى َكثْـَرَة اْلَمالِّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َا اْلغََِّّن  ؟«، قـُْلُت: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، قَاَل: »َفرَتَى قِّلََّة اْلَمالِّ ُهَو اْلَفْقرُ ؟«ُهَو اْلغََِّّن  ، قـُْلُت: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، قَاَل: »إَِّّنَّ

، َواْلَفْقُر فـَْقُر   « مثَّ َسأََلينِّ َعْن رَُجٍل مِّْن قـَُرْيٍش، فَقاَل: »َهْل تـَْعرُِّف ُفاَلاًن«؟ قـُْلُت: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَِّّ،  غََِّّن اْلَقْلبِّ اْلَقْلبِّ
َل، مثَّ َسأََلينِّ َعْن رَُجٍل    ؟«قَاَل: »َفَكْيَف تـََراُه َوتـََراهُ  ْن َأْهلِّ قـُْلُت: إَِّذا َسَأَل ُأْعطَِّي، َوإَِّذا َحَضَر ُأْدخِّ الصُّفَّةِّ، فَقاَل: »َهْل   مِّ

َعُتُه َحَّتَّ َعَرفْـُتُه«، فـَقُ   ؟«تـَْعرُِّف ُفاَلانً  ْلُت: َقْد َعَرفْـُتُه اَي  قـُْلُت: اَل َواَّللَِّّ َما َأْعرِّفُُه اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، قَاَل: »َفَما زَاَل ُُيَلِّّيهِّ َويـَنـْ
قـُْلُت: رَُجٌل مِّْسكِّنٌي مِّْن َأْهلِّ الصُّفَّةِّ، فَقاَل: »ُهَو َخرْيٌ مِّْن طِّاَلعِّ اأْلَْرضِّ مَِّن    ؟«َرُسوَل اَّللَِّّ، قَاَل: »َفَكْيَف تـََراُه َأْو تـََراهُ 

ُهَو َأْهُلُه، َوإِّْن ُصرَِّف  اآْلَخرِّ«، قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأَفاَل يـُْعَطى مِّْن بـَْعضِّ َما يـُْعَطى اآْلَخُر؟، فَقاَل: »إَِّذا ُأْعطَِّي َخرْيًا فَـ 
 . أخرجه ابن حبانْنُه فـََقْد ُأْعطَِّي َحَسَنًة«. عَ 

 : إسناده صحيح على شرط مسلم[  صحيح[ ]شعيب[ ]االلباني: 685]حبان: 
 

 الفصل السابع: يف فضل مجاعة من غري الصحابة بتعيني أمسائهم 

 أُويْسُ القَرَنيُّ 

قال: كان عمُر بُن اخلطَّابِّ إذا أتى عليه أْمداُد أهل اليمنِّ سأهلم: أفيكم    -رمحه هللا    -)م( أسري بن جابر    -[  689]
ُأَويُس بُن عامر؟ حَّت أتى على ُأويس، فقال: أنت ُأَويُس بن عامر؟ قال: نعم، قال: من ُمراد، مث من قـََرن؟ قال: نعم،  

م إال  َفرَبَأَت منه،  بـََرص  قال: مسعُت رسوَل هللا  قال: فكان بك  نعم،  قال:  قال: لك والدة؟  نعم،  قال:  دِّْرَهم؟  وضَع 
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يقول: أييت عليكم ُأَويُس بن عامر مع أْمَدادِّ أهل اليمن من ُمراد، مث من قـََرن، وكان به برص َفرَبأ    -صلى هللا عليه وسلم
ه، فإن استطعَت أن َيْستَـْغفِّر َلَك فافَعْل، فاْستَـْغفِّْر يل،  منه، إال موضع درهم، له والدة هو هبا بـَّر، لو أْقَسم على هللا ألبـَرَّ 

فاْستَـْغَفر له، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفَة، قال: أال أكتُب لك إىل عاملها؟ قال: أكوُن يف َغرْباءِّ النَّاسِّ أحبُّ  
،  إيلَّ، قال: فلما كان من العام املقبل َحجَّ رجل من أشرافهم، فوافق عمر، فسأل ه عن ُأَويس، قال: تركته َرثَّ البَـْيتِّ

يقول: أييت عليكم ُأَويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن،    -صلى هللا عليه وسلم  -َقليَل املتاع، قال: مسعُت رسوَل هللا  
، فإن استطعَت  من ُمراد مث من قـََرن، كان به بـََرص فربأ منه إال موضع درهم، له والدة هو هبا بـَّر، لو أقسم على هللا ألبرَّهُ 

]قال:   يل،  فاستغفْر  بسَفر صاحل،  عهدًا  أْحدُث  أنت  قال:  يل،  استغفْر  فقال:  ُأَويساً،  فأتى  فافعل،  لك  يستغفر  أن 
له   فـََفطَِّن  فاْستَـْغَفَر له،  استغفر يل، قال: أنت أحدُث عهدًا بسفر صاحل، فاستغفْر يل[ قال: لقيَت عمر؟ قال: نعم، 

وجهه، على  فانطلق  الربدة؟.   الناُس،  هذه  أُلَوْيس  أيَن  من  قال:  إنسان،  رآه  فكان كلما  بُردة،  وكسوتُه  ُأَسرْي:   قال 
من   أحد  هاهنا  هل  عمر:  فقال  ُِبَوْيس،  َيْسَخُر  ِمن كان  رجل  وفيهم  عمر،  إىل  وفدوا  الكوفة  أهل  »أن  رواية:  ويف 

قد قال: إنَّ رجاًل أيتيكم من اليمن،    -يه وسلمصلى هللا عل  -الَقَرنِّيِّّني؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول هللا  
يقال له: ُأَوْيس، ال َيدَُع ابليمن غرَي أّم له، قد كان به بَياض، فدعا هللا، فأذهبه ]عنه[، إال موضع الدِّينار أو الدِّْرَهم، 

َلقِّيه منكم فـَْلَيْستَـْغفِّْر لكم«. ويف أخرى: »قال: إين مسعُت رسوَل هللا   يقول: إنَّ خري    -عليه وسلمصلى هللا    -فمن 
 .التابعني رجل يقال له: أويس، له والدة، وكان به بَياض، َفُمروه فـَْلَيْستَـْغفِّْر لكم«. أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6826]جامع: 
 

فِّنَي:  عبد الرمحن بن أيب ليلى )حم(    -[  690] يـَْوَم صِّ ُّ؟ قَاُلوا:  ، قَاَل: اَنَدى رَُجٌل مِّْن َأْهلِّ الشَّامِّ  اْلَقَرينِّ ُأَوْيٌس  َأفِّيُكْم 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَّ مِّْن َخرْيِّ التَّابِّعِّنَي ُأَوْيًسا ا َّ«نـََعْم، قَاَل: مسِّ  . َأخرجه مسند أمحد. ْلَقَرينِّ

 ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وإسناده جيد[ [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد 15942]مسند: 
 

 زيد بن عَمرو بن نُفَيْل 

: »أنه لقي  -صلى هللا عليه وسلم  -كان ُُيّدث عن رسولِّ هللا    -رضي هللا عنهما    -)خ( عبد هللا بن عمر    -[  691]
الوحُي، فَقدَّم إليه النيبُّ    -لمصلى هللا عليه وس  -زيَد بن عمرو بن نـَُفْيل ِبسفل بـَْلَدَح، وذلك قبل أن ينزل على النيبِّّ  

ُسفرة فيها حلم، فأىب أن أيكَل منها، مث قال زيد: إين ال آكُل ِما َتْذحبوَن على أْنصابكم، وال   -صلى هللا عليه وسلم  -
ال: الشَّاُة  آكُل إال ما ذُكَِّر اسُم هللا عليه« زاد يف رواية: وإن زيَد بَن عمرو بن نفيل كان يعيُب على قريش َذابئَِّحهم، ويق

، مث أنتم َتْذحَبُوهَنا على غري اْسمِّ هللا؟ إنكارًا لذلك وإعظا مًا  خلقها هللا، وأنزل هلا من السَّماءِّ ماء، وأنـَْبَت هلا من األْرضِّ
أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إىل الشام يسأل    -وال أعلم إال ُُيّدث به عن ابن عمر    -له، قال موسى: وحدثين سامل 

َتغيه، فلقَي َعاملاً من الَيهودِّ، فسأله عن دِّينِّهم؟ فقال: إين لعلِّّي أن أدِّيَن دِّينكم، فأخربين، قال: ال تكون  عن الدِّ  ين ويـَبـْ
يبَك من َغَضبِّ هللا، قال زيد: ما أفِّرُّ إال من َغَضبِّ هللا، وال أمحُِّل من َغَضبِّ هللا شيئاً أبداً   على دِّيننا حَّت أتخذ بَِّنصِّ

فهل َتُدلُّين على غريه؟ قال: ما أعلمه إال أن تكون َحنيفاً، قال زيد: وما احلَنيف؟ قال: دِّين إبراهيم، مل    وأان أستطيُعه؟
ا  يكن يـَُهوداّيً وال َنْصرانّياً، وال يـَْعُبُد إال هللا، فخرج زيد، فلقي عاملاً من النَّصارى، فذكر مثله، فقال: لن تكون على دِّينن

لَ  من  يبَك  بَِّنصِّ وأان  حَّت أتخَذ  أبداً  شيئاً  َغَضبِّه  من  َلْعَنةِّ هللا وال  من  َلْعَنةِّ هللا، وال أمحل  من  إال  أفِّرُّ  ما  قال:  ْعَنةِّ هللا، 
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يكن   مل  إبراهيم،  دِّيُن  قال:  احلَنيُف؟  وما  قال:  َحنيفاً،  تكون  أن  إال  أعلمه  ما  قال:  على غريه؟  تدّلين  فهل  أستطيع؟ 
ال هللا، فلما رأى زيد قوهلم يف إبراهيم خرج، فلما بـََرَز، رفع يديه، وقال: اللهم اشهْد أين  يَهوداّيً وال َنْصرانّياً، وال يعبد إ 

 .على دين إبراهيم. أخرجه البخاري
 [ ]صحيح[ 6828]جامع: 

 

 أبو طالب بن عبد املطلب                                                    

  -قال: »ملا حضرت أاب طالب الوفاُة، جاءه رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م س( املسيب بن حزن   -[ 692]
، قل: ال  -صلى هللا عليه وسلم ، فوجد عنده أاب جهل ]ابن هشام[ وعبد هللا ابن ]أيب[ أمية بن املغرية، فقال: أْي َعمِّّ

ل وعبد هللا بن أيب أمية: أتـَْرَغُب عن مِّلَّةِّ عبد املطلب؟ فلم يزل  إله إال هللا، كلمة أحاجُّ لك هبا عند هللا، فقال أبو جه
يـَْعرُِّضها عليه، ويعودان لتلك املقالة، حَّت قال أبو طالب آخر ما كّلمهم أان على   -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 

: وهللا، ألْستَـْغفَِّرنَّ لك، ما مل  -ليه وسلمصلى هللا ع -مِّلَّةِّ عبد املطلب، وأىَب أن يقول: ال إله إال هللا، قال رسوُل هللا  
 مِّْن بـَْعدِّ ما تـََبنيََّ  أْنَه عنك، فأنزل هللا عز وجل }ما كاَن لِّلنَّيبِّّ والَّذِّيَن آَمُنوا أْن َيْستَـْغفُِّروا لِّْلُمْشرِّكِّنَي ولو كانُوا ُأويل قـُْرىَب 

{ ]التوبة:  يمِّ ُْم أْصَحاُب اجْلَحِّ صلى هللا عليه   - عز وجل يف أيب طالب. فقال لرسولِّ هللا [ وأنزل هللا113هَلُْم أهنَّ
ْلُمْهَتدِّيَن{ ]القصص: -وسلم أخرجه   [«56: }إِّنََّك اَل ََتْدِّي َمْن أْحبَـْبَت ولكنَّ هللَا يـَْهدِّي َمن َيَشاُء وُهَو َأْعَلُم ابِّ

   .البخاري ومسلم والنسائي
 [ ]صحيح[ 6830]جامع: 

 

وذُكر عنده   -صلى هللا عليه وسلم -»أنه مسع رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م( أبو سعيد اخلدري   -[ 693]
ُلُغ َكْعبَـْيهِّ، يَغلي منه أمُّ دَِّماغه« -عمُّه أبو طالب  َفُعه َشَفاَعيت يـَْوَم القِّيامةِّ، ُُيعل يف َضْحَضاح مِّن انر، يـَبـْ .  فقال: َلَعلَُّه تـَنـْ

 . نه دَِّماُغُه من َحَرارَةِّ نـَْعَلْيهِّ«. أخرجه البخاري ومسلمويف رواية »يـَْغلي م
 [ ]صحيح[ 6831]جامع: 

 

قال: »أْهوُن أْهلِّ   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)م( عبد هللا بن عباس   -[ 694]
 . ُه« أخرجه مسلمالنَّارِّ عذاابً: أبو طالب، وهو ُمنَتعِّل بِّنَـْعَلنْيِّ يـَْغلي منهما دَِّماغُ 

 [ ]صحيح[ 6832]جامع: 
 

قال: »قلت: اي رسول هللا، ما أْغنَـْيَت عن َعمِّّك، فإنَّه   -رضي هللا عنه   -)خ م( العباس بن عبد املطلب   -[ 695]
ارِّ« ويف رواية  كان َُيُوُطَك، ويـَْغَضُب لك؟ قال: نعم، هو يف َضْحَضاح من انر، ولوال أان لكان يف الدَّْركِّ األْسَفلِّ مَِّن النَّ 

»إنه كان َُيُوُطك ويـَْنُصُرَك ويـَْغَضُب لك، فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدتُه يف َغَمرات من النَّارِّ، فأخرجُته إىل  
 . َضْحَضاح« أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 6833]جامع: 
 

لَِّعمِّّه عند املوت: قل:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م ت( أبو هريرة    -[ 696]
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اآلية ]القصص:   ...{ ال إله إال هللا، أْشَهُد لَك هبا يوم القيامة، فأىب، فأنزل هللا عز وجل }إنََّك اَل ََتْدِّي َمْن أْحبَـْبتَ 
ين قـَُرْيش، يقولون: إَّنا مَحََلُه على ذلك اجلَزَُع، ألقْـَرْرُت هبا َعيَنَك، فأنزل هللا اآلية«.  [ ويف رواية قال: »لوال أن تُعريَِّّ 56

 . أخرجه مسلم والرتمذي
 [ ]صحيح[ 6834]جامع: 
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 الباب السابع: يف فضل ما ورد ذِكْره من األزمنة 
 

 لَيْلَة القَدْر 
 

 األواخر، والسبع األواخر وقتها: العشر  

صلى هللا عليه   -: »أن رجااًل من أصحاب النيبِّّ -رضي هللا عنهما  -)خ م ط د( عبد هللا بن عمر   -[ 697]
رِّ، فقال النيبُّ  -وسلم : أرى ُرؤايكم تـََواطَأْت يف  -صلى هللا عليه وسلم -ُأُروا ليلة الَقْدرِّ يف املنام، يف السَّْبعِّ األواخِّ

رِّ، فمن كان ُمَتَحرِّيها فـَْليَـَتَحرَّها يف السَّبع األواخر« ويف رواية قال: رأى رجل أن ليلة القدر، ليلة سبع  السَّْبعِّ  األواخِّ
رِّ، فاْطُلُبوها يف الوتر« ويف رواية: أن  -صلى هللا عليه وسلم -وعشرين، فقال النيبُّ   : »أرى رؤايكم يف الَعْشرِّ األَواخِّ

قال يف ليلة القدر: »إنَّ انساً منكم قد ُأُروا أهنا يف السبع اأُلَول، وُأرَِّي انس منكم   -ه وسلمصلى هللا علي -رسوُل هللا 
 أهنا يف السَّْبعِّ الَغَوابِّر، فالتمسوها يف العشر الغوابر«. أخرجه البخاري ومسلم. 

رِّ، فقال النيبُّ  وللبخاري: »أن انساً ُأُروا ليلَة القدر يف السَّْبعِّ األواخر، وأن انساً ُأُروا أهنا صلى هللا   -يف الَعْشرِّ األواخِّ
رِّ« وملسلم أن النيبَّ  -عليه وسلم قال: »حَتَرَّوا ليلة القدر يف السَّْبع   -صلى هللا عليه وسلم -الَتمُِّسوها يف السَّْبعِّ األواخِّ

رِّ« ويف أخرى قال رسوُل هللا  رِّ : »التمسوها يف الَعْشرِّ األ-صلى هللا عليه وسلم  -األواخِّ يعين ليلة القدر، فإْن   -واخِّ
رِّ«  َضُعَف أحدكم أو َعَجَز، فال يـُْغَلنَبَّ عن السَّْبعِّ الَبواقي« ويف أخرى: »من كان ُمْلَتمِّسها، فليْلَتمِّْسها يف الَعشر األواخِّ 

رِّ«. -ويف أخرى قال: »حتيَّنوا ليلة القدر يف العشر األواخر   أو قال: يف السَّْبع األواخِّ
 وطأ« الرواية األوىل، ورواية مسلم األوىل. وأخرج »امل

 .وأخرج أبو داود رواية مسلم األوىل
 [ ]صحيح[ 6839]جامع: 

 

قال: »حَترَّوا ليلة القدر   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنها   -)خ م ط ت( عائشة   -[ 698]
رِّ من رمضان«.  يف الَعْشرِّ األواخِّ

ُُياوُِّر الَعْشر األواخر يف رمضان، ويقول: حَتَرَّوا ليلة القدر    -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قالت: »كان رسوُل هللا 
رِّ من رمضان« أخرجه البخاري ومسلم، و »املوطأ« أخرج األوىل مرساًل عن عروة، وأخرج الرتمذي  يف الَعشْ  رِّ األواخِّ

 . الثانية
 [ ]صحيح[ 6840]جامع: 

 

َلَة الَقدرِّ، مث   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة   -[ 699] قال: »ُأرِّيُت لَيـْ
يُتها« أخرجه مسلمأيـَْقَظينِّ بعُض أهل يُتها، فَاْلَتمِّسوها يف الَعْشرِّ الَغوابِّرِّ« وقال َحْرملُة: »فَنسِّ  . ي فـَُنسِّّ

 [ ]صحيح[ 6841]جامع: 
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َلَة اْلَقْدرِّ يفِّ اْلَعْشرِّ   -رضي هللا عنه  -)حم( َعلِّيّ   -[ 700] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اْطُلُبوا لَيـْ
ُتْم َفال تـُْغَلُبوا َعَلى السَّْبعِّ اْلبَـَواقِّي« رِّ مِّْن رََمَضاَن، فَإِّْن ُغلِّبـْ  . َأخرجه مسند أمحد. اأْلََواخِّ

]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن اْلَحَسِن    ضعيف[[ ]شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد  1111]مسند:  
، َوثََّقُه اْبُن َمِعيٍن َوَغْيُرُه، َوِفيِه َكاَلمٌ     [اْلِهاَلِليُّ

 

َلَة اْلَقْدرِّ يفِّ    -رضي هللا عنه    -جابر بن مسرة)حم(    -[  701] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلَتمُِّسوا لَيـْ
َلُة َمَطٍر َورِّيٍح«، أَ  يتـَُها، هَِّي لَيـْ رِّ مِّْن رََمَضاَن، يفِّ َوْتٍر، فَإِّيّنِّ َقْد رَأَيـْتـَُها فـَُنسِّّ  ْو قَاَل: »َقْطٍر َورِّيٍح«.  اْلَعْشرِّ اأْلََواخِّ

رِّ«. َأخرجه مسند أمحد.  َلَة اْلَقْدرِّ يفِّ اْلَعْشرِّ اأْلََواخِّ  ويف رواية خمتصرة، قَاَل: »اْلَتمُِّسوا لَيـْ
[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "وهي ليلة مطر وريح"، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: ِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل  20809  ،20930]مسند:  
ِحيحِ   [ الصَّ

 

عباس )حم(    -[  702] عنه  -ابن  َحَّتَّ    -  مارضي هللا  قَاَل:  ُمْسرًِّعا،  إِّلَْيهِّْم  َأقْـَبَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ   َّ َنيبِّ َأنَّ 
َلةِّ اْلَقْدرِّ فَأُْنسِّ  ْئُت ُمْسرًِّعا ُأْخربُُِّكْم بَِّليـْ َنا قَاَل: »جِّ َنُكْم، َوَلكِّنِّ اْلَتمُِّسوَها  َأفْـَزَعَنا مِّْن ُسْرَعتِّهِّ، فـََلمَّا انـْتَـَهى إِّلَيـْ يتـَُها بـَْيينِّ َوبـَيـْ

رِّ مِّْن رََمَضاَن«  . َأخرجه مسند أمحد. يفِّ اْلَعْشرِّ اأْلََواخِّ
   [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح 2352]مسند:  

 

َلَة اْلَقْدرِّ،  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى    -رضي هللا عنه    -  عمر)حم(    -[  703] ْنُكْم ُمْلَتمًِّسا لَيـْ هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َكاَن مِّ
رِّ وِّتْـًرا« ْليَـْلَتمِّْسَها يفِّ اْلَعْشرِّ اأْلََواخِّ  .  فـَ

ُ َعْنُه إَذا َدَعا اأْلَْشَياَخ مِّْن َأْصَحابِّ  ويف رواية عن   َي اَّللَّ حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَعاينِّ  اْبُن َعبَّاٍس قَاَل: َكاَن ُعَمُر َرضِّ
َلٍة فـََقاَل: إِّنَّ رَ  ُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َمَعُهْم، فـََقاَل: اَل تـََتَكلَّْم َحَّتَّ يـََتَكلَُّموا، قَاَل: َفَدَعااَن َذاَت يـَْوٍم َأْو َذاَت لَيـْ

َلةِّ اْلَقْدرِّ: »َما  رِّ وِّتْـًرا، َففِّي َأيِّّ اْلوِّْترِّ تـََرْوهَنَا« قَاَل يفِّ لَيـْ  . َأخرجه مسند أمحد. َقْد َعلِّْمُتْم فَاْلَتمُِّسوَها يفِّ اْلَعْشرِّ اأْلََواخِّ
 [ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِثَقاتٌ ]الهيثمي:  [[ ]شعيب: إسناده قوي[ ]شاكر: إسناده صحيح85 ،298]مسند: 

 

بـَْيتِّهِّ َجالًِّسا، َفسَ   -[  704] ْعَنا  )حم( َعْقَرب، قَاَل: َغَدْوُت إِّىَل اْبنِّ َمْسُعوٍد، َذاَت َغَداٍة يفِّ رََمَضاَن، فـََوَجْدتُُه فـَْوَق  مِّ
ُ، َوبـَلََّغ رَ  ْعَناَك تـَُقوُل: َصَدَق اَّللَّ ُ، َوبـَلََّغ َرُسولُُه، فـَُقْلَنا: مسِّ ُسولُُه، فـََقاَل: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى  َصْوَتُه، َوُهَو يـَُقوُل: َصَدَق اَّللَّ
رِّ مِّْن رََمَضاَن، َتْطُلُع   َلَة اْلَقْدرِّ يفِّ النِّّْصفِّ مَِّن السَّْبعِّ اأْلََواخِّ الشَّْمُس َغَداتَئٍِّذ َصافَِّيًة، لَْيَس هَلَا  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ لَيـْ

َها فـََوجَ   . َأخرجه مسند أمحد. ْدَُتَا َكَما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ ُشَعاٌع«، فـََنَظْرُت إِّلَيـْ
]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد    [[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي الصلت3858  ،3857]مسند:  

 [ وأبو يعلى، وأبو عقرب لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات 
 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّيّنِّ ُكْنُت ُأرِّيُت    -رضي هللا عنهما  -جابر بن عبد هللا    )حب(  -[  705] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
رِّ، َوهَِّي طَْلَقٌة بـَْلَجٌة اَل َحارٌَّة َواَل ابَ  يتـَُها، َوهَِّي يفِّ اْلَعْشرِّ اأْلََواخِّ َلَة اْلَقْدرِّ، مثَّ ُنسِّّ رَِّدٌة، َكَأنَّ فِّيَها َقَمًرا يـَْفَضُح َكَواكِّبَـَها اَل لَيـْ

 . خَيُْرُج َشْيطَاهُنَا َحَّتَّ خَيُْرَج َفْجُرَها« أخرجه ابن حبان
 [  بشواهده  صحيح حديث: صحيح لغيره[ ]شعيب[ ]االلباني: 3688]حبان: 
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يفِّ َشْهرِّ رََمَضاَن    -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -َرُسوُل اَّللَّ  قَاَم بَِّنا    قَاَل:  -رضي هللا عنه    -  أبو ذر  خز(حم  )  -[  706]
ُب َما َتْطُلُبوَن إِّالَّ َورَاءَُكمْ  ، مثَّ قَاَل: "َما َأْحسِّ َلَة َثاَلٍث َوعِّْشرِّيَن إِّىَل ثـُُلثِّ اللَّْيلِّ اأْلَوَّلِّ َلَة[ مَخٍْس َوعِّْشرِّيَن  لَيـْ "، مثَّ قَاَم ]لَيـْ

َلَة َسْبٍع َوعِّْشرِّيَن إِّىَل الصُّ إِّىَل نِّْصفِّ  ُب َما َتْطلُُبوَن إِّالَّ َورَاءَُكْم" مثَّ ُقْمَنا لَيـْ ، مثَّ قَاَل: "َما َأْحسِّ . أخرجه ابن خزمية اللَّْيلِّ  . ْبحِّ
َلَة َثاَلٍث َوعِّْشرِّيَن يفِّ َشْهرِّ رََمَضاَن، إِّىَل ثـُُلثِّ  قَاَل: ُقْمَنا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    ويف رواية يف مسند أمحد لَيـْ

َلَة مَخٍْس َوعِّ  ، مثَّ قَاَل: »اَل َأْحَسُب َما َتْطُلُبوَن إِّالَّ َورَاءَُكْم« مثَّ ُقْمَنا َمَعُه لَيـْ ، مثَّ قَاَل: »اَل اللَّْيلِّ اأْلَوَّلِّ ْشرِّيَن إِّىَل نِّْصفِّ اللَّْيلِّ
َلَة َسْبٍع َوعِّْشرِّيَن َحَّتَّ َأْصَبَح َوَسَكتَ ُأْحَسُب َما َتطْ   َأخرجه مسند أمحد.  .ُلُبوَن إِّالَّ َورَاءَُكْم« فـَُقْمَنا َمَعُه لَيـْ

   []االعظمي: إسناده حسن  ]ياسين: صحيح[[ 21566]مسند:   [2205]خزيمة: 
 

 ليلة إحدى وعشرين 

صلى هللا عليه   -قال: »اعتكفنا مع رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م ط د س( أبو سعيد اخلدري    -[ 707]
، فقال: من كان  -صلى هللا عليه وسلم -الَعْشَر األوَسط، فلما كان صبيحة عشرين، نقلنا متاَعنا، فأَتان النيبُّ  -وسلم

ْع إىل ُمْعَتَكفِّه فإين رأيُت هذه الليلة،  ورأيُتين أسجُد يف ماء وطني، فلما رجع إىل ُمعَتَكفه هاجتِّ السَّماُء،   اعتكف فْلريجِّ
فوالذي بعثه ابحلق، لقد هاجت السَّماء من آخر ذلك اليوم، وكان املسجد على َعريش، فلقد رأيُت على أْنفِّه وأْرنـََبتِّه  

 أثـََر املاءِّ والطني«.
  -وهي الليلة اليت خرج يف صبيحتها من اعتكافه   -عشرين ويف رواية حنوه، إال أنه قال: »حَّت إذا كان ليلة إحدى و 

َر« ويف أخرى حنوه، إال أنه قال: »كان النيبُّ  صلى هللا عليه   -قال: من كان اعتكف معي فليعتكف الَعْشَر األواخِّ
ل إحدى  ُُياوُِّر يف رمضان الَعْشر اليت يف وسط الشهر، فإذا كان حني مُيْسي من عشرين ليلة متضي، ويستقب -وسلم

وعشرين، رجع إىل مسكنه، ورجع من كان ُُياوُر معه، وأنه أقام يف شهر جاور فيه الليلة اليت كان يرجع فيها، فخطب  
الناَس، وأمرهم ِبا شاء هللا، مث قال: كنت أَجاوُر هذه العشر، مث بدا يل أن أجاوَِّر هذه العشر األواخر، فمن كان 

ليلة   -صلى هللا عليه وسلم -. مث ذكره« وفيه: »فوَكَف املسجد يف مصلَّى النيبِّّ اعتكف معي فليلبْث يف ُمْعَتَكفِّهِّ..
 إحدى وعشرين... احلديث«. 

ويف رواية قال أبو سلمة: »اْنطََلْقُت إىل أيب سعيد، فقلت: أال خترج بنا إىل النخل فنتحدَّث؟ فخرج، فقلت: حدِّْثين ما  
الَعْشَر   -صلى هللا عليه وسلم -يف ليلة القدر، قال: اعتكف رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مسعَت من رسولِّ هللا 

األول من رمضان، واعتكفنا معه، فأَته جربيُل عليه السالم، فقال: إن الذي تطلب أماَمَك، فاعتكَف الَعْشَر األوَسَط،  
خطيباً   -صلى هللا عليه وسلم -نيبُّ واعتكفنا معه، فأَته جربيُل عليه السالم فقال: إن الذي تطلب أَماَمك، مث قام ال

فلريجع، فإين رأيت ليلة القدر،   -صلى هللا عليه وسلم -صبيحَة عشرين من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النيبِّّ  
رِّ يف وتر، إين رأيُت كأين أسجد يف طني وماء، وكان َسْقُف املسجد جريَد النَّ  يُتها، وإهنا يف الَعْشرِّ األواخِّ ْخل،  وإين أُْنسِّ

حَّت رأيُت أثر الطني واملاء   -صلى هللا عليه وسلم -وما نرى يف السماء شيئاً، فجاءْت قـََزعة فُمطِّْران، فصلى بنا النيبُّ 
 وأْرنـََبتِّه، َتْصدِّيَق رؤايه«. -صلى هللا عليه وسلم -على جبهة النيب 

 الصالة، بل متسح بعد الصالة، ألن النيبَّ  قال احلميدي: كان البخاري ُيتج هبذا احلديث، فيقول: ال متسح اجلبهة يف
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َهتِّهِّ بعد ما صلَّى، وأعاد البخاري طرفاً منه يف الصالة من رواية   -صلى هللا عليه وسلم - رُئَِّي املاُء والطني يف أرنَبته وَجبـْ
أيُت أثَر الطني يف  سجد يف املاء والطني، حَّت ر  -صلى هللا عليه وسلم -أيب سلمة عن أيب سعيد قال: رأيُت رسوَل هللا 

اعتكف العشر األول من رمضان، مث اعتكف الَعْشَر  -صلى هللا عليه وسلم  -َجْبهته. وعند مسلم: »أن رسوَل هللا 
األوسَط يف قـُبَّة تـُرْكيَّة على ُسدََّتا َحصري، فأخذ احَلصري بيده، فنحَّاها يف انحية الُقبَّة، مث أْطَلع رأسه، فكلَّم الناس،  

منه، فقال: إين اعتكفت العشَر األول ألتمس هذه الليلة، مث إين اعتكفُت الَعْشَر األْوَسَط، مث أُتيُت، فقيل ]يل[   َفَدنـَْوا
رِّ، فمن أحبَّ منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكَف الناُس معه، وقال: إين ُأريُتها ليلة وِّتر، وأيّنِّ   : إهنا يف العشر األواخِّ

فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إىل الصبح، فمَطَرت السَّماُء، فـَوََكَف أسجد يف صبيحتها يف طني وماء، 
املسجد، فأبصرُت الطنَي واملاَء، فخرج حني فرغ من صالة الصُّبح وجبيُنه وَرْوثَُة أْنفِّه فيهما الطِّّنُي واملاُء، وإذا هي ليلة  

الَعْشَر األْوَسَط   -صلى هللا عليه وسلم - هللا إحدى وعشريَن من العشر األواخر« وله يف أخرى قال: »اعتكف رسولُ 
َنت له أهنا يف العشر   من رمضان، يلتمس ليلَة القدر قبل أن تُبان له. قال: فلما انـَْقَضنْيَ أمر ابلبناء فـَُقوَِّض، مث أُبيـْ

ليلُة القدر، وإين خرجت  األواخر، فأمر ابلبناء فأعيَد، مث خرج على الناس، فقال: اي أيها الناس، إهنا كانت أُبينت يل 
رِّ ]من رمضاَن[، التمسوها   يتها، فالتمسوها يف الَعْشر األواخِّ ألخربكم هبا، فجاء رجالن َُيْتَـقَّان، معهما الشَّيطاُن، فُنسِّّ

َعةِّ والّسابَِّعةِّ واخلَامِّسةِّ، قال: قلت: اي أاب سعيد، إنكم ابلعدد أعلم منا، قال: أَجْل، حنن أحق بذلك من كم،  يف الَتاسِّ
عُة والسَّابِّعُة واخلامَِّسُة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون، فاليت تليها: ثِّْنتانِّ وعشرون، فهي  قال: قلت: ما التَّاسِّ

التاسعة، فإذا مضى ثالث وعشرون، فاليت تليها السَّابِّعة، فإذا مضى مخس وعشرون، فاليت تليها: اخلامسُة« وقال يف  
ما صلى هللا عليه   -ن« وأخرج »املوطأ« وأبو داود والنسائي قال: »كان رسوُل هللا رواية مكان »ُيتقان« : »خَيَْتصِّ

وهي الليلة خيرج فيها   -يعتكف العشر األوسط من رمضان، فاعتكف عاماً، حَّت إذا كان ليلة إحدى وعشرين  -وسلم
ذه الليلة، مث أُنسيتها،  قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر األواخر وقد ُأرِّيُت ه -من صبيحتها من اعتكافه 

وقد رأيُتين أسجد من صبيحتها يف ماء وطني، فالتمسوها يف العشر األواخر، والتمسوها يف كل وتر« وقال أبو سعيد:  
»فأمَطرتِّ السماُء تِّْلَك الليلة، وكان املسجُد على َعرِّيش، فوَكَف املسجُد، قال أبو سعيد: فأْبَصَرْت عيناَي رسوَل هللا  

 انصرف وعلى جبهته وأنفه أثـَُر املاءِّ والطِّّنيِّ من إحدى وعشرين«.  -عليه وسلم صلى هللا -
ر«  .وأخرج أبو داود أيضاً حنو رواية مسلم اآلخرة، وأول حديثه قال: »التمسوها يف الَعْشرِّ األواخِّ

 [ ]صحيح[ 6842]جامع: 
 

 ليلة اثنني وعشرين                                                       

قال: »كنت يف جملس بين َسلَِّمَة وأان أصغرهم، فقالوا: من يسأُل    -رضي هللا عنه   -)د( عبد هللا بن أنيس    -[  708]
من رمضان، فخرجُت فوافيُت    عن ليلةِّ الَقْدرِّ؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين  -صلى هللا عليه وسلم  -لنا رسوَل هللا  

فُأيتَ    -صلى هللا عليه وسلم  -مع رسولِّ هللا   فدخلُت،  ادخل،  فقال:  فمرَّ يب،  بيته،  بباب  قمُت  املغرب، مث  صالَة 
، فقام، وقمُت معه، فلما خرجنا قال: كانت   بَعشائه، فلقد كنُت أكفُّ يدي عنه من قِّلَّته، فلما فرغ قال: انولين نـَْعليَّ

فقلُت: أجل، أرَسَلين إليك رهط من بين سلمة، يسألونك عن ليلة الَقْدرِّ؟ فقال: كم الليلة؟ قلُت: اثنتان   لك حاجة؟
 .وعشرون، قال: هي الليلة، مث رجع فقال: أو القابلة، يريد: ليلة ثالث وعشرين« أخرجه أبو داود
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ضمرة بن عبد هللا بن أنيس، لم يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]شعيب: حديث   ه]عبد القادر: في سند[ 6843]جامع: 
 [ صحيح، وهذا إسناد حسن

 

 ليلة ثالث وعشرين                                                           

فأقبَل    -[  709] اجلُْحَفَة ُضحى،  فقدمنا  رين،  ُمهاجِّ اليمن  من  قال: »خرجنا  الصناحبي:  ُعبيد  بن  الرمحن  )خ( عبد 
منُذ مخس، قلُت: ما سبقك إال ِبمس،    -صلى هللا عليه وسلم  -علينا راكب، فقلت له: اخلرََبَ، فقال: َدفـَّنا رسوَل هللا  

: أهنا أوُل السبع من العشر  -صلى هللا عليه وسلم   -مؤذُن رسولِّ هللا    هل مسعَت يف ليلة القدر شيئاً؟ قال: أخربين بالل
   .األواخر« أخرجه البخاري

 [ ]صحيح[ 6844]جامع: 
 

قال: »قلُت: اي رسول هللا، إن يل ابدية أكون فيها، وأان  -رضي هللا عنه   -( عبد هللا بن أنيس حم )م ط د -[  710]
بليلة أنزِّهُلا إىل هذا املسجد، فقال: انزل ليلة ثالث وعشرين، قيل البنه: كيَف كاَن أبوك أصلِّّي فيها حبمد هللا، فُمرين  

َد إذا صلَّى العصَر، فال خيرُج منه حلَاَجة حَّت يصلَي الصُّْبَح، فإذا صلَّى الصُّْبَح وجد   يصنُع؟ قال: كان يدخُل املْسجِّ
دِّ، فجلس عليها وحلَِّق ببادِّيَ   . (1) تِّه« أخرجه أبو داودَدابـَّته على اببِّ املسجِّ

ُع الدَّارِّ، فمرين ليلة أنزل هلا، فقال  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال لرسول هللا    «:ويف رواية »املوطأ : إين رجل َشاسِّ
 .(2) : »انزِّل ليلة ثالث وعشرين من رمضان«-صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 

قال: »ُأريُت ليلة القدر، مث أنسيتها،    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  ويف رواية مسلم: قال عبد هللا بن أنيس: إن  
  -صلى هللا عليه وسلم  -وُأراين صبيحتها أسجد يف ماء وطني، قال: فُمطران ليلة ثالث وعشرين، فصلَّى بنا رسوُل هللا  

َهتِّه وأنفه، وكان عبد هللا بن أُنيس يق  .(3) ول: ثالث وعشرين«فانصرف وإن أثـََر املاءِّ والطني على َجبـْ
َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ُخبَـْيٍب، قَاَل: َكاَن رَُجٌل يفِّ زََمانِّ ُعَمَر ْبنِّ اخْلَطَّابِّ َقْد َسأََلُه  ويف رواية يف مسند أمحد عن 

ُب َرُسولِّ اَّللَِّّ  َنَة  فََأْعطَاُه، قَاَل: َجَلَس َمَعَنا َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن أُنـَْيٍس َصاحِّ هِّ يفِّ جَمْلِّسِّ ُجَهيـْ قَاَل:   -َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ جَمْلِّسِّ
َلةِّ  -يفِّ رََمَضاَن  ْعَت مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َهذِّهِّ اللَّيـْ  اْلُمَبارََكةِّ مِّْن َشْيٍء؟  قَاَل: فـَُقْلَنا َلُه: اَي َأاَب َُيْىَي، مسِّ

رِّ َهَذا الشَّْهرِّ، فـَُقْلَنا َلُه: اَي َرسُ فـََقا وَل اَّللَِّّ، َمََّت نـَْلَتمُِّس َهذِّهِّ  َل: نـََعْم، َجَلْسَنا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ آخِّ
َلَة« َوقَاَل: َوَذلَِّك َمَسا َلَة اْلُمَبارََكَة؟ قَاَل: »اْلَتمُِّسوَها َهذِّهِّ اللَّيـْ : َوهَِّي  اللَّيـْ َلةِّ َثاَلٍث َوعِّْشرِّيَن، فـََقاَل َلُه رَُجٌل مَِّن اْلَقْومِّ َء لَيـْ

َا لَْيَستْ  وَّلِّ ََثَاٍن، َوَلكِّنـََّها َأوَُّل السَّْبعِّ إِّنَّ  إًِّذا اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َأوَُّل ََثَاٍن؟ قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّهنَّ   ِبَِّ
 الشَّْهَر اَل يَتِّمُّ«. َأخرجه مسند أمحد.

   [[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن16046[ ]مسند: 6845( ]جامع: 1)
 [  منقطع[ ]عبد القادر:  6845( ]جامع: 2)
   [ ]صحيح[6845( ]جامع: 3)

 

َلُة اْلَقْدرِّ، قَاَل:   -  مارضي هللا عنه -ابن عباس)حم(   -[ 711] َلَة لَيـْ : إِّنَّ اللَّيـْ أُتِّيُت، َوَأاَن اَنئٌِّم يفِّ رََمَضاَن، َفقِّيَل يلِّ
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  ْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ فـَُقْمُت، َوَأاَن اَنعٌِّس، فـَتَـَعلَّْقُت بِّبَـْعضِّ َأْطَنابِّ ُفْسطَاطِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »فَأَتَـ 
َلُة َثاَلٍث َوعِّْشرِّينَ  َلةِّ، فَإَِّذا هَِّي لَيـْ  . َأخرجه مسند أمحد. َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فَإَِّذا ُهَو ُيَصلِّّي« قَاَل: فـََنَظْرُت يفِّ تِّْلَك اللَّيـْ

حمد رجال  ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أ  [[ ]شعيب: حسن لغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح2547  ،2302]مسند:  
 الصحيح[ 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ   -[  712] َع َأاَب ُحَذيـَْفَة ُُيَدُِّث، َعْن رَُجٍل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ ِّّ  )حم( أبو إِّْسَحاَق، أَنَُّه مسِّ َسلََّم، َعنِّ النَّيبِّ
َلةِّ اْلَقْدرِّ فـََرأَيـُْتهُ  َا َيُكوُن  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »نََظْرُت إِّىَل اْلَقَمرِّ َصبِّيَحَة لَيـْ  َكأَنَُّه فِّْلُق َجْفَنٍة«، َوقَاَل أَبُو إِّْسَحاَق: إَِّّنَّ

َلةِّ َثاَلٍث َوعِّْشرِّيَن. َأخرجه مسند أمحد.   اْلَقَمُر َكَذاَك َصبِّيَحَة لَيـْ
 [ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه[  23129]مسند: 

 

 ليلة سبع وعشرين 

يقول: وقيل له: إن   -رضي هللا عنه   -قال: مسعت ُأيّب بن كعب  -رمحه هللا   -)م ت د( زر بن حبيش   -[ 713]
  -عبد هللا بن مسعود يقول: »من قام السََّنَة أصاَب ليلَة الَقْدر« فقال ُأيّب: »وهللاِّ الذي ال إله إال هو، إهنا لفي رمضاَن 

بقيامها،   -صلى هللا عليه وسلم -يلة هي؟ هَي الليلُة اليت أمَران هبا رسول هللا ووهللا إين ألْعَلُم أيُّ ل -ُيلف ال يستثين 
هي ليلة سبع وعشرين، وأماَرَُتا أن َتْطلَع الشَّْمُس يف صبيحة يومِّها بـَْيَضاَء، ال ُشَعاَع هلا« ويف رواية قال: »سألُت أيبَّ  

ْب ليلة القدر، فقال: رمحه هللا، أراد أن ال يـَتَّكَِّل  بن كعب، فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يـَُقمِّ احلوَل يُ  صِّ
أهنا ليلة سبع وعشرين،   -ال يستثين  -الناُس، أَما إنه قد علم أهنا يف رََمَضان، وأهنا يف الَعْشر األواخر، مث حلف 

صلى هللا عليه   -اليت أخربان رسول هللا  -أو ابآلية  -فقلت: ِبي شيء تقول ذلك اي أاب املنذر؟ فقال: ابلعالمة 
 : أهنا تطلع الشمس يومئذ، ال ُشعاع هلا« أخرجه مسلم.-وسلم

ويف رواية أيب داود مثل الثانية وحنوها، وفيها قال: »قلت: اي أاب املنذر، أّنَّ علمت ذاك؟ قال: ابآلية اليت أخربان رسول  
، ليَس  ، قال: قلت لزِّّر: ما اآلية؟ قال: ُتصبُح ال-صلى هللا عليه وسلم -هللا  َلةِّ مثل الطَّْستِّ شمُس َصبِّيَحَة تِّْلَك اللَّيـْ

 هلا ُشعاع حَّت ترتفع«.  
ويف رواية الرتمذي حنوها، وله يف أخرى قال: قلت أُليبِّّ بن كعب: »أّنَّ علمت أاب املنذر أهنا ليلة سبع وعشرين؟ قال:  

ع الشمس ليس هلا ُشعاع، فعَدْدان وحفظنا، وهللا  : أهنا ليلة صبيحتها تطل-صلى هللا عليه وسلم -بلى، أخربان رسوُل هللا  
 .لقد علم ابن مسعود: أهنا يف رمضان، وأهنا ليلة سبع وعشرين، ولكن كره أن خيربكم فـَتَـتَّكُِّلوا« 

 [ ]صحيح[ 6847]جامع: 
 
يف ليلة القدر قال: »ليلة    -صلى هللا عليه وسلم -عن النيبِّّ  -)د( معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه    -[ 714]

 .سبع وعشرين« أخرجه أبو داود
 ]األلباني: صحيح[  [ إسناده صحيح [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 6848]جامع: 

 

َّ اَّللَِّّ،   - مارضي هللا عنه -ْبنِّ َعبَّاسٍ  عبد هللا)حم(   -[ 715] َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َنيبِّ َأنَّ رَُجاًل، أََتى النَّيبِّ
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لَ  َلٍة َلَعلَّ اَّللََّ يـَُوفُِّّقينِّ فِّيَها لَِّليـْ لسَّابَِّعةِّ«  ةِّ إِّيّنِّ َشْيٌخ َكبِّرٌي َعلِّيٌل، َيُشقُّ َعَليَّ اْلقَِّياُم، فَْأُمْرينِّ بَِّليـْ . َأخرجه  اْلَقْدرِّ. قَاَل: »َعَلْيَك ابِّ
 مسند أمحد. 

ِحيحِ  [2149 ]مسند:  [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط البخاري[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 ليال مشرتكة 

لنا رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)د( عبد هللا بن مسعود    -[  716] ليلة    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال  يف 
َعْشَرَة من رََمَضاَن، وليلة إحدى وعِّشريَن، وليلة َثالث وعِّشريَن، مث سكت«. َسْبَع  ليلَة  أبو    القدر: »اطلبوها  أخرجه 

 .داود
 ]األلباني: ضعيف[ [  إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده حسن [ ]عبد القادر: 6849]جامع: 

 

)ت( عيينة بن عبد الرمحن قال: حدثين أيب فقال: ذكرت ليلة القدر عند أيب َبْكَرَة، فقال: »ما أان ِبلتمُِّسها    -[ 717]
رسول هللا   من  عليه وسلم  -لشيء مسعته  التمِّسوها يف  -صلى هللا  يقول:  فإين مسعته  رِّ،  األواخِّ الَعْشرِّ  إال يف  تِّسع  ، 

َر   آخِّ أو  ثالث،  ]يف[  أو  َقنْيَ،  يـَبـْ مَخْس  أو  يبقنْيَ،  َسْبع  أو  َقنْيَ،  من    ، ليلةيـَبـْ العشرين  يف  ُيَصلِّّي  بكرة  أبو  وكان  قال: 
 . رمضان كصالته يف سائر السنة، فإذا دخل العشُر اجتهَد« أخرجه الرتمذي

 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده حسن ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6850]جامع: 
 
َ بليلة   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »خرج رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)خ( عبادة بن الصامت   -[ 718] لُيْخربِّ

: إِّين خرجُت ألخربَُكم بليلةِّ الَقْدرِّ، فتالَحى  -صلى هللا عليه وسلم -الَقْدر، فتالحى رجالنِّ من املسلمنَي، فقال النيبُّ 
 . خريًا لكم، فالتمسوها يف التاسعة، والسابعة، واخلامسة« أخرجه البخاريفالن وفالن، فـَُرفَِّعْت، فـََعسى أن يكون 

 [ ]صحيح[ 6851]جامع: 
 

: »هَِّي يف  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ د( عبد هللا بن عباس   -[ 719]
َقنَي، يعين: ليلة القدر« ويف قال:   -صلى هللا عليه وسلم -رواية: أن النيبَّ  العشر، يف سبع ميضنَي، أو يف سبع يـَبـْ

رِّ من رمضاَن، ]يعين[ ليلَة الَقْدرِّ: يف َتسعة تـَْبقى، يف سابعة تبقى، يف خامسة تبقى«.   »الَتمُِّسوها يف الَعْشرِّ األواخِّ
 .أخرجه البخاري، وأخرج أبو داود الرواية الثانية

 [ ]صحيح[ 6852]جامع: 
 
، فقال: إين  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »خرج علينا رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ط( أنس بن مالك   -[ 720]

َعةِّ والسَّابَِّعةِّ واخلامَِّسةِّ«. أخرجه »املوطأ«  . ُأريُت هذه الليلَة يف رمضان، حَّت َتاَلَحى رجالن فُرفعت، فالتمِّسوها يف التَّاسِّ
َّ ا ويف رواية عند أمحد،  َعٍة َوَسابَِّعٍة َوَخامَِّسةٍ َأنَّ َنيبِّ رِّ، يفِّ ََتسِّ  . «َّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اْلَتمُِّسوَها يفِّ اْلَعْشرِّ اأْلََواخِّ

 [صحيح: الهاللي[ ]صحيح[ ]عبد القادر: 13452[ ]مسند: 6853]جامع: 
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ْبنِّ الصَّامِّتِّ    -[  721] ُعَباَدة  اْلَقْدرِّ    -رضي هللا عنه    -)حم(  َلةِّ  لَيـْ َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َسَأَل  أَنَُّه: 
َا يفِّ َوْتٍر: يفِّ إِّْحَدى َوعِّْشرِّيَن، َأْو  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " يفِّ رََمَضاَن فَاْلَتمُِّسوَها يفِّ اْلَعْشرِّ   رِّ، فَإِّهنَّ اأْلََواخِّ

َلٍة. َفمَ  رِّ لَيـْ ْن قَاَمَها اْبتِّغَاَءَها إِّميَااًن،  َثاَلٍث َوعِّْشرِّيَن، َأْو مَخٍْس َوعِّْشرِّيَن، َأْو َسْبٍع َوعِّْشرِّيَن، َأْو تِّْسٍع َوعِّْشرِّيَن، َأْو يفِّ آخِّ
 ْت َلُه ُغفَِّر َلُه َما تـََقدََّم مِّْن َذنْبِّهِّ َوَما أتََخََّر ". َأخرجه مسند أمحد. َواْحتَِّسااًب، مثَّ ُوفِّّقَ 

[ ]شعيب: حديث حسن دون قوله: "أو في آخر ليلة" ودون قوله: "وما تأخر"، وهذا إسناد ضعيف[  22763  ،22741  ،22713]مسند:  
ِد ْبِن َعِقيٍل، َوِفيِه َكاَلٌم، َوَقْد ُوثِّقَ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيرِ  ِ ْبُن ُمَحمَّ  [ ، َوِفيِه َعْبُد َّللاَّ

 

َلُة اْلَقْدرِّ يفِّ اْلَعْشرِّ   -رضي هللا عنه  -)حم( ُعَباَدة ْبنِّ الصَّامِّتِّ  -[ 722] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »لَيـْ
أتََخَّ  َوَما  َذْنبِّهِّ،  مِّْن  تـََقدََّم  َما  َلُه  يـَْغفُِّر  اَّللََّ  فَإِّنَّ  ْسَبتِّهِّنَّ،  اْبتِّغَاَء حِّ قَاَمُهنَّ  َمْن  أَ اْلبَـَواقِّي  تِّْسٍع  وِّْتٍر  َلُة  لَيـْ َوهَِّي  َأْو َر،  َسْبٍع  ْو 

لَ  َلٍة« َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َأَمارََة لَيـْ رِّ لَيـْ َا َصافَِّيٌة بـَْلَجٌة َكَأنَّ فِّيَها َخامَِّسٍة َأْو اَثلَِّثٍة َأْو آخِّ ةِّ اْلَقْدرِّ َأهنَّ
َيٌة اَل بـَْرَد فِّيَها، واَل   َحرَّ َواَل ُيِّلُّ لَِّكوَْكٍب َأْن يـُْرَمى بِّهِّ فِّيَها َحَّتَّ ُتْصبَِّح، َوإِّنَّ َأَماَرََتَا َأنَّ الشَّْمَس  َقَمًرا َساطًِّعا َساكَِّنٌة َساجِّ

َأْن خيَْ  لِّلشَّْيطَانِّ  اْلَبْدرِّ، اَل ُيِّلُّ  َلَة  لَيـْ اْلَقَمرِّ  ْثَل  ُشَعاٌع مِّ هَلَا  لَْيَس  ُمْسَتوِّيًَة  خَتُْرُج  يَـ َصبِّيَحتَـَها  َمَعَها  ْوَمئٍِّذ«. َأخرجه مسند  ُرَج 
 أمحد.

(، وأما الشطر الثاني فمحتمل للتحسين  22713[ ]شعيب: الشطر األول من الحديث حسن، قد سلف الكالم عليه برقم )22765]مسند:  
 [ لشواهده، وإسناد هذا الحديث ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ 

 
فـََقاَل:    -رضي هللا عنه    -معاذ بن جبل)حم(    -[  723] اْلَقْدرِّ  َلةِّ  لَيـْ َعْن  ُسئَِّل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

رِّ َأْو يفِّ اخْلَامَِّسةِّ َأْو يفِّ الثَّالَِّثةِّ«. َأخرجه مسند أمحد.   »هَِّي يفِّ اْلَعْشرِّ اأْلََواخِّ
 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  [ضعيف [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد 22043]مسند: 

 

ُر اْعَتَكَف َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ    -رضي هللا عنه    -أبو ذر)حم(    -[  724] قَاَل: َلمَّا َكاَن اْلَعْشُر اأْلََواخِّ
ُّ َصلَّى هللاُ   دِّ، فـََلمَّا َصلَّى النَّيبِّ َلَة إِّْن َشاَء  اْلَمْسجِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصاَلَة اْلَعْصرِّ مِّْن يـَْومِّ اثـَْننْيِّ َوعِّْشرِّيَن، قَاَل: »إِّانَّ قَائُِّموَن اللَّيـْ

ُّ َصلَّى هللاُ  َها النَّيبِّ َلُة َثاَلٍث َوعِّْشرِّيَن، َفَصالَّ ْنُكْم َأْن يـَُقوَم فـَْليَـُقْم« َوهَِّي لَيـْ ُ، َفَمْن َشاَء مِّ هِّ َوَسلََّم مَجَاَعًة بـَْعَد اْلَعَتَمةِّ   َعَليْ اَّللَّ
ًئا َومَلْ يـَقُ  َلُة َأْرَبٍع َوعِّْشرِّيَن مَلْ ُيَصلِّّ َشيـْ ، مثَّ اْنَصَرَف، فـََلمَّا َكاَن لَيـْ َلُة مَخٍْس َوعِّْشرِّيَن َحَّتَّ َذَهَب ثـُُلُث اللَّْيلِّ ْم، فـََلمَّا َكاَن لَيـْ

َلَة مَخٍْس َوعِّْشرِّيَن، َفَمْن َشاقَاَم بـَْعَد َصاَلةِّ اْلَعْصرِّ يـَْوَم َأرْ  ُ، يـَْعينِّ لَيـْ َلَة إِّْن َشاَء اَّللَّ َء  بٍَع َوعِّْشرِّيَن فـََقاَل: »إِّانَّ قَائُِّموَن اللَّيـْ
تٍّ َوعِّْشرِّيَن ملَْ  َلُة سِّ ، مثَّ اْنَصَرَف، فـََلمَّا َكاَن لَيـْ لنَّاسِّ َحَّتَّ َذَهَب ثـُُلُث اللَّْيلِّ ًئا َومَلْ يـَُقْم، فـََلمَّا َكاَن   فـَْليَـُقْم« َفَصلَّى ابِّ يـَُقْل َشيـْ
َلةَ  ُ، يـَْعينِّ لَيـْ تٍّ َوعِّْشرِّيَن قَاَم فـََقاَل: »إِّانَّ قَائُِّموَن إِّْن َشاَء اَّللَّ َسْبٍع َوعِّْشرِّيَن، َفَمْن َشاَء َأْن    عِّْنَد َصاَلةِّ اْلَعْصرِّ مِّْن يـَْومِّ سِّ

، مثَّ اْنَصَرفَ يـَُقوَم فـَْليَـُقْم«. قَاَل أَبُو َذرٍّ: فـََتَجلَّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحَّتَّ َذَهَب ثـُلُثَا اللَّْيلِّ  إِّىَل  ْداَن لِّْلقَِّيامِّ َفَصلَّى بَِّنا النَّيبِّ
ْعَنا اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َأْن تـَُقوَم بَِّنا َحَّتَّ ُتْصبِّحَ  دِّ فـَُقْلُت َلُه: إِّْن ُكنَّا َلَقْد َطمِّ . فـََقاَل: »اَي َأاَب َذرٍّ، إِّنََّك إَِّذا َصلَّْيَت  قـُبَّتِّهِّ يفِّ اْلَمْسجِّ
َلتَِّك«. َأخرجه مسند أمحد.   َمَع إَِّمامَِّك َواْنَصَرْفَت إَِّذا اْنَصَرَف، ُكتَِّب َلَك قـُُنوُت لَيـْ

 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع[  21510]مسند: 
 

 ليال  جمهولة 
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،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »تذاكران ليلة القدر عند رسول هللا   -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة   -[ 725]
قِّّ َجْفَنة؟« أخرجه مسلم  . فقال: أيُّكم يذكر ليلة طََلَع القمر وهو مثل شِّ

 [ ]صحيح[ 6855]جامع: 
 

 شهر رمضان 
: »إذا دخل  -صلى هللا عليه وسلم -ُل هللا قال: قال رسو  -رضي هللا عنه   -)خ م ط س ت( أبو هريرة    -[ 726]

لت الشياطني« ويف رواية: »إذا جاء رمضاُن فـُتَِّّحْت   رمضان فـُتَِّّحْت أبواُب السماء، وُأغلقت أبواُب جهنم، وُسْلسِّ
 والنسائي.فـُتَِّّحْت[ أْبواُب الرَّمْحةِّ« أخرجه البخاري ومسلم و »املوطأ« »]أبواُب اجلنَّةِّ« ويف أخرى 

يـَُرغُِّّب يف قيام رمضاَن، من غري َعزِّمية... وذكر   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى للنسائي قال: »كان رسوُل هللا 
 احلديث« وقال فيه: »أبواب اجلحيم«.  

،  : »أَتكم رمضاُن، شهر مبارك، فرض هللا عليكم صياَمه-صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له قال: قال رسوُل هللا 
تُفتح فيه أبواب السَّماءِّ، وتُغلق فيه أبواب اجلحيم، وتـَُغلُّ فيه َمَرَدُة الشياطني، هلل فيه ليلة خري من ألفِّ شهر، َمن ُحرِّم  

 خريَها فقد ُحرِّم«  
، فلم  ويف رواية الرتمذي: »إذا كان أول ليلة من رمضان: ُغلِّّقت أبواب النار، فلم يُفتح منها ابب، وفـُتَِّّحْت أبواُب اجلنة

ر، وهلل فيه ُعتَـَقاُء من النَّار،  وذلك يف كل  يـُْغَلْق منها ابب، وينادي مناٍد: اي ابغي اخلري، َهُلمَّ وأْقبِّْل، واي ابغَِّي الشَّرِّ أْقصِّ
 . ليلة، حَّت ينقضَي رمضاُن«

 [ ]صحيح[ 6857]جامع: 
 

ليه وسلم قال: »هذا رمضاُن قد  صلى هللا ع -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)س( أنس بن مالك   -[ 727]
 .جاءَكم، تـُْفَتُح فيه أبواُب اجلنة، وتـُْغَلُق فيه أبواُب النَّارِّ، وُتَسْلَسُل فيه الشَّياطنُي« أخرجه النسائي

 [ صحيح لغيره[ ]األلباني: حديث صحيح[ ]عبد القادر: 6858]جامع: 
 

قال: ُعْدان ُعْتبَة بَن فـَْرَقد، فتذاكران شهَر رمضاَن، فقال: ما َتْذُكروَن؟ قلنا:   -رمحه هللا  -)س( عرفجة   -[ 728]
يقول: »تـُْفَتح فيه أبواب اجلنة، وتـُْغَلُق فيه أبواُب النَّار،   -صلى هللا عليه وسلم  -شهَر رمضاَن، فقال: مسعُت رسوَل هللا 

   .مناد كلَّ ليلة: اي ابغي اخلري هلّم، واي ابغي الشَّرِّ أْقصِّر« وتـَُغلُّ فيه الشياطني، فينادي 
صلى هللا   -ويف رواية قال: »كنت يف بيت ُعقبَة بن فـَْرَقد، فأردُت أن أحتدََّث حبديث، وكان رجل من أصحاب النيبِّّ 

مضان... وذكر احلديث«  قال: يف ر  -صلى هللا عليه وسلم -أْوىل ابحلديث، فحدَّث الرجُل عن النيبِّّ  -عليه وسلم
ْك« أخرجه النسائي  . وفيه »ُيَصفَُّد فيه كل شيطان َمرِّيد، وينادي ُمناد: اي طَالَب اخلرَْيِّ َهُلمَّ، واي طالَِّب الشَّرِّ أْمسِّ

 [ صحيح اإلسناد [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 6859]جامع: 
 

قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َّللَِِّّّ عِّْنَد ُكلِّّ فِّْطٍر ُعتَـَقاَء،  قَاَل:  -مارضي هللا عنه -َجابِّر )جه(  -[ 729]
َلٍة«  . ابن ماجهأخرجه . َوَذلَِّك يفِّ ُكلِّّ لَيـْ
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بكر  ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي  ]األلباني: حسن صحيح[ [: رجال إسناده ثقات البوصيري [ ]1643 ]ماجه:
 [ بن عياش، وقد توبع

 

قَاَل َدَخَل رََمَضاُن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َهَذا    -رضي هللا عنه  -أنس بن مالك  )جه(   -[  730]
َلٌة َخرْيٌ مِّْن أَْلفِّ َشْهٍر، َمْن ُحرَِّمَها فـََقْد   أخرجه .  ُحرَِّم اخْلَرْيَ ُكلَُّه، َواَل ُُيَْرُم َخرْيََها إِّالَّ حَمُْروٌم«الشَّْهَر َقْد َحَضرَُكْم، َوفِّيهِّ لَيـْ

 . ابن ماجه
األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: حسن،  ][  هذا إسناد فيه مقال عمران بن أبي داود القطان مختلف فيه]البوصيري:  [  1644  ]ماجه:

 [ غير عمران أحاديث غرائب، وأرجو أنه ال بأس به محمَّد بن بالل قال فيه ابن عدي: يغرب عن عمران، وروى عن 

 العيد 
مِّ عند  -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ النيب -رضي هللا عنه  -)د( عبد هللا بن قرط   -[ 731] قال: »إنَّ أْعَظَم األايَّ

 .هللا: يوُم النَّحر، مث يوُم الَقرِّ، قال ثور: هو اليوم الثاين... احلديث« أخرجه أبو داود
 ]األلباني: صحيح[ [ ]شعيب: إسناده صحيح[  إسناده حسن [ ]عبد القادر: 6861]جامع: 

 

املدينَة، وهلم   -صلى هللا عليه وسلم -قال: َقدَِّم رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)د س( أنس بن مالك   -[ 732]
ه  صلى هللا علي -يومانِّ يلعبوَن فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما يف اجلاهِّلِّيَّةِّ، قال رسوُل هللا 

 .: »قد أْبَدَلُكم هللا خرياً منهما: يـَْوَم األْضَحى، ويوَم الفِّْطرِّ«. أخرجه أبو داود والنسائي-وسلم
 ]األلباني: صحيح[  [ [ ]شعيب: إسناده صحيح إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 6862]جامع: 

 

 العشر 
: »ما مِّن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ د ت( عبد هللا بن عباس   -[ 733]

ال  أايم العمُل الصَّالُِّح فيهنَّ أحبُّ إىل هللا من هذه األايم الَعْشرِّ، فقالوا: اي رسول هللا، وال اجلِّهاُد؟ قال: وال اجلِّهاُد، إ
 فلم يرجع بشيء«.   رجل َخرَج خُياطُِّر بنفسه وَماله،

 أخرجه الرتمذي وأبو داود.
ويف رواية البخاري قال: »ما العمُل يف أايم أفضل منها يف هذه األايم، قالوا: وال اجلهاد يف سبيل هللا؟ قال: وال  

 اجلهاُد... وذكره«. 
 .قال احلميدي: أخرجه البخاري يف »ابب العمل يف أايم التشريق«، وأخرجه الرتمذي يف أايم العشر

 [ ]صحيح[ 6863]جامع: 
 

ٍم َأْعَظُم عِّْنَد   -رضي هللا عنهما  -)حم( عبد هللا بن عمر   -[ 734] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َما مِّْن َأايَّ َعنِّ النَّيبِّ
مِّ  ، َوالتَّْكبِّريِّ، َوالتَّْحمِّيدِّ« اْلَعْشرِّ،اَّللَِّّ، َواَل َأَحبُّ إِّلَْيهِّ مَِّن اْلَعَملِّ فِّيهِّنَّ مِّْن َهذِّهِّ اأْلَايَّ . َأخرجه  فََأْكثُِّروا فِّيهِّنَّ مَِّن التـَّْهلِّيلِّ

 مسند أمحد. 
 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد[ ]شاكر: إسناده صحيح[ 6154 ،5446]مسند: 
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،    َعْمٍرو،)حم( أَبُو َعْبدِّ اَّللَِّّ، َمْوىَل َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ    -[  735] ْلبَـْيتِّ ، َوحَنُْن َنُطوُف ابِّ ثـََنا َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ َحدَّ

ٍم َأَحبُّ إِّىَل اَّللَِّّ اْلَعَمُل فِّيهِّنَّ مِّنْ  مِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّْن َأايَّ َهاُد يفِّ  قِّيَل: َواَل اجلِّ   «، َهذِّهِّ اأْلَايَّ
ْع حَ  هِّ َوَمالِّهِّ، مثَّ مَلْ يـَْرجِّ َّتَّ َُتََراَق ُمْهَجُة َدمِّهِّ« قَاَل: فـََلقِّيُت  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ؟ قَاَل: »َواَل اجلَِّهاُد يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، إِّالَّ َمْن َخَرَج بِّنَـْفسِّ

؟ َفَحدَّ  ُم اْلَعْشرُ َحبِّيَب ْبَن َأيبِّ اَثبٍِّت َفَسأَْلُتُه َعْن َهَذا احْلَدِّيثِّ  .  َثينِّ بَِّنْحٍو مِّْن َهَذا احْلَدِّيثِّ قَاَل: َوقَاَل َعْبَدُة: هَِّي اأْلَايَّ
َعْمٍروويف رواية أخرى عن   ْبنِّ  قَاَل:    -رضي هللا عنهما    -َعْبدِّ اَّللَِّّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: ُكْنُت عِّْنَد 

ٍم اْلَعَمُل فِّيهِّنَّ َأْفَضُل مِّْن َهذِّهِّ اْلَعْشرِّ« قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، اجلَِّهاُد يفِّ َفذُكَِّرتِّ اأْلَْعَمالُ  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ؟    ، فـََقاَل: »َما مِّْن َأايَّ
هِّ، َوَمالِّهِّ يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ  هِّ فِّيهِّ«قَاَل: فََأْكرَبَُه فـََقاَل: »َواَل اجلَِّهاُد، إِّالَّ َأْن خَيُْرَج رَُجٌل بِّنَـْفسِّ  . ، مثَّ َتُكوَن ُمْهَجُة نـَْفسِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، كل منهما بإسنادين، ورجال أحدهما  7079  ،6559  ،6505]مسند:  

 ثقات[ 
 

ٍم    -رضي هللا عنهما    -جابر بن عبد هللا    )حب(   -[  736] َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّْن َأايَّ  ُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
مِّ َعْشرِّ ذِّي احلِّجَّةِّ«، قَاَل: فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ُهنَّ َأْفَضُل َأمْ  َهاًدا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ،  عِّدََُّتُنَّ   َأْفَضُل عِّْنَد اَّللَِّّ مِّْن َأايَّ  جِّ

َهاًدا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َوَما مِّْن يْوٍم َأْفَضُل عِّْنَد اَّللَِّّ مِّْن يْومِّ عَ  نـَْيا  قَاَل: »ُهنَّ َأْفَضُل مِّْن عِّدََّتِِّّنَّ جِّ ُ إِّىَل السََّماءِّ الدُّ َرَفَة يـَْنزُِّل اَّللَّ
ْهلِّ اأْلَْرضِّ َأْهَل السََّماءِّ  َباهِّي ِبَِّ ،  فـَيـُ نَي َجاُءوا مِّْن ُكلِّّ َفجٍّ َعمِّيٍق يـَْرُجوَن َرمْحَيتِّ ، فـَيَـُقوُل: اْنظُُروا إِّىَل عَِّبادِّي ُشْعثًا ُغرْبًا َضاحِّ

ًقا مَِّن النَّارِّ مِّْن يْومِّ َعَرَفَة« أخرجه ابن حبان ، فـََلْم يـَُر يـَْوٌم َأْكثـَُر عِّتـْ  . َومَلْ يـََرْوا َعَذايبِّ
 إسناده حسن[  [ ]الداراني: لوال عنعنة أبي الزبير إسناده قوي  ،حديث صحيح [ ]شعيب:ضعيف [ ]االلباني: 3853]حبان: 

 

 يوم عرفة 
قال: »ما مِّْن يوم أكثُر من أن يـَْعتَِّق   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنها  -)م س( عائشة    -[ 737]

هللا فيه عبيداً من النار من يوم َعَرَفة، وإنه لََيْدنو يـََتَجلَّى، مث يُباهي هبم املالئكة، فيقول: ما أراد هؤالء؟« أخرجه مسلم  
 .والنسائي
 ]صحيح[ [ 6865]جامع: 

 
قال: »أفضُل األايم يوُم عرفة  -صلى هللا عليه وسلم -)ط( طلحة بن عبيد هللا بن كريز: أن رسوَل هللا   - [ 738]

وافَق يوم مُجَُعة وهو أفضل من سبعني َحجَّة يف غري يومِّ مُجُعة، وأْفَضُل الدُّعاءِّ: ُدَعاُء يومِّ َعَرَفَة، وأفضَل ما قلُت أان  
   «: ال إله إال هللا وحَده ال َشريَك له« أخرج »املوطأ« من قوله »أفضلوالّنبيُّون من قبلي

 [[ ]عبد القادر: مرسل ووصله الترمذي بإسناد حسن، أما رواية رزين بلفظ " أفضل من سبعين حجة " فضعيفة 6867]جامع: 
 ]الهاللي: صحيح لغيره[ 

 
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل: " إِّنَّ    -  مارضي هللا عنه  -ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّي  عبد هللا)حم(    -[  739] َأنَّ النَّيبِّ

ْهلِّ َعَرَفَة، فـَيَـُقوُل: اْنظُُروا إِّىَل عَِّبادِّي أَتـَوْ  يََّة َعَرَفَة ِبَِّ  . َأخرجه مسند أمحد. ُغرْبًا "ينِّ ُشْعثًا  اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُباهِّي َماَلئَِّكَتُه َعشِّ
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 [ ]الهيثمي: رواه أحمُد والطبراني في "الصغير" و"الكبير"، ورجال أحمد موثقون  [[ ]شعيب: إسناده ال بأس به 7089]مسند: 
 

هللَا َعزَّ َوَجلَّ يـَُباهِّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )حم(  -[  740]
ْهلِّ َعَرفَاٍت، يـَُقوُل: اْنظُُروا إِّىَل عَِّبادِّي ُشْعثًا ُغرْبًا "   . َأخرجه مسند أمحد. اْلَماَلئَِّكَة ِبَِّ

 [رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.(: 5547]الهيثمي )  [[ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن8047]مسند: 

 نصف شعبان 
َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َيطَّلُِّع هللاُ َعزَّ َوَجلَّ    -  مارضي هللا عنه  -َعْبدِّ هللا ْبنِّ َعْمٍرو  )حم(   -[  741]

ٍن، َوقَاتِّلِّ نـَْفٍس " ثـَْننْيِّ: ُمَشاحِّ َلَة النِّّْصفِّ مِّْن َشْعَباَن فـَيَـْغفُِّر لِّعَِّبادِّهِّ إِّالَّ الِّ  . َأخرجه مسند أمحد. إِّىَل َخْلقِّهِّ لَيـْ
]الهيثمي: رواه أحمد،    [[ ]شعيب: حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وحيي بن عبد هللا6642]مسند:  

 [ وفيه ابُن لهيعة، وهو لين الحديث، وبقية رجاله وثقوا 
 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -رضي هللا عنه    -معاذ بن جبل  )حب(   -[  742] ِّّ َصلَّى اَّللَّ َلةِّ  قَاَل: »َعنِّ النَّيبِّ ُ إِّىَل َخْلقِّهِّ يفِّ لَيـْ َيْطُلُع اَّللَّ
ٍن« أخرجه ابن حبان َمِّيعِّ َخْلقِّهِّ إِّالَّ لُِّمْشرٍِّك َأْو ُمَشاحِّ  . النِّّْصفِّ مِّْن َشْعَباَن فـَيَـْغفُِّر جلِّ

 واهده[  حديث صحيح بش  ]االلباني: حسن[ ]شعيب: [5665]حبان: 
 

َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ اَّللََّ لََيطَّلُِّع يفِّ   -رضي هللا عنه–ُموَسى اأْلَْشَعرِّيِّّ  و أَب )جه(  -[ 743]
ٍن«  َمِّيعِّ َخْلقِّهِّ إِّالَّ لُِّمْشرٍِّك َأْو ُمَشاحِّ َلةِّ النِّّْصفِّ مِّْن َشْعَباَن فـَيَـْغفُِّر جلِّ  . ابن ماجهأخرجه لَيـْ

]شعيب: حسن   ]األلباني: حسن[  [: إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلمالبوصيري [ ]1390 ]ماجه:
 بشواهده، وهذا إسناد ضعيف[ 

 يوم اجلمعة 
: »إن من  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -( أوس بن أوس جه )د س  -[ 744]

اجلُُمَعةِّ، فيه ُخلَِّق آدُم، وفيه قُبَِّض، وفيه النـَّْفَخُة، وفيه الصَّْعَقُة، فأكثروا عليَّ من الصالة فيه، فإنَّ  أفضل أايمكم يوَم 
، فقالوا: اي رسول هللا، وكيف تُعرُض صالتُنا عليك وقد أرِّْمَت؟ قال: يقولون: بليت  ]قال[ :  -صالتكم َمْعُروضة عليَّ

 .أجساد األنبياء« أخرجه أبو داود والنسائي إن هللا حرَّم على األرض أن أتكلَ 
 ]األلباني: صحيح[ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات[ إسناده صحيح ]عبد القادر: [ 1085 ]ماجه: [6869]جامع: 

 

: »خرُي يوم طلعْت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)م ت س( أبو هريرة   -[ 745]
ل اجلنة، وفيه أخرج منها« زاد يف رواية »وال تقوم الساعة إال يف يوم   َعلْيه الشَّْمُس يوُم اجلمعةِّ، فيه ُخلَِّق آدُم، وفيه ُأدّْخِّ

 . ياجلمعة« أخرجه مسلم والرتمذي والنسائ
 [ ]صحيح[ 6870]جامع: 

 
ذكر يوَم اجلمعة، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط س( أبو هريرة   -[ 746]

 يـَُقلُِّّلها«.  -»فيه ساعة ال يُوافُِّقها عبد مسلم هو قائم ُيصلِّّي يسأُل هللا شيئاً إال أعطاه إليه، وأشار بيده 
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وقال بيده، قلنا:   -: »إن يف يوم اجلُمعة ساعة... وذكر حنوه -صلى هللا عليه وسلم -أبو القاسم  ويف رواية: قال: قال 
ُدها؟« ويف أخرى حنوه، ويف آخره: »وقال بيده، ووضع ُأَّْنَُلَتُه على بطنِّ الُوْسطى واخلْنَصرِّ  ُدها؟«   -يـَُقلُِّّلها يزهِّّ قلنا: يـَُزهِّّ

 أخرجه البخاري ومسلم. 
 اجلُُمعةِّ لساعة... وذكره، ويف آخره: وهي ساعة َخفِّيَفة«.  وملسلم: »إن يف

 ويف أخرى حنوه، ومل يذكر: وهي ساعة خفيفة. 
 .وأخرج »املوطأ« والنسائي الرواية األوىل

 [ ]صحيح[ 6871]جامع: 
 

: أمسعَت أابك ُيدِّث عن  -رضي هللا عنهما  -قال: قال يل عبد هللا بن عمر  -رمحه هللا   -)م د( أبو بردة   -[ 747]
صلى   -يف شأن ساعة يوم اجلُُمعةِّ؟ قال: قلت: نعم مسعُته يقول: مسعُت رسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

 . اإلماُم إىل أن تُقضى الصالُة« أخرجه مسلم وأبو داوديقول: »هي ما بنَي أْن َُيْلَِّس  -هللا عليه وسلم
 [ ]صحيح[ 6872]جامع: 

 

: »الَتمُِّسوا السَّاعَة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك   -[ 748]
« أخرجه الرت  ُبوبةِّ الشَّْمسِّ  . مذياليت تـُْرَجى يف يوم اجلمعة بعد صالة العصر إىل َغيـْ

  [حسن وله شواهد بمعناه يقوى بها[ ]األلباني:  [ ]عبد القادر: في سنده محمد أبي حميد وهو ضعيف 6874]جامع: 
 
قال: »يوُم اجلمعة    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما    -)د س( جابر بن عبد هللا    -[  749]

ال يوجد مسلم يسأل هللا عزَّ وجل شيئاً، إال آَته هللا إايه،    -يريد ساعة، وقال النسائي: ثنتا عشرة ساعة    -ثِّْنتا َعَشرة  
َر ساَعة بعَد العصر« أخرجه  .أبو داود والنسائي فالَتمُِّسوها آخِّ

القادر:  6875]جامع:   ]عبد  حسن[  به[  إسناده  بأس  ال  صدوق  فهو  العزيز،  عبد  مولى  الُجالح  أجل  من  قوي  إسناده  ]شعيب:   ]
 ]األلباني: صحيح[ 

 
قال: خرجُت إىل الطُّور، فلقيُت كعَب األحبارِّ، فجلسُت معه،   -رضي هللا عنه    -)ط ت د س( أبو هريرة   -[ 750]

  -، فكان فيما حدَّثـُْته، أن قلُت: قال رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم -فحدَّثين عن التوراة، وحدَّثـُْته عن رسول هللا 
لشمُس يوُم اجلمعة، فيه ُخلَِّق آدم، وفيه ُأْهبَِّط، وفيه تيَب عليه، وفيه  : »َخرْيُ يوم طلعْت عليه ا-صلى هللا عليه وسلم

يَخة يوَم اجلمعة، من حني تصبح حَّت تطلع الشمس، شفقاً من   مات، وفيه تقوُم السَّاعُة، وما من دابَّة إال وهي ُمصِّ
 شيئاً إال أعطاه إايه«، قال كعب:  الساعة، إال اجلنَّ واإلنَس، وفيه ساعة ال يوافقها عبد ُمسلم وهو يصلِّّي، يسأل هللا

،  -صلى هللا عليه وسلم -ذلك يف كل سنة يوم؟. فقلت: بل يف كل مجعة، فقرأ كعب: التوراة، فقال: صدق رسول هللا  
فقال أبو هريرة: فلقيت بْصَرَة بن أيب بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطُّور، فقال: لو أدركتك قبل  

يقول: ال تْعَمُل املطِّيُّ إال إىل ثالثة مساجد: إىل   -صلى هللا عليه وسلم -إليه ما خرجت، مسعُت رسوَل هللا أن خترج 
قال أبو هريرة: مث لقيت عبد هللا بن    -املسجد احلرام، وإىل مسجدي هذا، وإىل مسجد إيلياء، أو بيت املقدس، يشك 
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ته يف يوم اجلمعة، فقلت له: قال كعب: ذلك يف كل سنة يوم،  فحدَّثُته ِبجلسي مع كعب األحبار، وما حدث -سالم 
قال عبد هللا بن سالم: كذب كعب: فقلت: مث قرأ كعب التوراة، فقال: بل هي يف كل مجعة، فقال عبد هللا بن سالم:  

  - َعينِّّ صدق كعب، مث قال عبد هللا بن سالم: قد علمت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت: أخربين هبا، وال َتْكنِّ 
نَّ َعليَّ  فقال عبد هللا بن سالم: هي آخر ساعة يف يوم اجلمعةِّ، قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون   -ويف نسخة وال َتضِّ

: »ال ُيصادُفها عبد مسلم وهو يصلي، فتلك  -صلى هللا عليه وسلم -آخر ساعة يف يوم اجلمعة، وقد قال رسوُل هللا 
: »من جلس جملساً ينتظر  -صلى هللا عليه وسلم -هللا بن سالم: أمل يقل رسول هللا ساعة ال يصلَّى فيها؟ فقال عبد 

 ]فيه[ الصالة فهو يف صالة حَّت يصلي« ؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى، قال: فهو ذلك« أخرجه »املوطأ« والنسائي. 
فيه الشمس يوم اجلمعة، فيه ُخلِّق  : »خرُي يوم طلَعْت -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قال: قال رسوُل هللا 

آدم، وفيه أدخَل اجلنَة، وفيه أهبَط منها وفيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل هللا فيها شيئاً إال أعطاه إايه«،  
قال أبو هريرة: فلقيت عبد هللا ابن سالم، فذكرت له هذا احلديث، فقال: أان أعلم تلك الساعة، فقلت: أخربين هبا وال  

، قال: هي بعَد العصرِّ إىل أن تغرب الشمس، قلت: كيف يكون بعد العصر، وقد قال رسوُل هللا تَ    -ْضُنْن هبا عليَّ
: ال يوافقها عبد مسلم وهو يصلِّّي، وتلك الساعة ال يصلَّى فيها؟ فقال عبد هللا ابن سالم:  -صلى هللا عليه وسلم

جلس جملساً ينتظر الصالَة فهو يف صالة؟ قلت: بلى، قال:   : »من -صلى هللا عليه وسلم -أليس قد قال رسول هللا  
 هو ذاك«. 

 قال الرتمذي: ويف احلديث قصة طويلة، ومل يذكرها. 
: »خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة، فيه ُخلِّق  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود، قال: قال رسوُل هللا 

فيه مات، وفيه تقوُم الساعُة، وما من دابَّة إال وهي ُمصيَخة يوم اجلمعة، حني تصبح  آدم، وفيه أْهبَِّط، وفيه تِّيَب عليه، و 
حَّت تطلع الشمس، شفقاً من الساعة، إال اجلِّنَّ واإلنَس... « وذكر احلديث مثل »املوطأ«، ومل يذكر فيها لقياه لبصرة  

 بن سالم، فحدَّثـُْته ِبجلسي مع كعب األحبار...  بن أيب بصرة الغفاري، وال ما دار بينهما، إَّنا قال: »مث لقيُت عبد هللا
 . فذكره«

وهذا احلديث إَّنا أفردانه الشتماله على ذِّْكر كعب األحبار، وما فيه من الزايدة اليت مل خيرِّْجها البخاري ومسلم، فإهنما  
 قد أخرجا ذِّْكر الساعة وفضلها.

 ذاك إىل هذا.   وأخرج مسلم فضل يوم اجلمعة مفردًا خمتصرًا، فلذلك مل نضف
 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 6876]جامع: 

 

:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 751]
َنَة الَقرْبِّ« أخرجه الرتمذي اجلمعة أو»ما مِّْن ُمْسلم ميوُت يوَم  َلة اجلُُمَعةِّ إالّ وقاُه هللا فِّتـْ  . لَيـْ

 [ حسن[ ]األلباني: حسن بمجموع طرقه[ ]عبد القادر: 6877]جامع: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ    -رضي هللا عنه    -لَُبابََة ْبنِّ َعْبدِّ اْلُمْنذِّرِّ   و أَب  )جه(  -[  752] ُّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: قَاَل النَّيبِّ
، َوَأْعَظُمَها عِّْنَد اَّللَِّّ، َوُهَو َأْعَظُم عِّْنَد اَّللَِّّ مِّْن يـَْومِّ اأْلَْضَحى َويـَْومِّ اْلفِّْطرِّ  مِّ ُ فِّيهِّ آَدَم،  َسيُِّّد اأْلَايَّ اَلٍل، َخَلَق اَّللَّ ، فِّيهِّ مَخُْس خِّ

َيْسَأُل اَّللََّ فِّيَها ا آَدَم، َوفِّيهِّ َساَعٌة اَل   ُ ، َوفِّيهِّ تـََوىفَّ اَّللَّ فِّيهِّ آَدَم إِّىَل اأْلَْرضِّ  ُ َيْسَأْل  َوَأْهَبَط اَّللَّ مَلْ  َما  َأْعطَاُه،  ًئا إِّالَّ  ْلَعْبُد َشيـْ
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َباٍل، َواَل حَبٍْر، إِّالَّ َوُهنَّ   َحَراًما، َوفِّيهِّ تـَُقومُ   ُيْشفِّْقَن مِّْن  السَّاَعُة، َما مِّْن َمَلٍك ُمَقرٍَّب، َواَل مَسَاٍء، َواَل َأْرٍض، َواَل رِّاَيٍح، َواَل جِّ
 . ابن ماجهأخرجه  يـَْومِّ اجْلُُمَعةِّ«

 وعبد هللا بن محمَّد بن عقيل ليَّن[ ]شعيب: صحيح لغيره،   ]األلباني: حسن[[ : إسناده حسن البوصيري [ ]1084 ]ماجه:
 

ُد يفِّ   -رضي هللا عنه  -ْبنِّ َساَلمٍ  عبد هللا )جه(  -[ 753] قَاَل: قـُْلُت َوَرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َجالٌِّس: إِّانَّ لََنجِّ
ًئا إِّ  قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ:   «.ى َلُه َحاَجَتهُ الَّ َقضَ كَِّتابِّ اَّللَِّّ: »يفِّ يـَْومِّ اجْلُُمَعةِّ َساَعًة اَل يـَُوافُِّقَها َعْبٌد ُمْؤمٌِّن ُيَصلِّّي َيْسَأُل اَّللََّ فِّيَها َشيـْ

فـَُقْلُت: َصَدْقَت، َأْو بـَْعُض َساَعٍة. قـُْلُت: َأيُّ َساَعٍة هَِّي؟   «،فََأَشاَر إِّيَلَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْو بـَْعُض َساَعةٍ 
ُر َساَعاتِّ النـََّهارِّ  ا لَْيَسْت َساَعَة َصاَلٍة، قَاَل: »بـََلى. إِّنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤمَِّن إَِّذا َصلَّى مثَّ َجَلَس، اَل  قـُْلُت: إِّهنََّ  «.قَاَل: »هَِّي آخِّ

 .ابن ماجهأخرجه  َُيْبُِّسُه إِّالَّ الصَّاَلُة، فـَُهَو يفِّ الصَّاَلةِّ«
إسناده حسن، ابن أبي فديك والضحاك  ]شعيب:   ]األلباني: حسن صحيح[ [: إسناده صحيح ورجاله ثقات البوصيري [ ]1139 ]ماجه:

 [ بن عثمان صدوقان حسنا الحديث 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم    -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه    -ُموَسى اأْلَْشَعرِّيِّّ    و أَب  )خز(  -[  754]  ُ َ    :-َصلَّى اَّللَّ "إِّنَّ اَّللَّ
َعُث يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ زَْهَراَء ُمنِّريًَة َأْهُلَها َُيُفُّ  َئتَِّها، َويـَبـْ َم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َعَلى َهيـْ َعُث اأْلَايَّ َا َكاْلَعُروسِّ َُتَْدى إِّىَل َكرِّميَِّها، ُتضِّيُء  يـَبـْ وَن هبِّ

َبالِّ اْلَكاُفورِّ يـَْنظُُر إِّلَْيهُِّم الثَـَّقاَلنِّ  هَلُْم، مَيُْشوَن يفِّ َضْوئَِّها، أَْلَواهُنُْم َكالثَـّْلجِّ  ، خَيُوُضوَن يفِّ جِّ  بـََياًضا، َورُُِّيُهْم َيْسَطُع َكاْلمِّْسكِّ
ُبوَن".  نُوَن اْلُمْحَتسِّ    .أخرجه ابن خزمية َما يُْطرُِّقوَن تـََعجًُّبا، َحَّتَّ َيْدُخُلوا اجْلَنََّة، اَل خُيَالِّطُُهُم َأَحٌد إِّالَّ اْلُمَؤذِّّ

]االعظمي: قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير عن الهيثم بن حميد عن حفص بن غيالن،    ]ياسين: إسناده حسن[ [1730]خزيمة:  
 قد وثقهما قوم وضعفهما آخرون، وهما محتج بهما[ 

 

ُعَباَدةَ   -[  755] ْبنِّ  َسْعدِّ  فـََقاَل: "    -رضي هللا عنه    -)حم(  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ أََتى  اأْلَْنَصارِّ  َأنَّ رَُجاًل مَِّن 
اَلٍل: فِّيهِّ ُخلَِّق آَدُم، َوفِّيهِّ هَ  اَْن َعْن يـَْومِّ اجْلُُمَعةِّ َماَذا فِّيهِّ مَِّن اخْلَرْيِّ؟ قَاَل: " فِّيهِّ مَخُْس خِّ َ آَدُم،  َأْخربِّ َوفِّيهِّ  َبَط آَدُم، َوفِّيهِّ تـُُويفِّّ

َقطِّيَعَة   َأْو  َمْأََثًا  َيْسَأْل  مَلْ  َما  ُه  إِّايَّ  ُ اَّللَّ آََتُه  إِّالَّ  ًئا  َشيـْ فِّيَها  َعْبٌد   َ اَّللَّ َيْسَأُل  اَل  َمَلٍك  َساَعٌة  مِّْن  َما  السَّاَعُة  تـَُقوُم  َوفِّيهِّ  ٍم،  رَحِّ
َباٍل َواَل َحَجٍر إِّالَّ   َوُهَو ُيْشفُِّق مِّْن يـَْومِّ اجْلُُمَعةِّ ". َأخرجه مسند أمحد. ُمَقرٍَّب، َواَل مَسَاٍء َواَل َأْرٍض َواَل جِّ

رواه أحمد والبزار إال أنه قال فيه: " »سيد األيام يوم    :(2995)  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي22457]مسند:  
 [ وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. الجمعة« " والطبراني في الكبير وفيه عبد هللا بن محمد بن عقيل وفيه كالم 

 

اَل: »إِّنَّ يفِّ اجْلُُمَعةِّ  )حم( أبو َسَلَمَة، قَاَل: َكاَن أَبُو ُهَريـَْرَة ُُيَدِّثـَُنا، َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَ   -[  756]
هُ   « َساَعًة، اَل يـَُوافُِّقَها ُمْسلٌِّم، َوُهَو يفِّ َصاَلٍة َيْسَأُل اَّللََّ َخرْيًا إِّالَّ آََتُه إِّايَّ

ْئُت َأاَب سَ  َ أَبُو ُهَريـَْرَة قـُْلُت: َوهللاِّ َلْو جِّ عِّيٍد: َفَسأَْلُتُه َعْن َهذِّهِّ السَّاَعةِّ َأْن  قَاَل: َوقـَلََّلَها أَبُو ُهَريـَْرَة بَِّيدِّهِّ، قَاَل: فـََلمَّا تـُُويفِّّ
نَي،   ُدُه يـَُقوُِّم َعَراجِّ ُتُه فََأجِّ َها عِّْلٌم، فَأَتـَيـْ نـْ نُي الَّيتِّ َأرَاَك تـَُقوُِّم؟ قَاَل: َهذِّهِّ َيُكوَن عِّْنَدُه مِّ فـَُقْلُت: اَي َأاَب َسعِّيٍد َما َهذِّهِّ اْلَعَراجِّ

نُي َجَعَل هللاُ لََنا فِّيَها بـَرََكًة، َكاَن َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيِّبـَُّها، َويـََتَخصَُّر   َا، َفُكنَّا نـَُقوُِّمَها، َوَنَْتِّ َعَراجِّ َا، فـََرَأى  هبِّ يهِّ هبِّ
َأَحدُ  إَِّذا َكاَن   " َوقَاَل:  َفَحكَُّه،  نيِّ  اْلَعَراجِّ تِّْلَك  ُعْرُجوٌن، مِّْن  دِّ، َويفِّ َيدِّهِّ  اْلَمْسجِّ َلةِّ  قِّبـْ يـَْبُصقْ ُبَصاقًا يفِّ  َفاَل    ُكْم يفِّ َصاَلتِّهِّ 

ُيِّْد َمْبَصًقا، َففِّي ثـَْوبِّهِّ َأْو نـَْعلِّهِّ "،    -قَاَل ُسَرْيٌج: مَلْ    -َقَدمِّهِّ فَإِّْن مَلْ    َأَماَمُه، فَإِّنَّ رَبَُّه َأَماَمُه، َوْليَـْبُصْق َعْن َيَسارِّهِّ َأْو حَتْتَ 
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لَِّصاَلةِّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َخَرَج  فـََلمَّا  َلةِّ،  اللَّيـْ تِّْلَك  بـََرَقْت  قَاَل: مثَّ َهاَجتِّ السََّماُء، مِّْن  َرةِّ،  اْلعَِّشاءِّ اآْلخِّ بـَْرَقٌة،   
الصَّاَلةِّ قَلِّيٌل، فََأْحبَـْبُت َأْن  فـََرَأى قـََتاَدَة ْبَن النـُّْعَمانِّ فـََقاَل: " َما السَُّرى اَي قـََتاَدُة؟ " قَاَل: َعلِّْمُت اَي َرُسوَل هللاِّ َأنَّ َشاهَِّد  

ْنَصَرَف َأْعطَاُه اْلُعْرُجوَن َوقَاَل: " ُخْذ َهَذا َفَسُيضِّيُء لك  َأْشَهَدَها. قَاَل: " فَإَِّذا َصلَّْيَت فَاثـُْبْت َحَّتَّ َأُمرَّ بَِّك ". فـََلمَّا ا
فَاْضرِّبْ   ، اْلبَـْيتِّ زَاوِّيَةِّ  يفِّ  َسَواًدا،  َوتـََراَءْيَت  اْلبَـْيَت،  َدَخْلَت  فَإَِّذا  َعْشًرا،  َوَخْلَفَك  َعْشًرا،  فَإِّنَُّه  َأَماَمَك  يـََتَكلََّم،  َأْن  قـَْبَل  ُه 

نَي. لَِّذلِّكَ َشْيطَاٌن " قَاَل: فـََفعَ   َل فـََنْحُن حنِّبُّ َهذِّهِّ اْلَعَراجِّ
َّ  قَاَل: قـُْلُت: اَي َأاَب َسعِّيٍد، إِّنَّ َأاَب ُهَريـَْرَة َحدَّثـََنا َعنِّ السَّاَعةِّ الَّيتِّ يفِّ اجْلُُمَعةِّ، فـََهْل عِّْنَدَك   َها عِّْلٌم؟ فـََقاَل: َسأَْلُت النَّيبِّ نـْ مِّ

َلَة اْلَقْدرِّ " قَاَل: " مثَّ َخرَ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم عَ  يُت لَيـْ يتـَُها، َكَما أُْنسِّ َها فـََقاَل: " إِّيّنِّ ُكْنُت َقْد ُأْعلِّْمتـَُها مثَّ أُْنسِّ ْجُت مِّْن  نـْ
 . َأخرجه مسند أمحد.عِّْندِّهِّ، َفَدَخْلُت َعَلى َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َساَلٍم "

 [، تكلم فيه األئمة من قبل حفظه-وهو ابن سليمان-وهذا إسناد فيه فليح  [ ]شعيب: بعضه صحيح، وبعضه حسن،  11624]مسند:  
 [ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار.. ورجالهما رجال الصحيح 

 

َواَل    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  757] َتْطُلُع الشَّْمُس  َوَسلََّم: »اَل  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
، َعَلى ُكلِّّ ْينِّ اتـَْغُرُب َعَلى يـَْوٍم َأْفَضَل مِّْن يـَْومِّ اجْلُُمَعةِّ، َوَما مِّْن َدابٍَّة إِّالَّ تـَْفزَُع لِّيَـْومِّ اجْلُُمَعةِّ، إِّالَّ َهذَ  لثَـَّقَلنْيِّ مَِّن اجلِّنِّّ َواإْلِّْنسِّ

َقدَّ  وََكَرُجٍل  َبَدنًَة،  َقدََّم  َفَكَرُجٍل  فَاأْلَوََّل،  اأْلَوََّل  َبانِّ  َيْكتـُ  ، َمَلَكانِّ دِّ  اْلَمْسجِّ أَبـَْوابِّ  مِّْن  َشاًة،  اَبٍب  َقدََّم  وََكَرُجٍل  بـََقَرًة،  َم 
َماُم، ُطوَِّيْت الصُُّحُف« وََكَرُجٍل َقدََّم طَائًِّرا، وََكَرُجلٍ   . َأخرجه مسند أمحد.َقدََّم بـَْيَضًة، فَإَِّذا قـََعَد اإْلِّ

 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]شاكر: إسناده صحيح[ 9896 ،7687]مسند: 
 

 شهر احملرم 
يام   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م د ت س( أبو هريرة   -[ 758] قال: »أفضُل الصِّّ

ةِّ أفضُل بعَد رَمضاَن: شهُر هللا املَُحرَّم، وأْفَضُل الصَّالةِّ بعَد اْلَمْكُتوبَةِّ: صالُة الليل« ويف رواية قال: »ُسئَِّل: أيُّ الصَّال
، وأفضُل بعَد املكتوبَةِّ، وأيُّ الصِّّ  يامِّ أفضُل بـَْعَد َشْهر رََمضاَن؟ قال: أفضُل الصَّالةِّ بعد املْكُتوبَةِّ: الصَّالُة يف َجْوفِّ اللَّْيلِّ

يام َشهرِّ هللا املَُحرَّم«.  يام بعد َشْهرِّ رَمضاَن: صِّ  الصِّّ
 . أخرجه مسلم وأبو داود، وأخرج الرتمذي والنسائي األوىل

 [ ]صحيح[ 6878]جامع: 
 الليل                                                            

يقول: »إنَّ يف   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)م( جابر بن عبد هللا   -[ 759]
رة إال أعطاه إايه، وذلك ُكّل ليلة«. أخرجه مسل  .ماللَّيل َساعة ال يُوافُِّقها رُجل ُمسلم يسأل هللا خريًا من أْمرِّ الدُّْنيا واآلخِّ

 [ ]صحيح[ 6880]جامع: 
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 الباب الثامن: يف فضل األمكنة 
 وفيه ثالثة فصول 

 الفصل األول: يف فضل مكة، والبيت، واملسجد احلرام وما جاء يف عمارة البيت وهدمه 

 وفيه فرعان 

 الفرع األول: يف فضلها  

 وفيه ثالثة أنواع 

 النوع األول: يف البيت 
: »إنَّ أوََّل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م س( أبو ذّر الغفاري   -[ 760]

َع لِّلنَّاسِّ ُمبارَكاً ُيَصلَّى فيه: الكعَبُة، قلُت: مث أيُّ؟ قال: املسجُد األقصى، قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعونَ    بـَْيت ُوضِّ
  ائيعامًا« أخرجه البخاري ومسلم والنس

 [ ]صحيح[ 6881]جامع: 
 

: »نـََزَل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)ت س( عبد هللا بن عباس   -[ 761]
 . احلَجُر األسوُد من اجلَنَّةِّ وهو أَشدُّ بـََياضاً من اللَّنَبِّ، وإَّنا َسوََّدْته َخطااي بين آَدَم« أخرجه الرتمذي

 . قال: »احلََجُر األْسَوُد من اجلَنَّةِّ« مل يزد -صلى هللا عليه وسلم - النيب وعند النسائي: أنَّ 
 [ صحيح[ ]األلباني: حسن]عبد القادر: ]الترمذي: هذا حديث حسن صحيح[ [ 6882]جامع: 

 

يف احلََجرِّ:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عباس   -[ 762]
ُر هبما، ولَِّسان يـَْنطُِّق به، يشهُد على من اْستَـَلَمُه حَبقّ  َعثـَنَُّه هللا يوَم القِّياَمةِّ له َعْينانِّ يـُْبصِّ  . أخرجه الرتمذي «.»وهللاِّ لَيَـبـْ

 [صحيح[ ]األلباني: صحيح: شعيب]]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 6883]جامع: 
 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 763]
بني املَْشرِّقِّ  يقول: »إنَّ الرُّْكَن واملقاَم ايُقوتـََتانِّ من ايقوتِّ اجلَنَّةِّ، َطَمَس هللا نُوَرُُها، ولو مل َيْطمِّْس نوَرُُها ألَضاءَت ما 

« أخرجه الرت   . مذي، وقال: هذا يروى عن ابن عمرو موقوفاً واملْغرِّبِّ
 []عبد القادر: في سنده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح موقوفا[ 6884]جامع: 

 
: »لَُيَحجَّنَّ هذا  -قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه    -)خ( أبو سعيد اخلدري   -[ 764]

َمَرنَّ بعَد ]خروج[ أيجوَج ومأجوَج« قال البخاري: قال عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة: »ال تقوُم السَّاَعُة  البيُت، ولَيـُْعتَ 
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 .حَّت ال ُُيجَّ البَـْيُت« قال البخاري: واألوَُّل أكثر
 [ ]صحيح[ 6885]جامع: 

 

قال: »لَُيهِّلَّنَّ ابُن َمْرمَيَ   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة   -[ 765]
 . بَفجِّّ الرَّْوَحاءِّ حاّجاً أو ُمْعَتمِّرًا، أو لَيَـْثنِّيَـنَّهما« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6886]جامع: 
 

  -»َمرَّ بوادي األْزَرق  -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا   أن -رضي هللا عنهما  -)م( عبد هللا بن عباس   -[ 766]
فقال: أيُّ واد هذا؟ قالوا: وادي األزرق، قال: كأيّنِّ أنظُر إىل موسى هابطاً من الثَّنِّيَّةِّ وله   -وهو ما بني مكة واملدينة 

لتـَّْلبَِّيةِّ، مارًّا هبذا الوادي، مث أتى على ثَنِّيَّةِّ َهْرشَ  ى، فقال: أيُّ ثَنِّية هذه؟ قالوا: ثَنِّيَُّة َهْرشى، أو لِّْفت،  ُجؤار إىل هللا ابِّ
طاُم انقَتِّهِّ ُخْلَبة، مارًّا هبذا الوا دي  فقال: َلكأين أنظُر إىل يونس بن َمَّتَّ على انَقة محراَء َجْعدة، عليه ُجبَّة من ُصوف، خِّ

 .»  يـَُليبِّّ
 . لمقال ابن حنبل: قال هشيم: يعين: لِّيفاً، أخرجه البخاري ومس 

 [ ]صحيح[ 6887]جامع: 
 

يف منامه، فقلنا: اي   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »َعبَِّث رسوُل هللا   -رضي هللا عنها   -)خ م( عائشة   -[ 767]
رسول هللا، صنعَت شيئاً يف منامك، مل تكن تفعله؟ فقال: الَعَجُب أن انساً من أميت يـَُؤمُّوَن هذا البيَت لرجل من قريش،  

َف هبم، فقلنا: اي رسول هللا، إنَّ الطَّريق قد جتمُع النَّاَس، فقال: نعم، فيهم  قد جلَأ ابل  بيت، حَّت إذا كانوا ابلبَـْيداء ُخسِّ
، يبعثهم هللا عز وجل على نِّيَّ  ُر واجمْلُبوُر وابُن السَّبيل، يهلُكون َمْهلِّكاً واحدًا، وَيْصُدُروَن َمصادَِّر شَّتَّ اَتِِّّم« هذه  املْستَـْبصِّ

 سلم. رواية م
: »يـَْغُزو جيش الكعبَة، فإذا كانوا بِّبَـْيَداَء من األرضِّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية البخاري قالت: قال رسوُل هللا 

ُهم؟   نـْ رِّهم، وفيهم أْسَواُقهم وَمن ليَس مِّ رِّهم، قالت: قلت: اي رسول هللا، كيف خُيَْسُف ِبوَّهلِِّّم وآخِّ خُيَْسُف ِبوَّهلِِّّم وآخِّ
َعُثوَن على نِّيَّاَتِِّّم«قال: خيُْ  رِّهم، ويـُبـْ  . َسُف ِبوَّهلِِّّم وآخِّ
 [ ]صحيح[ 6888]جامع: 

 

قال: »دخل احلارث بن أيب ربيعة، وعبد هللا بن صفوان   [:رمحه هللا -)م ت( عبيد هللا بن القبطية ]الكويف   -[ 768]
فقالت: قال رسوُل   -وذلك يف أايم ابن الزبري  -]وأان معهما[ على أم سلمة، فسأالها عن اجليش الذي خُيَسُف به؟ 

َف هبم، فقلت:  : »يـَُعوُذ عائِّذ ابلبيت، فـَيـُْبعُث إليه بَعث، فإذا كانوا ببَـْيداَء من األر -صلى هللا عليه وسلم -هللا  ضِّ ُخسِّ
عبد  اي رسول هللا، فكيف ِبن كان َكارِّهاً؟ قال: خُيَسُف به َمَعُهم، ولكنَُّه يبعُث يوَم القِّياَمةِّ على نيَّتِّهِّ« ويف رواية زهري عن 

إهنا   العزيز بن رُفَيع قال: فلقيُت أاب جعفر، فقلت: إهنا ]إَّنا[ قالت: ببيداَء من األرض، فقال أبو جعفر: كال وهللا،
 لَبَـْيَداُء املدِّينةِّ« أخرجه مسلم. 

ذكر اجليَش الذي خُيَسُف هبِِّّْم، فقالت أم سلمة:   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي عن أم سلمة: »أن النيبَّ 
َعُثوَن على نِّيَّاَتِِّّم«  . لعلَّ فيهم املُْكَرُه؟ قال: إهنم يـُبـْ
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 [ ]صحيح[ 6889]جامع: 
 

صلى هللا   -قالت: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنها  -عن صفية   -رمحه هللا  -)ت( مسلم بن صفوان   -[ 769]
أو بِّبَـْيَداَء من األرضِّ   -: »ال يـَْنتهي الناُس عن َغْزوِّ هذا البَـْيتِّ حَّت يـَْغُزَو َجْيش، حَّت إذا َكانُوا ابلبَـْيَداءِّ  -عليه وسلم

رِّهم، ومل  - وَّهلِِّّم وآخِّ َف ِبِّ يـَْنُج أْوَسطُهم، قلت: اي رسول هللا فمن َكرَِّه منهم؟ قال: يبعثهم هللا على ما يف أنفسهم«  ُخسِّ
 . أخرجه الرتمذي

 [ صحيح]األلباني:  [قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6890]جامع: 
 

: »يـَْغُزو هذا البَـْيَت  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)س( أبو هريرة   -[ 770]
 َجْيش، فـَُيخَسُف هبِِّّْم ابلبَـْيَداءِّ« 

ُهْم« أخرجه النسائي نـْ َتهى عن َغزوِّ بيتِّ هللا حَّت خُيَْسَف جبيش مِّ  . ويف رواية قال: »ال يـُنـْ
 [ حسن صحيح[ ]األلباني: صحيح حديث[ ]عبد القادر: 6891]جامع: 

 

صلى هللا عليه   -قال: حدَّثتين حفصة: أهنا مسعت رسوَل هللا  -رمحه هللا  -)م س( عبد هللا بن صفوان   -[ 771]
م  يقول: »لَيَـُؤمَّنَّ هذا البيَت جيش يَغُزونَُه، حَّت إذا كانوا بِّبَـْيَداَء من األرض خُيَْسُف ِبْوَسطِّهِّم، ويُنادِّي أوَّهلُُ  -وسلم

َرهم، مث خُيَْسُف هبِِّّم، وال يبقى إال الشَّرِّيُد، الذي خُيربِّ عنهم، فقال رجل: أشهد عليك أنك مل َتْكذِّْب على حفصة،   آخِّ
 «. -صلى هللا عليه وسلم -وأشهد على حفصة أهنا مل تكذب على رسول هللا 

  -قال: »َسيَـُعوُذ هبذا البيت  - عليه وسلمصلى هللا -: أن رسوَل هللا املؤمننيويف رواية عن عبد هللا بن صفوان عن أم 
َف هبم   -يعين الكعبة  قوم ليسْت هلم َمْنعة وال َعَدد وال ُعدَّة، يبعث إليهم َجْيش، حَّت إذا كانوا بِّبَـْيداَء من األرضِّ ُخسِّ

 ما هو هبذا  فقال عبد هللا بن صفوان: أما وهللا -قال يوسف بن َماَهك: وأهُل الشام يومئذ يسريون إىل َمكََّة  -
اجليش« ويف رواية احلارث بن عبد هللا بن أيب ربيعة، عن أم املؤمنني مثل الرواية الثانية غري أنه مل يذكر قول عبد هللا بن  

   .صفوان، وال مَسَّيا أم املؤمنني. أخرجه مسلم. وأخرج النسائي األوىل
 [ ]صحيح[ 6892]جامع: 

 

يف َمْقَعدَِّك الذي أنَت   -رضي هللا عنه  -أن شيبة بن عثمان قال له: َقعَد عمُر  [:)خ د( شقيق ]أبو وائل  -[ 772]
َ؟   َم ماَل الكعبةِّ، قال: ما أنَت بفاعل، قال: بلى، ألفعلنَّ، قلت: ما أنت بفاعل، قال: ملِّ فيه؟ فقال: ال أْخُرُج حَّت أْقسِّ

قد رأى مكانه، وأبو بكر، وُها أْحَوُج منك إىل املال، فلم خيرجاه، فقام   -سلمصلى هللا عليه و  -قلُت: ألن رسول هللا 
 فخرج. أخرجه أبو داود. 

ويف رواية البخاري قال: »جلست مع شيبَة بنِّ عثمان احلََجيِّ على الكرسيِّ يف الكعبة، فقال: لقد جلس هذا اجمللس  
اء إال قسمُته، قلت: إن صاَحبْيَك مل يفعال، فقال: ُها املَرآن  عمر، فقال: لقد َُهَْمُت أن ال أدع فيه َصْفراء وال بيض

َ؟ قال: مل يفعله صاحباَك، قال: ُها   اقْـَتدِّي هبما« ويف رواية: »إال َقسْمُتها بني املسلمنَي، فقلت: ما أنت بفاعل، قال: ملِّ
    .املرآن يـُْقَتدى هبما«

 [ ]صحيح[ 6893]جامع: 
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َكَأيّنِّ أَْنظُُر إِّىَل ُموَسى ْبنِّ   -رضي هللا عنه  -أبو هريرة   )حب(  -[ 773] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ًيا« أخرجه ابن حبان َهبِّطًا مِّْن ثَنِّيََّة َهْرَشى َماشِّ  . عِّْمَراَن ُمنـْ

 : رجاله ثقات[  صحيح[ ]شعيب[ ]االلباني: 3755]حبان: 
 

 النوع الثاني: يف املسجد احلرام 
قال: »ال ُتَشدُّ الرِّحاُل إال إىل   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه  -)خ م د س( أبو هريرة   -[ 774]

دِّ األْقَصى« أخرجه البخاري ومسلم.  ، وَمسجِّ ، ومسجدِّ الرَُّسولِّ َد: املسجدِّ احلرامِّ  َثالثَةِّ َمساجِّ
دِّ[ الكعبة، ومسجدِّي، ومسجدِّ إيلياَء«. وأخرجه أبو داود  و  ملسلم قال: »إَّنا ُيساَفر إىل ثالثة مساجَد: ]َمْسجِّ

 .والنسائي، وقاال: »ومسجدي هذا«
 [ ]صحيح[ 6894]جامع: 

 

قال: »ال ُتَشدُّ   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أبو سعيد اخلدري   -[ 775]
، واملسجدِّ األقصى« قال: ومسعُته يقول: »ال ُتسافُِّر املرأُة   َد: مسجدي هذا، واملسجدِّ احلرامِّ الرِّحال إال إىل ثالثةِّ مساجِّ

 . منها، أو زوُجها« أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الرتمذي إىل قوله: »األقصى« يومني مَِّن الدَّْهرِّ إال وَمعها ذو حَمَْرم
 [ ]صحيح[ 6895]جامع: 

 
قال: »صالة يف   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ط ت س( أبو هريرة    -[ 776]

َد احلراَم« ويف رواية »خري« ويف رواية أيب سلمة   دِّ، إال املْسجِّ مسجدي هذا: أفضل من ألف صالة فيما سواُه من املساجِّ
أهنما مسعا أاب هريرة يقول:   -وكان من أصحاب أيب هريرة  - بن عبد الرمحن، وأيب عبد هللا بن األغرِّ، موىل اجلهنيِّّني

دِّ، إال املسجد  -صلى هللا عليه وسلم -»صالة يف مسجد رسول هللا  : أفضل من ألفِّ صالة فيما سواه من املساجِّ
دِّ« قال أبو  -صلى هللا عليه وسلم -احلرام، فإنَّ النَّيبَّ  ُر املساجِّ َده آخِّ سلمة وأبو عبد هللا بن  آخُر األنبياء، وإن َمسجِّ

، فمنعنا ذلك أن نستثبت أاب  -صلى هللا عليه وسلم -األغّر: مل نشكَّ أن أاب هريرة كان يقول عن حديث رسول هللا  
هريرة عن ذلك احلديث، حَّت إذا ُتويفِّّ أبو هريرة تذاكران ذلك، وَتالَوْمنا أن ال نكون َكلَّْمنا أاب هريرة يف ذلك، حَّت  

إن كان مسعه منه، فبينما حنن على ذلك جاَلْسنا عبَد هللا بن إبراهيم بن قارظ،   -صلى هللا عليه وسلم - يسنده إىل النيبِّّ 
َفذََكْران ذلك احلديث، والذي فـَرَّطنا فيه من َنصِّّ أيب هريرة عنه، فقال لنا عبد هللا بن إبراهيم: أشهد أين مسعت أاب هريرة  

دِّ«.-سلمصلى هللا عليه و  -يقول: قال النيبُّ  ُر املساجِّ دي آخِّ ُر األنبياء، وإن َمسجِّ  : »فإين آخِّ
قال: سألت أاب صاحل: هل مسعت أاب هريرة يذكُر فضَل الصالة يف مسجدِّ   -هو األنصاري  -ويف رواية ُيىي بن سعيد 

اب هريرة ُيدِّث، أن  قال: ال، ولكن أْخرَبين عبد هللا بن إبراهيم بن قارظ أنه مسع أ -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 
فيما سواه   -أو كألفِّ صالة  -قال: »صالة يف مسجدي هذا خري من ألفِّ صالة   -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

 من املساجد، إال ]أن يكون[ املسجَد احلراَم« أخرجه مسلم. 
املسجد احلرام«  وأخرج البخاري قال: »صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه من املساجد، إال 
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وأخرج »املوطأ« رواية البخاري، وأخرج الرتمذي الرواية األوىل وقال: »خري من ألف صالة« وأخرج النسائي الرواية 
  .الثانية بطوهلا

 [ ]صحيح[ 6896]جامع: 
 

  قال: »صالة يف  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)م س( عبد هللا بن عمر   -[ 777]
َد احلَراَم« أخرجه مسلم والنسائي  .مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجِّ

 [ ]صحيح[ 6897]جامع: 
 

، فإين  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: من صلى يف مسجد رسولِّ هللا   -رضي هللا عنها  -)س( ميمونة   -[ 778]
َد الكعبةِّ«   -صلى هللا عليه وسلم -مسعُت رسوَل هللا  يقول: »الصَّالُة فيه أفضل من ألف صالة فيما سواه إال َمْسجِّ

 . أخرجه النسائي
 [ صحيحباني: [ ]األلحديث صحيح[ ]عبد القادر: 6898]جامع: 

 

دِّي   -مارضي هللا عنه –جابر بن عبد هللا )جه(  -[ 779] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َصاَلٌة يفِّ َمْسجِّ
دِّ  َد احْلََراَم َوَصاَلٌة يفِّ اْلَمْسجِّ َواُه إِّالَّ اْلَمْسجِّ َواُه«َأْفَضُل مِّْن أَْلفِّ َصاَلٍة فِّيَما سِّ  احْلََرامِّ َأْفَضُل مِّْن مِّائَةِّ أَْلفِّ َصاَلٍة فِّيَما سِّ

 . ابن ماجهأخرجه 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح  ]األلباني: صحيح[ [ : إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقاتالبوصيري [ ]1406 ]ماجه:
 

الزبري)حم(    -[  780] بن  هللا  عنه  –عبد  هللا  َرُسوُل  قَالَ   -مارضي  قَاَل  يفِّ  :  »َصاَلٌة  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ 
َد احْلََراَم، َوَصاَلٌة يفِّ ا دِّ، إِّالَّ اْلَمْسجِّ َواُه مَِّن اْلَمَساجِّ دِّي َهَذا َأْفَضُل مِّْن أَْلفِّ َصاَلٍة فِّيَما سِّ دِّ احْلََرامِّ َأْفَضُل  َمْسجِّ ْلَمْسجِّ

 محد. . َأخرجه مسند أمِّْن مِّاَئةِّ َصاَلٍة يفِّ َهَذا«
البزار، ورجال  16117]مسند:   "الكبير" بنحو  ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في  [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم،[ 

 [ أحمد والبزار رجال الصحيح
 
َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه  –جبري بن مطعم)حم(    -[  781] دِّي  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َوَسلََّم: »َصاَلٌة يفِّ َمْسجِّ

َد احْلََراَم« َواُه إِّالَّ اْلَمْسجِّ  . َأخرجه مسند أمحد. َهَذا َأْفَضُل مِّْن أَْلفِّ َصاَلٍة فِّيَما سِّ
َوِفيِه  16731]مسند:   اْلَكِبيِر،  ِفي  الطََّبَراِنيُّ  َرَواُه  ]الهيثمي:  النقطاعه[  ضعيف  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  حديث  ]شعيب:  َيْحَيى  [ 

، َوِفيِه َكاَلٌم َكِثيرٌ  اِنيُّ  [ اْلِحمَّ
 
بن أيب وقاص)حم(    -[  782] يـَُقوُل: »َصالٌة يفِّ    -رضي هللا عنه  –سعد  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َع  أَنَُّه مسِّ

َواُه، إِّال  دِّي َهَذا َخرْيٌ مَِّن ألفِّ َصالٍة فِّيَما سِّ َد احْلََراَم«َمْسجِّ  . َأخرجه مسند أمحد. اْلَمْسجِّ
 بابن أبي الزناد[  ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: 1605]مسند:  

 
قَاَل: َوَودََّع َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَُجاًل فـََقاَل َلُه: أَْيَن    -رضي هللا عنه  –َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ    )حم( أبو   -[  783]
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ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلَصاَلٌة يفِّ َهَذا الْ  . فـََقاَل َلُه النَّيبِّ دِّ َأْفَضُل« يـَعْ تُرِّيُد؟ قَاَل: ُأرِّيُد بـَْيَت اْلَمْقدِّسِّ ينِّ مِّْن أَْلفِّ  َمْسجِّ
َد احْلََرامَ   . َأخرجه مسند أمحد. َصاَلٍة يفِّ َغرْيِّهِّ إِّالَّ اْلَمْسجِّ

 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح[ 11734]مسند: 
 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َخرْيُ َما    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  784] قَاَل: مسِّ

دِّي« ُد إِّبـَْراهِّيَم، َوَمْسجِّ ُل َمْسجِّ  . رُكَِّبْت إِّلَْيهِّ الرََّواحِّ
دِّي َهَذا، َواْلبَـْيُت اْلَعتِّيُق«أَنَُّه قَاَل: »إِّنَّ َخرْيَ َما ويف رواية أخرى،  ُل َمْسجِّ  . رُكَِّبْت إِّلَْيهِّ الرََّواحِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  
 َحَسٌن[ َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه  ]الهيثمي:  [[ ]شعيب: حديث صحيح14782 ،14612]مسند: 

 

 النوع الثالث: يف مكة وحرمها 
:  -قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إىل مكة    -رضي هللا عنه    -)خ م ت س( أبو شريح العدوي    -[  785]

الَغَد من يوم الفتح، مسَعْتُه ُأُذانَي، وَوَعاُه    -صلى هللا عليه وسلم  -»ائذن يل أيُّها األمرُي أَحدِّثَك قـَْواًل قام به رسوُل هللا  
َناَي، حني تَ  َكلَّم به: أنه محَِّد هللا وأثَّن عليه، مث قال: إنَّ مكََّة حرَّمها هللا، ومل ُيرِّْمها الناس، فال ُيل  قليب، وأْبَصَرْتُه َعيـْ

د فيها َشجرة، فإْن أَحد ترخَّص لقتالِّ رسولِّ هللا   رِّ أن َيسفِّك فيها َدماً، وال يـَْعضِّ صلى    -الْمرئ يؤمن ابهلل واليومِّ اآلخِّ
نَّ هللا قد أذَِّن لَرُسوله، ومل أَيَذْن لكم، وإَّنا أذن يل فيها ساعة من هَنار، مث عادت فيها، فقولوا له: إ  -هللا عليه وسلم

أعلم   أان  قال:  قال:  قال لك عمرو؟  ماذا  فقيل أليب شريح:  الغَائَِّب،  الشَّاهُِّد  ليـُْبلغ   ، اليوم كُحْرَمتِّها ابألْمسِّ حرمُتها 
ياً   ، وال فارّاً بَِّدم، وال فارًّا ِبَْربَة«. بذلك منك اي أاب شريح، إن احلََرَم ال يُعِّيُذ عاصِّ

إنَّكم اي معشَر ُخزاَعَة  البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي، وأخرجه الرتمذي أيضاً حنوه، وقال يف آخره: »مثَّ  أخرجه 
أن   إما  بني خريتني،  فأهله  اليوم  بعد  قَتيل  له  قُتَِّل  فمن  َعاقُِّله،  وإين  ُهَذيل،  من  الرَُّجَل  هذا  أيُخُذوا  قتلتم  أو  يـَْقُتلوا، 

 .الَعْقل« قال البخاري: اخلربة: اجلناية والبليَّة، وقال الرتمذي: ويروى »ِبِِّّْزية«
 [ ]صحيح[ 6899]جامع: 

 
قال يوم فتح    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما    -)خ م س( عبد هللا بن عباس    -[  786]

هللا يوَم   مكة: »ال هِّْجرَة بعد الفتح، ولكِّْن جهاد ونِّيَّة، وإذا اْستـُْنفِّرمُت فاْنفُِّروا« وقال يوم فتح مكة: »إنَّ هذا البَـَلَد حرََّمهُ 
فهو حَرام حبرَمةِّ هللا إىل يوم القِّيامةِّ، وإنَّه مل ُيِّلَّ القتال فيه ألحد قبلي، ومل ُيل يل إال ساعة    َخَلَق السَّماواتِّ واألرَض،

فها، وال من هنار، فهو حرام حبرمة هللا إىل يوم القيامة، ال يـُْعَضد َشوُكه، وال يـُنَـفََّر َصْيُده، وال يـَْلتقُِّط لُْقطََتُه إال من َعرَّ 
ر، فإنه لَِّقْينهم وبُيوَتم، فقال: إال اإلذخر« أخرجه البخاري ومسلم. خُيْتَـَلى َخالُه، ف  قال العباس: اي رسول هللا، إال اإلْذخِّ

قال: »ال يـُْعَضد عِّضاُهها، وال يُنفَُّر َصيُدها، وال حتل لُْقطَُتها إال   -صلى هللا عليه وسلم  -وللبخاري: أن رسوَل هللا  
د، وال خُيْتَـَلى خالها، قال  ر« ويف أخرى: أن رسوَل هللا    ملُْنشِّ َر؟ قال: إال اإلْذخِّ صلى    -العباس: اي رسوَل هللا، إال اإلْذخِّ

لَّْت يل ساعة من هنار، ال خُيْتلى    -هللا عليه وسلم قال: »حرَّم هللا مكة، فلم حتِّلَّ ألحد قبلي، وال حتِّلُّ ألحد بعدي، ُأحِّ
ر« لَِّصاَغتِّنا وقُبورِّان  َخالَها، وال يـُْعَضُد َشَجُرها، وال يـُنَـفَُّر    -َصيُدها، وال حتِّلُّ لقطتها إال ملَُعرِّف، فقال العباس: إال اإلذخِّ
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بـُُيوتِّنا   الظِّّلِّّ    -ويف رواية: ولُسُقف  يه من  تـَُنحِّّ يـُنَـفَُّر َصْيُدها؟ هو أن  ر، فقال عكرمة: هل تدري: ما  فقال: إال اإلْذخِّ
 وتـَْنزَِّل َمَكانَُه.

 ساًل، وأخرجه النسائي مثل الرواية الثانية اليت للبخاري. وأخرجه عن جماهد ُمر 
رسوَل هللا   أن  أخرى:  عليه وسلم  -وله يف  السَّماوات   -صلى هللا  خلق  يوم  حرََّمُه هللا  البلُد  »هذا  الفتح:  يوم  قال 

يُنفَُّر َصْيُده، وال يُعَضد َشوُْكه، وال  القيامة، ال  لُْقطَُته إال من عرََّفها، وال    واألرَض، فهو حرام حبْرمةِّ هللا إىل يوم  يَلتقُِّط 
ر« وله يف أخرى: أنه قال: »إن    -خُيتلى َخالُه، قال العباس: اي رسول هللا، إال اإلذخر   أو قال كلمة معناها: إال اإلْذخِّ

   . [«م حُبْرَمةِّ هللا ]عز وجلَّ هذا البلَد ُحرِّم حبرمة هللا عزَّ وجلَّ، مل ُيِّلَّ فيه القِّتاُل ألحد ]قبلي[، وُأحل يل ساَعة، فهو حرا
وهذا لفظه عقيب حديث أيب هريرة عن ابن عباس يف هذه القصة:   -وأخرج أبوداود ِبثل حديث قبله عن أيب هريرة  

»وال خُيتلى خالها« وحديث أيب هريرة الذي أخرجه أبو داود وأحال هذا احلديث عليه قد ذُكَِّر يف »َغْزوة الفتح« من  
  حرف الغني.»كتاب الغَزوات« يف

 [ ]صحيح[ 6900]جامع: 
 

قال: »ال ُيلُّ ألحدكم أن َُيمل السالح  -صلى هللا عليه وسلم  -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)م( جابر    -[  787]
 . ِبكة« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6901]جامع: 
 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -الربصاء[  )ت( احلارث بن مالك ]بن    -[  788]
 . مكة: »ال تُغَزى هذه بعد اليوم إىل يوم القيامة« أخرجه الرتمذي يقول يوم فتح 

 [ صحيح]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: [  حديث حسن صحيح]الترمذي: [ 6902]جامع: 
 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »رأيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا بن عدي بن احلمراء    -[  789]
ما   منكِّ  ُأْخرِّْجُت  أين  ولوال  إىل هللا،  أرض ]هللا[  أرضِّ ]هللا[، وأحبُّ  خلرُي  إنَّكِّ  يقول: وهللا  وهو  احلََزوَّرَة  على  واقفاً 

 . خرجُت« أخرجه الرتمذي
 [صحيح[ ]األلباني: إسناده صحيح ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح غريب رمذي: ]الت[ 6903]جامع: 

 

ملكة: »ما أْطيَـَبكِّ    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النيب    -رضي هللا عنهما    -)ت( عبد هللا بن عباس    -[  790]
« أخرجه الرتمذي ، ولوال أنَّ قومي أخرجوين منكِّ ما سكنُت غريَكِّ  . من بلد، وأحبَّكِّ إيلِّّ

 [ صحيح]عبد القادر: حديث حسن[ األلباني: [ حديث حسن صحيح ]الترمذي: هذا [ 6904]جامع: 
 

شيبة  )جه(  -[  791] بنت  عنها  -صفية  ،   -رضي هللا  اْلَفْتحِّ َعاَم  خَيُْطُب  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   َّ النَّيبِّ ْعُت  قَاَلْت: مسِّ
السََّمَواتِّ َواأْلَْرَض، َفهَِّي َحَراٌم إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ، اَل يـُْعَضُد َشَجُرَها،  فـََقاَل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس إِّنَّ اَّللََّ َحرََّم َمكََّة، يـَْوَم َخَلَق  

َر، فَإِّنَُّه لِّلْ  ْذخِّ ٌد« فـََقاَل اْلَعبَّاُس: إِّالَّ اإْلِّ اَّللَِّّ َصلَّى  بـُُيوتِّ َواْلُقُبورِّ، فـََقاَل َرُسوُل  َواَل يـُنَـفَُّر َصْيُدَها، َواَل أيَُْخُذ لُْقطَتَـَها إِّالَّ ُمْنشِّ
َر« ْذخِّ  . ابن ماجهأخرجه  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »إِّالَّ اإْلِّ
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[ ]عبد الباقي: في الزوائد: هذا الحديث وإن كان صريحا في سماعها من النبي صلى هللا عليه وسلم لكن في إسناده  3109  ]ماجه:
 [ ]األلباني: حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات   [أبان بن صالح وهو ضعيف

 
قَاَل:  ،  سعيد بن مسعان)حم(    -[  792] َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ  َأاَب قـََتاَدَة،   ُ ُهَريـَْرَة، خُيْربِّ َأاَب  ْعُت  قَاَل: مسِّ

لَّ اْلبَـْيَت إِّالَّ َأْهُلُه، فَإَِّذا اْسَتَحلُّوُه فَ  ، َوَلْن َيْسَتحِّ ، مثَّ أتَْيتِّ  اَل َتْسأَ »يـَُباَيُع لَِّرُجٍل َما َبنْيَ الرُّْكنِّ َواْلَمَقامِّ ْل َعْن َهَلَكةِّ اْلَعَربِّ
َزُه«  . َأخرجه مسند أمحد.احْلََبَشُة فـَُيَخرِّبُونَُه َخَرااًب اَل يـَْعُمُر بـَْعَدُه أََبًدا، َوُهُم الَّذِّيَن َيْسَتْخرُِّجوَن َكنـْ

 اه أحمد، ورجاله ثقات[ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رو 8114 ،8619 ،8351 ،7910]مسند: 
 

َّ، وََكاَن مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم وَ   -[  793] ، مثَّ اْلَكْعيبِّ ُهَو يـَُقوُل: َأذَِّن  )حم( أبو ُشَرْيٍح اخْلَُزاعِّيَّ
ُهْم ََثَْراَن َوُهَو ِبَِّ  نـْ َنا مِّ كََّة، مثَّ َأَمَر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بَِّرْفعِّ  لََنا َرُسوُل اَّللَِّّ يـَْوَم اْلَفْتحِّ يفِّ قَِّتالِّ َبينِّ َبْكٍر َحَّتَّ َأَصبـْ

، فـََلقَِّي رَْهٌط مِّنَّا اْلَغَد رَُجاًل مِّْن ُهَذْيٍل يفِّ احْلََرمِّ يـَُؤمُّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ  َسلََّم لُِّيْسلَِّم، وََكاَن َقْد َوتـََرُهْم يفِّ  السَّْيفِّ
َعَلْيهِّ َوسَ اجلَْ  َيْأَمَن، فـََلمَّا بـََلَغ َذلَِّك َرُسوَل  اهِّلِّيَّةِّ، وََكانُوا َيْطُلُبونَُه فـََقتَـُلوُه، َواَبَدُروا َأْن خَيُْلَص إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  لََّم فـَ

َب َغَضًبا َشدِّيًدا، َواَّللَِّّ َما رَ  َنا إِّىَل َأيبِّ َبْكٍر، َوُعَمَر، َوَعلِّيٍّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َغضِّ ْنُه، َفَسَعيـْ َب َغَضًبا َأَشدَّ مِّ أَيـُْتُه َغضِّ
يَنا َأْن َنُكوَن َقْد َهَلْكَنا، فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُهْم َنْسَتْشفُِّعُهْم، َوَخشِّ َعنـْ  ُ َي اَّللَّ َلى   َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَم فَأَْثََّن عَ َرضِّ

َا ُهَو َأْهُلُه، مثَّ قَاَل: " َأمَّا بـَْعُد، فَإِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُهَو َحرََّم َمكََّة وَ  َا َأَحلََّها يلِّ َساَعًة مَِّن  اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ ِبِّ مَلْ ُُيَرِّْمَها النَّاُس، َوإَِّّنَّ
، َوهَِّي اْليَـْوَم َحَراٌم َكَما َحرََّمهَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َأوََّل َمرٍَّة، َوإِّنَّ َأْعََّت النَّاسِّ َعَلى اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ َثاَلثٌَة: رَُجٌل قـََتَل النـََّهارِّ َأْمسِّ ا اَّللَّ

لَّذِّي قـَتَـْلُتْم "، فـََوَداُه َرُسوُل  الرَُّجَل، افِّيَها، َورَُجٌل قـََتَل َغرْيَ قَاتِّلِّهِّ، َورَُجٌل طََلَب بَِّذْحٍل يفِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ، َوإِّيّنِّ َواَّللَِّّ أَلَدَِّينَّ َهَذا  
 . َأخرجه مسند أمحد. اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 

[ ]شعيب: حديث صحيح دون قوله: "وإن أعتى الناس على هللا عز وجل ثالثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله،  16376]مسند:  
 إسناد ضعيف[  ورجل طلب بذحل في الجاهلية" فحسن لغيره، وهذا 

 

أَ   -[  794] الزَُّبرْيِّ،  اْبَن  يـَْغُزو  بـَْعَثُه  َمكََّة  إِّىَل  َسعِّيٍد  ْبُن  َعْمُرو  بـََعَث  َلمَّا  قَاَل:  اخْلَُزاعِّيِّ  ُشَرْيٍح  أبو  ُشَرْيٍح  )حم(  أَبُو  ََتُه 
َع مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ َخَرَج إِّىَل  َا مسِّ  اَندِّي قـَْومِّهِّ َفَجَلَس فِّيهِّ، فـَُقْمُت إِّلَْيهِّ َفَجَلْسُت  َفَكلََّمُه َوَأْخرَبَُه ِبِّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  مِّْن  َع  َما مسِّ َسعِّيٍد  ْبَن  َعْمَرو  َحدََّث  قـَْوَمُه َكَما  َفَحدََّث  ْبُن    َمَعُه،  َعْمُرو  َلُه  قَاَل  َوَعمَّا 
نَي افْـتَـَتَح َمكََّة فـََلمَّا َكاَن اْلَغُد مِّْن يـَْومِّ   َسعِّيٍد، قَاَل: قـُْلُت: اَي َهَذا َعَلْيهِّ َوَسلََّم حِّ اْلَفْتحِّ    إِّانَّ ُكنَّا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َوَسلََّم فِّيَنا َخطِّيًبا فـََقاَل: " أَيُـَّها  َعَدْت ُخَزاَعُة َعَلى رَُجٍل مِّْن ُهَذْيٍل فـََقتَـُلوُه َوُهَو ُمْشرٌِّك، فـََقاَم َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  
َّللَِّّ تـََعاىَل إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ، اَل ُيِّلُّ  النَّاُس، إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم َمكََّة يـَْوَم َخَلَق السََّماَواتِّ  َواأْلَْرَض، َفهَِّي َحَراٌم مِّْن َحَرامِّ ا

َّللَِّّ وَ  ْمرٍِّئ يـُْؤمُِّن ابِّ ََحٍد َكاَن قـَْبلِّي، َواَل حتِّ الِّ َا َشَجًرا، مَلْ حَتْلِّْل ألِّ َد هبِّ رِّ َأْن َيْسفَِّك فِّيَها َدًما، َواَل يـَْعضِّ ََحٍد َيُكوُن  اْليَـْومِّ اآْلخِّ لُّ ألِّ
حَتْلِّْل يلِّ إِّالَّ َهذِّهِّ السَّاَعَة َغَضًبا َعَلى َأْهلَِّها، َأاَل مثَّ َقْد رََجَعْت َكحُ  ْنُكُم  بـَْعدِّي، َومَلْ  بَـلِّّغِّ الشَّاهُِّد مِّ ، َأاَل فـَْليـُ أْلَْمسِّ ْرَمتَِّها ابِّ

َا فـَُقوُلوا: إِّنَّ اَّللََّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقْد قَاَتَل هبِّ  َعزَّ َوَجلَّ َقْد َأَحلََّها لَِّرُسولِّهِّ َومَلْ  اْلغَائَِّب، َفَمْن قَاَل َلُكْم إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
، فـََقْد َكثـَُر َأْن يـََقَع، لَئِّْن قـَتَـْلُتْم قَتِّياًل أَلَ ُُيْلِّْلَها لَ  دِّيـَنَُّه، َفَمْن قُتَِّل بـَْعَد َمَقامِّي  ُكْم، اَي َمْعَشَر ُخَزاَعَة، اْرفـَُعوا أَْيدَِّيُكْم َعنِّ اْلَقْتلِّ

َرْيِّ النََّظَرْينِّ، إِّْن َشاُءوا َفَدُم قَاتِّلِّهِّ َوإِّْن َشاُءوا فَـ  َعْقُلُه "، مثَّ َوَدى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم الرَُّجَل الَّذِّي  َهَذا فََأْهُلُه ِبِّ
ُْرَمتِّ  َيبِّ ُشَرْيٍح: اْنَصرِّْف أَيُـَّها الشَّْيُخ، فـََنْحُن َأْعَلُم حبِّ َا اَل مَتَْنُع َسافِّكَ قـَتَـَلْتُه ُخَزاَعُة فـََقاَل َعْمُرو ْبُن َسعِّيٍد ألِّ  َدٍم،  َها مِّْنَك، إِّهنَّ
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ْزيٍَة، قَاَل: فـَُقْلُت: َقْد ُكْنُت َشاهًِّدا، وَُكْنَت َغائًِّبا فـََقْد بـَلَّْغُت، َوقَ  ْد َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َواَل َخالَِّع طَاَعٍة َواَل َمانَِّع جِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. َت َوَشْأُنكَ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن يـُبَـلَِّّغ َشاهُِّداَن َغائِّبَـَنا، َوَقْد بـَلَّْغُتَك فَأَنْ 

 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[  16377]مسند: 
 

أََتى  )حم(   -[  795] قَاَل:  َعْمٍرو،  ْبُن  اْبَن    َسعِّيُد  اَي  فـََقاَل:  احلِّْجرِّ،  َجالٌِّس يفِّ  َوُهَو  الزَُّبرْيِّ،  اْبَن  َعْمٍرو،  ْبُن  اَّللَِّّ  َعْبُد 
حْلَاَد يفِّ َحَرمِّ اَّللَِّّ، فَإِّيّنِّ َأْشَهُد َلَسمِّْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ  َك َواإْلِّ لُّ بِّهِّ رَُجٌل مِّْن  َسلََّم يـَُقوُل: »ُيِّلَُّها َوُيَُ الزَُّبرْيِّ، إِّايَّ

َها«، قَاَل: فَاْنظُْر َأْن اَل َتُكوَن ُهَو اَي اْبَن عَ  ْمٍرو، فَإِّنََّك َقْد قـََرْأَت اْلُكُتَب،  قـَُرْيٍش، َلْو ُوزَِّنْت ُذنُوبُُه بُِّذنُوبِّ الثَـَّقَلنْيِّ َلَوزَنـَتـْ
ْبَت الرَُّسوَل َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: فَإِّ   .  يّنِّ ُأْشهُِّدَك َأنَّ َهَذا َوْجهِّي إِّىَل الشَّْأمِّ جُمَاهًِّداَوَصحِّ

ابْ ويف رواية عن   اَي  فـََقاَل:  الزَُّبرْيِّ،  ْبَن  َعْبَد اَّللَِّّ  ُعَمَر  ْبُن  َعْبُد اَّللَِّّ  أََتى  قَاَل:  أَبِّيهِّ  َعْن  َسعِّيٍد،  ْبُن  َك  إِّْسَحاُق  إِّايَّ الزَُّبرْيِّ:  َن 
حْلَاَد يفِّ َحَرمِّ   ُد  َواإْلِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَُّه َسيـُْلحِّ فِّيهِّ رَُجٌل مِّْن قـَُرْيٍش،  اَّللَِّّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل، فَإِّيّنِّ مسِّ

 .َلْو ُوزَِّنْت ُذنُوبُُه بُِّذنُوبِّ الثَـَّقَلنْيِّ َلَرَجَحْت« قَاَل: فَاْنظُْر اَل َتُكونُهُ 
 أمحد.  َأخرجه مسند 

]الهيثمي:    [ونقلنا هناك عن ابن كثير أن رفعه قد يكون غلطاً   ،[ ]شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين 6200  ،6847  ،7043]مسند:  
ِحيحِ   [ َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 الفرع الثاني: يف بناء البيت، وهدمه وعمارته 
قال هلا: »أمل تـََرْي أنَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -: أنَّ النيبَّ -رضي هللا عنها  -)خ م ط ت س( عائشة   -[ 796]

قوَمكِّ حني بـَنَـْوا الَكعبَة، اْقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت: اي رسول هللا، أال تـَُردَّها على قواعِّدِّ إبراهيم؟ فقال رسول  
صلى هللا   -فعلُت، فقال عبد هللا بن عمر: لئن كانت عائشُة مسعت هذا من رسول هللا هللا: لوال حْداثُن قومِّكِّ ابلُكفرِّ ل

، ما أرى أن رسوَل هللا ترَك استالَم الرُّْكَنني اللََّذْين يَلِّيانِّ احلِّْجر إال أنَّ البيَت مل يُتمَّْم على قواعِّدِّ إبراهيم«  -عليه وسلم
أو قال:   -يقول: »لوال أن قوَمكِّ َحدِّيُثو عهد جباهلية  -ليه وسلمصلى هللا ع  -ويف رواية قالت: مسعت رسول هللا 

ألنفقت كنز الكعبة يف سبيل هللا، وجلعلت ابهبا ابألرض، وألدخلت فيها من احلجر، ويف أخرى قالت: قال يل   -بكفر 
ُتها على أساس إبراهيم،  : لوال َحداثة عهدِّ قومِّك ابلكفر لنقضُت الكعبَة، مث لَبَـنَـ -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا  يـْ

 فإنَّ قريشاً استْقصرت بناءه، وَجعَلْت له َخْلفًا« قال هشام: يعين ابابً. 
عن اجلَدر: أمن البيتِّ هَو؟ قال: نعم، قلُت: فما هلم مل   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أخرى قالت: »سألت النيبَّ 

ُلوه يف البيت؟ قال: إنَّ قوَمك َقُصَرْت هب لوا من  يُْدخِّ م النـََّفَقُة، قلت: فما شأن اببه مرَتفِّعاً؟ قال: فعل ذلك َقوُمك لُيْدخِّ
َل اجلَْدر يف   َشاؤوا، ومينعوا من شاؤوا، ولوال أن قوَمك حديث عهُدهم ابجلاهلية، فأخاف أن تـُْنكَر قلوهُبم أن ُأْدخِّ

 البيت، وأن أُلصق اببه ابألرض«.
عن احلِّجر... وذكره ِبعناه« وفيه »فقلت: ما شأن اببه   -لى هللا عليه وسلم ص -ويف أخرى قالت: »سألت رسول هللا 

ُفَر قلوهُبم« ويف رواية: أن األسود بن يزيد قال: قال يل ابُن الزبري :  مرتفعاً، ال ُيْصَعد إليه إال بُسلَّم؟« وفيه: »خمافة أن تـَنـْ
رُّ إليَك كثريًا، فما حدَّثـَْتَك يف الكعبة؟ : اي  -صلى هللا عليه وسلم -قلت: قالت يل: قال النيبُّ   كانت عائشُة ُتسِّ

عائشُة، ولوال أن أهَلكِّ حديث عهدهم، قال ابن الزبري: بكفر، لنقضت الكعبة، فجعلت هلا اببني: ابب يدخل الناس  
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 منه، وابب خيرجون منه، ففعله ابن الزبري. هذه رواايت البخاري ومسلم. 
قال لعائشة: لوال أن قوَمك حديث َعْهُدهم جباهلية، ألمرت ابلبيت   -عليه وسلمصلى هللا  -وللبخاري: »أن النيبَّ 

يم«  فـَُهدَِّم، فأْدَخلُت فيه ما ُأخرَج منه، وأْلَزقْـُتُه ابألرض، وجعلت له اببني: ابابً شرقّيا، وابابً غربيا، فبلغُت به أساَس إبراه
ومان: وشهدت ابن الزبري حني هَدَمه وبناه وأدخل فيه  فذلك الذي محل ]ابن[ الزبري على هدمه، قال يزيد هو ابن ر 

، قال جرير بن حازم: فقلت له  يعين ليزيد بن   -من احلِّجر، وقد رأيُت أساَس إبراهيم عليه السالم حجارة كأْسنِّمة اإلبلِّ
عُه؟ فقال: ُأريَكُه اآلن فدخلُت معه احلِّجَر، فأشار إىل مكان، فقال: هاهنا، قا-رومان  ل جرير، فحزرُت من  : أين َموضِّ

 احلِّجر ستة أذرع أو حنوها. 
قالت: قال   -يعين عائشة  -وملسلم من حديث سعيد بن ميناَء قال: مسعت عبد هللا بن الزبري يقول: حدثتين خاليت 

،  : »اي عائشُة، لوال أن قوَمكِّ َحديُثو عهد بشرك هلدمُت الكعبَة، فألَزقْـُتها ابألرض-صلى هللا عليه وسلم -النيبُّ 
وجعلت هلا ابابً شرقّياً، وابابً غربّياً، وزدُت فيها ستة أذرع من احلِّْجرِّ، فإنَّ قريشاً اقتصرَتا حيث بـََنْت الكعبة« وله يف  
أخرى عن عطاء بن َرابح، قال: ملا احرتق البيُت زمن يزيد بن معاوية، حني َغزاها أهُل الشَّام، فكان من أمره ما كان،  

على أهل الشام، فلما َصَدَر النَّاُس قال: اي أيُّها   -أو ُُيَرِّهبم  -قدم الناُس املوسم، يريد أن ُيرِّئـَُهم تركه ابن الزبري، حَّت 
الناُس، أشريوا عليَّ يف الكعبة: أنقضها، مث أبين بناءها، أو أصلح ما َوَهى منها؟ قال ابن عباس: فإين قد ُفرِّق يل رأي  

صلى   -وَتدَع بيتاً أسلم الناس عليه، وأحجارًا أسلم الناس عليها، وبُعث عليها النيبُّ   فيها: أرى أن ُتصلَِّح ما َوَهى منها،
، فقال ابن الزبري: لو كان أحدكم احرتق بيته ما رضي حَّت ُيِّدَّه، فكيف ببيت ربكم؟ إين مستخري َريبِّّ  -هللا عليه وسلم

ينقَضها، فتحاماه الناس أن ينزل ِبول الناس يصعد   ثالاثً، مث عازم على أمري، فلما مضى الثالث، أمجع رأيه على أن
فيها أمر من السماء، مث َصعَِّد رجل، فألقى منها حجارة، فلما مل يـََرُه الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوا حَّت بلغوا به  

عت عائشة تقول: إن  األرض، فجعل ابن الزبري أعمِّدة، َفَسرَت عليها السُُّتوَر، حَّت ارتفع بناُؤه، قال ابن الزبري: إين مس
قال: لوال أن الناس حديث َعْهُدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يـَُقوِّي على بنيانه،   -صلى هللا عليه وسلم -النيبَّ 

ُد ما   لكنُت أدَخلت فيه من احلِّجر مخَس أذرع، وجلعلُت له ابابً يدخل الناس منه، وابابً خُيَرُج منه، قال: فأان اليوم أجِّ
ست أخاُف النَّاَس، قال: فزاد فيه مخس أْذرُع من احلِّْجرِّ حَّت أبدى ُأّساً، فنظر الناس إليه، فبَّن عليه البناء،  أنفق، ول

وكان طول الكعبة: َثانيَة عشَر ذراعاً، فلما زاد فيه استقصره، فزاد يف طوله عشرَة أْذرُع، وجعل له اببني: أحدُها يُْدَخُل  
قُتَِّل ابن الزبري: كتب احلجاج إىل عبد امللك بن مروان خيربه بذلك، وخيربه أن ابن الزبري قد    منه، واآلخر خُيَْرُج منه، فلما

وضع البناء على ُأّس قد نظر إليه الُعُدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد امللك: إان َلْسنا من تـَْلطيخ ابن الزبري يف  
حلِّْجر: فردَّه إىل بنائه؛ وُسدَّ الباب الذي فـََتَحُه، فنقضه وأعاده إىل  شيء، أما ما زاد يف طوله: فأقِّرَُّه، وأما ما زاد فيه من ا

بنائه«. وله يف أخرى من رواية عبد هللا بن عبيد بن عمري، والوليد بن عطاء، عن احلارث بن عبد هللا بن أيب ربيعة، قال  
  -يعين ابن الزبري  -أظن أاب ُخبَـْيب عبد هللا بن عبيد: »وفد احلارث على عبد امللك بن مروان يف خالفته، فقال: ما 

مسع من عائشة ما كان يزعم أنه مسعه منها، قال احلارث: بلى، أان مسعُته منها، قال: مسعَتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال  
ْركِّ  -صلى هللا عليه وسلم -يل رسوُل هللا  داَثُن َعْهدِّهم ابلشِّّ  أَعدُت ما  إن قوَمكِّ استقصروا من بـُْنيانِّ البيت، ولوال حِّ

 تركوا منه، فإن َبدا لَقومِّكِّ من بعدي أن يبنوه فهُلمِّّي ألرَِّيكِّ ما تركوا منه، فأراها قريباً من َسبعةِّ أذرع«.
: »وجلعلُت هلا ابَبنْي  -صلى هللا عليه وسلم  -هذا حديث عبد هللا بن عبيد، وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النيبُّ 
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َ كان قوُمكِّ رفعوا ابهبا؟ قالت: قلت: ال، قال: تـََعزُّزًا أن ال يدخلها  موضوعني يف األرض شرقّياً و  غربّياً، وهل تدرين: ملِّ
إال من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يَدعونه يَرتَقِّي، حَّت إذا كاد أن َيْدُخَل دفعوه، فسقَط، قال عبد  

 فنكَت ساعة بَِّعصاه، مث قال: َودِّْدُت أين تركته وما حتمَّل«.امللك للحارث: أنت مسعَتها تقول هذا؟ قال: نعم، قال:  
وله يف أخرى عن أيب قـََزعة أن عبد امللك بن مروان بينما هو يطوف ابلبيت، إذ قال: قاَتَل هللا ابَن الزبري، حيث يْكذِّب  

ْداثُن قومكِّ ابلكفرِّ  : »اي عائ-صلى هللا عليه وسلم -على أم املؤمنني، يقول: مسعُتها تقول: قال رسوُل هللا  شة، لوال حِّ
لَنَـَقْضُت البيت حَّت أزيد فيه من احلِّجر، فإن قوَمك قصَّروا يف البناء، فقال احلارث بن عبد هللا بن أيب ربيعة: ال تقل  

بَّن ابُن  هذا اي أمري املؤمنني، فأان مسعُت أمَّ املؤمنني حتدِّث هذا، فقال: لو كنُت مسعُته قبل أن أهَدمه لرتكُته على ما 
 الزبري«.

وأخرج »املوطأ« الرواية األوىل، وأخرج النسائي الرواية األوىل والثانية واألوىل من رواايت مسلم، وله يف أخرى مثل  
 رواية البخاري، إىل قوله: »كأْسنَِّمةِّ اإلبل« وزاد: »متالحكة«. 

  -يعين عائشة  -نت تـُْفضِّي إليك أم املؤمنني وأخرج الرتمذي عن األسود ]بن يزيد[ »أن الزبري قال له: حدِّْثين ِبا كا
قال هلا: »لوال أن قوَمكِّ حديث عهد ابجلاهلية هلدمت الكعبة،   -صلى هللا عليه وسلم -فقال: حدَّثتين: أن رسوَل هللا  

 .وجعلت هلا اببني، فلما ملَك ابن الزبري َهَدَمها وجعل هلا اَبَبنْي«
 [ ]صحيح[ 6907]جامع: 

 
: قال: مسعت جابر بن عبد هللا يقول: »ملا بنيت الكعبُة ذهب رسوُل  -رمحه هللا  -مرو بن دينار )خ م( ع  -[ 797]

: اجعل إزَاَرك على  -صلى هللا عليه وسلم -والعباُس ينقالن احلِّجارََة، فقال العباس للنيب   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
َفَخرَّ إىل األرض، فطَمَحْت عيناه يف السماء، فقال: إزاري،   -وفعل ذلك قبل أن يـُْبعَث  -رقَبتَِّك يَقِّيَك احلِّجارَة، 

 . إزاري، فشدَّه عليه« ويف رواية »فسقَط مغشّياً عليه، فما رؤي بعُد ُعراياًن« أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 6908]جامع: 

 

قال: »خُيَرُِّب الكعبَة ذو    -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م س( أبو هريرة   -[ 798]
 السَُّويـَْقَتنْيِّ من احلبشة« ويف رواية قال: »ذو السَُّويـَْقتني من احلبشة، خُيَرُِّب بيَت هللا«. 

 .أخرجه البخاري ومسلم والنسائي
 [ ]صحيح[ 6910]جامع: 

 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -( عبد هللا بن عباس )خ  -[ 799]
   .يعين الكعبَة« أخرجه البخاري -»كأين به أسَوُد أْفَحُج، يقلعها َحَجرًا َحَجرًا  

 [ ]صحيح[ 6911]جامع: 
 

قال:   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 800]
َز الَكْعبة إال ُذو السَُّويـَْقَتنْيِّ من احلََبَشةِّ« أخرجه أبو داود  . »اتْـرُُكوا احلبشَة ما َتركوكم، فإنَّه ال َيسَتْخرُِّج َكنـْ

 بشة ما تركوكم"[  ح[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "اتركوا ال  لبعضه شواهدو  [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف6912]جامع: 
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ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   -[ 801] ْعُت رَُجاًل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ  يـَُقوُل:  )حم( أبو أَُماَمَة ْبنِّ َسْهلِّ ْبنِّ ُحنَـْيٍف قَاَل: مسِّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعلَ  َز اْلَكْعَبةِّ إِّالَّ ُذو السُّ مسِّ َويـَْقَتنْيِّ  ْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اتْـرُُكوا احْلََبَشَة َما تـَرَُكوُكْم، فَإِّنَُّه اَل َيْسَتْخرُِّج َكنـْ

 . َأخرجه مسند أمحد.مَِّن احْلََبَشةِّ«
ِحيِح َغْيَر ُموَسى ْبِن [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد[ ]الهيثمي:  23155]مسند:   َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 [ ُجَبْيٍر، َوُهَو ِثَقةٌ 
 

ُنوهَنَا    -[  802] يـَبـْ َوَجَعُلوا  قـَُرْيٌش  َها  فـََهَدَمتـْ قَاَل:  اجْلَاهِّلِّيَّةِّ  يفِّ  اْلَكْعَبةِّ  بَِّناَء  َوذََكَر   ، الطَُّفْيلِّ أبو  اْلَوادِّي  )حم(  حبَِِّّجارَةِّ 
 ُّ َنا النَّيبِّ َا، فـََرفـَُعوَها يفِّ السََّماءِّ عِّْشرِّيَن ذِّرَاًعا، " فـَبَـيـْ ُلَها قـَُرْيٌش َعَلى رِّقَاهبِّ َجارًَة مِّْن َأْجَياٍد حَتْمِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َُيْمُِّل حِّ

غَ  رِّ النَّمَِّرةِّ، فـَُنودَِّي: اَي حُمَمَُّد، مخَِّّْر  َوَعَلْيهِّ َّنَِّرٌة، َفَضاَقْت َعَلْيهِّ النَّمَِّرُة، َفَذَهَب َيَضُع النَّمَِّرَة َعَلى َعاتِّقِّهِّ َفرُتَى َعْورَتُُه مِّْن صِّ
 َلْم يـَُر ُعْراَياًن بـَْعَد َذلَِّك ". َعْورََتَك فَـ 

وَ  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ُّ َوالنَّيبِّ احلَِّجارََة،  ُقُلوَن  يـَنـْ النَّاُس  اْلبَـْيُت َكاَن   َ ُبينِّ َلمَّا  قَاَل:  أخرى،  رواية  فََأَخَذ  ويف  َمَعُهْم،  ُقُل  يـَنـْ َسلََّم 
ْف َعْورََتَك، »فَأَْلَقى احْلََجَر َولَبَِّس ثـَْوبَُه َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«. الثَـّْوَب فـََوَضَعُه َعَلى َعاتِّقِّهِّ، فـَُنودَِّي: اَل َتكْ   شِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  
ِرَجاُل    َما[ ]شعيب: إسناده قوي[ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبُطوِلِه، َوَرَوى َأْحَمُد َطَرًفا ِمْنُه، َوِرَجاُلهُ 23794  ،23800]مسند:  
ِحيحِ   [ الصَّ

 

َحَجٌر َأاَن حَنَتُُّه بَِّيَديَّ  )حم( جُمَاهِّد، َعْن َمْواَلُه أَنَُّه َحدَّثَُه، أَنَُّه َكاَن فِّيَمْن يـَْبينِّ اْلَكْعَبَة يفِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ؟ قَاَل: َويلِّ    -[  803]
أَنْـ  الَّذِّي  اخْلَاثِّرِّ  للَّنَبِّ  ابِّ يُء  فََأجِّ َوتـََعاىَل،  تـََباَرَك  اَّللَِّّ  ُدونِّ  مِّْن  اْلَكْلُب  َأْعُبُدُه  يُء  فـََيجِّ َعَلْيهِّ،  فََأُصبُُّه  ي،  نـَْفسِّ َعَلى  َفُسُه 

فَإَِّذا َأَحٌد،  احْلََجَر  يـََرى  احْلََجرِّ، َوَما  َع  َمْوضِّ بـََلْغَنا  َنا َحَّتَّ  فـَبَـنَـيـْ فـَيَـُبوُل  َيْشَغُر  ْثَل رَْأسِّ   فـَيَـْلَحُسُه، مثَّ  َجارَتَِّنا مِّ ُهَو َوْسَط حِّ
ْنُه، َوْجُه الرَُّجلِّ فـََقاَل: َبْطٌن مِّْن قـَُرْيٍش حَنُْن َنَضُعُه، َوقَاَل: آَخُروَن حَنُْن َنَضُعُه، فـََقاُلوا: اْجعَ الرَُّجلِّ َيَكاُد َيرَتَاءَ  َنُكْم  ى مِّ ُلوا بـَيـْ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقالُ  ، َفَجاَء النَّيبِّ وا: َأََتُكُم اأْلَمِّنُي، فـََقاُلوا َلُه، »فـََوَضَعُه يفِّ  َحَكًما، قَاُلوا: َأوََّل رَُجٍل َيْطُلُع مَِّن اْلَفجِّّ
يهِّ َمَعُه، فـََوَضَعُه ُهَو َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«  . َأخرجه مسند أمحد.ثـَْوٍب، مثَّ َدَعا بُُطوهَنُْم فََأَخُذوا بِّنَـَواحِّ

الشيخين غير هالل15504]مسند:   ثقات رجال  إسناده صحيح، رجاله  ]شعيب:  ثقة  [  السنن، وهو  فمن رجال أصحاب    [ بن خباب، 
 [ ِحيحِ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه ِهاَلُل ْبُن َخبَّاٍب، َوُهَو ِثَقٌة، َوِفيِه َكاَلٌم، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ 

 

َبَة اأْلَ  -[ 804] هِّ، َعْن أُمِّّ ُعْثَماَن ابـَْنةِّ ُسْفَياَن، َوهَِّي أُمُّ َبينِّ َشيـْ َكابِّرِّ ـ قَاَل حُمَمَُّد ْبُن  )حم( َمْنُصور ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، َعْن أُمِّّ
 َّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأنَّ النَّيبِّ َبَة فـََفَتَح، فـََلمَّا َدَخَل اْلبَـْيَت  َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ: َوَقْد اَبيـََعتِّ النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَعا بَِّشيـْ

ْب، فََأََتُه فَـ  َبُة، إَِّذا َرُسوُل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن َأجِّ َقاَل: »إِّيّنِّ رَأَْيُت يفِّ اْلبَـْيتِّ قـَْراًن  َورََجَع، َوفـَرََغ َورََجَع َشيـْ
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  فـََغيِّّْبُه«، قَاَل َمْنُصوٌر: َفَحدََّثينِّ َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن ُمَسافٍِّع، َعْن أُمِّّي، َعْن أُمِّّ ُعْثَماَن بِّْنتِّ ُسْفَيانَ  ، َأنَّ النَّيبِّ

َبغِّي َأْن َيُكوَن يفِّ اْلبَـْيتِّ شَ  : »فَإِّنَُّه اَل يـَنـْ  . َأخرجه مسند أمحد.ْيٌء يـُْلهِّي اْلُمَصلِّّنَي«قَاَل َلُه يفِّ احْلَدِّيثِّ
[ ]شعيب: حديث صحيح بإسناد الرواية التالية، والصواب ما جاء فيها أّن الذي دعاه النبي َصلَّى هللُا َعَلْيِه  23220  ،16636]مسند:  

 وهذا إسناد ضعيف[   -كما في هذه الرواية -َوَسلََّم هو عثمان بن طلحة، ال شيبة
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ُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنهما    -عبد هللا بن عمر    ( خز  )حب   -[  805] اْسَتْمتُِّعوا  َوَسلََّم: »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
، فَإِّنَُّه َقْد ُهدَِّم َمرََّتنْيِّ، َويـُْرَفُع يفِّ الثَّالَِّثةِّ« أخرجه ابن حبان  . مِّْن َهَذا اْلبَـْيتِّ

 إسناده صحيح[   ]االلباني: صحيح[ ]شعيب:[ 2506]خزيمة:  [6753]حبان: 
 

 –صلى اهلل عليه وسلم    -الفصل الثاني: يف فضل مدينة الرسول  

 الفرع األول: يف حترميها 
  -قال عاصم بن سليمان األحول: قلت ألنس: أحرَّم رسوُل هللا   -رضي هللا عنه   -)خ م( أنس بن مالك    -[ 806]

نع  -صلى هللا عليه وسلم قال:  من  املدينة؟  قال يل: هذه شديدة،  َحَداثً،  فيها  أحَدَث  فمن  إِّىل كذا،  بني كذا  ما  م، 
ل:  أحدث فيها َحَداثً فعليه لعنُة هللا واملالئكةِّ والنَّاس أمجعني، ال يقبل هللا منه يوم القيامة َصْرفاً وال َعْداًل« ويف رواية قا

نة؟ قال: نعم، هي حرام، ال خُيْتلى َخاَلها، فمن فعل ذلك:  املدي -صلى هللا عليه وسلم -»سألت أنساً أحرَّم رسوُل هللا 
وسيجيُء يف   -يتضَّمن ذِّكَر زواجه بصفية بنت ُحَيي    -فعليه لعنُة هللا واملالئكة والناس أمجعني« ويف رواية عن أنس  

ُأُحد، قال: هذا جبل ُيبُّ  له  النون، وقال يف آخره: »مث أقبل حَّت إذا بدا  النكاح« من حرف  نا وحُنبُّه، فلما  »كتاب 
. أشرف على املدينة قال: »اللهم إين ُأَحرُِّم ما بني َجبَـَلْيها مِّثل ما حرَّم إبراهيم مكة، اللهم ابرِّْك هلم يف ُمدِّهم وَصاعِّهم«

 . أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 6913]جامع: 
 

صلى هللا عليه    -قال: ما كتبنا عن رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م د ت س( علي بن أيب طالب    -[  807]
يَفةِّ، قال: قال رسوُل هللا    -وسلم : »املدينُة حرام ما بني َعرْي إىل  -صلى هللا عليه وسلم  -إال الُقرآن، وما يف هذه الصَّحِّ

يـُْقبُل منه َعْدل وال َصْرف،    ثـَْور، فمن أحدَث فيها َحَداثً، أو آَوى حُمدِّاثً،  فعليه لعنُة هللا واملالئكة والنَّاسِّ أمجعني، ال 
ُل منه َعْدل  ذِّمَُّة املسلمني واحدة، يسعى هبا أْدانهم، فمن أْخَفَر ُمسلِّماً، فعليه لْعَنُة هللا واملالئَِّكةِّ والنَّاسِّ أمْجَعِّني، ال يـُْقبَ 

 وأبو داود والرتمذي والنسائي. أخرجه البخاري ومسلم  وال َصْرف«. 
قال: »ال خُيتلى َخالها، وال يـُنَـفَُّر َصْيُدها،    -صلى هللا عليه وسلم  -وقال: إن رسول هللا    -هبذه القصة    -وأليب داود  

الح لقتال، وال أن يـَْقَلَع منها َشجرة ، إال أن  وال يَلَتقُط لُقطََتها، إال من أشاَد هبا، وال يصلُح لرجل أن ُيمل فيها السِّّ
 يـَْعلَِّف رجل بعريَُه«. 

ما عندان من   فقال: وهللا  ُمعلََّقة،  فيه صحيفة  آُجّر وعليه سيف  قال: »خطبنا علّي على منرب من  البخاري  ويف رواية 
م، من  كتاب يقرأ إال كتاب هللا عزَّ وجلَّ، وما يف هذه الصحيفة، فـََنَشَرها، فإذا فيها: أسناُن اإلبل، وإذا فيها: املدينُة َحر 

َعْداًل« وال  َصْرفاً  منه  يقبُل هللا  ال  أمجعني،  والناس  واملالئكةِّ  لعنُة هللا  فعليه  َحَداثً،  فيها  أحدث  فمن  إىل َكَداَء،   . َعرٍي 
 [ ]صحيح[ 6914]جامع: 

 
فيها  قال: »املدينُة َحَرم، فمن أحدَث  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة   -[ 808]

واية: َحَداثً، أو آوى حُمْدِّاثً فعليهِّ لعنة هللا واملالئكةِّ والنَّاسِّ أمجعني، ال يُقَبُل منه يوَم القيامة َعْدل وال َصْرف« زاد يف ر 
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َدة، يسعى هبا أدانُهم، فمن أْخَفَر ُمسلماً: فعليه لعنُة هللا واملالئكة والنَّاس أمْجَعِّني، ال يُـ  ْقبُل منه يوَم  »وذِّمَُّة املسلمنَي واحِّ
القيامة َعْدل وال َصرف« وزاد يف أخرى: »ومن تـََوىلَّ قوماً بغري إْذنِّ َمواليه، فعليه لعنة هللا واملالئكة والنَّاس أمجعني، وال  

م«.  يقبُل منه يوَم القيامة َعدل وال َصرف« ويف رواية: »وَمن َواىل غري َمواليه بغري إْذهنِّ
 . أخرجه مسلم

 ]صحيح[ [ 6915]جامع: 
 

يقول: »إنَّ   -صلى هللا عليه وسلم -أنه مسع رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م( عبد هللا بن زيد املازين    -[ 809]
وإين حرَّْمُت املدينَة، كما حرََّم إبراهيُم مكََّة، وإين دعوُت يف   -ويف رواية: ودعا ألهلها   -إبراهيم َحرََّم َمكََّة، ودعا هلا 

 . ها ِبثلي ما دعا به إبراهيم ألهلِّ مكة«. أخرجه البخاري ومسلمَصاعِّها وُمدِّ 
 [ ]صحيح[ 6916]جامع: 

 

قال: قال انفع بن جبري: إنَّ َمْرواَن ابن احلكم خطَب النَّاَس، فذكر مكة   -رمحه هللا  -)م( عتبة بن مسلم   -[ 810]
رَت مكَة وأهَلها وُحْرَمتها، ومل تذكر املدينة، وأهَلها  وأهَلها وُحرَمَتها، فناداه رافُع بن َخديج، فقال: »ما يل أمسعك ذك

ما بني البـَتَـْيها وذلك عندان يف أدمٍي َخْواليّن، إن شئت أقرأُتكه؟   -صلى هللا عليه وسلم -وُحرَمتها، وقد حرََّم رسوُل هللا  
صلى هللا عليه   -رسوُل هللا   فسكَت َمْروان، مث قال: قد مسِّْعُت بعض ذلك« ويف رواية عن رافع ]بن خديج[ قال: قال

 . : »إنَّ إبراهيَم َحرََّم مكة، وإين أحرِّم ما بنَي البـََتيها«. يريد املدينة، أخرجه مسلم-وسلم
 [ ]صحيح[ 6917]جامع: 

 

يقول: »إيّنِّ حرَّْمُت   -صلى هللا عليه وسلم -أنه مسع رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)م( أبو سعيد اخلدري   -[ 811]
أحَدان يف يده الطرُي،   -أو قال: ُيد  -ما بني الَبيَت املدينة، كما حرَّم إبراهيُم مكة« مث قال الراوي: كان أبو سعيد أيخذ 

ُلُه. أخ   . رجه مسلمفـَيَـُفكُّه من يده، مث يـُْرسِّ
 [ ]صحيح[ 6918]جامع: 

 

: »إنَّ إبراهيَم  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)م( جابر بن عبد هللا   -[ 812]
 . مسلمحرََّم مكَة، وأين َحرَّْمُت املدينَة، ما بني البـَتَـْيها، ال يُقَطع عَِّضاُهها، وال ُيَصاُد َصْيُدها« أخرجه 

 [ ]صحيح[ 6919]جامع: 
 

ركب إىل قصره ابلعقيق، فوجد عبدًا   -رضي هللا عنه  -)م د( عامر بن سعد بن أيب وقاص: »أن سعدًا   -[ 813]
ما أخذ   -أو عليهم  -يقطُع َشَجرًا، أو خَيْبِّطُُه، فَسَلَبه فلما رجَع سعد جاءه أْهُل الَعْبدِّ، فكلَُّموه أن يـَُردَّ على غالمهم 

 وأىب أن يردَّه عليهم« أخرجه مسلم.  -صلى هللا عليه وسلم -فقال معاذ هللا أن أرُدَّ شيئاً نـَفََّلنِّيه رسوُل هللا  من غالمهم،
ويف رواية أيب داود عن سعد ]بن أيب وقاص[ : »أنه وجد عبيدًا من عبيد املدينة يقطعون من َشَجرِّ املدينة، فأخَذ  

ينهى أن يُقطع من َشَجرِّ املدينة شيء، وقال: من   -صلى هللا عليه وسلم - متاَعُهم، وقال ملواليهم: مسعُت رسوَل هللا
 .َقَطَع منه شيئاً َفلَِّمْن أَخَذُه َسَلُبُه«
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 [ ]صحيح[ 6920]جامع: 
 
قال: رأيُت سعَد بَن أيب وقاص أخَذ رجاًل يصيد يف حرمِّ املدينةِّ    -رمحه هللا  -)د( سليمان بن أيب عبد هللا   -[ 814]

  -، فَسَلَبُه ثِّيابَُه، فجاء مواليه فكلَُّموُه ]فيه[، فقال: »إن رسوَل هللا -صلى هللا عليه وسلم -م رسوُل هللا الذي حرَّ 
حرَّم هذا احلَرَم، وقال: من أخَذ أحدًا يصيد فيه فليْسلُْبه، فال أرُدُّ عليكم طُْعمًة أطعمنيها رسوُل   -صلى هللا عليه وسلم

 .، ولكن إن شئتم دفعُت إليكم ََثََنُه« أخرجه أبو داود-صلى هللا عليه وسلم -هللا 
 [ حديث صحيح[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: 6921]جامع: 

 

  -قال: لو رأيُت الظِّّباء ترَتُع ابملدينة ما َذَعْرَُتا، قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت( أبو هريرة   -[ 815]
 : »ما بني البـَتَـْيها َحرام«. -صلى هللا عليه وسلم

فلو وجدُت الظِّّباَء ما  هريرة: » ما بني الَبيَتْ املدينة« قال أبو -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: قال: »َحرََّم رسوُل هللا 
ى« أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج »املوطأ«   بني البـَتَـْيها ما َذَعرَُتا، قال: وجعل اثين عشَر ميالً حول املدينة محِّ

 . والرتمذي إىل قوله: »َحرام«
 [ ]صحيح[ 6924]جامع: 

 

قال: »ال خُيَْبط وال   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( جابر بن عبد هللا  -[ 816]
َى رسول هللا   .ولكن يـَُهشُّ َهّشاً رفيقًا« أخرجه أبو داود -صلى هللا عليه وسلم -يُعضد محِّ

ح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحارث  [ ]شعيب: حديث صحيإسناده ضعيف وله شواهد بمعناه[ ]عبد القادر: 6925]جامع: 
 [ صحيح]األلباني: الجهني[ 

 
بيده إىل املدينة،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أهوى النيبُّ  -رضي هللا عنه  -)م( سهل بن حنيف   -[ 817]

 . وقال: إهنا َحَرم آمِّن« أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 6926]جامع: 

 

محى كلَّ انحية من املدينة    -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( عدي بن زيد    -[ 818]
 . أخرجه أبو داود «. بَريدًا بريدًا، ال خُيَبط شجره، وال يُعَضد، وال يُقطع منها إال ما يسوق به إنسان بعريه

: صحيح لغيره، وهذا إسناد  شعيبناه يقوى بها منها الذي بعده[ ][ ]عبد القادر: إسناده ضعيف، ولكن له شواهد بمع6927]جامع: 
 ضعيف. سليمان بن كنانة مجهول الحال[ 

 
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اللَُّهمَّ إِّنَّ إِّبـَْراهِّيَم َخلِّيُلَك َونَبِّيَُّك،   -رضي هللا عنه -أبو هريرة )جه(  -[ 819] َأنَّ النَّيبِّ

َها،  َوإِّنََّك َحرَّْمَت َمكََّة َعَلى لَِّسانِّ إِّبـَْراهِّيَم، اللَُّهمَّ َوَأاَن َعْبُدَك َونَبِّيَُّك، َوإِّيّنِّ ُأَحرُِّم َما َبنْيَ  َها« قَاَل أَبُو َمْرَواَن: اَلبـَتَـيـْ  اَلبـَتَـيـْ
 .ابن ماجهأخرجه . َحرَّيتَِّ اْلَمدِّيَنةِّ 

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح]البوصيري: هذا إسناد حسن[  [  3113 ]ماجه:
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َع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمَثُل اْلَمدِّيَنةِّ    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا   -[  820] أَنَُّه مسِّ

َها َشَجَرةٌ َكاْلكِّريِّ، َوَحرََّم إِّبـَْراهِّيُم َمكََّة، َوَأانَ  نـْ َاَها ُكلُُّه، اَل يـُْقَطُع مِّ َها، َومحِّ  إِّالَّ   ُأَحرُِّم اْلَمدِّيَنَة، َوهَِّي َكَمكََّة، َحَراٌم َما َبنْيَ َحرَّتـَيـْ
يـَْقَرهُبَا   َها، َواَل  نـْ يـَْعلَِّف رَُجٌل مِّ ُ    -َأْن  َا«  الطَّاُعوُن، َواَل الدَّجَّاُل، َواْلَماَلئَِّكُة ُيَْ   -إِّْن َشاَء اَّللَّ َا، َوأَبـَْواهبِّ أَنـَْقاهبِّ ُرُسوهَنَا َعَلى 

اَل  ََحٍد َُيْمُِّل فِّيَها سِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َواَل ُيِّلُّ ألِّ  .  ًحا لِّقَِّتاٍل«قَاَل: َوإِّيّنِّ مسِّ
خمتصرة،   رواية  َصلَّى هللاُ  ويف   َّ النَّيبِّ ْعُت  مسِّ قَاَل  قَاَل:  لِّقَِّتاٍل«،  اَلَح  السِّّ فِّيَها  َُيْمُِّل  ََحٍد  ألِّ ُيِّلُّ  »اَل  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ 
َبُة: يـَْعينِّ اْلَمدِّيَنةَ   َأخرجه مسند أمحد.  . قـُتَـيـْ

، َوِفيِه اْبُن ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمدُ   [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة، وقد توبع14737  ،15233]مسند:  
 [ َلِهيَعَة، َوَحِديُثُه َحَسٌن، َوِفيِه َكاَلمٌ 

 

َوقَاَل اْلَقَوارِّيرِّيُّ، َمرًَّة:    -)حم( َُيْىَي ْبنِّ ُعَمارََة، َعْن َجدِّهِّ َأيبِّ َحَسٍن، قَاَل: َدَخْلُت اأْلَْسَواَف،َ قَاَل: فَأَثـَْرُت    -[  821]
ًة،  َوأُمُُّهَما تـَُرْشرُِّش َعَلْيهَِّما، َوَأاَن أُرِّيُد َأْن آُخَذُُهَا، قَاَل: َفَدَخَل َعَليَّ أَبُو َحَسٍن، فـَنَـزََع مِّتِّّيخَ ُدْبَسَتنْيِّ، قَاَل:    -فََأَخْذُت  

ريِّ  َا، فـََقاَلْت يلِّ اْمَرَأٌة مِّنَّا، يـَُقاُل هَلَا َمْرمَيُ: َلَقْد َتعِّْسَت مِّْن َعُضدِّهِّ، مِّْن َتْكسِّ : َأمَلْ    قَاَل: َفَضَرَبينِّ هبِّ تِّّيَخةِّ، قَاَل: فـََقاَل يلِّ اْلمِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. تـَْعَلْم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َحرََّم َما َبنْيَ اَلَبيَتْ اْلَمدِّيَنةِّ«

ِ ْبُن َأْحَمَد، َوالطَّ 16711]مسند:  ِحيحِ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َعْبُد َّللاَّ  [ َبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل اْلُمْسَنِد ِرَجاُل الصَّ
 

عباس)حم(    -[  822] عنه  -ابن  َوَحَرمِّي    -  ما رضي هللا  َحَرٌم،   ٍّ َنيبِّ »لُِّكلِّّ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل 
َُرمَِّك، َأْن اَل يـُْؤَوى فِّيَها حُمْدٌِّث، َوال خُيْتَـَلى َخالَها، َوال يـُْعضَ  ا إِّال ُد َشوُْكَها، َوال تـُْؤَخُذ لَُقطَتـُهَ اْلَمدِّيَنُة، اللَُّهمَّ إِّيّنِّ ُأَحرُِّمَها حبِّ

ٍد«  . َأخرجه مسند أمحد. لُِّمْنشِّ
[ ]شعيب: حسن لغيره دون قوله " لكل نبي حرم " وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد،  2920]مسند:  

 وإسناده حسن[ 
 
يُد اْلَعَصافِّرَي يفِّ بِّْئرِّ    )حم( يـَْعَلى ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ ُهْرُمَز، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعبَّاٍد الزُّرَقِّيَّ َأْخرَبَُه أَنَُّه: َكانَ   -[  823] َيصِّ

ُلُه َويـَُقوُل: " َأْي ُبيَنَّ، إِّنَّ َرُسوَل  إَِّهاٍب وََكاَنْت هَلُْم قَاَل: فـََرآينِّ ُعَباَدُة ْبُن الصَّامِّتِّ َوَقْد َأَخْذُت اْلُعْصُفوَر   فـَيَـْنزُِّعُه مِّينِّّ َفرُيْسِّ
َها َكَما َحرََّم إِّبـَْراهِّيُم َمكََّة "  . َأخرجه مسند أمحد. اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َحرََّم َما َبنْيَ اَلبـَتَـيـْ

و 22789  ،22708]مسند:   لغيره،  صحيح  منه  المرفوع  ]شعيب:  ِفي  [  َوالطََّبَراِنيُّ  َواْلَبزَّاُر،  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  هذا 
َرِقيُّ ; َوَلْم َأِجْد َمْن َتْرَجَمُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاتٌ  ِ ْبُن َعبَّاٍد الزُّ  [ اْلَكِبيِر، َوِفيِه َعْبُد َّللاَّ

 

: »َما َبنْيَ َكَذا، َوُأُحٍد َحَراٌم، َحرََّمُه َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  قَالَ   -رضي هللا عنه    -ْبنِّ َساَلمٍ   عبد هللا)حم(    -[  824]
َْقَطَع بِّهِّ َشَجَرًة َواَل َأقْـُتَل بِّهِّ طَائًِّرا«  . َأخرجه مسند أمحد. َوَسلََّم، َما ُكْنُت ألِّ

إسناد ضعيف لجهالة عبيد هللا بن ُخنيس الغفاري[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا  23780]مسند:  
 [ اْلَكِبيِر ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: »َما َبْيَن َعْيٍر َوُأُحٍد َحَراٌم«، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ 
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َنةِّ َقدَِّم اْلَمدِّيَنَة، وََكاَن َقْد َذَهَب َبَصُر   -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  825] َأنَّ َأمِّريًا مِّْن أَُمَراءِّ اْلفِّتـْ
ي َبنْيَ ابـْنَـْيهِّ فـَُنكَِّب، فـََقاَل: َتعَِّس َمْن َأَخا َابٍِّر: َلْو تـََنحَّْيَت َعْنُه، َفَخَرَج مَيْشِّ َعَلْيهِّ  َجابٍِّر، َفقِّيَل جلِّ َف َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َناُه   ْعُت  -َأْو َأَحُدُُهَا    -َوَسلََّم، فـََقاَل ابـْ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَقْد َماَت، قَاَل: مسِّ ، وََكْيَف َأَخاَف َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  : اَي أََبتِّ
 .  »َمْن َأَخاَف َأْهَل اْلَمدِّيَنةِّ، فـََقْد َأَخاَف َما َبنْيَ َجْنيَبَّ«َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: 

َأَخاَف مَ ويف رواية خمتصرة،   َأْهَل اْلَمدِّيَنةِّ، فـََقْد  َأَخاَف  يـَُقوُل: »َمْن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َبنْيَ  قَاَل: مسِّ ا 
 َأخرجه مسند أمحد.  .َجْنيَبَّ«

[ ]شعيب: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عياش، فمن رجال البخاري، وفي هذا  15225  ،14818]مسند:  
ِحيحِ  [اإلسناد انقطاع، فإن زيد بن أسلم لم يسمع من جابر   [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 
ُب هبَِّ   -[  826] ا، َفَصاَح بَِّنا  )حم( ُشَرْحبِّيل ْبَن َسْعٍد، يـَُقوُل: َأََتاَن زَْيُد ْبُن اَثبٍِّت، َوحَنُْن يفِّ َحائٍِّط لََنا، َوَمَعَنا فَِّخاٌخ نـَْنصِّ

 . َأخرجه مسند أمحد.نَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحرََّم َصْيَدَها«َوَطَرَداَن، َوقَاَل: »َأمَلْ تـَْعَلُموا أَ 
لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد21663]مسند:   اْلَكِبيِر،  ]الهيثمي:    [[ ]شعيب: صحيح  َوالطََّبَراِنيُّ ِفي  َأْحَمُد،  َرَواُه 

 [ اْبُن ِحبَّاَن، َوَضعََّفُه النَّاُس َوُشَرْحِبيُل، َوثََّقُه 
 
قَاَل: »َما َبنْيَ الَبيَتْ اْلَمدِّيَنةِّ َحَراٌم، َقْد َحرََّمُه َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى    -رضي هللا عنه    -سعد بن أيب وقاص)حم(    -[  827]

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َكَما َحرََّم إِّبـَْراهِّيُم َمكََّة، اللَُّهمَّ   . َأخرجه مسند  اْجَعلِّ اْلرَبََكَة فِّيَها بـَرََكَتنْيِّ، َواَبرِّْك هَلُْم يفِّ َصاعِّهِّْم َوُمدِّهِّْم«هللاُ 
 أمحد.

 ]شاكر: إسناده صحيح[   [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن 1457]مسند:  
 
دٍ   )حم(   -[  828] َأْهَل    -رضي هللا عنه    -  السَّائِّب ْبنِّ َخالَّ َأَخاَف  َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َمْن  َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ 

َأخرجه    .ْنُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َصْرفًا َواَل َعْداًل "اْلَمدِّيَنةِّ ظُْلًما َأَخاَفُه هللاُ َوَعَلْيهِّ َلْعَنُة هللاِّ َواْلَماَلئَِّكةِّ َوالنَّاسِّ َأمْجَعِّنَي، اَل يـَْقَبُل هللاُ مِّ 
 مسند أمحد. 

رواه الطبراني  ]الهيثمي:    [[ ]شعيب: إسناده صحيح على قلب في اسم أحد رواته16565  ،16562  ،16559  ،2/ 16557]مسند:  
 [ في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

 

 الفرع الثاني: يف املقام هبا، واخلروج منها 
دة، وأنه أتى أاب سعيد ]اخلَُدري    -[  829] رضي هللا عنه    -)م( أبو سعيد موىل املهري: »أنه أصاهبم ابملدينة َجْهد وشِّ
دَّة، فأردُت أن أنقَل عيايل إىل بعض الرِّيف، فقال أبو سعيد: ال تـَْفَعْل،  - [ فقال له: إين كثري العيال، وقد أصابتنا شِّ

فأقمنا هبا ليايَل،    -أظن أنه قال: حَّت َقدِّْمنا ُعْسفاَن    -صلى هللا عليه وسلم  -  الزم املدينَة، فإان خرجنا مع رسول هللا
-صلى هللا عليه وسلم -فقال الناس: وهللا ما حنن هاهنا يف شيء، وإن عيالنا خلُُلوف، ما َنَمُن عليهم، فبلغ ذلك النيبَّ 

[ لقد  -أو والذي نفسي بيده    -ذي أحلف به  ، فقال: ما هذا الذي بلغين من َحدِّيثكم؟ ]ما أدري كيف؟ قال: وال
ال أدري أيَتهما قال: آلُمَرنَّ بناقيت َفرُتَْحل، مث ال أُحلُّ هلا عقدة حَّت أقدم املدينة، وقال: اللهم    -أو إن شئتم    -ُهمُت  

اق فيها َدم، وال ُُيَْمل فيها  إن إبراهيم حرَّم مكة، فجعلها َحراماً، وإين َحرَّمت املدينة حراماً ما بني مأزِّمْيها: أن ال يـُْهرَ 
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سالح لقتال، وال خُتَبط فيها شجرة إال لعلف، اللهم ابرك لنا يف مدينتنا، اللهم ابرك لنا يف صاعنا، اللهم ابرك لنا يف  
اللهم اجعل مع الربكة   لنا يف مدينتنا،  اللهم ابرك  لنا يف ُمدِّان[،  لنا يف صاعنا، ]اللهم ابرْك  اللهم ابرك  بركتني، ُمدِّان، 

ْعب وال نـَْقب إال عليه َمَلكان ُيرساهنا، حَّت تـَْقَدموا إليها، مث قال للناس: ارحتِّلوا،   والذي نفسي بيده، ما من املدينة شِّ
  نو ما وضعنا رحالنا حني دخلنا املدينة، حَّت أغاَر علينا ب -أو ُُيَْلُف به   -فاْرحَتَْلنا، فأقْـبَـْلنا إىل املدينة، فوالذي حَنْلُِّف به 

 عبد هللا بن غطَفان، وما يَهِّيُجهم قبل ذلك شيء«. 
ويف رواية أنه جاء إىل أيب سعيد ليايَل احلَرَّة، فاستشاره يف اجلالء من املدينة، وشكا إليه أسعارها، وكثرة عياله، وأخربه أْن 

  -صلى هللا عليه وسلم  -مسعُت رسوَل هللا ال صرب له على َجْهد املدينة وألَوائِّها، فقال له: وُيك، ال آمرك، بذلك، إين 
 . أو شهيدًا يوم القيامة، إذا كان مسلمًا« أخرجه مسلم  -يقول: »ال يصرب أحد على ألوائها فيموت إال كنت له شفيعاً  

 [ ]صحيح[ 6928]جامع: 
 

نه كان جالساً عند  قال: ُُيَنُِّّس موىل مصعب بن الزبري: إ  -رضي هللا عنهما    -)م ط ت( عبد هللا بن عمر    -[  830]
عبد هللا بن عمر يف الفتنة، فأتته موالة له ُتَسلِّّم عليه، فقالت: إين أردُت اخلروج اي أاب عبد الرمحن، اشتدَّ علينا الزمان،  

، فإين مسعُت رسوَل هللا   دَتا    -صلى هللا عليه وسلم  -فقال هلا عبد هللا: اقعدي َلكاعِّ يقول: »ال يصرب على ألوائها وشِّ
 ال كنت له شهيدًا وشفيعاً يوم القيامة« يعين املدينة.  أحد إ

دََّتا[ -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن انفع عن ابن عمر: أن رسوَل هللا  يعين   -قال: »َمْن َصرَبَ على ألوائِّها ]وشِّ
 كنُت له شفيعاً، أو شهيدًا يوم القيامة« أخرجه مسلم.  -املدينة 

العراق، قال: فهالَّ إىل  وأخرج »املوطأ«   ُأريُد ]أن[ أخرَج إىل  الثانية، وأخرج الرتمذي حنو األوىل، وفيه: قالت: »إين 
 .الشام أرضِّ املَْنَشرِّ؟ واصربي َلكاع«

 [ ]صحيح[ 6929]جامع: 
 

قال: »ال يصرُب على    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -( أبو هريرة  حم  )م ت  -[  831]
والرتمذي مسلم  أخرجه  شهيدًا«  أو  القيامة،  يوم  شفيعاً  له  كنُت  إال  أميت  من  أحد  دََّتا  وشِّ املدينة،   . ألواءِّ 

َسلََّم: " إِّنَّ رَِّجااًل َيْستَـْنفُِّروَن َعَشائَِّرُهْم، يـَُقوُلوَن: اخْلَرْيَ اخْلَرْيَ،  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ ويف رواية يف مسند أمحد،  
ُ َعَلى أَلَْوائَِّها وَ  َا َأَحٌد، إِّالَّ ُكْنُت َلُه شَ َواْلَمدِّيَنُة َخرْيٌ هَلُْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن، َوالَّذِّي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِّيدِّهِّ، اَل َيْصربِّ دََّتِّ هِّيًدا، َأْو  شِّ

َا لَتَـْنفِّي َأْهَلَها َكَما يـَْنفِّي اْلكِّرُي َخَبثَ   احْلَدِّيدِّ، َوالَّذِّي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِّيدِّهِّ،  َشفِّيًعا، يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوالَّذِّي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِّيدِّهِّ، إِّهنَّ
َها، إِّالَّ أَْبَدهَلَا اَّللَُّ  َها َأَحٌد رَاغًِّبا َعنـْ نـْ ْنُه "اَل خَيُْرُج مِّ  . َأخرجه مسند أمحد.  َعزَّ َوَجلَّ َخرْيًا مِّ

 [ ]صحيح[ 9670[ ]مسند: 6930]جامع: 
 

قال: »إين ُأَحرُِّم ما بني الَبيَت املدينة:    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( سعد    -[  832]
َيَدُعها أحد رغبة عنها إال أبدل هللا   يـُْقَتَل صيُدها، وقال: املدينُة خري هلم لو كانوا يعلمون، ال  يـُْقَطع عِّضاُهها، أو  أن 

يوم القيامة، زاد يف رواية:    -أو شهيداً   -ُبُت أحد على ألوائها وَجْهدها إال كنُت له شفيعاً  فيها َمن هو خري منه، وال يـَثْـ 
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أو الرصاص،  َذوَب  ابلنار  هللا  أذابه  إال  بسوء،  املدينة  أهَل  أحد  يريد  مسلم  وال  أخرجه  املاء«  يف  امللح   . ذوب 
 [ ]صحيح[ 6931]جامع: 

 

قال: »سيأيت على الناس زمان    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا  أن    -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  833]
ده، ال  يدعو الرجل قريَبه وابَن عمه: َهُلمَّ إىل الرََّخاءِّ، َهُلمَّ إىل الرََّخاءِّ، واملدينُة خري هلم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بي

املدينة كالكِّرْيِّ خُيْرُِّج اخلبَث، ال تقوُم السَّاعُة حَّت تـَْنفي  خيرُج منهم أحد رغبة عنها إال أخلَف هللا فيها خريًا منه، أال وإن  
 . املدينُة شرارها، كما ينفي الكرُي َخَبَث احلديد« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6932]جامع: 
 

قال: »ال خيرُج أحد من املدينة رغبة عنها إال    -صلى هللا عليه وسلم  -)ط( عروة بن الزبري: أن رسوَل هللا    -  [ 834]
 . أبدهلا هللا خريًا منه«. أخرجه »املوطأ«

وهو صحيح بطرقه[ ]الزرقاني: قال أبو عمر: وصله معن بن عيسى وحده عن مالك، عن هشام،    ،[ ]عبد القادر: مرسل6933]جامع:  
 ]الهاللي: صحيح، وهذا مرسل صحيح اإلسناد[   [أبيه، عن عائشةعن 
 
يقول:    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ط( سفيان بن أيب زهري    -[  835]

يـَُبسُّون، فيتحمَّلون ِبهليهم ومن أطاعهم، واملدينُة خري هلم لو كانوا يعلمون، وتُفَتُح الشام،   اليمن، فيأيت قوم  »تـُْفَتُح 
ن أطاعهم، واملدينُة خري هلم لو كانوا يعلمون، وتفتح العَِّراق، فيأيت قوم يـَُبسُّون  فيأيت قوم يـَُبسُّون، فيتحمَّلون ِبهليهم وم

 فيتحمَّلون ِبهليهم ومن أطاعهم، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون«.
 .أخرجه البخاري ومسلم و »املوطأ« وملسلم حنوها، وهذه أمت

 [ ]صحيح[ 6934]جامع: 
 

فبايعه على    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: جاء أعرايّب إىل النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت س( جابر   -[  836]
الغد حمموماً   َوَعٌك ابملدينة    -اإلسالم، فجاء من  بيعيت، فأىب، مث جاءه،    -ويف رواية: فأصاب األعرايبَّ  أقِّْلين  فقال: 

: »إَّنا املدينة كالكري، تنفي َخبَـَثها  -صلى هللا عليه وسلم  -ل رسوُل هللا  فقال: أقلين بيعيت، فأىب، فخرج األعرايبُّ، فقا
 .ويَنَصع طَيُِّّبها« أخرجه البخاري ومسلم و »املوطأ« والرتمذي والنسائي، ومل يذكر النسائي وعكه

 [ ]صحيح[ 6935]جامع: 
 

: »أُمِّْرُت بقرية أتكُل -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ط( أبو هريرة   -[ 837]
 . الُقَرى، يقولون: يثرُب، وهي املدينُة، تنفي الناَس كما ينفي الكرُي َخَبَث احلديد« أخرجه البخاري ومسلم و »املوطأ«

 [ ]صحيح[ 6936]جامع: 
 

ا طيبة    -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( زيد بن اثبت    -[  838] يعين املدينة    -صلى هللا عليه وسلم قال: »إهنَّ
مسلم  - أخرجه  الفِّضَّة«  َخَبَث  الناُر  تنفي  اخلََبَث كما  تنفي  ا  يف كتابه.   ، وإهنَّ احلميديُّ  يذكرها  مل  الرواية   وهذه 

 [ ]صحيح[ 6937]جامع: 
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قال: »من استطاع أن ميوت    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنهما    -)ت( ابن عمر    -[  839]
 .أخرجه الرتمذي  «.ابملدينة فليُمْت هبا، فإين أشفُع ملن ميوُت هبا

 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده صحيح : رعبد القاد][ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه]الترمذي: [ 6938]جامع: 
 

مِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »خَيُْرُج مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  840] ْعُت َأاَب اْلَقاسِّ قال: مسِّ
َها، َواْلَمدِّيَنُة َخرْيٌ هَلُْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن«  .  رَِّجاٌل رَْغَبًة َعنـْ

ي بَِّيدِّهِّ، لََيْخُرَجنَّ رَِّجاٌل مِّ ويف رواية أخرى،   مِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َوالَّذِّي نـَْفسِّ ْعُت َأاَب اْلَقاسِّ َن اْلَمدِّيَنةِّ  قال: مسِّ
َها، َواْلَمدِّيَنُة َخرْيٌ هَلُْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن«  .رَْغَبًة َعنـْ

 َأخرجه مسند أمحد. 
 ]شاكر: إسناده صحيح[  [[ ]شعيب: إسناده صحيح 9994،9237 ،9993 ،8015]مسند: 

 

، َأنَّ كِّاَلَب ْبَن َتلِّيٍد َأَخا َبينِّ َسْعدِّ ْبنِّ لَْيٍث أَ   -[  841] فِّ ُب اْلَمَصاحِّ َنا ُهَو  )حم( َعْبُد اَّللَّ ْبُن ُمْسلٍِّم الطَّوِّيُل َصاحِّ نَُّه بـَيـْ
: إِّنَّ اْبَن َخالَتَِّك يـَْقَرأُ َعَلْيَك السَّاَلَم  َجالٌِّس َمَع َسعِّيدِّ ْبنِّ اْلُمَسيِّّبِّ َجاَءُه َرُسوُل اَنفِّعِّ ْبنِّ ُجَبرْيِّ ْبنِّ ُمْطعِّمِّ ْبنِّ َعدِّيٍّ يـَُقولُ 

ْينِّ َكْيَف احْلَدِّيُث الَّذِّي ُكْنَت َحدَّثـَْتينِّ َعْن َأمْسَاَء بِّْنتِّ ُعَمْيٍس؟ فـََقاَل َسعِّيُد ْبُن الْ  ُْه َأنَّ َأمْسَاَء بِّْنَت  َويـَُقوُل: َأْخربِّ : َأْخربِّ ُمَسيِّّبِّ
َا ، َأهنَّ َا َأحَ   ُعَمْيٍس َأْخرَبَْتينِّ دََّتِّ ُ َعَلى أَلَْواءِّ اْلَمدِّيَنةِّ َوشِّ َعْت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل َيْصربِّ ٌد إِّالَّ ُكْنُت مسِّ

 . َأخرجه مسند أمحد. َلُه َشفِّيًعا ـ َأْو َشهِّيًدا ـ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ«
 ناد ضعيٌف لجهالِة كالب بِن َتِليد[  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إس 27085]مسند: 

 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلَمدِّيَنُة َيرْتُُكَها    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  842]
َباُع، َواْلَعائُِّف«،َأْهُلَها َوهَِّي ُمْرطَِّبٌة«، قَاَلوا: َفَمْن أيَُْكُلَها اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَا  َل: »السِّّ

َع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »لََيرْتَُكنـََّها َأْهُلَها ُمْرطَِّبًة«، قَاَلوا: َفمَ ويف رواية أخرى،   ْن أيَُْكُلَها اَي َرُسوَل  أَنَُّه مسِّ
«اَّللَِّّ؟ قَاَل: »َعافَِّيُة الطَّرْيِّ  َباعِّ  .َوالسِّّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
 [ [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمَد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ ، وإسناد الرواية الثانية ضعيف صحيح الرواية األولى [ ]شعيب: إسناد14679 ،14557]مسند: 

 
َهةِّ    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  843] ريَنَّ رَاكٌِّب يفِّ جِّ َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " لََيسِّ َأنَّ النَّيبِّ

َبُة: يفِّ َجانِّبِّ اْلَمدِّيَنةِّ    -اْلَمدِّيَنةِّ   ٌر مَِّن الْ   -قَاَل قـُتَـيـْ . َأخرجه مسند  ُمْؤمِّنِّنَي َكثِّرٌي "فـََليَـُقوَلنَّ: َلَقْد َكاَن يفِّ َهذِّهِّ َمرًَّة َحاضِّ
 أمحد.

 [ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ [  124 ،14678 ،14736]مسند: 
 
َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »لََيْأتِّنَيَّ َعَلى اْلَمدِّيَنةِّ   -رضي هللا عنهما  -)حم( جابر بن عبد هللا  -[  844]

ُدوَن رََخاًء، مثَّ أيَُْتوَن فـَيَـ  ، يـَْلَتمُِّسوَن الرََّخاَء، فـََيجِّ ْهلِّيهِّْم إِّىَل الرََّخاءِّ، َواْلَمدِّيَنُة زََماٌن يـَْنطَلُِّق النَّاُس مِّنَها إِّىَل اآْلفَاقِّ َتَحمَُّلوَن ِبَِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. َخرْيٌ هَلُْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن«
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رواه أحمد، والبزار، ورجال البزار رجال  ]الهيثمي:    [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة14680]مسند:  
 [ الصحيح.

 
ذر)حم(    -[  845] عنه    -أبو  َفةِّ،     -رضي هللا  احْلَُليـْ َذا  فـَنَـَزْلَنا  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َمَع  َأقْـبَـْلَنا  قَاَل: 

َنا َمَعُه، فـََلمَّ  ُهْم، َفقِّيَل: تـََعجَُّلوا  فـَتَـَعجََّلْت رَِّجاٌل إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ، َواَبَت َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوبِّتـْ ا َأْصَبَح َسَأَل َعنـْ
ُْم َسَيَدُعوهَنَا َأْحَسَن َما َكاَنتْ  ْعرِّي َمََّت خَتُْرُج  إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ، فـََقاَل: »تـََعجَُّلوا إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ َوالنَِّّساءِّ َأَما إِّهنَّ « مثَّ قَاَل: »لَْيَت شِّ

بِّلِّ بـُُروًكا بُِّبْصَرى َكَضْوءِّ النـََّهارِّ«اَنٌر مَِّن اْلَيَمنِّ مِّْن َجَبلِّ الْ  َها َأْعَناُق اإْلِّ نـْ ، ُتضِّيُء مِّ  . َأخرجه مسند أمحد. وِّرَاقِّ
َأْحَمُد،  21290  ،21289]مسند:   َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  وهذا  الحجاز"،  من  نار  "تخرج  بلفظ:  لكن  لغيره  ]شعيب: صحيح   ]

ِحيِح، َغيْ  اٍز َوُهَو ِثَقةٌ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َر َحِبيِب ْبِن َجمَّ
 

َنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَمَعُه    -رضي هللا عنه   -  اأْلَْشَجعِّيِّ   عوف بن مالك)حم(    -[  846] قَاَل: َخَرَج َعَليـْ
َيدِّهِّ  يفِّ  الَّيتِّ  ْلَعَصا  ابِّ َو  اْلقِّنـْ فـََغَمَز  َحَشٌف،  فِّيهِّ  ٌو  قِّنـْ فِّيَها  ُمَعلََّقٌة،  َأقْـَناٌء  دِّ  اْلَمْسجِّ َويفِّ  َهذِّهِّ اْلَعَصا  َربُّ  َشاَء  »َلْو  قَاَل:     

َها، إِّنَّ َربَّ َهذِّهِّ الصََّدَقةِّ لََيْأُكُل احلََْشَف يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ«، قَاَل: مثَّ  نـْ ْطَيَب مِّ َنا، فـََقاَل: »َأَما َواَّللَِّّ الصََّدَقةِّ، َتَصدََّق ِبَِّ  َأقْـَبَل َعَليـْ
« قَاَل:  َباَع« قَاَل: وَُكنَّا نـَُقوُل: إِّنَّ    اَي َأْهَل اْلَمدِّيَنةِّ، لََتَدُعنـََّها َأْربَعِّنَي َعاًما لِّْلَعَوايفِّ ُ َأْعَلُم. قَاَل: »يـَْعينِّ الطَّرْيَ َوالسِّّ فـَُقْلُت: اَّللَّ

يهِّ اْلَعَجُم، هَِّي اْلَكَراكِّيُّ   . َأخرجه مسند أمحد. َهَذا َللَّذِّي ُتَسمِّّ
 [ ]شعيب: إسناده حسن[  23976]مسند:  

 

قـَْيسٍ   )حب(   -[  847] بِّْنتِّ  عنه    -فَاطَِّمة  َوَسلََّم    َأنَّ   -رضي هللا  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّّ  »َرُسوَل  َمْعَشَر  قَاَل:  ُروا  أَْبشِّ
 .أخرجه ابن حبان .يـَْعينِّ اْلَمدِّيَنةَ  -اْلُمْسلِّمِّنَي، اَل َيْدُخُلَها الدَّجَّاُل« 

 : حديث صحيح[  صحيح[ ]شعيب[ ]االلباني: 3730]حبان: 
 

َا،    )حب(   -[  848] ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َصفِّيَّة بِّْنَت َأيبِّ ُعبَـْيٍد َأهنَّ َعْت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ْنُكْم َأْن اَل  يـَُقوُل: »مسِّ َمنِّ اْسَتطَاَع مِّ
َا، َتْشَفْع َلُه، َوَتْشَهُد َلُه« أخ  َا، فَإِّنَُّه َمْن مَيُْت هبِّ ْلَمدِّيَنةِّ، فـَْلَيُمْت هبِّ  .رجه ابن حبانمَيُوَت إِّالَّ ابِّ

 : إسناده صحيح[  صحيح[ ]شعيب[ ]االلباني: 3742]حبان: 
 

 هلا   –صلى اهلل عليه وسلم    -الفرع الثالث: يف دعاء النيب  
املدينة ُوعَِّك أبو   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »ملا َقدَِّم النيبُّ   -رضي هللا عنها  -)خ م ط( عائشة    -[ 849]

، كيف جتُِّدك؟ واي بالل، كيف جتُِّدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا   بكر وبالل، قالت: فدخلُت عليهما، فقلت: اي أبتِّ
 أخذْته احلمَّى يقول:

راكِّ نـَْعلِّهِّ ُكلَّ امرئ ُمَصبَّح يف أهلِّهِّ   ... واملوُت أدَّن من شِّ
 وكان بالل إذا أُْقلِّع عنه، يرفع عقريته ويقول:

ٌر وَجليُل؟  ْعري هل أبْيَْتَّ ليلة... بواٍد وحويل إْذخِّ  أال ليت شِّ
َياَه جمِّنَّة... وهل يـَْبُدَوْن يل شاَمة وطَفيُل؟    وهل أرَِّدْن يوماً مِّ
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فأخربتُه، فقال: اللهمَّ َحبِّّْب إلينا املدينة كُحبِّّنا مكَة أو أَشدَّ،   - عليه وسلمصلى هللا -قالت عائشة: فجئُت رسوَل هللا 
ْحها، وابرك لنا يف ُمدِّها وصاعها، وانقل مُحَّاها فاجعلها ابجلُْحفة«.   اللهم َصحِّّ

عَة، وأَميََّة بَن خلف، كما ويف رواية حنوه، وزاد بعد بييَت بالل من قوله: »اللهم العن شيبَة بن ربيعَة، وُعْتبَة بن ربي
: »اللهم َحبِّّْب إلينا املدينة...  -صلى هللا عليه وسلم -أخرجوان من أرضنا إىل أرض الوابء، مث قالت: قال رسوُل هللا  

رجه  وذكر ابقي الدعاء. قالت: وَقدِّْمنا املدينَة وهي أْوِب أرضِّ هللا، قالت: وكان بُْطَحاُن ُيري جَنْاًل، تعين ماء آجنا« أخ 
 . البخاري ومسلم و »املوطأ«

 وأخرج »املوطأ« عقيب هذا احلديث عن ُيىي بن سعيد أن عائشة قالت: »وكان عامر بُن ُفهرية يقول: 
ُفُه من فـَْوقِّهِّ     .قد رأيُت املوَت قـَْبَل َذْوقِّه... إن اجلباَن َحتـْ

   [ ]صحيح[6941]جامع: 
 

، حَّت إذا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: َخرجنا مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( علي بن أيب طالب   -[ 850]
: »اْئتوين بَوضوء، فتوضأ مث  -صلى هللا عليه وسلم -كنا حَبرَّة السُّْقيا اليت كانت لسعد بن أيب وقاص فقال رسوُل هللا 

كان عبَدك وخليلك، ودعا ألهل مكة ابلربكة، وأان عبُدَك ورسوُلَك،  قام، فاستقبل القبلة، فقال: اللهم إنَّ إبراهيَم  
 . أدعوك ألهل املدينة أن تبارَِّك هلم يف ُمدِّهِّم وصاعهم مثلي ما ابركَت ألهل مكة، مع الربكة بركتني« أخرجه الرتمذي

 [ صحيح[ ]األلباني: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 6942]جامع: 
 
قال: »اللهم اجعل ابملدينة   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)خ م ط( أنس   -[ 851]

ْعَفي ما جعلَت ِبكَة من الربكة    «.ضِّ
قال: »اللهم ابرك هلم يف مْكياهلم، وابرك هلم يف صاعهم، وابرك هلم   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: أن رسوَل هللا  

 . ُمدِّهم« أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج »املوطأ« الثانية يف
 [ ]صحيح[ 6943]جامع: 

 

قال: »اللهم ابرْك   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ م( سعد وأبو هريرة   -[ 852]
ألهل املدينة يف ُمدِّهم... وساق احلديث، وفيه: َمْن أراد أهلها بسوء أذابه هللا كما يذوب امللح يف املاء« أخرجه مسلم  

 هكذا، قال... وساق احلديث. 
يقول: »ال يكيُد ألهل املدينة أحد إال   -صلى هللا عليه وسلم -ن سعد قال: مسعُت النيبَّ وأخرج البخاري ومسلم ع

 اَّْنَاع كما يـَْنماُع امللح يف املاء« وقد تقدَّم يف »الفرع الثاين« عن سعد حنو هذا يف آخر حديث.
   .يف أخرى »بَِّدْهٍم أو بسوء«وملسلم عن سعد: »من أراد أهل املدينة بسوء أذابه هللا كما يذوب امللح يف املاء« و 

 [ ]صحيح[ 6944]جامع: 
 

  -قال: كان الناس إذا رأوا أوَل الثمر جاؤوا به إىل النيبِّّ  -رضي هللا عنه   -( أبو هريرة حب )م ط ت  -[ 853]
قال: اللهم ابرْك لنا يف ََثَرِّان، وابرك لنا يف   -صلى هللا عليه وسلم -، فإذا أخذه رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم

ن إبراهيم عبُدَك وخليُلك ونبيُّك، وإين عبُدك ونبيَُّك وإنه دعاك  مدينتنا، وابرك لنا يف صاعنا، وابرك لنا يف ُمدِّان، اللهم إ
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ْثلِّهِّ معه، قال: مث يدعو أصغَر وليٍد له فيعطيه ذلك الثمر.   ملكة، وإين أدعو للمدينة ِبثل ما دعاك ملكة ومِّ
نا يف مدينتنا، ويف َثاران،  »كان يؤَتى ِبول الثمر، فيقول: اللهم ابرك ل -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: أن رسوَل هللا  

 ويف ُمدِّان، ويف صاعنا، بركًة مع بركة، مث يعطيه أصغر من َُيُْضُر من الوِّْلَدان« أخرجه مسلم. 
 وأخرج »املوطأ« والرتمذي الرواية األوىل.

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قِّيَل َلُه: اَي رَ ويف رواية عند ابن حبان،  ، َوُمدُّاَن َأْصَغُر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ يَعانِّ ُسوَل اَّللَِّّ َصاُعَنا َأْصَغُر الصِّّ
ُ َعَلْيهِّ  اللَُّهمَّ اَبرِّْك لََنا يفِّ َصاعَِّنا، َواَبرِّْك لََنا يفِّ قَلِّيلَِّنا وََكثِّريِّاَن، َواْجَعْل لََنا َمَع  َوَسلََّم: »اأْلَْمَدادِّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

 بـَرََكَتنْيِّ«  اْلرَبََكةِّ 
 [ ]صحيح[ 3284[ ]حبان: 6945]جامع: 

 

قال: »اللهم ابرك لنا يف ُمدِّان    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( أبو سعيد    -[  854]
 . وصاعنا، واجعْل ]مع[ الربكة بركتني« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6946]جامع: 
 

ْصلِّ    َأنَّ   -رضي هللا عنه    -)حم( أبو قـََتاَدةَ   -[  855] ْرضِّ َسْعٍد ِبَِّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تـََوضَّأَ، مثَّ َصلَّى ِبَِّ
َعْبُدَك َونَبِّيَُّك   ْهلِّ َمكََّة، َوَأاَن حُمَمَّدٌ احْلَرَّةِّ عِّْنَد بـُُيوتِّ السُّْقَيا، مثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ إِّنَّ إِّبـَْراهِّيَم َخلِّيَلَك َوَعْبَدَك َونَبِّيََّك َدَعاَك ألَِّ 

َْهلِّ َمكََّة، َنْدُعوَك َأْن تـَُبارَِّك هلَُ  ْثَل َما َدَعاَك بِّهِّ إِّبـَْراهِّيُم ألِّ َْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ مِّ َارِّهِّْم.  َوَرُسوُلَك َأْدُعوَك ألِّ ْم يفِّ َصاعِّهِّْم َوُمدِّهِّْم َوَثِّ
َنا اْلَمدِّيَنَة َكَما َحبـَّْبَت إِّلَ  َها َكَما  اللَُّهمَّ َحبِّّْب إِّلَيـْ . اللَُّهمَّ إِّيّنِّ َقْد َحرَّْمُت َما َبنْيَ اَلبـَتَـيـْ ُمٍّ َا مِّْن َواَبٍء ِبِّ َنا َمكََّة، َواْجَعْل َما هبِّ يـْ

 . َأخرجه مسند أمحد. َحرَّْمَت َعَلى لَِّسانِّ إِّبـَْراهِّيَم احْلََرَم«
ِحيحِ ]الهيثمي:  [[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين 22630 ]مسند:  [ َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 الفرع الرابع: يف حفظها وحراستها 
: »على أنقابِّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ط( أبو هريرة   -[ 856]

 املدينة مالئكة ال يدخلها الطَّاعوُن، وال الدَّجال« أخرجه البخاري ومسلم. 
َُّته املد -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم أن رسوَل هللا   ينة، حَّت ينزَل ُدبُر ُأُحد،  قال: »أييت املسيُح من قَِّبل املشرق، وُهِّ

 مث تصرف املالئكة وجهه قَِّبل الشام، وهناك يـَْهلُِّك« وأخرج »املوطأ« األوىل. 
 . وقد أخرج الرتمذي رواية مسلم يف مجلة حديث يرد

 [ ]صحيح[ 6947]جامع: 
 

قال: »ليس من بلد إال سيطؤه   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م( أنس   -[ 857]
ا إال عليه املالئكة صاّفني، ُيرسوهنا، فينزل السَّبخَة، مث تـَْرُجف املدي نُة  الدَّجاُل، إال مكَة واملدينَة، وليس نـَْقب من أنـَْقاهبِّ

 كافر ومنافق«.ِبهلها َثالث رََجفات، فيخرج إليه كل  
 . ويف رواية حنوه، وقال: »فيأيت َسَبخة اجلُُرف« وقال: »فيخرج إليه كل منافق ومنافقة« أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 6948]جامع: 



230 

 

 

قال: »املدينُة أيتيها الدَّجَّاُل، فيجُد   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه  -)خ ت( أنس   -[ 858]
 . رسوهنا، فال يقَرهُبا الدَّجاُل وال الطاعوُن إن شاء هللا« أخرجه البخاري والرتمذياملالئكة ُي

وهذا احلديث أخرجه احلميدي يف أفراد البخاري من »مسند أنس«، وأخرج الذي قبله يف املتفق عليه، وُها ِبعَّن،  
 وحيث أفرده اتَّبعناه ونـَبَّهنا عليه.

 [ ]صحيح[ 6950]جامع: 
 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " اَل َيْدُخُل الدَّجَّاُل َمكََّة َواَل اْلَمدِّيَنَة   -رضي هللا عنها   -عائشة   )حم(  -[ 859] َأنَّ النَّيبِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. "

 [ ]شعيب: صحيح من حديث فاطمة بنت قيس، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ 26047]مسند: 
 

ُّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َحاَجٍة، مثَّ َعَرَض يلِّ َوَأانَ   -[ 860] : بـََعَثينِّ َنيبِّ َْجن ْبُن اأْلَْدرَعِّ  َخارٌِّج مِّْن َطرِّيٍق مِّْن )حم( حمِّ
َها قـَْريًَة يـَْوَم َيَدُعَها َأْهُلَها«،  طُُرقِّ اْلَمدِّيَنةِّ، قَاَل: فَاْنطََلْقُت َمَعُه َحَّتَّ َصعِّْداَن ُأُحًدا، فََأقْـَبَل َعَلى اْلَمدِّينَ  ةِّ، فـََقاَل: »َوْيُل أُمِّّ

الطَّ  »َعافَِّيُة  قَاَل:  ََثََرََتَا،  أيَُْكُل  َمْن  اَّللَِّّ،   َّ َنيبِّ اَي  قـُْلُت:  قَاَل:  َتُكوُن«،  َما  »َكأَيـَْنعِّ  يَزِّيُد:  »َواَل  قَاَل  قَاَل:  َباُع«،  َوالسِّّ رْيِّ 
َها َمَلٌك ُمْصلًِّتا«، قَاَل: مثَّ َأقْـبَـْلَنا َحَّتَّ إَِّذا كُ َيْدُخُلَها الدَّجَّاُل، كُ  نـْ دِّ،  لََّما َأرَاَد َأْن َيْدُخَلَها تـََلقَّاُه بُِّكلِّّ نـَْقٍب مِّ نَّا بَِّبابِّ اْلَمْسجِّ

ُفاَل  َهَذا  َّ اَّللَِّّ،  اَي َنيبِّ قَاَل: قـُْلُت  قَاَل: »أَتـَُقولُُه َصادِّقًا؟«  ُيَصلِّّي،  إَِّذا رَُجٌل  َأْو  قَاَل:  اْلَمدِّيَنةِّ،  َأْهلِّ  َأْحَسنِّ  َوَهَذا مِّْن  ٌن، 
ْعُه فـَتـُْهلَِّكُه، َمرََّتنْيِّ َأْو َثاَلاًث، إِّنَُّكْم أُمَّةٌ   ُأرِّيَد بُِّكُم اْلُيْسُر«. َأخرجه مسند  قَاَل: َأْكَثرِّ َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ َصاَلًة، قَاَل: »اَل ُتْسمِّ

 أمحد.
ِحيِح َغْيَر  ]الهيثمي:  ن لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[  [ ]شعيب: حس20348  ،20347]مسند:   ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 [ َرَجاِء ْبِن َأِبي َرَجاٍء َوَقْد َوثََّقُه اْبُن ِحبَّانَ 
 

َْجٍن    عبد هللا)حم(    -[  861] ، َعْن حمِّ ،  -قَاَل َعفَّاُن    -ْبنِّ َشقِّيٍق، َعْن رََجاءِّ ْبنِّ َأيبِّ رََجاٍء اْلَباهِّلِّيِّ : َوُهَو اْبُن اأْلَْدرَعِّ
قَ  قَاَل:   ، اأْلَْدرَعِّ ْبنِّ  َْجنِّ  ْبنِّ َشقِّيٍق، َعْن حمِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  َعْن   ، اجْلَُرْيرِّيِّّ َْجٍن  اَل رَجَ قَاَل: َوَحدَّثـََنا مَحَّاٌد، َعنِّ  َمَع حمِّ َأقْـبَـْلُت  اٌء: 
أَبْـ  اأْلَْسَلمِّيَّ َعَلى اَبٍب مِّْن  بـَُرْيَدَة  فـََوَجْداَن  اْلَبْصَرةِّ،  دِّ  إِّىَل َمْسجِّ َنا  انـْتَـَهيـْ إَِّذا  يـَْوٍم َحَّتَّ  قَاَل:  َذاَت  َجالًِّسا،  دِّ  اْلَمْسجِّ َوابِّ 

دِّ رَُجٌل يـَُقاُل َلُه: ُسْكَبُة يُطِّيُل الصَّ  دِّ َوَعَلْيهِّ بـَُرْيَدُة، قَاَل: وََكاَن بـَُرْيَدُة  وََكاَن يفِّ اْلَمْسجِّ َنا إِّىَل اَببِّ اْلَمْسجِّ اَلَة، فـََلمَّا انـْتَـَهيـْ
ئً  َْجٌن َشيـْ َْجُن، َأاَل ُتَصلِّّي َكَما ُيَصلِّّي ُسْكَبُة، قَاَل: فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيهِّ حمِّ َب ُمَزاَحاٍت قَاَل: اَي حمِّ يلِّ    ا، َورََجَع قَاَل: َوقَالَ َصاحِّ

ُأُحًدا فَأَ  ي َحَّتَّ َصعَِّد  بَِّيدِّي، فَاْنطََلَق مَيْشِّ َأَخَذ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َْجٌن:  فـََقاَل:  حمِّ اْلَمدِّيَنةِّ،  َعَلى  ْشَرَف 
ا أيَْتِّيَها  َتُكوُن،  َما  َأْهُلَها َكَأْعَمرِّ  َيرْتُُكَها  قـَْريٍَة  مِّْن  َها  أُمِّّ َفاَل  »َوْيُل  ُمْصلًِّتا،  َمَلًكا  َا  أَبـَْواهبِّ مِّْن  اَبٍب  َعَلى ُكلِّّ  ُد  فـََيجِّ لدَّجَّاُل 

دِّ، رََأى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ  دِّ،  َيْدُخُلَها«، قَاَل: مثَّ احْنََدَر َحَّتَّ إَِّذا ُكنَّا بُِّسدَّةِّ اْلَمْسجِّ َسلََّم رَُجاًل ُيَصلِّّي يفِّ اْلَمْسجِّ
َل: فََأَخْذُت ُأْطرِّيهِّ َلُه،  ُد َويـَرَْكُع، َوَيْسُجُد َويـَرَْكُع، قَاَل: فـََقاَل يلِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َهَذا؟«، قَاَوَيْسجُ 

ْعُه فَـ  ي َحَّتَّ إَِّذا ُكنَّا  قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َهَذا ُفاَلٌن، َوَهَذا َوَهَذا، قَاَل: »اْسُكْت اَل ُتْسمِّ تـُْهلَِّكُه«، قَاَل: فَاْنطََلَق مَيْشِّ
إِّنَّ َخرْيَ دِّينُِّكْم أَْيَسُرُه«. َأخرجه  عِّْنَد ُحَجرِّهِّ، َلكِّنَُّه رََفَض َيدِّي، مثَّ قَاَل: »إِّنَّ َخرْيَ دِّينُِّكْم أَْيَسُرُه، إِّنَّ َخرْيَ دِّينُِّكْم أَْيَسُرُه،  

 مسند أمحد. 
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ِحيِح َغْيَر َرَجاِء ْبِن َأِبي    []شعيب: حسن لغيره، وهذان إسنادان ضعيفان [  20349  ]مسند: ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 [ َرَجاٍء َوَقْد َوثََّقُه اْبُن ِحبَّانَ 

 

 الفرع اخلامس: يف مسجد املدينة 
ضله حيث كان مشرتكاً بني املسجد احلرام وبينه، وحيث  وقد تقدم يف »الفصل األول« من األحاديث ما يشتمل على ف

 ذكرانها هنالك مل نعدها، ونذكر هاهنا ما هو خمتص ِبسجد املدينة.
 
: »ما بني  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه   -)خ م ط س( عبد هللا بن زيد    -[ 862]

 . بييت ومِّنربي َرْوضة من رايض اجلنة«. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي و »املوطأ«
 [ ]صحيح[ 6951]جامع: 

 

قال: »ما بني بييت   -لى هللا عليه وسلمص  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -)ت( علي وأبو هريرة   -[ 863]
 وأخرجه مرة أخرى عن أيب هريرة.  .أخرجه الرتمذي عنهما «.ومنربي روضة من رايض اجلنة

 [ حسن صحيح ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ]الترمذي: هذا حديث غريب[ [ 6952]جامع: 
 

قال: »ما   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ النيب -عنهما رضي هللا  -( أبو هريرة أو أبو سعيد حم )ط خ م  -[ 864]
   .بني بييت ومنربي روضة من رايض اجلنة، ومنربي على حوضي« أخرجه »املوطأ« هكذا عن أيب هريرة أو أيب سعيد 

 . وأخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة بغري شك
ْنرَبِّي َهَذا   -رضي هللا عنه  -هريرة  ويف رواية يف مسند أمحد، عن أيب  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " مِّ

 . َعَلى تـُْرَعٍة مِّْن تـُرَعِّ اجْلَنَّةِّ "
 [ ]صحيح[ 8721 ،9215 ،9812[ ]مسند: 6953]جامع: 

 

قال: »إن قوائم منربي هذا رواتُِّب  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنها  -)س( أم سلمة    -[ 865]
 . يف اجلنة« أخرجه النسائي

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 6954]جامع: 
 

  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »دخلُت على رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)م ت س( أبو سعيد اخلدري   -[ 866]
س على التقوى؟ قال: فأخذ َكّفاً من حصباَء، فضرب   يف بيت بعض نسائه، فقلُت: اي رسول هللا أيُّ املسجد الذي ُأسِّّ

 به األرض، مث قال: هو مسجدكم هذا، ملسجدِّ املدينة« أخرجه مسلم. 
س  على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو  ويف رواية الرتمذي والنسائي قال: متاَري رجالن يف املسجد الذي ُأسِّّ

:  -صلى هللا عليه وسلم -، فقال رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -مسجُد قُباء، وقال اآلخر: هو مسجُد رسولِّ هللا 
 »هو مسجدي هذا«.  

 .قال الرتمذي: وقد ُروَِّي هذا عن أيب سعيد من غري هذا الوجه
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 [ ]صحيح[ 6955]جامع: 
 
َس    -رضي هللا عنه    -)حم( ُأيبَِّّ ْبنِّ َكْعبٍ   -[  867] دِّ الَّذِّي ُأسِّّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُسئَِّل َعنِّ اْلَمْسجِّ

دِّي« َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " ا. ويف رواية أخرى،  َعَلى التـَّْقَوى؟ فـََقاَل: »ُهَو َمْسجِّ َّ َصلَّى هللاُ  َس  َأنَّ النَّيبِّ ُد الَّذِّي ُأسِّّ ْلَمْسجِّ
دِّي َهَذا "  . َأخرجه مسند أمحد. َعَلى التـَّْقَوى: َمْسجِّ

]الهيثمي:    [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف فيه عبد هللا بن عامر اأَلْسلمي، متفق على ضعفه21107  ،21106]مسند:  
، َوُهَو َضِعيفٌ  ِ ْبُن َعاِمٍر اأْلَْسَلِميُّ  [ َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َعْبُد َّللاَّ

 

قَاَل: اْختَـَلَف رَُجاَلنِّ َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ    -رضي هللا عنه   -)حم( َسْهل ْبنِّ َسْعٍد   -[  868]
الَّذِّ  دِّ  فَأَتـََيااْلَمْسجِّ قـَُباٍء،  ُد  َمْسجِّ ُهَو  اآْلَخُر:  َوقَاَل   ، الرَُّسولِّ ُد  َمْسجِّ ُهَو  َأَحُدُُهَا:  فـََقاَل  التـَّْقَوى؟  َعَلى  َس  ُأسِّّ َّ    ي  النَّيبِّ

دِّي َهَذا«  .  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَسَأاَلُه فـََقاَل: »ُهَو َمْسجِّ
َس َعَلى التـَّْقَوى.  َسْعٍد قَاَل: َكاَن َرسُ ويف رواية خمتصرة،   دِّ الَّذِّي ُأسِّّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: إَِّذا ُسئَِّل َعنِّ اْلَمْسجِّ وُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

دِّي«   . َأخرجه مسند أمحد. قَاَل: »ُهَو َمْسجِّ
ِحيحِ 22838 ،22806 ،22805]مسند:   [ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه ُكلَُّه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

 

َوأَبأبو هريرة)حم(    -[  869] مِّْن    و،  َرْوَضٌة  ْنرَبِّي  َومِّ بـَْييتِّ  َبنْيَ  »َما  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ  َسعِّيد: 
ْنرَبِّي َعَلى َحْوضِّي«  . َأخرجه مسند أمحد. رِّاَيضِّ اجْلَنَّةِّ، َومِّ

ِحيحِ ]الهيثمي: َرَواُهَما َأحْ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين 11003]مسند:   [ َمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 
ْنرَبِّي    -رضي هللا عنهما   -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  870] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َما َبنْيَ مِّ

ْنرَبِّي َعَلى تـُْرَعٍة مِّْن تـُرَعِّ اجْلَنَّةِّ«  . . َأخرجه مسند أمحدإِّىَل ُحْجَريتِّ َرْوَضٌة مِّْن رِّاَيضِّ اجْلَنَّةِّ، َوإِّنَّ مِّ
يُّ  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوِفيِه َعلِ 15187]مسند: 

 [ َوَقْد ُوثِّقَ  ْبُن َزْيٍد، َوِفيِه َكاَلمٌ 
 
ْنرَبِّي َعَلى تـُْرَعٍة مِّْن تـُرَعِّ اجلَْ   -[  871] َع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »مِّ نَّةِّ« فـَُقْلُت: َلُه  )حم( َسْهل أَنَُّه: مسِّ

؟ قَاَل: اْلَبابُ  َْعُة اَي َأاَب اْلَعبَّاسِّ  . َأخرجه مسند أمحد. َما الرتُّ
صحيح22841]مسند:   إسناده  ]شعيب:  الشيخين   [  شرط  ِرَجاُل    [على  َأْحَمَد  َوِرَجاُل  اْلَكِبيِر،  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي: 
ِحيِح[   الصَّ

 
ْنرَبِّي َهَذا َعَلى تـُْرَعٍة منْ   -[ 872]  .   تـُرَعِّ اجْلَنَّةِّ«)حم( َسْهل ْبنِّ َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ مِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
رَ 22874]مسند:   ]الهيثمي:  القطان[  يزيد  بن  لجهالة عمران  إسناد ضعيف  وهذا  ]شعيب: حديث صحيح،  ِفي  [  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد،  َواُه 

ِحيحِ   [ اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
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ْنرَبِّي  -[  873] َرْوَضٌة مِّْن رِّاَيضِّ    )حم( أَبُو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيُّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما َبنْيَ َقرْبِّي َومِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. «اجْلَنَّةِّ 

  [ [ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه 11610]مسند: 
 

 السادس: يف عمارهتا وخراهبا الفرع  
  -: »تبلُغ املساكن إهاَب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة   -[ 874]

 . قال زهري: قلُت لسهيل: فكم ذلك من املدينة؟ قال: كذا وكذا مياًل« أخرجه مسلم  -أو يـََهاب 
 [ ]صحيح[ 6956]جامع: 

 

يقول: »يرتكون  -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه    -)خ م ط( أبو هريرة   -[ 875]
فآخُر من ُُيَشر راعيان من ُمَزيَنَة   -يريد عوايَف السباع والطري  -املدينَة على خري ما كانت، ال يغشاها إال العوايف 

  وحوشاً، حَّت إذا بلغا ثَنِّيََّة الوداع َخرَّا على وجوههما«.يريدان املدينة، ينعِّقان بغنمها، فيجداهنا ُملَِّئتْ 
 يعين السباع والطري« أخرجه البخاري ومسلم.   -ويف رواية »ليرتكنَّها أهُلها على خري ما كانت مذللَّة للعوايف 

كانت، حَّت يدخل    قال: »لترتكنَّ املدينة على أحسن ما  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »املوطأ« : أن رسوَل هللا 
الكلُب أو الذئب، فيغذِّي على بعض سواري املسجد، أو على املنرب، فقالوا: اي رسول هللا، فلمن تكون الثمار ذلك  

 . الزمان؟ فقال: للعوايف: الطري والسباع«
 [ ]صحيح[ 6958]جامع: 

 

 الفرع السابع: يف أحاديث متفرقة                                             
قال: »إن اإلميان ليأرُِّز إىل   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو هريرة    -[ 876]

 . املدينة، كما أترُِّز احليَُّة إىل ُجْحرِّها« أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 6959]جامع: 

 

يقول: »إن هللا مسَّى   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)م( جابر بن مسرة    -[ 877]
 .املدينَة طابَة« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6960]جامع: 
 

إذا قدم من   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -مالك )خ ت( أنس بن   -[ 878]
  «[سَفر، فنظر إىل ُجُدرات املدينة، أْوَضع راحلته، وإن كان على دابة َحرَّكها من ُحبِّّها«. ]ويف رواية »َدْوحاتِّ املدينة

 . أخرجه البخاري والرتمذي
 [ ]صحيح[ 6961]جامع: 
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 الفرع الثامن: يف مسجد قباء                                                 
يزور   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كان النيبُّ  -رضي هللا عنهما  -)خ م س ط د( عبد هللا بن عمر   -[ 879]

 قُباَء، أو أييَت قباَء، راكباً وماشيًا« زاد يف رواية »فيصلِّّي فيه ركعتني«. 
 شياً وكان عبد هللا يفعله«.  »كان أييت مسجَد قباَء كل َسْبت راكباً وما -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: أن رسوَل هللا  

 أيتيه كل سبت«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »أن ابن عمر كان أييت قباَء كل سبت، وكان يقول: رأيُت النيبَّ 
 ويف أخرى »كان أيتيه راكباً وماشيًا«. 

 قال ]عمرو[ بن دينار: وكان ابُن عمر يفعله. 
الثانية البخاري والنسائي، وأخرج الثالثة والرابعة مسلم، وأخرج  أخرج األوىل والزايدة البخاري ومسلم، وأخرج 

 .»املوطأ« الرابعة، وأخرج أبو داود األوىل
 [ ]صحيح[ 6964]جامع: 

 

: »من خرَج حَّت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)س( سهل بن حنيف   -[ 880]
 . فصلى فيه، فإن له َكَعْدلِّ ُعمرة« أخرجه النسائي -مسجَد قباء  -أييت هذا املسجد 

رجاله ثقات، ويشهد له الحديث   في سنده محمد بن سليمان الكرماني، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي[ ]عبد القادر: 6965]جامع: 
 [ صحيح بشواهده : لرسالة]ا [صحيح[ ]األلباني: الذي بعده، فهو به حسن

 

قال: »الصالُة يف مسجد قُباَء   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه   -)ت( أسيد بن ظهري   -[ 881]
 . كُعْمرة« أخرجه الرتمذي

 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده ضعيف وهو حسن بما قبله [ ]عبد القادر: 6966]جامع: 
 
أْلَْوَساطِّ يفِّ َدارِّ َسْعدِّ ْبنِّ ُعَباَدَة، فََأقْـَبَل    -رضي هللا عنهما    -عبد هللا بن عمر    )حب(   -[  882] أَنَُّه َشهَِّد َجَنازًَة ابِّ

ًيا إِّىَل َبينِّ َعْمرِّو ْبنِّ َعْوٍف بِّفَِّناءِّ َبينِّ احْلَارِّثِّ ْبنِّ اخْلَْزرَجِّ َفقِّيَل َلُه: أَْيَن تـَُؤمُّ اَي َأاَب عَ  َد  ْبدِّ الرَّمحَْ َماشِّ نِّ؟ قَاَل: َأُؤمُّ َهَذا اْلَمْسجِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َمْن َصلَّى فِّيهِّ َكاَن َكَعْدلِّ َعْمَرٍة«. أخرجه يـَُقوُل: »يفِّ َبينِّ َعْمرِّو ْبنِّ َعْوٍف، فَإِّيّنِّ مسِّ

 . ابن حبان
 [  ث صحيح بشواهده حدي[ ]شعيب: صحيح لغيره]االلباني:  [1627]حبان: 

 

 الفرع التاسع: يف جبل أُحُد 
: »إن ُأُحدًا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه   -)خ م ط ت( أنس بن مالك   -[ 883]

 َجَبل ُيِّبُّنا وحُنبُّه«. 
إىل أُحد، فقال: »إن أُحدًا جبل ُُيبنا وحنبُّه« أخرجه البخاري   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: نظر رسوُل هللا  

 ومسلم.
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طلع له أحد، فقال: »هذا جبل ُيبنا وحنبُّه،   -صلى هللا عليه وسلم -وطأ« والرتمذي: أن رسوَل هللا ويف رواية »امل
 . اللهم إن إبراهيم حرَّم مكة، وإين أحرِّم ما بني البـََتيها«

 [ ]صحيح[ 6967]جامع: 
 

طلع له ُأحد، فقال: هذا جبل   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رمحه هللا   -)ط( عروة بن الزبري   -[ 884]
 . ُيبُّنا وحنبُّه. أخرجه »املوطأ« 

 ]الهاللي: صحيح، وهذا مرسل صحيح اإلسناد[ [ ، وهو مرسل اإلسناد [ ]عبد القادر: حديث صحيح6968]جامع: 
 
: »ُأُحد َجَبل ُيِّبُّنا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   - عنه رضي هللا  -)خ( سهل بن سعد   -[ 885]

   وحنِّبُّه« أخرجه البخاري
 [ معلق[ ]6969]جامع: 

 
غزوَة    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: خرجنا مع رسول هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو محيد الساعدي    -[  886]

: »إين  -صلى هللا عليه وسلم  -وفيه: مث أقبلنا حَّت َقدِّمنا وادَي الُقَرى، فقال رسوُل هللا    -تبوك... وساق احلديث  
حَّت أشرفنا على املدينة، فقال: هذه طابة، وهذا ُأُحد،    ُمْسرِّع، فمن شاَء منكم فليسرع، ومن شاء فليمكْث، فخرجنا

 وهو ُيبنا وحنبه«. 
   ه أخرجه مسلم هكذا، قال: وساق احلديث، واحلديث بطوله قد أخرجه هو والبخاري، وهو مذكور يف موضع

 [ ]صحيح[ 6970]جامع: 
 

َأاَبُه    -[  887] َع  أَنَُّه مسِّ اأْلَْنَصارِّيُّ،  ُسَوْيٍد  ْبُن  ُعْقَبُة  َوَسلََّم    -)حم(  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأْصَحابِّ  قَاَل:    -وََكاَن مِّْن 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّْن َغْزَوةِّ َخْيرَبَ، فـََلمَّا َبَدا َلُه ُأحُ  ِّّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأْكرَبُ قـََفْلَنا َمَع َنيبِّ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَّللَّ ُّ َصلَّى هللاُ  ٌد، قَاَل النَّيبِّ

 . َأخرجه مسند أمحد. َجَبٌل ُيِّبـَُّنا َوحنِّبُُّه« 
[ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وعقبة ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا، 15659]مسند:  

 [ ال الصحيح وبقية رجاله رج
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ ُأُحًدا َهَذا َجَبٌل ُيِّبـَُّنا    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  888]
 . َأخرجه مسند أمحد. َوحنِّبُُّه«
 [ رواه أحمد، وإسناده حسن.]الهيثمي:   [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]شاكر: إسناده صحيح[9025 ،8450]مسند: 

 

 الفرع العاشر: يف العقيق وذي احلُليفة 
َ وهو يف    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »إن النيبَّ    -رضي هللا عنهما    -)خ م س( عبد هللا بن عمر    -[  889] ُأيتِّ

هِّ من ذي احلليفة يف بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاَء مباركة. قال موسى   وقد أانخ بنا سامل    -هو ابن عقبة    -ُمَعرَّسِّ
، وهو أسفل من  -صلى هللا عليه وسلم  -ه، يتحرَّى ُمعرَّس رسولِّ هللا  يف املُناخ من املسجد الذي كان عبد هللا يُنيخ ب
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املسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبني القبلة، َوَسطاً من ذلك« أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي منه إىل قوله:  
 . احلليفة، وصلَّى هبا«أانخ ابلبطحاء اليت بذي  -صلى هللا عليه وسلم  -»مباركة« وله يف أخرى »أنَّ رسوَل هللا 

 [ ]صحيح[ 6971]جامع: 
 

صلى هللا   -قال: قال عمر بن اخلطاب: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما   -)خ د( عبد هللا بن عباس   -[ 890]
يقول: »أَتين الليلَة آت من ريب، فقال: صلِّّ يف هذا الوادي املبارك، وُقْل: عمرة يف   -وهو بوادي العقيق  -عليه وسلم

 َحجَّة«. ويف رواية »وقل: عمرة وحجة«. 
 .ويف أخرى قال: »عمرة يف حجة« أخرجه البخاري وأبو داود

 [ ]صحيح[ 6972]جامع: 
 

 الفصل الثالث: يف أماكن متعددة من األرض 

 احلجاز 
قال: »إنَّ اإلسالم بدأ غريباً   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنهما  -)م( عبد هللا بن عمر   -[ 891]

 . وسيعود غريباً كما بدأ، وهو أيرِّز املسجدين كما أترُِّز احلية إىل ُجْحرها« أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 6975]جامع: 

 

: »غَِّلُظ القلوب  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)م( جابر بن عبد هللا   -[ 892]
 . واجلفاُء: يف املشرق، واإلمياُن يف أهل احلجاز« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6977]جامع: 
 جزيرة العرب                                                           

يقول: »إن   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)م( جابر بن عبد هللا   -[ 893]
 . الشيطان قد يَئَِّس أن يـَْعُبَدُه املَصلُّون يف جزيرة العرب، ولكن يف التحريش بينهم« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 6978]جامع: 
 

قال: »ال ُيتمع دينان يف جزيرة   -صلى هللا عليه وسلم  -)ط( حممد بن شهاب الزهري: أن رسوَل هللا   -[ 894]
 العرب«.

صلى هللا عليه   -قال حممد بن شهاب: ففَحص عن ذلك عمر بن اخلطاب، حَّت أَته الثَلج واليقني: أن رسوَل هللا 
 . خيرب  قال: »ال ُيتمع دِّينان يف جزيرة العرب« فأجَلى يهود -وسلم

قال مالك: وقد أجلى عمر يهود جَنْران وَفَدك، فأما يهود خيرب: فخرجوا منها، ليس هلم من الثمر وال من األرض شيء،  
كان صاحلهم على   -صلى هللا عليه وسلم -وأما يهود فدك: فكان هلم نصف الثمر ونصف األرض، ]ألن رسول هللا 

اب: نصف الثمر ونصف األرض[ قيمة من ذهٍب وورِّق وإبل،  نصف الثمر ونصف األرض، فأقام هلم عمر بن اخلط
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 وحبال وأقتاب، مث أعطاهم القيمة وأجالهم منها. أخرجه »املوطأ«.
[ ]عبد القادر: مرسل وهو موصول في الصحيحين من حديث ابن عباس[ ]الزرقاني: مرسل، ورواه عبد الرزاق عن  6979]جامع: 

 [ رسال، وهو موصول بنحوه من طرق في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس وعمر معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب م
 
يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -أنه مسع رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م د ت( عمر بن اخلطاب   -[ 895]

 »أُلخرَجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب فال أترُك فيها إال مسلمًا«. 
 العزيز: جزيرة العرب: ما بني الوادي إىل أقصى اليمن، إىل خُتوم العراق إىل البحر. قال سعيد بن عبد 

 . أخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي، ومل يذكر كالم سعيد بن عبد العزيز ]سوى أيب داود[
 [ ]صحيح[ 6981]جامع: 

 

صلى هللا عليه   -رسوُل هللا قاال: أوصى  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عباس وجويرية بن قدامة    -[ 896]
 عند موته: »أخرجوا املشركني من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنُت أجيزهم«. -وسلم

قال يعقوب بن حممد: سألت املغرية بن عبد الرمحن عن جزيرة العرب؟ فقال: مكة واملدينة واليمامة واليمن، وقال 
دِّثت: أن جزيرة العرب: ما بني وادي القَرى إىل أقصى اليمن، وما بني  يعقوب: الَعْرج أول اليمامة، قال يعقوب: وحُ 
 البحر إىل ختوم العراق يف األرض يف العرض. 

»أوصى بثالثة، فقال: أخرجوا املشركني من جزيرة   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن ابن عباس وحده: أنَّ النيب 
يزهم يزوا الوفد بنحو ما كنت ُأجِّ « قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة، أو قال: فأُنسيتها. أخرج أبو داود  العرب، وأجِّ

 الثانية، واألوىل ذكرها رزين. 
 [ ]صحيح[ 6982]جامع: 

 
: »أن عمر أْجَلى اليهوَد والنصارى من أرض احلجاز، وأنَّ  -رضي هللا عنهما    -)خ م( عبد هللا بن عمر    -[  897]

عليها هلل    -صلى هللا عليه وسلم  -رسوَل هللا   َلمَّا ظهر  األرُض  منها، وكانت  اليهود  إخراج  أراد  ملا ظهر على خيرب 
أن يُقِّّرهم هبا على    -صلى هللا عليه وسلم  -يهود رسوَل هللا  ولرسوله وللمسلمني، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت ال

: نقرّكم هبا على لك ما شئنا، فـَُقرُّوا هبا -صلى هللا عليه وسلم -أن َيْكُفوا العمل وهلم نصف الثمر، فقال هلم رسوُل هللا 
 حَّت أجالهم عمر يف إمارته إىل تَيماَء وأرُِّياء«.

وأهل فدك، ونصارى جنران، ومل ُُيْلِّ أهل الوادي، وال أهل تَيماء، ألهنما ليستا من  زاد يف رواية: »وأْجَلى أهل خيرب 
 جزيرة العرب«. 

 . أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 6983]جامع: 

 

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْخرُِّجوا يـَُهوَد َأْهلِّ   -رضي هللا عنه  -)حم( أبو ُعبَـْيَدةَ   -[ 898] ُر َما َتَكلََّم بِّهِّ النَّيبِّ قَاَل: آخِّ
َُذوا قـُُبوَر أَنْ  َراَر النَّاسِّ الَّذِّيَن اختَّ ، َواْعَلُموا َأنَّ شِّ َد«.  احلَِّجازِّ، َوَأْهلِّ جَنَْراَن مِّْن َجزِّيَرةِّ اْلَعَربِّ  بَِّيائِّهِّْم َمَساجِّ
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ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َأْخرُِّجوا يـَُهوَد َأهْ   ويف َر َما َتَكلََّم بِّهِّ النَّيبِّ لِّ احلَِّجازِّ، َوَأْهلِّ جَنَْراَن رواية خمتصرة، قَاَل: إِّنَّ آخِّ
 .»  مِّْن َجزِّيَرةِّ اْلَعَربِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد، ورجال طريقين منها  [ ]شعيب: إسناده صحيح[  1699  ،1694  ،1691]مسند:  
 ثقات متصل إسنادهما، ورواه أبو يعلى[ 

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن قَاَل »اَل    -رضي هللا عنها    -)حم( عائشة    -[  899] ُر َما َعهَِّد َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَلْت: َكاَن آخِّ
َزِّيَرةِّ  «ُيرْتَُك جبِّ  . َأخرجه مسند أمحد.  اْلَعَربِّ دِّيَنانِّ

َرَواُه  26352]مسند:   ]الهيثمي:  بالتحديث[  ابن إسحاق، وهو محمد، وقد صرح  أجل  لغيره، وهذا إسناد حسن من  [ ]شعيب: صحيح 
ِحيِح َغْيَر اْبِن  َماعِ َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ  [ ِإْسَحاَق َوَقْد َصرََّح ِبالسَّ

 

 اليمن 
: »أَتكم أهُل اليمن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ت( أبو هريرة   -[ 900]

أرقُّ أفئدة، وألنُي قلوابً، اإلميان مَيان، واحلكمُة ميانية، ورأُس الكفر قِّبَل املشرق، والفخُر واخلُيالء يف أصحاب اإلبل،  
 والسكينُة والوقاُر يف أهل الغنم«.

يقول: »الَفْخُر واخلَُياَلُء يف الَفدَّادين أهلِّ الوبر، والسكينُة   -صلى هللا عليه وسلم -واية: قال: مسعُت رسوَل هللا ويف ر 
 يف أهل الغنم، واإلمياُن مَيان، واحلكمُة ميانية« أخرجه البخاري ومسلم.

 قُه ميان، واحلكمُة ميانية«. ويف رواية للبخاري قال: »أَتكم أهل اليمن أضعُف قلوابً، وأرقُّ أفئدة، الف
 وملسلم قال: »جاء أهل اليمن هم أرقُّ َأفئدة، وأضعُف قلوابً، اإلميان مياٍن، والفقُه ميان، واحلكمة ميانية«  

قال: »اإلمياُن ميان، والكفُر قِّبل املشرق، والسكينة ألهل الغنم،   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي: أنَّ النيب 
والرِّايُء يف الفدَّادين أهلِّ اخليل والوبَر، أييت املسيح، حَّت إذا جاء ُدبـَُر ُأُحد صرفت املالئكة وجهه قبل الشام،  والفخُر 

 . وهنالك يهلِّك« 
 [ ]صحيح[ 6984]جامع: 

 

قال: »اإلمياُن هاهنا   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو مسعود البدري  -[ 901]
والقسوُة وغَِّلُظ القلوب يف الَفدَّادين عند أصول أذانب اإلبل، حيث يطُلع قـَْران الشيطان يف   -أشار بيده إىل اليمن و  -

 .ربيعة وُمَضر« أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 6985]جامع: 

 

نظر قَِّبَل اليمن، فقال:   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك   -[ 902]
 .»اللهم أقبِّْل بقلوهبم، وابرك لنا يف صاعنا وُمدِّان« أخرجه الرتمذي

 [ حسن صحيح[ ]األلباني: إسناده حسن]عبد القادر: [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6986]جامع: 
 

ُ َأْكرَبُ   - ما رضي هللا عنه -  ابن عباس )حب(–[ 903] ْلَمدِّيَنةِّ إِّْذ قَاَل: "اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ ُّ َصلَّى اَّللَّ َنَما النَّيبِّ قَاَل: بـَيـْ
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ُ َأْكرَبُ َجاَء َنْصُر اَّللَِّّ َوَجاَء اْلَفْتُح َوَجاَء َأْهُل اْلَيَمنِّ قـَْوٌم نَقِّيٌَّة قـُُلوهُبُْم لَيَِّّنٌة طَاعَ  ميَاُن مَيَاٍن َواْلفِّْقُه مَيَاٍن واحلكمة اَّللَّ تـُُهْم اإْلِّ
 .أخرجه ابن حبانميانية" 
 لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  صحيح  لغيره[ ]شعيب: حديث  صحيح]االلباني:  [7298]حبان: 

 

مالك  )حم(   -[  904] بن  عنه    -أنس  َعَلْيهِّ  قَالَ   -رضي هللا  َصلَّى هللاُ  َرُسوُل هللاِّ  قَاَل  اْلَيَمنِّ،  َأْهُل  َأقْـَبَل  َلمَّا  إنَُّه   :
ْلُمَصاَفَحةِّ َوَسلََّم: " َقْد َجاءَُكْم َأْهُل اْلَيَمنِّ ُهْم َأَرقُّ مِّْنُكْم   قَاَل:  . ويف رواية أخرى،  قـُُلواًب " قَاَل أََنٌس: َوُهْم َأوَُّل َمْن َجاَء ابِّ

ْلُمَصاَفَحةِّ " ْنُكْم، َوُهْم َأوَُّل َمْن َجاَء ابِّ  . َأخرجه مسند أمحد." َأََتُكْم َأْهُل اْلَيَمنِّ َوُهْم َأَرقُّ قـُُلواًب مِّ
 [ مختصرا (5213أبو داود ) *أخرجه  [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.13212 ،13624]مسند:  

 

ُمَعاوِّيََة ْبنِّ َأيبِّ ُسْفَياَن َوُهَو بِّدَِّمْشَق قَالَ   -[  905] َمالٍِّك إِّىَل  ْبُن  َأقْـَبَل أََنُس  َفَدَخَل َعَلْيهِّ  )حم( ُعْرَوة ْبنِّ رَُوميٍْ قَاَل:   :
ُمَعاوِّيَُة: َحدِّ  َلُه  َأَحٌد، قَافـََقاَل  َنُه فِّيهِّ  َنَك َوبـَيـْ بـَيـْ َعَلْيهِّ َوَسلََّم لَْيَس  ِّّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْعَتُه مِّْن َنيبِّ َدِّيٍث مسِّ َل: قَاَل أََنٌس:  ْثينِّ حبِّ

ميَاُن مَيَاٍن« َهَكَذا إِّىَل خلٍَْم َوجُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اإْلِّ  . َأخرجه مسند أمحد. َذامَ مسِّ
[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عروة بن رويم، فقد روى له اصحاب السنن غير الترمذي،  13346]مسند:  

ِحيِح، َغْيُر ُعْرَوَة ْبَن ُرَوْيٍم، َوُهَو ِثَقةٌ   [وهو ثقة يرسل  [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 
رَْأَسُه  َعْن أَبِّيهِّ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رََفَع    -  ما رضي هللا عنه  -)حم( حُمَمَّد ْبنِّ ُجَبرْيِّ ْبنِّ ُمْطعِّمٍ   -[  906]

« فـََقاَل َلُه رَُجٌل ِمَِّّ  ْن َكاَن عِّْنَدُه: َومِّنَّا اَي َرُسوَل  إِّىَل السََّماءِّ، فـََقاَل: »َأََتُكْم َأْهُل اْلَيَمنِّ َكقَِّطعِّ السََّحابِّ َخرْيُ َأْهلِّ اأْلَْرضِّ
 .اَّللَِّّ؟ قَاَل َكلَِّمًة َخفِّيًَّة: »إِّالَّ أَنـُْتْم«

َعَلْيُكْم  ويف رواية أخرى،   َيْطُلُع  قَاَل: "  إِّْذ  بَِّطرِّيقِّ َمكََّة  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ  َمَع  حَنُْن  َنا  بـَيـْ اْلَيَمنِّ  قَاَل:  َأْهُل 
َياُر َمْن يفِّ اأْلَْرضِّ ". فـََقاَل رَُجٌل مَِّن اأْلَْنَصارِّ: َواَل  ُُم السََّحاُب، ُهْم خِّ حَنُْن اَي َرُسوَل هللاِّ؟ َفَسَكَت. قَاَل: َواَل حَنُْن اَي    َكَأهنَّ

 .  "َرُسوَل هللاِّ؟ َفَسَكَت، قَاَل: َواَل حَنُْن اَي َرُسوَل هللاِّ؟ فـََقاَل يفِّ الثَّالَِّثةِّ َكلَِّمًة َضعِّيَفًة: " إِّالَّ أَنـُْتمْ 
 َأخرجه مسند أمحد.  

ِحيحِ [ ]شعيب: حديث حسن[ ]الهيثمي16779 ،16758]مسند:   [ : َأَحُد ِإْسَناَدْي َأْحَمَد، َوِإْسَناُد َأِبي َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »خَيُْرُج مِّْن َعَدنِّ أَْبنَيَ اثـَْنا   -  مارضي هللا عنه  -ابن عباس)حم(    -[  907]
نَـُهْم« قَاَل يلِّ َمْعَمٌر: »اْذَهْب، فَاْسأَْلُه عَ َعَشَر   «أَْلًفا، يـَْنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه، ُهْم َخرْيُ َمْن بـَْيينِّ َوبـَيـْ . َأخرجه  ْن َهَذا احْلَدِّيثِّ

 مسند أمحد. 
بتوثيقه، وذكره ابن حبان في  [ ]شعيب: المنذر بن النعمان: هو األفطس اليماني روى عنه جمع، وأطلق ابن معين القولَ 3079]مسند: 

والطبراني،   يعلى  أبو  رواه  ]الهيثمي:  صحيح[  إسناده  ]شاكر:  الشيخين.  رجال  ثقات  رجاله  وباقي  الحديث!  بهذا  تفرد  وقد  "الثقات"، 
 [ ورجالهما رجال الصحيح غير منذر األفطس، وهو ثقة

 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأْهُل اْلَيَمنِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( ُعْقَبة ْبَن َعامِّرٍ   -[  908] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: مسِّ

 . َأخرجه مسند أمحد. َأَرقُّ قـُُلواًب، َوأَْلنَيُ َأْفئَِّدًة، َوَأجْنَُع طَاَعًة«
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سن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ َوَقاَل: " َوَأْسَمُع  [ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "وأنجع طاعة"، وهذا إسناد ح17406]مسند:  
 [ َطاَعًة ". َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ 

 

قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْعرُِّض يـَْوًما    -رضي هللا عنه    -)حم( َعْمرِّو ْبنِّ َعَبَسَة السَُّلمِّيِّ    -[  909]
َوَسلَّ  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َلُه  فـََقاَل  اْلَفَزارِّيُّ،  َبْدٍر  ْبنِّ  ْصنِّ  ْبُن حِّ َنُة  ُعيَـيـْ َوعِّْنَدُه  مِّْنَك«،  َخْياًل  خْلَْيلِّ  َأفْـَرُس ابِّ »َأاَن  َم: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »وََكْيَف َذاَك؟« قَ فـََقاَل عُ  ُّ َصلَّى هللاُ  لرَِّجالِّ مِّْنَك، فـََقاَل َلُه النَّيبِّ َنُة: َوَأاَن َأفْـَرُس ابِّ اَل: َخرْيُ الرَِّجالِّ رَِّجاٌل  يَـيـْ
جِّ ُخُيوهلِِّّْم، اَلبِّ  ُسو اْلرُبُودِّ مِّْن َأْهلِّ جَنٍْد، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى  َُيْمُِّلوَن ُسُيوفـَُهْم َعَلى َعَواتِّقِّهِّْم َجاعِّلِّنَي رَِّماَحُهْم َعَلى َمَناسِّ

ميَاُن مَيَاٍن إِّىَل خلٍَْم َوجُ  ْرَيَ َخرْيٌ مِّْن  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َكَذْبَت َبْل َخرْيُ الرَِّجالِّ رَِّجاُل َأْهلِّ اْلَيَمنِّ، َواإْلِّ َلَة، َوَمْأُكوُل محِّ َذاَم َوَعامِّ
، َوقَبِّيَلٌة َخرْيٌ مِّْن قَبِّيَلٍة، َوقَبِّيَلٌة َشرٌّ مِّْن قَبِّيَلٍة، َواَّللَِّّ َماآكِّلَِّها، وَ  ُأاَبيلِّ َأْن يـَْهلَِّك احْلَارِّاَثنِّ    َحْضَرَمْوُت َخرْيٌ مِّْن َبينِّ احْلَارِّثِّ

َْوَساَء، َومِّْشَرَخاَء،  ُ اْلُمُلوَك اأْلَْربـََعَة: مَجََداَء، َوخمِّ َوأَْبَضَعَة، َوُأْختَـُهُم اْلَعَمرََّدَة " مثَّ قَاَل: »َأَمَرينِّ َريبِّّ َعزَّ َوَجلَّ    كِّاَلُُهَا، َلَعَن اَّللَّ
تـُُهْم، َوَأَمَرينِّ َأْن ُأَصلَِّّي َعَلْيهِّْم، َفَصلَّْيُت َعَلْيهِّْم َمرََّتنْيِّ  َوَرُسوَلُه،    « مثَّ قَاَل: »ُعَصيَُّة َعَصتِّ اَّللََّ َأْن أَْلَعَن قـَُرْيًشا َمرََّتنْيِّ، فـََلَعنـْ

َخرْيٌ   َنَة  ُجَهيـْ مِّْن  َوَأْخاَلطُُهْم  َنُة  َوُمَزيـْ َوغَِّفاُر  »أَلَْسَلُم  قَاَل:  مثَّ  َوُعَصيََّة«  َوَجْعَدَة  قـَْيٍس  َوَغطََفاَن َغرْيَ  َومتِّيٍم  َأَسٍد  َبينِّ  مِّْن 
قَاَل: »شَ  اْلقَِّياَمةِّ« مثَّ  يـَْوَم  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَِّّ  عِّْنَد  اجْلَنَّةِّ  َوَهَوازَِّن  اْلَقَبائِّلِّ يفِّ  َوَأْكثـَُر  تـَْغلَِّب،  َوبـَُنو  جَنَْراُن،  اْلَعَربِّ  قَبِّيَلَتنْيِّ يفِّ  رُّ 

ْرَيَ َخرْيٌ مِّْن آكِّلَِّها« قَاَل: َمنْ  ْرَيَ محِّ ٌج َوَمْأُكوُل«، قَاَل: قَاَل أَبُو اْلُمغِّريَةِّ، قَاَل َصْفَواُن: »محِّ  . َمَضى َخرْيٌ ِمَِّّْن بَقِّيَ  َمْذحِّ
ْصنِّ ْبنِّ ُحَذيْـ   ويف رواية أخرى،  َنُة ْبُن حِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْعرُِّض َخْياًل، َوعِّْنَدُه ُعيَـيـْ َنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َفَة ْبنِّ َبْدٍر  قَاَل: بـَيـْ

َوأَ  َنُة:  ُعيَـيـْ فـََقاَل  مِّْنَك«  خْلَْيلِّ  ابِّ أَْبَصُر  »َأاَن  َنَة:  لُِّعيَـيـْ فـََقاَل  قَاَل:  اْلَفَزارِّيُّ،  َذاَك؟«  »َفَكْيَف  قَاَل:  مِّْنَك.  لرَِّجالِّ  ابِّ أَْبَصُر  اَن 
جِّ ُخُيوهلِِّّ  َياُر الرَِّجالِّ الَّذِّيَن َيَضُعوَن َأْسَيافـَُهْم َعَلى َعَواتِّقِّهِّْم، َويـَْعرُِّضوَن رَِّماَحُهْم َعَلى َمَناسِّ ْم مِّْن َأْهلِّ جَنٍْد قَاَل: " َكَذْبَت  خِّ

َياُر الرَِّجالِّ رَِّجالُ  جٌ خِّ ميَاُن مَيَاٍن، َوَأاَن مَيَاٍن، َوَأْكثـَُر اْلَقَبائِّلِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ يفِّ اجْلَنَّةِّ َمْذحِّ  وَحْضَرَمْوُت َخرْيٌ مِّْن   َأْهلِّ اْلَيَمنِّ َواإْلِّ
إِّالَّ   َملَِّك  َواَل  قـَْيَل  َفاَل  احْلَيَّانِّ كِّاَلُُهَا،  يـَْهلَِّك  َأْن  ُأاَبيلِّ  َوَما  احْلَارِّثِّ  مَجََدا،  َبينِّ  اأْلَْربـََعَة:  اْلُمُلوَك   ُ اَّللَّ َلَعَن  َوَجلَّ،  َعزَّ  اَّللََِّّ 

َْوَسا َوأَْبَضَعَة، َوُأْختَـُهُم اْلَعَمرََّدَة "  . َومِّْشَرَخا، َوخمِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  

[ ]الهيثمي: رواه أحمد  والرواية الثانية إسنادها ضعيف  صحيح.  اإسنادهصحيح، والرواية األولى  [ ]شعيب:  19450  ،19446]مسند:  
 [ متصاًل ومرساًل، والطبراني، وسمى الثاني ُبْسَر بَن عبيد هللا، ورجال الجميع ثقات 

 

 الشام 
نؤلِّّف   -صلى هللا عليه وسلم -قال: ُكنَّا يوماً عند رسول هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( زيد بن اثبت   -[ 910]

: »طوىَب للشام، فقلت: مل ذلك اي رسول هللا؟ قال: ألن  -صلى هللا عليه وسلم -القرآن من الرِّقاع، فقال رسوُل هللا 
 . املالئكة ابسطة أجنحَتها عليها« أخرجه الرتمذي 

 [ صحيح [ ]األلباني: إسناده حسن ]عبد القادر:[  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 6988 ]جامع:
 

: »سيصري  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -( عبد هللا بن حوالة حم )د  -[ 911]
ْر يل اي رسول هللا إن أدركُت ذلك، فقال:   األمر إىل أن تكونوا ُجُنودًا جُمَنََّدة: ُجْند ابلشام، وجند ابلعراق، فقلت: خِّ



241 

 

رَيُة هللا يف أرضه، َُيتيبِّ إلي ها خريَته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيَمنِّكم، واسُقوا من ُغُدرِّكم،  عليك ابلشام، فإهنا خِّ
  فإن هللا توكل ]يل[ ابلشام وأهله«. أخرجه أبو داود

ْلَيَمنِّ«، ويف رواية عند أمحد،  ، َوُجْنٌد ابِّ لشَّامِّ ْر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َسَيُكوُن ُجْنٌد ابِّ فـََقاَل رَُجٌل: َفخِّ
، عَ  لشَّامِّ لشَّامِّ يلِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّّ إَِّذا َكاَن َذلَِّك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َعَلْيَك ابِّ َثاَلاًث، َعَلْيَك   -َلْيَك ابِّ

لشَّامِّ  لشَّامِّ َوَأْهلِّهِّ«، قَاَل أَبُو النَّْضرِّ َمرََّتنْيِّ:  َفَمْن َأىَب فـَْليَـْلَحْق بَِّيَمنِّهِّ، َوْلَيْسقِّ مِّْن غُ  -ابِّ ُدرِّهِّ، فَإِّنَّ اَّللََّ َقْد َتَكفََّل يلِّ ابِّ
ْليَـْلَحْق بَِّيَمنِّهِّ   .. َأخرجه مسند أمحدفـَ

 [ ]شعيب: حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف[  إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 20356[ ]مسند: 6989]جامع: 
 
)ت( هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلُت »اي رسول هللا أين أتمرين؟ قال: هاهنا، وحَنَا بيده حنو    -[ 912]

 . الرتمذي  الشام« أخرجه
 [ صحيح[ ]األلباني: إسناده حسن ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 6990]جامع: 

 

ْرَداءِّ   -[ 913] َنا َأاَن اَنئٌِّم إِّْذ رَأَْيُت   -رضي هللا عنه  -)حم( أبو الدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »بـَيـْ
ي، َفظَنَـْنُت أَنَُّه َمْذُهوٌب بِّهِّ، فَأَتْـبَـْعُتُه َبَصرِّي، فـَُعمَِّد بِّهِّ إِّ  ، َأاَل َوإِّنَّ اإْلِّ َعُموَد اْلكَِّتابِّ اْحُتمَِّل مِّْن حَتْتِّ رَْأسِّ ميَاَن  ىَل الشَّامِّ

» لشَّامِّ نَي تـََقُع اْلفَِّْتُ ابِّ  . َأخرجه مسند أمحد. حِّ
ِد ْبِن    [[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح21733]مسند:   ِحيِح، َغْيُر ُمَحمَّ ]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 [ َعاِمٍر اأْلَْنَطاِكيِّ َوُهَو ِثَقةٌ 
 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوًما، َوَنَظَر إِّىَل    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  914] قَاَل: مسِّ
، فـََقاَل حَنَْو َذلَِّك، َوَنَظَر قَِّبَل ُكلِّّ  ، فـََقاَل: »اللَُّهمَّ َأْقبِّْل بُِّقُلوهبِِّّْم«، َوَنَظَر إِّىَل اْلعَِّراقِّ  أُُفٍق، فـََفَعَل َذلَِّك، َوقَاَل: »اللَُّهمَّ  الشَّامِّ

، َواَبرِّْك لََنا يفِّ ُمدِّاَن َوَصاعَِّنا«  . َأخرجه مسند أمحد. اْرزُقْـَنا مِّْن ََثََراتِّ اأْلَْرضِّ
 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ 14690]مسند: 

 

َنا َأاَن يفِّ    -رضي هللا عنه   -)حم( َعْمَرو ْبَن اْلَعاصِّ    -[ 915] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »بـَيـْ قَاَل: مسِّ
، فـََعَمَدْت بِّهِّ إِّىَل الشَّامِّ  ميَاُن َحْيُث تـََقُع اْلفَِّْتُ  َمَنامِّي، أَتـَْتينِّ اْلَماَلئَِّكُة َفَحَمَلْت َعُموَد اْلكَِّتابِّ مِّْن حَتْتِّ وَِّساَديتِّ ، َأاَل فَاإْلِّ

» لشَّامِّ  . َأخرجه مسند أمحد.ابِّ
[ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد العزيز بن عبيد هللا[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن  17775]مسند:  

ِ، َوُهَو َضِعيفٌ   [ ُعَبْيِد َّللاَّ
 

الشَّامِّيِّ   )حم(  -[  916] َعْبدِّ اَّللَِّّ  َحدََّثينِّ   -رضي هللا عنه    -أبو  الشَّامِّ  َأْهَل  اَي  يـَُقوُل:  خَيُْطُب  ُمَعاوِّيََة،  ْعُت  قَاَل: مسِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل  اُل طَائَِّفٌة مِّْن أُمَّيتِّ َعَلى احْلَقِّّ   تـَزَ اأْلَْنَصارِّيُّ قَاَل ُشْعَبُة يـَْعينِّ زَْيَد ْبَن َأْرَقَم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

»  . َأخرجه مسند أمحد. ظَاهِّرِّيَن، َوإِّيّنِّ أَلَْرُجو َأْن َتُكونُوُهْم اَي َأْهَل الشَّامِّ
،  [ ]شعيب: مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عبد هللا الشامي[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد  19290]مسند:   َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ

اِميُّ َذَكَرُه اْبُن َأِبي َحاِتٍم َوَلْم َيْجَرْحُه َأَحٌد، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  ِ الشَّ  [ ِحيحِ َوَأُبو َعْبِد َّللاَّ
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 دمشق 
قال: »إن ُفسطَاط املسلمني   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( أبو الدرداء   -[ 917]

 .يوم امللحمة ابلُغوطَةِّ إىل جانب مدينة يقال هلا: دمشُق، من خري مدائن الشام« أخرجه أبو داود
 ]شعيب: حديث صحيح[  [حديث صحيح [ ]األلباني: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: 6991]جامع: 

 

قال: »موضع ُفسطاط املسلمني يف املالحم: أرٌض   -صلى هللا عليه وسلم -)د( مكحول: أن رسوَل هللا   -[ 918]
 . (1)يقال هلا: الُغوطَة« أخرجه أبو داود 

 (  2)وَعمَّان« أخرجه أبو داود ويف رواية عنه موقوفاً قال: »لََيْمَخَرنَّ الرُّوُم الشَّاَم أربعني صباحاً ال ميتنع فيها إال دمشق 
 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل[  مرسل وهو صحيح بشواهده [ ]عبد القادر:  6992( ]جامع: 1)
 [  صحيح مقطوعا [ ]شعيب: مرسل[ ]عبد القادر:  6992]جامع: ( 2)

 
ثـََنا َأْصَحاُب حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   -[  919] َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل    )حم( َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ ُجَبرْيِّ ْبنِّ نـَُفرْيٍ، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: َحدَّ

ْمُتُ الْ  ْفَتُح َعَلْيُكُم الشَّاُم، فَإَِّذا ُخريِّّ َا  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َستـُ َدِّيَنٍة يـَُقاُل هَلَا: دَِّمْشُق، فَإِّهنَّ َمَنازَِّل فِّيَها، فـََعَلْيُكْم ِبِّ
" اْلُغوطَُة  هَلَا:  يـَُقاُل  ْرٍض  ِبَِّ َها  مِّنـْ َوُفْسطَاطَُها   ، مِّ اْلَماَلحِّ مَِّن  اْلُمْسلِّمِّنَي  أخرى،  َمْعقُِّل  رواية  َعَلْيُكُم  . ويف  ْفَتُح  »َسيـُ قَاَل: 

َا َمكَ  «الشَّاُم َوإِّنَّ هبِّ مِّ  . َأخرجه مسند أمحد. ااًن يـَُقاُل َلُه اْلُغوطَُة، يـَْعينِّ دَِّمْشَق، مِّْن َخرْيِّ َمَنازِّلِّ اْلُمْسلِّمِّنَي يفِّ اْلَماَلحِّ
َوُهَو  22323  ،17470]مسند:   َمْرَيَم  َأِبي  ْبُن  َبْكِر  َأُبو  َوِفيِه  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  وهذا  صحيح،  حديث  ]شعيب:   ]
 [ َضِعيفٌ 

 

 بيت املقدس                                                           
َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل تـََزاُل طَائَِّفٌة مِّْن أُمَّيتِّ    -رضي هللا عنه    -  أبو أمامة)حم(    -[  920] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

 «.ْم َأْمُر اَّللَِّّ َوُهْم َكَذلِّكَ  أيَْتِّيَـهُ َعَلى الدِّينِّ ظَاهِّرِّيَن َلَعُدوِّهِّْم قَاهِّرِّيَن اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم إِّالَّ َما َأَصاهَبُْم مِّْن أَلَْواَء َحَّتَّ 
»  . َأخرجه مسند أمحد.قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َوأَْيَن ُهْم؟ قَاَل: »بِّبَـْيتِّ اْلَمْقدِّسِّ َوَأْكَنافِّ بـَْيتِّ اْلَمْقدِّسِّ

ضعيف لجهالة عمرو بن    [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره دون قوله: "قالوا: يا رسول هللا، وأين هم... إلخ"، وهذا إسناد22320]مسند:  
ِ ِوَجاَدًة َعْن َخطِّ َأِبيِه، َوالطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ثِ  ْيباني الحضرمي[ ]الهيثمي: َرَواُه َعْبُد َّللاَّ  َقاٌت[ عبد هللا السَّ

 

 أهنار خمصوصة 
: »َسْيحان، وَجْيحان،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة   -[ 921]

 . والُفراُت، والنِّّيُل: كلٌّ من أهنار اجلنة« أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 6997]جامع: 
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 الباب التاسع: يف فضائل األعمال واألقوال 

 وفيه ثالثة عشر فصالا 

 اإلميان واإلسالم الفصل األول: يف فضل  
: »من  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( عبادة بن الصامت   -[ 922]

شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأنَّ حممدًا عبُده ورسولُه، وأن عيسى عبُد هللا ورسولُه، وكلمُته ألقاها إىل مرمي  
 ار حق: أدخله ]هللا[ اجلنة على ما كان من العمل«.وروٌح منه، واجلنُة والن

 ويف رواية »أدخله هللا من أبواب اجلنة الثمانية أيِّّها شاء« أخرجه البخاري ]ومسلم[. 
يقول: »من شهَد أن ال   -صلى هللا عليه وسلم  -وعند مسلم من حديث الصُّناحبي عن عبادة قال: مسعُت رسوَل هللا 

 رسوُل هللا حرََّم هللا عليه النار«. إله إال هللا وأن حممدًا 
َ تبكي؟   ويف رواية الرتمذي قال الصناحبي: »دخلت على عبادة بنِّ الصامت وهو يف املوت، فـََبَكْيُت، فقال: مهالً، ملِّ

ن حديث  فوهللا لَئِّن اسُتْشهِّدُت ألشهدنَّ لك، ولَئْن ُشفِّْعُت ألشفعنَّ لك، ولئن استطعُت ألنفعنَّك، مث قال: وهللا ما مِّ 
لكم فيه خري إال حدَّثتكموه، إال حديثاً واحدًا، وسأحدِّثكموه اليوم، وقد   -صلى هللا عليه وسلم -مسعُتُه من رسولِّ هللا  

يقول: »من شهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسوُل هللا   -صلى هللا عليه وسلم -ُأحيَط بنفسي، مسعُت رسوَل هللا 
 . حرَّم هللا عليه النار«

 [ ]صحيح[ 6998جامع: ]
 

صلى هللا عليه وسلم قال: قال هشام: »خَيُْرُج من   -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أنس بن مالك   -[ 923]
من قال: ال إله إال هللا، وكان يف قلبه من اخلري ما يَزِّن شعرية، أخرجوا من النار   -وقال شعبة: أخرِّجوا من النار  -النار 

خلري ما يزن بـُرَّة، أخرجوا من النار من قال: ال إله إال هللا، وكان يف قلبه من  من قال: ال إله إال هللا، وكان يف قلبه من ا
 اخلري ما يزن َذرَّة«. 

 وقد أخرجه البخاري ومسلم يف مجلة حديث طويل يرد يف »كتاب القيامة« من حرف القاف.
 . وقال شعبة: »ما يزن ُذرَة« خمففة. أخرجه الرتمذي 

 ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ حسن صحيح  هذا حديث]الترمذي: [ 6999]جامع: 
 

: خيرج من النار  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو سعيد اخلدري   -[ 924]
[.  40قال أبو سعيد: فمن شك فليقرأ }إن هللا ال يظلم مثقال َذرَّة{ ]النساء:  -من كان يف قلبه مثقال ذرَّة من اإلميان 

   .أخرجه الرتمذي
 ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ حسن صحيح هذا حديث ]الترمذي: [ 7000]جامع: 

 

: »من قال:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه   -)د( أبو سعيد اخلدري   -[ 925]
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 . رضيُت ابهلل رابً، وابإلسالم دِّيناً، وِبحمد رسواًل، َوَجَبْت له اجلنُة«. أخرجه أبو داود
 ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[  7001]جامع: 

 

: »إذا أسلم  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)س( أبو سعيد اخلدري   -[ 926]
كان أزلفها، وكان بعد ذلك القصاُص، كلُّ    العبد، َفَحُسن إسالُمه، َكَتَب هللا له كلَّ حسنة كان أْزَلفها، وحمَِّيْت كلُّ سيئة

 حسنة بعشر أمثاهلا، إىل سبعمائة ضِّعف، والسيئُة ِبثلها، إال أن يتجاوَز هللا عنها«. 
 . (2) ، واختصره البخاري تعليقاً عن مالك، ومل يذكر احلسنة(1) أخرجه النسائي 

  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[7002]جامع:  (1)
 [ ]معلق[  7002]جامع: ( 2)

 

قال: »إذا أحسن أحدُكم    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة    -[  927]
 إسالَمه، فكلُّ حسنة يعملها تكتُب له بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة، وكلُّ سيِّّئة يعملها تكتُب ِبثلها حَّت يلقى هللا«. 

 . أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 7003]جامع: 

 

، معنا أبو بكر  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: ُكنَّا قعودا حوَل رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  928]
من بني أظهران، فأبطأ علينا، فخشينا أن يـُْقَتَطع دوننا، وفزعنا    -صلى هللا عليه وسلم  -وعمر يف نـََفر، فقام رسوُل هللا  

أبتغي رسولَ  َفزِّع، فخرجُت  من  أوَل  النجار،  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا    فكنُت  لبين  لألنصار  أتيت حائطاً  ، حَّت 
بئر خارجَة   رَبيع يدخل يف جوف حائط من  فإذا  فلم أجد،  له ابابً؟  به هل أجد  قال:    -والربيع: اجلدول    -فُدْرت 

ول هللا، قال: ما  ، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم اي رس-صلى هللا عليه وسلم  -فاحتفزُت، فدخلُت على رسولِّ هللا  
شأُنك؟ قلت: كنَت بني أظهران، فقمَت فأبطأَت علينا، فخشينا أن تُقَتطع دوننا، ففزعنا، فكنُت أوَل من َفزَِّع، فأتيُت  

فقال:    -وأعطاين نعليه    -هذا احلائط، فاحتفزُت كما ُيتفز الثعلب، فدخلُت وهؤالء الناس ورائي، فقال: اي أاب هريرة  
ره ابجلنة، فكان أوَل  اذهب بنعليَّ هاتني ، فمن لقيَك من وراءِّ هذا احلائط يشهُد أن ال إله إال هللا، مستيقناً هبا قلُبه، فبشِّّ

بعثين هبما    -صلى هللا عليه وسلم  -من لقيُت عمر، فقال: ما هاَتن النعالن اي أاب هريرة؟ قلُت: هاَتن نعال رسولِّ هللا  
 هبا قلُبه بشَّرتُه ابجلنة، فضرَب عمر بني ثدَييَّ، فخررُت الْسيت، فقال: ارجع اي  من لقيُت يشهد أن ال إله إال هللا مستيقناً 

، فأجهْشُت ابلبكاء، وركبين عمر، فإذا هو على أثري، فقال  -صلى هللا عليه وسلم  -أاب هريرة، فرجعُت إىل رسولِّ هللا  
عمر، فأخربتُه ابلذي بعثتين به، فضرب بني    : ما لك اي أاب هريرة؟ فقلُت: لقيتُ -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا  

: اي عمر، ما محلك على ما فعلَت؟  -صلى هللا عليه وسلم  -َثْدَييَّ ضربة خَرْرُت الْسيت، فقال: ارجع، قال رسوُل هللا  
هبا ق  إله إال هللا مستيقناً  بنعليك من لقي يشهُد أن ال  أبعثَت أاب هريرة  لُبه بشَّره  قال: اي رسول هللا، ِبيب أنت وأمي، 

صلى هللا    -ابجلنة؟ قال: نعم، قال: فال تفعل، فإين أخشى أن يتَّكَِّل الناُس عليها، فخلِّّهم يعملون، فقال رسوُل هللا  
 . : »فخلِّّهم« أخرجه مسلم-عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 7004]جامع: 
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،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كنُت رِّْدَف رسولِّ هللا    -رضي هللا عنه    -( معاذ بن جبل حم )خ م ت   -[ 929]
رة الرَّْحل، قال: اي معاَذ بَن جبل، قلُت: لبيك اي رسول هللا وسعديك، مث سار ساعة، مث قال: اي   ليس بيين وبينه إال مؤخِّ

مث قال: اي معاذ بن جبل، فقلُت: لبيك اي رسول هللا  معاذ بن جبل، قلُت: لبيك اي رسول هللا وسعديك، مث سار ساعة، 
وسعديك، قال: هل تدري ما حقُّ هللا على العباد؟ قال: قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: فإن حقَّ هللا على العباد: أن  

ل: هل  يعبدوه وال يشركوا به شيئاً، مث سار ساعة، مث قال: اي معاذ بن جبل، قلُت: لبيك اي رسول هللا وسعديك، قا
 تدري ما حقُّ العباد على هللا إذا فعلوا ذلك؟ قلُت: هللا ورسوله أعلم، قال: حقُّ العباد على هللا: أن ال يعذِّهَبم«.

على محار يقال له: ُعَفري، فقال: اي معاذ، هل تدري   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: »كنُت رِّْدَف رسولِّ هللا 
ا حقُّ العباد على هللا؟ قلُت: هللا ورسوله أعلم، قال: فإن حقَّ هللا على العباد أن يعبدوه وال  ما حقُّ هللا على العباد، وم

ُر الناس، قال:   يشركوا به شيئاً، وحقُّ العباد على هللا: أن ال يعذِّب من ال يشرك به شيئاً، فقلُت: اي رسول هللا: أفال أبشِّّ
ْرهم فيتَّكُِّلوا«.   ال تبشِّّ

 : »أتدري ما حقُّ هللا على العباد؟ ... وذكر حنو األوىل«.  -صلى هللا عليه وسلم  -اذ: قال رسوُل هللا ويف رواية: قال مع
ومعاذ بن جبل رديفه على الرَّْحل، قال: اي معاذ، قال:   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عن أنس »أن رسوَل هللا 

يشهُد أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا عبُده ورسولُه، إال حرَّمه   مث قال: ما من عبد  -ثالاثً  -لبيك اي رسول هللا وسعديك 
ًا«   هللا على النار، قال: اي رسول هللا، أفال ُأخرب هبا الناس فيستبشروا؟ قال: إذًا يتَّكلوا، فأخرب هبا معاذ عند موته أتَثُّ

 أخرجه البخاري ومسلم. 
 ميديُّ. وهذه الزايدة األخرية جعلها من مسند أنس، كذا قال احل

: »أتدري ما حقُّ هللا على العباد؟ فقلُت: هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قال: قال رسوُل هللا 
أعلم، قال: فإن حقَّه عليهم: أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً، قال: فتدري ما حقُّهم على هللا إذا فعلوا ذلك؟ قلت: هللا  

 .ال يعذِّهَبم«ورسوله أعلم، قال: أن 
َما َحقُّ اَّللَِّّ َعَلى عَِّبادِّهِّ؟«  ويف رواية يف مسند أمحد،   َتْدرِّي  فـََقاَل: »َهْل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ قَاَل: ُكْنُت رِّْدَف 

يـَْعُبُدوُه َواَل ُيْشرُِّكوا بِّهِّ   َأْعَلُم. قَاَل: »َأْن  َوَرُسولُُه   ُ اْلعَِّبادِّ َعَلى اَّللَِّّ إَِّذا فـََعُلوا  قـُْلُت: اَّللَّ َتْدرِّي َما َحقُّ  ًئا« قَاَل: »َهْل  َشيـْ
أُ  َأاَل  اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  قـُْلُت:  قَاَل:  َحدِّيثِّهِّ،  َمْعَمٌر، يفِّ  قَاَل  يـَُعذِّهَبُْم«،  َواَل  هَلُْم  يـَْغفَِّر  َأْن  »َدْعُهْم  َذلَِّك؟  قَاَل:  النَّاَس؟  ُر  َبشِّّ

 .  يـَْعَمُلوا«
ًئا ُيَصلِّّ يف رواية اثنية يف املسند،  و  َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َلقَِّي اَّللََّ اَل ُيْشرُِّك بِّهِّ َشيـْ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ي  قَاَل: مسِّ

ُرُهْم اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل:  »َدْعُهْم يـَْعَمُلوا«.  اخْلَْمَس، َوَيُصوُم رََمَضاَن ُغفَِّر َلُه« قـُْلُت: َأَفاَل أَُبشِّّ
يـَُفقُِّّه النَّاَس، َأنَّ  ويف رواية اثلثة يف مسند أمحد عن   ْبُن اخْلَطَّابِّ إِّىَل الشَّامِّ  بـََعَثُه ُعَمُر  َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َغْنٍم، َوُهَو الَّذِّي 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َاٍر َلُه، يـَُقاُل َلُه يـَْعُفوٌر َرَسُنُه مِّْن لِّيٍف، مثَّ قَاَل   ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َحدَّثَُه، َعنِّ النَّيبِّ أَنَُّه رَكَِّب يـَْوًما َعَلى محِّ
ْر اَي َرُسوَل اَّللَِّّ. فـََقاَل: »ارَْكْب«. فَـ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ارَْكْب اَي ُمَعاُذ«. فـَُقْلُت: سِّ ُّ َصلَّى هللاُ  بَِّنا،  َرَدفْـُتُه َفُصرَِّع احلَِّماُر  النَّيبِّ

ي َأَسًفا، مثَّ فـََعَل َذلَِّك الثَّ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْضَحُك، َوُقْمُت َأذُْكُر مِّْن نـَْفسِّ انَِّيَة، مثَّ الثَّالَِّثَة فـَرَكَِّب، َوَساَر بَِّنا  فـََقاَم النَّيبِّ
ا، مثَّ قَاَل: »اَي ُمَعاُذ َهْل َتْدرِّي َما َحقُّ اَّللَِّّ َعَلى اْلعَِّبادِّ؟« فـَُقْلُت:  احلَِّماُر فََأْخَلَف َيَدُه َفَضَرَب َظْهرِّي بَِّسْوٍط َمَعُه َأْو َعصً 
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ًئا«.  ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: »فَإِّنَّ َحقَّ اَّللَِّّ َعَلى اْلعَِّبادِّ َأْن يـَْعُبُدوُه َواَل ُيْشرُِّكوا بِّهِّ َشيـْ ُ، مثَّ   اَّللَّ  َأْخَلَف  قَاَل: مثَّ َساَر َما َشاَء اَّللَّ
ُ  َيَدُه َفَضَرَب َظْهرِّي. فـََقاَل: »اَي ُمَعاُذ، اَي اْبَن أُمِّّ ُمَعاٍذ، َهْل َتْدرِّي َما َحقُّ اْلعَِّبادِّ َعَلى اَّللَِّّ إِّذَ  ا ُهْم فـََعُلوا َذلَِّك؟« قـُْلُت: اَّللَّ

َلُهُم اجْلَنََّة«. َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: »فَإِّنَّ َحقَّ اْلعَِّبادِّ َعَلى اَّللَِّّ إَِّذا فـَعَ   َأخرجه مسند أمحد.  ُلوا َذلَِّك َأْن يُْدخِّ
]مسند:  7005]جامع:   ]صحيح 22009  ،13742  ،22073  ،22028  ، 21994[  ضعيفة  -[  والثالثة  الثانية  أحمد  روايتي   [ أسانيد 

 

: »من كان آخُر  -وسلمصلى هللا عليه    -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -( معاذ بن جبل  حم  )د  -[  930]
 . (1) كالمه: ال إله إال هللا دخَل اجلنة«. أخرجه أبو داود

ْبَن َعْبدِّ اَّللَِّّ  ويف رواية يف مسند أمحد عن   اْلَوفَاُة.    -رضي هللا عنه    -َجابَِّر  نَي َحَضَرْتُه  ُمَعاًذا حِّ َأْخرَباََن َمْن َشهَِّد  قَاَل: 
َعَلْيهِّ َوسَ  ْعُتُه مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُفوا َعينِّّ َسْجَف اْلُقبَّةِّ ُأَحدِّثُُكْم َحدِّيثًا مسِّ رًَّة: ُأْخربُُِّكْم بَِّشْيٍء لََّم، َوقَاَل مَ يـَُقوُل: اْكشِّ

ْعُتُه مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مَلْ مَيْنَـْعينِّ َأْن ُأَحدَِّثُكُموُه إِّالَّ َأْن تـَتَّكِّلُ  ْعُتُه يـَُقوُل: »َمْن َشهَِّد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ  مسِّ وا مسِّ
ُ خُمْلًِّصا مِّْن قـَْلبِّهِّ، َأْو يَقِّي اُر«. َأخرجه  ًنا مِّْن قـَْلبِّهِّ، مَلْ َيْدُخلِّ النَّاَر، َأْو َدَخَل اجْلَنََّة،« َوقَاَل َمرًَّة: »َدَخَل اجْلَنََّة َومَلْ مَتَسَُّه النَّ اَّللَّ

 . (2) مسند أمحد 
 [ ]عبد القادر: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[  7006]جامع: ( 1)

حيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الواسطة المبهمة التي روى عنها جابر بن عبد هللا  [ ]شعيب: حديث ص22060]مسند:  (2)
 الصحابي[  

 

قال: »أَتين جربيل   -صلى هللا عليه وسلم  -: أنَّ النيب -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أبو ذر الغفاري   -[ 931]
 فبشََّرين، أنَّه َمْن مات من أمَّتَِّك ال ُيْشرُِّك ابهلل شيئاً دخل اجلنَة، فقلُت: وإن زّن وإن َسرق؟ قال: وإن زّن وإن سرق«. 

ل: »ما من عبد قال: ال إله إال هللا، مث مات على ذلك إال دخل اجلنة«  قا -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: أنَّه 
قلُت: وإن زّن وإن سرق؟ قال: وإن زّن وإن سرق، مث قال يف الرابعة: »على رَْغمِّ أنفِّ أيب ذر« وفيه »أتيُته وعليه ثوب  

 أبيُض« أخرجه البخاري ومسلم.
»قال يل جربيل عليه السالم: َمْن مات من أمَّتِّك ال ُيْشرُِّك   قال: -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري: أن رسوَل هللا 

   . ابهلل شيئاً دخَل اجلنَة، ومل َيْدُخلِّ النَّاَر«، قلت: وإن زّن وإن سرق؟ قال: »نعم«، وأخرج الرتمذي األوىل
 ومسلم.  وقد تقدَّم يف »الباب اخلامس« من هذا الباب رواية طويلة تتضمَّن هذا احلديث عن أيب ذر للبخاري

 [ ]صحيح[ 7007]جامع: 
 

: »َمْن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه   -( عبد هللا بن مسعود حم )خ م  -[ 932]
 مات ُيْشرُِّك ابهلل شيئاً دخَل النَّاَر، وقلُت ]أان[ : َمْن مات ال يشرك ابهلل شيئاً دخل اجلنة«. 

قال: »َمْن مات ال ُيْشرِّك ابهلل شيئاً دخل اجلنة، وقلت أان:   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية ابلعكس أن رسوَل هللا 
 من مات يشرك ابهلل شيئاً دخل النار«. 

كلمة، وقلت أخرى، قال: َمْن مات ُيعل هلل نّدًا دخل النار،    -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: قال رسوُل هللا 
 ّدًا دخل اجلنة. وقلت: من مات ال َُيَْعُل هلل نِّ 

 . أخرج البخاري األوىل والثالثَة، وأخرج مسلم األوىل والثانية
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ْعُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " َمْن َجَعَل َّللَِِّّّ نِّدًّا، َجَعَلُه هللاُ يفِّ النَّارِّ "،   قال: ويف رواية يف مسند أمحد،  مسِّ
ْنُه: َمْن َماَت اَل َُيَْعُل َّللَِِّّّ نِّدًّا، َأْدَخَلُه هللاُ اجْلَنََّة، َوإِّنَّ َهذِّهِّ الصَّ وقَاَل: َوُأْخَرى  نَـُهنَّ  َأُقوهُلَا، مَلْ َأمْسَْعَها مِّ َلَواتِّ َكفَّارَاٌت لَِّما بـَيـْ

 . َأخرجه مسند أمحد. َما اْجُتنَِّب اْلَمْقَتلُ 
 [ ]صحيح[ 3865، 3811[ ]مسند: 7008]جامع: 

 

َبتان« قال رجل:  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( جابر    -[  933] َتان ُموجِّ : »ثِّنـْ
اجلنة«.  َدَخَل  شيئاً  ُيْشرُِّك  ال  مات  وَمْن  النَّاَر،  َدخَل  ابهلل  شيئاً  ُيْشرِّك  مات  »َمن  قال:  بتان؟  املوجِّ ما  هللا،  رسول   اي 

: »َمْن َلقَِّي هللا عزَّ وجلَّ ال ُيْشرُِّك به شيئاً دخَل اجلنة، وَمْن َلقَِّيه  -لى هللا عليه وسلمص -ويف رواية قال: قال رسوُل هللا  
 . ُيْشرِّك به دخل النَّار« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 7009]جامع: 

 

صلى هللا عليه    -قال: أخربين حممود بن الربيع: أنه َعَقَل رسوَل هللا    -رمحه هللا    -)خ م( حممد بن شهاب    -[  934]
وكان ِمن شهد    -، وَعَقَل جَمَّة جَمَّها يف وجهه من بئر كانت يف دارهم، وزعم أنه مسع عِّْتبان بَن مالك األنصاريَّ  -وسلم

يقول: كنُت ُأَصلِّّي لقومي بين سامل، وكان َُيُول بيين وبينهم واد، إذا جاءت    -صلى هللا عليه وسلم  -بدرًا مع النيبِّّ  
، فقلُت له: إين أنكرُت َبَصرِّي،  -صلى هللا عليه وسلم  -األمطاُر َيُشقُّ عليَّ اجتيازه قِّبل مسجدهم، فجئُت رسوَل هللا  

يازه، فودِّْدُت أنك أتيت فتصلِّّي يف بييت  وإن الوادي الذي بيين وبني قومي يسيل إذا جاءت األمطار، فيشق عليَّ اجت
:  »سأفْـَعُل« فغدا عليَّ رسوُل هللا وأبو بكر، بعدما اشتدَّ -صلى هللا عليه وسلم  -مكاانً أختَُِّّذُه ُمصّلى، فقال رسوُل هللا  

صلَِّّي من بيتك« ؟  ، فأذِّْنُت له، فلم ُيلس، حَّت قال: »أين حتبُّ أن أ-صلى هللا عليه وسلم  -النهار، واستأذن النيبُّ  
بُّ أن ُيَصلَِّّي فيه، فقام رسوُل هللا  فكربََّ، وَصَفْفَنا وراءه، فصلَّى   -صلى هللا عليه وسلم -فأشرُت له إىل املكان الذي أحِّ

الدار أنَّ رسوَل هللا   عليه  صلى هللا    -ركعتني، مث َسلَّم وسلَّْمنا حني َسلَّم، فحَبْسُته على َخزِّير ُيصَنع له، فسمع أهُل 
يف بييت، فثاَب رَِّجال منهم، حَّت َكثـَُر الرِّجال يف البيت، فقال رَُجل: ما فـََعَل َمالِّك؟ ال ُأراه! فقال رَُجل منهم:    -وسلم

: »ال تـَُقْل ذلك، أال تراه قال: ال إله إال هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك منافِّق، ال ُيِّبُّ هللا ورسولَه، فقال رسوُل هللا  
لك وجَه هللا عزَّ وجل« ؟ فقال: هللا ورسوله أعلم، أمَّا حنن فوهللا ما نرى ُودَّه وال حديثه إال إىل املنافقني، فقال  يبتغي بذ

يبتغي بذلك وجه هللا«. -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا   إله إال هللا،  النار من قال: ال   : »فإن هللا قد حرَّم على 
يف غزوته اليت ُتويف فيها، ويزيُد   -صلى هللا عليه وسلم  -م أبو أيُّوب صاحب رسولِّ هللا  قال حممود: فحدَّثـُْتها قوماً فيه 

قال ما    -صلى هللا عليه وسلم  -بُن معاوية عليهم ِبرض الرُّوم، فأنكرها عليَّ أبو أيوب، وقال: وهللا ما أظنُّ رسوَل هللا  
أس إن  فجعلُت هلل عليَّ  فَكرُب ذلك عليَّ،  َقطُّ،  ذلك  بَن  قلَت  عتبان  عنها  أسأل  أن  من غزويت:  أْقفِّل  لمين هللا حَّت 

ْرُت حَّت َقدِّْمُت املدينَة، فأتيُت بين سامل  ،  مالك، إن وجدتُه َحّياً يف مسجد قومِّهِّ، ففعلُت، فأهَلْلُت حبَِّجَّة أو ُعْمَرة، مث سِّ
وأخربتُه َمْن أان، مث سألُتُه عن ذلك احلديث؟   فإذا عِّتباُن شيخ أعمى ُيصلِّّي لقومه، فلما سلَّم من الصالة، َسلَّْمُت عليه،

 فحدَّثنيه كما حدَّثنيه أول مرة. 
ويف رواية: قال ابن شهاب: مث سألُت احلصنَي بَن حممد األنصاريَّ، وهو أحد بين سامل، وهو من َسَراَتم، عن حديث  

 حممود بن الربيع، فصدَّقه بذلك.
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ن؟ قال الزهري: مث نزلْت بعد ذلك فرائُض وأمور نـَُرى أن  ويف رواية: فقال رجل: أيَن َمالُِّك بُن الدُّ  ْخُشنِّ، أو الدَُّخْيشِّ
 األمر انتهى إليها، فمن استطاع أن ال يـَْغرَتَّ فال يـَْغرَتَّ. أخرجه البخاري ومسلم. 

يف   أصابين  فقال:  عنَك،  بلغين  حديث  فقلُت:  مالك،  بَن  عِّْتبان  فلقيُت  املدينَة،  َقدِّْمُت  قال:  بعُض  وملسلم  َبَصري 
ُذه ُمَصلَّى، قال: فأَتين    -صلى هللا عليه وسلم  -الشيء، فبعثُت إىل رسولِّ هللا  بُّ أن أتتَيين تصلِّّي يف منزيل، فأختَّ أين أحِّ

ومن شاء هللا من أصحابه، فدخل، فهو يصلِّّي يف منزيل، وأصحابه يتحدَّثون بينهم مث    -صلى هللا عليه وسلم   -النيبُّ  
  -ذلك وكِّرْبَه إىل مالكِّ بن ُدْخُشم، قال: َودُّوا أنه دعا عليه فهلك، ودُّوا أنه أصابه َشّر، فقضى رسوُل هللا  أسندوا ُعْظُم 

صالَته، وقال: »أليس يشهد: أن ال إله إال هللا، وأين رسول هللا؟« قال: إنه يقول ذلك وما هو    -صلى هللا عليه وسلم
َتْطَعمه« قال أنس: فأعجبين هذا  يف قلبه، قال: »ال يشهُد أحد أن ال إله إال  هللا، وأين رسول هللا، فيدخل النار، أو 

 . احلديث، فقلت البين: اْكُتبه، فكتبه

 [ ]صحيح[ 7010]جامع: 
 

قال: قلُت: اي رسوَل هللا َمْن أْسَعُد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال:    -رضي هللا عنه    -)خ( أبو هريرة    -[  935]
ْرصِّك على احلديث، أسعُد النَّاسِّ بِّشفاعيت يوَم القيامةِّ   »لقد ظننُت أن ال يسأَلين عن هذا أوََّل منك، لَِّما رأيُت من حِّ

 .لِّصاً من قلبه«. أخرجه البخاريَمن قال: ال إله إال هللا، خالصاً خمُْ 
 [ ]صحيح[ 7011]جامع: 

 

قال: »َعَجباً ألمر املؤمن! إنَّ أْمَره    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( صهيب    -[  936]
ضرَّاُء َصرَب، فكان خرياً  ُكلَّه له خري، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابْتُه َسرَّاُء شكر، فكان خريًا له، وإن أصابْتُه  

 . له« أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 7012]جامع: 

 

قال: »والذي نفُس حممد بيده،    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  937]
األمَّةِّ   هذه  من  أحد  يب  يسمُع  نصرايّن    -ال  وال  من -يهودِّّي  إال كان  به،  ْلُت  ُأْرسِّ ابلذي  يُؤمِّْن  مل  ]و[  ميوت  ]مث[ 

 . أصحابِّ النَّار« أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 7013]جامع: 

 

هِّ ُسْعَدى اْلُمرِّيَّةِّ قَاَلْت: َمرَّ ُعَمُر  )جه(  -[ 938]  -رضي هللا عنه  -بِّطَْلَحَة  -رضي هللا عنه   -َُيْىَي ْبنِّ طَْلَحَة، َعْن أُمِّّ
ْعُت َرُسوَل  بـَْعَد َوفَاةِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: َما َلَك َكئِّيًبا؟ َأَساَءْتَك   إِّْمَرُة اْبنِّ َعمَِّّك؟ قَاَل: اَل، َوَلكِّْن مسِّ

يَفتِّهِّ، َوإِّنَّ َجَسَدُه َوُروَحُه  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّيّنِّ أَلَْعَلُم َكلَِّمًة اَل يـَُقوهُلَا َأَحٌد عِّْنَد َمْوتِّهِّ إِّالَّ َكا َنْت نُورًا لَِّصحِّ
َدانِّ هلََ  َ، قَاَل: َأاَن َأْعَلُمَها، هَِّي الَّيتِّ َأرَاَد َعمَُّه َعلَ لََيجِّ «. فـََلْم َأْسأَْلُه َحَّتَّ تـُُويفِّّ ًئا  ا َرْوًحا عِّْنَد اْلَمْوتِّ َها، َوَلْو َعلَِّم َأنَّ َشيـْ يـْ

َها، أَلََمَرُه " أخرجه ابن ماجه نـْ  . َأجْنَى َلُه مِّ

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: اختلف على الشعبي فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن أبي طلحة عن أبيه وقيل عنه عن يحيى 3795  ]ماجه:
 [ ]شعيب: إسناده صحيح ]األلباني: صحيح[ [عن أمه سعدى عن طلحة وقيل عنه عن طلحة مرسال 
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َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّْن نـَْفٍس مَتُوُت  قَاَل: قَاَل  -رضي هللا عنه  - معاذ بن جبل )جه(  -[ 939]
ُع َذلَِّك إِّىَل قـَْلبِّ  ُ َوَأيّنِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَْرجِّ ُ هَلَا«َتْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ أخرجه ابن    ُموقٍِّن إِّالَّ َغَفَر اَّللَّ

 .ماجه

]شعيب:   ]األلباني: حسن صحيح[ [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة من طرق 3796 اجه:]م
 حديث صحيح، وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل هصان بن الكاهل[ 

 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َعَبَد اَّللََّ اَل ُيْشرُِّك بِّهِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( ُعَباَدة ْبنِّ الصَّامِّتِّ   -[  940] َأنَّ النَّيبِّ
ُلُه مِّْن َأيِّّ أَبـَْوا َع َوَأطَاَع، فَإِّنَّ اَّللََّ يُْدخِّ ًئا فََأقَاَم الصَّاَلَة، َوآَتى الزََّكاَة، َومسِّ َ  َشيـْ بِّ اجْلَنَّةِّ َشاَء، َوهَلَا ََثَانَِّيُة أَبـَْواٍب، َوَمْن َعَبَد اَّللَّ

خلَِّيا  َع َوَعَصى، فَإِّنَّ اَّللََّ مِّْن َأْمرِّهِّ ابِّ ًئا َوَأقَاَم الصَّاَلَة، َوآَتى الزََّكاَة، َومسِّ َُه، َوإِّْن َشاَء َعذَّبَُه«.  اَل ُيْشرُِّك بِّهِّ َشيـْ رِّ إِّْن َشاَء َرمحِّ
 سند أمحد. َأخرجه م
، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاتٌ 22768]مسند:   [ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ

 

اخْلُْدرِّيِّّ    -[  941] َسعِّيٍد  أبو  اَل    -رضي هللا عنه    -)حم(  َماَت  َوَسلََّم: »َمْن  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
ًئا َدَخَل اجْلَنََّة«. َأخرجه مسند أمحد.  َّللَِّّ َشيـْ  ُيْشرُِّك ابِّ

 رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح[ [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: 11751]مسند: 
 

َنَما حَنُْن يفِّ َسَفٍر َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،    -رضي هللا عنه    -)حم( ُسَهْيل اْبنِّ اْلبَـْيَضاءِّ   -[  942] قَاَل: بـَيـْ
 َصْوَتُه َمرََّتنْيِّ َأْو َثاَلاًث ُكلُّ َذلَِّك ُيِّيُبُه َوَأاَن َردِّيُفُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي ُسَهْيُل اْبَن اْلبَـْيَضاءِّ«، َورََفعَ 

ْن َكاَن َبنْيَ َيَدْيهِّ، َوحلَِّقُه َمْن َكاَن  ُسَهْيٌل، َفَسمَِّع النَّاُس َصْوَت َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفظَنُّوا أَنَُّه يُرِّيُدُهْم، َفُحبَِّس مَ 
ُ َحرَّ َخْلَفُه، َحَّتَّ إَِّذا   َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَُّه َمْن َشهَِّد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ َعَلى النَّارِّ،  اْجَتَمُعوا، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   ُ َمُه اَّللَّ

 َوَأْوَجَب َلُه اجْلَنََّة«.  
َعَلْيهِّ َوسَ  َا  ويف رواية أخرى، قَاَل: اَنَدى َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َلٍة، َوَأاَن َردِّيُفُه: »اَي ُسَهْيُل اْبَن بـَْيَضاَء« رَافًِّعا هبِّ لََّم َذاَت لَيـْ

يـََتَكلََّم بِّشَ  َأْن  َوَأَماَمَنا فَاْجَتَمُعوا، َوَعلُِّموا أَنَُّه يُرِّيُد  َع َمْن َخْلَفَنا،  ُ  ْيٍء، " إِّنَُّه َمْن قَاَل: اَل إَِّلَه إِّالَّ َصْوَتُه مَِّرارًا، َحَّتَّ مسِّ  اَّللَّ
َا مَِّن النَّارِّ ".  َا اجْلَنََّة، َوَأْعتَـَقُه هبِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه هبِّ  َأْوَجَب اَّللَّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
]الهيثمي: رواه أحمد  15840،  15839،  15739،  15738]مسند:   لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[  [ ]شعيب: مرفوعه صحيح 

ومداره ع "الكبير"،  في  ابن عباس  والطبراني  مرساًل، وعن  بيضاء  بن  ُروي عن سهيل  قد  حاتم:  أبي  ابن  قال  الصلت،  بن  سعيد  لى 
 [ متصالً 

 

َع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل:    -رضي هللا عنه    -عقبة بن عامر)حم(    -[  943] قَاَل: َحدََّثينِّ ُعَمُر أَنَُّه مسِّ
ْئَت« »َمْن َماَت  رِّ، قِّيَل َلُه اْدُخلِّ اجْلَنََّة مِّْن َأيِّّ أَبـَْوابِّ اجْلَنَّةِّ الثََّمانَِّيةِّ شِّ َّللَِّّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ  . َأخرجه مسند أمحد. يـُْؤمُِّن ابِّ

َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب،  [ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفي ِإْسَناِدِه  97]مسند:  
 [ َوَقْد ُوثِّقَ 

 



250 

 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َمْن َلقَِّي هللَا اَل ُيْشرُِّك   -رضي هللا عنه  -َسَلَمة ْبنِّ نـَُعْيٍم  )حم(  -[ 944]
ًئا َدَخَل اجْلَنََّة، َوإِّْن َزَّن، َوإِّْن َسَرَق "  َأخرجه مسند أمحد.. بِّهِّ َشيـْ

 [ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ 22464، 18284]مسند: 
 

ُ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َمْن قَاَل: اَل إَِّلَه إِّالَّ    -رضي هللا عنه    -أبو الدرداء)حم(    -[  945] اَّللَّ
« قـُْلُت: َوإِّْن َزَّن، َوإِّْن َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َدَخَل اجْلَنََّة " قَاَل: قـُْلُت: َوإِّْن َزَّن َوإِّْن َسَرَق؟ قَاَل: »َوإِّْن َزَّن، َوإِّْن َسَرقَ 

إِّْن َزَّن، َوإِّْن َسَرَق َعَلى رَْغمِّ أَْنفِّ َأيبِّ الدَّْرَداءِّ«  َسَرَق؟ قَاَل: »َوإِّْن َزَّن، َوإِّْن َسَرَق« قـُْلُت: َوإِّْن َزَّن، َوإِّْن َسَرَق؟ قَاَل: »وَ 
َعلُِّموا إِّْن  النَّاَس  فَإِّنَّ  ْع،  اْرجِّ فـََقاَل:  ُعَمُر،  فـََلقَِّيينِّ  قَاَل:   ، النَّاسِّ يفِّ  َا  هبِّ ُاَندَِّي  ألِّ َفَخَرْجُت  َها،    قَاَل:  َعَليـْ اتََّكُلوا  َذِّهِّ،  هبِّ

 ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َصَدَق ُعَمُر«. َأخرجه مسند أمحد. فـََرَجْعُت فََأْخرَبْتُُه َصلَّ 
  ِإْسَنادُ [ ]شعيب: صحيح لكن من حديث أبي ذّر[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، وَ 27527،  27491]مسند:  

، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة، َوَقِد اْحَتجَّ ِبِه َغْيُر َواِحدٍ   [ َأْحَمَد َأَصحُّ
 

ُلوا َعَلْيهِّ فـَقَ   -[  946] ُلوا َعَليَّ النَّاَس فَُأْدخِّ َر قَاَل: َأْدخِّ ْعُت  )حم( أبو َصالٍِّح، َعْن ُمَعاذِّ ْبنِّ َجَبٍل، أَنَُّه إِّْذ ُحضِّ اَل: إِّيّنِّ مسِّ
ًئا َجَعَلُه   ُ يفِّ اجْلَنَّةِّ« َوَما ُكْنُت ُأَحدُِّثُكُموُه، إِّالَّ عِّْنَد  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َماَت اَل ُيْشرُِّك ابَِّّللَِّّ َشيـْ اَّللَّ

ي َوَما   ْرَداءِّ، فـََقاَل: َصَدَق َأخِّ ْرَداءِّ، فَأَتـَْوا َأاَب الدَّ َكاَن ُُيَدِّثُُكْم بِّهِّ إِّالَّ عِّْنَد َمْوتِّهِّ.  اْلَمْوتِّ َوالشَّهِّيُد َعَلى َذلَِّك ُعَومْيٌِّر أَبُو الدَّ
 محد. َأخرجه مسند أ

أبا  27547]مسند:   أن  إال  الصحيح،  رجال  ورجاله  أحمد،  رواه  ]الهيثمي:  النقطاعه[  اسناد ضعيف  وهذا  حديث صحيح،  ]شعيب:   ]
 [ صالح لم يسمع من معاذ بن جبل

 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »عَ   -رضي هللا عنه   -أنس بن مالك)حم(   -[  947] ْعُت النَّيبِّ ْبُت لِّْلُمْؤمِّنِّ إِّنَّ  قَاَل: مسِّ جِّ
 اَّللََّ مَلْ يـَْقضِّ َقَضاًء، إِّالَّ َكاَن َخرْيًا َلُه«.  

ْبُت لِّْلُمْؤمِّنِّ، إِّنَّ اَّللََّ اَل يـَْقضِّي لِّلْ  ُمْؤمِّنِّ َقَضاًء إِّالَّ َكاَن َخرْيًا  ويف رواية أخرى، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َعجِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  َلُه« أَبُو حَبٍْر امْسُُه ثـَْعَلَبُة ".

[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه، 12906،  12160]مسند:  
َم َرُسوُل َّللاَِّ  ِحيِح   َعَلْيِه َوَسلََّم«، ُثمَّ َقاَل: َفَذَكَرُه، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت، َوَأَحُد َأَساِنيِد َأِبي َيْعَلى ِرَجاُلُه ِرَجا َصلَّى َّللاَُّ  -ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: »َتَبسَّ ُل الصَّ
 [ َغْيَر َأِبي َبْحٍر َثْعَلَبَة َوُهَو ِثَقةٌ 

 

َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َعَجًبا لِّْلُمْؤمِّنِّ، اَل يـَْقضِّي  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك)حم(    -[  948]
ًئا إِّالَّ َكاَن َخرْيًا َلُه«. َأخرجه مسند أمحد.  ُ َلُه َشيـْ  اَّللَّ

ِ  ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه، ِإالَّ َأنَُّه قَ   [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن 20283]مسند:   َم َرُسوُل َّللاَّ   -اَل: »َتَبسَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم«، ُثمَّ َقاَل: َفَذَكَرُه، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت، َوَأَحُد َأَساِنيِد َأِبي َيْعَلى رِ  ِحيِح َغْيَر َأِبي َبْحٍر َثْعَلَبَة َوُهَو ِثَقةٌ َصلَّى َّللاَّ  [ َجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

ْبُت لِّلُمْؤمِّنِّ،    -رضي هللا عنه    -أيب وقاصسعد بن  )حم(    -[  949] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َعجِّ
يَبٌة محَِّد اَّللََّ َوَصرَبَ، فَاْلُمْؤمُِّن يـُْؤَجُر يفِّ   يـُْؤَجَر يفِّ اللُّْقَمةِّ  ُكلِّّ َأْمرِّهِّ، َحَّتَّ إِّْن َأَصابَُه َخرْيٌ محَِّد اَّللََّ َوَشَكَر، َوإِّنِّ أَصابـَْتُه ُمصِّ

 يـَْرفـَُعَها إِّىَل يفِّ اْمَرأَتِّهِّ«. 
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ْبُت مِّْن َقَضاءِّ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ لِّلُمْؤمِّنِّ، إِّنِّ أَصابَُه َخرْيٌ محَِّد رَبَُّه َوَشَكَر،   يَبةٌ  ويف رواية أخرى، قال: »َعجِّ َوإِّنِّ أَصابـَْتُه ُمصِّ
 ْؤَجُر يفِّ ُكلِّّ َشْيٍء َحَّتَّ يفِّ اللُّْقَمةِّ يـَْرفـَُعَها إِّىَل يفِّ اْمَرأَتِّهِّ«. َأخرجه مسند أمحد. محَِّد رَبَُّه َوَصرَبَ، اْلُمْؤمُِّن يُـ 

ِرَجاُل  1487،  1575،  1531،  1492]مسند:   ِرَجاُلَها  َأْحَمَد  َأَساِنيُد  ]الهيثمي:  صحيح[  إسناده  ]شاكر:  حسن[  إسناده  ]شعيب:   ]
ِحيِح[   الصَّ

 

ْعُت َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعْمرِّو ْبنِّ الْ   -[  950] ، قَاَل: نـََزَل رَُجٌل َعَلى َمْسُروٍق فـََقاَل: مسِّ َعاصِّي، يـَُقوُل: )حم( أبو َأمْحََد الزَُّبرْيِّيِّّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َلقَِّي اَّللََّ، َوُهَو اَل ُيْشرُِّك بِّهِّ   ًئا َدَخَل اجْلَنََّة، َومَلْ َتُضرَُّه َمَعُه َخطِّيَئٌة،  مسِّ َشيـْ

نـَُعْيٍم يفِّ َحدِّيثِّ  أَبُو  َمَعُه َحَسَنٌة« قَاَل  َفْعُه  تـَنـْ َومَلْ  َلقَِّيُه َوُهَو ُمْشرٌِّك بِّهِّ َدَخَل النَّاَر،  َلْو  َأْو َشْيٌخ مِّْن َأْهلِّ  َكَما  هِّ: َجاَء رَُجٌل 
ْعُت َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعْمٍرو يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمنْ   اْلَمدِّيَنةِّ، فـَنَـَزَل َعَلى َ    َمْسُروٍق فـََقاَل: مسِّ َلقَِّي اَّللَّ

َفْعُه َمَعهُ  ًئا مَلْ َتُضرَُّه َمَعُه َخطِّيَئٌة، َوَمْن َماَت َوُهَو ُيْشرُِّك بِّهِّ مَلْ يـَنـْ َبٍل:  اَل ُيْشرُِّك بِّهِّ َشيـْ  َحَسَنٌة« قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن َأمْحََد ْبنِّ َحنـْ
 »َوالصََّواُب َما قَاَلُه أَبُو نـَُعْيٍم«. َأخرجه مسند أمحد. 

"الكبير"،  6586  ]مسند: في  والطبراني  أحمد  رواه  ]الهيثمي:  إسناده صحيح[  الشيخين[ ]شاكر:  إسناده صحيح على شرط  ]شعيب:   ]
 ا خال التابعي فإنه لم ُيسم[ ورجاله رجال الصحيح، م

 

َعفَّاَن    )حم(  -[  951] ْبَن  ُعْثَماَن  َع  أَنَُّه مسِّ اْلفِّْقهِّ  َأْهلِّ  مِّْن  اأْلَْنَصارِّ،  مَِّن  رَُجٌل  َأْخرَبينِّ  قَاَل:  َُه هللاُ    -الزُّْهرِّّي،   -َرمحِّ
ِّّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحزِّنُوا َعَلْيهِّ، َحَّتَّ َكاَد ُُيَدُِّث: َأنَّ رَِّجااًل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ ُّ َصلَّى هللاُ  َ النَّيبِّ نَي تـُُويفِّّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حِّ

َعلَ  َمرَّ  اآْلطَامِّ  مَِّن  ُأطٍُم  َجالٌِّس يفِّ ظِّلِّّ  َأاَن  َنا  فـَبَـيـْ ُهْم،  مِّنـْ وَُكْنُت  ُعْثَماُن:  قَاَل  يـَُوْسوُِّس،  َي هللاُ بـَْعُضُهْم  َرضِّ ُعَمُر،  َعْنُه،  يَّ   
َي هللاُ  ُبَك َأيّنِّ  َفَسلََّم َعَليَّ، فـََلْم َأْشُعْر أَنَُّه َمرَّ َوال َسلََّم، فَاْنطََلَق ُعَمُر َحَّتَّ َدَخَل َعَلى َأيبِّ َبْكٍر، َرضِّ  َعْنُه، فـََقاَل َلُه: َما يـُْعجِّ

َعْنُه، َحَّتَّ َمَرْرُت َعَلى ُعْثَماَن َفَسلَّْمُت َعَلْيهِّ، فـََلْم يـَُردَّ َعَليَّ ا َي هللاُ  لسَّالَم؟ َوَأقْـَبَل ُهَو َوأَبُو َبْكٍر يفِّ وِّاليَةِّ َأيبِّ َبْكٍر، َرضِّ
أَنَُّه َمرَّ َعَلْيَك، َفَسلََّم فـَلَ  أَبُو َبْكٍر: َجاَءينِّ َأُخوَك ُعَمُر، َفذََكَر  تـَُردَّ َعَلْيهِّ السَّالَم، َفمَ َسلََّما َعَليَّ مجِّيًعا، مثَّ قَاَل  ا الَّذِّي  ْم 

 اَي َبينِّ أَُميََّة، قَاَل: قـُْلُت:  مَحََلَك َعَلى َذلَِّك؟ قَاَل: قـُْلُت: َما فـََعْلُت، فـََقاَل ُعَمُر: بـََلى َوهللاِّ َلَقْد فـََعْلَت، َوَلكِّنـََّها ُعبِّّيـَُّتُكمْ 
َبْكٍر: َصدَ  أَبُو  ، َوال َسلَّْمَت، قَاَل  َمَرْرَت يبِّ َأَجْل،  َوهللاِّ َما َشَعْرُت أَنََّك  َأْمٌر؟ فـَُقْلُت:  َق ُعْثَماُن، َوَقْد َشَغَلَك َعْن َذلَِّك 

 قَاَل: َما ُهَو؟ 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم قـَْبَل َأْن َنسْ  َعْنُه: تـََوىفَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ نَبِّيَُّه َصلَّى هللاُ  َي هللاُ  و  أََلُه َعْن جَنَاةِّ َهَذا اأْلَْمرِّ، قَاَل أَبُ فـََقاَل ُعْثَماُن َرضِّ

َا، قَ  يبِّ أَْنَت َوأُمِّّي، أَْنَت َأَحقُّ هبِّ اَل أَبُو َبْكٍر: قـُْلُت: اَي َرُسوَل  َبْكٍر: َقْد َسأَْلُتُه َعْن َذلَِّك، قَاَل: فـَُقْمُت إِّلَْيهِّ فـَُقْلُت َلُه: ِبَِّ
: " َمْن قَبَِّل مِّينِّّ اْلَكلَِّمَة الَّيتِّ َعَرْضُت َعَلى َعمِّّي، فـََردََّها هللاِّ، َما جَنَاُة َهَذا اأْلَْمرِّ؟ فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 

، َفهَِّي َلُه جَنَاةٌ   . َأخرجه مسند أمحد. َعَليَّ
بتمامه،  ]الهيثمي:    [[ ]شعيب: المرفوع منه صحيح بشواهده 24،  20]مسند:   يعلى  وأبو  باختصار،  والطبراني في األوسط  رواه أحمد 
 [ ولكن الزهري وثقه وأبهمه، وقد ذكرته بسنده حتى ال أبتدئ الكتاب بسند منقطع. بنحوه، وفيه رجل لم يسموالبزار 

 

ُلوينِّ   -[  952] َياَن، قَاَل: َغَزا أَبُو أَيُّوَب َمَع يَزِّيَد ْبنِّ ُمَعاوِّيََة قَاَل: فـََقاَل: إَِّذا َأاَن مِّتُّ فََأْدخِّ  َأْرَض اْلَعُدوِّ  )حم( أبو ظِّبـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ   ، قَاَل: مثَّ قَاَل: مسِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َماَت اَل  فَاْدفُِّنوينِّ حَتَْت َأْقَدامُِّكْم َحْيُث تـَْلَقْوَن اْلَعُدوَّ

ًئا َدَخَل اجْلَنََّة«.   َّللَِّّ َشيـْ  ُيْشرُِّك ابِّ
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، فَإَِّذا َر قَاَل: إَِّذا َأاَن مِّتُّ فَامحُِّلوينِّ اْدفُِّنوينِّ  َصافـَْفُتُم اْلَعُدوَّ فَ   ويف رواية أخرى، قَاَل: َغَزا أَبُو أَيُّوَب الرُّوَم َفَمرَِّض فـََلمَّا ُحضِّ
ْعُتُه مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َلْواَل َحايلِّ  ْعُت َرُسوَل  حَتَْت َأْقَدامُِّكْم، َوَسُأَحدِّثُُكْم َحدِّيثًا مسِّ ثـُْتُكُموُه مسِّ  َهَذا َما َحدَّ

ًئا َدَخَل اجْلَنََّة«. اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َماَت اَل ُيْشرِّكُ  َّللَِّّ َشيـْ   ابِّ
يهِّ أَبُو أَيُّوَب َفَدَخَل َعَلْيهِّ  ويف رواية اثلثة عن رَُجٍل مِّْن َأْهلِّ َمكََّة، َأنَّ يَزِّيَد ْبَن ُمَعاوِّيََة، َكاَن َأمِّريًا َعَلى اجْلَْيشِّ الَّذِّي َغَزا فِّ 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ عِّْنَد اْلَمْوتِّ فـََقاَل َلُه أَبُو  ُوُهْم َأيّنِّ مسِّ  َعَلْيهِّ  أَيُّوَب: إَِّذا مِّتُّ فَاقْـَرُءوا َعَلى النَّاسِّ مِّينِّّ السَّاَلَم، فََأْخربِّ
  ، ُ يفِّ اجْلَنَّةِّ«، َوْليَـْنطَلُِّقوا يبِّ ًئا َجَعَلُه اَّللَّ َّللَِّّ َشيـْ ُعُدوا يبِّ يفِّ َأْرضِّ الرُّومِّ َما اْسَتطَاُعوا َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َماَت اَل ُيْشرُِّك ابِّ ْليَـبـْ فـَ

 »َفَحدََّث النَّاُس َلمَّا َماَت أَبُو أَيُّوَب فَاْسَتأْلََم النَّاُس، َواْنطََلُقوا جبَِِّّنازَتِّهِّ«. 
 َأخرجه مسند أمحد. 

  [ [ ]شعيب: صحيح بمجموع طرقه23523، 23560، 23594]مسند: 
 

إِّىَل    -[  953]  ،ُّ اجْلَُهينِّ َعامٍِّر  ْبُن  ُعْقَبُة  اْنطََلَق  قَاَل:   ، الشَّامِّ َأْهلِّ  مِّْن  رَُجٍل  َعائٍِّذ،  ْبنِّ  الرَّمْحَنِّ  َعْبد  دِّ  )حم(  اْلَمْسجِّ
َأْن  اأْلَْقَصى، لُِّيَصلَِّّي فِّيهِّ، فَاتَـّبَـَعُه اَنٌس، فـََقاَل: َما َجاَء بُِّكْم؟ قَاُلوا: ُصْحبَـُتَك َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّ  َنا  َأْحبَـبـْ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  ى هللاُ 
نَي َسلَّمَ  رَي َمَعَك َوُنَسلَِّّم َعَلْيَك. قَاَل: اْنزُِّلوا َفَصلُّوا. فـَنَـَزُلوا َفَصلَّى َوَصلَّْوا َمَعُه، فـََقاَل حِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َنسِّ : مسِّ

ًئا، مَلْ يـَتَـَندَّ بَِّدٍم َحَراٍم، إِّالَّ َدَخَل مِّْن َأيِّّ أَبـَْوابِّ اجْلَنَّةِّ شَ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »لَْيَس مِّْن َعبْ   اَء«.  ٍد يـَْلَقى اَّللََّ اَل ُيْشرُِّك بِّهِّ َشيـْ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ ]شعيب: إسناده صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائذ سمعه من عقبة بن عامر، وسماعه منه محتم[  17339]مسند: 
 

اجْلَُهينِِّّّ   )حم(  -[  954] ُمرََّة  ْبنِّ  اَي    -رضي هللا عنه    -َعْمرِّو  فـََقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ إِّىَل  َجاَء رَُجٌل  قَاَل: 
اخْلَْمَس،   َوَصلَّْيُت  َرُسوُل هللاِّ،  َوأَنََّك  إِّالَّ هللاُ،  إَِّلَه  اَل  َأْن  َشهِّْدُت  رََمَضاَن. َرُسوَل هللاِّ،  َشْهَر  َوُصْمُت   ، َمايلِّ زََكاَة  َوَأدَّْيُت 

َوالشُّ  دِّيقِّنَي  َوالصِّّ النَّبِّيِّّنَي  َمَع  َهَذا، َكاَن  َعَلى  َماَت  َمْن  َوَسلََّم: "  َعَلْيهِّ  ُّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َهَكَذا  فـََقاَل  اْلقَِّياَمةِّ،  يـَْوَم    -َهَداءِّ 
 . َأخرجه مسند أمحد. َعقَّ َوالَِّدْيهِّ "َما مَلْ يُـ  -َوَنَصَب إِّْصبَـَعْيهِّ 

َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َوِرَجاُل َأَحِد ِإْسَناَدِي الطََّبَراِنيِّ ِرَجاُلُه ِرَجاُل  ]الهيثمي:  [ ]شعيب: حديث صحيح[81/  24009]مسند: 
ِحيحِ   [ الصَّ

 
ْعَناُه يـَُقوُل: َأاَن َأعْ   -[  955] َلُم النَّاسِّ بَِّشَفاَعةِّ حُمَمٍَّد )حم( اْبن َدارََّة، َمْوىَل ُعْثَماَن، قَاَل: إِّانَّ لَبِّاْلَبقِّيعِّ َمَع َأيبِّ ُهَريـَْرَة إِّْذ مسِّ

ُ قَاَل: يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ اْغفِّْر لُِّكلِّّ َعْبٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، قَاَل: فـََتَداكَّ النَّاُس َعَلْيهِّ، فـَقَ  اُلوا: إِّيٍه يـَْرمَحَُك اَّللَّ
 ُمْسلٍِّم، َلقَِّيَك ُمْؤمٌِّن يبِّ اَل ُيْشرُِّك بَِّك«. َأخرجه مسند أمحد. 

 [ ]شعيب: إسناده حسن[  10473، 9852]مسند: 

 

ينَا  قَاَل:    -رضي هللا عنه    -ُعْثَمان    )حم(  -[  956] مَتَنـَّْيُت َأْن َأُكوَن َسأَْلُت َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َماَذا يـُْنجِّ
يُكْم مِّْن ذَ  َنا؟ فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: َقْد َسأَْلُتُه َعْن َذلَِّك، فـََقاَل: " يـُْنجِّ  بِّهِّ لَِّك َأْن تـَُقوُلوا َما َأَمْرتُ ِمَِّّا يـُْلقِّي الشَّْيطَاُن يفِّ أَنـُْفسِّ

 . َأخرجه مسند أمحد. َعمِّّي َأْن يـَُقوَلُه فلْم يـَُقْلُه "
َوِفي  37]مسند:   َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  النقطاعه[  إسناده ضعيف،  ]شاكر:  النقطاعه[  إسناد ضعيف  وهذا  لغيره  ]شعيب: صحيح   ]

ْحَمِن ْبُن ُمَعاِوَيَة، َذكَ     [َرُه اْبُن ِحبَّاَن ِفي الثَِّقاِت َواأْلَْكَثُر َعَلى َتْضِعيِفهِ ِإْسَناِدِه َأُبو اْلُحَوْيِرِث َعْبُد الرَّ
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ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َشْيٌخ َكبِّرٌي َيدَّعُِّم    -رضي هللا عنه    -)حم( َعْمرِّو ْبنِّ َعَبَسَة    -[  957] قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل النَّيبِّ

؟ قَاَل: »أََلْستَ  ُ؟«  َعَلى َعًصا َلُه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ يلِّ َغَدرَاٍت َوَفَجَراٍت، فـََهْل يـُْغَفُر يلِّ  َتْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
 قَاَل: بـََلى، َوَأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل اَّللَِّّ، قَاَل: »َقْد ُغفَِّر َلَك َغَدرَاُتَك َوَفَجَراُتَك«. َأخرجه مسند أمحد.

أ19432]مسند:   ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجاله موثقون، إال  نه من رواية مكحول عن  [ ]شعيب: حديث صحيح بشواهده[ 
 عمرو بن عبسة، فال أدري أسمع منه أم ال[ 

 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوَمعِّي نـََفٌر مِّنْ   -[  958]  قـَْومِّي فـََقاَل:  )حم( أبو َبْكرِّ ْبنِّ َأيبِّ ُموَسى، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: أَتـَْيُت النَّيبِّ
َا َدخَ  ُ َصادِّقًا هبِّ ُروا َمْن َورَاءَُكْم، أَنَُّه َمْن َشهَِّد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ُروا َوَبشِّّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  »أَْبشِّ َل اجْلَنََّة« َفَخَرْجَنا مِّْن عِّْندِّ النَّيبِّ

ُ َعْنُه فـََرَجَع بَِّنا إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ  َي اَّللَّ ُر النَّاَس، فَاْستَـْقبَـَلَنا ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِّ َرضِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل ُعَمُر:  َوَسلََّم نـَُبشِّّ
 ُسوَل اَّللَِّّ، إًِّذا يـَتَّكَِّل النَّاُس؟ قَاَل: َفَسَكَت َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. اَي رَ 

ُروا النَّاَس. َمْن قَاَل: اَل  ُروا َوَبشِّّ َا     إَِّلَه إِّالَّ اَّللَُّ ويف رواية أخرى، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " أَْبشِّ َصادِّقًا هبِّ
فـَقَ  فـََردَُّهْم  فـََبشَُّروُه،  َعْنُه   ُ اَّللَّ َي  َرضِّ ُعَمُر  فـََلقِّيَـُهْم  النَّاَس  ُروَن  يـَُبشِّّ َفَخَرُجوا   ." اجْلَنََّة  َعَلْيهِّ  َدَخَل  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  اَل 

َ َرَدْدََتُْم   اَي ُعَمُر؟« قَاَل: إًِّذا يـَتَّكَِّل النَّاُس اَي َرُسوَل اَّللَِّّ ". َأخرجه مسند أمحد. َوَسلََّم: »َمْن َردَُّكْم؟« قَاُلوا: ُعَمُر. قَاَل: »ملِّ
، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ 19689، 19597]مسند:   [ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ

 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّىَل َصْدرِّي فـََقاَل: " َمْن قَاَل اَل    -رضي هللا عنه    -)حم( ُحَذيـَْفة    -[  959] قَاَل: َأْسَنْدُت النَّيبِّ
َا َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َصاَم يـَْومً  ُ ـ قَاَل َحَسٌن: اْبتِّغَاَء َوْجهِّ اَّللَِّّ ـ ُختَِّم َلُه هبِّ َا َدَخَل اجْلَنََّة،  إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ا اْبتِّغَاَء َوْجهِّ اَّللَِّّ ُختَِّم َلُه هبِّ

َا َدَخَل اجْلَنََّة ". َأخرجه مسند أمحد.   َوَمْن َتَصدََّق بَِّصَدَقٍة اْبتِّغَاَء َوْجهِّ اَّللَِّّ ُختَِّم َلُه هبِّ
]الهيثمي:  23324]مسند:   منقطع[  أنه  إال  ثقات  إسناد رجاله  وهذا  لغيره،  ]شعيب: صحيح  ِفي  [  ِمْنُه  َطَرًفا  اْلَبزَّاُر  َوَرَوى  َأْحَمُد،  َرَواُه 

َياِم َفَقْط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ   [ الصِّ
 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّيّنِّ أَلَْعَلُم    -رضي هللا عنه    -عثمان بن عفان)حم(    -[  960] قَاَل: مسِّ
اَل   ُأَحدُِّثكَ َكلَِّمًة  َأاَن   : اخْلَطَّابِّ ْبُن  ُعَمُر  َلُه  فـََقاَل  النَّارِّ«  َعَلى  ُحرَِّم  إِّالَّ  قـَْلبِّهِّ،  مِّْن  َحقًّا  َعْبٌد  هَِّي َكلَِّمُة يـَُقوهُلَا  هَِّي،  َما   

ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم وَ  ُّ  اإْلِّْخالصِّ الَّيتِّ أَْلَزَمَها اَّللَّ َها َنيبِّ َأْصَحابَُه، َوهَِّي َكلَِّمُة التـَّْقَوى الَّيتِّ َأاَلَص َعَليـْ
: »َشَهاَدُة َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَُّ«. أَ   خرجه مسند أمحد. اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعمَُّه َأاَب طَالٍِّب عِّْنَد اْلَمْوتِّ

 سناده صحيح[ ]الهيثمي: رجاله ثقات[ [ ]شعيب: إسناده قوي[ ]شاكر: إ447]مسند: 
 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: »اَندِّ يفِّ   -رضي هللا عنهما  -جابر بن عبد هللا  )حب(  -[ 961] قَاَل: بـََعَثينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
: َمْن قَاَل: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَُّ َدَخَل اجْلَنََّة«.   ، فـََقاَل: أَْيَن تُرِّي النَّاسِّ ُد؟ قـُْلُت: بـََعَثينِّ َرُسوُل اَّللَِّّ  َفَخَرَج فـََلقَِّيُه ُعَمُر يفِّ الطَّرِّيقِّ

فَـ  أََلُمَها،  هَلَْزًة يفِّ َصْدرِّي  فـََلَهَزينِّ  فَأَبـَْيُت،  ْع،  اْرجِّ قَاَل:  بَِّكَذا وََكَذا،  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ قَاَل: اَي َصلَّى اَّللَّ بُدًّا،  ْد  َأجِّ َومَلْ  َرَجْعُت 
ُ َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ، بـََعْثَت َهَذا بَِّكَذا وََكَذا؟ قَ  اَل: »نـََعْم«، قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ النَّاَس َقْد َطمُِّعوا َوَخُشوا، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ

 .أخرجه ابن حبان َوَسلََّم: »اقْـُعْد«.
 ده صحيح[  [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: محرر بن قعنب وثقه أبو زرعة، وباقي رجال اإلسناد ثقات[ ]الداراني: إسنا151]حبان: 
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »اللَُّهمَّ َمْن آَمَن بَِّك،    -رضي هللا عنه    -َفَضاَلة ْبنِّ ُعبَـْيدٍ   )حب(   -[  962] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َقَضاَءَك،   َعَلْيهِّ  ْل  َوَسهِّّ لَِّقاَءَك،  إِّلَْيهِّ  َفَحبِّّْب  َرُسوُلَك،  َأيّنِّ  َأيّنِّ  َوَشهَِّد  َيْشَهْد  َومَلْ  بَِّك  يـُْؤمِّْن  مَلْ  َوَمْن  نـَْيا،  الدُّ مَِّن  َلُه  َوَأْقلِّْل 

ْل َعَلْيهِّ َقَضاَءَك، َوَأْكثِّْر َلُه مَِّن الدُّنـَْيا« أخرجه ابن  .حبان َرُسوُلَك، َفاَل حُتَبِّّْب إِّلَْيهِّ لَِّقاَءَك، َواَل ُتَسهِّّ
 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[  208]حبان: 

 

 الفصل الثاني: يف فضل الوضوء 

قال: »كانت علينا رِّعايُة اإلبل، فجاءت نوبيت    -رضي هللا عنه    -)م د ت س( عقبة بن عامر ]اجلهين[   -[  963]
، فأدركُت رسوَل هللا   يِّ اً ُُيدِّث الناَس، وأدركُت مِّْن قوله: َما مِّْن  قائم  -صلى هللا عليه وسلم  -أرعاها، فروَّْحُتها ابلَعشِّ

ُن ُوُضوءه، مث يقوم فيصلِّّي ركعتني يـُْقبِّل عليهما بقلبه ووجهه، إال َوَجَبت له اجلنة« فقلت: ما أْجَودَ    ُمْسلم يـََتوضَّأ فـَُيْحسِّ
ال: إين قد رأيُتك قد جئت آنفاً،  هذا؟ فإذا قائل بني يديَّ يقول: اليت قبلها أجوُد، فنظرُت، فإذا ُعمُر بُن اخلطاب، فق

ْبلُِّغ الوضوَء، أو ُيْسبُِّغ الُوضوَء، مث يقول: أشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك   قال: »ما منكم من أحد يتوضأ، فيـُ
 له، وأشهُد أنَّ حممدًا عبده ورسوله، إال فُتَِّحْت له أبواُب اجلنة الثمانية، يدخل من أيِّّها شاء« أخرجه مسلم. 

قال: كنا مع رسولِّ هللا   اإلبل...    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية أيب داود  رِّعايَة  الرعاية،  نتناوب  أنفسنا،  ُخدَّاَم 
ُن الُوُضوَء، وفيه: فقلت:    -خَيُْطب    -صلى هللا عليه وسلم  -وفيه: فأدركُت رسوَل هللا    -وذكر احلديث   وفيه: فُيْحسِّ

 بٍخ بٍخ، ما أْجَوَد هذا. 
ُن الُوُضوَء« »مث رفع َطرفه إىل السماء... وساق احلديث«    ويف أخرى له: مل يذكر رعاية اإلبل، وقال عند قوله: »فُيحسِّ

[ : أنَّ عمَر بَن اخلطاب قال: قال رسوُل هللا   ، وأيب عثمان ]النـَّْهدِّيِّّ صلى    -ويف رواية الرتمذي عن أيب إدريس اخلواليّنِّ
أ فأْحَسَن الُوُضوَء مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأنَّ حممدًا عبده  : »من تـََوضَّ -هللا عليه وسلم

شاء«.  أيِّّها  من  يدخل  اجلنة  أبواب  َثانية  له  فُتحت  املتطهِّّرين،  من  واْجعلين  التـَّوَّابني،  من  اْجَعلين  اللهم   ورسوله، 
النسائي عن عقبة بن عامر، أن عمر قال: قال ر  : »من توضأ فأحسن  -صلى هللا عليه وسلم  -سوُل هللا  ويف رواية 

الوضوء، مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، فُتَِّحْت له َثانيُة أبواب من اجلنة، يدخل من  
 . أيِّّها شاء«

 [ ]صحيح[ 7017]جامع: 
 

قال: »إذا توضَّأ العبُد    -لى هللا عليه وسلمص -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)م ط ت( أبو هريرة  -[ 964]
رِّ َقْطرِّ املاءِّ، فإذا   -أو املؤمُن  -املسلُم   فغسل وجهه، خرج من وجهه كلُّ َخطِّيئة نظر إليها بعينيه مع املاءِّ، أو مع آخِّ

رِّ َقْطرِّ املاءِّ، فإذا غ سل رِّْجَلْيه َخَرَجْت كلُّ َخطِّيَئة  غسل يديه خرج من يديه كلُّ َخطِّيَئة بَطَشْتها يداه مع املاءِّ، أو مع آخِّ
« أخرجه مسلم.  رِّ قطرِّ املاءِّ، حَّت خَيُْرَج نَقِّيَّا من الذُّنُوبِّ  َمَشْتها رِّْجاله مع املاء، أو مع آخِّ

رِّ َقْطرِّ املاءِّ« مث قال: »حَّت خَيُْرَج نَقِّيَّاً من ا «  ويف رواية »املوطأ« والرتمذي مثله، إىل قوله يف َغْسل اليد: »مع آخِّ لذُّنُوبِّ
 . ومل يذكر الرِّْجَلني
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 [ ]صحيح[ 7018]جامع: 
 

قال: »من    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -( عثمان بن عفان  حم  جه  )خ م  -[  965]
 توضَّأ فأحسَن الُوُضوَء، خرجْت خطاايُه من َجَسدِّه، مث خَتُْرُج من حتتِّ أظفاره«.

توضأ مثل ُوُضوئي هذا، مث قال: َمْن    -صلى هللا عليه وسلم  -عثماَن توضأ، مث قال: رأيُت رسوَل هللا  ويف رواية: »أن  
 توضأ هكذا ُغفَِّر له ما تقدَّم من َذْنبِّهِّ، وكانت صالتُه وَمْشُيُه إىل املسجدِّ انفلة« 

رَأَْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن قَاعًِّدا يفِّ اْلَمَقاعِّدِّ، َفَدَعا بَِّوُضوٍء    قَاَل:  -رمحه هللا    –مُحَْراُن، َمْوىَل ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن  ويف رواية عن  
ْثَل ُوضُ  مِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َمْقَعدِّي َهَذا، تـََوضَّأَ  وئِّي َهَذا، مثَّ قَاَل: »َمْن تـََوضَّأَ  فـَتَـَوضََّأ، مثَّ قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

ْثَل ُوضُ  تـَْغرَتُّ مِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َواَل  َذْنبِّهِّ« َوقَاَل: َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  تـََقدََّم مِّْن  َما  َلُه  أخرجه البخاري  .  وا«وئِّي َهَذا، ُغفَِّر 
 .ومسلم

عن   أمحد،  عند  رواية  َأْسَلمَ ويف  ُمْنُذ  َمرًَّة  يـَْوٍم  ُل ُكلَّ  يـَْغَتسِّ ُعْثَماُن  قَاَل: َكاَن  يـَْوٍم  مُحَْراَن،  َذاَت  َلُه  َوُضوًءا  فـََوَضْعُت   ،
ْعُتُه مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َدِّيٍث مسِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، مثَّ قَاَل: َبَدا يلِّ َأْن  لِّلصَّالةِّ، فـََلمَّا تـََوضََّأ قَاَل: إِّيّنِّ َأَرْدُت َأْن ُأَحدَِّثُكْم حبِّ

: اَي َأمِّرَي اْلُمْؤمِّنِّنَي إِّْن َكاَن َخرْيًا فـََنْأُخُذ بِّهِّ، َأْو َشرًّا فـَنَـتَّقِّيهِّ، قَاَل: فـََقاَل:   اَل ُأَحدَِّثُكُموُه، فـََقاَل احْلََكمُ  فَإِّيّنِّ    ْبُن َأيبِّ اْلَعاصِّ
أَ َهَذا اْلُوُضوَء فََأْحَسَن اْلُوُضوَء مثَّ قَاَم  حُمَدِّثُُكْم بِّهِّ، تـََوضََّأ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َهَذا اْلُوُضوَء مثَّ قَاَل: »َمْن تـََوضَّ 

نَـَها َوَبنْيَ الصَّالةِّ اأْلُْخَرى َما مَلْ ُيصِّ   ْب َمْقتَـَلًة« يـَْعينِّ َكبِّريًَة. إِّىَل الصَّالةِّ، فََأمَتَّ رُُكوَعَها َوُسُجوَدَها، َكفََّرْت َعْنُه َما بـَيـْ
َاٍء فـَتَـَوضََّأ، فـََلمَّا فـَرََغ مِّْن ُوُضوئِّهِّ تـََبسََّم،    مُحَْراَن ْبنِّ َأاَبَن،ويف رواية أخرى عن   قَاَل: ُكنَّا عِّْنَد ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن، َفَدَعا ِبِّ

تـَوَ  َوَسلََّم َكَما  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  تـََوضََّأ  فـََقاَل:  قَاَل:  ْكُت؟  َتْدُروَن ِمَِّّا َضحِّ َهْل  قَاَل:  ضَّْأُت، مثَّ فـََقاَل:  تـََبسََّم مثَّ   
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: »إِّنَّ« اْلَعْبَد إَِّذا تـََوضَّأَ فََأمَتَّ  ْكُت؟« قَاَل: قـُْلَنا: اَّللَّ  ُوُضوَءُه، مثَّ َدَخَل يفِّ َصالتِّهِّ  »َهْل َتْدُروَن مِّمَّ َضحِّ

هِّ مَِّن الذُّنُوبِّ ". َأخرجه مسند أمحد. فََأمَتَّ َصالَتُه، َخَرَج مِّْن َصالتِّهِّ َكَما َخَرَج مِّْن َبْطنِّ    أُمِّّ
 ]صحيح[ [ 430 ،484]مسند: [  285 ]ماجه:[ 7019]جامع: 

 

قال: »إذا توضأ   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ط س( عبد هللا الصناحبي  -[ 966]
العبُد املؤمُن، فتمضمَض: خرجْت خطاايه من فيه، فإذا استنثَر َخَرَجْت اخلطااي من أْنفِّهِّ، وإذا غسل َوْجهه خرجْت  

، فإذا غسل َيَدْيه خرجْت اخلطااي من َيَدْيهِّ، حَّت خَتْرَج من حتتِّ  اخلطااي من َوْجهه، حَّت خَتُْرَج من حتت أْشَفارِّ عينيه
أظفارِّ يديه، فإذا مسح برأسه خرجْت اخلطااي من رأسه، حَّت خَتُْرَج من ُأُذنـَْيهِّ، فإِّذا غسل رِّْجَليه، خرَجْت اخلطااي من  

 .وصالتُه انفلة له« أخرجه »املوطأ« والنسائيرِّْجليه، حَّت خَتُْرَج من حتت أظفار رِّْجَليه، مث كان َمْشُيُه إىل املسجدِّ 
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[  7020]جامع: 

 

صلى   -قال: »مسعت عمرو بن َعَبَسَة يقول: قلُت لرسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)س( أبو أمامة الباهلي   -[ 967]
َتهما، خرجْت خطاايَك من  -هللا عليه وسلم : كيف الُوُضوُء؟ قال: أمَّا الوضوُء: فإنََّك إذا توضأَت فغسلَت َكفَّْيَك فأنـَْقيـْ

نشقَت منخريك، وغسلَت وجهَك ويديَك إىل املرفقني، ومسحَت رأسَك،  بني أظفارك وأانمِّلَِّك، فإذا مضمضَت واست
وغسلَت رِّْجَلْيَك، اغتسلَت من عامَّةِّ خطاايَك كيوم ولْدتك أُمُّك، قال أبو أمامة: فقلت: اي عمرو بن َعَبَسة، انظر ما  
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، ود ينِّّ ت سِّ ان أجلي، وما يب مِّْن فـَْقر فأكذَب على  تقوُل، أُكلَّ هذا يـُْعَطى يف جملس واحد؟ فقال: أَما وهللاِّ لقد َكربِّ
 «. -صلى هللا عليه وسلم -، ولقد مسعْتُه أُذانَي، ووعاه قليب من رسولِّ هللا -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 

 . أخرجه النسائي
ن هذا  وقد أخرج مسلم هذا املعَّن يف حديث طويل يتضمَّن إسالم عمرو بن َعَبسة، وقد ذكرانه يف »الباب الرابع« م

 الكتاب.
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 7021]جامع: 

 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن تـََوضَّأَ    -رضي هللا عنه  -عقبة بن عامر)حم(   -[ 968] قَاَل: مسِّ
 َلَها مِّْن َسيَِّّئٍة«.  ًة: »ُغفَِّر َما َكاَن قـَبْـ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، مثَّ َصلَّى َغرْيَ َساٍه َواَل اَلٍه، ُغفَِّر َلُه َما تـََقدََّم مِّْن َذْنبِّهِّ« َوقَاَل َُيْىَي، َمرَّ 

َلَها مِّْن َشْيٍء«. ويف رواية أخرى، »َمْن تـََوضَّأَ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، مثَّ َصلَّى َصاَلًة َغرْيَ َساٍه َواَل اَلٍه، ُكفَِّر َعْنُه َما َكانَ    قـَبـْ
 َأخرجه مسند أمحد. 

ثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبِإْسَناَدْيِن ِفي َأَحِدِهَما اْبُن  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهي17449،  17448]مسند:  
 [ َلِهيَعَة َوِفيِه َكاَلمٌ 

 

َا قَاَلْت: َجاَءاَن َرُسوُل اَّللَِّّ   -[  969] َعَلْيهِّ  )حم( َعْمرِّو ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َكْعٍب، َعنِّ اْلَمْرَأةِّ مَِّن اْلُمَبايَِّعاتِّ َأهنَّ  َصلَّى هللاُ 
َأْصَحا َوَمَعُه  إِّلَْيهِّ طََعاًما فََأَكَل  فـََقرَّبـَْنا  َسلَِّمَة  َأْصَحابُُه يفِّ َبينِّ  َوَمَعُه  َأقْـَبَل َعَلى  َوَسلََّم  فـَتَـَوضََّأ، مثَّ  إِّلَْيهِّ َوُضوًءا  قـَرَّبـَْنا  بُُه، مثَّ 

الْ  َعَلى  اْلُوُضوءِّ  »إِّْسَباُغ  قَاَل:  بـََلى.  قَاُلوا:  اخْلَطَااَي؟«  َُكفَِّراتِّ  ِبِّ ُأْخربُُِّكْم  »َأاَل  فـََقاَل:  إِّىَل  َأْصَحابِّهِّ:  اخْلُطَا  وََكثْـَرُة  َمَكارِّهِّ، 
دِّ، َوانْ   تِّظَاُر الصَّاَلةِّ بـَْعَد الصَّاَلةِّ«. َأخرجه مسند أمحد. اْلَمَساجِّ

[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الواسطة بين الضحاك وعمرو ابن عبد هللا، ثم هو منقطع، فإن  22326]مسند:  
 [ اِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه ُمْحَتَملٌ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبرَ  [عمرو بن عبد هللا بن كعب لم يدرك أحدًا من الصحابة 

 
فـََقاَل    -رضي هللا عنه    -أبو أمامة)حم(    -[  970] قَاَل:  دِّ،  اْلَمْسجِّ يـَتَـَفلَّى يفِّ َجْوفِّ  َجالٌِّس  ُهَو  فَإَِّذا  َناُه،  أَتـَيـْ قَاَل: 

مْثُ مِّْن مَسْعِّهِّ، َوَبَصرِّهِّ َوَيَدْيهِّ َورِّْجَلْيهِّ«َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا تـََوضَّأَ اْلُمْسلِّ   ُم َذَهَب اإْلِّ
فـَقَ  قَاَل:  َحدَّثـََنا،  الَّذِّي  َلُه  َفذََكْراَن  َحدََّثُكْم؟  َما  فـََقاَل:  ُُيَدِّثـَُنا،  َوُهَو  َيَة،  ظَبـْ أَبُو  َفَجاَء  ْبَن  قَاَل:  َعْمَرو  ْعُت  َأَجْل، مسِّ اَل: 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوزَاَد فِّيهِّ    -َعَبَسَة   َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َما مِّْن  -ذََكَرُه َعْن َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ 
، فـََيْذُكُر َوَيْسَأُل هللَا َعزَّ َوَجلَّ َخريًْ  َرةِّ إِّالَّ آََتُه هللاُ َعزَّ َوَجلَّ  رَُجٍل يَبِّيُت َعَلى طُْهٍر مثَّ يـَتَـَعارَّ مَِّن اللَّْيلِّ نـَْيا َواآْلخِّ ا مِّْن َخرْيِّ الدُّ

ُه ". َأخرجه مسند أمحد.   إِّايَّ
لغيرهما[  17021]مسند:   والحديثان صحيحان  بن حوشب،  شهر  لضعف  إسناد ضعيف  وهو  واحد،  بإسناد  حديثان  هذان  ]شعيب:   ]

 [ َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد 
 

دِّ َوَيْدفُِّن اْلَقْمَل يفِّ احلََْصى  -[  971] فـَُقْلُت َلُه: اَي    )حم( أَبُو ُمْسلٍِّم قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َأيبِّ أَُماَمَة َوُهَو يـَتَـَفلَّى يفِّ اْلَمْسجِّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " َمْن تـََوضَّأَ فََأْسَبَغ الْ َأاَب أَُماَمَة إِّنَّ رَُجاًل َحدَّ  ُوُضوَء:  َثينِّ َعْنَك أَنََّك قـُْلَت: مسِّ

َغَفَر اَّللَُّ  اْلَمْفُروَضةِّ  إِّىَل الصَّاَلةِّ  قَاَم  َوُأُذنـَْيهِّ، مثَّ  هِّ  َوَمَسَح َعَلى رَْأسِّ َوَوْجَهُه  َيَدْيهِّ،  إِّلَْيهِّ  َغَسَل  َمَشْت  َما  اْليَـْومِّ  َذلَِّك  َلُه يفِّ   



257 

 

َناُه، َوَحدََّث بِّهِّ نـَْفَسُه مِّ  َعْت إِّلَْيهِّ ُأُذاَنُه َوَنَظَرْت إِّلَْيهِّ َعيـْ ْعُتُه مِّْن  رِّْجُلُه، َوقـََبَضْت َعَلْيهِّ َيَداُه، َومسِّ ْن ُسوٍء " قَاَل: َواَّللَِّّ َلَقْد مسِّ
ِّّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  يهِّ. َأخرجه مسند أمحد.َنيبِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َما اَل ُأْحصِّ

َوالطََّبَراِنيُّ  22272]مسند:   َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  الثعلبي[  أبي مسلم  لجهالة  إسناد ضعيف  وهذا  بطرقه وشواهده،  ]شعيب: صحيح   ]
 [ َجَمُه ِبِثَقٍة َواَل َجْرٍح..ِبَنْحِوِه ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه َأُبو ُمْسِلٍم، َوَلْم َأِجْد َمْن َترْ 

 

بِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -  أبو أمامة )حم(    -[  972] َصاحِّ
رُي   َلُه، مثَّ َتصِّ ْعَتُه مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل:  َوَسلََّم قَاَل: »اْلُوُضوُء يَُكفُِّر َما قـَبـْ الصَّاَلُة اَنفَِّلًة« فَقِّيَل َلُه: َأمسِّ

 نـََعْم. َغرْيَ َمرٍَّة َواَل َمرََّتنْيِّ َواَل َثاَلٍث َواَل َأْرَبٍع َواَل مَخٍْس. َأخرجه مسند أمحد. 
، وهذه األسانيد وإن كان مدارها على شهر بن حوشب اأَلْشعري الشامي، وهو  [ ]شعيب: حديث صحيح بطرقه وشواهده22162]مسند:  

 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ  [ضعيف، إال أنه قد توبع 
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا تـََوضَّأَ الرَُّجُل اْلُمْسلُِّم    -رضي هللا عنه    -  أبو أمامة)حم(    -[  973]
 َخَرَجْت ُذنُوبُُه مِّْن مَسْعِّهِّ َوَبَصرِّهِّ َوَيَدْيهِّ َورِّْجَلْيهِّ، فَإِّْن قـََعَد قـََعَد َمْغُفورًا َلُه«. 

ًعا، قَاَل أَبُو َسعِّيٍد إِّالَّ تِّْسًعا، مَِّراٍر مَ ويف رواية أخرى، قَاَل: َلْو   ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّالَّ َسبـْ ا َحدََّثُت بِّهِّ  مَلْ َأمْسَْعُه مَِّن النَّيبِّ
مْثُ مِّْن مَسْعِّهِّ َوَبَصرِّهِّ َوَيَدْيهِّ َورِّْجَلْيهِّ«  . قَاَل: »إَِّذا تـََوضَّأَ الرَُّجُل َكَما أُمَِّر َذَهَب اإْلِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب  22281،  22275،  22206،  22171]مسند:  

 [ ِبَنْحِوِه، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر  ]الهيثمي: [اأَلْشعري الشامي، وحديثه حسن في المتابعات وقد توبع عليه
 

أمامة)حم(    -[  974] َمْكُتوبٌَة    أبو  َصاَلٌة  حَتُْضُرُه  ُمْسلٍِّم  اْمرٍِّئ  مَِّن  »َما  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
الصَّاَلةَ  ُن  فـَُيْحسِّ َوُيَصلِّّي  اْلُوُضوَء  ُن  فـَُيْحسِّ فـَيَـتَـَوضَّأُ،  الَّيتِّ َكاَنْت  فـَيَـُقوُم  الصَّاَلةِّ  َوَبنْيَ  نَـَها  بـَيـْ َما َكاَن  َا  هبِّ َلُه   ُ اَّللَّ َغَفَر  إِّالَّ   

نَـهَ  ُن الصَّاَلَة إِّالَّ ُغفَِّر َلُه َما بـَيـْ َلَها مِّْن ُذنُوبِّهِّ، مثَّ حَتُْضُر َصاَلٌة َمْكُتوبٌَة فـَُيَصلِّّي فـَُيْحسِّ َلَها  ا، َوَبنْيَ الصَّاَلةِّ الَّيتِّ َكاَنْت قَـ قـَبـْ بـْ
َوَبنْيَ  نَـَها،  بـَيـْ َما  َلُه  ُغفَِّر  الصَّاَلَة إِّالَّ  ُن  فـَُيْحسِّ فـَُيَصلِّّي  َمْكُتوبٌَة  َصاَلٌة  حَتُْضُر  ُذنُوبِّهِّ، مثَّ  مِّْن  مِّْن  َلَها  قـَبـْ الَّيتِّ َكاَنْت  الصَّاَلةِّ   

 ُذنُوبِّهِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 
َصاَفِة َلْم َأَر ِفيِه َجْرًحا [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد  22237  ]مسند: حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَأُبو الرَّ

 [ َواَل َتْعِدياًل 
 

َا رَُجٍل قَاَم إِّىَل َوُضوئِّهِّ يُ أبو أمامة)حم(    -[  975] رِّيُد الصَّاَلَة، مثَّ َغَسَل ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َأميُّ
ثـََر نـََزَلْت خَ  طِّيئَـُتُه مِّْن لَِّسانِّهِّ َوَشَفتَـْيهِّ َمَع َأوَّلِّ  َكفَّْيهِّ نـََزَلْت َخطِّيئَـُتُه مِّْن َكفَّْيهِّ َمَع َأوَّلِّ َقْطَرٍة، فَإَِّذا َمْضَمَض َواْستَـْنَشَق َواْستَـنـْ

َخطِّيئَـ  نـََزَلْت  َوْجَهُه  َغَسَل  فَإَِّذا  إِّىَل  َقْطَرٍة،  َورِّْجَلْيهِّ  اْلمِّْرفـََقنْيِّ،  إِّىَل  َيَدْيهِّ  َغَسَل  فَإَِّذا  َقْطَرٍة،  َأوَّلِّ  َمَع  َوَبَصرِّهِّ  مَسْعِّهِّ  مِّْن  ُتُه 
قَاَل: »فَإِّ  أُمُُّه«.  َوَلَدْتُه  يـَْوَم  َئتِّهِّ  َخطِّيَئٍة َكَهيـْ َومِّْن ُكلِّّ  َلُه،  ُهَو  َذْنٍب  مِّْن ُكلِّّ  َسلَِّم  قَاَم  اْلَكْعَبنْيِّ  َا  َذا  هبِّ  ُ رََفَع اَّللَّ الصَّاَلةِّ  إِّىَل 

 َدرََجَتُه، َوإِّْن قـََعَد قـََعَد َسالًِّما«. َأخرجه مسند أمحد. 
توبع 22267]مسند:   قد  لكنه  الشامي،  حوشب  بن  شهر  لضعف  ضعيف  إسناد  وهذا  وشواهده،  بطرقه  صحيح  حديث  ]شعيب:   ] ]  

اْلَكبِ  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  ِبهِ ]الهيثمي:  ااِلْحِتَجاِج  ِفي  َواْخُتِلَف  َشْهٍر،  َعْن  َبْهَراَم  ْبُن  اْلَحِميِد  َعْبُد  َأْحَمَد  ِإْسَناِد  َوِفي  َواأْلَْوَسِط،  َما،  يِر 
ِحيُح َأنَُّهَما ِثَقَتاِن، َواَل َيْقَدُح اْلَكاَلُم ِفيِهَما  [ َوالصَّ
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ُّ، أَنَُّه َلقِّ   -[  976] يبِّ َعَلْيهِّ  )حم( أَبُو َغالٍِّب الرَّاسِّ َّ َصلَّى هللاُ  َع النَّيبِّ َي َأاَب أَُماَمَة حبِِّّْمَص َفَسأََلُه َعْن َأْشَياَء َحدَّثـَُهْم أَنَُّه مسِّ
وَّ  يُب َكفَُّه مِّْن َذلَِّك  لِّ َقْطَرٍة ُتصِّ َوَسلََّم َوُهَو يـَُقوُل: »َما مِّْن َعْبٍد ُمْسلٍِّم َيْسَمُع َأَذاَن َصاَلٍة فـََقاَم إِّىَل َوُضوئِّهِّ إِّالَّ ُغفَِّر َلُه ِبَِّ
ىَل َصاَلتِّهِّ َوهَِّي اَنفَِّلٌة« قَاَل أَبُو  اْلَماءِّ، فَبَِّعَددِّ َذلَِّك اْلَقْطرِّ َحَّتَّ يـَْفرَُغ مِّْن ُوُضوئِّهِّ إِّالَّ ُغفَِّر َلُه َما َسَلَف مِّْن ُذنُوبِّهِّ، َوقَاَم إِّ 

ْعَت َهَذا مَِّن ا َيبِّ أَُماَمَة: آْنَت مسِّ ريًا َوَنذِّيًرا َغرْيَ  َغالٍِّب: قـُْلُت ألِّ حْلَقِّّ َبشِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ قَاَل: إِّي َوالَّذِّي بـََعَثُه ابِّ لنَّيبِّ
تٍّ َواَل َسْبٍع َواَل ََثَاٍن َواَل تِّْسٍع َواَل  فََّق بَِّيَدْيهِّ. َأخرجه  َعْشٍر َوَعْشٍر َوصَ   َمرٍَّة َواَل َمرََّتنْيِّ َواَل َثاَلٍث َواَل َأْربٍَع َواَل مَخٍْس َواَل سِّ

 مسند أمحد. 
ْخَتَلٌف  [ ]شعيب: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر. َوَأُبو َغاِلٍب مُ 22188]مسند:  

َن التِّ  َح َلُه َأْيًضاِفي ااِلْحِتَجاِج ِبِه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت، َوَقْد َحسَّ  [ ْرِمِذيُّ أِلَِبي َغاِلٍب َوَصحَّ
 

اْلَعْصرِّ. قَاَل:  -[  977] َفَدَعا ُعْثَماُن   )حم( عِّْكرَِّمة ْبنِّ َخالٍِّد، َحدََّثينِّ رَُجٌل مِّْن َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ َأنَّ اْلُمَؤذَِّّن َأذََّن لَِّصالةِّ 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »مَ  ْن َتَطهََّر َكَما أُمَِّر، َوَصلَّى َكَما أُمَِّر، ُكفَِّرْت بَِّطُهوٍر فـََتَطهََّر، قَاَل: مثَّ قَاَل: مسِّ

َوَسلََّم، قَالَ  َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأْصَحابِّ  َأْربـََعًة مِّْن  َذلَِّك  َعَلى  ُذنُوبُُه«. فَاْسَتْشَهَد  َعَلى  َعْنُه  بَِّذلَِّك  َلُه  َفَشهُِّدوا   :
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ   لََّم. َأخرجه مسند أمحد. النَّيبِّ

ِحيِح َنْحُوُه َوَمْعَناُه، َوِفيِه َرُجٌل   -[ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد  486  ]مسند: َوَحِديُث ُعْثَماَن ِفي الصَّ
 [ َلْم ُيَسمَّ 

 
َفَجا  -[  978] َمَعُه  َوَجَلْسَنا  يـَْوًما،  ُعْثَماُن  َجَلَس  يـَُقوُل:  ُعْثَماَن،  َمْوىَل  احْلَارَِّث،  َع  أَنَُّه مسِّ أَبُو َعقِّيٍل،  اْلُمَؤذُِّّن  )حم(  َءُه 

َاٍء يفِّ إِّاَنٍء    َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَتَـَوضَّأُ ُوُضوئِّي َهَذا،  فـَتَـَوضَّأَ مثَّ قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ   -َأظُنُُّه َسَيُكوُن فِّيهِّ ُمدٌّ    -َفَدَعا ِبِّ
نَـَها َوَبنْيَ الصُّبْ  ، مثَّ َصلَّى اْلَعْصَر ُغفَِّر َلُه َما  مثَّ قَاَل: »َوَمْن تـََوضَّأَ ُوُضوئِّي مثَّ قَاَم َفَصلَّى َصالَة الظُّْهرِّ ُغفَِّر َلُه َما َكاَن بـَيـْ حِّ

نَـَها َوَبنْيَ َصالةِّ  نَـَها َوَبنْيَ َصالةِّ اْلَعْصرِّ، مثَّ َصلَّى اْلعَِّشاَء ُغفَِّر َلُه    بـَيـْ نَـَها َوَبنْيَ  الظُّْهرِّ، مثَّ َصلَّى اْلَمْغرَِّب ُغفَِّر َلُه َما بـَيـْ َما بـَيـْ
َلَتُه، مثَّ إِّْن قَاَم فـَتَـَوضََّأ َوَصلَّ  لَيـْ يـََتَمرَُّغ  يَبِّيَت  َأْن  َلَعلَُّه  ، مثَّ  اْلَمْغرِّبِّ نَـَها َوَبنْيَ َصالةِّ اْلعَِّشاءِّ،  َصالةِّ  بـَيـْ َما  َلُه  ى الصُّْبَح ُغفَِّر 

« قَاُلوا: َهذِّهِّ احْلََسَناُت، َفَما اْلَباقَِّياُت اَي ُعْثَماُن؟ قَاَل: ُهنَّ: ُ، َوُسْبَحاَن اَّللَِّّ،  َوُهنَّ احلََْسَناُت يُْذهِّنْبَ السَّيَِّّئاتِّ اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
َّللَِّّ. َأخرجه مسند أمحد. َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ  ُ َأْكرَبُ، َوال َحْوَل َوال قـُوََّة إِّالَّ ابِّ  ، َواَّللَّ

ِحيِح َغْيَر اْلَحاِرِث ْبِن َعْبٍد َمْوَلى ُعْثَماَن، َوُهَو ِثَقةٌ 513]مسند:   [ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

َاٍء فـَتَـَوضََّأ، َوَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق، مثَّ غَ   -[  979] َسَل َوْجَهُه َثالاًث،  )حم( مُحَْران ْبنِّ َأاَبَن، َعْن ُعْثَماَن ْبنِّ َعفَّاَن أَنَُّه َدَعا ِبِّ
َْصَحابِّهِّ  فـََقاَل ألِّ َك،  َقَدَمْيهِّ، مثَّ َضحِّ َوَظْهرِّ  هِّ  بَِّرْأسِّ َوَمَسَح  َثالاًث،  َثالاًث  مِّمَّ  َوذِّرَاَعْيهِّ  فـََقاُلوا:  ؟  َأْضَحَكينِّ َتْسأَُلوينِّ َعمَّا  َأال   :

مِّ  َقرِّيًبا  َاٍء  ِبِّ َدَعا  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  رَأَْيُت  قَاَل:  اْلُمْؤمِّنِّنَي؟  َأمِّرَي  اَي  ْكَت  فـَتَـَوضََّأ َكَما َضحِّ اْلبـُْقَعةِّ،  َهذِّهِّ  ْن 
َك فـََقا ؟« فـََقاُلوا: َما َأْضَحَكَك اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ فـََقاَل: »إِّنَّ اْلَعْبَد إَِّذا َدَعا تـََوضَّْأُت، مثَّ َضحِّ   َل: »َأال َتْسأَُلوينِّ َما َأْضَحَكينِّ

ذِّرَاَعْيهِّ َكاَن َكذَ  َغَسَل  فَإَِّذا  بَِّوْجهِّهِّ،  َأَصاهَبَا  َخطِّيَئٍة  َعْنُه ُكلَّ   ُ اَّللَّ َحطَّ  َوْجَهُه،  فـََغَسَل  هِّ َكاَن  لِّكَ بَِّوُضوٍء  بَِّرْأسِّ َمَسَح  َوإِّْن   ،
 َكَذلَِّك، َوإَِّذا َطهََّر َقَدَمْيهِّ َكاَن َكَذلَِّك«. َأخرجه مسند أمحد. 

 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ 415]مسند: 
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 الفصل الثالث: يف فضل األذان واملؤذِّن 
: »إذا نُودي  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ط د س( أبو هريرة   -[ 980]

َي التثويُب، أقبل حَّت خَيْطِّر بني املرء ونفسه،   ابلصالة أْدبـََر الشَّيطاُن له ُضراط حَّت ال يسمَع التأذِّيَن، حَّت إذا ُقضِّ
 كر من قـَْبُل، حَّت َيَظلَّ الرَُّجُل ما يدري كم صلى؟«.يقول: اذكر كذا، واذكر كذا، لَِّما مل يكْن يذ 

 ويف رواية »حَّت َيضِّلَّ الرجل«. 
ويف أخرى »إن الشيطان إذا مسع النِّّداَء ابلصالة: أحاَل له ضراط، حَّت ال يسمَع َصوَتُه، فإذا انتهت رجع فوسوس،  

 «. فإذا مسع اإلقامة ذهب حَّت ال يسمع صوته، فإذا انتهْت رََجَع فوسوس
 ويف أخرى: »إذا أذَّن املؤذُِّّن: أدبَر الشيطاُن وله ُحصاص«. 

ويف أخرى قال سهيل بن أيب صاحل: أرسلين أيب إىل بين حارثة ومعي غالم لنا، أو صاحب لنا، فناداه مناٍد من حائط  
أنََّك تلقى هذا مل  ابمسه، قال: وأشرف الذي معي على احلائط، فلم يَر شيئاً، قال: فذكرت ذلك أليب، قال: لو شعرُت 

ْلك، ولكْن إذا مسعَت صوَتً فنادِّ ابلصالة، فإين مسعُت أاب هريرة ُيدُِّث عن رسولِّ هللا   أنه   -صلى هللا عليه وسلم  -ُأْرسِّ
 قال: »إن الشيطان إذا نودي ابلصالة وىلَّ وله ُحصاص« هذه رواايت مسلم. 

إذا نُودَِّي للصالة أدبَر الشيطاُن له ُضَراط حَّت ال يسمع  قال: » -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري: أن رسوَل هللا 
هِّ، ويقول:   َي التثويب أقبَل، حَّت خيطر بني املرءِّ ونفسِّ َي األذاُن أقبل، فإذا ثـُوِّب هبا أدبَر، فإذا ُقضِّ األذاَن، فإذا ُقضِّ

 اذكر كذا، اذكر كذا، ملا مل َيْذُكْر، حَّت َيَظلَّ الرَُّجُل ال يدري كم صلَّى«. 
 . أخرج »املوطأ« وأبو داود والنسائي مثل رواية البخاريو 

 [ ]صحيح[ 7024]جامع: 
 

يقول: »إن   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه  -)م( جابر بن عبد هللا   -[ 981]
َع النَِّّداَء ابلصالة ذهَب حَّت يكوَن مكان الرَّْوحاءِّ«.  الشيطان إذا مسِّ

 . والرَّْوحاُء من املدينة: على ستة وثالثني مياًل. أخرجه مسلم قال الراوي: 
 [ ]صحيح[ 7025]جامع: 

 

، فقام بالل يـَُنادِّي،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: ُكنَّا مَع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه   -)س( أبو هريرة   -[ 982]
 . : »َمْن قال مثل هذا يقيناً دَخَل اجلنة« أخرجه النسائي-صلى هللا عليه وسلم -فلما َسَكت، قال رسوُل هللا 

 يوثقه غير ابن حبان[ ]األلباني: حسن[ ]الرسالة: صحيح[  عبد القادر: النضر بن سفيان الدؤلي، لم] [ 7026]جامع: 
 
صلى هللا عليه   -أنه مسع رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)م د ت س( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 983]

، فإنه َمْن صلَّى عليَّ صالة صلى هللا عليه هبا   -وسلم قال: »إذا مسعُتم املؤذَِّّن فقولوا مثَل ما يقول، مث صلوا عليَّ
جلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا، وأرجو أن أكوَن أان هو، فمن سأل  عشرًا، مث َسُلوا هللا يل الوسيلَة، فإهنا منزلة يف ا

 هللا يل الوسيلَة: حلَّت له الشفاعُة«.
 .أخرجه مسلم والرتمذي وأبو داود والنسائي
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 [ ]صحيح[ 7027]جامع: 
 

ل حني يسَمُع  قال: »َمْن قا  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ د ت س( جابر   -[ 984]
ما وعدته النَِّّداَء: اللهمَّ َربَّ هذه الدعوةِّ التامَّةِّ، والصالة القائمةِّ، آتِّ حممدًا الوسيلَة والفضيلَة، وابعْثُه َمَقاماً حممودًا ك

 .حلت له شفاعيت يوم القيامة« أخرجه البخاري والرتمذي وأبو داود والنسائي  -ويف رواية: الذي وعدته  -
 ]صحيح[ [ 7028]جامع: 

 

: »إذا قال  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م د( عمر بن اخلطاب   -[ 985]
املؤذن: هللا أكرب، هللا أكرب، فقال أحدُكم: هللا أكرب، هللا أكرب، مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا، قال: أشهد أن ال إله إال  

 رسوُل هللا، قال: أشهُد أنَّ حممدًا رسوُل هللا، مث قال: َحيَّ على الصالة، قال: ال حول وال  هللا، مث قال: أشهد أنَّ حممداً 
قوة إال ابهلل، مث قال: َحيَّ على الفالح، قال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث قال: هللا أكرُب، هللا أكرب، قال: هللا أكرب، هللا  

 .ه إال هللا، مِّْن قلبه، َدَخَل اجلنة« أخرجه مسلم وأبو داودأكرب، مث قال: ال إله إال هللا، قال: ال إل
 [ ]صحيح[ 7029]جامع: 

 

قال: »َمْن    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م ت د س( سعد بن أيب وقاص    -[  986]
يُت ابهلل راّبً،  قال حني يسمع املؤذن: وأان أشهد أن ال إله إال هللا، وحَدُه ال شريك له، وأنَّ حم مدًا عبُده ورسولُه، َرضِّ

وابإلسالم دِّيناً، ُغفَِّر له َذنـُْبه« أخرجه مسلم والرتمذي، وأبو داود والنسائي، وليس    -ويف رواية: نبياً    -وِبحمد رسواًل  
 . عند أيب داود »َذنـُْبه«

 [ ]صحيح[ 7030]جامع: 
 

قال: »مسعُت معاوية بَن أيب سفيان وهو جالس على    -رضي هللا عنه    -)خ( أبو أمامة أسعد بن سهل    -[  987]
املنرب حني أذن املؤذن، فقال: هللا أكرب، هللا أكرب، قال معاويُة: هللا أكرب، هللا أكرب، قال: أشهد أن ال إله إال هللا، قال  

قال معاويُة: وأان، قال: أشهُد أن حممدًا رسوُل هللا، قال معاوية: وأان، قال:  معاويُة: وأان، قال: أشهُد أن ال إله إال هللا،  
صلى هللا    -أشهُد أنَّ حممداً رسوُل هللا، قال معاويُة: وأان، فلما أْن قضى التأذيَن، قال: اي أيُّها الناُس، مسعُت رسوَل هللا  

 م من مقاليت«. على املنرب حني أذَّن املؤذِّّن، يقول مثل ما مسعتُ  -عليه وسلم
هللا«.  رسوُل  حممدًا  أنَّ  وأشهد  قوله:  إىل  مثله..  فقال  املؤذن  ومسع  يوماً  معاويَة  مسع  »أنه  رواية   ويف 
ويف أخرى »أنه ملا قال: حيَّ على الفالح، قال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث قال: هكذا مسعنا نبيَّكم يقوُل« أخرجه  

 .البخاري
 ]صحيح[ [ 7031]جامع: 

 
يـََتَشهَُّد قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ النيب    -رضي هللا عنها    -)د( عائشة    -[  988] »كان إذا مسع املؤذَن 

   .وأان، وأان« أخرجه أبو داود
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7032]جامع: 
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قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ م ط د ت س( أبو سعيد اخلدري    -[  989]
 .»إذا مسعتم النَِّّداَء، فقولوا مثَل ما يقول املؤذُِّّن« أخرجه اجلماعة

 [ ]صحيح[ 7033]جامع: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إَِّذا َأذََّن اْلُمَؤذُِّّن، فـَُقوُلوا    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة  )جه(  -[  990] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ْثَل قـَْولِّهِّ«.    .أخرجه ابن ماجه مِّ

[  أخرجه األئمة الستة هذا إسناد معلول والمحفوظ عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري كما  ]البوصيري:  [  718 ]ماجه:
 ]شعيب: صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، ضعيف من حديث أبي هريرة[   ]األلباني: صحيح[

 

َعْت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إَِّذا َكاَن عِّْنَدَها يفِّ   -رضي هللا عنها  -أُمُّ َحبِّيَبةَ  )جه(  -[ 991] َا مسِّ َأهنَّ
َلتَِّها، َفَسمَِّع اْلُمَؤذَِّّن يـَُؤذُِّّن، قَاَل َكَما يـَُقوُل اْلُمَؤذُِّّن«.   . أخرجه ابن ماجهيـَْومَِّها َولَيـْ

]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد هللا بن عتبة بن  [: إسناده صحيحالبوصيري ][ 719 ]ماجه:
 أبي سفيان[ 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َأْطَوُل النَّاسِّ    -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك)حم(    -[  992] َأْعَناقًا يـَْوَم  َعنِّ النَّيبِّ
نُوَن«. َأخرجه مسند أمحد.   اْلقَِّياَمةِّ اْلُمَؤذِّّ

األعمش وأنس13789،  12729]مسند:   بين  الواسطة  إلبهام  إسناد ضعيف  وهذا  لغيره،  َأْحَمُد،   ]الهيثمي:  [ [ ]شعيب: صحيح  َرَواُه 
ِحيِح، ِإالَّ َأنَّ اأْلَْعَمَش َقاَل:  ْثُت َعْن َأَنسٍ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ ُحدِّ

 
لِّْلُمَؤذِّّنِّ َمدَّ    -رضي هللا عنهما    -  ابن عمر)حم(    -[  993]  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »يـَْغفُِّر اَّللَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َع َصْوَتُه«  . َأخرجه مسند أمحد.َصْوتِّهِّ، َوَيْشَهُد َلُه ُكلُّ َرْطٍب َواَيبٍِّس مسِّ
]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار...    [[ ]شعيب: حديث صحيح وهذا سند قوي 6201]مسند:  
 رجال الصحيح[  ورجاله

 

لصَّاَلةِّ،   -رضي هللا عنهما  -)حم( جابر بن عبد هللا   -[ 994] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إَِّذا ثـُوَِّب ابِّ
يَب الدَُّعاُء«  . َأخرجه مسند أمحد.فُتَِّحْت أَبـَْواُب السََّماءِّ، َواْسُتجِّ

 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوِفيِه َكاَلمٌ   [سوء حفظ ابن لهيعة[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف ل14689]مسند: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يفِّ    -رضي هللا عنهما    -ْبنِّ َمْسُعودٍ   عبد هللا)حم(    -[  995] َنَما حَنُْن َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  بـَيـْ قَاَل: 
عَ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ   ُّ َنيبِّ فـََقاَل  َأْكرَبُ،   ُ اَّللَّ َأْكرَبُ،   ُ اَّللَّ يـَُنادِّي:  ُمَنادِّاًي  ْعَنا  َأْسَفارِّهِّ مسِّ َوَسلَّمَ بـَْعضِّ  فـََقاَل:  َلْيهِّ  اْلفِّْطَرةِّ«،  »َعَلى   :

ُّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َخَرَج مَِّن النَّارِّ«، قَا ُ، فـََقاَل َنيبِّ َيٍة  َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ُب َماشِّ َتَدْراَنُه، فَإَِّذا ُهَو َصاحِّ َل: فَابـْ
َا  جه مسند أمحد. . َأخر َأْدرََكْتُه الصَّاَلُة، فـََناَدى هبِّ

[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال  3861]مسند:  
 الصحيح[ 
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َع ُمَنادِّاًي    -رضي هللا عنه    -)حم( ُمَعاذ    -[  996] َنَما َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ بـَْعضِّ َأْسَفارِّهِّ إِّْذ مسِّ قَاَل: بـَيـْ
ُ َأْكرَبُ فـََقاَل: »َعَلى اْلفِّْطَرةِّ«. فـََقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ   ُ َأْكرَبُ. اَّللَّ «. قَاَل:  يـَُقوُل: اَّللَّ ُ. فـََقاَل: »َشهَِّد بَِّشَهاَدةِّ احْلَقِّّ اَّللَّ

ُدونَُه إِّمَّا رَاعًِّيا ُمْعزِّاًب،   َوإِّمَّا ُمَكلًِّّبا« فـََنَظُروُه فـََوَجُدوُه رَاعًِّيا  َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّّ. قَاَل: »َخَرَج مَِّن النَّارِّ اْنظُُروا َفَسَتجِّ
َا َحَضَرْتُه الصَّاَلةُ   . َأخرجه مسند أمحد. فـََناَدى هبِّ

، َوُهَو َضِعيفٌ 22134]مسند:   [ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: ِفيِه اْلَحَكُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ
 

 املؤذن 

قال: »املؤذِّّن يـُْغَفُر له   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د س جه( أبو هريرة   -[ 997]
مَدى صوته، وَيْشَهُد له كلُّ َرْطب وايبِّس، وشاهُد الصالة يف اجلماعة: يُْكَتُب له مَخْس وعشرون صالة، وُيَكفَُّر عنه ما  

 بينهما« أخرجه أبو داود. 
 ائي قال: »املؤذُِّّن يـُْغَفُر له َمَدى صوته، وَيْشَهُد له كلُّ َرْطب وايبس، وله مثل أجر َمن صلَّى« ويف رواية النس

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اْلُمَؤذُِّّن يـُْغَفُر َلُه، َمَدى َصْوتِّهِّ، َوَيْستَـ  ويف رواية ابن ماجه، ْغفُِّر َلُه  قَاَل: مسِّ
نَـُهَما  .«ُكلُّ، َرْطٍب، َواَيبٍِّس، َوَشاهُِّد الصَّاَلةِّ، يُْكَتُب َلُه مَخٌْس َوعِّْشُروَن َحَسَنًة، َويَُكفَُّر َعْنُه َما بـَيـْ

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح[  724 ]ماجه: [7035]جامع: 
 

قال: »إنَّ هللا ومالئَِّكَته   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه    -)س( الرباء بن عازب   -[ 998]
ى  ُيَصلُّون على الصفِّّ املقدَّم، واملؤذُِّّن يـُْغَفُر له ِبدِّ صوته، ويصدِّقُه َمْن مسعه مِّن َرْطب وايبس، وله مثل أجُر َمْن صلَّ 

 . معه« أخرجه النسائي
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7036]جامع: 

 

: أنَّ رجاًل قال: اي رسول هللا، إن املؤذِّّنني يـَْفُضلوننا،  -رضي هللا عنهما   -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص   -[ 999]
 . ود: »قل كما يقولون، فإذا انتهيَت َفَسْل تـُْعَط« أخرجه أبو دا-صلى هللا عليه وسلم -فقال رسوُل هللا 

[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حيي، وهو ابن عبد هللا المعافري[  7037]جامع: 
 ]األلباني: حسن صحيح[ 

 

قال له: أراك حتب  -رضي هللا عنه  -)خ ط س( عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة: أنَّ أاب سعيد  -[ 1000]
الَغَنم والبادية، فإذا كنت يف غنمك أو ابديتك، فأذَّْنَت ابلصالة، فارفع صوَتك ابلنِّّداء، فإنه ال َيسمُع َمدى صوتِّ  

ّن وال إْنس وال شيء، إال َشهَِّد له يوم  . -صلى هللا عليه وسلم -القيامة، قال أبو سعيد: مسعُته من رسول هللا   املؤذِّّن جِّ
 . أخرجه البخاري و »املوطأ« والنسائي

، فَإِّيّنِّ  أْلََذانِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ  ويف رواية عند ابن ماجه، قَاَل: قَاَل يلِّ أَبُو َسعِّيٍد: إَِّذا ُكْنَت يفِّ اْلبَـَوادِّي، فَاْرَفْع َصْوَتَك ابِّ  مسِّ
نٌّ، َواَل إِّْنٌس، َواَل َشَجٌر، َواَل َحَجٌر، إِّالَّ َشهَِّد َلُه« صَ   . أخرجه ابن ماجهلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل َيْسَمُعُه جِّ

 [ ]صحيح[ 7038]جامع: 
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يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -)م( ]عيسى بن طلحة[ قال: مسعُت معاويَة يقول: مسعُت رسوَل هللا  -[ 1001]
 »املؤذِّّنون أطوُل الناس أعناقاً يوم القيامة«. 

ويف رواية قال راويه: »كنُت عند معاويَة بنِّ أيب سفيان، فجاءُه املؤذُِّّن َيْدُعوه إىل الصالة، فقال معاويُة: مسعُت رسوَل  
   .... وذكره« أخرجه مسلم -صلى هللا عليه وسلم - هللا

 وهذا احلديث مل خيرجه احلميديُّ يف كتابه الذي قرأانه، وهو مقروٌء على الرَّقِّّي عنه. 
 [ ]صحيح[ 7039]جامع: 

 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن َأذََّن ثِّْنيَتْ َعْشَرَة   -رضي هللا عنهما  -  ابن عمر )جه(  -[ 1002]
تُّوَن َحَسَنًة، َولُِّكلِّّ إِّقَاَمٍة َثاَلثُو   . ه ابن ماجهأخرجَن َحَسَنًة« َسَنًة َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة، وَُكتَِّب َلُه بَِّتْأذِّينِّهِّ يفِّ ُكلِّّ يـَْوٍم سِّ

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حسن، وهذا إسناد ضعيف [  هذا إسناد ضعيف]البوصيري: [ 728 ]ماجه:
 

نُوَن َأْطَوُل النَّاسِّ   -رضي هللا عنه   -أبو هريرة  )حب(  -[ 1003] ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »اْلُمَؤذِّّ َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
 .َأْعَناقًا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ« أخرجه ابن حبان

 [ ]االلباني: صحيح[ ]الداراني: رجاله ثقات[  1670]حبان: 
 

 الفصل الرابع: يف فضل الصالة 

 وفيه عشرة فروع 

 الفرع األول: يف فضلها جممالا 
يقول: »أرأيتم   -صلى هللا عليه وسلم -: أنه مسع رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)خ م ت س( أبو هريرة  -[ 1004]

ُل فيه كلَّ يوم مخس مرات، ما تقولون ذلك يُبقي من درنِّه؟ قالوا: ال يُبقي من َدرَنهِّ شيئاً،   لو أنَّ هنرًا بباب أحدِّكم يغَتسِّ
 هبا اخلطااي«.  قال: فذلك َمَثل الصلوات اخلمسِّ ميحو هللا

ويف رواية »َمَثُل الصلوات اخلمس، َمَثُل هَنْر عظيم ببابِّ أحدِّكم يغتسُل فيه كلَّ يوم مخَس مرات، فإنه ال يُبقي من درنه  
 شيئًِّا«. 

 . أخرج األوىل البخاري ومسلم، ]والثانية[ الرتمذي والنسائي
 [ ]صحيح[ 7041]جامع: 

 

: »َمَثُل الصلوات اخلمس  -صلى هللا عليه وسلم -: قال رسوُل هللا قال -رضي هللا عنه  -)م( جابر  -[ 1005]
كمثل هَنْر جار َغْمر على ابب أحدكم، يغتسُل منه كلَّ يوم مخس مرات. قال احلسن: وما يُبقي ذلك من الدَّرن؟«  

 . أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 7042]جامع: 
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، فهَلك أحُدُها قبل صاحبه ِبربعني    -رضي هللا عنه  -)ط( سعد بن أيب وقاص  -[ 1006] قال: كان رجالن أَخَوانِّ
:  -صلى هللا عليه وسلم -، فقال رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -ليلة، َفذُكَِّرْت فضيلُة األول منهما عند رسول هللا 

: »وما يدريكم ما بلغت  -صلى هللا عليه وسلم  -، فقال رسوُل هللا أمل يكن اآلَخر مسلماً؟ قالوا: بلى، وكان ال ِبس به
م فيه كلَّ يوم مخس مرات، فما تـََرْون ذلك يُبقي   به صالتُه؟ إَّنا َمَثُل الصالة كَمَثلِّ هَنْر َعْذب َغْمر ببابِّ أحدكم، يـَْقَتحِّ

 .من درَنه؟ فإنكم ال تدرون ما بلغت به صالتُه« أخرجه »املوطأ«
 [ ]عبد القادر: إسناده منقطع ولبعضه شواهد[ ]الهاللي: صحيح، وهذا سند ضعيف النقطاعه[ 7043]جامع: 

 

)خ م ط س( مُحران موىل عثمان: قال: »كنُت أَضُع لعثمان َطهورَه، فما أتى عليه يوٌم إال وهو يُفيض   -[ 1007]
عند انصرافنا من صالتنا    -صلى هللا عليه وسلم -وقال: قال عثماُن: حدَّثنا رسول هللا  -يعين من ماء  -عليه نُْطَفة 

أسكُت؟ قال: فقلنا: اي رسول هللا، إن كان خريًا فحدِّْثنا، وإن كان فقال: ما أدري، ُأَحدِّثكم، أو  -ُأراه قال: العصر  -
غري ذلك فاهللُ ورسولُه أعلم، قال: ما من مسلم يتطَّهُر فُيتِّمُّ الطهارَة اليت كتَب هللا عليه، فيصلِّّي هذه الصلوات  

 اخلمس، إال كانت كفَّاراٍت ملا بينها«. 
  - ألحدِّثنَّكم حديثاً لوال آية يف كتاب هللا ما حدَّثتكموه، مسعُت رسوَل هللا ويف رواية: أنَّ عثماَن ملا توضأ قال: وهللاِّ 

يقول: »ال يتوضأ رَُجل ُوضوءه، مث يصلِّّي الصالَة، إال ُغفَِّر له ما بينه وبني الصالة اليت تليها.   -صلى هللا عليه وسلم
 [ «. 159نات واهلدى{ إىل قوله }الالعنون{ ]البقرة:  قال عروة بن الزبري: اآلية }إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيِّّ 

توضأ فأحسن   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »أن عثمان توضأ، فأحسَن الُوَضوء، مث قال: رأيُت رسوَل هللا 
 ْنبه«. الُوُضوَء، مث قال: من توضأ حنو هذا الوضوء، مث أتى املسجد فركع ركعتني، مث َجَلَس، ُغفَِّر له ما تقدَّم من ذَ 

يقول: »َمْن توضأ للصالة فأسبَغ الُوُضوَء، مث مشى إىل   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: مسعُت رسوَل هللا 
 الصالة املكتوبة، فصالَّها مع الناس، أو مع اجلماعة، أو يف املسجد، ُغفَِّر له ُذنُوبه«. 

توضأ، فأحسَن   -صلى هللا عليه وسلم - رسوَل هللا ويف أخرى »أن عثمان توضأ يوماً ُوضوءًا حسناً، مث قال: رأيتُ 
َهُزه إال الصالة، إال ُغفِّر له ما خال من َذْنبِّه«.   الُوُضوَء، مث قال: َمْن توضأ هكذا، مث خرج إىل املسجد، ال يـَنـْ

  -وسلمصلى هللا عليه  -ويف أخرى عن عمرو بن سعيد بن العاص: أن عثمان دعا بَطهوره، فقال: مسعُت رسوَل هللا 
ُن ُوُضوءها، وُخُشوَعها ورُُكوَعها، إال كانت كفارة ملا قبَلها من   يقول: »ما من امرئ مسلم حتُضره صالة مكتوبة، فـَُيْحسِّ

، ما مل أيتِّ كبرية، وذلك الدهر كلَّه« أخرجه البخاري ومسلم، إال أن البخاري انفرد ابلرواية الثالثة، ومسلم   الذُّنُوبِّ
 ابلرابعة والسادسة.

يف رواية »املوطأ« : أن عثماَن جلس يوماً على املقاعد، فجاءه املؤذُِّّن فآذنه بصالةِّ العصر، فدعا ِباء، مث قال: وهللاِّ  و 
يقول: »َما   -صلى هللا عليه وسلم -أُلَحدِّثـَنَّكم حديثاً لوال آية يف كتاب هللا ما حدَّثتكموه، مث قال: مسعُت رسوَل هللا 

ُن ُوُضوءه، مث يصلِّّي الصالَة إال ُغفَِّر له ما بينه وبني الصالة األخرى حَّت يصلِّّيها«. مِّن امرئ يـَتَـَوضأ فـَُيحْ   سِّ
ى  قال مالك: ُأراه يريد هذه اآلية }وأقم الصالة َطَريَف النَّهار وزُلَفاً من اللَّيل إنَّ احَلَسناتِّ يُْذهِّنْبَ السيئاتِّ ذلك ذِّكر 

 [.  114للذاكرين{ ]هود:  
قال: »َمْن أمَتَّ الوُضوَء كما أمره هللا، فالصلواُت اخلمُس   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا ويف رواية النسائي
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 كفَّارات ملا بينهن«. 
ُن ُوضوءه، مث يصلِّّي   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: مسعُت رسوَل هللا  يقول: »ما مِّْن امرئ يتوضأ، فـَُيْحسِّ

 .وبني الصالة األخرى حَّت يصلِّّيها« وأخرج أيضاً الرواية الرابعة الصالة، إال ُغفَِّر له ما بينه
 [ ]صحيح[ 7044]جامع: 

 

يف املسجد   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »بينما رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)م د( أبو أمامة الباهلي  -[ 1008]
صلى هللا   -أقِّْمه عليَّ، فسكَت عنه رسوُل هللا  وحنن قعود معه، إذ جاءه رجل فقال: اي رسوَل هللا، إين أصبُت َحّدًا، ف

تَبِّعه الرجل،   -صلى هللا عليه وسلم -، مث أعاَد، فسكَت عنه، وأُقيمتِّ الصالُة، فلما انصرَف رسوُل هللا -عليه وسلم
ضوَء؟ قال: بلى  فاتَـّبَـْعُته، أنظُر ماذا يـَُردُّ عليه، فقال له: أرأيَت حني خرجَت من بيتك، أليس قد توضأَت فأحسنَت الوُ 
أو قال:   -اي رسوَل هللا، قال: مث شهدَت الصالة معنا؟ قال: نعم اي رسول هللا، قال: فإن هللا قد غَفر لك حدَّك 

 َذنـَْبك« أخرجه مسلم. 
، فقال: اي رسوَل هللا، إين أصبُت َحّدًا،  -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج أبو داود خمتصرًا: »أن رجاًل أتى رسوَل هللا 

، قال: توضأَت حني أقبلَت؟ قال: نعم، قال: هل صلَّيَت معنا حني صلَّْينا؟ قال: نعم، قال: اذهْب، فإن هللا  فأ قمه عليَّ
 قد َغَفَر لك«  

 [ ]صحيح[ 7045]جامع: 
 

النيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)خ م( أنس بن مالك    -[  1009] ، فجاءه  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كنُت عند 
، ومل يسأْله، قال: وَحَضَرتِّ الصالُة، فصلَّى مع النيبِّّ  رجل، فقال: اي صلى هللا   -رسول هللا، إين أَصْبُت َحّدًا فأقمه عليَّ

، فلما قضى النيبُّ الصالَة، قام إليه الرَُّجُل، فقال: اي رسول هللا إين أَصْبُت َحّدًا، فأقم يفَّ كتاَب هللا، قال:  -عليه وسلم
 . قال: نعم، قال: فإنَّ هللا قد َغَفَر لك َذنـَْبك، أو َحدَّك«. أخرجه البخاري ومسلمأليس قد َصلَّيَت معنا؟ 

 [ ]صحيح[ 7046]جامع: 
 

إىل    -[  1010] رجعوا  مث  فرابطوا   ، العدوُّ ففاَتم  ل،  السالسِّ َغْزوَة  َغَزوا  إهنم  قال:  الثقفي:  سفيان  بن  عاصم  )س( 
َصلَّى يف   َمْن  أنَّه  ان  أخربِّ العاَم، وقد  العدوُّ  فاتَنا  أيوب،  أاب  اي  فقال عاصم:  عامر،  بُن  أيوب وعقبُة  أبو  معاويَة وعنده 

صلى هللا عليه    -قال: اي ابن أخي، أدلُّك على أيسَر من ذلك؟ إين مسعُت رسوَل هللا  املساجد األربعةِّ ُغفَِّر له َذنـُْبه، ف
َقدَّم من عمل، أكذلك اي عقبُة؟ قال: نعم« أخرجه    -وسلم أُمَِّر، ُغفَِّر له ما  أُمِّر، وصلَّى كما  يقول: »َمْن توضأ كما 

 . النسائي
 ]الرسالة: المرفوع منه صحيح لغيره[  [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح[7047]جامع: 

 
يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د س( عقبة بن عامر  -[ 1011]

»يَعَجُب رَبَُّك من راعي َغَنم يف رأس َشظيَّة للجبل يؤذِّّن ابلصالة ويصلِّّي، فيقول هللا عز وجل: انظروا إىل عبدي هذا،  
، قد غفرُت لعبدي وأدخلُته اجلنَة«. أخرجه أبو داود والنسائييؤذِّّن وي  .قيُم الصالة، خياف مِّينِّّ
 ]شعيب: إسناده صحيح[  [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[7048]جامع: 
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قال: »استقيموا ولن حُتُْصوا، واعلموا  -صلى هللا عليه وسلم -)ط( مالك بن أنس: بلَغُه أن رسوَل هللا  -[ 1012]
 أنَّ خرَي أعمالكم الصالة، وال ُيافظ على الوضوء إال مؤمن«.
 .ويف رواية »واعملوا، وخري أعمالكم الصالة« أخرجه »املوطأ« 

 ه منقطع[ ]الهاللي: صحيح لغيره[ [ ]عبد القادر: صحيح بطرقه وإسناد 7049]جامع: 
 

: »ُحبِّّب إيلَّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه    -)س( أنس بن مالك  -[ 1013]
 .النساُء، والطِّّيُب، وُجعَِّلْت قـُرَُّة َعيين يف الصالة«. أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 7051]جامع: 
 

قال: »كنُت أبيُت مع رسولِّ هللا، فآتيه بَوضوئه   -رضي هللا عنه  -)م د س( ربيعة بن كعب األسلمي  -[ 1014]
وحباجته، فقال يل: اسألين، فقلُت: إين أسألك مراَفقتَك يف اجلنة، قال: أَو غرَي ذلك، قلُت: هو ذاك، قال: فأعِّينِّّ على  

ك بكثرةِّ السجود«. أخرجه مسلم وأبو داود  .نـَْفسِّ
 [ ]صحيح[ 7052]جامع: 

 

، فقلُت:  -صلى هللا عليه وسلم  -)م ت س( معدان بن أيب طلحة: قال: لقيُت ثوابَن موىل رسولِّ هللا    -[  1015]
فسكَت، ]مث سألُته فسكت[، مث سألُته الثالثة،    -أو قلُت: ِبحبِّّ األعمال إىل هللا  -أخربين بعمل أعَمُله يُدخلين اجلنة  
فقال: عليَك بكثرة السجود هلل، فإنََّك ال تسجُد هلل سجدة   -صلى هللا عليه وسلم -فقال: سألُت عن ذلك رسولِّ هللا 

إال رفعك هللا هبا درجة، وَحطَّ عنك هبا خطيئة. قال معدان: مث أتيُت أاب الدرداء فسألته، فقال مثل ما قال يل ثوابن.  
 .أخرجه مسلم، والرتمذي، والنسائي

 [ ]صحيح[ 7053]جامع: 
 

حُتُْصوا،   -رضي هللا عنه    -ثـَْواَبن    )جه(  -[  1016] َوَلْن  َوَسلََّم: »اْسَتقِّيُموا،  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل: 
 . أخرجه ابن ماجهَواْعَلُموا َأنَّ َخرْيَ َأْعَمالُِّكُم الصَّاَلَة، َواَل ُُيَافُِّظ َعَلى اْلُوُضوءِّ إِّالَّ ُمْؤمٌِّن« 

[ ]عبد الباقي: في الزوائد: رجال إسناده ثقات أثبات إال فيه انقطاعا بين سالم وثوبان ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في  277 ]ماجه:
 ]شعيب: حديث صحيح، وهذا سند فيه انقطاع[  ]األلباني: صحيح[  [صحيحه من طريق ثوبان متصال

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْسَتقِّيُموا،    -رضي هللا عنهما    -ْبنِّ َعْمٍرو    عبد هللا  )جه(   -[  1017] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 . أخرجه ابن ماجهَوَلْن حُتُْصوا، َواْعَلُموا َأنَّ مِّْن َأْفَضلِّ َأْعَمالُِّكُم الصَّاَلَة، َواَل ُُيَافُِّظ َعَلى اْلُوُضوءِّ إِّالَّ ُمْؤمٌِّن« 

]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد   ]األلباني: صحيح[  [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف ألجل ليث بن أبي سليم 278  :]ماجه
 ضعيف لضعف ليث[ 

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأرَأَْيَت َلْو َكاَن  -رضي هللا عنه–ُعْثَماُن بن عفان  )جه(   -[  1018] ْعُت َرُسول اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  : مسِّ
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َقى مِّْن َدرَنِّهِّ؟« قَاَل: اَل  ُل فِّيهِّ ُكلَّ يـَْوٍم مَخَْس َمرَّاٍت، َما َكاَن يـَبـْ قَاَل: »فَإِّنَّ الصَّاَلَة     َشْيَء، بِّفَِّناءِّ َأَحدُِّكْم هَنٌَر َُيْرِّي يـَْغَتسِّ
 . أخرجه ابن ماجهُتْذهُِّب الذُّنُوَب َكَما يُْذهُِّب اْلَماُء الدََّرَن« 

هريرة 1397  ]ماجه: أبي  حديث  من  والنسائي  الترمذي  ورواه  ثقات.  رجاله  عفان  بن  عثمان  حديث  الزوائد:  في  الباقي:  ]عبد   ] ] 
 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح

 

َع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َما مِّْن َعْبٍد    -رضي هللا عنه–ُعَباَدة ْبنِّ الصَّامِّتِّ   )جه(   -[  1019] أَنَُّه مسِّ
َا َدرَ  َا َسيَِّّئًة، َورََفَع َلُه هبِّ َا َحَسَنًة، َوحَمَا َعْنُه هبِّ ُ َلُه هبِّ رجه ابن  أخَجًة، فَاْسَتْكثُِّروا مَِّن السُُّجودِّ«  َيْسُجُد َّللَِِّّّ َسْجَدًة إِّالَّ َكَتَب اَّللَّ

 .ماجه
لتدليس الوليد بن مسلم 1424  ]ماجه: الباقي: في الزوائد: إسناد حديث عبادة ضعيف  ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده    [[ ]عبد 

 صحيح، والوليد بن مسلم قد صرح بسماعه عند أبي نعيم والطبراني[ 
 
َها ُغْصًنا اَيبًِّسا فـََهزَُّه حَ   -[  1020] نـْ يِّ حَتَْت َشَجَرٍة، َوَأَخَذ مِّ َّتَّ حَتَاتَّ  )حم( أبو ُعْثَماَن، قَاَل: ُكْنُت َمَع َسْلَماَن اْلَفارِّسِّ

َ تـَْفَعُلُه؟ فـََقاَل: َهَكَذا فـََعَل يبِّ رَ َورَقُُه، مثَّ  َ َأفْـَعُل َهَذا؟ قـُْلُت: َوملِّ ُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ   قَاَل: اَي َأاَب ُعْثَماَن، َأاَل َتْسأَُلينِّ ملِّ
فـََهزَُّه َحَّتَّ   اَيبًِّسا،  ُغْصًنا  َها  نـْ فََأَخَذ مِّ َشَجَرٍة،  َمَعُه حَتَْت  َوَأاَن  َأفْـَعُل َوَسلََّم   َ َتْسأَُلينِّ ملِّ َأاَل  اَي َسْلَماُن:  فـََقاَل: "  َورَقُُه  حَتَاتَّ 

اْلُمْسلَِّم إَِّذا تـََوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، مثَّ َصلَّى الصََّلَواتِّ  تـَْفَعُلُه؟ قَاَل: »إِّنَّ   َ  اخْلَْمَس، حَتَاتَّْت َخطَااَيُه، َهَذا؟ " قـُْلُت: َوملِّ
يَِّّئاتِّ َذلَِّك ذِّْكَرى  َذا اْلَوَرُق«، َوقَاَل: }َوَأقِّمِّ الصَّاَلَة َطَريفِّ النـََّهارِّ َوزَُلًفا مَِّن اللَّْيلِّ إِّنَّ احْلََسَناتِّ يُْذهِّنْبَ السَّ َكَما يـََتَحاتُّ هَ 

 [.  114لِّلذَّاكِّرِّيَن{ ]هود:  
ُغْصًنا فََأَخَذ  َشَجَرٍة  حَتَْت  َسْلَماَن  َمَع  قَاَل: ُكنَّا  َعمَّا    ويف رواية أخرى،  َتْسأَُلوينِّ  َأاَل  فـََقاَل:  َورَقُُه  فـََتَساَقَط  فـَنَـَفَضُه  َها  نـْ مِّ

اَْن فـََقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ ظِّلِّّ َشَجَرٍة فَأَ  َها فـَنَـَفَضُه فـََتَساَقَط  َصنَـْعُت؟ فـَُقْلَنا: َأْخربِّ نـْ َخَذ ُغْصًنا مِّ
اَْن اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، فـََقاَل: »إِّنَّ اْلَعْبَد اْلُمْسلِّ َورَقُُه، فَـ  َم إَِّذا قَاَم إِّىَل الصَّاَلةِّ،  َقاَل: »َأاَل َتْسأَُلوينِّ َعمَّا َصنَـْعُت؟« فـَُقْلَنا: َأْخربِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  حَتَاتَّْت َعْنُه َخطَااَيُه َكَما حَتَاتَّ َوَرُق َهذِّهِّ الشََّجَرةِّ«. 
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر. َوِفي ِإْسَناِد    [ ]شعيب:23716،  23707]مسند:  

حِ   [ يحِ َأْحَمَد َعِليُّ ْبُن َزْيٍد، َوُهَو ُمْخَتَلٌف ِفي ااِلْحِتَجاِج ِبِه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
 

، َأوِّ اأْلََسدِّيِّّ   -[  1021] ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي َأاَب    -رضي هللا عنه–)حم( أبو فَاطَِّمَة اأْلَْزدِّيِّّ قَاَل: قَاَل يلِّ النَّيبِّ
 فَاطَِّمَة، إِّْن َأَرْدَت َأْن تـَْلَقاينِّ فََأْكثِّرِّ السُُّجوَد«. َأخرجه مسند أمحد.

 [ ، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه كالم[ ]شعيب: حديث حسن لغيره15526]مسند: 
 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، رَُجٍل َأوْ   -[  1022]  اْمَرَأٍة، قَاَل: َكاَن )حم( زِّاَيد ْبنِّ َأيبِّ زِّاَيٍد، َمْوىَل َبينِّ خَمُْزوٍم، َعْن َخادٍِّم لِّلنَّيبِّ
َعلَ  ُّ َصلَّى هللاُ  َرُسوَل اَّللَِّّ، حَ النَّيبِّ اَي  فـََقاَل:  يـَْوٍم  َذاَت  قَاَل: َحَّتَّ َكاَن  َحاَجٌة؟«  : »أََلَك  لِّْلَخادِّمِّ يـَُقوُل  َوَسلََّم ِمَِّّا  اَجيتِّ  ْيهِّ 

: َريبِّّ قَاَل: »إِّمَّا اَل،  قَاَل: »َوَما َحاَجُتَك؟« قَاَل: َحاَجيتِّ َأْن َتْشَفَع يلِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، قَاَل: »َوَمْن َدلََّك َعَلى َهَذا؟« قَالَ 
 فََأعِّينِّّ بَِّكثْـَرةِّ السُُّجودِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 

 [ [ ]شعيب: إسناده صحيح رجاله ثقات[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح16076]مسند: 
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ْبنِّ َكْعٍب    -[  1023] رَبِّيَعة  َلُه يفِّ    -رضي هللا عنه–)حم(  َوَأُقوُم  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأْخُدُم  قَاَل: ُكْنُت 
َرَة فََأجْ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلعَِّشاَء اآْلخِّ هِّ هَنَارِّي، َأمْجََع َحَّتَّ ُيَصلَِّّي َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأُقوُل:  َحَوائِّجِّ َتُه  بـَيـْ لَِّس بَِّبابِّهِّ، إَِّذا َدَخَل 

َّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُسْبَحاَن  َلَعلََّها َأْن حَتُْدَث لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َحاَجٌة َفَما َأزَاُل َأمْسَُعُه يـَُقوُل َرُسوُل ا
َع، َأْو تـَْغلَِّبينِّ َعْيينِّ فََأْرُقَد، قَاَل: فـََقاَل يلِّ يـَْوًما لَِّما  اَّللَِّّ، ُسْبَحاَن اَّللَِّّ، ُسْبحَ  َْمدِّهِّ«، َحَّتَّ َأَملَّ فََأْرجِّ فَّيتِّ  اَن اَّللَِّّ َوحبِّ يـََرى مِّْن خِّ

ُه: »َسْلينِّ اَي رَبِّيَعُة ُأْعطَِّك«، قَاَل: فـَُقْلُت: أَْنظُُر يفِّ َأْمرِّي اَي َرُسولَ  ْدَميتِّ إِّايَّ اَّللَِّّ مثَّ ُأْعلُِّمَك َذلَِّك، قَاَل: فـََفكَّْرُت يفِّ   َلُه، َوخِّ
، قَاَل: فـَقُ  َقطَِّعٌة زَائَِّلٌة، َوَأنَّ يلِّ فِّيَها رِّْزقًا َسَيْكفِّيينِّ َوأيَْتِّيينِّ نـَْيا ُمنـْ ي فـََعَرْفُت َأنَّ الدُّ ْلُت: َأْسَأُل َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  نـَْفسِّ

َريتِّ   خِّ ْئُت فـََقاَل: »َما فـََعْلَت اَي رَبِّيَعُة؟«،َوَسلََّم آلِّ ْلَمْنزِّلِّ الَّذِّي ُهَو بِّهِّ، قَاَل: َفجِّ قَاَل: فـَُقْلُت: نـََعْم    فَإِّنَُّه مَِّن اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ ابِّ
ََذا اَي رَبِّيَعُة؟«، قَاَل: فـَُقْلُت: اَل  اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأْسأَُلَك َأْن َتْشَفَع يلِّ إِّىَل رَبَِّّك فـَيـُْعتَِّقينِّ مَِّن النَّارِّ، قَاَل: فـََقالَ  : »َمْن َأَمَرَك هبِّ

حْلَقِّّ َما َأَمَرينِّ بِّهِّ َأَحٌد، َوَلكِّنََّك َلمَّا قـُْلَت َسْلينِّ ُأْعطَِّك وَُكْنَت مَِّن اَّللَِّّ  ْلَمْنزِّلِّ الَّذِّي أَْنَت بِّهِّ َنَظْرُت يفِّ َواَّللَِّّ الَّذِّي بـََعَثكِّ ابِّ  ابِّ
َقطَِّعٌة َوزَائَِّلٌة َوَأنَّ يلِّ فِّيَها رِّْزقًا َسَيْأتِّيينِّ فـَُقْلُت: َأْسَأُل َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّ َأْمرِّي، َوَعرَ  نـَْيا ُمنـْ ،  ْفُت َأنَّ الدُّ َريتِّ خِّ ى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم آلِّ

 : َك بَِّكثْـَرةِّ السُُّجودِّ«. َأخرجه  قَاَل: َفَصَمَت َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َطوِّياًل مثَّ قَاَل يلِّ »إِّيّنِّ فَاعٌِّل فََأعِّينِّّ َعَلى نـَْفسِّ
 مسند أمحد. 

ِفي  16579]مسند:   الطََّبَراِنيُّ  َرَواُه  ]الهيثمي:  لغيره[  فصحيح  السجود"  بكثرة  نفسك  على  "فأعني  قوله:  دون  حديث حسن  ]شعيب:   ]
 [ َلِكنَُّه ُمَدلٌِّس اْلَكِبيِر، َوِفيِه اْبُن ِإْسَحاَق َوُهَو ِثَقٌة وَ 

 

: تـََقدَُّموا، َوخَتَلَّْفُت،  -[  1024] َْصَحايبِّ فَأَتـَْيُت َأاَب    )حم( اْلُمَخارِّق، قَاَل: َخَرْجَنا ُحجَّاًجا، فـََلمَّا بـََلْغَنا الرََّبَذَة قـُْلُت ألِّ
ْعُت  َذرٍّ، َوُهَو ُيَصلِّّي، فـََرأَيـُْتُه يُطِّيُل اْلقَِّياَم، َويُْكثُِّر الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد، َفذََكْرُت َذلَِّك لَ  َن، إِّيّنِّ مسِّ ُه، فـََقاَل: َما أََلْوُت َأْن ُأْحسِّ

َا َدرََجًة، وَ  َا َخطِّيَئٌة«. َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن رََكَع رَْكَعًة َأْو َسَجَد َسْجَدًة رُفَِّع هبِّ  ُحطَّْت َعْنُه هبِّ
قـََعْدُت   قَاَل:  ُمَطرٍِّف،  رواية عن  يـَرَْكُع  ويف  يـَُقوُم، مثَّ  َوَيْسُجُد مثَّ  يـَرَْكُع  ُيَصلِّّي:  َفَجَعَل  رَُجٌل  َفَجاَء  قـَُرْيٍش،  مِّْن  نـََفٍر  إِّىَل 

ُقوَل َلُه؟ قَاَل:  ُقوُم إِّلَْيهِّ فـَتَـ َوَيْسُجُد اَل يـَْقُعُد، فـَُقْلُت: َواَّللَِّّ َما َأَرى َهَذا َيْدرِّي يـَْنَصرُِّف َعَلى َشْفٍع َأْو وِّْتٍر، فـََقاُلوا: َأاَل تَـ 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ  فـَُقْمُت فـَُقْلُت: اَي َعْبَد اَّللَِّّ، َما َأرَاَك َتْدرِّي تـَْنَصرُِّف َعَلى َشْفٍع َأْو َعَلى َوْتٍر؟ قَاَل: َوَلكِّنَّ اَّللََّ   َيْدرِّي، مسِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َسَجَد َّللَِِّّّ َسْجَدًة، َكتَ  َا َدرََجًة«  َصلَّى هللاُ  َا َعْنُه َخطِّيَئًة، َورََفَع َلُه هبِّ َا َحَسَنًة، َوَحطَّ هبِّ َلُه هبِّ  ُ َب اَّللَّ
ُ مِّْن ُجَلَساَء َشرًّا،   ، فـَُقْلُت: َجَزاُكُم اَّللَّ مِّْن    َأَمْرمُتُوينِّ َأْن ُأَعلَِّّم رَُجاًل فـَُقْلُت: َمْن أَْنَت؟ فـََقاَل: أَبُو َذرٍّ. فـََرَجْعُت إِّىَل َأْصَحايبِّ

 َأْصَحابِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. َأخرجه مسند أمحد. 
َوَبْعُضَها  21317،  21308]مسند:   ِبَأَساِنيَد،  ِبَنْحِوِه  َواْلَبزَّاُر  َأْحَمد  ُكلَُّه  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  وهذا  حديث صحيح،  ]شعيب:   ]

ِحيِح، وَ   [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسطِ ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

قـَْيسٍ   -[  1025] ْبنِّ  اأْلَْحَنف  السُُّجوَد،    -رمحه هللا–)حم(  ُيْكثُِّر  رَُجاًل  فِّيهِّ  فـََوَجْدُت   ، اْلَمْقدِّسِّ بـَْيَت  َدَخْلُت  قَاَل: 
ي مِّْن َذلَِّك، فـََلمَّا اْنَصَرَف قـُْلُت: أََتْدرِّي َعَلى َشْفٍع اْنَصَرْفَت َأْم َعَلى وِّْتٍر؟ قَاَل: إِّ  اَل َأْدرِّي، فَإِّنَّ  ْن َأُك  فـََوَجْدُت يفِّ نـَْفسِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم. مثَّ َبَكى، مِّ َصلَّى هللاُ  يبِّّ أَبُو اْلَقاسِّ مِّ   اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َيْدرِّي، مثَّ قَاَل: َأْخرَبينِّ حِّ يبِّّ أَبُو اْلَقاسِّ مثَّ قَاَل: َأْخرَبينِّ حِّ
مِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَُّه قَاَل: »َما مِّْن َعْبٍد َيْسُجُد َّللَِِّّّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. مثَّ َبَكى، مثَّ قَاَل: أَ  يبِّّ أَبُو اْلَقاسِّ ْخرَبينِّ حِّ

َا َحَسَنًة«. قَاَل: قـُْلتُ  َا َخطِّيَئًة، وََكَتَب َلُه هبِّ َا َدرََجًة، َوَحطَّ َعْنُه هبِّ ُ هبِّ ْينِّ َسْجَدًة، إِّالَّ رَفـََعُه اَّللَّ ُ؟   : َأْخربِّ َمْن أَْنَت يـَْرمَحَُك اَّللَّ
ي. َأخرجه مسند ُب َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. فـَتَـَقاَصَرْت إِّيَلَّ نـَْفسِّ  أمحد.  قَاَل: َأاَن أَبُو َذرٍّ، َصاحِّ
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   [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم 21452]مسند: 
 

َتاءِّ َواْلَوَرُق يـَتَـَهاَفُت، فََأَخَذ    -رضي هللا عنه–أبو ذر)حم(    -[  1026] َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَرَج زََمَن الشِّّ َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
اَل: »إِّنَّ  اَي َرُسوَل اَّللَِّّ. قَ   بُِّغْصَننْيِّ مِّْن َشَجَرٍة، قَاَل: َفَجَعَل َذلَِّك اْلَوَرُق يـَتَـَهاَفُت، قَاَل: فـََقاَل: »اَي َأاَب َذرٍّ« قـُْلُت: لَبـَّْيكَ 

َا َوْجَه اَّللَِّّ، فـَتَـَهاَفُت َعْنُه ُذنُوبُُه َكَما يـَتَـَهاَفُت َهذَ  ا اْلَوَرُق َعْن َهذِّهِّ الشََّجَرةِّ«. َأخرجه  اْلَعْبَد اْلُمْسلَِّم لَُيَصلِّّي الصَّاَلَة يُرِّيُد هبِّ
 مسند أمحد. 

 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  [ن معاوية[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مزاحم ب21556]مسند: 
 

يـَُقوُل: »إِّنَّ ُكلَّ َصاَلٍة   -رضي هللا عنه–)حم( أَبو أَيُّوَب اأْلَْنَصارِّيَّ ُ   -[  1027] َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن  َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
 حَتُطُّ َما َبنْيَ َيَديـَْها مِّْن َخطِّيَئٍة«. َأخرجه مسند أمحد. 

 [ مي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيث23503]مسند: 
 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: " َمْن َحاَفَظ    -رضي هللا عنه–)حم( َحْنظََلة اْلَكاتِّبِّ   -[  1028] قَاَل: مسِّ
َوُوُضوئِّهِّنَّ  : رُُكوعِّهِّنَّ، َوُسُجودِّهِّنَّ،  َأْو  َعَلى الصََّلَواتِّ اخْلَْمسِّ  " اجْلَنََّة  َدَخَل  ُنَّ َحقٌّ مِّْن عِّْندِّ اَّللَِّّ،  َأهنَّ َوَعلَِّم  َوَمَواقِّيتِّهِّنَّ،   ،

 قَاَل: »َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة«. َأخرجه مسند أمحد. 
ِحيِح[ [ ]شعيب: صحيح بشواهده[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأحْ 18345]مسند:   َمَد ِرَجاُل الصَّ

 

اأْلَُسْيدِّيِّّ   -[  1029] َحْنظََلة  عنه–)حم(  َعَلى    -رضي هللا  َحاَفَظ  »َمْن  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ 
، َعَلى ُوُضوئَِّها، َوَمَواقِّيتَِّها، َورُُكوعَِّها، َوُسُجودَِّها، يـََراَها َحقًّا َّللَِِّّّ َعَلْيهِّ، ُحرِّ  َعَلى النَّارِّ«. َأخرجه مسند  َم  الصََّلَواتِّ اخْلَْمسِّ

 أمحد.
 ِحيِح[ [ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ 18346]مسند: 

 

هِّ الَّذِّي قُبَِّض فِّيهِّ  قَالَ   -رضي هللا عنهما–)حم( يُوُسُف ْبُن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َساَلمٍ   -[  1030] : أَتـَْيُت َأاَب الدَّْرَداءِّ يفِّ َمَرضِّ
ي َما َأْعَمَدَك يفِّ َهَذا اْلبَـَلدِّ   : اَي اْبَن َأخِّ َنَك َوَبنْيَ َوالِّدِّي  -َأْو َما َجاَء بَِّك    -فـََقاَل يلِّ َلُة َما َكاَن بـَيـْ ؟ قَاَل: قـُْلُت: اَل إِّالَّ صِّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنْ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َساَلٍم فـََقا ْرَداءِّ بِّْئَس َساَعُة اْلَكذِّبِّ َهذِّهِّ مسِّ  تـََوضَّأَ  َل: أَبُو الدَّ
، َأْو َأْربـًَعا   ُن فِّيهَِّما الذِّْكَر، وَ   -َشكَّ َسْهٌل    -فََأْحَسَن ُوُضوَءُه مثَّ قَاَم َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِّ اخْلُُشوَع مثَّ اْستَـْغَفَر اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ُُيْسِّ

ثـََنا َصَدَقُة ْبُن   ثـََناُه َسعِّيُد ْبُن َأيبِّ الرَّبِّيعِّ السَّمَّاُن، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ:  َغَفَر َلُه« قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ، َوَحدَّ َأيبِّ َسْهٍل اهْلَُنائِّيُّ
َا ُهَو َصَدَقُة ْبُن َأيبِّ َسْهٍل اهْلَُنائِّيُّ«.»َوَأمْحَُد ْبُن َعْبدِّ اْلَملِّ  ، َوهَِّم يفِّ اْسمِّ الشَّْيخِّ فـََقاَل َسْهُل ْبُن َأيبِّ َصَدَقَة َوإَِّّنَّ َأخرجه    كِّ

 مسند أمحد. 
 [ سن[ ]شعيب: إسناده حسن على وهم في تسمية أحد رواته[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناده ح27546]مسند: 

 

، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن ُعَمَر، رََأى َفًَّت َوُهَو ُيَصلِّّي َقْد َأطَاَل َصاَلَتُه، َوَأْطَنَب فِّيَها، فـََقاَل:  جبري بن نفري  )حب(   -[  1031]
َأْن يُطِّيَل   َأْعرِّفُُه أَلََمْرتُُه  َلْو ُكْنُت  َأاَن، فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّّ:  يـُْعَرُف َهَذا؟ فـََقاَل رَُجٌل:  َوالسُُّجودَ َمْن  َّ  الرُُّكوَع  ْعُت النَّيبِّ ، فَإِّيّنِّ مسِّ
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رَْأسِّ  َعَلى  فـََوَضَعْت  بُِّذنُوبِّهِّ،   َ ُأيتِّ ُيَصلِّّي،  قَاَم  إَِّذا  اْلَعْبَد  »إِّنَّ  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َأْو  َصلَّى  رََكَع  َفُكلََّما  َعاتِّقِّهِّ،  َأْو  هِّ، 
 . َسَجَد، َتَساَقَطْت َعْنُه«. أخرجه ابن حبان

 ]االلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: حديث صحيح رجاله ثقات إال أن العالء بن حارث قد اختلط، لكنه متابع[   [1734]حبان: 
 

 الفرع الثاني: يف فضل صلواتٍ خمصوصة 

قال: »الصلواُت اخلمُس،   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه    -)م ت حم( أبو هريرة  -[ 1032]
واجلمعُة إىل اجلمعةِّ: َكفَّارات ملا بينهنَّ« زاد يف رواية »ما مل تـُْغَش الكبائر« وزاد يف أخرى »ورمضان إىل رمضاَن:  

 . (1) ه مسلم، وأخرج الرتمذي األوىل ُمَكفِّرات ملا بينهنَّ، إذا اجتنبت الكبائر«. أخرج
فَّارٌَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " الصَّاَلُة اْلَمْكُتوبَُة إِّىَل الصَّاَلةِّ الَّيتِّ بـَْعَدَها، كَ ويف رواية يف مسند أمحد،  

نَـُهَما "، قَاَل: " َواجْلُُمَعُة إِّىَل اجْلُُمَعةِّ،   نَـُهَما "، قَاَل:    -يـَْعينِّ رََمَضاَن إِّىَل رََمَضاَن    -َوالشَّْهُر إِّىَل الشَّْهرِّ  لَِّما بـَيـْ َكفَّارٌَة لَِّما بـَيـْ
بـَْعَد َذلَِّك: " إِّالَّ مِّْن َثاَلٍث   َْمٍر َحَدَث    -مثَّ قَاَل  هللِّ، َوَنْكثِّ الصَّفْ -قَاَل: فـََعَرْفُت َأنَّ َذلَِّك ألِّ َقةِّ، : إِّالَّ مَِّن اإْلِّْشَراكِّ ابِّ

َك، َوَأمَّا تـَْرُك السُّنَّةِّ، قَاَل: قـُْلُت: اَي  َوتـَْركِّ السُّنَّةِّ " قَاَل: " َأمَّا َنْكُث الصَّْفَقةِّ: َأْن تـَُبايَِّع رَُجاًل مثَّ خُتَالَِّف إِّلَْيهِّ تـَُقاتُِّلُه بَِّسْيفِّ 
هللِّ فـََقْد َعَرفْـَناُه، َفَما َنكْ  ْشَراُك ابِّ ُث الصَّْفَقةِّ؟ قَاَل: " فََأْن تـَُبايَِّع رَُجاًل مثَّ خُتَالَِّف إِّلَْيهِّ تـَُقاتَِّلُه بَِّسْيفَِّك، َوَأمَّا َرُسوَل هللاِّ، َأمَّا اإْلِّ

 .  تـَْرُك السُّنَّةِّ فَاخْلُُروُج مَِّن اجْلََماَعةِّ "
َلَها َكفَّارٌَة،  ويف رواية أخرى،   َلَها َكفَّارٌَة، َوالشَّْهُر إِّىَل الشَّْهرِّ  قَاَل: " الصَّاَلُة إِّىَل الصَّاَلةِّ الَّيتِّ قـَبـْ َواجْلُُمَعُة إِّىَل اجْلُُمَعةِّ الَّيتِّ قـَبـْ

َلُه َكفَّارٌَة إِّالَّ مِّْن َثاَلٍث   هللِّ، َوَنْكثِّ الصَّْفَقةِّ، َوتـَْركِّ السُّنَّةِّ  -قَاَل فـََعَرفْـَنا أَنَُّه َأْمٌر َحَدَث    -الَّذِّي قـَبـْ ْركِّ ابِّ "  : إِّالَّ مَِّن الشِّّ
هللِّ َقْد َعَرفْـَناُه، َفَما َنْكُث الصَّْفَقةِّ، َوتـَْرُك السُّنَّةِّ؟ قَ  ْرُك ابِّ اَل: " َأمَّا َنْكُث الصَّْفَقةِّ: فََأْن  قَاَل: قـُْلَنا: اَي َرُسوَل هللاِّ، َهَذا الشِّّ

، َوَأمَّا تـَْرُك السُّنَّةِّ:  َعَتَك، مثَّ تـَُقاتَِّلُه بَِّسْيفِّكِّ  . فَاخْلُُروُج مَِّن اجْلََماَعةِّ "تـُْعطَِّي رَُجاًل بـَيـْ
 . ( 2)َأخرجه مسند أمحد 

 [ ]صحيح[  7054( ]جامع: 1)
 [ [ ]شعيب: صحيح دون قوله: "إال من ثالث... " إلى آخر الحديث 10576، 7129]مسند:  (2)

 

قال: »َمْن صلَّى الصبح فهو   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 1033]
  . يف ذِّمَّةِّ هللا، فال يـُْتبَِّعنَّكم هللا بشيء من ذِّمَّتِّهِّ« أخرجه الرتمذي

 ]األلباني: صحيح[ ]عبد القادر: حديث حسن[ [  هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه]الترمذي: [ 7055]جامع: 
 

:  -صلى هللا عليه وسلم -)م ت( أنس بن سريين: قال: مسعت ُجْنُدب بن عبد هللا يقول: قال رسوُل هللا   -[ 1034]
ه  مث َيُكبَّ  »من َصلَّى الصبح فهو يف ذِّمَّةِّ هللا، فال يطلبنَّكم هللا مِّْن ذِّمَّتِّهِّ بِّشيء، فإنه من َيْطلُْبُه من ذِّمَّتِّه بشيء يُْدرِّْكه،

 . على وجهه يف انر جهنم« أخرجه مسلم. ويف رواية الرتمذي مثله، وقال: »فال خُتْفِّروا هللا يف ذِّمَّتِّه«
 [ ]صحيح[ 7056]جامع: 

 

قال: »يتعاقبون فيكم   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ س م ط( أبو هريرة  -[ 1035]
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م[  مالئكة ابلليل، ومالئكة ابلنهار،  وُيتمعون يف صالة الفجر، وصالة العصر، مث يَعُرج الذين ابتوا فيكم فيسأهلم ]رهبُّ
وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلُّون، وأتيناهم وهم ُيصلُّون«. أخرجه البخاري والنسائي  

 . ومسلم و »املوطأ«
 [ ]صحيح[ 7057]جامع: 

 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م د س( عمارة بن رويبة  -[ 1036]
فقال له رجل من أهل البصرة: أنَت   -يعين الفجر والعصر  -»لن يَلَج أحد صلَّي قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا 

  -رجل: وأان أشهُد أين مسعُته مْن رسولِّ هللا  ؟ قال: نعم، فقال ال-صلى هللا عليه وسلم -مسعَت هذا من رسولِّ هللا 
 « أخرجه مسلم. -صلى هللا عليه وسلم

...  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: »سأله رجل من أهل البصرة: أخربين ما مسعَت من رسول هللا  
قال: نعم، ُكلُّ ذلك   -مرات   ثالث  -فذكر احلديث، ومل يفسرُها ابلفجر والعصر، فقال له رجل: أنَت مسعَته منه؟  

يقول ذلك« وأخرج النسائي رواية  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول: مسعْتُه ُأُذاَنَي، ووعاه قليب، قال الرجل: وأان مسعُتُه 
 .مسلم إىل قوله: »وقبل غروهبا«

 [ ]صحيح[ 7058]جامع: 
 

: »َمْن  -صلى هللا عليه وسلم -هللا قال: قال رسوُل  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو موسى األشعري  -[ 1037]
 . صلَّى الرَبَْدين دخل اجلنة« أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 7059]جامع: 
 

: »َمْن َصلَّى  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك  -[ 1038]
مث صلى ركعتني، كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: قال رسوُل   الفجر يف مجاعة، مث قـََعَد يذكُر هللا، حَّت تطُلع الشمس،

 .: َتمٍة َتمٍة َتمة« أخرجه الرتمذي -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
 ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: حسن[ [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 7061]جامع: 

 

يقول: »ما من   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: مسعُت النيبَّ   -رضي هللا عنها    -)م د ت س( أم حبيبة   -[ 1039]
عبد مسلم ُيصلي هلل تعاىل كلَّ يوم ثنيت عشرَة ركعة تطوعاً من غري الفريضة، إال بَّن هللا له بيتاً يف اجلنة، قالت أم حبيبة:  

َبسة: ما تركتُهنَّ منذ مسعتـُُهنَّ من أم حبيبة، وقال عمرو بن أوس: ما تركُتهنَّ  فما تركُتها بعَد ما مسعُت ذلك منه، وقال َعنْـ 
َبَسَة، وقال النعمان بن سامل: ما تركُتهنَّ منذ مسعتهنَّ من عمرو بن أوس« أخرجه مسلم.   منذ مسعُتهن مِّن َعنـْ

 يف اجلنة«. وله يف أخرى »من صلى يف يوم ثِّْنيَت عشرَة سجدة تطوُّعاً بَّن هللا له بيتاً 
أو   -ويف أخرى له قال: »ما من َعْبد يصلِّّي هلل كل يوم ثنيت عشرَة ركعة تطوعاً غري فريضة، إال بَّن هللا له بيتاً يف اجلنة 

 إال ُبين له بيٌت يف اجلنة«. 
ويف أخرى »ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء، مث صلى هلل كلَّ يوم... فذكره«. وأخرج أبو داود والرتمذي  

 .والنسائي حنوًا من هذه الرواايت
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 [ ]صحيح[ 7062]جامع: 
 

قال: »من صلى يف يوم ثنيت   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة   -[ 1040]
 .عشرة ركعة سوى الفريضة، بَّن هللا بيتاً يف اجلنة« أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح لغيره[ 7063]جامع: 
 

قال: »من توضأ فأحسن   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  - رضي هللا عنه  -)د( زيد بن خالد  -[ 1041]
 . أبو داودوضوءه، مث صلى ركعتني ال يسهو فيهما، ُغفِّر له ما تقدَّم من ذنبه« أخرجه 

 ]األلباني: حسن[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره[  7064]جامع: 
 

: »ما من  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)د س( عقبة بن عامر اجلهين  -[ 1042]
ُن الوضوَء ويصلِّّي ركعتني يـُْقبُِّل بقلبه ووجهه عليهما، إال وجبْت له اجلنُة« أخرجه أبو داود   أحد يتوضأ، فـَُيْحسِّ

 .والنسائي
 ]األلباني: صحيح[ يب: حديث قوي، وهذا إسناد اضطرب فيه زيد بن الحباب[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شع7065]جامع: 

 

قال: »بيننا وبني املنافقني    -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رمحه هللا  -)ط( سعيد بن املسيب  -[ 1043]
 . أخرجه »املوطأ« شهوُد العشاءِّ والصبح، ال يستطيعوهنما، أو حنو هذا«.

، ال يحفظ عن النبي صلى هللا  [ ]عبد القادر: مرسل، قال ابن عبد البر في " التمهيد ": هذا حديث مرسل في " الموطأ "7067]جامع: 
 ]الهاللي: صحيح لغيره، وهذا سند ضعيف إلرساله[  [عليه وسلم مسندًا، ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة 

 

دِّيقِّ  )جه(  -[ 1044] الصُّْبَح  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى  -رضي هللا عنه   -أَبو َبْكٍر الصِّّ
ُ َحَّتَّ َيُكبَُّه يفِّ النَّ   . أخرجه ابن ماجه  ارِّ، َعَلى َوْجهِّهِّ«فـَُهَو يفِّ ذِّمَّةِّ اَّللَِّّ، َفاَل خُتْفُِّروا اَّللََّ يفِّ َعْهدِّهِّ، َفَمْن قـَتَـَلُه طََلَبُه اَّللَّ

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف  [: رجال إسناده ثقات إال انه منقطع البوصيري [ ]3945 ]ماجه:
 النقطاعه، فإن سعد بن إبراهيم لم يدرك حابًسا اليماني[ 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن َصلَّى الصُّْبَح فـَُهَو يفِّ   -رضي هللا عنه    -مَسَُرة ْبنِّ ُجْنَدبٍ  )جه(  -[ 1045] َعنِّ النَّيبِّ
 .أخرجه ابن ماجهذِّمَّةِّ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ« 

 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره[  [: إسناده صحيح إن كان الحسن سمع من سمرةالبوصيري [ ]3946 ]ماجه:
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى    -[  1046] أَبِّيهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  بـُْرَدَة ْبنِّ َأيبِّ ُموَسى، َعْن  يـَْوٍم  )حم( أبو  يفِّ 
َ َلُه بـَْيتٌ  َوى اْلَفرِّيَضةِّ ُبينِّ َلٍة ثِّْنيَتْ َعَشَر رَْكَعًة سِّ  يفِّ اجْلَنَّةِّ«. َأخرجه مسند أمحد.  َولَيـْ

َتاَبْع َهاُروُن ْبُن ِإْسَحاَق  [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َواْلَبزَّاُر َوَقاَل: َلْم يُ 19709]مسند:  
 [ َعَلى َهَذا اْلَحِديثِ 
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بن عمر    -[  1047] عنهما    -)حم( عبد هللا  َصاَلَة    -رضي هللا  َصلَّى  »َمْن  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   َّ النَّيبِّ َأنَّ 
ُ َحَّتَّ   َعَلى َوْجهِّهِّ«. َأخرجه مسند أمحد.  يُكِّبَُّه الصُّْبحِّ فـََلُه ذِّمَُّة اَّللَِّّ، َفاَل خُتْفُِّروا اَّللََّ ذِّمََّتُه، فَإِّنَُّه َمْن َأْخَفَر ذِّمََّتُه طََلَبُه اَّللَّ

َلِهيعة[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في األوسط"، 5898]مسند:   لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن  [ ]شعيب: صحيح 
 [ وفيه ابُن لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسن له بعضهم

 

 الفرع الثالث: يف صالة املنفرد يف بيته 

قال: »صالُة املرءِّ يف   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ط د ت( زيد بن اثبت  -[ 1048]
 بيته أفضُل؛ من صالته يف مسجدي هذا، إال املكتوبة«. أخرجه أبو داود والرتمذي. 

 . بيوتكم، إال املكتوبة« وأخرج الرتمذي أيضاً و »املوطأ« موقوفاً على زيد قاال: قال زيد: »أفضل الصالة صالُتكم يف
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7068]جامع: 

 

يف مسجد بين عبد   -صلى هللا عليه وسلم -قال: صلى النيبُّ  -رضي هللا عنه  -)ت( كعب بن ُعجرة  -[ 1049]
 هبذه الصالةِّ يف البيوت«.  : »عليكم-صلى هللا عليه وسلم -األْشهل املغرَب، فقام قوم يتنفَّلون، فقال النيبُّ 

 . يرفعه -أخرجه الرتمذي  
 ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ [ ههذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوج ]الترمذي: [ 7069]جامع: 

 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إَِّذا َقَضى َأَحدُُكْم َصاَلَتُه،   -رضي هللا عنه–َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ  و )جه( أَب –[  1050] َعنِّ النَّيبِّ

يًبا، فَإِّنَّ اَّللََّ َجاعٌِّل يفِّ بـَْيتِّهِّ مِّْن َصاَلتِّهِّ َخرْيًا«  َها َنصِّ نـْ  . أخرجه ابن ماجهفـَْلَيْجَعْل لِّبَـْيتِّهِّ مِّ
 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح  [: رجاله ثقات البوصيري [ ]1376 ]ماجه:

 

َا َأْفَضُل؟ الصَّاَلُة   -رضي هللا عنه–ْبنِّ َسْعدٍ  عبد هللا )جه(  -[ 1051] قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأميُّ
دِّ َفأَلَْن ُأصَ  ؟ َما َأقْـَربَُه مَِّن اْلَمْسجِّ دِّ؟ قَاَل: »َأاَل تـََرى إِّىَل بـَْييتِّ بـَْييتِّ َأَحبُّ إِّيَلَّ مِّْن َأْن لَِّّي يفِّ يفِّ بـَْييتِّ َأوِّ الصَّاَلُة يفِّ اْلَمْسجِّ

دِّ، إِّالَّ َأْن َتُكوَن َصاَلًة َمْكُتوبًَة«   .أخرجه ابن ماجهُأَصلَِّّي يفِّ اْلَمْسجِّ
 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[  [هذا إسناد صحيح رجاله ثقات : البوصيري [ ]1378 ]ماجه:

 

 املساجد، وانتظار الصالة، وفيه ثالثة أنواع الفرع الرابع: يف صالة اجلماعة، واملشي إىل  

 ]النوع[ األول: يف فضل اجلماعة، واحلثِّ عليها 
قال:   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)خ م ط ت س( عبد هللا بن عمر  -[ 1053]

 »صالُة اجلماعةِّ أفضُل من صالة الَفذِّ بسبع وعشرين درجة« أخرجه البخاري ومسلم و »املوطأ« والنسائي. 
ُة اجلميع على صالةِّ أحدِّكم وحَده  قال: »تفُضل صال -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري عن أيب هريرة عن النيبِّّ 

ِبمس وعشرين جزءًا« مث قال: وقال شعيب: وحدثين انفع عن ابن عمر قال: »تفُضُلها بسبع وعشريَن درجة«  
 موقوف. 
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 وملسلم مرفوعاً وقال: »ببضع وعشرين«.
  . ويف رواية الرتمذي: »صالُة اجلماعة تـَْفُضل على صالةِّ الرجل وحَده بسبع وعشريَن درجة«

 [ ]صحيح[ 7071]جامع: 
 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)خ م ط ت س( أبو هريرة  -[ 1054]
»تفُضُل صالة اجلميع صالَة أحدكم وحَده ِبمس وعشرين جزءًا وجتتمع مالئكُة الليل ومالئكُة النهار يف صالة الفجر،  

 [ «. 78آَن الفجر كاَن َمْشهودًا{ ]اإلسراء:  مث يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم }وقـُْرآَن الفجر إنَّ قـُرْ 
 قال البخاري: قال شعيب: وحدَّثين انفع عن ابن عمر »تفُضُلها بسبع وعشرين«. 

: »صالُة اجلماعة َتعدِّل مخساً وعشريَن صالة من صالةِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية ملسلم قال: قال رسوُل هللا 
 الَفذِّ«.

: »صالة مع اإلمام أفضُل من مخس وعشريَن صالة يصلِّّيها  -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا ويف أخرى له قال: قال 
وأخرج »املوطأ« والرتمذي والنسائي الرواية األوىل، إىلِّ قوله: »جزءًا«، وأخرجها النسائي أيضاً بتمامها، وقال   وحَدُه«.

 .الرتمذي: »تزيد« بدل »تفضل«
 [ ]صحيح[ 7072]جامع: 

 

: »صالة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ د( أبو سعيد اخلدري  -[ 1055]
 اجلماعة تفُضُل صالَة الفذِّ ِبمس وعشريَن درجة«.

ويف رواية أيب داود قال: »الصالُة يف اجلماعة تـَْعدِّل مَخْساً وعشرين صالة، فإذا صالها يف َفالة فأمت ركوعها وسجودها،  
 . مخسني«بلغت 
 [ ]صحيح[ 7073]جامع: 

 

قال: »صالُة اجلماعة تزيد على   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنها   -)س( عائشة  -[ 1056]
 .صالةِّ الواحد مخساً وعشرين ]درجة[« أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 7074]جامع: 
 

يقول: »ما   -صلى هللا عليه وسلم -مسعُت رسوَل هللا  قال: -رضي هللا عنه    -)د س حم( أبو الدرداء  -[ 1057]
من ثالثةِّ يف قـَْريَة وال َبْدو ال تقاُم فيهم الصالُة، إال قد استحوَذ عليهم الشيطاُن، فعليَك ابجلماعة، فإَّنا أيكُل الذِّئُب  

 من الغنم القاصية«. 
 .سائيقال السائب: يعين ابجلماعة: الصالة يف اجلماعة أخرجه أبو داود والن

ْرَداءِّ يـُْقرِّئُُه اْلُقْرآنَ ويف رواية يف مسند أمحد عن   لشَّامِّ يـَُقاُل َلُه: َمْعَداُن، َكاَن أَبُو الدَّ ، قَاَل: َكاَن رَُجٌل ابِّ ،  ُعَباَدَة ْبنِّ ُنَسيٍّ
ْرَداَء، فـََلقَِّيُه يـَْوًما َوُهَو بَِّدابٍِّق، فـََقاَل َلُه أَبُو الدَّْردَ  اءِّ: اَي َمْعَداُن َما فـََعَل اْلُقْرآُن الَّذِّي َكاَن َمَعَك؟ َكْيَف أَْنَت  فـََفَقَدُه أَبُو الدَّ

ْنُه فََأْحَسَن، قَاَل: اَي َمْعَداُن، َأيفِّ َمدِّيَنٍة َتْسُكُن اْليَـْومَ  ُ مِّ  َأْو يفِّ قـَْريٍَة؟ قَاَل: اَل، َبْل يفِّ قـَْريٍَة  َواْلُقْرآُن اْليَـْوَم؟ قَاَل: َقْد َعلَِّم اَّللَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ َقرِّ  لََّم يـَُقوُل: »َما مِّْن مَخَْسةِّ َأْهلِّ  يَبٍة مَِّن اْلَمدِّيَنةِّ، قَاَل: َمْهاًل، َوُْيََك اَي َمْعَداُن، فَإِّيّنِّ مسِّ
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لصَّاَلةِّ، َوتـَُقاُم فِّيهُِّم الصََّلَواُت، إِّالَّ اْستَ  ْحَوَذ َعَلْيهُِّم الشَّْيطَاُن، َوإِّنَّ الذِّْئَب أيَُْخُذ الشَّاذََّة« فـََعَلْيَك  أَبـَْياٍت اَل يـَُؤذَُّن فِّيهِّْم ابِّ
ْلَمَدائِّنِّ، َوُْيََك اَي َمْعَداُن. َأخرجه مسند أمحد.   ابِّ

[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل السائب بن حبيش، وباقي رجاله ثقات[  27513[ ]مسند: 7075]جامع: 
 ]األلباني: حسن[ 

 

صلى هللا عليه   -قال: »جاء رجل وقد صلَّى رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)د ت( أبو سعيد اخلدري  -[ 1058]
ر ع-وسلم  لى هذا؟ فقام رجل فصلَّى معه« أخرجه الرتمذي. ، فقال: أيُّكم يـَتَّجِّ

أبصر رجاًل يصلِّّي وحَدُه، فقال: أال رَُجل يتصدَّق على هذا   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود: »أن النيبَّ  
  فيصلِّّي معه؟«

 [ ]عبد القادر: صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7076]جامع: 
 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)م ط د ت( عثمان بن عفان  -[ 1059]
ا قام نِّْصَف الليل، ومن صلَّى الصبَح يف مجاعة فكأَّنَّا صلَّى الليَل ُكلَُّه« أخرجه   »َمْن َصلَّى العِّشاء يف مجاعة فكأَّنَّ

 مسلم. 
املسجد قلياًل، فاضطجع يف ُمؤخَّر املسجد ينتظر   ويف رواية »املوطأ« قال: »جاء عثمان إىل صالةِّ العَِّشاءِّ، فرأى أهلَ 

الناَس أن يكثُروا، فأَته ابُن أيب َعْمَرَة فجلس إليه، فسأله: َمْن هو؟ فأخربه، فقال: ما َمَعَك من القرآن؟ فأخربه: فقال له  
ا قام ليلة«.  ا قام نصف ليلة، ومن َشهَِّد الصبح فكأَّنَّ  عثمان: َمْن َشهَِّد العَِّشاَء فكأَّنَّ

: »َمْن َشهَِّد العَِّشاَء يف مجاعة كان له قياُم  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي وأيب داود قال: قال رسوُل هللا 
 . نصفِّ ليلة، وَمْن صلَّى العَِّشاَء والفجر يف مجاعة كان له كقيام ليلة«

 [ ]صحيح[ 7077]جامع: 
 

يوماً الصبَح،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »صلَّى بنا النيبُّ  -رضي هللا عنه  -)د س( أيب بن كعب  -[ 1060]
فلما سلَّم قال: أشاهد فالن؟ قالوا: ال، قال: أشاهٌد فالن؟ قالوا: ال، قال: إنَّ هاتني الصالتني أثقُل الصلوات على  

ُتموُها ولو حَ  ، وإن الصف األول على مثل صفِّّ املالئكة، ولو  املنافقني، ولو تعلمون ما فيهما ألتـَيـْ ْبواً على الرَُّكبِّ
علمتم ما فضيلته البـَْتَدرمُتوه، وإن صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده، وصالتُه مع الرجلني أزكى من صالته  

 .مع الرجل، وما كثر فهو أحبُّ إىل هللا عز وجل« أخرجه أبو داود والنسائي
 ]عبد القادر: حديث حسن بشواهده[ ]شعيب: حديث حسن صحيح[  [ 7079]جامع: 

 

قال: »لو يعلُم الناُس    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه    -)خ م ط س( أبو هريرة    -[  1061]
ريِّ الْستَـبَـُقوا إليه، ولو    ما يف النِّّداءِّ والصفِّّ األول، مث مل ُيُِّدوا إال أن َيْسَتهِّموا عليه الْستَـَهُموا، ولو يعلمون ما  يف التـَّْهجِّ

 يعلمون ما يف الَعَتمة والصبح ألتوُها ولو َحْبوًا«. 
أن رسوَل هللا   رواية:  عليه وسلم  -ويف  الطريق،    -صلى هللا  على  ُغْصَن شوك  وَجَد  بطريق  رجل ميشي  »بينما  قال: 

املطعونُ  الشهداء مخسة:  قال:  مث  له،  فغفر  له  فشكر هللا  والشهيُد يف فأخرَُّه،  اهلدم،  ُب  والغريُق، وصاحِّ واملبطوُن،   ،
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النداء والصفِّّ األول... مث ذكر احلديث إىل آخره   ما يف  الناُس  يعلم  لو  تقدم« أخرجه    -سبيل هللا، وقال:  ما  مثل 
نية إىل قوله:  البخاري، وأخرج مسلم األوىل، وفـَرَّق الثانية، وأخرج »املوطأ« والنسائي األوىل، وأخرج »املوطأ« أول الثا

 . »والشهيد يف سبيل هللا«
 [ ]صحيح[ 7080]جامع: 

 

: »َمْن َصلَّى  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك  -[ 1062]
  أربعني يوماً يف مجاعة، مل تـَُفْتُه التكبرية األوىل َكَتَب هللا له بَراَءتني: براءة من النار، وبراءة من النفاق« أخرجه الرتمذي،

 .وقال: قد روي موقوفاً على أنس
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 7081]جامع: 

 

أبو هريرة    -[  1063] قال: »اإلمام ضامِّن،    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د ت( 
دِّ األئَمَة واْغفِّْر للمؤذِّّنني« أخرجه أبو داود والرتمذي  . واملَؤذُِّّن مؤمَتَن، اللهم أْرشِّ

 ]شعيب: حديث صحيح[   حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر:7084]جامع: 
 

َياَن قـَْومِّهِّ، ُيَصلُّوَن   -رمحه هللا–سلمة بن دينار األعرج   )جه(  -[ 1064] قَاَل َكاَن َسْهُل ْبُن َسْعٍد السَّاعِّدِّيُّ يـَُقدُِّم فِّتـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ  َماُم َضامٌِّن، فَإِّْن  َسلََّم يـَقُ هبِِّّْم، َفقِّيَل َلُه: تـَْفَعُل َوَلَك مَِّن اْلقَِّدمِّ َما َلَك، قَاَل: إِّيّنِّ مسِّ وُل: »اإْلِّ

، فـََعَلْيهِّ، َواَل َعَلْيهِّْم«   . أخرجه ابن ماجهَأْحَسَن فـََلُه َوهَلُْم، َوإِّْن َأَساَء، يـَْعينِّ
]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره،    [في إسناده عبد الحميد اتفقوا على ضعفه هذا إسناد ضعيفالبوصيري: [ ]981 ]ماجه:

 وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الحميد بن سليمان[ 
 

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َفْضُل َصاَلةِّ الرَُّجلِّ يفِّ اجْلََماَعةِّ َعَلى َصاَلتِّهِّ  عبد هللا)حم(    -[  1065]
 َوعِّْشُروَن َدرََجًة«.َوْحَدُه، بِّْضٌع 

ْثُل   ْعًفا، ُكلَُّها مِّ تـَْفُضُل َعَلى َصاَلةِّ الرَُّجلِّ َوْحَدُه، مَخَْسًة َوعِّْشرِّيَن ضِّ َصاَلتِّهِّ«. َأخرجه  ويف رواية أخرى، »َصاَلُة اجْلَمِّيعِّ 
 مسند أمحد. 

 ل أحمد ثقات"[ [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]شاكر: إسناده حسن[ ]الهيثمي: وّرجا 3567، 4158، 3564]مسند: 
 

ُل َصاَلَة اجْلَمِّيعِّ َعَلى    -رضي هللا عنه    -)حم( اْبن َمْسُعودٍ   -[  1066] »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن يـَُفضِّّ
ْثُل َصاَلتِّهِّ«.  ْعًفا، ُكلَُّها مِّ  َصاَلةِّ الرَُّجلِّ َوْحَدُه مَخَْسًة َوعِّْشرِّيَن ضِّ

َوْحَدُه ِبَِّ ويف رواية   الرَُّجلِّ  اجْلَمِّيعِّ َعَلى َصاَلةِّ  ُل َصاَلَة  يـَُفضِّّ َوَسلََّم »َكاَن  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ  ْمٍس َوعِّْشرِّيَن أخرى 
ْثُل َصاَلتِّهِّ«.   َأخرجه مسند أمحد.  َصاَلًة، ُكلَُّها مِّ

رواه أحمد وأبو  ]الهيثمي:    [يره[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]شعيب: صحيح لغ4323،  4159،  4324،  4323،  4159،  4433]مسند:  
 [ وهو الذي قال: " في بيته " في الكبير ورجال أحمد ثقات. -يعلى والبزار والطبراني في الكبير واألوسط 

 



277 

 

اْلَعاصِّي  -[  1067] ْبَن َعْمرِّو ْبنِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم:    -رضي هللا عنهما    -)حم( َعْبَد اَّللَّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ًعا« ًبا َورَاجِّ دِّ اجْلََماَعةِّ َفَخْطَوٌة مَتُْحو َسيَِّّئًة، َوَخْطَوٌة ُتْكَتُب َلُه َحَسَنٌة، َذاهِّ  خرجه مسند أمحد. . أَ »َمْن رَاَح إِّىَل َمْسجِّ

[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا سند ضعيف[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجال  6599]مسند:  
 [ الطبراني رجال الصحيح، ورجال أحمد فيهم ابُن لهيعة

 

أمامة )حم(    -[  1068] عنه    -أبو  َّ َصلَّى    -رضي هللا  النَّيبِّ رَُجٌل  َأنَّ  »َأاَل  فـََقاَل:  ُيَصلِّّي  رَُجاًل  رََأى  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ 
َم: »َهَذانِّ مَجَاَعٌة«. َأخرجه  يـََتَصدَُّق َعَلى َهَذا ُيَصلِّّي َمَعُه؟« فـََقاَم رَُجٌل َفَصلَّى َمَعُه فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ 

 مسند أمحد. 
 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ َوَلُه ُطُرٌق ُكلَُّها َضِعيَفةٌ 22316، 22315، 22189]مسند: 

 

 ]النوع[ الثاني: املشي إىل املساجد 
: »صالُة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ط د ت( أبو هريرة  -[ 1069]

الرجل يف اجلماعة ُتضعَّف على صالته يف بيته، ويف سوقه مخساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسَن الُوُضوَء،  
طوة إال رُفعت له هبا درجة،وحطَّ عنه هبا خطيئة، فإذا صلى مل تـََزل  مث خرَج إىل املسجد، ال خُيرُِّجه إال الصالُة، مل خَيُْط خُ 

 املالئكة، ُتصلِّّي عليه ما دام يف ُمصاله، اللهم صلِّّ عليه، اللهم ارمحه، وال يزال أحدُكم يف صالة ما انتظَر الصالَة«. 
بُِّسُه« وزاد يف دعاء املالئكة: »اللهم  ويف رواية حنوه، إال أنه فيه »فإذا دخل املسجَد كان يف الصالة ما كانت الصالة حتَْ 

 اغفر له، اللهم ُتْب عليه، ما مل يؤذِّ فيه، ما مل ُُيْدِّْث فيه«. 
 أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود األوىل، وذكر الزايدة.

ن يـَْعمِّد إىل  ويف رواية »املوطأ« قال: »من توضأ فأحسَن الُوضوَء، مث خرج عامدًا إىل الصالة، فإنه يف صالة ما كا
صالة، وإنه يُكَتب له إبحدى ُخطوتيه حسنة، ومُيَْحى عنه ابألخرى سيئة، فإذا مسع أحدُكم اإلقامة فال َيْسَع، فإن  

َ اي أاب هريرة؟ قال: من أجل كثرة اخلُطَا«.  أعظَمكم أجرًا أبعدُكم دارًا، قالوا: ملِّ
َهُزه  -، مث خرج إىل الصالة، ال خيرُِّجه  ويف رواية الرتمذي قال: »إذا توضأ الرجل فأحسَن الوضوء إال   -أو قال: ال يـَنـْ

 . إايها، مل خَيُْط ُخطوة إال رفعه هللا هبا درجة، وَحطَّ عنه هبا خطيئة«
 [ ]صحيح[ 7085]جامع: 

 

ضى  قال: »َمْن تطهَّر يف بيته، مث م -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة  -[ 1070]
إىل بيت من بيوت هللا ليقضَي فريضة من فرائض هللا، كانت خطواتُه إحداُها حَتُطُّ خطيئة، واألخرى ترفع درجة« أخرجه  

 . مسلم
 [ ]صحيح[ 7086]جامع: 

 

: »حني خيرج الرجل من بيته  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال النيب  -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة   -[ 1071]
دِّه: ف  .رِّجل َتكُتب حسنة، ورِّجل متحو سيئة« أخرجه النسائيإىل مسجِّ

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7087]جامع: 
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ر رجل من األنصار، فقال: إين حُمَدِّثكم حديثاً، ما أحدِّثكموه إال   -[ 1072] )د( سعيد بن املسيب: قال: اْحُتضِّ
يقول: »إذا توضأ أحدُكم فأحسن الوضوء، مث خرج إىل الصالة، مل   -صلى هللا عليه وسلم  -احتساابً، مسعُت رسوَل هللا 

بَـعِّّْد، فإن   يرفْع قَدمه اليمَّن إال كَتَب هللا له حسنة، وال وضع قَدَمه اليسرى إال َحطَّ عنه سيِّّئة، فـَْليـَُقرِّب ]أحدُكم[ أو لِّيـُ
أَتى املسجد فصلى يف مجاعة ُغفر له، وإن أتى املسجد وقد صلَّْوا بعضاً، وبقي بعض، َصلَّى ما أدرك وأمت ما بقي، كان  

 .و داودكذلك، فإن أتى وقد َصلَّْوا، فصلى، وأمت الصالة، كان كذلك«. أخرجه أب
[ ]عبد القادر: حسن بما بعده[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة معبد بن هرمز، وباقي رجاله ثقات[  7088]جامع: 

 ]األلباني: صحيح[ 
 

قال: »من توضأ فأحسن   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب   -رضي هللا عنه   -)د س( أبو هريرة  -[ 1073]
صالة، ووجد الناس قد َصلَّْوا أعطاه هللا مثل أجر من صلَّى تلك الصالة وحضرها، ال ينقص ذلك  وضوءه، مثَّ راح إىل ال

 .من أجورهم شيئًا«. أخرجه أبو داود والنسائي
 ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف ويشهد له ما قبله فهو به حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[ 7089]جامع: 

 

قال: »من خرج من بيته   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)د( أبو أمامة  -[ 1074]
رًا إىل صالة مكتوبة كان أجره كأجر احلاجِّّ احملرِّم، ومن خرج إىل املسجد إىل تسبيح الضحى  ُبه إال ذلك   -متطهِّّ ال يـُْنصِّ

 . َو بينهما كتاب يف عليني«. أخرجه أبو داودكان أجُره كأجر املعتمر، وصالة على إثر صالة، ال َلغْ   -
 [ األلباني: حسن] [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[  7090]جامع: 

 

قال: كان رجل من األنصار ال أعلم أحدًا أبعَد من املسجد منه،    -رضي هللا عنه    -)م د( ُأيب بن كعب    -[  1075]
لو اشرتيت محارًا تركُبه يف الظلماء ويف الرَّمضاء؟ قال: ما يسرُّين    -أو قلت له    -وكان ال ختطئه صالة، قال: فقيل له  

ِمشاَي إىل املسجد، ورجوعي إذا رَجْعُت إىل أهلي، فقال رسوُل هللا  أن منزيل إىل جنب املسجد، إين أريُد أن يُكَتب يل  
: »قد مجع هللا لك ذلك ]كله[ « ويف رواية حنوه، وفيها »فتوجَّعت له«، فقلت له: اي فالن،  -صلى هللا عليه وسلم  -

بُّ أن بييت  صلى هللا    -ُمطَنٌَّب ببيت حممد    لو أنك اشرتيت محارًا يَقِّيك الرمضاَء وَهوامَّ األرض؟ قال: أما وهللا ما ُأحِّ
اًل حَّت أتيت نيبَّ هللا  -عليه وسلم فأخربته، فدعاه، فقال له مثل ذلك،    -صلى هللا عليه وسلم  -، قال: فحملُت به محِّ

 : »إن ذلك لك ما احتسبَت« أخرجه مسلم. -صلى هللا عليه وسلم -فذكر أنه يرجو أثر األجر، فقال النيبُّ 
صلى هللا عليه    -، فسأله رسوُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »فنمى احلديَث إىل رسولِّ هللا  ويف رواية أيب داود  

إقبايل إىل املسجد، ورجوعي إىل أهلي، فقال: أعطاك هللا   -وسلم عن قوله، فقال: أردت اي رسول هللا أن يُكَتب يل 
 .ذلك كلَُّه، أْنطَاك هللا ما احتسبت كلَّه أمجع«

 ]صحيح[ [ 7091]جامع: 
 

أبو هريرة    -[  1076] فاألبعُد من    -صلى هللا عليه وسلم   -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)د(  قال: »األْبعُد 
 . املسجد: أعظُم أجرًا« أخرجه أبو داود
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 ]األلباني: صحيح[[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  7092]جامع: 
 

: »أن بين َسلَِّمة أرادوا أن يـََتَحوَُّلوا عن منازهلم فينزلوا قريباً من  -رضي هللا عنه    -)خ( أنس بن مالك    -[  1077]
وسلم  -النيب   عليه  هللا  أخرجه  -صلى  فأقاموا«  آاثركم؟  حتتسبون  أال  فقال:  املدينُة،  تـُْعَرى  أن  هللا  رسول  فكره   ،

 .البخاري
 [ ]صحيح[ 7093]جامع: 

 

جاب  -[  1078] عنه    -ر  )م(  هللا  ُقرب    -رضي  ينتقلوا  أن  َسلَِّمة  بنو  فأراد  املسجد،  حول  البقاُع  »خلت  قال: 
، فقال هلم: بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد، قالوا: نعم  -صلى هللا عليه وسلم -املسجد، فبلغ ذلك النيبَّ  

َتْب آاثرُكم، دايرَكم ُتْكَتْب آاثرُكم فقالوا: ما كان يسرُّان اي رسول هللا، قد أردان ذلك، فقال: ]اي[ بين َسلِّمة، دايرَكم، ُتك
 . أان كنَّا حتوَّلنا« ويف رواية ِبعناه، ويف آخره »إن لكم بكل خطوة درجة« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 7094]جامع: 

 

: »أعظم -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م( أبو موسى األشعري  -[ 1079]
الناس أجرًا يف الصالة أبعدهم فأبعدهم َِمْشى، والذي ينتظر الصالة حَّت يصلَِّّيها مع اإلمام: أعظم أجرًا من الذي  

 . يصلِّّي مث ينام«. أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 7095]جامع: 

 

قال: »من َسرَّه أن يلقى هللا غدًا مسلماً، فليحافظ   -رضي هللا عنه   -)م د س( عبد هللا بن مسعود  -[ 1080]
على هذه الصلوات اخلمس حيث يـَُناَدى هبن، فإن هللا شرع لنبيكم ُسَنن اهلدى، وإهننَّ من ُسنن اهلدى، ولو أنكم  

ه، لرتكتم سنَّة نبيكم، ولو تركُتم ُسنَّة نبيُكم لَضَلْلتم، وما من رجل  صلَّيتم يف بيوتكم، كما يصلِّّي هذا املتخلف يف بيت
يتطهر فيحسن الطُُّهور، مث يَعمِّد إىل مسجد من هذه املساجد، إال كتب هللا له بكل خطوة خيطوها حسنة، ويرفعه هبا  

، ولقد كان الرجل يُؤَتى ]به[ يُهادى بني  درجة، وَحطَّ عنه هبا سيئة، ولقد رأيُتنا وما يتخلَّف عنها إال منافق معلوم النفاق
 أخرجه مسلم والنسائي.  الرجلني، حَّت يُقاَم يف الصف«.

وأخرج أبو داود حنوه ِبعناه، وقد ذكرت رواية أيب داود يف »صالة اجلماعة« من كتاب الصالة مضافاً إىل رواية أخرى  
 . ملسلم

 [ ]صحيح[ 7096]جامع: 
 

ر املشَّائني يف الظَُّلم   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)د ت( بريدة  -[ 1081] قال: »َبشِّّ
 . إىل املساجد ابلنُّورِّ التامِّّ يوم القيامة« أخرجه أبو داود والرتمذي

 [ ]عبد القادر: صحيح بطرقه وشواهده[ ]األلباني: صحيح[7097]جامع: 
 

قال: »أال أُدلُّكم على   -أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه   -هريرة  )م ط ت س( أبو -[ 1082]
ما ميحو هللا به اخلطااي، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى اي رسول هللا، قال: إسباُغ الُوضوءِّ على املكارِّهِّ، وكثرة اخلُطَا إىل  
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 ُط، فذلكم الرِّابُط، فذلكم الرِّابُط«. املساجد، وانتظاُر الصالةِّ بعد الصالة، فذلُكُم الرِّاب
 . وليس يف رواية شعبة ]ذكر »الرِّابط« [

 . أخرجه مسلم و »املوطأ« والرتمذي والنسائي
 [ ]صحيح[ 7098]جامع: 

 

دِّ    -رضي هللا عنه  -  أبو هريرة  )جه(  -[  1083] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اْلَمشَّاُءوَن إِّىَل اْلَمَساجِّ
، ُأولَئَِّك اخْلَوَّاُضوَن يفِّ َرمْحَةِّ اَّللَِّّ«   . أخرجه ابن ماجهيفِّ الظَُّلمِّ

]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع،  ]األلباني: ضعيف[[ هذا إسناد ضعيف ]البوصيري: [  779 ]ماجه:
 [ وتدليس الوليد بن مسلم الدمشقي

 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »لِّيَـْبَشرِّ   -رضي هللا عنه -َسْهل ْبنِّ َسْعٍد السَّاعِّدِّيِّّ  )جه(  -[ 1084]
، بُِّنوٍر ََتمٍّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ«   . أخرجه ابن ماجهاْلَمشَّاُءوَن يفِّ الظَُّلمِّ

]شعيب:  ]األلباني: صحيح[[  يخطئمحمد هذا قال ابن حبان في الثقات هذا إسناد فيه مقال إبراهيم بن ]البوصيري: [ 780 ]ماجه:
 [ إسناده حسن من أجل إبراهيم بن محمَّد الحلبي وشيخه يحيى بن الحارث الشيرازي، فهما صدوقان حسنا الحديث

 

رِّ اْلَمشَّائِّنَي يفِّ   -رضي هللا عنه  - أنس بن مالك )جه(  -[ 1085] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َبشِّّ
لنُّورِّ التَّامِّّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ«  دِّ، ابِّ  .أخرجه ابن ماجهالظَُّلمِّ إِّىَل اْلَمَساجِّ

 ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[   ]األلباني: صحيح[  [هذا إسناد ضعيفالبوصيري: [ ]781 ]ماجه:

 

دِّ، فََأرَاُدوا َأْن يـَْقُربُوا،   -رضي هللا عنهما -  ابن عباس )جه(  -[ 1086] قَاَل: َكاَنتِّ اأْلَْنَصاُر بَعِّيَدًة َمَنازِّهُلُْم مَِّن اْلَمْسجِّ
 . أخرجه ابن ماجه [ قَاَل: »فـَثـَبَـُتوا« 12فـَنَـَزَلْت }َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآاَثرَُهْم{ ]يس: 

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف [ف هذا إسناد ضعيف موقو البوصيري: [ ]785 ]ماجه:
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »إَِّذا َتَطهََّر    -رضي هللا عنه  -)حم( ُعْقَبة ْبَن َعامِّرٍ   -[  1087] ُُيَدُِّث َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
خَيُْطوهَ  ُخْطَوٍة  بُِّكلِّّ  َأْو َكاتُِّبُه،  َلُه َكاتَِّباُه  الصَّاَلَة، َكَتَب  يـَْرَعى  َد  اْلَمْسجِّ أََتى  مثَّ  َحَسَناٍت،  الرَُّجُل،  َعْشَر  دِّ  اْلَمْسجِّ إِّىَل  ا 
عَ  نيِّ خَيُْرُج مِّْن بـَْيتِّهِّ َحَّتَّ يـَْرجِّ ، َويُْكَتُب مَِّن اْلُمَصلِّّنَي مِّْن حِّ  إِّلَْيهِّ«. َواْلَقاعُِّد يـَْرَعى الصَّاَلَة َكاْلَقانِّتِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َلُه ويف رواية أخرى، قَاَل: مسِّ  ُ َد، َكَتَب اَّللَّ يـَُقوُل: »إَِّذا تـََوضََّأ الرَُّجُل، فَأََتى اْلَمْسجِّ
دِّ، مثَّ قـََعَد فِّيهِّ، َكاَن َكالصَّائِّمِّ اْلَقانِّ  َع«. بُِّكلِّّ ُخْطَوٍة خَيُْطوَها َعْشَر َحَسَناٍت، فَإَِّذا َصلَّى يفِّ اْلَمْسجِّ  تِّ َحَّتَّ يـَْرجِّ

رَ ويف رواية اثلثة،   قَاَل  ُخْطَوٍة قَاَل:  بُِّكلِّّ  َلُه  دِّ، ُكتَِّب  اْلَمْسجِّ إِّىَل  بـَْيتِّهِّ  مِّْن  َخَرَج  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  ُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ 
حَ  اْلُمَصلِّّنَي  مَِّن  َويُْكَتُب   ، الصَّاَلَة َكاْلَقانِّتِّ َتظُِّر  يـَنـْ دِّ  اْلَمْسجِّ يفِّ  َواْلَقاعُِّد  َحَسَناٍت،  َعْشُر  يـَرْ خَيُْطوَها  " َّتَّ  بـَْيتِّهِّ  إِّىَل  َع  .  جِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى    ]الهيثمي: [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف17461،  17460،  17459،  17456،  17440]مسند:  

َحُه اْلَحاِكمُ َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوِفي َبْعِض ُطُرِقِه اْبُن َلِهيَعَة   [ َوَبْعُضَها َصِحيٌح، َوَصحَّ
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ُّ فـَقَ   -[  1088] َبُة ْبُن َعْبٍد اْلَمازِّينِّ دِّ، فـََلقَِّيينِّ ُعتـْ ُّ، قَاَل: رُْحُت إِّىَل اْلَمْسجِّ : أَْيَن تُرِّيُد؟  )حم( يَزِّيُد ْبُن زَْيٍد اجْلَْوخاينِّ اَل يلِّ
دِّ، فـََقاَل:   ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما مِّْن َعْبٍد خَيُْرُج مِّْن بـَْيتِّهِّ،  فـَُقْلُت: إِّىَل اْلَمْسجِّ ْر فَإِّيّنِّ مسِّ إِّىَل  أَْبشِّ

دِّ، إِّالَّ َكاَنْت ُخطَاُه َخْطَوًة َكفَّارًَة، َوَخْطَوًة َدرََجًة«. َأخرجه مسند أمحد.  ُغُدوٍّ، َأْو َرَواٍح إِّىَل اْلَمْسجِّ
]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِفيِه َيِزيُد ْبُن َزْيٍد اْلَجْوَجاِنيُّ َلْم    [[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف17655]مسند:  

ِد ْبِن ِزَياٍد، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ُمَوثَُّقونَ   [ َيْرِو َعْنُه َغْيُر ُمَحمَّ
 

لَْيٍل إِّىَل    -رضي هللا عنه  -الدَّْرَداءِّ   وأَب  )مي(  -[  1089] َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َمَشى يفِّ ظُْلَمةِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  َعنِّ النَّيبِّ
ُ نُورًا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ« أخرجه الدارمي  . َصاَلٍة، آََتُه اَّللَّ

بشواهده[  1462]دارمي:   يصح  والحديث  جيد،  إسناده  ]الداراني:  االمامان  [  عنه  الشامي، سكت  خالد  أبي  بن  جنادة  فيه  ]الزهراني: 
 [ البخاري، وابو حاتم 

 

 ]النوع[ الثالث: انتظار الصالة 

قال: »ال يزال   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ط د ت س( أبو هريرة  -[ 1090]
 أحدُكم يف صالة ما دامت الصالة حَتْبُِّسُه، ال مينعه أن ينقلَب إىل أهله إال الصالُة« أخرجه البخاري ومسلم. 

قال: »املالئكُة   -صلى هللا عليه وسلم -وَل هللا ويف أول حديث البخاري زايدة ليست عند مسلم هبذا اإلسناد: أن رس
تصلِّّي على أحدكم ما دام يف مصاله، ما مل ُُيْدِّْث، اللهم اْغفِّْر له، اللهم اْرمَحْه« مث قال متَّصاًل به: »ال يزال أحدُكم يف  

 صالة« وذكر الَفْصَل إىل آخره.
الصالة حَتْبُِّسُه، واملالئكُة تقوُل: اللهم اْغفِّْر له، اللهمَّ  وللبخاري أيضاً قال: » ]ال يزاُل[ أحدُكم يف صالة ما دامت  

 اْرمَحْه، ما مل يقم من ُمَصالَّه، أو ُُيْدِّْث«. 
وله يف أخرى قال: »ال يزاُل العبُد يف صالة ما كان يف املسجد ينتظر الصالة، ما مل ُُيْدِّْث« فقال رجل أعجمّي: ما 

 يعين الضَّرطَة. - احلَدُث اي أاب هريرة؟ قال: الصَّْوتُ 
وملسلم قال: »املالئكة تصلِّّي على أحدِّكم ما دام يف جملسه، تقول: اللهم اْغفِّْر له، اللهم اْرمَحْه، ما مل ُُيْدِّْث، وأحدكم 

 يف صالة ما كانت الصالة حَتْبُِّسُه«.
: اللهمَّ اْغفِّْر له، اللهمَّ اْرمَحُْه، حَّت  ويف أخرى: »ال يزال العبُد يف صالة ما كان يف مصاله ينتظُر الصالَة، وتقول املالئكةُ 

 ينصرَف أو ُُيْدَِّث، قلُت: ما ُُيْدُِّث؟ قال: يـَْفُسو أو َيْضرُِّط«. 
ويف أخرى قال: »أحدُكم ما قعَد ينتظُر الصالة يف صالة، ما مل ُُيْدِّْث، تدعو له املالئكُة: اللهم اغفر له، اللهم ارمحه«  

 .وأخرج »املوطأ« الرواية األوىل
 وأخرج أبو داود األوىل، بزايدة البخاري، وأليب داود الرواية اليت آخرها »يـَْفُسو أو َيْضرُِّط«. 

ويف رواية الرتمذي قال: »ال يزال أحدُكم يف صالة ما دام ينتظرها، وال تزال املالئكة ُتصلِّّي على أحدِّكم ما دام يف  
دِّْث، فقال رجل من َحْضَرَمْوَت: وَما احلََدُث اي أاب هريرة؟ قال: ُفساء أو  املسجد، اللهم اغفْر له، اللهمَّ اْرمَحْه، ما مل ُيُْ 

 ُضَراط«. 
ويف رواية »املوطأ« عن نُعيم بن عبد هللا املُْجمِّرِّ أنه مسعه يقول: »إذا صلى أحدُكم، مث جلس يف ُمَصالَُّه، مل تزل املالئكُة  
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فإن قام من مصاله، فجلس يف املسجد ينتظر الصالة، مل يزل يف صالة حَّت  تصلِّّي عليه: اللهم اْغفِّْر له، اللهمَّ اْرمَحُْه، 
 يصلَِّّي«.

: »املالئكُة تصلي على أحدِّكم ما دام يف مصاله الذي  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى له قال: قال رسوُل هللا 
 صلَّى فيه، ما مل ُُيْدِّْث: اللهم اْغفِّْر له، اللهمَّ اْرمَحُْه«. 

أدري قوله: »ما مل ُُيْدِّْث« إال اإلحداَث الذي ينقُض الوضوَء، هذه الرواايت كلُّها مرفوعة، إال رواية   قال مالك: ال 
 نُعيم.

 .وأخرج النسائي رواية »املوطأ« اآلخرة، ومل يذكر قول مالك يف اإلحداث
 [ ]صحيح[ 7099]جامع: 

 

يقول: »َمْن   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)س( سهل بن سعد  -[ 1091]
 .كان يف املسجد ينتظر الصالة فهو يف الصالة« أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7100]جامع: 
 

قال: »صالة يف إْثر صالة، ال   -صلى هللا عليه وسلم -  أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)د( أبو أمامة  -[ 1092]
 . لغو بينهما، كتاب يف عِّلِّّيني« أخرجه أبو داود

 ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[  7101]جامع: 
 

َد   -رضي هللا عنه  -  أبو هريرة )جه(  -[ 1093] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َما تـََوطََّن رَُجٌل ُمْسلٌِّم اْلَمَساجِّ َعنِّ النَّيبِّ
ُ َلُه، َكَما يـَتَـَبْشَبُش َأْهُل اْلغَائِّبِّ بِّغَائِّبِّهِّْم إَِّذا َقدَِّم َعلَ   . أخرجه ابن ماجهْيهِّْم« لِّلصَّاَلةِّ َوالذِّْكرِّ، إِّالَّ تـََبْشَبَش اَّللَّ

]شعيب: رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد اختلف في   ]األلباني: صحيح[ [: إسناده صحيح رجاله ثقات البوصيري [ ]800 ]ماجه:
 [ إسناده 

 

َنا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلَمْغرَِّب،   -رضي هللا عنهما  -ْبنِّ َعْمٍرو  عبد هللا )جه(  -[ 1094] قَاَل: َصلَّيـْ
َقْد َحَسَر َعْن   النـََّفُس، وَ فـََرَجَع َمْن رََجَع، َوَعقََّب َمْن َعقََّب، َفَجاَء َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُمْسرًِّعا، َقْد َحَفَزهُ 

ُروا، َهَذا رَبُُّكْم َقْد فـََتَح اَباًب مِّْن أَبـَْوابِّ السََّماءِّ، يـَُباهِّي بُِّكُم اْلَماَلئِّ  َكَة، يـَُقوُل: اْنظُُروا إِّىَل عَِّبادِّي َقْد  رُْكبَـتَـْيهِّ، فـََقاَل: " أَْبشِّ
َتظُِّروَن ُأْخَرى "   . أخرجه ابن ماجهَقَضْوا َفرِّيَضًة، َوُهْم يـَنـْ

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح [: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات البوصيري [ ]801 اجه:]م
 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " اَل يـََزاُل اْلَعْبُد يفِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  1095]
َتظُِّر الصَّاَلَة، تـَُقوُل اْلَماَلئَِّكُة: اللَُّهمَّ اْغفِّْر َلُه، اللَُّهمَّ اْرمَحْهُ  ُه يـَنـْ َّتَّ يـَْنَصرَِّف َأْو ُُيْدَِّث " فـَُقْلُت:  حَ   َصاَلٍة َما َكاَن يفِّ ُمَصالَّ

َيبِّ َسعِّيٍد فـََقاَل: »يـَْفُسو َأْو َيْضرُِّط«. َأخرجه مسند أمحد.   َما ُُيْدُِّث؟ فـََقاَل: َكَذا قـُْلُت ألِّ
بن 11907]مسند:   زبد  بن  علي  وفيه  أحمد،  رواه  ]الهيثمي:  زيد[  بن  علي  لضعف  ضعيف  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ]

 [ جدعان، وفي االحتجاج به اختالف 
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َلًة،    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  1096] َعَلْيهِّ َوَسلََّم َجْيًشا لَيـْ قَاَل: َجهََّز َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
النَّ  فـََقاَل: »َقْد َصلَّى  َخَرَج،  َذلَِّك، مثَّ  بـََلَغ  َأْو   ، اللَّْيلِّ نِّْصُف  َذَهَب  َأَما َحَّتَّ  َتظُِّروَن َهذِّهِّ الصَّاَلَة،  تـَنـْ ُتْم  َوأَنـْ َورََقُدوا،  اُس 

 إِّنَُّكْم َلْن تـََزاُلوا يفِّ َصاَلٍة َما انـَْتَظْرمُتُوَها«.  
َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقو  ْعُت النَّيبِّ »الرَُّجُل يفِّ َصاَلٍة َما    ُل:ويف رواية أخرى، عن َأيب الزَُّبرْيِّ، قَاَل: َسأَْلُت َجابًِّرا، َهْل مسِّ

َلًة لَِّصاَلةِّ اْلَعَتَمةِّ، فَاْحتَـ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم لَيـْ َنا، َحَّتَّ َكاَن َقرِّيًبا مِّْن َشْطرِّ انـَْتَظَر الصَّاَلَة«؟ قَاَل: انـَْتَظْراَن النَّيبِّ َبَس َعَليـْ
  ، ُّ   -َأْو بـََلَغ َذلَِّك    -اللَّْيلِّ ُّ َصلَّى  مثَّ َجاَء النَّيبِّ َنا، مثَّ قَاَل: »اْجلُِّسوا«، َفَخطَبَـَنا، فـََقاَل النَّيبِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَصلَّيـْ  َصلَّى هللاُ 

ُتْم مَلْ تـََزاُلوا يفِّ َصاَلٍة َما انـَْتَظْرمُتُ ا  لصَّاَلَة«.هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ النَّاَس َقْد َصلَّْوا َورََقُدوا، َوأَنـْ
 َأخرجه مسند أمحد. 

]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى َزاَد: ُثمَّ َقاَل: "    [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم 14743،  14949]مسند:  
اَلَة ِإَلى َشْطِر اللَّْيِل« ".  ْرُت َهِذِه الصَّ ِعيِف َوِكَبُر اْلَكِبيِر أَلَخَّ ِحيحِ »َلْواَل َضْعُف الضَّ  [ َوِإْسَناُد َأِبي َيْعَلى ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 
َتظُِّر الصَّاَلةِّ مِّْن بـَْعدِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1097] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »ُمنـْ

هِّ، ُتَصلِّّي َعَلْيهِّ َماَلئَِّكُة اَّللَِّّ، َما مَلْ ُُيْدِّْث َأْو يـَُقوُم، َوُهَو يفِّ الرِّاَبطِّ  الصَّاَلةِّ، َكَفارٍِّس اْشَتدَّ بِّهِّ فـََرُسُه يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ   َعَلى َكْشحِّ
 اأْلَْكرَبِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 

َأْحَمُد  8625]مسند:   َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناده صحيح[  إسناده حسن[ ]شاكر:  ]شعيب:  ُسَلْيَماَن  [  ْبُن  َناِفُع  َوِفيِه  اأْلَْوَسِط  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ 
ِحيحِ  ، َوثََّقُه َأُبو َحاِتٍم، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  [ اْلُقَرِشيُّ

 

َم َصاَلَة اْلعَِّشاءِّ، مثَّ  قَاَل: َأخََّر َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ   -رضي هللا عنه   -)حم( عبد هللا بن مسعود  -[ 1098]
َتظُِّروَن الصَّاَلَة، قَاَل: »َأَما إِّنَُّه لَْيَس مِّْن َأْهلِّ َهذِّهِّ اأْلَْدايَ  دِّ، فَإَِّذا النَّاُس يـَنـْ نِّ َأَحٌد َيْذُكُر اَّللََّ َهذِّهِّ السَّاَعَة  َخَرَج إِّىَل اْلَمْسجِّ

: لَ  ، َحَّتَّ بـََلَغ:  َغرْيُُكْم«، قَاَل: َوأَنـَْزَل َهُؤاَلءِّ اآْلاَيتِّ ُ } ْيُسوا َسَواًء مِّْن َأْهلِّ اْلكَِّتابِّ َوَما تـَْفَعُلوا مِّْن َخرْيٍ فـََلْن ُتْكَفُروُه َواَّللَّ
ْلُمتَّقِّنيَ   . َأخرجه مسند أمحد.{ َعلِّيٌم ابِّ

في "الكبير"، ورجال أحمد [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، والطبراني  3760]مسند:  
 [ ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود، وهو مختلف في االحتجاج به، وفي إسناد الطبراني عبيد هللا بن زْحر، وهو ضعيف

 

 الفرع اخلامس: يف صالة اجلمعة 
قال:   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ط ت د س جه حم( أبو هريرة  -[ 1099]

ا قرََّب بقرة، ومن ا قـَرَّب َبَدنَة، ومن راح يف الساعة الثانية، فكأَّنَّ راح   »من اْغَتَسَل يوم اجلمعة ُغْسَل اجلنابة، مث راح فكأَّنَّ
ا قرََّب كَ  ْبشاً أقْـَرَن، ومن راح يف الساعة الرابعة، فكأَّنَّا قـَرََّب َدجاجة، ومن راح يف الساعة  يف الساعة الثالثة، فكأَّنَّ

ا قرَّب بيضة، فإذا خرج اإلمام حضرتِّ املالئكُة يستمعون الذِّكر«.   اخلامسة، فكأَّنَّ
واب املسجد  : »إذا كان يوُم اجلمعة كان على كلِّّ ابب من أب-صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: قال النيب 

 مالئكة، يكتبون األول فاألول، فإذا جلس اإلمام َطَوُوا الصُُّحَف، وجاؤوا يستمعون الذكر«. 
ر كمثل الذي   ويف أخرى: »إِّذا كان يوم اجلمعة وقفتِّ املالئكُة على أبواب املسجد يكتبون األول فاألول، وَمَثل املَُهجِّّ

مام َطَوْوا ُصُحَفهم، و ]جاؤوا[  يـُْهدِّي َبَدنة، مث كالذي يُهدي بقرة، مث َكْبش اً، مث َدَجاَجة، مث بَيضة، فإِّذا َخرَج اإلِّ
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 يستمعون الذِّْكَر«. أخرجه البخاري، ومسلم. 
قال: »على كلِّّ ابب من أبواب املسجد َمَلك يكتب األول فاألول،   -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم أنَّ رسوَل هللا  

مام ُطوَِّيتِّ الصُُّحُف، وَحَضُروا الذِّْكَر«. فاألوُل مثَل اجلَزور، مث نزَّهلم ح   َّت َصغَّر إِّىل مثل البيضة، فإِّذا جلس اإلِّ
 وأخرج املوطأ، والرتمذي، وأبو داود، والنسائي الرواية األوىل، وزاد املوطأ »يف الساعة األوىل«.

ا َمَثُل امل -صلى هللا عليه وسلم -وللنسائي أيضاً: أنَّ رسوَل هللا   رِّ إِّىل الصالة كمثلِّ الذي يـُْهدي َبدنَة، مث  قال: »إَِّّنَّ هجِّّ
الذي على إِّثره كالذي يُهدي بقرة، مث الذي على إِّثره كالذي يـُْهدِّي الكبَش، مث الذي على إِّثره كالذي يـُْهدي  

 الدجاجَة، مث الذي على إِّثره كالذي يـُْهدي البيضَة«. 
رِّ إِّ  ىل اجلمعة كاملهدي بدنة، مث كاملهدي بقرة، مث كاملهدي شاة، مث  وللنسائي أيضاً حنو األوىل، وفيها: »ومثل املهجِّّ

 كاملهدي َبطَّة، مث كاملهدي دجاجة، مث كاملهدي بيضة«. 
 ويف أخرى له حنوها، ومل يذكر: »البطة«.

 ويف أخرى حنوها، وفيه بعد الدجاجة عصفور، وأسقط »البطَة«  
 َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إَِّذا َكاَن يـَْوُم اجْلُُمَعةِّ، َكاَن َعَلى ُكلِّّ اَبٍب مِّْن أَبـَْوابِّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ ويف رواية ابن ماجه، 

َماُم طَ  دِّ َماَلئَِّكٌة َيْكتـُُبوَن النَّاَس َعَلى َقْدرِّ َمَنازِّهلِِّّْم، اأْلَوََّل فَاأْلَوََّل، فَإَِّذا َخَرَج اإْلِّ وا اخْلُْطَبَة،  َوُوا الصُُّحَف، َواْسَتَمعُ اْلَمْسجِّ
ُر إِّىَل الصَّاَلةِّ َكاْلُمْهدِّي َبَدنًَة، مثَّ الَّذِّي يَلِّيهِّ َكُمْهدِّي بـََقَرٍة، مثَّ الَّذِّي يَلِّيهِّ َكُمهْ  َحَّتَّ ذََكَر الدََّجاَجَة   -دِّي َكْبٍش، فَاْلُمَهجِّّ

َقٍّ إِّىَل الصَّاَلةِّ« َفَمْن َجاَء بـَْعَد َذلَِّك فَ  -َواْلبَـْيَضَة، زَاَد َسْهٌل يفِّ َحدِّيثِّهِّ   َا ُيِّيُء حبِّ  . أخرجه ابن ماجهإَِّّنَّ
َد يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ، فـََرَأى ُغاَلًما، فـََقاَل َلُه: اَي  َعْن َأيبِّ أَيُّوَب، َعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة، قَاَل:ويف رواية يف املسند  : َدَخْلُت َمَعُه اْلَمْسجِّ

دِّ، قَاَل:  ُغاَلُم اْذَهبِّ اْلَعْب، قَاَل:  ْئُت إِّىَل اْلَمْسجِّ َا جِّ دِّ، قَاَل: اَي ُغاَلُم اْذَهبِّ اْلَعْب، قَاَل: إَِّّنَّ ْئُت إِّىَل اْلَمْسجِّ َا جِّ إَِّّنَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقولُ  َماُم، قَاَل: نـََعْم، قَاَل: مسِّ َماَلئَِّكَة جتِّيُء يـَْوَم : »إِّنَّ الْ فـَتَـْقُعُد َحَّتَّ خَيُْرَج اإْلِّ

َ، َوالثَّالَِّث، َوالنَّاَس َعَلى مَ  دِّ، فـََيْكتـُُبوَن السَّابَِّق، َوالثَّاينِّ َماُم، فَإَِّذا  اجْلُُمَعةِّ، فـَتَـْقُعُد َعَلى أَبـَْوابِّ اْلَمْسجِّ َنازِّهلِِّّْم َحَّتَّ خَيُْرَج اإْلِّ
َماُم ُطوَِّيْت الصُُّحُف«. َأخرجه مسند أمح    د. َخَرَج اإْلِّ

 [ ]صحيح[ 10271[ ]مسند: 1092 ]ماجه: [7102]جامع: 
 

: »ال يغتسُل  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)خ س( سلمان الفارسي   -[ 1100]
رَُجل يوَم اجلمعة ويتطهَُّر ما استطاع من الطُّهور وَيدَّهن من ُدهنه، ومَيَسُّ من طيب بيته، مث خيرج، فال يفرِّق بني اثنني، مث  

إِّ  يـُْنصِّت  مث  له،  هللا  ما َكَتَب  البخاري.  يصلِّّي  أخرجه  األخرى«.  اجلمعة  وبني  بينه  ما  له  ُغفر  إِّال  مام،  اإلِّ تكلَّم   ذا 
: »ما مِّْن رَُجل يتطهَُّر يوَم اجلمعة كما أُمَِّر، مث خيُرُج -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي قال: قال يل رسوُل هللا  

 .ال كانْت كفارة ملا قبله من اجلمعة«من بيته حَّت أييتَ اجلمعَة، ويـُْنصُِّت حَّت يقضَي صالته، إِّ 
 [ ]صحيح[ 7103]جامع: 

 

قال: »َمْن َتوضأ   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ رسوَل هللا قال:  -رضي هللا عنه   -)م د ت( أبو هريرة  -[ 1101]
الثة أايم، ومن مس احلصا فقد  فَأْحَسَن الُوُضوَء، مث أتى اجلمعَة، فاستمع وأنصَت، ُغفَِّر َله ما بينُه وبني اجلمعة، وزايدُة ث

 َلغَا«.
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مام من خطبته، مث صلَّى معه،   ويف رواية قال: »من اغتسل، مث أتى اجلمعَة، فصلَّى ما ُقدَِّر له، مث أنصَت حَّت يـَْفرَُغ اإلِّ
 ُغفَِّر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وفضُل ثالثة أايم«. أخرجه مسلم. 

 ألوىل.وأخرج أبو داود، والرتمذي الرواية ا
: »َمنِّ اغتسَل يوَم اجلمعة،  -صلى هللا عليه وسلم -وأليب داود أيضاً عن أيب هريرة، وأيب سعيد قاال: قال رسوُل هللا 

، مثَّ َصلَّى ما َكَتبَ   هللا له،  ولَبِّس من َأْحَسنِّ ثيابِّهِّ، وَمسَّ مِّن طِّيب إِّن كان عنده، مث أتى اجلمعَة فلم يـََتَخطَّ رِّقَاَب النَّاسِّ
أنصَت إِّذا َخرج إِّماُمه حَّت يـَْفرَُغ من صالته، كانْت كفارة ملا بينها، وبني اجلمعة اليت قبلها«. قال: ويقول أبو هريرة:   مث

 .»وزايدُة ثالثة أايم«. ويقول: »إِّن احلسنَة بعشرِّ أمثاهلا«، ويف رواية: مل يذكر كالم أيب هريرة
 [ ]صحيح[ 7104]جامع: 

 

النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)د( عمرو بن العاص    -[  1102] قال: »من اغتسل يوَم    -صلى هللا عليه وسلم   -: أن 
َولَبَِّس مِّن صاحلِّ ثيابِّهِّ، مث مل يَتخطَّ رِّقَاَب الناس، ومل يـَْلُغ عنَد املوعظةِّ،    -إن كان هلا    -اجلمعة، ومسَّ من طِّيبِّ امرأتِّهِّ  

 . ى رِّقَاَب النَّاسِّ كانْت له ظُْهرًا«. أخرجه أبو داودكانْت كفارة ملا بينها، ومن َلغا وختطَّ 
 ]األلباني: حسن[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[ 7105]جامع: 

 

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د ت س( أوس بن أوس الثقفي  -[ 1103]
مام، ومل يـَْلُغ واستمَع: كاَن  لُه يقول: »َمن َغسَّل ]يوَم اجلمعة[ واْغَتَسَل، وبكَّر وابـَْتَكَر، ومشى ومل يـَرَْكْب، ودان مِّن اإلِّ

امِّها«. أخرجه أبو داود، والنسائي. وللنسائي والرتمذي: »َمن اغتسَل يوَم  بكلِّّ ُخطوة أجُر عمل سنة: صيامِّها، وقي
قال أبو   . اجلمعة وغسَّل، وبكَّر وابتكر ودان واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة خيطوها أجر سنة، صيامها وقيامها«

 عزيز.داود: وسئل مكحول عن »غسَّل واغتسل« فقال: غسل رأسه وجسده، وكذلك قال سعيد بن عبد ال
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7106]جامع: 

 

:  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص  -[ 1104]
هللا، إِّن شاء   »ُيُضر اجلمعة ثالثُة نـََفر، فرجل َحَضَرها يلغو، فذلك َحظُّه منها، ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دعا

أعطاه وإن شاء َمنَـَعُه، ورجل حضرها إبِّنصات وسكوت، ومل يتخطَّ رَقَبة مسلم، ومل يُؤذِّ أحدًا، فهي َكفَّارَة إِّىل اجلمعة  
َا{ ]األنعام:  [ «  160اليت تليها، وزايدُة ثالثة أايم، وذلك: أنَّ هللا عز وجل يقول: }من جاَء ابحلسنةِّ فـََلُه َعْشُر َأمثاهلِّ

 . رجه أبو داودأخ
 ]األلباني: حسن[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[ 7107]جامع: 

 

)خ ت س( يزيد بن أيب مرمي: قال: حلقين َعبايُة بن رِّفاعة وأان ماٍش إِّىل اجلمعة، فقال يل: أبشر، فإِّن   -[ 1105]
: »َمنِّ اْغرَبَّت َقَدَماُه يف سبيل  -صلى هللا عليه وسلم -ُخطاك هذه يف سبيل هللا، مسعُت أاب عْبس يقول: قال رسول هللا 

والنسائي. ويف رواية البخاري: قال َعبايُة: أدركين أبو َعْبس وأان ذاهب إِّىل   هللا، فهو حرام على النار«. أخرجه الرتمذي، 
يقول: »َمن اغربت قدماه يف سبيل هللا حرَّمه هللا على النار«. ويف   -صلى هللا عليه وسلم  -اجلمعة، فقال: مسعُت النيبَّ 

 . خاري قول َعبايَة ليزيدرواية: »ما اغربت قدما عبد يف سبيل هللا فتمسَّه النار«، ومل يذكر الب
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 [ ]صحيح[ 7109]جامع: 
 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم »َضَرَب َمَثَل اجْلُُمَعةِّ، مثَّ   -رضي هللا عنه    -مَسَُرة ْبنِّ ُجْنَدبٍ  )جه(  -[ 1106]
رِّ اْلبَـَقَرةِّ،   رِّ اْلَبَدنَةِّ، َكَناحِّ رِّ الشَّاةِّ، َحَّتَّ ذََكَر الدََّجاَجَة«التـَّْبكِّريِّ َكَناحِّ  . أخرجه ابن ماجه َكَناحِّ

]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، سعيد بن بشير    [: إسناده صحيحالبوصيري [ ]1093 ]ماجه:
 [ مدلس ولم يصرح بالسماع   -وهو البصري -ضعيف، والحسن 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َمنِّ اْغَتَسَل يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ فََأْحَسَن   -رضي هللا عنه   -أبو ذر )جه(  -[ 1107] َعنِّ النَّيبِّ
ُ َلُه مِّْن طِّيبِّ َأهْ  أََتى اجْلُُمَعَة َومَلْ يـَْلُغ َومَلْ  لِّهِّ، مثَّ ُغْسَلُه، َوَتَطهََّر فََأْحَسَن طُُهورَُه، َولَبَِّس مِّْن َأْحَسنِّ ثَِّيابِّهِّ، َوَمسَّ َما َكَتَب اَّللَّ

َنُه َوَبنْيَ اجْلُُمَعةِّ اأْلُْخَرى«   . أخرجه ابن ماجهيـَُفرِّْق َبنْيَ اثـَْننْيِّ، ُغفَِّر َلُه َما بـَيـْ
 ]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح[ [: إسناده صحيح ورجاله ثقات البوصيري [ ]1097 ]ماجه:

 

يِّ   -[  1108] اْلَفارِّسِّ َسْلَمان  عنه    -)حم(  يـَْوُم    -رضي هللا  َما  »أََتْدرِّي  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبِّ يلِّ  قَاَل  قَاَل: 
قَ  َأاَبُكْم،  فِّيهِّ   ُ اَّللَّ مَجََع  الَّذِّي  اْليَـْوُم  ُهَو  قـُْلُت:  ُن  اجْلُُمَعةِّ؟«  فـَُيْحسِّ الرَُّجُل  يـََتَطهَُّر  اَل  اجْلُُمَعةِّ،  يـَْوُم  َما  َأْدرِّي  »َلكِّينِّّ  اَل: 

نَ  َماُم َصاَلَتُه، إِّالَّ َكاَن َكفَّارًَة َلُه َما بـَيـْ َي اإْلِّ ُت َحَّتَّ يـَْقضِّ نَِّبتِّ  ُه َوَبنْيَ اجْلُُمَعةِّ اْلُمْقبَِّلةِّ َما اْجتُ طُُهورَُه، مثَّ أيَْيتِّ اجْلُُمَعَة، فـَيـُْنصِّ
 اْلَمْقتَـَلُة«.

وَ   ُ قـُْلُت: اَّللَّ اجْلُُمَعةِّ؟«  يـَْوُم  َما  َوَسلََّم: »أََتْدرِّي  َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل  قَاَل:  ويف رواية أخرى،  َأْعَلُم. مثَّ  َرُسولُُه 
َأْدرِّي زََعَم َسأََلُه الرَّابَِّعَة َأْم اَل، قَاَل: قـُْلُت: ُهَو اْليَـْوُم الَّذِّي مجَِّع فِّيهِّ أَبُوُه  »أََتْدرِّي َما يـَْوُم اجْلُُمَعةِّ؟« قـُْلُت نـََعْم، قَاَل: اَل  

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأاَل ُأَحدُِّثَك َعْن يـَْومِّ اجْلُُمَعةِّ؟ اَل يـََتَطهَّرُ  دِّ،  رَُجٌل ُمْسلٌِّم، مثَّ ميَْ   َأْو أَبُوُكْم، قَاَل النَّيبِّ ي إِّىَل اْلَمْسجِّ شِّ
نَـَها َوَبنْيَ اجْلُُمَعةِّ الَّيتِّ بـَعْ  َماُم َصاَلَتُه إِّالَّ َكاَن َكفَّارًَة لَِّما بـَيـْ َي اإْلِّ ُت َحَّتَّ يـَْقضِّ  َدَها َما اْجتُنَِّبتِّ اْلَمْقتَـَلُة«. مثَّ يـُْنصِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  
 [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ  [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي:23729، 23718]مسند: 

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إَِّذا َتَطهََّر الرَُّجُل فََأْحَسَن    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو َسعِّيٍد    -[  1109] ِّّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َعْن َنيبِّ
نَـَها َوَبنْيَ اجْلُُمَعةِّ، َويفِّ اجْلُُمعَ الطُُّهوَر، مثَّ أََتى اجْلُُمَعَة فـََلْم  َماُم، َكاَنْت َكفَّارًَة لَِّما بـَيـْ ةِّ َساَعٌة اَل يـَْلُغ، َومَلْ َُيَْهْل َحَّتَّ يـَْنَصرَِّف اإْلِّ

ُه، َواْلَمْكُتواَبُت َكفَّارَاٌت لِّمَ  ًئا إِّالَّ َأْعطَاُه إِّايَّ نَـُهنَّ«. َأخرجه مسند أمحد. يـَُوافُِّقَها رَُجٌل ُمْؤمٌِّن َيْسَأُل اَّللََّ َشيـْ  ا بـَيـْ
 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: فيه عطية، وفيه كالم كثير[ 11347]مسند: 

 

[1110  ]-   ُّ َتَسَل يـَْوَم  َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأنَّ اْلُمْسلَِّم إَِّذا اغْ   -رضي هللا عنه    -)حم( نـُبَـْيَشُة اهْلَُذيلِّ
لَ  َبَدا  َما  َخَرَج، َصلَّى  َماَم  اإْلِّ مَلْ ُيِّدِّ  فَإِّْن  َأَحًدا،  يـُْؤذِّي  اَل  دِّ،  اْلَمْسجِّ إِّىَل  َأقْـَبَل  َخَرَج،  اجْلُُمَعةِّ، مثَّ  َقْد  َماَم  اإْلِّ َوَجَد  ُه، َوإِّْن 

مُجَُعَتُه وََكاَل  َماُم  اإْلِّ َي  يـَْقضِّ َوأَْنَصَت، َحَّتَّ  فَاْسَتَمَع  َتُكوَن َكفَّارًَة َجَلَس  َأْن  ُذنُوبُُه ُكلَُّها،  تِّْلَك  َلُه يفِّ مُجَُعتِّهِّ  يـُْغَفْر  مَلْ  إِّْن  َمُه، 
 لِّْلُجُمَعةِّ الَّيتِّ َتلِّيَها«. َأخرجه مسند أمحد. 

ِحيِح َخاَل َشْيَخ َأْحَمَد  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل ال 20721]مسند:    صَّ
 [ َوُهَو ِثَقةٌ 
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن    -رضي هللا عنه    -)حم( أَبو أَيُّوَب اأْلَْنَصارِّيِّّ   -[  1111] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: مسِّ
َد َفرَيَْكَع إِّْن َبَدا َلُه،  اْغَتَسَل يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ، َوَمسَّ مِّْن طِّيٍب إِّْن َكاَن عِّْنَدُه، َولَبَِّس مِّْن َأْحَسنِّ ثَِّيابِّهِّ، مثَّ َخَرَج َحَّتَّ أيَْ  َ اْلَمْسجِّ يتِّ

نَـَها َوَبنْيَ اجلُْ   ُمَعةِّ اأْلُْخَرى«َومَلْ يـُْؤذِّ َأَحًدا، مثَّ أَْنَصَت إَِّذا َخَرَج إَِّماُمُه َحَّتَّ ُيَصلَِّّي، َكاَنْت َكفَّارًَة لَِّما بـَيـْ
ٍع آَخَر: إِّنَّ َعْبَد هللاِّ ْبَن َكْعبِّ ْبنِّ  َعَلْيهِّ  وقَاَل يفِّ َمْوضِّ َب َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى هللاُ  ، َحدَّثَُه َأنَّ َأاَب أَيُّوَب، َصاحِّ  َمالٍِّك السَُّلمِّيَّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " َمْن اْغَتَسَل يـَْوَم اجْلُُمعَ  َع َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ  َج َوَعَلْيهِّ  ةِّ " َوزَاَد فِّيهِّ: " مثَّ َخرَ َوَسلََّم، َحدَّثَُه، أَنَُّه مسِّ
َد " َ اْلَمْسجِّ  . َأخرجه مسند أمحد. السَّكِّيَنُة َحَّتَّ أيَْيتِّ

 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه ُكلَُّه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ 23571]مسند: 
 

َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »إَِّذا َكاَن يـَْوُم    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  1112]
َمَنازِّ  َعَلى  النَّاسِّ  مَِّن  َجاَء  َمْن  النَّاَس  فـََيْكتـُُبوَن  دِّ  اْلَمْسجِّ أَبـَْوابِّ  َعَلى  اْلَماَلئَِّكُة  قـََعَدتِّ  َجُزورًا،  هلِِّّ اجْلُُمَعةِّ  َقدََّم  فـََرُجٌل  ْم، 

َقدََّم   َورَُجٌل  ُعْصُفورًا،  َقدََّم  َورَُجٌل  َدَجاَجًة،  َقدََّم  َورَُجٌل  َشاًة،  َقدََّم  َورَُجٌل  بـََقَرًة،  َقدََّم  َأذََّن  َورَُجٌل  »فَإَِّذا  قَاَل:  بـَْيَضًة«، 
ْنرَبِّ، ُطوَِّيتِّ الصُّ  َماُم َعَلى اْلمِّ َد َيْسَتمُِّعوَن الذِّْكَر«. َأخرجه مسند أمحد. اْلُمَؤذُِّّن، َوَجَلَس اإْلِّ  ُحُف، َوَدَخُلوا اْلَمْسجِّ

 [ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات 11769]مسند: 
 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »تـَْقُعُد اْلَماَلئَِّكُة    -رضي هللا عنه    -  أبو أمامة)حم(    -[  1113] قَاَل: مسِّ
َ َوالثَّالَِّث َحَّتَّ إَِّذا َخَرَج اإْلِّ  دِّ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ، فـََيْكتـُُبوَن اأْلَوََّل َوالثَّاينِّ  الصُُّحُف«.َماُم رُفَِّعتِّ َعَلى أَبـَْوابِّ اْلَمَساجِّ

أَبْـ  َعَلى  اجْلُُمَعةِّ  يـَْوَم  اْلَماَلئَِّكُة  »تـَْقُعُد  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  أخرى،  رواية  َمَعُهُم  ويف  دِّ  اْلَمْسجِّ َوابِّ 
َماُم ُطوَِّيتِّ الصُُّحُف« قـُْلُت: اَي أَ  َمامِّ مُجَُعٌة؟ الصُُّحُف َيْكتـُُبوَن النَّاَس، فَإَِّذا َخَرَج اإْلِّ اَب أَُماَمَة لَْيَس لَِّمْن َجاَء بـَْعَد ُخُروجِّ اإْلِّ

. َأخرجه مسند أمحد.  قَاَل: بـََلى. َوَلكِّْن لَْيَس ِمَِّّْن يُْكَتُب يفِّ الصُُّحفِّ
َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد[ ]الهيثمي: َرَواُه  22268،  22242]مسند:  

 [ ِبَنْحِوِه َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاتٌ 
 

الدرداء)حم(    -[  1114] عنه    -أبو  يـَْوَم    -رضي هللا  اْغَتَسَل  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  َرُسوُل هللاِّ  قَاَل  قَاَل: 
رََكَع َما  ، َومَلْ يـََتَخطَّ َأَحًدا، َومَلْ يـُْؤذِّهِّ، وَ اجْلُُمَعةِّ، مثَّ لَبَِّس ثَِّيابَُه، َوَمسَّ طِّيًبا إِّْن َكاَن عِّْنَدُه، مثَّ َمَشى إِّىَل اجْلُُمَعةِّ َوَعَلْيهِّ السَّكِّيَنةُ 

َماُم، ُغفَِّر َلُه َما َبنْيَ اجْلُُمَعَتنْيِّ". َأخرجه مسند أمحد.   َي َلُه، مثَّ انـَْتَظَر َحَّتَّ يـَْنَصرَِّف اإْلِّ  ُقضِّ
ْرِب ْبِن َقْيٍس  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َعْن حَ 21729]مسند:  

ْرَداءِ  ْرَداِء، َوَحْرٌب َلْم َيْسَمْع ِمْن َأِبي الدَّ  [ َعْن َأِبي الدَّ
 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َغسََّل    -رضي هللا عنهما    -ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ   عبد هللا )حم(    -[  1115] َعنِّ النَّيبِّ
يَ َواْغَتَسَل، َوَغَدا   امَِّها«. َأخرجه  َوابـَْتَكَر، َوَداَن فَاْقرَتََب، َواْسَتَمَع َوأَْنَصَت، َكاَن َلُه بُِّكلِّّ ُخْطَوٍة خَيُْطوَها َأْجُر قَِّيامِّ َسَنٍة َوصِّ

 مسند أمحد. 
 َأْحَمُد َوِرَجاُلُه  [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عثمان الشامي[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواهُ 6954]مسند: 

ِحيحِ   [ ِرَجاُل الصَّ
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 الفرع السادس: يف صالة الليل 

: »َمْن  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال النيب  -رضي هللا عنه    -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص    -[  1116]
ين«.  قام بعشرِّ آايت مل يُْكَتْب مِّن الغافلني، وَمْن قام ِبائةِّ آية، ُكتَِّب مِّن القانتني، وَمن قاَم ِبلفِّ آية ُكتَِّب مِّن املَقْنطِّر 

 . أخرجه أبو داود
 ]األلباني: صحيح[ القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل أبي َسوية[   [ ]عبد7111]جامع: 

 

»ُسئل: أيُّ األعمال أفضل؟ قال: طوُل    -صلى هللا عليه وسلم  -)د( عبد هللا بن حبشي: أنَّ رسول هللا    -[  1117]
 .القيام«. أخرجه أبو داود

 [ صحيح بلفظ أي الصالة]األلباني: وي[ [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده ق7112]جامع: 
 

: »َمن  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ د ت( عبادة بن الصامت    -[  1118]
َتعارَّ مِّن الليل، فقال: ال إله إال هللا وحَدُه ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، احلمد هلل، 

يَب له، فإن توضأ وصلى،  وسبحان هللا، وهللا أكرب، وال حول وال قوة إال ابهلل،   مث قال: اللهم اغفر يل، أو دعا، اسُتجِّ
 قُبَِّلْت َصالتُُه«. 

 . أخرجه البخاري وأبو داود والرتمذي
 [ ]صحيح[ 7113]جامع: 

 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: "َمْن َحاَفَظ َعَلى َهُؤاَلءِّ   -رضي هللا عنه    -  أبو هريرة  )خز(   -[  1119] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ا يُْكَتْب مَِّن  مَلْ  َلٍة مِّاَئَة آيٍَّة  لَيـْ قـََرَأ يفِّ  َوَمْن  اْلغَافِّلِّنَي،  يُْكَتْب مَِّن  مَلْ  اْلَمْكُتواَبتِّ  اْلَقاالصََّلَواتِّ  َأْو ُكتَِّب مَِّن  نِّتِّنَي".  ْلغَافِّلِّنَي، 
َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ  ُسْبَحاَن اَّللَِّّ،  َأْربـََعٌة:  اْلَكاَلمِّ  "َأْفَضُل  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ   ُ اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى  َأْكرَبُ". َوقَاَل   ُ َواَّللَّ  ،ُ إِّالَّ اَّللَّ إَِّلَه  َواَل   ،

 . أخرجه ابن خزمية
 –  (657اده صحيح على شرط الشيخين. وقد خرجته في "الصحيحة" برقم )]ياسين: صحيح[ ]االعظمي: )قلت: إسن   [1142]خزيمة:  

 [ ( ناصر
 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " رَُجاَلنِّ مِّْن    –رضي هللا عنه  -ُعْقَبة ْبَن َعامٍِّر  )حم(    -[  1120] قال: مسِّ
َأَحُدُُهَا مَِّن   يـَُقوُم  َيَدْيهِّ، احْنَلَّْت ُعْقَدةٌ أُمَّيتِّ  نـَْفَسُه إِّىَل الطَُّهورِّ َوَعَلْيهِّ ُعَقٌد فـَيَـتَـَوضَّأُ، فَإَِّذا َوضََّأ  ، َوإَِّذا َوضَّأَ  اللَّْيلِّ فـَيـَُعالُِّج 

احْنَلَّ  رِّْجَلْيهِّ،  َوضََّأ  َوإَِّذا  ُعْقَدٌة،  احْنَلَّْت  رَْأَسُه،  َمَسَح  َوإَِّذا  ُعْقَدٌة،  احْنَلَّْت  َورَاَء  َوْجَهُه،  لِّلَّذِّيَن  الرَّبُّ  فـَيَـُقوُل  ُعْقَدٌة،  ْت 
: اْنظُُروا إِّىَل َعْبدِّي َهَذا يـَُعالُِّج نـَْفَسُه، َما َسأََلينِّ َعْبدِّي َهَذا فـَُهَو َلُه ". َأخرجه مسند أمحد.  احلَِّجابِّ

 [ ْنَدُهَما، ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.[ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد بَسَنَداِن عِ 17791، 17458]مسند: 
 

َب رَبُـَّنا َعزَّ َوَجلَّ مِّْن    –رضي هللا عنه    -)حم( اْبن َمْسُعوٍد    -[  1121] َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َعجِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  َعنِّ النَّيبِّ
َافِّهِّ، مِّْن َبنْيِّ َأْهلِّهِّ َوَحيِّّهِّ إِّىَل َصاَلتِّهِّ، فـَيَـُقوُل رَبُـَّنا: َأايَ  ، اْنظُُروا إِّىَل َعْبدِّي، اَثَر مِّْن    رَُجَلنْيِّ: رَُجٍل اَثَر َعْن وِّطَائِّهِّ َوحلِّ َماَلئَِّكيتِّ

هِّ َووِّطَائِّهِّ، َومِّْن َبنْيِّ َحيِّّهِّ َوَأْهلِّهِّ إِّىَل َصاَلتِّهِّ، رَْغَبًة فِّيَما عِّْندِّي، َوَشَفَقًة ِمَِّّا عِّْندِّي،   َورَُجٍل َغَزا يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ،  فَِّراشِّ
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عَ  َما  فـََعلَِّم  ِمَِّّ فَاهْنََزُموا،  َوَشَفَقًة  فِّيَما عِّْندِّي،  رَْغَبًة  َدُمُه،  ُأْهرِّيَق  َحَّتَّ  فـََرَجَع   ، الرُُّجوعِّ َلُه يفِّ  َوَما  اْلفَِّرارِّ،  مَِّن  عِّْندِّي،  َلْيهِّ  ا 
ُ َعزَّ َوَجلَّ لَِّماَلئَِّكتِّهِّ: اْنظُُروا إِّىَل َعْبدِّي، رََجَع رَْغَبًة فِّيَما عِّْندِّي، َورَْهَبًة ِمَِّّ  ا عِّْندِّي، َحَّتَّ ُأَهرِّيَق َدُمُه ". أخرجه  فـَيَـُقوُل اَّللَّ

 مسند أمحد. 
[ ]شعيب: إسناده حسن إال أن الدارقطني صحح وقفه[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، وإسناده 3949]مسند:  

 [ حسن
 

 الفرع السابع: يف صالة الضحى 

قال: »ُيْصبح على كل  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)م د( أبو ذر الغفاري  -[ 1122]
ُسالَمى من أحدِّكم صدقة، فكلُّ تسبيحة َصَدقة، وكل حتميدة َصَدقة، وكلُّ َتليلة صدقة، وكلُّ تكبرية صدقٌة وأمٌر 

 كعتان يركعهما من الضحى« أخرجه مسلم. ابملعروف صدقة، وهنٌي عن املنكر صدقة، وُُيزِّئ من ذلك ر 
ويف رواية أيب داود قال: »ُيصبُح على كلِّّ ُسالَمى من بين آدم َصدقة تسليُمه على من لقي صدقة، وأمره ابملعروف  
صدقة، وهنُيه عن املنكر صدقة، وإماطُة األذى عن الطريق صدقة، وبْضَعُة أهله صدقة، وُيزئ من ذلك ركعتان من  

 رواية »قالوا: اي رسول هللا أحُدان يقضي شهوته، فتكون له صدقة؟ قال: أرأيَت لو وضَعها يف غري  الضحى« زاد يف
ّلها، أمل يكن أيمث؟«.   حِّ

ويف أخرى قال: »ُيصبح على كل ُسالَمى يف كلِّّ يوم صدقة، فله بكل صالة صدقة، وصيام صدقة، وتسبيح صدقة،  
مِّْن هذه األعمالِّ الصاحلةِّ، مث قال: ُُيزئ أحدَكم   -صلى هللا عليه وسلم -وتكبري صدقة، وحتميد صدقة، فعدَّ النيبُّ 

 من ذلك كلِّّه ركعتا الضحى«  
 [ ]صحيح[ 7114]جامع: 

 

يقول: »يف اإلنسان   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( بريدة   -[ 1123]
اًل، فعليه أن يتصدَّ  ق عن كل َمْفصِّل منه بصدقة، قالوا: وَمْن يُطيق ذلك اي نيبَّ هللا؟ قال: النُّخاعُة  ثالَُثائة وستون َمْفصِّ

يه عن الطَّرِّيق، فإن مل جتْد، فركعتا الضُّحى جُتْزُِّئك« أخرجه أبو داود  . يف املسجد َتْدفُِّنها، والشيُء تُنحِّّ
 ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين[ 7115]جامع: 

 

عن هللا تبارك   -صلى هللا عليه وسلم -: عن رسول هللا -رضي هللا عنهما   -)ت( أبو ذر وأبو الدرداء   -[ 1124]
                                                      .الرتمذيَكعات من أول النهار، أْكفَِّك آخَره« أخرجه وتعاىل أنه قال: »]ابَن آدم[ اركع يل أربع َر 

   [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[7116]جامع: 
 

يقول: »قال هللا   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)د( نعيم بن ُهار  -[ 1125]
ز من أربع ركعات يف أول هنارك، أْكفَِّك آخَرُه« أخرجه أبو داود   .عز وجل: اي ابن آدَم ال تـَْعجِّ

 ]األلباني: صحيح[ ثقات[  [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله7117]جامع: 
 

قَاَل: بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم   -رضي هللا عنهما  -ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّي عبد هللا)حم(  -[ 1126]
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َمْغَزاُهْم، وََكثْـَرةِّ َغنِّيَمتِّهِّْم، َوُسْرَعةِّ رَْجَعتِّهِّْم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى  َسرِّيًَّة، فـََغنُِّموا، َوَأْسَرُعوا الرَّْجَعَة، فـََتَحدََّث النَّاُس بُِّقْربِّ 
ْنُه َمْغًزى، َوَأْكثـََر َغنِّيَمًة، َوَأْوَشَك رَْجَعًة؟ َمْن تَـ  دِّ  َوضََّأ، مثَّ َغَدا إِّىَل اْلَمْسجِّ هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى َأقْـَرَب مِّ

 لُِّسْبَحةِّ الضَُّحى، فـَُهَو َأقْـَرُب َمْغًزى، َوَأْكثـَُر َغنِّيَمًة، َوَأْوَشُك رَْجَعًة«. َأخرجه مسند أمحد. 
 [ ورجال الطبراني ثقات، ألنه جعل بدل ابن لهيعة ابن وهب[ ]الهيثمي: حسن لغيره[ ]شعيب: 6638]مسند: 

 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إِّنَّ اَّللََّ يـَُقوُل:    -رضي هللا عنه    -اجْلَُهينِِّّّ   عقبة بن عامر)حم(    -[  1127]
َر يـَْومَِّك ".   ْرَبعِّ رََكَعاٍت، َأْكفَِّك هبِِّّنَّ آخِّ  اَي اْبَن آَدَم، اْكفِّينِّ َأوََّل النـََّهارِّ ِبَِّ

َع  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل رَبُُّكْم: أَتـَْعَجُز اَي اْبَن آَدَم َأْن ُتَصلَِّّي َأوََّل النـََّهارِّ َأْربَ   ويف رواية أخرى، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ 
َر يـَْومَِّك ".   رََكَعاٍت، َأْكفَِّك هبِِّّنَّ آخِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
 [ َمُد َوَأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِرَجاٌل ِثَقاتٌ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأحْ 17794، 17390]مسند: 

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم بـَْعثًا فََأْعَظُموا اْلَغنِّيَمَة    -رضي هللا عنه    -  أبو هريرة  )حب(   -[  1128]  ُ قَاَل: بـََعَث َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
، فَـ َوَأْسَرُعوا اْلَكرََّة، فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َما رَأَيـَْنا بـَْعَث قـَْوٍم َأْسرََع َكرًَّة، َواَل َأْعَظَم غَ  َقاَل َصلَّى  نِّيَمًة، مِّْن َهَذا اْلبَـْعثِّ

؟ رَُجٌل تـََوضَّأَ  ْسرََع َكرًَّة َوَأْعَظَم َغنِّيَمًة مِّْن َهَذا اْلبَـْعثِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأاَل ُأْخربُُِّكْم ِبَِّ  يفِّ بـَْيتِّهِّ فََأْحَسَن ُوُضوَءُه، مثَّ حَتَمََّل إِّىَل  اَّللَّ
دِّ، َفَصلَّى فِّيهِّ اْلَغَداَة، مثَّ َعقََّب بَِّصاَل   . ةِّ الضَُّحى، فـََقْد َأْسرََع اْلَكرََّة، َوَأْعَظَم اْلَغنِّيَمَة«. أخرجه ابن حباناْلَمْسجِّ

 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده محتمل للتحسين[ ]الداراني: إسناده صحيح[  2535]حبان: 
 

 الفرع الثامن: يف قيام رمضان 

يُرغُِّّب   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ط ت د س( أبو هريرة  -[ 1129]
َ  يف قيام رمضان، من غريِّ أن أيمَرهم فيه بعزمية، فيقول: َمْن قام رمضاَن إمياانً واحتساابً ُغفَِّر له ما تقدَّم مِّْن َذْنبِّهِّ، فـَتُ  ويفِّّ

واألمُر على ذلك، مث كان األمُر على ذلك يف خالفة أيب بكر وصدرًا من خالفة   -لمصلى هللا عليه وس  -رسوُل هللا 
 عمر«.

يقول لرمضان: »من قاَمُه إمياانً واحتساابً ُغفَِّر له ما تقدَّم من   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: مسعُت رسوَل هللا 
 َذْنبِّهِّ«. 

 حتساابً ُغفَِّر له ما تقدَّم من َذْنبِّهِّ« أخرجه البخاري ومسلم. ويف رواية قال: »من قام ليلة القدر إمياانً وا
 وللبخاري: »َمْن يـَُقْم ليلَة القدر إمياانً واحتساابً ُغفَِّر له ما تقدَّم من ذنبه«. 

 ُغفَِّر له ما تقدَّم من ذنبه«.  -ُأراه ]قال[ : إمياانً واحتساابً  -وملسلم قال: »َمْن يـَُقْم ليلَة القدر فيوافقها 
 وأخرج »املوطأ« وأبو داود والرتمذي والنسائي الرواية األوىل.

 وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثانية. 
ما تقدَّم   وللنسائي: »من قاَم رمضاَن إمياانً واحتساابً ُغفَِّر له ما تقدَّم مِّْن َذْنبِّهِّ ومن قام ليلَة القدر إمياانً واحتساابً ُغفَِّر له
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 . من َذْنبِّهِّ«
 [ ]صحيح[ 7120: ]جامع

 

مثل رواية أيب هريرة األوىل إىل قوله: »من ذنبه« وهلا يف أخرى قالت:   -رضي هللا عنها   -)س( عائشة  -[ 1130]
ُبهم يف   -صلى هللا عليه وسلم -»خرج رسوُل هللا  يف جوف الليل يصلِّّي يف املسجد... وساق احلديث، وفيه: وكان يـَُرغِّّ

َمْن قاَم ليلَة القدر إمياانً واحتساابً ُغفَِّر له ما تقدَّم مِّْن َذْنبِّهِّ،   قيام رمضان، من غريِّ أن أيمَرهم ]فيه[ بعزمية، ويقول:
 . واألمُر على ذلك« أخرجه النسائي -صلى هللا عليه وسلم -قالت: فتويفِّّ رسوُل هللا 

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ 7121]جامع: 
 

 الفرع التاسع: يف صالة اجلنازة، وتشييعها                                                  

: »َمْن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه   -)خ م ت د س حم( أبو هريرة  -[ 1131]
ْثُل اجلبلني   َشهَِّد اجلنازة حَّت ُيَصلََّى عليها فله قِّرياط، ومن َشهَِّدها حَّت تُْدَفَن فله قرياطان، قيل: وما القرياطان؟ قال: مِّ

 العظيمني«.
قال سامل بن عبد هللا: وكان ابُن عمر يصلِّّي عليها، مث ينصرف، فلما بلغه حديُث أيب    زاد يف رواية: قال: ابن شهاب 

 هريرة قال: »لقد َضيـَّْعنا قراريَط كثرية«.
يقول: »من تَبَِّع جنازة فله قرياط من األجر« فقال ابُن عمر:  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: مسعُت رسوَل هللا 

 ، فبعَث إىل عائشة فسأهلا، فصدَّقْت أاب هريرة، فقال ابُن عمر: لقد فـَرَّطنا يف َقراريَط كثرية. أكثَر علينا أبو هريرة
ْثُل اجلبلني العظيمني« وقال: »حَّت يفرَُغ منها«.   ويف رواية مثل األوىل إىل قوله: »مِّ

 ويف أخرى: »حَّت ُتوَضَع يف اللحد«.  
 بخاري ومسلم. ويف أخرى »ومن اتَّبَعها حَّت ُتْدَفَن« أخرجه ال

وللبخاري قال: »من تَبَِّع جنازَة مسلم إمياانً واحتساابً وكان معها حَّت ُيصلَّى عليها ويُفرَغ من دفنها، فإنه يرجع من  
ْثُل ُأُحد، ومن صلَّى عليها مث رجع قبل أن ُتْدَفَن فإنه يرجع بقرياط«.   األجر بقرياطني، ُكلُّ قرياط مِّ

ومل يتبعها فله قرياط، فإْن تَبَِّعها فله قرياطان، قيل: وما القرياطان؟ قال: أصغُرُها   وملسلم قال: »من صلى على جنازة
 مثل ُأُحد«. 

ْثُل ُأُحد«.  ويف أخرى قال: قلُت أليب هريرة: »وما القرياط؟ قال: مِّ
قصورة، فقال: اي  ويف أخرى: عن عامر بن سعد بن أيب وقاص: أنه كان قاعدًا عنَد ابنِّ ُعَمَر، إذ طلع َخبَّاب صاحُب امل

يقول: َمْن َخَرَج مع   -صلى هللا عليه وسلم -عبَد هللا بَن عمر، أال تسمُع ما يقول أبو هريرة؟ يقول: إنه مسع رسوَل هللا 
ْثُل أُحد، ومن صلَّى عليها مث   جنازة من بيتها، وصلَّى عليها، واتَّبعها حَّت ُتْدَفَن، كان له قرياطان من أجر، ُكلُّ قرياط مِّ

ْثُل أُحد، فأرسل ابُن عمر خّباابً إىل عائشَة يسأهلا عن قول أيب هريرة، مث يرجع إليه فيخربه ِبا    رجع كان له من األجر مِّ
قالت، وأخذ ابُن عمر قبضة من حصى املسجد يقلِّّبها يف يده حَّت رجع، فقال: قالت عائشُة: َصَدَق أبو هريرة،  

 ، مث قال: لقد فـَرَّْطنا يف قراريط كثرية. فضرب ابُن عمر ابحلصى الذي كان يف يده األرضَ 
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وأخرج أبو داود رواية مسلم األوىل، وزاد »أحدُها مثل أحد« وأخرج حنو روايته اآلخرة، ومل يذكر فيها قصة احلصى،  
 وال قول ابن عمر.

 .وأخرج النسائي الرواية األوىل، والرواية اليت للبخاري، وأخرج الرتمذي الرواية األوىل
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: ة يف مسند أمحد عن ويف رواي يبِّ ُهَريـَْرَة َوُهَو ُُيَدُِّث َعنِّ النَّيبِّ »َمْن تَبَِّع   اْبنِّ ُعَمَر أَنَُّه َمرَّ ِبَِّ

، اْلقِّريَ  َها، فـََلُه قِّريَاٌط، فَإِّْن َشهَِّد َدفْـنَـَها، فـََلُه قِّريَاطَانِّ اُط َأْعَظُم مِّْن ُأُحٍد« فـََقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر: َأاَب ُهَريـَْرَة  َجَنازًَة َفَصلَّى َعَليـْ
 بِّهِّ إِّىَل َعائَِّشَة، فـََقاَل هَلَا: اَي أُمَّ  اْنظُْر َما حُتَدُِّث َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَم إِّلَْيهِّ أَبُو ُهَريـَْرَة، َحَّتَّ اْنطََلقَ 

َّللَِّّ، َأمسِّْعتِّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن تَبَِّع َجَنازًَة َفَصلَّى اْلُمْؤمِّنِّ  َها، فـََلُه قِّريَاٌط فَإِّْن    نَي أَْنُشُدكِّ ابِّ َعَليـْ
« فـََقاَلْت: اللَُّهمَّ نـََعْم. َأخرجه مسند أمحد.    َشهَِّد َدفْـنَـَها فـََلُه قِّريَاطَانِّ

 [ ]صحيح[ 4453[ ]مسند: 7123]جامع: 
 

قال: »َمْن َصلَّى على جنازة فله   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)م( ثوابن  -[ 1132]
 قرياط، فإن َشهَِّد َدفْـَنها فله قرياطان، القرياُط مِّْثل أُحد«. 

 .ْثُل أُحد«. أخرجه مسلمعن القرياط؟ فقال: مِّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: »سئل النيبُّ 
 [ ]صحيح[ 7124]جامع: 

 

: »َمْن تَبَِّع جنازة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( الرباء بن عازب  -[ 1133]
ْثُل   حَّت ُيَصلَّى عليها كان له من األجر قرياط، وَمْن مشى مع اجلنازة حَّت ُتْدَفَن، كان له من األجر قرياطان، والقرياُط مِّ

 أُحد« أخرجه النسائي  
 القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[  [ ]عبد7125]جامع: 

 

: »َمْن تَبَِّع  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -بن مغفَّل  )س( عبد هللا -[ 1134]
 . جنازة حَّت يُفرَغ منها فله قرياطان، فإن رجع قبل أن يـُْفرََغ منها، فله قرياط« أخرجه النسائي

 در: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القا7126]جامع: 
 

َنازٍَة   -رضي هللا عنه–ُأيَبّ ْبنِّ َكْعبٍ  )جه(  -[ 1135] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى َعَلى جِّ
، َوالَّذِّي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِّيدِّهِّ اْلقِّريَاُط َأْعَظمُ  أخرجه ابن  ُأُحٍد َهَذا«   مِّنْ فـََلُه قِّريَاٌط، َوَمْن َشهَِّدَها َحَّتَّ تُْدَفَن فـََلُه قِّريَاطَانِّ

 .ماجه
]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث    [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس فاإلسناد ضعيف1541 ]ماجه:

 [ صحيح، حجاج بن أرطأة وإن كان مدلسا متابع 
 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َصلَّى َعَلى َجَنازٍَة    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  1136] َعنِّ النَّيبِّ

ْثُل أُ  َها َومَلْ ُيَشيِّّْعَها، َكاَن َلُه قِّريَاٌط َواْلقِّريَاُط مِّ ، َوَمْن َصلَّى َعَليـْ  ُحٍد«.  َوَشيـََّعَها، َكاَن َلُه قِّريَاطَانِّ
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َنازًَة يفِّ َأْهلَِّها فـََتبَِّعَها َحَّتَّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َجاَء جِّ َها فـََلُه قِّريَاٌط،  ويف رواية اثنية، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   ُيَصلَِّّي َعَليـْ
ْثُل ُأُحٍد«.  َوَمْن َمَضى َمَعَها فـََلُه قِّريَاطَانِّ مِّ

َها  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َجاَء إِّىَل َجَنازٍَة َفَمَشى َمَعَها مِّْن َأْهلَِّها َحَّتَّ ُيصَ ويف رواية اثلثة، َعْن   لَّى َعَليـْ
ْثُل ُأُحٍد«.  َها فـََلُه قِّريَاطَانِّ مِّ نـْ  سند أمحد.َأخرجه م  فـََلُه قِّريَاٌط، َوَمْن انـَْتَظَر َحَّتَّ ُتْدَفَن، َأْو يـُْفرََغ مِّ

 [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: إسناده حسن[ 11218، 11920، 11152]مسند: 
 

، قَاَل: َكَتَب إِّيَلَّ َعْبُد اَّللَِّّ ْبُن ُهْرُمَز َمْوىًل مِّْن َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ َيْذُكرُ   -[  1137] ِّّ  َعْن َأيبِّ ُهَريـَْرَة َأنَّ  )حم( أبو متِّيٍم اجْلَْيَشاينِّ
اَّللَِّّ  حَ َرُسوَل  َوقـََعَد  َقرْبَِّها،  َوَحثَا يفِّ  ُعُلوَِّها،  مِّْن  َفَحَمَل  َنازًَة  جِّ تَبَِّع  »َمْن  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  آَب    َلُه،  يـُْؤَذَن  َّتَّ 

ْثُل ُأُحٍد«. َأخرجه مسند أمحد.  بِّقِّريَاَطنْيِّ مَِّن اأْلَْجرِّ، ُكلُّ قِّريَاٍط مِّ
]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة، َوِفيِه    [حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد هللا بن هرمز [ ]شعيب:  10875]مسند:  

 [ َكاَلمٌ 
 

َجَنازٍَة،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى َعَلى    -  ما رضي هللا عنه  - ابن عمر  )حم(   -[  1138]
ْثُل ُأُحٍد َأْو َأْعَظُم مِّْن أُ  ْثُل قِّريَاطَِّنا َهَذا؟ قَاَل: " اَل، َبْل مِّ  .ُحٍد "فـََلُه قِّريَاٌط " قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللاِّ مِّ

َسلََّم َما اْلقِّريَاُط؟ قَاَل: " مِّْثُل  " َمْن َصلَّى َعَلى َجَنازٍَة فـََلُه قِّريَاٌط ". َفُسئَِّل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ ويف رواية أخرى،  
 . ُأُحٍد "

َها، فَإِّنَّ َلُه قِّريَاطًا "، َفُسئَِّل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ويف رواية اثلثة،   ْيهِّ َوَسلََّم َعنِّ  قَاَل: " َمْن تَبَِّع َجَنازًَة َحَّتَّ ُيَصلَِّّي َعَليـْ
؟ فـََقاَل: " مِّْثُل ُأُحٍد "  . اْلقِّريَاطِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  

 [ رجاله ثقات. ]الهيثمي:   حديث صحيح[[ ]شعيب: 4650، 4867، 6305]مسند: 

 

 الفرع العاشر: يف فضل التأمني وأدعية الصالة 

 التأمني 
قال: »إذا أمََّن   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)خ م ط د ت س( أبو هريرة  -[ 1139]

ُنوا، فإن من وافق أَتميُنُه أتمنَي املالئكةِّ، ُغفَِّر له ما تقدَّم من َذْنبِّهِّ«.   اإلمام فأمِّّ
 يقول: »آمني«.  -صلى هللا عليه وسلم -قال ابن شهاب: وكان رسوُل هللا 

 رجه البخاري ومسلم. أخ
ُنوا، فإنَّ املالئكَة تـَُؤمِّّن، فمن وافق أتميُنه   -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري أن رسوَل هللا  قال: »إذا أمَّن القارُئ فأمِّّ

 أتمنَي املالئكة، ُغفَِّر له ما تقدَّم من َذْنبِّهِّ«.  
آمني، فوافقت إحداُها األخرى، ُغفَِّر له ما تقدَّم   ويف أخرى قال: »إذا قال أحدكم: آمني، وقالت املالئكة يف السماءِّ:

 من َذْنبِّهِّ«. 
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 وملسلم مثل هذه الرواية.
وللبخاري قال: »إذا قال اإلمام: }غري املغضوب عليهم وال الضالني{ فقولوا: آمني، فإنه من وافق قولُه قوَل املالئكةِّ،  

 ُغفَِّر له ما تقدَّم من ذنبه«. 
ُئ: }غري املغضوب عليهم وال الضالني{ وقال َمْن خلفه: آمني، فوافق قولُه قوَل أهل  وملسلم قال: »إذا قال القار 

 السماء، ُغفَِّر له ما تقدَّم مِّْن َذنبه«. 
 . وأخرج »املوطأ« وأبو داود والنسائي األوىل والثالثة والرابعة، وأخرج الرتمذي األوىل

 [ ]صحيح[ 7127]جامع: 
 

 الدعاء 

صلى هللا   -قال: »كنا نصلِّّي وراَء النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -بن رافع الزرقي  )خ ط د ت س( رفاعة -[ 1140]
، فلما رفع رأسه من الركعة األوىل قال: مسع هللا ملن محده، وقال رجل وراءه: ربَّنا ولك احلمد، محدًا كثريًا  -عليه وسلم

لقد رأيُت بِّضعة وثالثني مَلكاً يـَْبتدروهنا، أيُّهم يكتبها   طيباً مبارَكاً فيه، فلما انصرف قال: َمنِّ املتكلُِّّم؟ قال: أان، قال:
 أوَل« أخرجه البخاري وأبو داود و »املوطأ« والنسائي. 

، فـََعَطْسُت،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »َصلَّيُت َخْلَف رسولِّ هللا  -وأخرجها أبو داود أيضاً  -ويف رواية الرتمذي 
صلى هللا عليه   -اً مبارَكاً فيه، مبارَكاً عليه، كما ُيِّبُّ ربُّنا ويـَْرضى، فلما صلَّى رسوُل هللا فقلُت: احلمد هلل محدًا كثريًا طيب

انصرف، فقال: من املتكلُِّّم يف الصالة؟ فلم يتكلَّْم أحد، مث قاهلا الثانية: َمنِّ املتكلُِّّم يف الصالة؟ فلم يتكلَّم   -وسلم
الصالة؟ فقال رِّفاعُة: أان اي رسول هللا، قال: كيف قلَت؟ قال: قلُت: احلمد هلل   أحد، مث قاهلا الثالثَة: من املتكلِّّم يف

: والذي نفسي  -صلى هللا عليه وسلم -محدًا كثريًا طيباً مباركاً فيه، مباركاً عليه، كما ُيِّبُّ ربُّنا ويـَْرضى، فقال النيبُّ 
 . ا«بيده، لقد ابتدرها بِّْضعة وثالثون َمَلكاً أيُّهم َيْصَعُد هب

 [ ]صحيح[ 7128]جامع: 
 

  -قال: »إنَّ رجاًل جاَء قد حَفَزُه النـََّفُس، ورسوُل هللا   -رضي هللا عنهما  -)م ت س( عبد هللا بن عمر  -[ 1141]
صلى   -قد ركع، فقال: هللا أكرب كبريًا، واحلمد هلل كثريًا، وسبحان هللا بْكرة وأصياًل، فقال النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم

ْبُت هلا، فُتَِّحْت هلا أبواُب السماء«.  - عليه وسلمهللا  : َعجِّ
  -ويف رواية »أن الرجل قال: احلمد هلل، محدًا كثريًا طيباً مبارَكاً فيه، قال ابن عمر: فما تركُتها منذ مسعُت من النيبِّّ  

 « أخرجه مسلم. -صلى هللا عليه وسلم
، إذ قال رجل من القوم: هللا أكرب  -صلى هللا عليه وسلم - هللا ويف رواية الرتمذي: قال: بينما حنن نصلِّّي مع رسولِّ 

: »َمن القائل كذا وكذا؟ -صلى هللا عليه وسلم  -كبريًا، واحلمُد هلل كثريًا، وسبحان هللا بكرة وأصياًل، فقال رسوُل هللا 
، قال ابن عمر: فما تركتهن منذ  فقال رجل من القوم: أان اي رسوَل هللا، قال: عجبُت هلا، فُتَِّحْت هلا أبواُب السماء

 «. -صلى هللا عليه وسلم -مسعُت من رسولِّ هللا 
فقال: هللا أكرب... وذكر احلديث إىل قوله:   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قال: »قام رجل خلَف النيبِّّ  
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 . فقال رجل: أان اي نيبَّ هللا، فقال: لقد رأيُتها ابتَدرها اثنا عشر َمَلكًا«
 [ ]صحيح[ 7129]جامع: 

 

، فلما  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »صلَّيُت خلَف رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه   -)س( وائل بن حجر  -[ 1142]
كربَّ رفع يديه أسفَل من أُذنيه، فلما قرأ }غريِّ املغضوب عليهم وال الضَّالني{ قال: آمني، فسمعُته وأان خلَفُه، فسمع  

هلل محدًا كثريًا طيباً مباركاً فيه، فلما سلَّم النيبُّ من صالته، قال:  رجاًل يقول: احلمد  -صلى هللا عليه وسلم -رسوُل هللا 
:  -صلى هللا عليه وسلم -َمْن صاحب الكلمة يف الصالة؟ قال الرجُل: أان اي رسول هللا، وما أردُت هبا ِبساً، فقال النيبُّ 

 . لقد ابتدرها اثنا عشر َمَلكاً، فما هننهها شيٌء دون العرش«. أخرجه النسائي
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح دون قوله ))فما نهنهها(([ 7130]جامع: 

 

قال: »إذا قال   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ط د ت س( أبو هريرة  -[ 1143]
قولُه قوَل املالئكة ُغفَِّر له ما تقدَّم من ذنبه«  اإلمام: مسع هللا ملن محده، فقولوا: اللهمَّ ربَّنا لك احلمد، فإنه َمْن وافق 

 .أخرجه اجلماعة
 [ ]صحيح[ 7132]جامع: 

 

قال: »ُمعقِّّبات ال   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)م ت س( كعب بن عجرة   -[ 1144]
ثوَن َتسبيحة، وثالث وثالثون حتميدة، وأربع وثالثون خَييب قَائُِّلُهنَّ، أو فَاعُِّلهنَّ، ُدبـَُر كلِّّ صالة مكتوبة، ثالث وثال

 . تكبرية« أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي
 [ ]صحيح[ 7133]جامع: 

 

 الفصل اخلامس: يف فضائل الصوم 
قال: »كلُّ عملِّ  -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه   -)خ م ط د ت س( أبو هريرة  -[ 1145]

ْعف، قال هللا عزَّ وجلَّ: إال الصوم، فإنه يل، وأان أجزي به، يَدَع   ابنِّ آدَم يضاَعُف: احلسنُة عشر أمثاهلا إىل سبعمائةِّ ضِّ
ة عند فِّْطره، وفرحة عند لقاءِّ ربِّّه، وخَلُُلوُف فيه أطيب عند هللا من ريح  شهوَتُه وطعاَمه من أْجلي، للصائم فرحتان، فرح

 .»  املسكِّ
: »كلُّ عملِّ ابنِّ آدَم له، إال الصياُم، فإنه يل، وأان أْجزِّي به،  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: قال رسوُل هللا  

ئذ وال َيْصَخْب، فإن شامَته أَحد أو قاتـََلُه، فليقْل: إين صائم، إين  الصياُم ُجنَّة، فإذا كان يوُم صومِّ أحدِّكم فال يـَْرُفْث يوم 
صائم، والذي نفُس حممد بيده، خَلَُلوُف فم الصائم أطيُب عند هللا من ريح املسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر  

 فرح بفطره، وإذ لقي ربَّه فرح بصومه«.
، إال الصياُم، هو يل، وأان أجزي به، وخَلَُلوف فم الصائم أطيُب عند هللا من  ويف أخرى خمتصرًا: »كلُّ عملِّ ابنِّ آدَم له

 ريح املسك«.  
 ويف رواية »فوالذي نفُس حممد بيده خللوف فم الصائم«.
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 ويف أخرى »فوالذي نفسي بيده خلِّْلفة فم الصائم« أخرجه البخاري ومسلم. 
قال: »لُِّكلِّّ عملِّ ابنِّ آدَم كفارة، والصوم يل، وأان  -ربِّّكم   يرويه عن -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري عن النيبِّّ 

 أْجزي به، وخَلَُلوُف فم الصائم أطيُب عند هللا من ريح املسك«.
والذي   -مرتني  -ويف أخرى له قال: »الصياُم ُجنَّة، فال يرُفْث وال َُيْهل، وإنِّ امرؤ قاتله أو شامَته، فليقل: إين صائم 

فم الصائم أطيُب عند هللا من ريح املسك، َيرْتُُك طعاَمه وشهوَته من أْجلي، الصيام يل، وأان أْجزِّي  نفسي بيده، خللوف 
 به، واحلسنُة بعشر أمثاهلا«. 

وملسلم عن أيب هريرة رواية قال: »إذا أصبَح أحدُكم صائماً، فال يَرُفْث وال َُيَْهْل، وإن امرؤ شامته، أو قاتله، فليقل: إين  
 ئم[ «. صائم ]إين صا

 : »الصيام ُجنَّة، فإذا كان أحدُكم صائماً... احلديث«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: قال رسوُل هللا 
صلى هللا عليه   -قال احلميديُّ: كذا حكى أبو مسعود، ويف أخرى عن أيب هريرة وأيب سعيد قاال: قال رسوُل هللا 

زِّي به، وإن للصائم فرحتني: إذا أفطر فرح، وإذا لقي هللا عزَّ وجلَّ َفرِّح،  : »إّن هللا يقول: إن الصوم يل، وأان أجْ -وسلم
 والذي نفُس حممد بيده، خَلَُلوُف فم الصائم أطيُب عند هللا من ريح املسك«. 

 ويف رواية »إذا لقي هللا عز وجل فجزاه، َفرِّح«. 
لصياُم ُجنَّة، فإذا كان أحدُكم صائماً فال يـَْرُفْث  قال: »ا  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »املوطأ« : أن رسوَل هللا 

 وال َُيَْهْل، فإن امرؤ قاتله أو شامته، فليقْل: إين صائم«. 
قال: »والذي نفسي بيده خلَُلوف فم الصائم أطيُب عند هللا من   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: أن رسوَل هللا  

ه من أْجلي، فالصياُم يل، وأان أْجزِّي به، كلُّ حسنة بعشرِّ أمثاهلا، إىل سبعمائةِّ  ريح املسك، إَّنا َيَذر شهوَته وطعاَمه وشرابَ 
 ضِّعف، إال الصياُم، فهو يل، وأان أْجزِّي به«. 

: »الصياُم ُجنَّة، فإذا كان أحدُكم صائماً، فال يـَْرُفْث«  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود قال: قال رسوُل هللا 
 طأ« األوىل. وذكر رواية »املو 

: »إنَّ ربَّكم يقول: كلُّ حسنة بعشر أمثاهلا، إىل  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي قال: قال رسوُل هللا 
ْعف، والصوم يل، وأان أْجزِّي به، والصوُم ُجنَّة من النار، وخَلَُلوُف فم الصائم أطيُب عند هللا من ريح املسك،   سبعمائة ضِّ

 جاهل، وهو صائم، فليقل: إين صائم«.   فإن َجهِّل على أحدكم
 : »للصائم فرحتان: فرحة حني يفطر، وفرحة حني يلقى ربه«. -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال: قال رسوُل هللا  

  -وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية أيب هريرة وأيب سعيد، وأخرج رواية الرتمذي األوىل. وللنسائي: أن رسوَل هللا 
 . قال: »الصوُم ُجنَّة« مل يزد -ى هللا عليه وسلمصل

 [ ]صحيح[ 7134]جامع: 
 

: »الصَّْوُم ُجنَّة«  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه    -)س( معاذ بن جبل  -[ 1146]
 . أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7135]جامع: 
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يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)س( أبو عبيدة بن اجلراح  -[ 1147]
 . »الصوم ُجنَّة، ما مل خَيْرِّْقها« أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]الرسالة: إسناده حسن[ 7136]جامع: 
 

يام ُجنَّة من النار، فَمْن   -صلى هللا عليه وسلم  - النيبَّ : أنَّ -رضي هللا عنها   -)س( عائشة  -[ 1148] قال »الصِّّ
أصبَح صائماً فال َُيَْهْل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فال َيْشتِّْمُه وال َيُسبَّه، وليقْل: إين صائم، والذي نفُس حممد بيده  

« أخرجه النسائي  .خلَُلوُف فم الصائم أطيُب عند هللا من ريح املسكِّ
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7137مع: ]جا
 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( عثمان بن أيب العاص  -[ 1149]
ياُم ُجنَّة كُجنَّةِّ أحدِّكم من القتال«. أخرجه النسائي  . »الصِّّ

 ي: صحيح[ [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلبان7138]جامع: 
 

: »إن هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)س( علي بن أيب طالب  -[ 1150]
تعاىل يقول: الصوم يل، وأان أْجزي به، وللصائم فرحتان حني يفطر، وحني يلَقى ربه، والذي نفسي بيده خلَُلوُف َفمِّ  

« أ  . خرجه النسائيالصائم أطيُب عند هللا من ريح املِّْسكِّ
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7139]جامع: 

 

  قال: قال هللا عزَّ وجلَّ: »الصوُم يل، وأان أْجزِّي به، -رضي هللا عنه   -)س( عبد هللا بن مسعود  -[ 1151]
وللصائم فرحتان: فـَْرحة حني يلقى رَبَُّه، وفرحة عند إفطاره، وخلَُلوُف فم الصائم أطيُب عنَد هللا مِّن ريح املسك« أخرجه  

 . النسائي
 [ ]األلباني: صحيح اإلسناد موقوف وهو في حكم المرفوع[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح7140]جامع: 

 

فقلُت: اي رسول هللا،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أتيُت النيبَّ  -رضي هللا عنه  -)س( أبو أمامة   -[ 1152]
ْثَل له«.  ُمْرين ِبمر ينفعين هللا به، قال: عليك ابلصيام، فإنه ال مِّ

 ضل؟ فقال: »عليك ابلصوم، فإنه ال عِّْدل له«. ويف رواية أنه سأله: أيُّ العمل أف
ويف أخرى: قال: قلت: اي رسوَل هللا مرين بعمل، قال: »عليك ابلصوم، فإنه ال عِّدل له، قلت: اي رسول هللا مرين  

 . بعمل، فقال: عليك ابلصوم فإنه ال عدل له« أخرجه النسائي
 ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[  7141]جامع: 

 

صلى هللا عليه وسلم قال: »َمْن صاَم يوماً يف   -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت س( أبو هريرة  -[ 1153]
 .سبيل هللا زَْحَزحه هللا عز وجل عن النَّارِّ سبعني خريفًا« ويف رواية »أربعني« أخرجه الرتمذي والنسائي

 ]األلباني: صحيح[  [ ]عبد القادر: حديث صحيح[7142]جامع: 
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: »ما مِّْن عبد  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ م ت س( أبو سعيد  -[ 1154]
َيُصوُم يوماً يف سبيل هللا إال ابعد هللا وجهه عن النار سبعني خريفًا« أخرجه البخاري ومسلم، والرتمذي، والنسائي،  

 . وللنسائي »ابعده هللا«
 [ ]صحيح[ 7143مع: ]جا
 

قال: »من صام يوماً يف سبيل هللا   -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو أمامة   -[ 1155]
 . َجَعَل هللا بينه وبني النار َخْندقاً كما بني السماء واألرض« أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ [ أمامة هذا حديث غريب من حديث أبي ]الترمذي: [ 7144]جامع: 
 

قال: »من صام يوماً يف   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)س( عقبة بن عامر  -[ 1156]
 .سبيل هللا ابعد هللا منه جهنم مسرية مائة عام« أخرجه النسائي

 أللباني: حسن[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]ا7145]جامع: 
 

: »إنَّ يف  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ت س( سهل بن سعد  -[ 1157]
اجلنة ابابً يقال له: الرَّاين، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال يدخُل منه أحد غريُهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون،  

 ا دخلوا أْغلِّق فلم َيْدُخل منه أحد«.ال يدخل منه أحد غريهم، فإذ
 ويف رواية »إنَّ يف اجلنة َثانيَة أبواب، منها ابب يسمى الراين، ال يدخله إال الصائمون« أخرجه البخاري ومسلم. 

وعند الرتمذي قال: »يف اجلنة ابب يُْدَعى الراين، يُْدَعى له الصائمون، فمن كان من الصائمني دخله، ومن دخله مل  
 .بدًا« وأخرج النسائي الرواية األوىليظمأ أ

 [ ]صحيح[ 7146]جامع: 
 

صلى هللا عليه وسلم قال: »من قام رمضان  -: أن النيبَّ -رضي هللا عنه   -)خ م ت س( أبو هريرة  -[ 1158]
هِّ« أخرجه البخاري  إمياانً واحتساابً ُغفَِّر له ما تقدَّم مِّْن َذْنبِّهِّ، ومن قام ليلَة الَقْدرِّ إمياانً واحتساابً ُغفَِّر له ما تقدَّم مِّْن َذْنبِّ 

 ومسلم.
 . رمضاَن إمياانً واحتساابً ُغفَِّر له ما تقدَّم من َذْنبِّهِّ« وللبخاري »من صام

 . ويف رواية الرتمذي »َمْن صاَم رمضان وقامه إمياانً واحتساابً ُغفَِّر له ما تقدَّم مِّْن َذْنبِّهِّ«. وأخرج النسائي رواية البخاري
 [ ]صحيح[ 7147]جامع: 

 

قال: »من فطَّر   -صلى هللا عليه وسلم -رسوَل هللا  أن -رضي هللا عنه  -)ت( زيد بن خالد اجلهين  -[ 1159]
 . صائماً كان له مثُل أجره، غرَي أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئًا«. أخرجه الرتمذي

 [ ]األلباني: صحيح[ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 7148]جامع: 
 

نٌي   -رضي هللا عنه  -)حم( أبو هريرة   -[ 1160] ْصٌن َحصِّ َياُم ُجنٌَّة، َوحِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »الصِّّ َعنِّ النَّيبِّ
 مَِّن النَّارِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 
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 [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: ِإْسَناُدُه َحَسٌن[ 9225]مسند: 
 
يـَُقوُل: »َمْن    -رضي هللا عنه    -)حم( أَبو َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيَّ    -[  1161] َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: مسِّ

َلُه«. أَ  َبغِّي َلُه َأْن يـََتَحفََّظ فِّيهِّ، َكفََّر َما قـَبـْ  جه مسند أمحد. خر َصاَم رََمَضاَن، َوَعَرَف ُحُدوَدُه، َوحَتَفََّظ ِمَِّّا َكاَن يـَنـْ
]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، وفيه عبد هللا بن قريط، ذكره ابن    [[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف11524]مسند:  

 [ أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل رَبُـَّنا َعزَّ    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  1162] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َا اْلَعْبُد مَِّن النَّارِّ، َوُهَو يلِّ َوَأاَن َأْجزِّي بِّهِّ ". َأخرجه مسند أمحد.  نُّ هبِّ َياُم ُجنٌَّة َيْسَتجِّ  َوَجلَّ: الصِّّ

 [ [ ]شعيب: حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ 15264، 14669 ]مسند:
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ    -رضي هللا عنه    -ْبنِّ َمْسُعودٍ   عبد هللا)حم(    -[  1163] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
، َوَأاَن  َوجَ  ْعٍف إِّالَّ الصَّْوَم، َوالصَّْوُم يلِّ َا إِّىَل َسْبعِّ مِّاَئةِّ ضِّ : لَّ َجَعَل َحَسَنَة اْبنِّ آَدَم بَِّعْشرِّ َأْمثَاهلِّ َأْجزِّي بِّهِّ، َولِّلصَّائِّمِّ فـَْرَحَتانِّ

 ْطَيُب عِّْنَد اَّللَِّّ مِّْن رِّيحِّ اْلمِّْسكِّ ". َأخرجه مسند أمحد. فـَْرَحٌة عِّْنَد إِّْفطَارِّهِّ، َوفـَْرَحٌة يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوخَلُُلوُف َفمِّ الصَّائِّمِّ أَ 
]الهيثمي: رواه أحمد والبزار باختصار، والطبراني في "الكبير"....، وفي 4256]مسند:   [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 

 [ إسناد أحمد عمرو بن مجمع، وهو ضعيف
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ َّللَِِّّّ عِّْنَد ُكلِّّ فِّْطٍر ُعتَـَقاَء«.    -عنه  رضي هللا    -أبو أمامة )حم(    -[  1164] ِّّ َصلَّى هللاُ  َعنِّ النَّيبِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

فيه[ 22202]مسند:   اختلف  فقد  البصري،  غالب  أبي  أجل  من  والشواهد  المتابعات  في  حسن  إسناد  وهذا  لغيره،  ]شعيب: صحيح   ]
 [ َمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ ]الهيثمي: َرَواُه َأحْ 

 

، يـَْعينِّ اأْلَْعَمَش    -َسعِّيٍد    ، َأْو َعْن َأيبأبو هريرة)حم(    -[  1165] قَاَل: قَاَل َرُسوُل    -رضي هللا عنه    -،  -ُهَو َشكَّ
ُهْم َدْعوَ  نـْ َلٍة، لُِّكلِّّ َعْبٍد مِّ  ٌة ُمْسَتَجابٌَة«. َأخرجه مسند أمحد. اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َّللَِِّّّ ُعتَـَقاَء يفِّ ُكلِّّ يـَْوٍم َولَيـْ

]الهيثمي:    ]شاكر: إسناده صحيح[  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والشك في صحابي الحديث ال يضر7450]مسند:  
 [ رواه الطبراني في األوسط، وفيه أبان بن أبي عياش، وهو متروك. 

 

 الفصل السادس: يف فضل احلج والعمرة 

قالت: قلُت: اي رسوَل هللا نرى اجلهاَد أفضَل األعمال، أفال جناهد؟  -رضي هللا عنها  -)خ س( عائشة   -[ 1166]
  -قال: لكْن أفضل اجلهاد وأمجُله: َحّج َمرْبُور، مث لزوم احلُصر، قالت: فال أدَُع احلج بعَد إذ مسعُت هذا من رسولِّ هللا  

 . -صلى هللا عليه وسلم
اي رسوَل هللا، أال َنرُج فنجاهَد معك؟ وإين ال أرى عماًل يف القرآن أفضل من اجلهاد، قال:  ويف رواية قالت: قلُت: 

»ال، ولكن أحسن اجلهاد وأمجله: حج البيت، حج مربور« أخرج البخاري األوىل، إىل قوله: »حج مربور« وأخرج  
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 . النسائي الثانية
 [ ]صحيح[ 7150]جامع: 

 
قال: »ََتبِّعوا بني   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)ت س( عبد هللا بن مسعود  -[ 1167]

جَّة مربورة ثواب    احلج والعمرة، فإهنما يـَْنفِّيان الذُّنُوَب والَفْقَر، كما ينفي الكِّرُي َخَبَث احلديد والذهب والفضة، ولَيَس حلِّ
بذنوبه« أخرجه الرتمذي. وانتهت رواية النسائي عند قوله:  إال اجلنة، وما من مؤمن َيَظلُّ يومه حمرماً إال غابت الشمس 

 . »إال اجلنة«
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن والحديث صحيح بشواهده[ ]األلباني: حسن صحيح[ 7151]جامع: 

 

قال: »ما من مسلم   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( سهل بن سعد  -[ 1168]
، إال                 لىبَّ ما على ميينه ومشاله من حجر أو شجر أو َمَدر حَّت تنقطَع األرض من هاهنا وهاهنا« أخرجه الرتمذي                             يـَُليبِّّ

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح بشواهده[ ]األلباني: صحيح[7152]جامع: 
 

: »ََتبُِّعوا بني  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما  -)س( عبد هللا بن عباس  -[ 1169]
 . احلج والعمرة، فإهنما يـَْنفِّيان الذُّنُوَب كما ينفي الكرُي َخَبَث احلديدِّ« أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7153]جامع: 
 

قال: »الُعمرُة إىل    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت س( أبو هريرة    -[  1170]
 الُعمرةِّ، َكفَّارة ملا بينهما، واحلجُّ املربور: ليس له جزاء إال اجلنة«.

 
ْث ومل يـَْفُسْق، رجع  يقول: »من حج هلل عز وجل فلم يـَْرفُ   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: مسعُت رسوَل هللا  

 كيوم َوَلَدْتُه أمُّه« أخرجه البخاري ومسلم. 
َذْنبِّه«.  مِّْن  تقدَّم  ما  له  »ُغفَِّر  الثانية:  يف  وقال  األوىل،  الرتمذي  وأخرج  األوىل،  »املوطأ«   وأخرج 

 . وأخرج النسائي األوىل والثانية، وله يف أخرى مثل األوىل، إال أنه قدَّم احلج على العمرة
 [ ]صحيح[ 7154]جامع: 

 

قال المرأة من    -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ النيب    -رضي هللا عنهما    -)خ م س( عبد هللا بن عباس    -[  1171]
األنصار يقال هلا: أم سنان: »ما َمنَـَعكِّ أن تكوين حججت معنا؟ قالت: انضحان كاان أليب فالن زوجها، حج هو وابنه  

ل أرضاً  يسقي  اآلخر  وكان  أحدُها،  معي«. على  حجة  أو  حجة،  تقضي  رمضان  يف  فعمرة  قال:   نا، 
ويف رواية: »فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة« أخرجه البخاري ومسلم، ويف رواية النسائي قال:  

 . المرأة من األنصار: »إذا كان رمضاُن فاعتمري فإنَّ عمرة فيه تعدُل حجة« -صلى هللا عليه وسلم -قال رسوُل هللا 
 [ ]صحيح[ 7157]جامع: 

 

َنان    -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »ملا رجع النيبُّ    -رضي هللا عنه    -)خ( جابر    -[  1172] من َحجَّتِّهِّ، قال ألمِّّ سِّ
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َمنَـَعك من احلج؟ قالت: ليس لنا إال انضحان، أبو فالن   حجَّ على أحدُِّها، واآلخُر    -تعين زوَجها    -األنصاريَّةِّ: ما 
 أرضاً ]لنا[، قال: فإن ُعْمَرة يف رمضان تقضي حجة، أو َحجة معي«. يسقي 

 .أخرجه البخاري تعليقاً، بعد حديث ابن عباس، قاله احلميديُّ 
 [ ]معلق[ 7158]جامع: 

 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: إنه حني أراد رسوُل هللا    -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  1173]
جَّين مع رسولِّ هللا  احلجَّ: قالت ا جُّك عليه، فقالت:  -صلى هللا عليه وسلم  -مرأة لزوجها: أحِّ ، فقال: ما عندي ما أحِّ

جَّين على مجلك فالن، قال: َذاكِّ َحبيس يف سبيل هللا، قالت: فائتِّ رسوَل هللا   ، فَسْله،  -صلى هللا عليه وسلم  -أحِّ
ام -صلى هللا عليه وسلم  -فأتى رسوَل هللا   فقال: إن  السالم ورمحَة هللا، وإهنا سألتين احلج معك،  ،  تقرأ عليك  رأيت 

فقلُت: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحجين على مجلك فالن، فقلُت: ذاك َحبِّيس يف سبيل هللا، فقال: أما إنََّك  
صلى هللا    -رسوُل هللا  لو أحججَتها عليه كان يف سبيل هللا، قال: وإهنا أمرتين أن أسأَلَك: ما يَعدُِّل َحجَّة معك؟ فقال  

تـَْعدُِّل َحجَّة معي: عمرة يف رمضان« أخرجه أبو داود، ومل  -عليه وسلم ْها أهنا  : »اقرأها مين السالم ورمحة هللا، وأْخربِّ
 .فسله«  -صلى هللا عليه وسلم -يذكر قوهلا »فائتِّ رسوَل هللا 

فقد ضعفه أحمد    -وهو ابن عبد الواحد األحول البصري    -امر[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: رجاله ثقات غير ع7159]جامع:  
 والنسائي، ووثقه أبو حاتم[ ]األلباني: حسن صحيح[ 

 

  -: عن جدته أمِّّ معقِّل أهنا قالت: »ملا حجَّ النيبُّ  -رمحه هللا    -)د ت( يوسف بن عبد هللا بن سالم    -[  1174]
فجعله أبو َمْعقِّل يف سبيل هللا، قالت: وأصابنا َمَرض، وهلك أبو    َحجََّة الوداع، وكان لنا مجل،  -صلى هللا عليه وسلم

من َحجَّتِّهِّ جئُته، فقال: اي أمَّ َمعقِّل، ما َمنَـَعكِّ أن خترجي   -صلى هللا عليه وسلم  -َمْعقِّْل، قالت: فلما قـََفَل رسوُل هللا  
عليه، فأوصى به أبو معقل يف سبيل هللا، فقال:    معنا؟ قالت: لقد َتيأان، فـََهَلَك أبو معقل، وكان لنا مَجَل هو الذي ُيج

 فهالَّ خرجتِّ عليه؟ فإن احلجَّ يف سبيل هللا، فأما إذ فاتتكِّ هذه احلجة معنا، فاعتمري يف رمضان، فإهنا َكَحجَّة« أخرجه
 أبو داود.  

 . َحجَّة«قال: ُعْمرة يف رمضاَن تـَْعدِّلُ  -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج الرتمذي خمتصرًا »أن النيبَّ 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ 7160]جامع: 

 

صلى هللا عليه   -قال: »جاءت امرأة إىل رسولِّ هللا  -رمحه هللا  -)ط د( أبو بكر بن عبد الرمحن  -[ 1175]
: اعتمري يف  -صلى هللا عليه وسلم -فقالت: إين كنُت قد جتهَّْزت للحج، فاْعرتِّض يل، فقال هلا رسوُل هللا  -وسلم

 رمضاَن، فإن عمرة فيه كحجة« أخرجه »املوطأ« هكذا مرسالً.
َل إىل أمِّّ معقل، قال: جاء أبو معقل  وأخر  جه أبو داود عن أيب بكر بن عبد الرمحن قال: أخربين رسوُل َمْرَواَن الذي ُأْرسِّ

فلما َقدَِّم قالت أمُّ معقل: قد علمَت أن عليَّ َحجَّة، فانطلقا ميشيان، حَّت   -صلى هللا عليه وسلم -حاجاً مع النيبِّّ  
هللا، إنَّ عليَّ َحجَّة، وإن أليب معقل َبكرًا، قال أبو معقل: صدقْت، جعلُته يف سبيل   دخال عليه، قال: فقالت: اي رسولَ 

: »أعطها فْلَتُحجَّ عليه، فإنه يف سبيل هللا، فأعطاها الَبكر، فقالت: اي  -صلى هللا عليه وسلم -هللا، قال رسوُل هللا 
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ُْت وَسقِّمُت، فهل من َعَمل ُيُْ  ؟ فقال: عمرة يف رمضان جتزئ َحجَّة«رسوَل هللا، إين امرأة قد َكربِّ  . زِّئ عين من َحجَّيتِّ
]األلباني: صحيح دون قوله: المرأة   [[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف. إبراهيم بن مهاجر ضعيف7161]جامع: 

 إني امرأة... حجتي[ 
 

صلى هللا عليه وسلم سئل: أيُّ احلج أفضُل؟  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو بكر الصديق  -[ 1176]
 . قال: »الَعجُّ والثَّجُّ« أخرجه الرتمذي

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ 7163]جامع: 
 

َهاُد الكبريِّ  - عليه وسلمصلى هللا -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة   -[ 1177] : »جِّ
 . والصغريِّ والضعيفِّ واملرأةِّ: احلَجُّ والعمرُة«. أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: حسن[ 7164]جامع: 
 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »ََتبُِّعوا َبنْيَ احْلَجِّّ َواْلُعْمَرةِّ،   -رضي هللا عنه  -ُعَمر بن اخلطاب )جه(  -[ 1178] َعنِّ النَّيبِّ
نَـُهَما، تـَْنفِّي اْلَفْقَر َوالذُّنُوَب، َكَما يـَْنفِّي اْلكِّرُي، َخَبَث احْلَدِّيدِّ«   .أخرجه ابن ماجهفَإِّنَّ اْلُمَتابـََعَة بـَيـْ

 [ شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا[ ]األلباني: صحيح[ ]2887 ]ماجه:
 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اْلغَازِّي يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َواحْلَاجُّ   -رضي هللا عنهما   -ابن عمر )جه(  -[ 1179] َعنِّ النَّيبِّ

 . أخرجه ابن ماجهَواْلُمْعَتمُِّر، َوْفُد اَّللَِّّ، َدَعاُهْم، فََأَجابُوُه، َوَسأَُلوُه، فََأْعطَاُهْم« 
]األلباني: حسن[ ]شعيب: إسناده ضعيف، عمران بن عيينة ليِّن، وشيخه عطاء بن   [: إسناده حسن البوصيري [ ]2893 ]ماجه:

 السائب اختلط[ 
 
ْعُت َرُسول اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن   -رضي هللا عنهما -ْبنِّ ُعَمرَ  عبد هللا )جه( -[ 1180] قَاَل: مسِّ

، َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِّ، َكاَن َكعِّْتقِّ رَقـََبٍة« أخرجه ابن ماجه ْلبَـْيتِّ  .طَاَف ابِّ
]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن عطاء لم  [ هذا إسناد رجاله ثقات ]البوصيري: [ 2956]ماجه: 

 [ يسمع من ابن عمر، لكن قد جاء الحديث من طريق آخر موصول
 

َبش )جه(  -[ 1181] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُعْمَرٌة يفِّ رََمَضاَن،   -رضي هللا عنه -َوْهب ْبنِّ َخنـْ
 .أخرجه ابن ماجه تـَْعدُِّل َحجًَّة« 

 [ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ هذا إسناد صحيح]البوصيري: [  2991 ]ماجه:
 
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُعْمَرٌة يفِّ رََمَضاَن،   -رضي هللا عنه -َهرِّم ْبنِّ َخنـَْبش )جه(  -[ 1182]

 .أخرجه ابن ماجه تـَْعدُِّل َحجًَّة« 
]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح على وهم وقع لداود بن يزيد األودي  [  ضعيفهذا إسناد  ]البوصيري: [  2992 ]ماجه:

 في تسمية صحابيه[  -وهو ضعيف-الزعافري  
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َرةِّ، ْبنِّ َعامٍِّر، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ََتبُِّعوا َبنْيَ احْلَجِّّ َواْلُعمْ   عبد هللا)حم(    -[  1183]

، َوتـَْنفَِّيانِّ الذُّنُوَب َكَما يـَْنفِّي اْلكِّرُي َخَبَث ا نَـُهَما َتزِّيُد يفِّ اْلُعُمرِّ َوالرِّْزقِّ  حْلَدِّيدِّ«.  فَإِّنَّ ُمَتابـََعًة بـَيـْ
نَـُهَما تـَْنفِّي اْلَفْقَر َوالذُّنُوَب، َكمَ   ا يـَْنفِّي اْلكِّرُي َخَبَث احْلَدِّيدِّ«. ويف رواية أخرى، »ََتبُِّعوا َبنْيَ احْلَجِّّ َواْلُعْمَرةِّ، فَإِّنَّ ُمَتابـََعًة بـَيـْ

 َأخرجه مسند أمحد. 
يد في العمر والرزق"، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه  [ ]شعيب: صحيح لغيره، دون قوله: "تز 15698،  15694،  15697]مسند:  

ِ، َوُهَو َضِعيفٌ   [ َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر.... َوِفيِه َعاِصُم ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ
 

جِّّ َكالنـََّفَقةِّ يفِّ  َعْبدِّ هللا ْبنِّ بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " النـََّفَقُة يفِّ احلَْ   )حم( -[  1184]
ْعٍف "   . َأخرجه مسند أمحد. َسبِّيلِّ هللاِّ بَِّسْبعِّ مِّاَئةِّ ضِّ

 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َأُبو ُزَهْيٍر ; َوَلْم َأِجْد َمْن َذَكَرهُ [ ]شعيب: حسن لغيره[ 23000]مسند: 
 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَلْت:    -رضي هللا عنهما    -  ابن عباس  )حب(   -[  1185] ِّّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: َجاَءْت أُمُّ ُسَلْيٍم إِّىَل النَّيبِّ
، فـََقاَل: »اَي أُمَّ ُسَلْيٍم ُعْمَرٌة يفِّ رََمَضاَن تـَْعدُِّل َحجًَّة« أخرجه ابن   ُنُه َوتـَرََكاينِّ  .حبانَحجَّ أَبُو طَْلَحَة َوابـْ

 ]االلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: اسناد حسن[   [3699]حبان: 
 

بن عمر    )حب(  -[  1186] َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنهما    -عبد هللا   ُ اَّللَّ ِّّ َصلَّى  النَّيبِّ إِّىَل  اأْلَْنَصارِّ  مَِّن  رَُجٌل  َجاَء  قَاَل: 
ُهنَّ، قَاَل: »اْجلِّْس«، َوَجاَء رَُجٌل مِّْن ثَقِّيٍف، فـََقالَ  ، َكلَِّماٌت  : اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َكلَِّماٌت َأْسَأُل َعنـْ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َسبَـَقَك اأْلَْنَصارِّيُّ«، فـََقاَل اأْلَْنَصارِّيُّ: إِّنَُّه رَ  ُهنَّ، فـََقاَل َصلَّى اَّللَّ ُجٌل َغرِّيٌب، َوإِّنَّ لِّْلَغرِّيبِّ َحقًّا،  َأْسَأُل َعنـْ
ْئَت َأجَ  ، فـََقاَل: »إِّْن شِّ َْك«، فـََقاَل: اَي َرُسوَل  فَاْبَدْأ بِّهِّ، فََأقْـَبَل َعَلى الثَـَّقفِّيِّ ْئَت َسأَْلَتينِّ َوُأْخربِّ ُتَك َعمَّا ُكْنَت َتْسَأُل، َوإِّْن شِّ بـْ

، َوالسُُّجودِّ، َوالصَّاَلةِّ، َوا ْئَت َتْسأَُلينِّ َعنِّ الرُُّكوعِّ ْبينِّ َعمَّا ُكْنُت َأْسأَُلَك، قَاَل: »جِّ «، فـََقاَل: اَل َوالَّذِّي  اَّللَِّّ، َبْل َأجِّ لصَّْومِّ
ًئا، قَاَل: »فَإَِّذا رََكْعَت، َفَضْع رَاَحتَـْيَك َعَلى رُْكبَـتَـ بـَعَ  ي َشيـْ حْلَقِّّ َما َأْخطَْأَت ِمَِّّا َكاَن يفِّ نـَْفسِّ ْيَك، مثَّ فـَرِّْج َبنْيَ َأَصابِّعَِّك،  َثَك ابِّ

َهتَ  َجبـْ َفَمكِّْن  َسَجْدَت،  َوإَِّذا  َمْأَخَذُه،  ُعْضٍو  أيَُْخَذ ُكلُّ  َحَّتَّ  َأْمُكْث  َرُه«، مثَّ  َوآخِّ النـََّهارِّ  َأوََّل  َوَصلِّّ  نـَْقًرا،  ُقُر  تـَنـْ َواَل  َك، 
نَـُهَما؟ قَاَل: »فَأَْنَت إًِّذا ُمَصلِّّي، َوُصْم مِّْن ُكلِّّ َشْهٍر،   بـَيـْ َأاَن َصلَّْيُت  َّ اَّللَِّّ، فَإِّْن  َوَأْرَبَع َعْشَرَة،  فـََقاَل: اَي َنيبِّ َثاَلَث َعْشَرَة، 

ئْ َومَخَْس َعْشَرَة«، فـَقَ  ْئَت َتْسَأُل، َوإِّْن شِّ ْئَت َأْخرَبُْتَك َعمَّا جِّ ، فـََقاَل: »إِّْن شِّ ، مثَّ َأقْـَبَل َعَلى اأْلَْنَصارِّيِّّ َت َسأَْلَتينِّ  اَم الثَـَّقفِّيُّ
ْئَت َتْسأَُلينِّ عَ  ْئُت َأْسأَُلَك، قَاَل: »جِّ َّ اَّللَِّّ، َأْخرَبينِّ َعمَّا جِّ َْك«، فـََقاَل: اَل اَي َنيبِّ نَي خَيُْرُج مِّْن بـَْيتِّهِّ؟ َوَما  فَُأْخربِّ نِّ احْلَاجِّّ َما َلُه حِّ

يـَقْ  نَي  َلُه حِّ َوَما  رَْأَسُه؟  َُيْلُِّق  نَي  َلُه حِّ َوَما  يـَْرمِّي اجلَِّماَر؟  نَي  َلُه حِّ َوَما  بَِّعَرفَاٍت؟  يـَُقوُم  نَي  ؟«  َلُه حِّ ْلبَـْيتِّ َطَواٍف ابِّ َر  ضِّي آخِّ
َّ اَّللَِّّ، َوالَّذِّي حْلَقِّّ َما َأْخطَْأَت    فـََقاَل: اَي َنيبِّ َلَتُه  بـََعَثَك ابِّ نَي خَيُْرُج مِّْن بـَْيتِّهِّ َأنَّ رَاحِّ ًئا، قَاَل: »فَإِّنَّ َلُه حِّ ي َشيـْ ِمَِّّا َكاَن يفِّ نـَْفسِّ

َا َخطِّيَئٌة، فَإَِّذا َوَقَف بَِّعَرَفةَ  َا َحَسَنٌة، َأْو ُحطَّْت َعْنُه هبِّ َ َعزَّ َوَجلَّ يـَْنزُِّل إِّىَل السََّماءِّ  اَل خَتُْطو ُخْطَوًة إِّالَّ ُكتَِّب َلُه هبِّ ، فَإِّنَّ اَّللَّ
َوإِّْن كَ  ُذنُوهَبُْم،  هَلُْم  َغَفْرُت  َقْد  َأيّنِّ  اْشَهُدوا  ُغرْبًا،  ُشْعثًا  عَِّبادِّي  إِّىَل  اْنظُُروا  فـَيَـُقوُل:  نـَْيا،  َورَْملِّ الدُّ السََّماءِّ  َقْطرِّ  َعَدَد  اَن 

هِّ   َيْدرِّي َأَحٌد َما َلُه َحَّتَّ يـَُوفَّاُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوإَِّذا َحَلَق رَْأَسُه فـََلُه بُِّكلِّّ َشْعَرٍة َسَقَطْت مِّ َعالٍِّج، َوإَِّذا رََمى اجلَِّماَر اَل  ْن رَْأسِّ
ْلبَـْيتِّ َخَرَج مِّْن ُذنُوبِّهِّ َكيَـْومِّ َوَلَدْتُه أُمُُّه«نُوٌر يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َوإَِّذا  َر َطَوافِّهِّ ابِّ  َقَضى آخِّ

 [ ]االلباني: حسن لغيره[ ]شعيب: إسناده ضعيف[ ]الداراني: إسناده جيد[  1887]حبان: 
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 الفصل السابع: يف فضل اجلهاد والشهادة 

 وفيه فرعان 

 الفرع األول: يف فضل اجلهاد واجملاهدين 

 وفيه مثانية أنواع 

 نوع أول 
قال يوماً على املنرب: إين كنُت كتمتكم حديثاً مسعُته من   -رضي هللا عنه  -)ت س( عثمان بن عفان  -[ 1187]

تـََفرُّقُِّكم عين، مث إين قد بدا يل أن أحدِّثكموه، ليختاَر   -أو قال: كراهية   -، خَمافَة -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
يقول: »رِّابُط يوم يف سبيل هللا خري من ألف يوم فيما   -هللا عليه وسلم صلى -امُرؤ لنفسه ما بدا له، مسعُت رسوَل هللا 

 .سواه من املنازل« أخرجه الرتمذي، وأخرج النسائي املسند منه فقط
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 7166]جامع: 

 

ْمطِّ وهو يف ُمراَبط   قال: مرَّ سلماُن الفارسيُّ  -رمحه هللا  -)م ت س( حممد بن املنكدر  -[ 1188] بُشَرْحبِّيل بن السِّّ
صلى هللا   -له، وقد َشقَّ املقام عليه وعلى أكثر أصحابه، فقال هلم َسْلمان: أال أحدِّثكم حبديث مسعُته من رسولِّ هللا 

ه،  من صيام شهر وقيام -أو قال: خري   -؟ قالوا: بلى، قال: مسعُته يقول: رابط يوم يف سبيل هللا أفضل -عليه وسلم
 وَمْن مات مرابطاً ُوقَِّي من فتنة القرب وفـَتَّانـَْيهِّ، وََّنا له عمل إىل يوم القيامة. أخرجه الرتمذي، ومل يذكر »فتانيه«. 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -وأخرج مسلم والنسائي املسند فقط، وهذا لفظهما، قال سلمان: مسعُت رسوَل هللا 
ر وقيامِّهِّ، وإن مات َجَرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رِّْزقُه، وأمِّن  »رِّابُط يوم وليلة خري مِّن صيامِّ شه

 الَفتَّان«.
وريف رواية للنسائي قال: »من رابط يوماً وليلة يف سبيل هللا، كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطاً جرى له  

ْثُل ذلك من األجر، وُأجري عليه الرزق، وأمن الُفتَّان«  . مِّ
 [ ]صحيح[ 7167]جامع: 

 

قال: »كلُّ ميت خيتم   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)د ت( فضالة بن عبيد  -[ 1189]
  -على عمله، إال املرابُط يف سبيل هللا، فإنه يـَْنمِّي له عمُله إىل يوم القيامة، ويُؤمَّن من فتنة القرب« ومسعُت رسوَل هللا 

 . يقول: »اجملاهُد َمْن جاهد نفسه« أخرجه الرتمذي. وأخرج أبو داود منه إىل قوله: »فتنة القرب« -يه وسلمصلى هللا عل
 ]األلباني: صحيح[  [[ ]شعيب: إسناده صحيح7168]جامع: 
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قال: »رِّابُط يوم يف    -أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه    -)خ م ت( سهل بن سعد    -[  1190]
سبيل هللا خري من الدنيا وما عليها، وموضع َسْوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما عليها، والرَّْوحة يروحها العبد يف  

 سبيل هللا، أو الغدوة، خري من الدنيا وما عليها«. 
 . رواية »وما فيها« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي ويف

 [ ]صحيح[ 7169]جامع: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َماَت ُمَرابِّطًا يفِّ َسبِّيلِّ    -رضي هللا عنه   -أبو هريرة   )جه(   -[  1191] َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
، َوبـََعَثُه اَّللَُّ اَّللَِّّ َأْجَرى َعَلْيهِّ َأْجَر َعَملِّهِّ الصَّالِّحِّ الَّذِّي َكاَن يـَْعَمُل، َوَأْجَرى َعَلْيهِّ رِّْزَقُه، َوَأمَِّن مَِّن اْلَفتَّ  ًنا مَِّن  انِّ  يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ آمِّ

 »  . أخرجه ابن ماجهاْلَفزَعِّ
]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة  [  هذا إسناد صحيح رجاله ثقات]البوصيري:  [  2767]ماجه:  

 معبد[ 
 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َغْدَوٌة يفِّ    -رضي هللا عنه  -ْبنِّ ُحَدْيٍج    معاوية)حم(    -[  1192] قَاَل: مسِّ

نـَْيا َوَما فِّيَها«. َأخرجه مسند أمحد.  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َأْو َرْوَحٌة َخرْيٌ مَِّن الدُّ
يثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وهو حسن الحديث،  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]اله27255]مسند:  

 [ وبقية رجاله ثقات
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »ُكلُّ َميٍِّّت    -رضي هللا عنه  -)حم( ُعْقَبة ْبَن َعامٍِّر    -[  1193] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: مسِّ
َبُة، قَاَل فِّيهِّ: »َويـَُؤمَّ خُيَْتُم َعَلى َعَملِّهِّ، إِّالَّ اْلُمَرابِّ  ثـََنا قـُتَـيـْ َعَث« َحدَّ ُن مِّْن  َط يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، فَإِّنَُّه ُُيَْرى َلُه َأْجُر َعَملِّهِّ َحَّتَّ يـُبـْ

 فـَتَّانِّ اْلَقرْبِّ«. َأخرجه مسند أمحد.
أَ 17435،  17436،  17359]مسند:   َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد حسن[  وهذا  لغيره،  ]شعيب: صحيح  َلِهيَعَة،  [  اْبُن  َوِفيِه   ، َوالطََّبَراِنيُّ ْحَمُد 

 [ َوَحِديُثُه َحَسنٌ 
 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »رِّاَبُط يـَْوٍم َخرْيٌ مِّْن   -رضي هللا عنهما -ْبنِّ َعْمٍرو عبد هللا)حم(  -[ 1194]
َيامِّ َشْهٍر َوقَِّيامِّهِّ«. َأخرجه مسند أمحد.   صِّ

 [ يثه حسن، وفيه ضعف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحد6653]مسند: 
 

، مثَّ قِّيَل: اَل ِبََْس، فَاْنَصَرَف    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة    )حب(  -[  1195] لِّ ، فـََفزُِّعوا إِّىَل السَّاحِّ أَنَُّه َكاَن يفِّ الرِّاَبطِّ
ْعُت َرُسوَل  النَّاُس َوأَبُو ُهَريـَْرَة َواقٌِّف، َفَمرَّ بِّهِّ إِّْنَساٌن، فـََقاَل:   ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َما يُوقُِّفَك اَي َأاَب ُهَريـَْرَة؟، فـََقاَل: مسِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

َلةِّ اْلَقْدرِّ عِّْنَد احْلََجرِّ اأْلَْسَودِّ« أخرجه ابن   .حبان  يـَُقوُل: »َمْوقُِّف َساَعٍة يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َخرْيٌ مِّْن قَِّيامِّ لَيـْ
 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[  4603]حبان: 

 
 نوع ثان  
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قال: »َلَغْدوة يف   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أنس بن مالك  -[ 1196]
 سبيل هللا، أو روحة، خري من الدنيا وما فيها« أخرجه البخاري ومسلم. 

وأخرج الرتمذي هذا احلديث يف أول حديث مذكور يف صفة اجلنة من »كتاب القيامة« من حرف القاف، وهذا القدر  
 . متفق عليه بينهم

 [ ]صحيح[ 7170]جامع: 
 

: »َغْدَوة يف سبيل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)م س( أبو أيوب  -[ 1197]
 . هللا، أو روحة خري ِما طََلَعْت عليه الشمس وَغَرَبْت« أخرجه مسلم والنسائي

 [ ]صحيح[ 7171]جامع: 
 

قال: »َغْدَوة   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت( أبو هريرة وابن عباس  -[ 1198]
 .أو َرْوَحة يف سبيل هللا، خري من الدنيا وما فيها«. أخرجه الرتمذي

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7172]جامع: 
 

ة  قال: »َغْدَوة أو َرْوحَ  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م س( سهل بن سعد  -[ 1199]
 .يف سبيل هللا، خري من الدنيا وما فيها« أخرجه مسلم والنسائي 

 [ ]صحيح[ 7173]جامع: 
 

قال:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: إن النيبَّ   -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص  -[ 1200]
 . »قـَْفلة يف سبيل هللا َكَغْزَوة« أخرجه أبو داود

]األلباني: إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن الُمصفَّى[  [ ]عبد القادر:7174]جامع: 
 صحيح[ 

 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »مرَّ رجل مِّْن أصحابِّ رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 1201]
َنة من ماء َعْذب، فأعجبته لطيبها فقال: لو أقمُت يف هذا املكان أعبد هللا، وأعزِّل َشرِّي عن الناس؟   ْعب، فيه ُعيَـيـْ بشِّ

:  -صلى هللا عليه وسلم  -فذكر ذلك له، فقال له رسوُل هللا ، -صلى هللا عليه وسلم -سأستأذن يف ذلك رسوَل هللا  
ال تفعل فإن َمقاَم أحدِّكم يف سبيل هللا ساعة، أفضُل من صالتِّهِّ يف بيته سبعني عاماً، أال حتِّبُّون أن يـَْغفَِّر هللا لكم  

ُفواَق انقة، لتكون كلمُة هللا هي  فيدخَلكم اجلنة؟ قالوا: بلى، قال: فاغُزوا يف سبيل هللا، فإنه َمْن قاتل يف سبيل هللا 
العليا، وجبْت له اجلنُة، والَغْدَوُة يف سبيل هللا، أو الرَّْوحُة، خري مَِّن الدنيا وما فيها أو قال: ]خري[ ِما طلعت عليه  

 الشمس«.
 . يا«»ساعة« وال »لتكون كلمة هللا هي العل إىل قوله: »وجبت له اجلنة« وليس يف روايته ذكر -أخرجه الرتمذي  

 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ [ هذا حديث حسن ]الترمذي: [ 7175]جامع: 
 

يقول: »َمْن    -صلى هللا عليه وسلم  -: أنه مسع رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)د ت س( معاذ بن جبل    -[  1202]
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هِّ، مث مات أو قُتل،   كان قاَتل يف سبيل هللا ُفواَق انقة َوَجَبْت له اجلنُة، وَمن سأل هللا الَقْتَل يف سبيل هللا صادقاً مِّْن نـَْفسِّ
ُجْرحاً   ُجرَِّح  وَمْن  شهيد،  أجُر  لوُن  له  لوهُنا  ما كانت،  القيامة كأغَزرِّ  يوم  جتيء  فإهنا  َنْكبة،  نُكَِّب  أو  هللا،  سبيل  يف 

الزعفران، ورُُِّيها ريُح املسك، وَمن َخَرَج به ُخرَّاج يف سبيل هللا، فإنَّ عليه طاَبُع الشُّهداء«. أخرجه أبو داود والنسائي،  
 .وأخرجه الرتمذي مفرَّقاً يف موضعني

 ]عبد القادر: صحيح[ ]األلباني: صحيح[ ]الترمذي: هذا حديث صحيح[ [ 7176]جامع: 
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن رَاَح َرْوَحًة يفِّ َسبِّيلِّ   -رضي هللا عنه-أنس بن مالك )جه(  -[ 1203]
 . أخرجه ابن ماجهاَّللَِّّ، َكاَن َلُه ِبِِّّْثلِّ َما َأَصابَُه مَِّن اْلغَُبارِّ مِّْسًكا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ« 

]2775  ]ماجه: حسن البوصيري [  إسناد  هذا  وقال   [:  بتوثيقه،  معين  ابن  انفرد  شبيب  ضعيف،  إسناده  ]شعيب:  حسن[    ]األلباني: 
 [ البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لين الحديث حديثه حديث الشيوخ، وقال ابن حبان: يخطئ كثيًرا 

 

هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َجاهُِّدوا يفِّ َسبِّيلِّ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى -رضي هللا عنه-)حم( ُعَباَدة ْبنِّ الصَّامِّتِّ  -[ 1204]
ُ بِّهِّ مَِّن اهْلَمِّّ َواْلَغمِّّ  ي اَّللَّ  «. اَّللَِّّ؛ فَإِّنَّ اجلَِّهاَد يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ اَبٌب مِّْن أَبـَْوابِّ اجْلَنَّةِّ يـَُنجِّّ

َسبِّيلِّ اَّللَِّّ   جلَِّهادِّ يفِّ  »َعَلْيُكْم ابِّ َأخرجه مسند  ويف رواية أخرى،  َواْلَغمَّ«.  اهْلَمَّ  بِّهِّ   ُ اَّللَّ يُْذهُِّب  اجْلَنَّةِّ  أَبـَْوابِّ  مِّْن  اَبٌب  فَإِّنَُّه 
 أمحد.

َواأْلَْوَسِط  22719،  22680]مسند:   اْلَكِبيِر  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  وهذا  بمجموع طرقه،  [ ]شعيب: حسن 
 [ َذا، َوَأَحُد َأَساِنيِد َأْحَمَد َوَغْيرِِه ِثَقاتٌ َأْطَوَل ِمْن هَ 

 

 نوعٌ ثالث 
: »ما  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م ط ت س جه( أبو هريرة  -[ 1205]

 مِّْن َمْكُلوم يُكَلُم يف سبيل هللا إال جاء يوم القيامة، وَكْلمُه َيدمى، اللوُن لوُن دم، والرِّيُح رِّيُح مِّْسك«. 
يل هللا يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طُعَِّنْت، تـََفجَُّر دماً، اللوُن لوُن دم،  ويف رواية قال: »كلُّ َكْلم يُْكَلُمُه املُْسلُِّم يف سب

 والَعْرُف َعْرف املِّْسك«. 
إال جاَء يوم القيامة واللوُن لوُن دم،   -وهللا أعلم ِبن يْكَلم يف سبيله  -ويف أخرى قال: »ال يُْكَلُم أحد يف سبيل هللا 

 اري.والرِّيُح ريُح املِّْسك« أخرجه البخ
وأخرج مسلم األوىل والثانية، إال أنَّ األوىل أخرجها يف مجلة حديث يَرِّد آنفاً، وأخرج »املوطأ« والرتمذي والنسائي  

 الرواية الثالثة.
إال جاَء يوَم القيامة وُجْرُحه   -وهللا أعلم ِبن يُْكَلُم يف سبيله  -ويف رواية ملسلم قال: »ال يُْكَلُم أحد يف سبيل هللا 

«يـَثْـعَ     ب، اللوُن لوُن الدَّم، والرِّيُح رِّيُح املِّْسكِّ

ُ َأعْ ويف رواية عند ابن ماجه،  َْن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّْن جَمُْروٍح ُُيَْرُح يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َواَّللَّ َلُم ِبِّ
َئتِّهِّ يـَْوَم ُجرَِّح، اللَّْوُن َلْوُن َدٍم، َوالرِّيُح رِّيُح مِّْسٍك« ُُيَْرُح يفِّ َسبِّيلِّهِّ، إِّالَّ َجاَء يـَْومَ   .اْلقَِّياَمةِّ َوُجْرُحُه َكَهيـْ

 [ ]صحيح[ 2795 ]ماجه:[ 7177]جامع: 
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: »َتَضمَّن هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ط س( أبو هريرة  -[ 1206]
َلُه اجلنة، أو   -ال خُيْرجه إال جهادًا يف سبيلي، وإمياانً يب، وتصديقاً برُسلي -ملن خرج يف سبيله   فهو عليَّ ضامن أْن أْدخِّ

َعُه إىل مسكنه الذي خرج منه، انئالً  ما انل من أجر أو غنيمة، والذي نفُس حممد بيده، ما مِّْن َكْلم ُيكَلُم يف سبيل   أْرجِّ
هللا، إال جاء يوَم القيامةِّ كهيئتِّه حني كلم، لونُه لوُن َدم، ورُُِّيُه رِّيُح مِّسك، والذي نفس حممد بيده، لوال أن َيُشقَّ على  

الَف َسرِّيّة تغزو يف سبيل هللا أب دًا، ولكْن ال أجُد َسَعة فأمحلهم، وال ُيدون َسَعة، وَيُشقُّ عليهم أن املسلمني ما قـََعْدُت خِّ
يتَخلَّفوا عين، والذي نفس حممد بيده، لودِّْدُت أن أغزَو يف سبيل هللا، فأُقْـَتل، مث أغزو فأقتل، مث أْغُزو فأقتل« هذا لفظ  

 حديث مسلم. 
ال خُيْرُِّجه مِّْن بيته إال اجلهاُد يف سبيل هللا   - سبيله وأخرج البخاري الفصل األول، قال: »َتَكفَّل هللا ملن جاهد يف 

ا انل من أجر أو غنيمة«.  -وتصديٌق بكلماته   أن يدخله اجلنَة، أو يـَُردَُّه إىل مسكنه ِبِّ
وهللا أعلم ِبن جاهد   -يقول: »َمَثُل اجملاهد يف سبيل هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى قال: مسعُت رسوَل هللا 

َعه ساملاً مع أجر أو  -يف سبيله  َلُه اجلنة، أو يـَْرجِّ   َكَمَثلِّ الصَّائمِّ القائم، وتوكَّل هللا للمجاهد يف سبيله ِبن يـَتَـَوفَّاُه: أْن يُدخِّ
 غنيمة«.

 وأخرجه مسلم أيضاً بنحو رواية البخاري األوىل. 
أوله: لوال أن أُشقَّ على املسلمني ما ختلَّْفُت  وذكر مع الفصل الذي  -وله يف أخرى »َتَضمََّن هللا ملن خرج يف سبيله  

الَف َسرِّيَّة   بنحو ما تقدَّم«. -خِّ
  -ال خُيرُِّجه إال جهاد يف سبيلي، وإميان يب، وتصديق برسويل  -ويف رواية هلما قال: »انـَْتَدَب هللا ملن َخَرَج يف سبيله  

 رج منه، انئالً ما انل من أجر أو غنيمة«. فهو عليَّ ضامن أن أدخَله اجلنَة، أو أرجعه إىل مسكنه الذي خ
: »تكّفل هللا لَِّمْن جاهد يف سبيله« وذكر رواية  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »املوطأ« قال: قال رسوُل هللا 

 البخاري األوىل، وأخرج النسائي رواييت البخاري األوىل والثانية.
أنَّه َضامِّن حَّت   -ال خيرجه إال اإلميان يب، واجلهاد يف سبيلي  -ويف أخرى له قال: »انتدب هللا ملن خيرج يف سبيله 

َله اجلنَة، ِبيِّّها كان، إما بقتل، أو وفاة، أو أردَّه إىل مسكنه الذي خيرج منه، انل ما انل من أجر أو غنيمة«  . أْدخِّ
 [ ]صحيح[ 7178]جامع: 

 

: »لوال أن  -صلى هللا عليه وسلم - هللا قال: قال رسولُ  -رضي هللا عنه  -)خ م ط س( أبو هريرة  -[ 1207]
أُشقَّ على املسلمني ما ختلَّْفُت عن َسرِّيَّة، ولكْن ال أجُد مَحولة، وال أجد ما أمحلهم عليه، وَيُشقُّ عليَّ أن يتخلَّفوا عين،  

ظ حديث البخاري، وقد أدرجه فـََلَودِّْدُت أين قاتلُت يف سبيل هللا فـَُقتِّْلُت، مث أحييُت مث قُتِّْلُت، مث ُأْحيِّيُت« هذا لف
 مسلم على ما قبله. 

يقول: »والذي نفسي بيده، لوال أنَّ رِّجااًل من املؤمنني ال َتطِّيب   -صلى هللا عليه وسلم -وللبخاري قال: مسعُت النيبَّ  
، وال أجُد ما أمحلهم عليه، ما ختلَّْفُت عن َسرِّيَّة تـَْغُزو يف سبيل هللا ، وَلَودِّْدُت أين أُقْـَتُل يف سبيل  أنفُسهم ِبْن يتخلَّفوا َعينِّّ

 هللا، مث ُأحيا، مث أُقتل، مث ُأحيا، مث أقتل مث أحيا، مث أقتل«. 
تُل«  وله يف أخرى قال: »والذي نفسي بيده، َلَودِّْدُت أيّنِّ أُقَاتُِّل يف سبيل هللا، فَأُقْـَتُل، مث أحيا، مث أقْـَتُل، مث أْحيا، مث أُقْ 
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 اثً »أشهد ابهلل« وأخرجاه معاً. فكان أبو هريرة يقوهلن ثال
أما البخاري فأخرجه يف »كتاب اإلميان« متصاًل حبديث آخر، أوله »انـَْتَدَب هللا ملن خرج يف سبيله« وقد ذُكَِّر، وأما  

َلني به، قال: »والذي نفسي بيده، لوال أن َيُشقَّ على املسلمني ما   مسلم: فأخرجه يف »كتاب اجلهاد« مع حديثني ُمتَّصِّ
الَف َسرِّيَّة... « احلديث، وقد ذكرانه. قع  دُت خِّ

وملسلم أيضا قال: والذي نفس حممد بيده لوال أن أشق على أميت ما قعدت خلف سرية تغزو يف سبيل هللا، ولكن ال  
 أجُد َسَعة فأمحلهم، وال ُيدون َسَعة فيتَّبعوين، وال َتطِّيب أنفُسهم أن يقعدوا بعدي«. 

وىل، وأخرج الرواية الثانية من رواييت البخاري، وأخرج النسائي الرواية األوىل من أفراد  وأخرج »املوطأ« الرواية األ
 .البخاري

قلُت: هذه األحاديث الثالثة املتتابعة عن أيب هريرة: مشرتكة املعَّن يف فضيلة اجلهاد، ما يكاد ينفرد كلُّ واحد منها  
قد أخرجها هكذا متفرقة يف ثالثة مواضع من   -رمحه هللا  - ِبعَّن، فيجوز أن تكون حديثاً واحدًا، إال أن احلميديَّ 

 املتفق عليه، فاقتدينا به. 
 [ ]صحيح[ 7179]جامع: 

 

يعين يقول   -: -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك  -[ 1208]
 . ة، وإن رََجْعُتُه رََجْعُتُه ِبجر أو غنيمة« أخرجه الرتمذيهللا: »اجملاهد يف سبيلي هو علي ضمان إن قبضته أورثته اجلن

 ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[[ هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه]الترمذي: [ 7180]جامع: 
 

  -فيما ُيكي عن ربِّّه  -صلى هللا عليه وسلم -: عن النيبِّّ -رضي هللا عنهما  -)س( عبد هللا بن عمر  -[ 1209]
عه ِبا أصاب مِّْن أجر أو   ا عبد من عبادي خرج جماهدًا يف سبيل هللا، ابتغاَء مرضايت، ضمنُت له، إن رجعته أرجِّ قال: »أميُّ

 . ائيغنيمة، وإن قبضُته غفرُت له ورمحُته« أخرجه النس
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ 7181]جامع: 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اْلُمَجاهُِّد يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ   -رضي هللا عنه-أبو سعيد اخلدري )جه(  -[ 1210] َعنِّ النَّيبِّ
ْجٍر َوَغنِّيَمةٍ  َعُه ِبَِّ  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َكَمَثلِّ ، َوَمَثُل اْلُمَجاهِّدِّ يفِّ َمْضُموٌن َعَلى اَّللَِّّ، إِّمَّا َأْن َيْكفَِّتُه إِّىَل َمْغفَِّرتِّهِّ َوَرمْحَتِّهِّ، َوإِّمَّا َأْن يـَْرجِّ

َع«  ، الَّذِّي اَل يـَْفرُتُ َحَّتَّ يـَْرجِّ  . أخرجه ابن ماجهالصَّائِّمِّ اْلَقائِّمِّ
 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية[ [  هذا إسناد ضعيف]البوصيري: [  2754 ]ماجه:

 
، َفَحدَّ   -[  1211] َنا، فَأََتى َعَلى احْلَيِّ ثـَُهْم، قَاَل:  )حم( مُحَْيٍد يـَْعينِّ اْبَن هِّاَلٍل، قَاَل: َكاَن رَُجٌل مَِّن الطَُّفاَوةِّ َطرِّيُقُه َعَليـْ

َرَبِّهِّ، قَاَل: فَانـْتَـَهْيُت إِّىَل  َقدِّْمُت اْلَمدِّيَنَة يفِّ عِّرٍي لََنا، فَبِّْعَنا بَِّياَعتَـَنا، مثَّ قـُْلُت: أَلَْنطَلَِّقنَّ إِّىَل َهَذا الرَُّجلِّ   َفآَلتِّنَيَّ َمْن بـَْعدِّي ِبِّ
َفَخَرجَ  فِّيهِّ  اْمَرَأًة َكاَنْت  »إِّنَّ  قَاَل:  ًتا،  بـَيـْ يُرِّيينِّ  ُهَو  فَإَِّذا  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  اْلُمْسلِّمِّنَي،  َرُسولِّ  مَِّن  َسرِّيٍَّة  يفِّ  ْت 

يَـتَـَها، فـََقالَ َوتـَرََكْت ثِّْنيَتْ َعْشرَ  يصِّ ًزا مِّْن َغَنمَِّها، َوصِّ َا«، قَاَل: " فـََفَقَدْت َعنـْ ُج هبِّ يَـتَـَها َكاَنْت تـَْنسِّ يصِّ ًزا هَلَا، َوصِّ ْت: اَي  َة َعنـْ
ًزا مِّْن َغَنمِّ  َقْد فـََقْدُت َعنـْ َأْن حَتَْفَظ َعَلْيهِّ، َوإِّيّنِّ  َقْد َضمِّْنَت لَِّمْن َخَرَج يفِّ َسبِّيلَِّك  أَْنُشُدَك  َربِّّ إِّنََّك  ، َوإِّيّنِّ  َييتِّ يصِّ ي، َوصِّ
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َا لِّرَ  َة ُمَناَشَدَتِّ دَّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْذُكُر شِّ َييتِّ "، قَاَل: َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  يصِّ َا تـََباَرَك َوتـََعاىَل، قَاَل َرُسوُل  َعْنزِّي، َوصِّ هبِّّ
ْئَت«، قَاَل: قـُْلُت:  اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »فََأْصَبحَ  َا فَاْسَأهْلَا إِّْن شِّ ثْـُلَها، َوَهاتِّيَك فَْأَتِّ يَـتـَُها َومِّ يصِّ ثْـُلَها، َوصِّ ُزَها َومِّ ْت َعنـْ
 َبْل ُأَصدُِّقَك ". َأخرجه مسند أمحد.

الرجل الطفاوي، [ ]شعيب: رجاله إلى حميد بن هالل ثقات رجال الصحيح، وليس في النص ما يصرح بسماع حميد من 20664 ]مسند:
ِحيحِ   [وهللا تعالى أعلم  [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 نوع رابع 

قال: »قيل: اي رسول هللا، ما يـَْعدِّل اجلهاَد يف سبيل هللا؟   -رضي هللا عنه  -)خ م ط س( أبو هريرة  -[ 1212]
قال: ال تستطيعونه، فأعادوا عليه مرتني، أو ثالاثً، كلُّ ذلك يقول: ال تستطيعونه، مث قال: َمَثُل اجملاهد يف سبيل هللا،  

 من صيام وال صالة، حَّت يرجَع اجملاهُد يف سبيل هللا« أخرجه مسلم والرتمذي. كمثل الصائم القانِّتِّ آبايت هللا، ال يـَْفرُت 
قال: »َمَثُل اجملاهدِّ يف سبيل هللا، َكَمَثلِّ الصائمِّ الدائمِّ ال   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »املوطأ« : أن رسوَل هللا 

 يـَْفرُت من صالة وال صيام حَّت يرجع«.
وهللا أعلم ِبن   -يقول: »َمَثُل اجملاهد يف سبيل هللا  -صلى هللا عليه وسلم - رسوَل هللا ويف رواية النسائي قال: مسعتُ 

دِّ«.  ُياهد يف سبيله، كمثل الصائمِّ القائمِّ اخلاشعِّ الراكعِّ السَّاجِّ
ل تستطيع  ويف رواية البخاري: أن رجاًل قال: »اي رسول هللا، ُدلَّين على عمل يَعدِّل اجلهاد: قال: ال أجُده، مث قال: ه

إذا خرج اجملاهد أن َتْدُخَل مسجدك، فتقوُم وال تفرُت، وتصوُم وال تـُْفطِّر؟ فقال: وَمْن يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة:  
 فإنَّ فرس اجملاهدِّ لَيْسَْتُّ مَيَْرح يف طَِّولهِّ، فُيكَتُب له حسنات« أخرجه البخاري. 

، فقال: ُدلَّين على عمل يـَْعدِّل اجلهاَد،  -لى هللا عليه وسلمص -ويف رواية النسائي: قال: »جاء رجل إىل رسول هللا 
قال: ال أجُده، هل تستطيع إذا خرج اجملاهُد: تدخل مسجدًا، فتقوُم وال تفرُت، وتصوم وال تفطر؟ قال: من يستطيع  

 .ذلك؟«
 [ ]صحيح[ 7182]جامع: 

 
صلى هللا عليه   -جل رسوَل هللا قال: أتى ر  -رضي هللا عنه  -)خ م د ت س( أبو سعيد اخلدري  -[ 1213]

ْعب  -وسلم ، فقال: »أيُّ الناس أفضل؟ قال: مؤمن ُياهد بنفسه وماله يف سبيل هللا، قال: مث َمن؟ قال: مثَّ رجل يف شِّ
 وَيدَُع الناَس من َشرِّه« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي. -ويف رواية: يتقي هللا  -من الشعاب يعبد هللا 

عب من  ويف رواية أيب د اود: »أيُّ املؤمنني أكَمُل؟ قال: رجل ُياهد يف سبيل هللا بنفسه وماله، ورجل يعبد هللا يف شِّ
عاب، قد َكَفى الناَس َشرَُّه«.  الشِّّ

 . وأخرج النسائي األوىل
 [ ]صحيح[ 7183]جامع: 

 

مْن َخرْيِّ َمَعاش الناس  قال: » -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة  -[ 1214]
ك بعِّنان فرسه يف سبيل هللا، َيطِّرُي على َمْتنه، كلما مسع َهْيعة، أو فـَْزعة، طار على َمتنه يبتغي القتل أو   هلم: رَُجل ُِمسِّ
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عاف، أو بطن واٍد من هذه األودية، يُقيم الصالَة ويُؤيت ا لزكاَة،  املوت َمظانَّه، أو رجل يف ُغَنيمة يف َشَعفة من هذه الشِّّ
 . ويعُبد ربَّه حَّت أيتَيه اليقني، ليس من الناس إال يف خري« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 7185]جامع: 
 

قال: »أال   -صلى هللا عليه وسلم -: أن النيبَّ -رضي هللا عنهما  -)ط ت س( عبد هللا بن عباس  -[ 1215]
ه يف سبيل هللا، أال ُأْخربُِّكم ابلذي يتلوه؟ رجل معتزِّل يف ُغَنيمة له يؤدِّّي حق ؟ رجل ِمسك بعِّنان فرسِّ   ُأْخربُِّكم ِبريِّ النَّاسِّ

 جل يسأل ابهلل وال يـُْعطِّي به« أخرجه الرتمذي عن عطاء بن يسار عن ابن عباس.هللا فيها، أال ُأْخربُِّكم بَشرِّ الناس؟ ر 
، مرسالً قال: »أال ُأْخربُِّكم ِبري الناس منزاًل؟  -صلى هللا عليه وسلم -وأخرجه »املوطأ« عن عطاء بن يسار عن النيبِّّ 

ذ بعِّنان فرسه ُياهد يف سبيل هللا، أال أْخربُِّكم ِبري الناس منزل ة بعَده؟ رجل معتزِّل يف ُغَنيمة يُقيم الصالة، ويُؤيت  رجل آخِّ
 الزكاة، ويعبُد هللا ال ُيْشرِّك به شيئًا«. 

ذ برأس فرسه يف سبيل هللا،   ويف رواية النسائي: »أال ُأْخربُِّكم ِبري الناس منزاًل؟ قلنا: بلى اي رسول هللا، قال: رجل آخِّ
عاب، يُقيم  حَّت ميوَت أو يـُْقَتَل، أال أْخربُِّكم ابلذي يلي عب من الشِّّ ه؟ قلنا: نعم اي رسوَل هللا، قال: رجل معتزل يف شِّ

الصالَة، ويؤيت الزكاَة، ويعتزُل شرَّ الناس، وأْخربُِّكم بشرِّ الناس؟ قلنا: نعم اي رسوَل هللا، قال: الذي يسأل ابهلل وال يُعطِّي  
 .به«

 عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ ][  حديث حسن غريب من هذا الوجه]الترمذي: هذا [ 7186]جامع: 
 

  -: أن رجاًل قال: اي رسول هللا ائَذْن يل يف السياحة، فقال رسوُل هللا -رضي هللا عنه   -)د( أبو أمامة  -[ 1216]
 . : »َسَياَحُة أُمَّيت اجلهاد يف سبيل هللا« أخرجه أبو داود-صلى هللا عليه وسلم

 ]األلباني: حسن[   [حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]عبد القادر: حديث 7187]جامع: 
 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حَ  -[ 1217] َهاٍب، َأنَّ َعطَاَء ْبَن يَزِّيَد، َحدَّثَُه َأنَّ بـَْعَض َأْصَحابِّ النَّيبِّ دَّثَُه أَنَُّه قَاَل  )حم( اْبن شِّ
وُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُمْؤمٌِّن جُمَاهٌِّد  لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َأيُّ النَّاسِّ َأْفَضُل؟ فـََقاَل َرسُ 

ْعٍب مَِّن الشِّّ  هِّ َوَمالِّهِّ يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ« قَاُلوا: مثَّ َمْن اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »مثَّ ُمْؤمٌِّن يفِّ شِّ َعابِّ يـَتَّقِّي اَّللََّ، َوَيدَُع النَّاَس مِّْن  بِّنَـْفسِّ
 مسند أمحد. َشرِّهِّ«. َأخرجه 

 [ رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد، وأحدها رجاله رجال الصحيح.]الهيثمي: [ ]شعيب: حديث صحيح[ 18051]مسند: 
 

ريٍ   -[  1218] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمَثُل اْلُمَجاهِّدِّ يفِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( النـُّْعَمان ْبنِّ َبشِّ
َع َمََّت رََجَع«. َأخرجه مسند أمحد.  َلُه، َحَّتَّ يـَْرجِّ  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َكَمَثلِّ الصَّائِّمِّ هَنَارَُه اْلَقائِّمِّ لَيـْ

[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف في رفعه ووقفه على سماك، والصحيح وقفه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر  18401: ]مسند
ِحيحِ   [َوالطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأنَّ اْمَرَأًة أَتـَْتُه، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ   -[  1219] ي  )حم( َسْهل، َعْن أَبِّيهِّ، َعنِّ النَّيبِّ ، اْنطََلَق َزْوجِّ
ْينِّ بَِّعَمٍل يـُْبلِّ  َع، فـََقاَل هَلَا: »أََتْسَتطِّيعِّنَي َأْن  َغازِّاًي، وَُكْنُت َأقْـَتدِّي بَِّصاَلتِّهِّ إَِّذا َصلَّى، َوبِّفِّْعلِّهِّ ُكلِّّهِّ فََأْخربِّ ُغينِّ َعَمَلُه َحَّتَّ يـَْرجِّ
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َع؟« قَاَلْت: َما ُأطِّيُق َهَذا اَي  تـَُقومِّي َواَل تـَْقُعدِّي، َوَتُصومِّي َواَل تـُْفطِّرِّي، َوَتْذُكرِّي اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل، َواَل تـَْفرُتِّي َحَّتَّ يـَْرجِّ 
َع«. َأخرجه مسند أمحد.  َرُسوَل اَّللَِّّ، فـََقاَل:  ي بَِّيدِّهِّ، َلْو ُطوِّْقتِّيهِّ َما بـََلْغتِّ اْلُعْشَر مِّْن َعَملِّهِّ َحَّتَّ يـَْرجِّ  »َوالَّذِّي نـَْفسِّ

أحمد،  15633]مسند:   وثقه  سعد،  بن  رشدين  وفيه  والطبراني،  أحمد  رواه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  وهذا  حديث حسن،  ]شعيب:   ]
 [ وضعَّفه جماعة 

 

 خامس نوع  

: »ال يَلُِّج الناَر رجل  -قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه  -)ت س( أبو هريرة  -[ 1220]
 بكى من خشية هللا، حَّت يعوَد اللَّنَبُ يف الضرْع وال َُيَْتمُِّع على عبد ُغبار يف سبيل هللا وُدَخاُن جهنَّم«. 

 أخرجه الرتمذي والنسائي. 
ْنَخَرْي مسلم أبدًا«. وللنسائي أيضاً قال: »ال ُيتمع غبار يف سبيل هللا وُدَخاُن جهنَّم يف  وزاد النسائي يف   أخرى »يف مِّ

 . جوف عبد أبدًا، وال ُيتمع الشُّح واإلميان يف قلب عبد أبدًا« ويف أخرى »يف قلب مسلم« يف املوضعني
 [ ]األلباني: صحيح[ هو كما قال قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، و [ ]عبد القادر: 7188]جامع: 

 

قال: »ما اغربَّْت قدما   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ ت س( أبو عبس  -[ 1221]
 عبد يف سبيل هللا، فَتَمسَّه الناُر« أخرجه البخاري. 

 . وقد أخرجه هو والرتمذي والنسائي بزايدة يف أوله، وقد ذكر يف »فضل صالة اجلمعة«
 [ ]صحيح[ 7189]جامع: 

 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -بد هللا بن عباس )ت( ع -[ 1222]
 . »عينان ال متسُهما النار: َعني َبَكْت من خشية هللا، وَعنْي ابتت حتُرس يف سبيل هللا« أخرجه الرتمذي

 ]األلباني: صحيح[ ]عبد القادر: صحيح بشواهده[  [ حديث حسن غريب]الترمذي: [ 7190]جامع: 
 

يقول: »ُحرِّمت َعنْي على   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعت النيبَّ  -رضي هللا عنه  -)س( أبو رُيانة   -[ 1223]
 . النار َسهِّرت يف سبيل هللا« أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]األلباني: صحيح[ 7191]جامع: 
 

قال: »اثنان ال ُيتمعان   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -هللا عنه رضي   -)م د س( أبو هريرة  -[ 1224]
 يف النار اجتماعاً يضرُّ أحُدُها اآلخر، قيل: َمْن هم اي رسوَل هللا؟ قال: مؤمن قـََتَل كافرًا، مث َسدَّد«.

 ويف رواية »ال ُيتمع كافر وقاتله يف النار أبدًا« أخرجه مسلم. 
، ويف رواية النسائي قال: »ال ُيتمعان يف النار: مسلم قتل كافرًا، مث سدََّد وقارب، وال ُيتمعان  وأخرج أبو داود الثانية

 .يف جوف مؤمن: ُغَبار يف سبيل هللا، وفَيُح َجَهنََّم، وال ُيتمعان يف قلب عبد: اإلميان واحَلَسُد«
 [ ]صحيح[ 7192]جامع: 
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ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن   -رضي هللا عنهما   -)حم( جابر بن عبد هللا  -[ 1225] قَاَل: مسِّ
 اْغرَبَّْت َقَدَماُه يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، فـَُهَما َحَراٌم َعَلى النَّارِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 

ِحيِح   [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد14947]مسند:   ضعيف لجهالة حصين[ ]الهيثمي: ِرَجاُل َأْحَمَد ِفي َأَحِد الطَِّريَقْيِن ِرَجاُل الصَّ
 َخاَل َأَبا اْلُمَصبِِّح َوُهَو ِثَقٌة[ 

 

رُي يفِّ َدْربِّ قـََلْمَيَة إِّْذ اَنَدى اأْلَمِّرَي َمالَِّك ْبَن َعبْ   -[  1226] َنا َنسِّ ، قَاَل: بـَيـْ ، )حم( أَبو اْلُمَصبِّّحِّ اأْلَْوزَاعِّيَّ دِّ اَّللَِّّ اخْلَثْـَعمِّيَّ
: اَي َأاَب َعْبدِّ اَّللَِّّ َأاَل تـَرَْكُب؟ قَاَل: إِّيّنِّ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل:  رَُجاًل يـَُقوُد فـََرَسُه يفِّ عَِّراضِّ اجْلََبلِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  مسِّ

 »َمنِّ اْغرَبَّْت َقَدَماُه يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َساَعًة مِّْن هَنَاٍر، فـَُهَما َحَراٌم َعَلى النَّارِّ«. َأخرجه مسند أمحد.
ِحيِح َخاَل َأَبا اْلُمَصبِِّح َوُهَو ِثَقٌة[ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: ِرَجاُل َأْحَمَد ِفي َأَحدِ 21962]مسند:    الطَِّريَقْيِن ِرَجاُل الصَّ

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمنِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( َمالِّكِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ اخْلَثْـَعمِّيِّ   -[  1227] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ُ َعَلى النَّارِّ«. َأخرجه مسند أمحد. اْغرَبَّْت َقَدَماُه يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ    َحرََّمُه اَّللَّ

َوِرَجاُل  21963]مسند:   َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  َرَواُه  ]الهيثمي:  المتوكل[  ليث بن  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال 
 [ َأْحَمَد ِثَقاتٌ 

 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " اَل َُيَْمُع هللاُ يفِّ َجْوفِّ    -رضي هللا عنه    -الدَّْرَداءِّ   )حم( أبو  -[  1228]
ْوًما  َسدِّهِّ َعَلى النَّارِّ، َوَمْن َصاَم يَـ رَُجٍل ُغَبارًا يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ َوُدَخاَن َجَهنََّم، َوَمنِّ اْغرَبَّْت َقَدَماُه يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ، َحرََّم هللاُ َسائَِّر جَ 

َراَحةً  ، َوَمْن ُجرَِّح جِّ لِّ اْلُمْستَـْعجِّ ريََة أَْلفِّ َسَنٍة لِّلرَّاكِّبِّ  َعْنُه النَّاَر َمسِّ َامتِّ   يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ، اَبَعَد هللاُ  َلُه ِبِّ يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ، َخَتَم 
ْثُل َلْونِّ الزَّْعَفَرا ُروَن، يـَُقوُلوَن: الشَُّهَداءِّ، َلُه نُوٌر يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َلْوهُنَا مِّ َا اأْلَوَُّلوَن َواآْلخِّ ، يـَْعرِّفُُه هبِّ ْثُل رِّيحِّ اْلمِّْسكِّ ، َورُُِّيَها مِّ نِّ

 . َأخرجه مسند أمحد.ُفاَلٌن َعَلْيهِّ طَاَبُع الشَُّهَداءِّ، َوَمْن قَاَتَل يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ فـَُواَق اَنَقٍة َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة "

]شعيب: حديث صحيح بشواهده دون قوله: "ألف سنة للراكب المستعجل... " وقوله: "يعرفه بها األولون واْلِخرون  [  27503]مسند:  
يقولون: فالن عليه طابع الشهداء"، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات، إال أن خالد بن ُدَرْيك لم يسمع  

 [ من أبي الدرداء، ولم ُيْدركه
 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن قَاَتَل يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َعزَّ    -رضي هللا عنه   -)حم( َعْمرِّو ْبنِّ َعَبَسةَ   -[  1229] َعنِّ النَّيبِّ
ُ َعَلى َوْجهِّهِّ النَّاَر«. َأخرجه مسند أمحد.  َوَجلَّ فـَُواَق اَنَقٍة، َحرََّم اَّللَّ

 [ قوي لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: فيه عبد العزيز بن عبيد هللا، وهو ضعيف[ ]شعيب: حديث 19444]مسند: 
 

، َفَكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه    -)حم( َجرِّير ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ اْلَبَجلِّيِّ   -[  1230] ْساَلمِّ َأنَّ رَُجاًل َجاَء، َفَدَخَل يفِّ اإْلِّ
ريِّهِّ، َفَدَخَل ُخفُّ بَعِّريِّهِّ يفِّ ُجْحرِّ يـَْربُوٍع، فـََوَقَصُه بَعِّريُُه، َفَماتَ  ْساَلَم َوُهَو يفِّ َمسِّ ، فَأََتى َعَلْيهِّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  يـَُعلُِّّمُه اإْلِّ

َر َكثِّريًا«   »اللَّْحُد لََنا، َوالشَّقُّ لَِّغرْيِّاَن«.   -قَاهَلَا: مَحَّاٌد َثاَلاًث  -َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل: »َعمَِّل َقلِّياًل َوُأجِّ
َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َمَع  َخَرْجَنا  قَاَل:  لََنا َشْخٌص،    ويف رواية أخرى،  إِّْذ رََفَع  رُي  حَنُْن َنسِّ َنا  فـَبَـيـْ اْلَمدِّيَنةِّ،  َوَسلََّم مَِّن  َعَلْيهِّ 

رَ َفذََكَر حَنَْوُه إِّالَّ أَنَُّه قَاَل: َوقـََعْت َيُد َبْكرِّهِّ يفِّ بـَْعضِّ تِّْلَك الَّيتِّ حَتْفُِّر اجْلُْرَذاُن، َوقَاَل فِّيهِّ   َكثِّريًا«.   : »َهَذا ِمَِّّْن َعمَِّل َقلِّياًل َوُأجِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 
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إسناد ضعيف19177،  19159،  19158]مسند:   وهذا  بطرقه،  حديث حسن  ]شعيب:  ِفي    [[  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد  ُكلََّها  َرَواَها  ]الهيثمي: 
ُ َأْعَلمُ   [ اْلَكِبيِر، َوِفي ِإْسَناِدِه َأُبو َجَناٍب َوُهَو ُمَدلٌِّس، َوَقْد َعْنَعَنُه. َوَّللاَّ

 

ٍل   -رضي هللا عنها    -)حم( عائشة    -[  1231] َها بَِّبقِّيَّةِّ ُمَكاتـََبتِّهِّ، فـََقاَلْت َلُه: أَْنَت َغرْيُ َداخِّ َأنَّ ُمَكاتًِّبا هَلَا َدَخَل َعَليـْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ  جلَِّهادِّ يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، فَإِّيّنِّ مسِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »َما َخاَلَط قـَْلَب  َعَليَّ َغرْيَ َمرَّتَِّك َهذِّهِّ، فـََعَلْيَك ابِّ

ُ َعَلْيهِّ النَّاَر«. َأخرجه مسند أمحد.   اْمرٍِّئ ُمْسلٍِّم رََهٌج يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، إِّالَّ َحرََّم اَّللَّ
 [ َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاتٌ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد 24548 ]مسند:

 

َنا َذاَت    -رضي هللا عنه    -)حم( أَبو َرُْيَانَةَ   -[  1232] َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ َغْزَوٍة، فَأَتـَيـْ قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َنا َعَلْيهِّ، فَأَ  َلٍة إِّىَل َشَرٍف، فَبِّتـْ   -  َصابـََنا بـَْرٌد َشدِّيٌد َحَّتَّ رَأَْيُت َمْن َُيْفُِّر يفِّ اأْلَْرضِّ ُحْفَرًة َيْدُخُل فِّيَها، َويـُْلقِّي َعَلْيهِّ احْلََجَفةَ لَيـْ

َلةِّ، َوَأْدُعو َلُه  فـََلمَّا رََأى َذلَِّك َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مَِّن النَّاسِّ اَنَدى: »َمْن َُيُْرُسنَ   -يـَْعينِّ الرتَُّْس   ا يفِّ َهذِّهِّ اللَّيـْ
َقاَل: »َمْن أَْنَت؟« فـََتَسمَّى  بُِّدَعاٍء َيُكوُن فِّيهِّ َفْضٌل؟« فـََقاَل رَُجٌل مَِّن اأْلَْنَصارِّ: َأاَن اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، فـََقاَل: »اْدنُْه«، َفَداَن، فَـ 

ْعُت َما َدَعا بِّهِّ َرُسوُل  َلُه اأْلَْنَصارِّيُّ، فـََفَتَح َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  لدَُّعاءِّ، فََأْكثـََر مِّْنُه. قَاَل أَبُو َرُْيَانََة: فـََلمَّا مسِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابِّ
أَْنَت؟« فـََقاَل: »َمْن  َفَدنـَْوُت،  »اْدنُْه«  فـََقاَل:  آَخُر،  رَُجٌل  َأاَن  فـَُقْلُت:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  فَـ   اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  أَبُو  قَاَل:  َأاَن  ُقْلُت: 

َدَمَعْت   َعنْيٍ  َعَلى  النَّاُر  »ُحرَِّمتِّ  قَاَل:  مثَّ   ، لِّأْلَْنَصارِّيِّّ َدَعا  َما  ُدوَن  ُهَو  بُِّدَعاٍء  َفَدَعا  اَّللَِّّ،  َرُْيَانََة،  َخْشَيةِّ  مِّْن  َبَكْت  َأْو 
َمتِّ النَّاُر َعَلى َعنْيٍ ُأْخَرى اَثلَِّثٍة، مَلْ َيْسَمْعَها حُمَمَُّد ْبُن مُسَرْيٍ قَاَل  َوُحرَِّمتِّ النَّاُر َعَلى َعنْيٍ َسهَِّرْت يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ« َوقَاَل: ُحرِّ 

ُّ ". َأخرجه مسند أمحد.   َعْبُد اَّللَِّّ قَاَل َأيبِّ " َوقَاَل َغرْيُُه يـَْعينِّ َغرْيَ زَْيٍد: أَبُو َعلِّيٍّ اجْلََنيبِّ
إسناد ضعيف لجهالة محمد بن ُسَمير الرعيني[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني  [ ]شعيب: مرفوعه حسن لغيره، وهذا  17213]مسند:  

 [ في "الكبير" و"األوسط"، ورجال أحمد ثقات
 

 نوع سادس 

قال: من رضي ابهلل   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م س( أبو سعيد اخلدري  -[ 1233]
رابً، وابإلسالم ديناً، وِبحمد رسواًل، وجبت له اجلنة، فعجب هلا أبو سعيد، فقال: أعِّْدها عليِّ اي رسول هللا، فأعادها  

ئَة درجة يف اجلنة، ما بني ُكلِّّ درجتني كما بني السماء واألرض«. قال: وما  عليه، مث قال: »وأخرى يـَْرَفُع هللا هبا العبَد ما
 . هي اي رسوَل هللا؟ قال: »اجلهاد يف سبيل هللا، اجلهاد يف سبيل هللا« أخرجه مسلم والنسائي

 [ ]صحيح[ 7193]جامع: 
 

قال ابـُْنُه أبو بكر: مسعُت أيب وهو حبضرة الَعُدوِّ يقول: قال رسوُل   -رضي هللا عنه  -)م ت( أبو موسى  -[ 1234]
« فقام رجل َرثُّ اهليئة، فقال: اي أاب موسى، أنت  -صلى هللا عليه وسلم -هللا  : »إن أبواب اجلنة حَتَْت ظِّاللِّ السُّيوفِّ

ول هذا؟ قال: نعم، فرجع إىل أصحابه، فقال: أقرأ عليكم السالم، مث  يق -صلى هللا عليه وسلم -مسعَت رسوَل هللا 
   .كسر َجْفن سيفه، فألقاها، مث مشى بسيفه إىل العدو فضرب به حَّت قُتِّل. أخرجه مسلم والرتمذي

 [ ]صحيح[ 7194]جامع: 
 

ية، فكره أن ُيْسلَِّم حَّت  : أن عمرو بن أُقَيش: »كان له رِّابً يف اجلاهل-رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة  -[ 1235]
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أيخَذه، فجاء يوَم أحد، فقال: أين بـَُنو عمي؟ قالوا: ِبُحد، قال: أين فالن، قالوا: ِبُحد، فلبس أْلَمَته، وركب فرسه،  
وتوجَّه قَِّبلهم، فلما رآه املسلمون قالوا: إليَك َعنَّا اي عمرو، قال: إين قد آمنُت، فقاتل حَّت جرَِّح، فحمل إىل أهله  

اً، فجاءه سعُد بن معاذ، فقال ألخته: َسلِّيهِّ أمحِّيًَّة لقومك، أم غضباً هلم، أم غضباً هلل تبارك وتعاىل؟ قال: بل غضباً  جرُي
 . هلل ولرسوله، فماَت فدخَل اجلنة، وما صلَّى هلل تبارك وتعاىل صالة«. أخرجه أبو داود

 باني: حسن[ [ ]شعيب: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو[ ]األل 7195]جامع: 
 

قال: »اجلنُة   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رسوَل هللا -رضي هللا عنه    -)خ م د( عبد هللا بن أيب أوىف  -[ 1236]
 . حتت ظالل السيوف« أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود يف مجلة حديث

 [ ]صحيح[ 7196]جامع: 
 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -عُت رسوَل هللا قال: مس -رضي هللا عنه   -)س د ت( أبو جَنيح السلمي  -[ 1237]
  -صلى هللا عليه وسلم -»من بلَّغ بَِّسْهم فهو له درجة يف اجلنة، فبلَّغُت يومئذ ستة عشر َسْهمًا« قال: ومسعت النيّب 

 يقول: »من رمى بَِّسْهم يف سبيل هللا، فهو له عِّْدل حُمرَّر« أخرجه النسائي. 
 يتضمن فضل العتق ويَرُِّد يف اببه. وأخرجه أبو داود يف أول حديث

   .ويف رواية الرتمذي مثل الرواية الثانية، وقال: »عِّْدل رقبة حمّررة«
 [ ]األلباني: صحيح[ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 7197]جامع: 

 

قال: »يضحك هللا   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ط س( أبو هريرة  -[ 1238]
ل،  تعاىل إىل رجلني يـَْقُتُل أحُدُها اآلخر، كالُها يدخُل اجلنة، يـَُقاتُِّل هذا يف سبيل هللا، مث ُيْسَتْشَهُد فيتوُب هللا على القات

 . ْشَهُد«. أخرجه البخاري ومسلم و »املوطأ« والنسائيفـَُيسلُِّم فيقاتل يف سبيل هللا، فـَُيْستَ 
 [ ]صحيح[ 7198]جامع: 

 

: »َمْن آمَن ابهلل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ( أبو هريرة   -[ 1239]
َله اجلنَة، جاهد يف سبيل هللا، أو  ورسوله، وأقاَم الصَّالَة، وآتى الزَّكاَة، وصاَم رمضاَن، وحجَّ: كان َحّقاً على هللا أ ن يُْدخِّ

ُر الناَس بقولك؟ فقال: إن يف اجلنة مائَة درجة، أعدَّها هللا للمجاهدين يف   جلس يف أرضه اليت ُولِّد فيها، فقالوا: أَوال نـَُبشِّّ
أوسُط اجلنة وأعلى اجلنة،   سبيل هللا، ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض، فإذا سألُتم هللا فاسألوه الفِّْرَدوس، فإنه

 .أخرجه البخاري  وفوَقه عرش الرمحن، ومنه تـََفجَُّر أهنار اجلنة«.
 [ ]صحيح[ 7199]جامع: 

 

 نوع سابع                                                                  

قال: »من احتَـَبس فرساً    -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)خ س( أبو هريرة  -[ 1240]
بَـَعُه ورِّيَّه وَرْوثه وبـَْوَلُه يف ميزانه يوم القيامة« يعين حسنات. أخرجه   يف سبيل هللا إمياانً ابهلل، وتصديقاً بوعده، فإن شِّ

 . البخاري والنسائي
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 [ ]صحيح[ 7200]جامع: 
 

صلى هللا   -قال: جاء رجل بناقة خَمْطومة إىل رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه   -)م س( أبو مسعود البدري   -[ 1241]
: لك هبا يوم القيامة سبُعمائة انقة  -صلى هللا عليه وسلم  -، فقال: هذه يف سبيل هللا، فقال ]رسوُل هللا[  -عليه وسلم

 كلُّها خمطومة. أخرجه مسلم. 
: »لََيأتِّنَيَّ يوم  -صلى هللا عليه وسلم -اًل تصدَّق بناقة خمطومة يف سبيل هللا، فقال رسوُل هللا ويف رواية النسائي: أن رج

  . القيامة بَسْبعمائة انقة خمطومة«
 [ ]صحيح[ 7201]جامع: 

 

»أيُّ الصدقة أفضُل؟  -صلى هللا عليه وسلم -: سأل رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( عدي بن حامت  -[ 1242]
 .خداُم عبد يف سبيل هللا، أو إظالُل ُفْسطَاط، أو َطروَقُة فحل يف سبيل هللا« أخرجه الرتمذيقال: إ
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 7202]جامع: 

 

: »أفضُل الصَّدقات:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو أمامة   -[ 1243]
 . ط يف سبيل هللا، وَمنِّيحُة خادم يف سبيل هللا أو َطُروَقُة فحل يف سبيل هللا« أخرجه الرتمذيظِّلُّ ُفْسطَا

 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي [ 7203]جامع: 
 

: »َمْن أنفق  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت س( ُخرمي بن فاتك  -[ 1244]
 .نفقة يف سبيل هللا، ُكتَِّبْت له بَِّسْبعمائةِّ ضِّْعف« أخرجه الرتمذي والنسائي

 ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ ]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 7204]جامع: 
 

قال:   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م ت د س( زيد بن خالد اجلهين   -[ 1245]
 »من جهَّز غازايً يف سبيل هللا فقد غَزا، ومن َخلَّف غازايً يف أهله ِبري فقد غزا« أخرجه اجلماعة إال »املوطأ«. 

 .ويف أخرى للرتمذي إىل قوله: »فقد غزا« يف املرة األوىل
 [ ]صحيح[ 7205]جامع: 

 

قال: »للغَازي   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمرو  -[ 1246]
 .أجُره، وللجاعِّلِّ أجُره وأجُر الغازي« أخرجه أبو داود

 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[   [[ ]عبد القادر: إسناده صحيح7206]جامع: 
 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنِّ اْرتـََبَط فـََرًسا   -رضي هللا عنه– متيم الداري )جه(  -[ 1247] قَاَل: مسِّ
 . أخرجه ابن ماجهيفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، مثَّ َعاََلَ َعَلَفُه بَِّيدِّهِّ، َكاَن َلُه بُِّكلِّّ َحبٍَّة َحَسَنٌة« 

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث  [هذا إسناد ضعيف محمد وأبوه عقبة وجده مجهولون والجد لم يسم : البوصيري [ ]2791 ]ماجه:
 [ حسن، وهذا إسناد ضعيف
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قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َجهََّز َغازِّاًي، َأْو    -رضي هللا عنه    -  معاذ بن جبل)حم(    -[  1248]

َرْيٍ فَإِّنَُّه َمَعَنا«. َأخرجه مسند أمحد.   َخَلَفُه يفِّ َأْهلِّهِّ ِبِّ
]الهيثمي: َرَواُه   [أبي بكر بن أبي مريم [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، إلبهام الراوي عن معاذ، وضعف  22038]مسند:  

 [ الطََّبَراِنيُّ َوِفيِه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َمْرَيَم َوُهَو َضِعيٌف َوَرُجٌل َلْم ُيَسمَّ 
 

 نوع ثامن 

قال: »تعَِّس عبُد الدِّينار،   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ( أبو هريرة   -[ 1249]
َي، وإن مل يـُْعَط مل يـَْرَض« قال البخاري: وزاد عمرو بن مرزوق  عن   -وَعْبُد الدِّرهم، والَقطيفةِّ، واخلميصةِّ، إن ُأعطَي َرضِّ

قال: »َتعَِّس عبُد الدِّينار،   -صلى هللا عليه وسلم -عن أيب هريرة، عنالنيبِّّ  عبد الرمحن بن دينار عن أبيه عن أيب صاحل 
يَك فال انـُْتقَِّش، طوىب  َط، َتعَِّس وانـَْتَكَس، وإذا شِّ َي، وإن مل يـُْعَط َسخِّ لعبٍد  وعبُد الدِّرهم، وَعْبُد اخلميصة، إن ُأْعطَِّي َرضِّ

رَبَّة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان يف الساَقة كان آخذ بعِّنان فرسه يف سبيل هللا، أْشَعَث رأُسه، ُمغْ 
 . يف الساقة، إن استأَذن مل يُؤَذن له، وإن َشَفَع مل ُيَشفَّع« أخرجه البخاري

 [ ]صحيح[ 7207]جامع: 
 

 الفرع الثاني: يف فضل الشهادة والشهداء  

 وفيه ستة أنواع 

 
 نوع أول 

قال ألصحابه: »إنه    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما    -)د( عبد هللا بن عباس    -[  1250]
يَب إخوانُكم ِبُحد، َجعَل هللا أرواحهم يف َجوفِّ طري خْضر، َترُِّد أهناَر اجلنة، أتكل من َثارها، وأتوي إىل قناديَل   ملَّا ُأصِّ

م وَمقِّيلهم، قالوا: َمْن يـُبَـلُِّّغ إخواننا عنا أننا أحياء يف    من ذهب معلَّقة يف ظل العرش، فلما وجدوا طِّيَب مأَكلِّهم ومشَرهبِّ
}وال   عزَّ وجل:  فأنزل هللا  عنكم،  أُبلِّّغهم  »أان  تعاىل:  فقال هللا  احلرب؟  عند  يـَْنُكلوا  وال  اجلنة،  يزَهدوا يف  لئالَّ  اجلنة، 

 . [ أخرجه أبو داود171 - 169اٌء...{ إىل آخر اآلايت« ]آل عمران:  حتَسنبَّ الذين قُتلوا يف سبيل هللا أمواَتً بل أْحي
 ]األلباني: حسن[ [ ]عبد القادر: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق[ 7211]جامع: 

 

مالك    -[  1251] بن  عنه    -)ت( كعب  رسوَل هللا    -رضي هللا  وسلم  -أن  عليه  أْرواَح    -صلى هللا  »إنَّ  قال: 
 . الشَُّهَداءِّ يف حواصلِّ طري ُخْضر، تـَْعُلق من َثر اجلنة، أو شجرِّ اجلنة« أخرجه الرتمذي

 ]األلباني: صحيح[ [ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 7212]جامع: 
 

قال: »َسأْلنا عبَد هللا بَن مسعود عن هذه اآلية }وال حتَسنَبَّ الذين قُتِّلوا يف    -رمحه هللا    -)م ت( مسروق   -[  1252]
م يُرزَقون{ ]آل عمران:   صلى    -[ فقال: أَما إانَّ قد سأْلَنا عن ذلك رسوَل هللا  169سبيل هللا أمواَتً بل أحياٌء عند رهبِّّ
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؟ فقال: أرواُحهم يف جوف َطري ُخْضر، هلا قناديُل ُمَعلََّقة ابلعرش، َتْسَرح من اجلنة، حيث شاءت، مث  -يه وسلمهللا عل
م اطِّّالَعة، فقال: ]هل[ َتْشتَـُهون شيئاً؟ قالوا: أيَّ شيء َنْشَتهِّي وحنن َنْسرح   أتوي إىل تلك القناديل، فاطَّلع إليهم رهبُّ

ْئنا؟ ففعل ذل  ك هبم ثالث مرات، فلما رأْوا أهنم مل ُيرتَكوا من أن ُيسأُلوا، قالوا: اي رب، نُريُد أن تـَُردَّ  من اجلنة حيث شِّ
مسلم.  أخرجه  تُرِّكوا«  حاجة  هلم  ليس  أن  رأى  فلما  أخرى،  مرة  سبيلك  يف  نـُْقَتَل  حَّت  أجسادان  يف  أرواَحنا   علينا 

م{ فقال: أما إانَّ قد  ويف رواية الرتمذي »أنه ُسئل عن قوله }وال حَتَْسنَبَّ الذين   قُتِّلوا يف سبيل هللا أمواَتً بل َأْحَياٌء عند رهبِّّ
ُمَعلَّقة ابلعرش،   َتْسَرُح يف اجلنة حيث شاَءْت، وأتوي إىل قناديل  ان أنَّ أْرواَحهم يف طري ُخْضر،  سأَْلنا عن ذلك؟ فُأْخربِّ

ْئنا؟ مث  فاطَّلع ربك اطِّّالعة، فقال: هل َتْسَتزِّيدون شيئاً، فأزيدكم؟ ق الوا: ربنا، وما َنْسَتزيد وحنن يف اجلنة َنْسرح حيث شِّ
م ال ُيرتَكون، قالوا: تُعيُد أرواَحنا يف أجْ  سادان حَّت  اطََّلَع إليهم الثانيَة، فقال: هل َتْسَتزِّيُدون َشيئاً، فأزيدكم؟ فلما رأْوا أهنَّ

 نرجَع إىل الدنيا فـَنـُْقَتل يف سبيلك مرة أخرى«.  
َي عنا« هكذا أخرجه   -مثله  -رواية أخرى   وللرتمذي يف  ينا، وُرضِّ ُه أْن قد َرضِّ وزاد »وتـُْقرُِّئ نبينا السالم، وخُتْربِّ

 . الرتمذي
 [ ]صحيح[ 7213]جامع: 

 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »قِّيُد َسْوطِّ َأَحدُِّكْم مَِّن   -رضي هللا عنه  -)حم( أبو هريرة   -[ 1253]
نـَْيا وَ  ْثلَِّها َمَعَها، َوَلَقاُب قـَْوسِّ َأَحدُِّكْم مَِّن اجْلَنَّةِّ، َخرْيٌ مَِّن الدُّ نـَْيا َومِّ ْثلِّ اجْلَنَّةِّ، َخرْيٌ مَِّن الدُّ يُف اْمَرَأٍة مَِّن  مِّ َها َمَعَها، َولََنصِّ

يُف؟ قَاَل: »اخلِّمَ  ْثلَِّها َمَعَها«، قَاَل: قـُْلُت: اَي َأاَب ُهَريـَْرَة: َما النَّصِّ نـَْيا َومِّ  اُر«. َأخرجه مسند أمحد. اجْلَنَّةِّ، َخرْيٌ مَِّن الدُّ
 [ َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواهُ 10270]مسند: 

 

  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »الشَُّهَداُء َعَلى اَبرٍِّق   -  رضي هللا عنهنا   -ابن عباس )حم(    -[  1254]
يًّا«. َأخرجه مسند أمحد. -هَنٍْر بَِّبابِّ اجْلَنَّةِّ   يفِّ قـُبٍَّة َخْضَراَء، خَيُْرُج َعَلْيهِّْم رِّْزقـُُهْم مَِّن اجلَنَّةِّ بُْكَرًة َوَعشِّ

َوِرَجاُلُه    [ده حسن، ابن إسحاق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح [ ]شعيب: إسنا 2390]مسند:   َأْحَمُد  ]الهيثمي: َرَواُه 
 ِثَقاٌت[ 

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َأيُّ الشَُّهَداءِّ َأْفَضُل؟    -رضي هللا عنه    -)حم( نـَُعْيم ْبنِّ َُهَّارٍ   -[  1255] َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ رَُجاًل َسَأَل النَّيبِّ
يفِّ اْلُغَرفِّ اْلُعَلى مَِّن اجْلَنَّةِّ، َوَيْضَحُك  قَاَل: »الَّذِّيَن إِّْن يـُْلَقْوا يفِّ الصَّفِّّ اَل يـَْلفُِّتوَن ُوُجوَهُهْم َحَّتَّ يـُْقتَـُلوا، ُأولَئَِّك يـَتَـَلبَُّطوَن  

َساَب َعَلْيهِّ«. َأخرجه مسند أمحد.  نـَْيا َفاَل حِّ َك رَبَُّك إِّىَل َعْبٍد يفِّ الدُّ  إِّلَْيهِّْم رَبَُّك، َوإَِّذا َضحِّ
 [ [ ]شعيب: حديث قوي[ ]الهيثمي: ِرَجاُل َأْحَمَد َوَأِبي َيْعَلى ِثَقاتٌ 22476]مسند: 

 

 ثان  نوع  

قال: »ما أحد   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه   -)خ م ت س( أنس بن مالك  -[ 1256]
َيْدخل اجلنة ُيِّبُّ أن يرجَع إىل الدنيا وله ما على األرض من شيء، إال الشهيُد، يـََتمَّنَّ أن يرجَع إىل الدنيا فـَيـُْقَتَل عشر  

 اية »ملا يَرى من فضل الشهادة«. مرات، ملا يَرى من الكرامة« ويف رو 
 أخرجه البخاري ومسلم، وملسلم حنوه. 



319 

 

ويف رواية الرتمذي قال: »ما من عبد ميوت له عند هللا خري، ُيِّبُّ أن يرجَع إىل الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها، إال  
 مرة أخرى«. الشهيُد، ملا يـََرى من فضل الشهادة، فإنه ُيِّبُّ أن يرجَع إىل الدنيا فـَُيقَتَل 

 وله يف رواية أخرى أنه قال: »ليس أحد من أهل اجلنة َيُسرُّه أن يرجَع إىل الدنيا إال الشهيد«.  
: »يُؤَتى ابلرجل من أهل اجلنة، فيقول هللا تعاىل: اي ابَن  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي قال: قال رسوُل هللا 

، خرَي َمْنزِّل، فيقول: َسْل ومَتَنَّ، فيقول: أسألك أن تـَُردَّين إىل الدنيا فأُقْـَتَل  آدم، كيف وجدَت منزَِّلك؟ فيقول: أْي ربِّّ 
 . يف سبيلك عشر مرات، ملا يرى من فضل الشهادة«

 [ ]صحيح[ 7214]جامع: 
 

قال: »ما من   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)س( عبد الرمحن بن أيب عمرية  -[ 1257]
ا حتِّبُّ أن ترجَع إليكم وأنَّ هلا الدنيا وما فيها، غرُي الشهيد«. نَـ   ْفس ُمْسلَِّمة يـَْقبُِّضها رهبُّ

: »ألن أُقْـَتَل يف سبيل هللا أَحبُّ إيلَّ من أن يكوَن يل أهل  -صلى هللا عليه وسلم -قال ابن أيب عمرية: قال رسوُل هللا 
 . الوبَر واملدر« أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ 7215]جامع: 
 

قال: »ما على   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( عبادة بن الصامت  -[ 1258]
ْقَتَل مرة  األرض مِّْن نـَْفس متوُت وهلا عند هللا خري، حتبُّ أن ترجَع إليكم وهلا الدنيا، إال الَقتِّيُل، فإنه ُيِّبُّ أن يرجَع  فـَيـُ

 . أخرى« أخرجه النسائي
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 7216]جامع: 

 

قال: أخربان نَبِّيُّنا عن رسالة ربِّّنا »أنه من قُتل منَّا صار إىل اجلنة،   -رضي هللا عنه    -)خ( املغرية بن شعبة  -[ 1259]
 . ه البخاريفـََلَنْحُن أحبُّ يف املوت منكم يف احلياة« أخرج

 [ ]صحيح[ 7217]جامع: 
 

 نوع ثالث                                                                   

قام فيهم، َفذََكر هلم   -صلى هللا عليه وسلم -»أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)م ت س ط( أبو قتادة  -[ 1260]
أنَّ اجلهاَد يف سبيل هللا، واإلميان ابهلل أفضل األعمال، فقام رجل فقال: اي رسول هللا، أرأيَت إن قُتِّْلُت يف سبيل هللا،  

ب،  -صلى هللا عليه وسلم -أُتكفَّر عين خطاايي؟ فقال له رسوُل هللا  : نعم إن قُتِّْلَت يف سبيل هللا وأنَت صابر حُمَْتسِّ
: كيف قلَت؟ قال: أرأيَت إن قُتِّْلُت يف سبيل هللا، أتكفَّر  -صلى هللا عليه وسلم -ُمقبِّل غرَي ُمْدبِّر، مث قال رسوُل هللا 

ب، ُمْقبِّل غري  : نعم، إن قتل-صلى هللا عليه وسلم -َعينِّّ خطاايي؟ فقال رسوُل هللا   َت يف سبيل هللا وأنَت صابر حُمَْتسِّ
 مدبر، إال الدَّيَن، فإن جربيل عليه السالم قال يل ذلك«. 

 أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي.
، فقال: اي رسول هللا، إْن قُتِّْلُت يف سبيل  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية »املوطأ« قال: جاء رجل إىل رسولِّ هللا 
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: »نعم، فلما  -صلى هللا عليه وسلم -ًا حمتسباً، ُمْقبالً غرَي ُمْدبِّر، أيكفُِّر هللا َعينِّّ خطاايي؟ فقال رسوُل هللا هللا، صابر 
 . ... وذكر ابقي احلديث« وأخرجه النسائي أيضاً مثل »املوطأ«-صلى هللا عليه وسلم -أدبر الرجُل، انداُه رسوُل هللا  

 [ ]صحيح[ 7218]جامع: 
 

وهو خَيُْطب على   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »جاء رجل إىل النيبِّّ   -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة   -[ 1261]
  املنرب، فقال: أرأيَت إن قُتلُت يف سبيل هللا صابرًا حُمَْتسباً. مقباًل غري مدبر، أيُكفُِّر هللا عين سيئآيت؟ قال: نعم، مث َسَكتَ 

ال الرجل: فها أاَن َذا، قال: ما قـُْلَت؟ قال: أرأيَت إن قُتِّْلُت يف سبيل هللا صابرًا  ساعة، فقال: أين السائل آنِّفاً؟ فق
 . حُمَتسباً ُمْقبالً غري ُمْدبر أيكفُِّر ]هللا[ َعينِّّ سيئآيت؟ قال: نعم، إال الدَّين، َسارَّين به جربيل آنفًا« أخرجه النسائي

 صحيح[ [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: 7219]جامع: 
 

قال:   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)م( عبد هللا بن عمرو بن العاص  -[ 1262]
 . »يـُْغَفُر للشهيد كلُّ َذْنب إال الدَّْيَن« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 7220]جامع: 
 

قال: »الَقْتُل يف سبيل   -لم صلى هللا عليه وس -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك  -[ 1263]
: »إال الدَّين« أخرجه  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا يكفِّر كلَّ خطيئة«، فقال له جربيل: إال الدَّين، فقال رسوُل هللا 

 . الرتمذي
 ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ هذا حديث غريب ]الترمذي: [ 7221]جامع: 

 

قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل:   -رضي هللا عنهما   -)حم( جابر بن عبد هللا  -[ 1264]
ًبا، ُمْقبِّاًل َغرْيَ ُمْدبِّ  ي َوَمايلِّ َحَّتَّ أُقْـَتَل َصابًِّرا حُمَْتسِّ أََأْدُخُل اجْلَنََّة؟ قَاَل: »نـََعْم«،  ٍر، َأرَأَْيَت إِّْن َجاَهْدُت يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ بِّنَـْفسِّ

 فـََلمَّا َوىلَّ َدَعاُه، فـََقاَل: »إِّالَّ َأْن َيُكوَن َعَلْيَك َدْيٌن، لَْيَس َلُه عِّْنَدَك َوفَاٌء«.  
َجاَهدْ  إِّْن  َأرَأَْيَت  فـََقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   َّ النَّيبِّ أََتى  رَُجاًل  َأنَّ  أخرى،  رواية  َصابًِّرا  ويف  فـَُقتِّْلُت   ، َوَمايلِّ ي  بِّنَـْفسِّ ُت 

، َأْو َثاَلاًث،   ًبا، ُمْقبِّاًل َغرْيَ ُمْدبٍِّر، أََأْدُخُل اجْلَنََّة؟ قَاَل: »نـََعْم«، فََأَعاَد َذلَِّك َمرََّتنْيِّ قَاَل: »نـََعْم، إِّْن مَلْ متَُْت َوَعَلْيَك َدْيٌن،  حُمَْتسِّ
 لَْيَس عِّْنَدَك َوفَاُؤُه«. 

 سند أمحد. َأخرجه م
 [ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُد َأْحَمَد َحَسٌن[ 14490، 15010، 14797، 14796]مسند: 

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل:    -[  1265] ِّّ َصلَّى هللاُ  اَي َرُسوَل اَّللَِّّ،  )حم( حُمَمَّد ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َجْحٍش، َأنَّ رَُجاًل َجاَء إِّىَل النَّيبِّ
رْبِّيُل َعَلْيهِّ السَّاَلُم آنًِّفا«.  َماَذا يلِّ إِّْن قُتِّْلُت يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ؟ قَاَل: »اجْلَنَُّة« فـََلمَّا َوىلَّ قَاَل: »إِّالَّ الدَّْيُن، سَ   ارَّينِّ بِّهِّ جِّ

ا يلِّ إِّْن قَاتـَْلُت يفِّ َسبِّيلِّ  ويف رواية أخرى، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َماذَ 
رْبِّيُل َعلَ   اَّللَِّّ َحَّتَّ أُقْـَتَل؟ قَاَل: »اجْلَنَُّة«  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّالَّ الدَّْيُن َسارَّينِّ بِّهِّ جِّ ، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ْيهِّ  قَاَل: فـََلمَّا َوىلَّ

 السَّاَلُم آنًِّفا«. 



321 

 

 َأخرجه مسند أمحد. 
]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َأُبو َكِثيٍر،  [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[  19078،  17254،  19077،  17253]مسند:  

 [ َوُهَو َمْسُتوٌر، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاتٌ 
 

 نوع رابع 

قال: »لِّلشَّهيد   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( املقدام بن معدي كرب  -[ 1266]
صال: يـَْغفُِّر هللا له يف أول ُدفْـَعة، ويـَُرى َمْقَعده من اجلنة، وُُياُر من عذاب القرب، وأيَمُن مَِّن الفزَعِّ   عنَد هللا ستُّ خِّ

الياُقوتُة منه خري من الدنيا وما فيها، ويزوَّج ثنتني وسبعني زوجة من احلور العني،  األكرب ويُوَضُع على رأسه َتج الوقار، 
   . وُيشفَّع يف سبعني من أقاربه«. أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ [ هذا حديث حسن صحيح غريب ]الترمذي: [ 7222]جامع: 
 

: قال: دخْلنا على أم الدَّرداءِّ وحنن أيتام، قُتَِّل أبوان يف سبيل  -ه هللا  رمح -)د( َّنران بن عتبة الذماري  -[ 1267]
روا، فإين مسعُت أاب الدرداء يقول: قال رسوُل هللا  : »يشفع الشهيد يف سبعني  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا، فقالْت: أْبشِّ
 .من أهل بيته« أخرجه أبو داود ومل يذكر »قُتَِّل أبوان يف سبيل هللا«

]عبد القادر: فيه نمران بن عتبة الذماري لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا   [7223مع: ]جا
 إسناد حسن[ ]األلباني: صحيح[ 

 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  -[ 1268] ، رَُجٍل َكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة، قَاَل: قَاَل النَّيبِّ هِّ َوَسلََّم: "  )حم( َكثِّري ْبنِّ ُمرََّة، َعْن قـَْيٍس اجْلَُذامِّيِّ

َصاٍل عِّْنَد َأوَّلِّ َقْطَرٍة مِّْن َدمِّهِّ: يَُكفَُّر َعْنُه ُكلُّ َخطِّيَئٍة، َويـَُرى مَ  تَّ خِّ ْقَعَدُه مَِّن اجْلَنَّةِّ، َويـَُزوَُّج مَِّن احْلُورِّ  يـُْعَطى الشَّهِّيُد سِّ
ميَانِّ ". َأخرجه مسند أمح  د. اْلعِّنيِّ، َويـَُؤمَُّن مَِّن اْلَفزَعِّ اأْلَْكرَبِّ، َومِّْن َعَذابِّ اْلَقرْبِّ، َوُُيَلَّى ُحلََّة اإْلِّ

َروَ 17783]مسند:   ]الهيثمي:  اختلف فيه على كثير بن مرة[  ْبِن  [ ]شعيب: حديث حسن، وقد  َثاِبِت  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  َوِفيِه  َأْحَمُد،  اُه 
 [ َثْوَباَن، َوثََّقُه َأُبو َحاِتٍم َوَجَماَعٌة، َوَضعََّفُه َجَماَعةٌ 

 

ْبنِّ َعْبٍد السَُّلمِّيِّ   -[  1269] َبة  ُعتـْ َْصَحابِّهِّ: »ُقوُموا    -رضي هللا عنه    -)حم(  قَاَل ألِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َأنَّ 
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْوَجَب َهَذا«.  َأخرجه مسند أمحد.  فـََقاتُِّلوا« قَاَل: فـَُرمَِّي رَُجٌل بَِّسْهٍم، قَاَل: فـََقاَل النَّيبِّ

 [ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُهَما َحَسنٌ 17646]مسند: 
 

 نوع خامس 

»رغََّب يف اجلهاد، وذكر اجلنة   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رمحه هللا  -)ط( ُيىي بن سعيد  -[ 1270]
ُهنَّ، ورمى ما يف يده،   -ورجل من األنصار أيكل مترات يف يده  نـْ فقال: إين حلريص على الدنيا إن َجَلْسُت حَّت أفْـرَُغ مِّ

 . فحمل بسيفه فقاتل حَّت قُتَل« أخرجه »املوطأ«
عمرو بن   عن ابن عيينة [ ]عبد القادر: حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع[ ]الزرقاني: مرسل وصله الشيخان من رواية7225]جامع: 

 أنس[  من حديث ومسلم جابر عن دينار
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قال: جاء رجل من بين النَّبِّيت قَبيلِّ من األنصار إىل رسولِّ   -رضي هللا عنه    -)خ م( الرباء بن عازب  -[ 1271]
فقال: أشهد أن ال إله إال هللا، وأنَّك عبُده ورسوله، مث تقدَّم فقاتل حَّت قُتِّل، فقال رسوُل   -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
َر كثريًا« أخرجه مسلم.  : »َعمَِّل هذا يس-صلى هللا عليه وسلم -هللا   ريًا وُأجِّ

رَُجل ُمقنَّع ابحلديد، فقال: اي رسول هللا، أقاتُِّل أو ُأْسلُِّم؟   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية البخاري قال: أَتى النيبَّ 
َر كثريًا«: »َعمَِّل قل-صلى هللا عليه وسلم -قال: أسلِّْم مث قاتِّْل، ]فأسلَم مث قاتَل[ فـَُقتَِّل، فقال رسوُل هللا    .ياًل وُأجِّ

 [ ]صحيح[ 7226]جامع: 
 

 نوع سادس                                                           

: أن رجاًل  -صلى هللا عليه وسلم -: عن رجل من أصحاب النيبِّّ -رمحه هللا  -)س( راشد بن سعد  -[ 1272]
هِّ فتنة«. أخرجه   قال: »اي رسول هللا، ما ابُل املؤمننَي يـُْفَتنون يف قبورهم إال الشهيد؟ قال: َكَفى ببارقةِّ السُّيوف على رأسِّ

 . النسائي
 ]األلباني: صحيح[  [ ]عبد القادر: إسناده حسن[7227]جامع: 

 

قال: »ما ُيُد الشهيُد من   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت س( أبو هريرة  -[ 1273]
 َمسِّّ القتلِّ إال كما ُيُد أحدُكم من الَقْرَصةِّ« أخرجه الرتمذي. 

 .يـُْقَرُصها« وعند النسائي »الشهيد ال ُيد من َمسِّّ القتل إال كما ُيُد أحدكم الَقْرصةَ 
 [ ]األلباني: حسن صحيح[ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وهو كما قال[ ]عبد القادر: 7228]جامع: 

 

َب ربُّنا  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)د( عبد هللا بن مسعود  -[ 1274] : »َعجِّ
، فَاهْنََزَم أصحابه فعلم ما عليه، فـََرَجَع حَّت ُأهريق َدُمه، فيقول هللا عزَّ وجلَّ  تبارك وتعاىل من رَُجل َغزا يف سبيل هللا

 . ملالئكته: انظروا إىل عبدي، رجع رَْغَبة فيما عندي، وَشَفقة ِما عندي، حَّت ُأهريق َدُمُه« أخرجه أبو داود
 ]األلباني: حسن[   [[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح7229]جامع: 

 

قال: »من   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)م ت د س( سهل بن ُحنيف  -[ 1275]
ْدق بلَّغُه هللا منازَل الشهداء وإن مات على فراشه« أخرجه مسلم والرتمذي وأبو داود والنسائي    سأَل هللا الشهادَة بِّصِّ

 [ ]صحيح[ 7231]جامع: 
 

صلى هللا   -قالت: حدَّثنا عمي قال: قلُت للنيب  -رضي هللا عنها   -)د( حسناء بنت معاوية الصرميية  -[ 1276]
 .»َمْن يف اجلنة؟ قال: النيبُّ يف اجلنة، والشهيُد يف اجلنة، واملولود والوئيد يف اجلنة« أخرجه أبو داود -عليه وسلم

  [حسن وهذا إسناد رجاله ثقات غير حسناء بنت معاوية فإنها ال تعرف  [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]شعيب: حديث7233]جامع: 
 ]االلباني: صحيح[ 
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َوَسلَّمَ ا)حم(    -[  1277] َعَلْيهِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َعْن  َفَضاَلَة، ُُيَدُِّث  َع  أَنَُّه مسِّ َأْخرَبَُه   ،َّ اجْلَْنيبِّ َمالٍِّك  قَاَل: »َمْن    ْبن 
َوُة يـَُقوُل: »رِّاَبٌط َحجٌّ َأْو حَنُْو َذلَِّك«. َأخرجه مسندَماَت َعَلى  َها« قَاَل َحيـْ  أمحد.  َمْرتـََبٍة مِّْن َهذِّهِّ اْلَمَراتِّبِّ بُعَِّث َعَليـْ

َنَدْينِ ]الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِفي أَ   [[ ]شعيب: إسناده صحيح23950، 23945، 23941]مسند:   [ َحِد السَّ
 

 الفصل الثامن يف فضل الدُّعاء والذِّكر                                       

 األول: فضل الدعاء وما يلحق به   قسم ال 

 الفرع األول: يف جوائز الدعاء 
قال: »الدعاء هو   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنهما   -)د ت( النعمان بن بشري  -[ 1278]

ُوَن عن عَِّباَديتِّ َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم   ْب َلُكْم إنَّ اّلذِّيَن َيْسَتْكربِّ رِّيَن{ ]غافر:  العبادة« مث قرأ }وقال ربُّكُم اْدُعوينِّ أْسَتجِّ َداخِّ
ْب لكم [ أخرجه الرتمذي.60  .{«ويف رواية أيب داود، قال: »الدُّعاء هو العبادة }وقال ربكم ادعوين أْسَتجِّ

 [ ]عبد القادر: حسن صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7235]جامع: 
 

قال: »ليس شيء أكرَم على   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 1279]
 خرجه الرتمذي  هللا من الدُّعاءِّ« أ

 ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ [ هذا حديث غريب ]الترمذي: [ 7236]جامع: 
 
قال: »ال يردُّ الَقضاَء   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)ت( سلمان الفارسي  -[ 1280]

 . إال الدُّعاُء، وال يزيد يف الُعُمر إال الربُّ« أخرجه الرتمذي
 ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 7239]جامع: 

 

قال: »ما على   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( عبادة بن الصامت  -[ 1281]
األرض مسلم َيْدُعو هللا بدعوة إال آََتُه هللا إايها، أو َصرف عنه من السُّوء مثَلها، ما مل َيدُْع إبمث أو َقطيعةِّ رحم، فقال  

 . خرجه الرتمذيرجل من القوم: إذا نُْكثُِّر، قال: هللا أكثُر« أ
 قال اجلراحي: يعين أكثُر إجابة. 

 ]عبد القادر: صحيح[ ]األلباني: حسن صحيح[[ هذا حديث حسن غريب صحيح ]الترمذي: [ 7240]جامع: 
 

قال: »ما من عبد مسلم يدعو   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( جابر   -[ 1282]
ثْـَله، ما مل َيدُْع إبمث أو َقطيع ةِّ  بدعاء، إال آَته هللا ما سأل، أو ادََّخَر له يف اآلخرة خريًا منه، أو َكفَّ عنه من السُّوءِّ مِّ

م«.  رَحِّ
م«. ويف رواية »ما من أحد يدعو بدعاء  إال آَته هللا ما سأل، أو َكفَّ عنه من السُّوءِّ مثَله، ما مل يَدُْع إبمث أو َقطيعةِّ رَحِّ

 . أخرج الرتمذي الرواية الثانية، واألوىل ذكرها رزين 
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 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: حسن[ 7241]جامع: 
 
ُّ،   -رضي هللا عنه  -ثـَْواَبن  )جه(  -[ 1288] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل يَزِّيُد يفِّ اْلُعْمرِّ إِّالَّ اْلربِّ

َطِّيَئٍة يـَْعَمُلَها«   . أخرجه ابن ماجهَواَل يـَُردُّ اْلَقَدَر إِّالَّ الدَُّعاُء، َوإِّنَّ الرَُّجَل لَُيْحَرُم الرِّْزَق ِبِّ
: سألت شيخنا أبا الفضل القرافي عن هذا الحديث، فقال حسن[ ]األلباني: حسن دون وإن الرجل[  البوصيري [ ]4022، 90ماجه: ]

 ]شعيب: حسن لغيره دون قوله: "إن الرجل لُيحرم الرزَق للخطيئة يعملها"، وهذا إسناد ضعيف[ 
 

 االستغفار فضل  الفرع الثاني: يف  
قال: »َسيُِّّد    -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه    -أوس  )خ ت س( شداد بن    -[  1289]

َما اْسَتطَعُت،   االستغفار: َأن يقول العبُد: اللَُّهمَّ أَنَت َريب، ال إِّلَه إِّال أنَت، َخَلْقَتين َوَأان عبُدك، َوَأاَن على َعْهدَِّك وَوعدِّكَ 
، َوأَبُوُء لك بَِّذْنيب، فاْغفِّر يلِّ ُذنُويب، فَإنه ال يغفُر الذنوَب إِّال أنَت.  َأُعوُذ بَِّك مِّن َشرِّ ما َصَنعُت، أَبُ  وُء َلَك بِّنْعَمتَك َعليَّ

ا،  َمن قاهلا من النـََّهارِّ ُموقِّناً هبا، فماَت من يومه قبَل َأْن مُيسَي، فهَو مِّن أهلِّ اجلنة، ومن قَاهلا من الليل وهو ُموقٌِّن هبَِّ 
 ح، فهو من َأهلِّ اجلنة«. أخرجه البخاري، والنسائي. فماَت قبل َأن ُيصبِّ 

وذكر    .. قال له: »َأال َأدُّلَك على سيِّّد االستغفارِّ؟«.  -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرجه الرتمذي، وأول حديثه: َأنَّ النيبَّ  
 َوَجَبْت له اجلَنَّة، وال يـَُقوهُلا حني  احلديث، ويف آخره: »ال يقوهُلا أحدُكم حنَي مُيسي، فَيْأيتِّ عليه َقَدٌر قَبَل أن ُيصبَح إِّال

 ُيصبح، فيْأيتَ عليه َقَدٌر قَبل أن مُيسَي إِّال َوَجَبْت له اجلَنَّة« 
 [ ]صحيح[ 2445]جامع: 

 
زيد    -[  1290] بن  يسار  بن  بالل  د(  عنه    -)ت  هللا  النيبِّّ  -رضي  موىل  وسلم-:  عليه  عند    -صلى هللا  كذا 

أنه مسع رسوَل هللا  -الرتمذي َأيب عن جدي:  قال: حدثين  بن يساٍر    -صلى هللا عليه وسلم   -وعند أيب داود: هالل 
«. أخرجه  يقول: »َمْن قَال: َأْستَـْغفُِّر هللا الذي ال إِّلَه إِّال هَو احلَيَّ   القيوَم َوأَُتوُب إِّليهِّ، ُغفَِّر َلُه َوإِّن كاَن فـَرَّ من الزحفِّ

 الرتمذي، وأَبو داود  
[ ]عبد القادر: في سنده بالل بن يسار بن زيد القرشي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات،[ ]شعيب: صحيح 2447]جامع:  

 زيد وأبيه[ ]األلباني: صحيح[لغيره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة بالل بن يسار بن 
 

: قال: مسعُت َعلِّّياً يقوُل: كنُت إَِّذا مسعُت حديثاً من رسولِّ  -رمحه هللا  -)ت د( أمساء بن احلكم الفزاري  -[ 1291]
َفَعين منه، وإَِّذا َحدَّثين رجٌل َاْسَتْحَلْفُتُه، فَإذا حَ   -صلى هللا عليه وسلم-هللا   َلَف يل َصدَّقْـُته، وإِّنَُّه  نَفعين هللاُ ِبا شاَء َأن يـَنـْ

يقول: »ما من رجل يُْذنُِّب َذنباً،    -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -وصدَق أبو بكر  -حدَّثين أبو بكر  
شَ  فَاحِّ فـََعُلوا  إَِّذا  }َوالَّذِّيَن  قرأ:  لُه، مث  ُغفَِّر  إِّال  َيستَـْغفِّر هللاَ  فَيَتَطهَُّر ويصلي، مثَّ  يَقوُم  أَنُفَسُهْم ذََكُروا هللَا مثَّ  َأو ظََلُموا  ًة 

 [ «. أخرجه الرتمذي. 135فَاْستَـْغَفُروا لُِّذنُوهبِِّّم َوَمن يـَْغفُِّر الذُّنُوَب إِّاّل هللُا{ ]آل عمران: 
ُن الطُّهوَر، مث يقوم فيصلِّّي ركعتني فَيسَتغفُر هللا... احلديث«  ويف رواية أيب داود: »فيتطهَُّر فـَُيحسِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[  2448]جامع: 
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َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »طُوىَب لَِّمْن َوَجَد يفِّ    -رضي هللا عنه    -َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن ُبْسٍر    )جه(   -[  1292] ُّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: قَاَل النَّيبِّ
يَفتِّهِّ اْستِّْغَفارًا َكثِّريًا« أخرجه ابن ماجه  . َصحِّ

 : إسناده صحيح رجاله ثقات[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ البوصيري [ ]3818]ماجة: 

 التهليل   فضل   الفرع الثالث: يف 
قال: »َمْن قَاَل: ال    -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه    -)خ م ط ت( أبو هريرة    -[  1293]

َلُه املُْلُك، وَلُه احلَْمُد وهَو على كلِّّ َشيٍء َقديٌر يف يوٍم مائة مرٍة، كانت له عَ  َلُه،  ْدَل َعْشرِّ  إِّلَه إِّال هللا وحَدُه ال َشريَك 
ْرزًا من الشيطانِّ يوَمُه ذلَك، حَّت مُيسَي، ومل أيتِّ أحٌد  رِّقَاٍب، وُكتَِّبْت   َلُه مائُة حسنٍة، وحمَِّيْت عنه مائة َسيَِّّئٍة، وكانت لَُه حِّ

اَئُة َمرٍَّة، ُحطَّت َْمدِّهِّ يف َيوٍم مِّ فضَل ِما جاَء بِّهِّ، إِّال رجٌل َعمَِّل أكثر منه، قال: َوَمن قاَل: ُسبحاَن هللاِّ وحبِّ َوإِّْن  َخطَااَيُه،    ِبِّ
ْثَل زََبدِّ الَبحرِّ«. أخرجه البخاري، ومسلم، واملوطأ، والرتمذي    كانْت مِّ

 [ ]صحيح[ 2449]جامع: 
 

قال: »َمن    -صلى هللا عليه وسلم-: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه    -)خ م ت( أبو أيوب األنصاري    -[  1294]
َلُه املُلُك، وَلُه احلَْمُد، وهَو على كل شيء َقدير، عشر مرات، كان كمن َأعتَق قاَل: ال إِّلَه إِّال هللاُ وْحَدُه، ال شريَك لُه،  

 أربَع أَنـُْفٍس من ولدِّ إِّمساعيل«. أخرجه البخاري، ومسلم، والرتمذي
 [ ]صحيح[ 2451]جامع: 

 
قال: »َما قاَل عبٌد: ال إِّله   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 1295]

 إِّال هللا، خُملصاً من قلبه، إال فُتَِّحت له أبواُب السماء، حَّت يُفضَي إِّىل العرشِّ ما اجتَنَب الكبائر«. أخرجه الرتمذي  
]األلباني: حسن[   [ ]عبد القادر: إسناده حسن[2453]جامع:   

 
قال: »َمْن دخَل   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه  -)ت( عمر بن اخلطاب  -[ 1296]

رُي، وهَو  بَِّيدِّهِّ اخل السُّوَق فقاَل: ال إِّلَه إِّال هللاُ وحَدُه ال شريَك َلُه، َلُه املُلُك، وَلُه احلَْمُد، ُُييي وميِّيُت، وهَو حيٌّ ال مَيُوُت،
على كلِّّ شيٍء َقديٌر، َكتَب هللا َلُه ألَف أَْلفِّ حسنٍة، وحما عنه ألف ألفِّ َسيَِّّئٍة، ورفع له أَلف أَلف درجة«. ويف روايٍة  

 عَوض الثالثة: »وبين له بيتاً يف اجلنة«. أخرجه الرتمذي 
[ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 2456]جامع:   

 

أب  -[  1297] َذرٍّ )حم(  عنه    -و  فَأَْتبِّْعَها    -رضي هللا  َسيَِّّئًة  َعمِّْلَت  »إَِّذا  قَاَل:   . َأْوصِّينِّ اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  قـُْلُت:  قَاَل: 
ُ؟ قَاَل: »هَِّي َأْفَضلُ  َأخرجه مسند    «. احلََْسَناتِّ   َحَسَنًة مَتُْحَها«. قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأمَِّن احْلََسَناتِّ اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

 أمحد.
  [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أشياخ ِشْمر بن عطية[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، ِإالَّ َأنَّ 21487]مسند: 

، َوَلْم ُيَسمِّ  َث ِبِه َعْن َأْشَياِخِه، َعْن َأِبي َذرٍّ  َأَحًدا ِمْنُهْم[ِشْمَر ْبَن َعِطيََّة َحدَّ
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نَي    -رضي هللا عنه    -  )حم( أبو أَيُّوَب اأْلَْنَصارِّيِّّ   -[  1298] َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: " َمْن قَاَل حِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  َعنِّ النَّيبِّ
َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد،  ُ ُُيْيِّي َوميِّيُت َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر، َعْشَر َمرَّاٍت،    ُيْصبُِّح: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

َا َعْشَر َسيَِّّئاٍت، َورَفـََعُه ا َعْنُه هبِّ  ُ َدٍة قَاهَلَا َعْشَر َحَسَناٍت، َوَحطَّ اَّللَّ َلُه بُِّكلِّّ َواحِّ  ُ َلُه  َكَتَب اَّللَّ َا َعْشَر َدرََجاٍت، وَُكنَّ  هبِّ  ُ َّللَّ
يـَْقَهُرُهنَّ، فَإِّْن قَاَكَعْشرِّ رِّقَابٍ  يـَْوَمئٍِّذ َعَماًل  يـَْعَمْل  َومَلْ  رِّهِّ،  َلُه َمْسَلَحًة مِّْن َأوَّلِّ النـََّهارِّ إِّىَل آخِّ ْثُل  ، وَُكنَّ  ي، َفمِّ نَي مُيْسِّ َل حِّ

 َذلَِّك ". 
ُ َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َولَُه    ويف رواية أخرى، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَاَل: اَل  إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

 احْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر، َعْشَر َمرَّاٍت، ُكنَّ َلُه َكَعْدلِّ عِّْتقِّ َعْشرِّ رِّقَاٍب »َأْو« رَقـََبٍة ". 
: »اَي َأاَب أَيُّوَب، َأاَل ُأَعلُِّّمَك؟«،  قَاَل: َلمَّا َقدَِّم َرُسوُل اَّللَِّّ ويف رواية اثلثة،  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلَمدِّيَنَة نـََزَل َعَليَّ فـََقاَل يلِّ

ُ َوْحَدهُ  نَي ُيْصبُِّح: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ، َلُه اْلُمْلُك َولَُه  اَل َشرِّيَك َلهُ   قَاَل: قـُْلُت: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، قَاَل: " َما مِّْن َعْبٍد يـَُقوُل حِّ
َا َعْشَر َحَسَناٍت، َوحَمَا َعْنُه َعْشَر َسيَِّّئاٍت، َوإِّالَّ ُكنَّ َلُه عِّْنَد اَّللَِّّ  ُ َلُه هبِّ  َعْدَل َعْشرِّ رِّقَاٍب حُمَرَّرِّيَن، َوإِّالَّ  احْلَْمُد، إِّالَّ َكَتَب اَّللَّ

َي، وَ  ي، إِّالَّ َكَذلَِّك.َكاَن يفِّ ُجنٍَّة مَِّن الشَّْيطَانِّ َحَّتَّ مُيْسِّ نَي مُيْسِّ   اَل قَاهَلَا حِّ
ُ، َوحْ رابعةويف رواية   َدُه اَل َشرِّيَك َلُه،  ، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َمْن قَاَل إَِّذا َصلَّى الصُّْبَح: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

لِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر َعْشَر َمرَّاٍت، ُكنَّ َكَعْدلِّ َأْرَبعِّ رِّقَاٍب، وَُكتَِّب لَُه هبِِّّنَّ َعْشُر َحَسَناٍت، َوحمَِّي  َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعَلى كُ 
قَاهَلَا بـَْعَد اْلَمْغرِّبِّ َفمِّْثُل   َي، َوإَِّذاَعْنُه هبِِّّنَّ َعْشُر َسيَِّّئاٍت، َورُفَِّع َلُه هبِِّّنَّ َعْشُر َدرََجاٍت، وَُكنَّ َلُه َحَرًسا مَِّن الشَّْيطَانِّ َحَّتَّ مُيْسِّ 

 َذلَِّك ". 
 َأخرجه مسند أمحد. 

َأْحَمَد  23518،  23516  ،23546،  23568]مسند:   َوِرَجاُل  ِبَأَساِنيَد،  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  حديث صحيح[  ]شعيب:   ]
 ]  ِثَقاٌت، َوَكَذِلَك َبْعُض َأَساِنيِد الطََّبَراِنيِّ

 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: " َمْن قَاَل قـَْبَل َأْن  -رضي هللا عنه    -  )حم( َعْبدِّ الرَّمْحَن ْبنِّ َغْنمٍ   -[  1299] َعنِّ النَّيبِّ

ُ، َوْحَدُه اَل  : اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ، َوالصُّْبحِّ َ رِّْجَلُه مِّْن َصاَلةِّ اْلَمْغرِّبِّ  َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، بَِّيدِّهِّ اخْلَرْيُ،  يـَْنَصرَِّف َويـَْثينِّ
َدٍة َعْشُر َحَسَناٍت، َوحمِّيَ  َلُه بُِّكلِّّ َواحِّ ْت َعْنُه َعْشُر َسيَِّّئاٍت،  ُُيْيِّي َوميِّيُت، َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر َعْشَر َمرَّاٍت، ُكتَِّب 

، َومَلْ ُيِّلَّ لَِّذْنٍب يُْدرُِّكُه إِّالَّ الشِّّ َورُفَِّع َلُه َعْشُر َدرََجاٍت،   يمِّ ْرزًا مَِّن الشَّْيطَانِّ الرَّجِّ ْرزًا مِّْن ُكلِّّ َمْكُروٍه، َوحِّ ْرَك، وََكاَن وََكاَنْت حِّ
 َأخرجه مسند أمحد.  مِّْن َأْفَضلِّ النَّاسِّ َعَماًل، إِّالَّ رَُجاًل يـَْفُضُلُه، يـَُقوُل: َأْفَضَل ِمَِّّا قَاَل ".

[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلرساله، ولضعف شهر بن حوشب[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل  17990]مسند:  
ِحيِح َغْيَر َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َوَحِديُثُه َحَسٌن[   الصَّ

 

يـَْعينِّ اْبَن اْلَعاصِّي، اْجَتَمَعا فـََقاَل نـَْوٌف: َلْو َأنَّ السََّمَواتِّ    )حم( أبو أَيُّوب، َأنَّ نـَْوفًا، َوَعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعْمٍرو   -[  1300]
ُ يفِّ اْلكِّفَّةِّ اأْلُْخَرى، لَ  َعْت اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ، َوُوضِّ َع يفِّ كِّفَّةِّ اْلمِّيَزانِّ َرَجَحْت هبِِّّنَّ، َوَلْو َأنَّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرَض َوَما فِّيهَِّما ُوضِّ

َتهَِّي إِّ َواأْلَرْ  ُهنَّ َحَّتَّ تـَنـْ ُ، خَلََرقـَتـْ ىَل اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ، فـََقاَل َعْبُد  َض َوَما فِّيهِّنَّ ُكنَّ طَبَـًقا مِّْن َحدِّيٍد، فـََقاَل رَُجٌل: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
َنا َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم الْ  َمْغرَِّب، فـََعقََّب َمْن َعقََّب، َورََجَع َمْن رََجَع، َفَجاَء َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ ْبُن َعْمٍرو: َصلَّيـْ



327 

 

رَ  َهَذا  اْلُمْسلِّمِّنَي،  َمْعَشَر  ُروا  أَْبشِّ  " فـََقاَل:  رُْكبَـتَـْيهِّ،  َعْن  ثَِّيابَُه  ُر  َُيْسِّ َوَقْد َكاَد  َوَسلََّم  أَبـَْوابِّ  َعَلْيهِّ  مِّْن  اَباًب  فـََتَح  َقْد  بُُّكْم 
َتظُِّروَن ُأْخَرى ". السََّماءِّ،   َأخرجه مسند أمحد.  يـَُباهِّي بُِّكُم اْلَماَلئَِّكَة، يـَُقوُل: َهُؤاَلءِّ عَِّبادِّي َقَضْوا َفرِّيَضًة، َوُهْم يـَنـْ
(، وقال البوصيري في "الزوائد":  801[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم... والحديث المرفوع أخرجه ابن ماجه )6750]مسند:  

 اله ثقات[ ]شاكر: إسناده صحيح[ لهذا إسناد رج 
 

[1301  ]-    ، َبُع َعْبَد اَّللَِّّ ْبَن َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ َوَيْسَمُع    -)حم( اَثبِّت، َحدَّثـََنا رَُجٌل مَِّن الشَّامِّ قَاَل: ُكْنُت    -وََكاَن يـَتـْ
، َكْيَف َوالسََّماَواُت   َمَعُه فـََلقَِّي نـَْوفًا، فـََقاَل نـَْوٌف: ذُكَِّر لََنا َأنَّ اَّللََّ تـََعاىَل قَالَ  لَِّماَلئَِّكتِّهِّ: اْدُعوا يلِّ عَِّبادِّي، قَاُلوا: اَي َربِّّ

قَالَ  اْسَتَجابُوا،   ،ُ إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ اَل  قَاُلوا:  إَِّذا  ُْم  إِّهنَّ قَاَل:  َذلَِّك؟  فـَْوَق  َواْلَعْرُش  ُدوهَنُْم،  َعْمٍرو: السَّْبُع  ْبُن  َعْبُد اَّللَِّّ  َلُه  يـَُقوُل   :
َأانَ َصلَّ  قـَْوٌم  َفَجَلَس  قَاَل:  َغرْيََها،  َأْو  اْلَمْغرِّبِّ  َصاَلَة  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َمَع  َنا  الصَّاَلَة    يـْ َتظُِّروَن  يـَنـْ فِّيهِّْم 

َنا ُيْسرُِّع اْلَمْشَي، َكَأيّنِّ أَْنظُُر إِّىَل رَْفعِّهِّ إِّزَ  َنا، فـََقاَل: "  اأْلُْخَرى، قَاَل: فََأقْـَبَل إِّلَيـْ ، فَانـْتَـَهى إِّلَيـْ ارَُه لَِّيُكوَن َأَحثَّ َلُه يفِّ اْلَمْشيِّ
اْلُوْسَطى   َأَمَر بَِّبابِّ السََّماءِّ  ُروا، َهَذاَك رَبُُّكْم  اْلَماَلئَِّكَة، قَاَل:   -َأْو قَاَل: بَِّبابِّ السََّماءِّ    -َأاَل أَْبشِّ فـَُفتَِّح، فـََفاَخَر بُِّكُم 

َتظُِّروَن َأَداَء َحقٍّ آَخَر يـَُؤدُّونَُه ".اْنظُُروا إِّىَل عَِّبا  َأخرجه مسند أمحد.  دِّي، َأدَّْوا َحقًّا مِّْن َحقِّّي، مثَّ ُهْم يـَنـْ
[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]شاكر: إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الضعف، إلبهام الرجل من أهل  6860]مسند:  

 روايتين أخريين[ الشام راويه. ولكنه عرف من 

 التسبيح فضل  الفرع الرابع: يف  
صلى هللا   -: َأنَّ رسوَل هللا -ورضي هللا عنها  -صلى هللا عليه وسلم-زوج النيبِّّ  -)م ت د س( جويرية   -[ 1302]

خرَج من عندها بُْكَرة، حني صلى الصبح وهي يف مسجدها، مث رجع بعد أن َأضحى وهي جالسٌة، فقال:    -عليه وسلم
: »لقد قلُت بعدكِّ أربع  -صلى هللا عليه وسلم   -زِّلتِّ على احلالة اليت فارقتكِّ عليها؟« قالت: نعم، فقال النيبُّ    »ما

وزِّنََة   هِّ،  نـَْفسِّ ورَِّضى  خلقه،  ُهنَّ: سبحان هللا وحبمده، عدد  لوزَنـَتـْ اليومِّ  منذ  قلتِّ  ِبا  ُوزَِّنْت  لو  مراٍت،  ثالث   ، كلماتِّ
 عرشه، ومِّداَد كلماته«. 

فذكر حنوه« غرَي    -أو بعدما صلى    -حني صلى الَغَداَة    -صلى هللا عليه وسلم   -ويف روايٍة قالت: »َمرَّ هبا رسوُل هللا  
هِّ، سبحان هللا زِّنََة عرشه، سبحان هللا مَِّداد كلماتِّه« هذه رواية   أنه قال: »سبحاَن هللا عدد خلقه، سبحان هللا رَِّضى نـَْفسِّ

 مسلم. 
صلى    -َمرَّ هبا وهي يف مسجدها، مث مرَّ النيبُّ    -صلى هللا عليه وسلم  -والنسائي: »أن رسوَل هللا    ويف رواية الرتمذي، 

ُأَعلُِّّمكِّ كلماٍت   -هللا عليه وسلم هبا قريباً من نصف النهار، فقال هلا: ما زلتِّ على حالِّك؟ فقالت: نعم، فقال: أال 
خلقه، سبحان هللا عدد خلقه، سبحان هللا رَِّضى نَفسهِّ، سبحان هللا    َتقولِّينها؟ سبحان هللا عدد َخلقهِّ، سبحان هللا عدد

رضى نفسه، سبحان هللا رَِّضى نفسه، سبحان هللا زِّنة عرشه، سبحان هللا زِّنة عرشه، سبحان هللا زِّنَة عرشه، سبحان هللا  
 مِّداد َكلَِّماته، ُسبحاَن هللاِّ مِّداد َكلِّماته، سبحان هللا مَِّداَد كلماتِّهِّ«.

  -وكان امسها بـَرََّة، فحوَّل امسها    -من عند ُجَوْيرِّية    -صلى هللا عليه وسلم  -رواية أيب داود قال: خرج رسوُل هللا  ويف  
احلديث  قال:... وذكر فخرج وهي يف مصالها، ]ورجع وهي يف مصالها[ فقال: مل تزايل يف ُمَصالكِّ هذا؟ قالت: نعم، ف

 مثل مسلم 
 [ ]صحيح[ 2458]جامع: 
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  -صلى هللا عليه وسلم   -: قال: »كنَّا عنَد رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)م ت( سعد بن أيب وقاص    -[  1303]

ُب أحُدان ألَف حسنة؟ قا َب كلَّ يوٍم أَلَف حسنة؟ فسأَلُه سائٌِّل مِّن ُجَلَسائِّهِّ: كيَف يكسِّ ُز َأَحدُكم َأن َيكسِّ ل:  فقاَل: أَيـَْعجِّ
 ألُف حسنٍة، َأو ُُيَطُّ عنه ألُف خطيئة«. ُيسبُِّّح مائَة َتسبيَحٍة، فُيْكَتب له 

 ويف روايٍة: وُُيَطُّ بغري »ألف« هذه رواية مسلم. 
 ويف رواية الرتمذي: »وُُيَطُّ عنه أَلُف سيئة« 

 [ ]صحيح[ 2460]جامع: 
 

خفيفتان  قال: »كلمتان    -صلى هللا عليه وسلم   -: َأنَّ النيبَّ  -رضي هللا عنه    -)خ م ت( أبو هريرة    -[  1304]
البخاري،   أخرجه  العظيم«.  هللاِّ  سبحاَن  وحبمده،  سبحان هللا  الرمحن:  إىل  َحبيبَـَتان  امليزان،  يف  ثقيلتان  اللسان،  على 

 -رمحه هللا تعاىل  -ومسلم، والرتمذي، وهذا احلديث آخر حديث يف كتاب البخاري 
 [ ]صحيح[ 2462]جامع: 

 

احلوقلة فضل  الفرع اخلامس: يف    
األشعري  )خ    -[  1305] موسى  أبو  د ت(  عنه    -م  مع رسولِّ هللا  -رضي هللا  »كنا  قال:  عليه    -:  صلى هللا 

وهو    -وسلم قريباً،  مسيعاً  تْدُعوَن  إِّنكم  غائباً،  وال  أصمَّ  تدعون  ليس  فقال  ابلتكبري،  َُيَْهُروَن  الناُس  فجعل  سفٍر،  يف 
 ابهللِّ، فقال: اي عبَد هللا بن قَيس، أال َأُدلَُّك على كنٍز من ُكنوزِّ اجلنة؟  َمَعُكم، قال: َوأاَن َخْلَفُه َأقول: ال حوَل وال ُقوَة إِّال 

 فقلت: بلى اي رسوَل هللا، قال: قل: ال حول وال قوة إال ابهلل«.
 ويف رواية: »والذي َتدعونَُه َأقْـَرُب إِّىل َأَحدُِّكم من ُعُنق راحلتهِّ«. هذه رواية البخاري، ومسلم.

َع    -أو قال: ثَنِّيٍَّة    -يف َعَقَبٍة    -صلى هللا عليه وسلم  -ال: »أخذ رسوُل هللا  ويف رواية أيب داود ق فلما عال عليها مسِّ
على بـَْغَلتِّهِّ، فقال:    -صلى هللا عليه وسلم  -رُجاًل اندى، فرفع َصوَتُه يقول: ال إِّلَه إِّال هللا، وهللاُ أكرب، قال: ورسوُل هللا

غائ وال  َأَصمَّ  َتْدُعوَن  ال  ُموسى  إِّنكم  أاب  اي  قال:  مث  َبصِّريًا،  َقرِّيباً  مسيعاً  َتدعوَن  قيس    -باً،  بن  عبد هللا  اي  َأال    -أو 
 وذكره«. وله يف أخرى بنحو رواية البخاري، ومسلم. وَأخرجه الرتمذي أخصر منها، واللفظ متقارب  ..أدُُّلَك؟.
 [ ]صحيح[ 2463]جامع: 

 
  -صلى هللا عليه وسلم  -: أن َأاَبُه دفعه إِّىل النيبِّّ  -رضي هللا عنهما   -)ت( قيس بن سعد بن عبادة  -[ 1306]

َ النيبُّ  وقد صليُت، فضربين برجله، وقال: َأال َأُدلَُّك على ابٍب من   -صلى هللا عليه وسلم  -خيُدُمه، قال: »فمرَّ يبِّ
 َة إِّال ابهللِّ«. أخرجه الرتمذي أبواب اجلنة؟ قلُت: بلى، قال: ال حوَل وال قـُوَّ 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ 2464]جامع: 
 

: »َأْكثُِّروا من َقول: ال  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 1307]
ا مِّن َكنز اجلنة«. قال مكحول : »فمن قَاَل: ال َحوَل وال ُقوَة إِّال ابهللِّ، وال َمنَجا مِّن هللاِّ إِّال  حوَل وال ُقوَة إِّال ابهللِّ، فَإِّهنَّ
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 إِّليهِّ، َكَشَف هللا عنه َسبعني ابابً من الضُّرِّ، أدانَها الفقُر«. أخرجه الرتمذي 
 إنه مقطوع[ حسن بشواهده[ ]األلباني: صحيح دون قول مكحول: فمن قال، ف والحديث[ ]عبد القادر: في سنده انقطاع 2465]جامع: 

 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َكْنٍز مِّْن   -رضي هللا عنه   -أَبو َذرٍّ  )جه(  -[ 1308]
َّللَِّّ« أخرجه ابن ماجه ُكُنوزِّ اجْلَنَّةِّ؟« قـُْلُت: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، قَاَل: »اَل َحْوَل َواَل قـُوََّة إِّالَّ   ابِّ

 : إسناد حديث أبي ذر صحيح رجاله ثقات[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ البوصيري [ ]3825]ماجة: 
 

ُّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَي َأاَب ُهَريـَْرَة، َأاَل َأُدلَُّك َعَلى    -رضي هللا عنه    -)حم( أَبُو ُهَريـَْرَة    -[  1309] قَاَل يلِّ َنيبِّ
؟« قَاَل: قـُْلُت: نـََعْم، فَِّداَك َأيبِّ َوأُمِّّي، قَاَل:   َّللَِّّ  َكلَِّمٍة َكْنٍز مِّْن َكْنزِّ اجْلَنَّةِّ حَتَْت اْلَعْرشِّ َة إِّالَّ ابِّ قَاَل أَبُو    -" َأْن تـَُقوَل: اَل قـُوَّ

  فَإِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل: َأْسَلَم َعْبدِّي، َواْسَتْسَلَم " قَاَل: فـَُقْلُت لَِّعْمٍرو: قَاَل أَبُو بـَْلٍج: قَالَ   -بـَْلٍج: َوَأْحَسُب أَنَُّه قَاَل  
َيبِّ ُهَريـَْرَة:   : }َوَلْواَل إِّْذ َدَخْلَت َجنـََّتكَ َعْمٌرو: قـُْلُت ألِّ َا يفِّ ُسورَةِّ اْلَكْهفِّ َّللَِّّ، فـََقاَل: " اَل، إِّهنَّ َة إِّالَّ ابِّ قـُْلَت    اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ

َّللَِّّ{ ]الكهف:  َة إِّالَّ ابِّ ُ اَل قـُوَّ  َأخرجه مسند أمحد. [ ".39َما َشاَء اَّللَّ
ب: حديث صحيح دون قوله: "تحت العرش"، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي:  [ ]شعي8660 ،8753  ،10736  ،7966 ،8426]مسند: 

ِحيِح، َغْيَر أَ َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: " »َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى َكِلَمٍة ِمْن َكْنِز اْلَجنَِّة   ِبي  ِمْن َتْحِت اْلَعْرِش« ". َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
 َبْلٍج اْلَكِبيِر، َوُهَو ِثَقٌة[ 

 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل َأُدلَُّك َعَلى اَبٍب مِّْن أَبـَْوابِّ اجْلَنَّةِّ؟«  -[  1310] قَاَل: َوَما ُهَو؟    )حم( ُمَعاذ، َأنَّ النَّيبِّ
َة إِّالَّ ابَِّّللَِّّ«.  َأخرجه مسند أمحد.  قَاَل: »اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ

َأْحَمُد،  [ ]شعيب: حسن ل22115،  22099،  21996]مسند:   ،غيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه  َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل    َوالطََّبَراِنيُّ
اُد ْبُن َسَلَمَة َقْبَل ااِلْخِتاَلِط[  َث َعْنُه َحمَّ اِئِب، َوَقْد َحدَّ ِحيِح َغْيَر َعَطاِء ْبِن السَّ  الصَّ

 

: فيما اشرتكن فيه من األحاديث سادس الفرع ال   
فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: جاء رجل إىل رسول هللا -رضي هللا عنه  -)د س( ابن أيب أوىف  -[ 1311]

»إين ال أستطيع أن آُخَذ من القرآن شيئاً، َفعلِّّمين ما ُُيْزُِّئين؟ قال: قل: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا  
ل: اي رسوَل هللا، هذا هلل، فماذا يل؟ قال: ُقْل: اللَّهمَّ اْرمَحين وَعافِّين، واْهدِّين  َأكرب، وال َحوَل وال ُقوة إال ابهللِّ، قا

: َأمَّا هذا فقد مأل يدْيه من  -صلى هللا عليه وسلم -فقال رسوُل هللا  -وقـََبَضهما   -واْرزُقين، فقال: هكذا بَِّيَديه 
 ال هللا؟«اخلري«. أخرجه أبو داود. وانتهت رواية النسائي عند قوله: »إِّ 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده حسن في المتابعات والشواهد[ ]األلباني: حسن[ 2419]جامع: 
 

  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: جاء َأعرايب إِّىل رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)م( سعد بن أيب وقاص    -[  1312]
حاَن هللا  فقال: »َعلِّّمين كالماً أقولُه. قال: قل: ال إِّله إِّال هللاُ َوحَدُه ال شريَك َلُه، هللاُ أكرب كبريًا، واحلمُد هللِّ كثريًا، وسب

، فما يل؟ قال: ُقل: اللَّهمَّ اْغفِّر يل، وارمحين، ربِّّ العاملنَي، ال حوَل وال   قوَة إِّال ابهلل العزيزِّ احلكيم، قال: فهؤالء لريبِّّ
رَتَك«    َواهدِّين، وارزُْقين، فإِّنَّ هؤالء جَتَمُع لك ُدنياَك وآخِّ
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 . ويف روايٍة زايدٌة يف آخره: »وعافِّين«، وشك الراوي فيها. أخرجه مسلم
 [ ]صحيح[ 2420]جامع: 

 
هريرة    -[  1313] أبو  عنه    -)م ت(  رسول هللا  -رضي هللا  قال  قال:  وسلم-:  عليه  َأُقوَل:  -صلى هللا  »ألن   :

 . سبحاَن هللاِّ، واحلمُد هللِّ، وال إِّلَه إِّال هللا، وهللاُ أكرب: أَحبُّ إِّيَلَّ ِما طلعْت عليه الشمس« أخرجه مسلم، والرتمذي
 [ ]صحيح[ 2422]جامع: 

 
على   -صلى هللا عليه وسلم -: »أَنَُّه َدَخَل مع رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)ت د( سعد بن أيب وقاص  -[ 1314]

ُكِّ ِبا هو أَيَسر من هذا وَأفضُل وأبَلُغ؟ قالت: ِبيب أَنَت   -َأو حصى  -امرَأة، وبيدها نوى  ُتسبُِّّح به، وتـَُعدُّ، فقال: ُأخربِّ
سبحان هللا عدد ما خلق هللا يف السماء واألرض وما بينهما، وسبحان هللا عدد ما هو  وأُمِّّي اي رسوَل هللا، قال: قويل: 

خالق، وهللا َأكرب مثل ذلك، واحلمد هلل مثل ذلك، وال إِّله إال هللا مثل ذلك، وال حول وال قوة إال ابهلل مثل ذلك«  
 أخرجه أبو داود. 

وسبحان هللا عدد ما خلق يف األرض، وسبحان هللا عدد ما  ويف رواية الرتمذي: »سبحان هللا عدد ما خلق يف السماء، 
 بني ذلك، وسبحان هللا عدد ما هو خالق... احلديث«

  /1[ ]شعيب: حديث حسن لغيره, وهذا إسناده ضعيف لجهالة خزيمة..... وحسنه الحافظ ابن حجر في "نتائج األفكار" 2423]جامع: 
 [ ]األلباني: ضعيف[  76
 
ُسئَِّل: َأيُّ الكالمِّ    -صلى هللا عليه وسلم-: »َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -أبو ذر الغفاري  )م ت(    -[  1315]

 أفضل؟ قال: ما اصطفى هللا ملالئكته: سبحان هللا وحبمدِّهِّ«. 
النيبُّ   »قال يل  قال:  أخرى  إىل هللا؟ سبحان هللا و -صلى هللا عليه وسلم  -ويف  الكالم  َُك ِبَحبِّّ  ُأخربِّ َأال  حبمده«.  : 

 أخرجه مسلم. 
صلى هللا عليه    -َعاَد َأاب َذرٍّ، وَأن َأاب ذرٍّ عاد رسوَل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية الرتمذي: َأن رسوَل هللا  

   فقال:... وذكر احلديث  هللا؟، فقال: ِبيب أنَت وأُميَّ، َأيُّ الكالم َأحبُّ إىل -وسلم
 [ ]صحيح[ 2424]جامع: 

 
: قال األَغرُّ أبو مسلم: أشهد على أيب سعيد،  -رضي هللا عنهما    -)ت( أبو هريرة، وأبو سعيد اخلدري    -[  1316]

أنه قال: »من قال: ال إله إِّال هللا، وهللا َأكرب، صدَّقه   -صلى هللا عليه وسلم  -وأيب هريرة َأهنما شهَِّدا على رسولِّ هللا  
وإذا قال: ال إِّله إال هللا وحده، قال: يقول هللا: ال إِّله إِّال أان وحدي، وإِّذا قال: ال  ربُّه، وقال: ال إِّله إِّال َأان، وأان أكرب،  

امللك وله   له  إِّال هللا،  إِّله  قال: ال  َأان وحدي ال شريك يل، وإِّذا  إِّال  إِّله  قال هللا: ال  له،  إِّال هللا وحَدُه ال شريك  إِّله 
ك، ويَل احلمُد، وإذا قاَل: ال إِّلَه إِّال هللاُ، وال حوَل وال ُقوَة إِّال ابهللِّ، قال هللا  احلمد، قال هللا تعاىل: ال إِّله إال أان، يَل املل

أخرجه   الناُر«  َتْطَعْمُه  مل  منه  ومات  مرٍض،  يف  قاهلا  من  يقول:  وكان  يب،  إِّال  ُقوَة  وال  َحوَل  وال  أان،  إِّال  إَِّلَه  ال  تعاىل: 
 . الرتمذي
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 حسن[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: حديث 2426]جامع: 
 

: »َلقِّيُت  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)ت( عبد هللا بن مسعود  -[ 1317]
بة، َعذْ  هم: َأن اجلنَة طَيَِّّبُة الرتُّ اء، وأهنا  بُة امل ليلة ُأسرَِّي يب إبراهيَم، فقال يل: ]اي حممُد[، َأْقرِّيْء أُمَّتَك مين السالَم، َوأْخربِّ

   .قِّيعاٌن، وَأنَّ غِّراسها: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب«. أخرجه الرتمذي
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 2428]جامع: 

 

قال:  : »َمن -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما   -)ت( جابر بن عبد هللا  -[ 1318]
 . سبحان هللا العظيم وحبمدِّهِّ، ُغرَِّسْت له َنلٌة يف اجلنة«. أخرجه الرتمذي

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ 2429]جامع: 
 

قال: »من قال: سبحان هللا   -صلى هللا عليه وسلم -: َأن رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 1319]
 وحبمدِّه يف يوم مائَة َمرٍة، ُحطَّت ]عنه[ خطاايه وإن كانت مِّثل زََبدِّ البحر«  

حد يوم القيامة ِبفضَل ِما  ويف ُأخرى قال: »َمن قال: حني ُيْصبح وحني ميسي مائَة مرة: سبحان هللا وحبمده، مل أيت أ 
 . الرتمذيجاء به، إِّال أحد قال مثَل ما قال، أو زاد عليه«. َأخرجه 

 [ ]صحيح[ 2432]جامع: 
 
:  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما  -)ت( عبد هللا بن عمرو بن العاص  -[ 1320]

 »ما على األرض أحد يقول: ال إِّلَه إِّال هللاُ، وهللاُ أكرب، وال َحوَل وال قوَة إِّال ابهلل، إِّال ُكفَِّرت عنه خطاايه، َولو كانتْ 
 . مثل زََبدِّ البْحرِّ«. أخرجه الرتمذي

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 2433جامع: ]
 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: مسعُت رسوَل هللا -رضي هللا عنهما   -)ت( جابر بن عبد هللا  -[ 1321]
 . »َأفضل الذِّكر: ال إِّله إِّال هللا، وأفضُل الدعاءِّ: احلمد هلل«. َأخرجه الرتمذي

 حديث حسن[ ]األلباني: حسن[  [ ]عبد القادر:2434]جامع: 
 
صلى هللا عليه   -: »أن أُم ُسليم غَدت على رسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)ت س( أنس بن مالك  -[ 1322]

ي هللا عْشرًا، وسبِّّحي هللا عشرًا، وامَحدِّيه عشرًا، مث َسلي  -وسلم ، فقالت: علِّّمين كلمات أقوهلُنَّ يف صاليت، فقال: َكربِّّ
، يقول: نعم، نعم«. أخرجه الرتمذي، والنسائ  . يما شْئتِّ

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن اإلسناد[ 2435]جامع: 
 
: »سبحاَن  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)م س( أبو مالك األشعري   -[ 1323]

، والصالُة نور، والصَّدَقُة  ياٌء« َأخرجههللا واحلمُد هللِّ مَتآلن ما بنَي السمواتِّ واألرضِّ  مسلم والنسائي.  بُرَهان، والصرب ضِّ
 [ ]صحيح[ 2439]جامع: 
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صلى   -: قالت: قال لنا رسوُل هللا -رضي هللا عنها  -وكانت من املهاجرات اأُلَول  -)ت د( يسرية  -[ 1324]

ُنَّ َمسؤوالٌت ُمْسَتنطَقاٌت،  -هللا عليه وسلم ، فإِّهنَّ لتَّسبيح، والتَّهليل، والتـَّْقدِّيس، والتكبري، واعقِّدَن ابألاَنملِّ : »عليُكنَّ ابِّ
 َة«. َأخرجه الرتمذي. وال تـَْغُفْلَن، فَتنَسنْي الرمح

»أمرهنَّ أن يُراعِّني ابلتكبري والتَّقديس، والتَّهليل، وَأن يـَْعقِّدن  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية أيب داود: أن النيبَّ  
، فإِّهننَّ َمسؤوالت ُمسَتنطَقاٌت«  ابألانمِّلِّ

 لباني: حسن[ [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده محتمل للتحسين[ ]األ 2441]جامع: 
 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمرَّ بِّهِّ َوُهَو يـَْغرُِّس َغْرًسا، فـََقاَل:   -رضي هللا عنه  -أبو هريرة   )جه(  -[ 1325]
، قَاَل: »َأاَل َأُدلَُّك َعَلى غَِّراٍس َخرْيٍ َلَك مِّْن هَ  « قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل  َذا؟»اَي َأاَب ُهَريـَْرَة، َما الَّذِّي تـَْغرُِّس؟« قـُْلُت: غَِّراًسا يلِّ

ُ َأْكرَبُ، يـُْغَرْس َلكَ  ُ، َواَّللَّ َدٍة َشَجَرٌة يفِّ اجْلَنَّةِّ " أخرجه  اَّللَِّّ، قَاَل: " ُقْل: ُسْبَحاَن اَّللَِّّ، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ، َواَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ  بُِّكلِّّ َواحِّ
 . ماجهابن 

لباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي سنان: واسمه عيسى بن سنان ]األ   [البوصيري: هذا إسناد حسن[ ]3807]ماجة: 
 القسملي[ 

 
رٍي  )جه(  -[ 1326] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ ِمَِّّا َتْذُكُروَن  -رضي هللا عنه   -النـُّْعَمان ْبنِّ َبشِّ

، ُتذَكُِّر بِّ مِّْن َجاَللِّ اَّللَِّّ  ، هَلُنَّ َدوِّيٌّ َكَدوِّيِّّ النَّْحلِّ َعطِّْفَن َحْوَل اْلَعْرشِّ بَِّها، َأَما ُيِّبُّ  التَّْسبِّيَح، َوالتـَّْهلِّيَل، َوالتَّْحمِّيَد يـَنـْ َصاحِّ
 .َأَحدُُكْم َأْن َيُكوَن َلُه َأْو اَل يـََزاَل َلُه َمْن يُذَكُِّر بِّهِّ؟« أخرجه ابن ماجه

 ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[   : إسناده صحيح رجاله ثقات[بوصيري ال[ ]3809]ماجة: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اْسَتْكثُِّروا مَِّن    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  1327] َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
« قِّيَل: َوَما هَِّي اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »اْلمِّلَُّة«، قِّيَل: َوَما هَِّي اَي َرُسوَل اَّللَِّّ  َاتِّ ْلمِّلَُّة«، قِّيَل: َوَما  ؟ قَاَل: »ااْلَباقَِّياتِّ الصَّاحلِّ

َة إِّ  َّللَِّّ«.هَِّي اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »التَّْكبِّرُي، َوالتـَّْهلِّيُل، َوالتَّْسبِّيُح، َوالتَّْحمِّيُد، َواَل َحْوَل َواَل قـُوَّ  َأخرجه مسند أمحد.  الَّ ابِّ
 أحمد وأبو يعلى.. وإسنادهما حسن[ [ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه 11713]مسند:  

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إِّنَّ اَّللََّ   -رضي هللا عنهما    -)حم( أبو سعيد اخلدري َوَأيبِّ ُهَريـَْرَة    -[  1328] َعنِّ النَّيبِّ
ُ َأْكرَبُ "، قَاَل: " َوَمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللَِّّ  َعزَّ َوَجلَّ اْصطََفى مَِّن اْلَكاَلمِّ َأْربـًَعا: ُسْبَحاَن اَّللَِّّ، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ  ُ، َواَّللَّ ، َواَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

قَ  َوَمْن  َذلَِّك،  ْثُل  َفمِّ َأْكرَبُ   ُ اَّللَّ قَاَل:  َوَمْن  َسيَِّّئًة،  عِّْشُروَن  َعْنُه  َوُحطَّ  َحَسَنًة،  عِّْشُروَن  َلُه  فَ ُكتَِّب   ُ اَّللَّ إِّالَّ  إَِّلَه  اَل  ْثُل  اَل:  مِّ
َا َثاَلثُوَن َحَسَنًة، َوحُ  هِّ، ُكتَِّب َلُه هبِّ َا َثاَلثُوَن َسيَِّّئًة ". َذلَِّك، َوَمْن قَاَل: احْلَْمُد َّللَِِّّّ َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي مِّْن قَِّبلِّ نـَْفسِّ    طَّ َعْنُه هبِّ

 اَّللََّ اْصطََفى مَِّن اْلَكاَلمِّ َأْربـًَعا: ُسْبَحاَن اَّللَِّّ، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ،  ويف رواية أخرى، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إِّنَّ 
ُ َأْكرَبُ، َفَمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللَِّّ، َكَتَب اَّللَُّ َلُه عِّْشرِّيَن َحَسَنًة، َأوْ  ُ، َواَّللَّ اَل:   َحطَّ َعْنُه عِّْشرِّيَن َسيَِّّئًة، َوَمْن قَ َواَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
ْثُل َذلَِّك، َوَمْن قَاَل: احْلَْمُد َّللَِِّّّ   ُ، َفمِّ ْثُل َذلَِّك، َوَمْن قَاَل: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ُ َأْكرَبُ، َفمِّ هِّ، ُكتَِّبْت  اَّللَّ َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي، مِّْن قَِّبلِّ نـَْفسِّ

 َلُه َثاَلثُوَن َحَسَنًة، َأْو ُحطَّ َعْنُه َثاَلثُوَن َسيَِّّئًة ". 
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 َأخرجه مسند أمحد. 
َوِرَجاُلُهَما    [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي:8012،  11304،  11327،  8093]مسند:  

ِحيِح[   ِرَجاُل الصَّ
 

" مَخٌْس َبٍخ َبٍخ: ُسْبَحاَن   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  -رضي هللا عنه    -)حم( أبو أَُماَمَة    -[  1329]
ُ َأْكرَبُ، َواْلَوَلُد الصَّالُِّح مَيُوُت لِّلرَُّجلِّ فـَيَ  ُ، َواَّللَّ ُبُه ".اَّللَِّّ، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ، َواَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ  َأخرجه مسند أمحد.  ْحَتسِّ

 [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ 22178]مسند:  
 

عن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أنه قَاَل: " َمْن قَاَل: احْلَْمُد َّللَِِّّّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو أَُماَمَة     -[  1330]
، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ مِّْلَء َما يفِّ السََّماَواتِّ َعَدَد َما َخَلَق، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ مِّْلَء َما َخَلَق، َواحلَْ  ْمُد َّللَِِّّّ َعَدَد َما يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ

، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ َعَدَد َما َأْحَصى كَِّتابُُه، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ مِّْلَء َما َأْحَصى كَِّتابُُه، َواحْلَْمُد   ، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ مِّْلَء  َّللَِِّّّ َعَدَد ُكلِّّ َشْيءٍ َواأْلَْرضِّ
ثْـَلَها فََأْعظِّْم َذلَِّك ".  َأخرجه مسند أمحد. ُكلِّّ َشْيٍء، َوُسْبَحاَن اَّللَِّّ مِّ

صاحب    -وهو ابن أبي الجعد األشجعي الكوفي-[ ]شعيب: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن سالمًا  22144]مسند: 
ِحيِح[ تدليس وإرسال، ولم يصرح   بسماعه من أبي أمامة[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »أَلَْن َأذُْكَر اَّللََّ تـََعاىَل مِّْن    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو أَُماَمَة    -[  1331]

  ُ  َصاَلةِّ اْلَعْصرِّ إِّىَل َوُأَهلُِّّل َوُأَسبُِّّح، َأَحبُّ إِّيَلَّ مِّْن َأْن َأْعتَِّق َأْربـًَعا مِّْن َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل، َوأَلَْن َأذُْكَر اَّللََّ مِّنْ طُُلوعِّ الشَّْمسِّ ُأَكربِّّ
 َأْن َتغِّيَب الشَّْمُس َأَحبُّ إِّيَلَّ مِّْن َأْن َأْعتَِّق َكَذا وََكَذا مِّْن َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل«.

ُُه َوَأمْحَُدُه َوُأَسبُِّّحُه َوُأَهلُِّّلُه َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّ ويف رو  ْمُس َأَحبُّ إِّيَلَّ مِّْن َأْن َأْعتَِّق  اية أخرى، قَاَل: »أَلَْن َأقْـُعَد َأذُْكُر اَّللََّ َوُأَكربِّّ
تـَغْ  اْلَعْصرِّ َحَّتَّ  بـَْعدِّ  َومِّْن  إِّمْسَاعِّيَل،  َوَلدِّ  َأْكثـََر مِّْن  َأْو  َوَلدِّ  رَقـَبَـَتنْيِّ،  َأْرَبَع رِّقَاٍب مِّْن  َأْعتَِّق  َأْن  إِّيَلَّ مِّْن  َأَحبُّ  ُرَب الشَّْمُس 

 إِّمْسَاعِّيَل«.
 َأخرجه مسند أمحد.  

َواَيِة  22194،  22185]مسند:   الرِّ ِبَنْحِو  َوالطََّبَراِنيُّ  َأْحَمُد،  ُكلَُّه  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  وهذا  لغيره،    الثَّاِنَيِة، [ ]شعيب: حسن 
 َوَأَساِنيُدُه َحَسَنٌة[ 

 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َأفْ   -[  1332] ِّّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َعنِّ النَّيبِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  َضُل اْلَكاَلمِّ  )حم( بـَْعضِّ َأْصَحابِّ النَّيبِّ

ُ َأْكرَبُ«.ُسْبَحاَن اَّللَِّّ، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ، َواَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَُّ   َأخرجه مسند أمحد.  ، َواَّللَّ
 [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح[ 16412]مسند:  

 

ْرَداءِّ   -[  1333] ْرَداءِّ: ُمقِّيٌم    -رضي هللا عنه    -  )حم( أبو الدَّ ْرَداءِّ رَُجٌل، فـََقاَل أَبُو الدَّ يبِّ الدَّ فـََنْسَرَح، َأْم  قَاَل: نـََزَل ِبَِّ
ْنُه َلَزوَّْدتُ  ُد َما ُهَو َأْفَضُل مِّ َك، أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ظَاعٌِّن فـَنَـْعلَِّف؟ قَاَل: َبْل ظَاعٌِّن. قَاَل: فَإِّيّنِّ َسأَُزوُِّدَك زَاًدا َلْو َأجِّ

َرةِّ، ُنَصلِّّي َوُيَصلُّوَن، َوَنُصوُم َوَيُصوُموَن، َويـََتَصدَُّقوَن َواَل    َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َذَهَب اأْلَْغنَِّياءُ  نـَْيا َواآْلخِّ لدُّ ابِّ
َلَك، َومَلْ يُْدرِّ   فـََعَل  ْكَك َأَحٌد بـَْعَدَك، إِّالَّ َمنْ نـََتَصدَُّق قَاَل: " َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َشْيٍء إِّْن أَْنَت فـََعْلَتُه، مَلْ َيْسبِّْقَك َأَحٌد َكاَن قـَبـْ

 َثاَلثِّنَي َتْكبِّريًَة ". الَّذِّي تـَْفَعُل: ُدبـَُر ُكلِّّ َصاَلٍة َثاَلاًث َوَثاَلثِّنَي َتْسبِّيَحًة، َوَثاَلاًث َوَثاَلثِّنَي حَتْمِّيَدًة، َوَأْربـًَعا وَ 
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ْرَداءِّ ُمقِّيٌم فـَُنْسرُِّج، َأْو ظَاعِّ  ٌن فـَنَـْعلُِّف؟ قَاَل: فَإِّْن قَاَل  ويف رواية أخرى، أَنَُّه إَِّذا َكاَن نـََزَل بِّهِّ َضْيٌف قَاَل: يـَُقوُل َلُه: أَبُو الدَّ
ًئا َخرْيًا مِّْن َشْيٍء َأَمَراَن بِّهِّ َرُسوُل اَّللَِّّ  ُد َلَك َشيـْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َذَهَب  َلُه: ظَاعٌِّن قَاَل َلُه: َما َأجِّ

اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقاَل  وََكَذا،  وََكَذا  جُنَاهُِّد،  َواَل  َوُُيَاهُِّدوَن  حَنُجُّ،  َواَل  َُيُجُّوَن،  أْلَْجرِّ،  ابِّ َأاَل  اأْلَْغنَِّياُء   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   
ُوا اَّللََّ َأْربـًَعاَأُدلُُّكْم عَ  ُهْم: َأْن ُتَكربِّّ نـْ ُتْم مِّْن َأْفَضلِّ َما ُيِّيُء بِّهِّ َأَحٌد مِّ ئـْ َوَثاَلثِّنَي، َوُتَسبُِّّحوُه َثاَلاًث،    َلى َشْيٍء إِّْن َأَخْذمُتْ بِّهِّ، جِّ

 محد. َأخرجه مسند أ َوَثاَلثِّنَي َوحَتَْمُدوُه َثاَلاًث َوَثاَلثِّنَي، يفِّ ُدبُرِّ ُكلِّّ َصاَلٍة ".
  [ ]شعيب: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، 27515،  21709]مسند:  

ِحيِح[   َوَأَحُد َأَساِنيِد الطََّبَراِنيِّ ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 
ٌّ، َعَلْيهِّ ُجبٌَّة مِّْن    -  مارضي هللا عنه  -  )حم( َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمٍرو -[  1334] َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْعَرايبِّ قَاَل: أََتى النَّيبِّ

َبُكْم َهَذا يُرِّيُد َأنْ  يـَْرَفَع ُكلَّ رَاٍع اْبنِّ رَاٍع، َوَيَضَع ُكلَّ فَارٍِّس   طََيالَِّسٍة، َمْكُفوَفٌة بِّدِّيَباٍج، َأْو َمْزُرورٌَة بِّدِّيَباٍج، فـََقاَل: إِّنَّ َصاحِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُمْغَضًبا، فََأَخَذ ِبََِّجامِّعِّ ُجبَّتِّهِّ، فَاْجَتَذبَُه، وَ  ُّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: »اَل َأَرى َعَلْيَك ثَِّياَب َمْن اَل  اْبنِّ فَارٍِّس فـََقاَم النَّيبِّ

، َدَعا ابـْنَـْيهِّ،  ُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَجَلَس، فـََقاَل: " إِّنَّ نُوًحا َعَلْيهِّ السَّاَلُم َلمَّا َحَضَرْتُه اْلَوفَاةُ يـَْعقُِّل«، مثَّ رََجَع َرُسو 
، َوَأهْنَاُكَما َعنِّ اثـْنَـَتنْيِّ، أَ  ثـْنَـَتنْيِّ يََّة، آُمرُُكَما ابِّ ٌر َعَلْيُكَما اْلَوصِّ ْركِّ َواْلكِّرْبِّ، َوآُمرُُكَما بِّاَل إَِّلَه إِّالَّ فـََقاَل: إِّيّنِّ قَاصِّ هْنَاُكَما َعنِّ الشِّّ

َعْت اَل إَِّلَه إِّالَّ  ، َوُوضِّ َعْت يفِّ كِّفَّةِّ اْلمِّيَزانِّ ُ، فَإِّنَّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرَض َوَما فِّيهَِّما َلْو ُوضِّ ُ يفِّ اْلكِّفَّةِّ اأْلُْخَرى، َكاَنْت    اَّللَّ اَّللَّ
َوَلوْ  َلقَ َأْرَجَح،  َأْو  َها،  َلَفَصَمتـْ َعَلْيهَما،   ُ اَّللَّ إِّالَّ  إَِّلَه  اَل  َعْت  فـَُوضِّ َحْلَقًة،  َواأْلَْرَض َكانـََتا  السََّماَواتِّ  َأنَّ  َوآُمرُُكَما    َها،  َصَمتـْ

َا يـُْرَزُق ُكلُّ َشْيٍء ". َا َصاَلُة ُكلِّّ َشْيٍء،، َوهبِّ َْمدِّهِّ، فَإِّهنَّ  ه مسند أمحد. َأخرج بُِّسْبَحاَن اَّللَِّّ َوحبِّ
 [ رجال أحمد ثقات. ]الهيثمي:  [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[7101]مسند:  

 

يَلٍة،    -رضي هللا عنه    -  )حم( َعلِّيٍّ   -[  1335] َمِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َلمَّا َزوََّجُه فَاطَِّمَة بـََعَث َمَعُه ِبِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َواَّللَِّّ  يـَْوٍم:  َذاَت  لَِّفاطَِّمَة  َعلِّيٌّ  فـََقاَل  َوَجرََّتنْيِّ،  َقاٍء  َوسِّ َورََحَينْيِّ  لِّيٌف  َحْشُوَها  َأَدٍم  مِّْن  َلَقدِّ    َووَِّساَدٍة،  َحَّتَّ  َسنَـْوُت  َلَقْد 

، فَاْذَهيبِّ فَاْسَتْخدِّمِّيهِّ، فـََقاَلْت: َوَأاَن َواَّللَِّّ   ُ َأاَبكِّ بَِّسيبٍْ َقْد َطَحْنُت َحَّتَّ جَمََلْت َيَداَي،  اْشَتَكْيُت َصْدرِّي، قَاَل: َوَقْد َجاَء اَّللَّ
فـََقاَل:   َوَسلََّم،  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َتْسأََلُه  فَأََتتِّ  َأْن  َواْسَتْحَيْت  َعَلْيَك،  َُسلَِّّم  ْئُت ألِّ قَاَلْت: جِّ بـُنَـيَُّة؟«  َأْي  َجاَء بِّكِّ  »َما 

َناُه مجِّيًعا، فـََقاَل َعلِّيٌّ: اَي َرُسو  ؟ قَاَلْت: اْسَتْحيَـْيُت َأْن َأْسأََلُه، فَأَتـَيـْ نَـْوُت َحَّتَّ َل اَّللَِّّ، َواَّللَِّّ َلَقْد سَ َورََجَعْت، فـََقاَل: َما فـََعْلتِّ
ُ بَِّسيبٍْ َوَسَعٍة فَأَ  ْخدِّْمَنا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ اْشَتَكْيُت َصْدرِّي، َوقَاَلْت فَاطَِّمُة: َقْد َطَحْنُت َحَّتَّ جَمََلْت َيَداَي، َوَقْد َجاَءَك اَّللَّ

ُد َما أُْنفُِّق َعَلْيهِّْم، َوَلكِّينِّّ أَبِّيُعُهْم َوأُْنفُِّق  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َواَّللَِّّ اَل ُأْعطِّيُكَما َوَأدَُع َأْهَل الصُّ  فَّةِّ َتْطَوى بُُطوهُنُْم، اَل َأجِّ
َقطِّيَفتِّهِّمَ  يفِّ  َدَخاَل  َوَقْد  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى   ُّ النَّيبِّ فََأََتُُهَا  فـََرَجَعا،  َأَْثَاهَنُْم«  تَ َعَلْيهِّْم  رُُءوَسُهَما  َغطَّْت  إَِّذا  َكشََّفْت ا، 

؟«  َأْقَداُمُهَما، َوإَِّذا َغطََّيا َأْقَداَمُهَما َتَكشََّفْت رُُءوُسُهَما، فـَثَارَا، فـََقاَل: »َمَكاَنُكَما« مثَّ قَاَل: »َأاَل  َرْيٍ ِمَِّّا َسأَْلُتَماينِّ  ُأْخربُُِّكَما ِبِّ
فـََقاَل: رْبِّيُل«،  َعلََّمنِّيهِّنَّ جِّ فـََقاَل: »َكلَِّماٌت  بـََلى.  َانِّ    قَااَل:  َوُتَكربِّّ َعْشًرا،  َوحَتَْمَدانِّ  َعْشًرا،  َصاَلٍة  ُدبُرِّ ُكلِّّ  »ُتَسبَِّّحانِّ يفِّ 

وََكربَِّّ  َوَثاَلثِّنَي،  َثاَلاًث  َوامْحََدا  َوَثاَلثِّنَي،  َثاَلاًث  َفَسبَِّّحا  ُكَما  فَِّراشِّ إِّىَل  َأَويـُْتَما  َوإَِّذا  اَّللَِّّ َعْشًرا،  »فـََو  قَاَل:  َوَثاَلثِّنَي«  َأْربـًَعا  َما  ا   
ُ  تـَرَْكتـُُهنَّ ُمْنُذ َعلََّمنِّيهِّنَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم« قَاَل: فـََقاَل َلُه اْبُن اْلَكوَّاءِّ:   فِّنَي؟ فـََقاَل: »قَاتـََلُكمِّ اَّللَّ َلَة صِّ َواَل لَيـْ

فِّنَي«. َلَة صِّ ، نـََعْم، َواَل لَيـْ  أمحد. َأخرجه مسند  اَي َأْهَل اْلعَِّراقِّ
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َسَلَمةَ 838]مسند:   ْبُن  اُد  ِمْنُه َحمَّ َسِمَع  َوَقْد  اِئِب،  ْبُن السَّ َوِفيِه َعَطاُء  َأْحَمُد،  َرَواُه  اْخِتاَلِطِه،   [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي:    َقْبَل 
 َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت[ 

 

، َوَسبََّح َوَدَعا،  )حم( َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمٍرو، َأنَّ رَُجاًل قَاَل: َذاَت يـَْوٍم، َوَدَخَل الصَّاَلَة: احْلَْمُد َّللَِِّّّ مِّْلَء السََّماءِّ   -[  1336]
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َلَقْد رَأَْيُت فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن قَائُِّلُهنَّ؟« فـََقاَل الرَُّجُل: َأاَن، فـََقا َل النَّيبِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  اْلَماَلئَِّكَة تـََلقَّى بِّهِّ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا«.
اِئِب َوُهَو ِثَقةٌ 7060، 6632]مسند:    اْخَتَلَط، َوَلِكنَُّه ِمْن ِرَواَيةِ   [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوِفيِه َعَطاُء ْبُن السَّ

اٌد َسِمَع ِمْنُه َقْبَل ااِلْخِتاَلِط[  اِد ْبِن َسَلَمَة َعْن َعَطاٍء، َوَحمَّ  َحمَّ
 

َتْشَتكِّي إِّلَ   -[  1337] ِّّ اَّللَِّّ  َزَعَمْت َأنَّ فَاطَِّمَة، َجاَءْت إِّىَل َنيبِّ ْعُت أُمَّ َسَلَمَة، حُتَدُِّث  ْيهِّ اخلِّْدَمَة،  )حم( َشْهٌر، قَاَل: مسِّ
ُن مَ  َعَلْيهِّ  فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َواَّللَِّّ َلَقْد جمَِّلْت َيَداَي مَِّن الرََّحى، َأْطَحُن َمرًَّة، َوَأْعجِّ رًَّة، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َفسَ   ، َمْضَجَعكِّ َلزِّْمتِّ  إَِّذا  َذلَِّك:  مِّْن  َخرْيٍ  َعَلى  َوَسَأُدلُّكِّ   ، أيَْتِّكِّ ًئا  َشيـْ  ُ اَّللَّ يـَْرزُْقكِّ  إِّْن   " َوَثاَلثِّنَي،  َوَسلََّم:  َثاَلاًث  ي اَّللََّ  بِّّحِّ
ِّي َثاَلاًث َوَثاَلثِّنَي،  ،  وََكربِّّ ، َوإَِّذا َصلَّْيتِّ َصاَلَة الصُّْبحِّ :    َوامْحَدِّي َأْربـًَعا َوَثاَلثِّنَي، َفَذلَِّك مِّاَئٌة، فـَُهَو َخرْيٌ َلكِّ مَِّن اخْلَادِّمِّ فـَُقويلِّ

ُ َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، ُُيْيِّي َوميِّيُت، بَِّيدِّهِّ اخلَْ  رْيُ، َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر. َعْشَر َمرَّاٍت  اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
ُهنَّ ُتْكَتُب َعْشَر َحسَ  نـْ َدٍة مِّ ، فَإِّنَّ ُكلَّ َواحِّ ، َوَعْشَر َمرَّاٍت بـَْعَد َصاَلةِّ اْلَمْغرِّبِّ َناٍت، َوحَتُطُّ َعْشَر َسيَِّّئاٍت،  بـَْعَد َصاَلةِّ الصُّْبحِّ

ُهنَّ َكعِّْتقِّ   نـْ َدٍة مِّ رْ وَُكلُّ َواحِّ َب َذلَِّك اْليَـْوَم َأْن يُْدرَِّكُه إِّالَّ َأْن َيُكوَن الشِّّ ُك، اَل إَِّلَه رَقـََبٍة مِّْن َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل، َواَل ُيِّلُّ لَِّذْنٍب ُكسِّ
، َما َبنْيَ َأْن تـَُقولِّيهِّ ُغْدَوًة إِّىَل َأْن تـَُقولِّيهِّ  ُ َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َوُهَو َحَرُسكِّ يًَّة، مِّْن ُكلِّّ َشْيطَاٍن، َومِّْن ُكلِّّ ُسوٍء   إِّالَّ اَّللَّ َعشِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  ".
  [ ]شعيب: طلب فاطمة رضي هللا عنها الخادم، وما دلَّها عليه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم من الذكر إذا لزمت مضجعها. 26551]مسند:  

  ، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه َأْخَصَر ِمْنُه َوَقاَل: " ِهَي َتْحُرُسِك ". َمَكاَن " َوُهَو ". َوِإْسَناُدُهَما صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمدُ 
 َحَسٌن[ 

 

 -صلى اهلل عليه وسلم    -يف الصالة على النيب    الفرع السابع: 
: »َمْن صلَّى  -هللا عليه وسلمصلى  -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)م ت د س( أبو هريرة    -  [1338]

َدة َصلى هللاُ عليه َعْشرًا«. أخرجه مسلم، والرتمذي وأَبُو داود، والنسائي  . عليَّ واحِّ
 [ ]صحيح[ 2472]جامع: 

 
قال: »َمن صلَّى عليَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ -رضي هللا عنه    -)س( أنس بن مالك  -[ 1339]

]صالة[ واحدة، َصلى هللاُ عليه َعْشَر َصَلَواٍت، وُحطَّت عنه َعْشُر َخطيئاٍت، ورُفَِّعْت له َعْشُر َدرََجاٍت«. أخرجه  
 . النسائي
 إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: 2473]جامع: 

 

»جاَء َذاَت يوٍم والبِّْشُر يف   -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)س( أبو طلحة   -[ 1340]
يَك أَنَُّه ال ُيَصلِّّي  َوْجههِّ، فُقلنا: إِّانَّ لََنرى البِّْشَر يفِّ َوْجهَِّك؟ قال: إِّنَُّه َأََتين املََلُك، فقال: اَي حُممُد، إِّنَّ رَبَك يق وُل: َأَما يـُْرضِّ
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 . عليَك أحٌد إِّال صلَّيُت عليه َعْشرًا، وال ُيَسلِّّم عليَك أحٌد إِّال َسلَّْمُت عليه عشرًا«. أخرجه النسائي
 شواهد يرتقي بها للحسن أو الصحيح[ ]األلباني: حسن[  وللحديث[ ]عبد القادر: في سنده مجهول 2474]جامع: 

 

: »البخيُل  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه   -علي بن أيب طالب  )ت( -[ 1341]
 . َمن ذُكِّْرُت عِّنَدُه فـََلْم ُيَصلِّّ َعَليَّ«. َأخرجه الرتمذي

 [ ]عبد القادر: حديث حسن لطرقه وشواهده[ ]األلباني: صحيح[2476]جامع: 
 

: »إِّنَّ هلل  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه   -)س( عبد هللا بن مسعود  - [1342]
نَي يف األرضِّ يـُبَـلُِّّغوين من أُمَّيت السالَم«. أخرجه النسائي  . تعاىل َمالئِّكة َسيَّاحِّ

 [ ]عبد القادر: صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 2477]جامع: 
 

يقول: »ال جَتَْعُلوا   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: مسعُت رسوَل هللا  -ضي هللا عنه ر  -)س( أبو هريرة   - [1343]
ُتم«.  ُلُغين َحيُث ُكنـْ ، فَإِّنَّ َصالَتُكم تـَبـْ  . َأخرجه النسائي بـُُيوَتكم قُبورًا، وال جَتَْعلوا َقرْبِّي عِّيدا، وَصلُّوا َعَليَّ

 غيره، وهذا إسناد حسن[  [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: صحيح ل2478]جامع: 
 

؟ قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: »أاَن َسألُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)س( زيد بن خارجة    -  [1344]
، فَاْجَتهُِّدوا يفِّ الدَُّعاءِّ، وقولوا: اللَّهمَّ َصلِّّ على حُممٍد، َوَعَلى آلِّ حُمَمد«. أخرجه النسائي  . َصلُّوا َعَليَّ

نَي َعرََّس َعَلى  َخالُِّد ْبُن  ويف رواية يف مسند أمحد عن   َسَلَمَة، َأْن َعْبَد احْلَمِّيدِّ ْبَن َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، َدَعا ُموَسى ْبَن طَْلَحَة حِّ
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ فـََقاَل مُ   َخارَِّجَة  وَسى: َسأَْلُت زَْيَد ْبنَ اْبنِّهِّ، فـََقاَل: اَي َأاَب عِّيَسى، َكْيَف بـََلَغَك يفِّ الصَّالةِّ َعَلى النَّيبِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل زَْيٌد: َأاَن َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   ي: َكْيَف الصَّاَلُة  َعنِّ الصَّالةِّ َعَلى النَّيبِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم نـَْفسِّ
ْك َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آلِّ حُمَمٍَّد، َكَما اَبرَْكَت َعَلى إِّبـَْراهِّيَم إِّنََّك محِّيٌد  َعَلْيَك؟ قَاَل: " َصلُّوا َواْجَتهُِّدوا، مثَّ ُقوُلوا: اللَُّهمَّ اَبرِّ 

 جمِّيٌد ". َأخرجه مسند أمحد. 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[1714[ ]مسند: 2479]جامع: 

 

َخَرَج َرُسو   -[  1345] قَاَل:  ْبنِّ َعْوٍف،  الرَّمْحَنِّ  َعْبدِّ  َفَدَخَل،  )حم(  حَنَْو َصَدقَتِّهِّ  َوَسلََّم، فـَتَـَوجََّه  َعَلْيهِّ  ُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
ًدا، فََأطَاَل السُُّجوَد َحَّتَّ ظَنَـْنُت َأنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ قـََبَض نـَْفَسُه   َلَة َفَخرَّ َساجِّ فِّيَها، َفَدنـَْوُت مِّْنُه، مثَّ َجَلْسُت  فَاْستَـْقَبَل اْلقِّبـْ

يُت َأْن  َع رَْأَسُه، فـََقاَل: »َمْن َهَذا؟« قـُْلُت َعْبُد الرَّمْحَنِّ، قَاَل: »َما َشْأُنَك؟« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َسَجْدَت سَ فـََرفَ  ْجَدًة َخشِّ
َأَتَ  َعَلْيهِّ السَّالُم،  رْبِّيَل  إِّنَّ جِّ فـََقاَل: "  فِّيَها،  نـَْفَسَك  قـََبَض  َقْد  َعزَّ َوَجلَّ   ُ إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ  َيُكوَن اَّللَّ فـََقاَل:   ، فـََبشََّرينِّ ينِّ 

َفَسَجْدُت َّللَِِّّّ َعزَّ َوَجلَّ  َعَلْيهِّ،  َعَلْيَك َسلَّْمُت  َسلََّم  َوَمْن  َعَلْيهِّ،  َعَلْيَك َصلَّْيُت  َمْن َصلَّى  ُشْكًرا ". يـَُقوُل:  َأخرجه مسند     
 أمحد.

 لغيره[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات[ [ ]شعيب: حسن 1663، 1662، 1664]مسند:  
 

 أو مؤقتة   مضافة فضل أدعية  يف    : الثامن الفرع  
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قال: »ُمَعقِّّباٌت ال   -صلى هللا عليه وسلم-: أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)م ت س( كعب بن عجرة  -[ 1346]
ُدبـَُر كلِّّ صالة: َثالٌث وثالثوَن َتسبيحة، وثالٌث وثالثوَن حَتْميَدة، وَأربٌع وثالثوَن تكبريَة«    -فَاعُِّلهنَّ  أو    -خيِّيُب قَائُِّلُهنَّ  

 .أخرجه مسلم، والرتمذي، والنسائي
 [ ]صحيح[ 2194]جامع: 

 
»َمْن َسبََّح يف ُدبُرِّ  : -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة   -[ 1347]

ْثَل زََبدِّ الَبحرِّ«. أخرجه ال اَئَة ََتليَلٍة، ُغفِّرْت له ُذنُوبُه، ولو كانت مِّ  . نسائيصالةِّ الَغَداةِّ مِّاَئَة َتسبيَحٍة، وَهلََّل مِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده ضعيف[ ]األلباني: صحيح اإلسناد[ ]الرسالة: صحيح[ 2196]جامع: 

 
ريَن أَتـَْوا رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -د( أبو هريرة  )خ م ط    -[  1348] -صلى هللا عليه وسلم  -: »أنَّ فُقَراَء املُهاجِّ

، فقال: وَما َذاَك؟ قالوا: ُيَصلُّوَن كما ُنَصلي،   ويصوموَن  ، فقالوا: َقد َذهَب أهُل الدُّثورِّ ابلدَّرََجاتِّ الُعلى، والنعيمِّ املُقِّيمِّ
: أَفال ُأَعلُِّّمكم شيئاً  -صلى هللا عليه وسلم  -وَن وال نـََتَصدَُّق، ويعتِّقوَن وال نَعتق، فقال رسوُل هللاِّ  كما َنصوُم، ويـََتَصدَّقُ 

م؟ قالوا: بلى اي  ُتدرِّكوَن بِّهِّ َمْن َسبَـَقكم، وَتْسبُِّقوَن بِّهِّ َمْن بـَْعدَكم، وال يكوُن َأَحٌد أفَضَل مِّنكم إال َمْن َصَنَع مِّثَل َما َصَنعتُ 
وَن وحَتَْمدوَن ُدبـَُر ُكلِّّ صالٍة ثالاثً وثالثنَي َمرَّة، قال أبو صاحل: فـََرَجَع فـَُقَراُء املُ رسوَل   ريَن  هللا، قال: ُتسبحوَن وُتَكربِّّ َهاجِّ

ثْـَلُه، فقال رسو -صلى هللا عليه وسلم  -إىل رسولِّ هللا   ا فـََعْلَنا، َففَعلوا مِّ -ُل هللا  ، فقالوا: مَسَع إخَوانُنا أْهُل األْموالِّ ِبِّ
 : ذلك َفضُل هللاِّ يُؤتِّيهِّ َمْن َيَشاُء«. -صلى هللا عليه وسلم

َْت، إَّنا قاَل لك: »ُتَسبُِّّح هللا ثالاثً وثالثنَي، وحَتَْمُد هللاَ   ثالاثً قال مُسَيٌّ: َفَحدَّْثُت بَعَض أهلي هبذا احلديث، فقال: َوُهِّ
ُ هللَا أربعاً وثالثنَي، فـََرَجع ُت إىل أيب صاحل، فقلُت له ]ذلك[، فَأَخَذ بَيدي، وقال: هللاُ أكرُب، وُسبحاَن هللاِّ،  وثالثنَي، وُتَكربِّّ

ُلَغ مِّْن مجِّيعِّهِّنَّ ثالاثً وثالثني«.   واحلمُد هلل، هللاُ أكرُب، وسبحاَن هللاِّ واحلمُد هلل، حَّت تـَبـْ
صلى  -ن«، وما قالوا، وقال هلم رسوُل هللاِّ  هذا لفظ مسلم، وليس عند البخاري قول أيب صاحل: »فـََرَجَع فُقَراُء املهاجري

 . -هللا عليه وسلم
نَـَنا، فقال بعُضنا: نُ  َسبُح ثالاثً  وعنده بعد قوله: »ُتَسبُِّّحوَن وحَتَْمُدوَن وُتكربوَن َخلَف كلِّّ صالٍة ثالاثً وثالثني« فَاْختَـَلفنا بـَيـْ

فـََرَجْعُت إليه، فقال: تقول: »سبحاَن هللاِّ، واحلمُد هللِّ، وهللاُ أكرُب حَّت وثالثني، ونَُكرُب أربعاً وثالثني، وحَنَْمُد ثالاثً وثالثني، 
 يُكوَن مْنهنَّ كلِّّهنَّ ثالاثً وثالثنَي«.

، وقال فيه: »ُتَسبُِّّحوَن يف  -صلى هللا عليه وسلم   -ويف رواية البخاري مثل أوله من قول فقراء املهاجرين، وقول النيبِّّ  
 وحَتَْمُدوَن َعشرًا، وُتَكربوَن َعشرًا«.  ُدبُرِّ ُكلِّّ صالٍة َعشراً 

 ويف رواية ملسلم حنوه. 
 ويف أخرى يقول ُسَهيل: »إحدى عْشَرَة، إِّحدى عْشرَة، إحدى عْشرة«. 

: »َمن َسبََّح يف ُدبُرِّ كلِّّ صالٍة ثالاثً وثالثنَي، َومحَِّد هللَا -صلى هللا عليه وسلم  -ويف أخرى ملسلم قال: قال رسوُل هللا  
َوحَدهُ ثالاثً  إلَه إال هللاُ  املائِّةِّ: ال  مَتاَم  تِّْسَعٌة وتِّْسُعوَن، مث قال:  فَتِّْلَك  وثالثنَي،  َلُه     وثالثنَي، وَكربََّ هللَا ثالاثً  َلُه،  ال َشرِّيَك 

ْثَل زََبدِّ الَبْحرِّ«.   املُْلُك، وَلُه احلمُد، وهو على كل شيٍء َقديٌر، ُغفَِّرْت َلُه َخطَاايُه، وإن كاَنت مِّ
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قال رسول هللا   قال:  املوطأ  وثالثنَي، وكربَّ ثالاثً  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية  ُدبـَُر كلِّّ صالٍة ثالاثً  َسبََّح  : »َمن 
كلِّّ شيٍء  ، وهو على  وثالثني، َومحَِّد ثالاثً وثالثنَي، وَختَم املِّاَئَة بـ: ال إِّلَه إال هللاُ وحَدُه ال َشريَك َلُه، َلُه املُْلُك، وَلُه احلمدُ 

 َقديٌر، ُغفَِّرْت َلُه ُذنُوبُُه، وَلو كانت مِّثَل زََبدِّ البحرِّ«. 
ويف رواية أيب داود: قال أبو هريرة: قال أبو َذّر: »اي رسوَل هللا، َذهَب أصحاُب الدُّثورِّ ابأُلُجورِّ، ُيَصلُّوَن كما ُنَصلِّّي، 

يـََتَصدَُّقونَ  َأْمواٍل  نـََتَصدَُّق بِّهِّ، فقال رسوُل هللا  ويصوموَن كما َنصوم، وهَلُم َفْضُل  َماٌل  لََنا  َا، وليَس  صلى هللا عليه    - هبِّ
ْثلِّ َعَملَِّك؟ قا-وسلم نَّ َمْن َسبَقَك، وال يَلَحقك َمن َخْلَفَك، إال من َأخَذ ِبِّ ل: : اي أاب َذٍر، أال ُأَعلمَك َكلماٍت ُتْدرُِّك هبِّ

 صالٍة ثالاثً وثالثنَي، وحَتَْمُدُه ثالاثً وثالثنَي، وُتَسبُحه َثالاثً وثالثنَي، وخَتْتُِّمها بِـّ: بَلى اي رسول هللا، قال: ُتكرُب هللَا ُدبـَُر كلِّّ 
مثَل زََبدِّ   ال إَِّلَه إِّال هللاُ وحَدُه ال َشريَك َله، له امللك، وَلُه احلمُد، وهو على كلِّّ شيٍء َقديٌر: ُغفَِّرت َلُه ُذنُوبُُه، ولو كانت

   .الَبحرِّ«
 [ ]صحيح[ 2197 ]جامع:

 
صلى هللا عليه  -: قال: »جاء الُفَقَراُء إىل رسولِّ هللا  -رضي هللا عنهما    -)ت س( عبد هللا بن عباس    -[  1349]

، فقالوا: اي رسول هللا، إنَّ األغنياَء ُيَصلُّوَن كما ُنصلي، ويصوموَن كما َنصوم، وهلم أْمواٌل يَعتِّقوَن ويـََتَصدَُّقوَن،  -وسلم
لَّيُتْم، فقولوا: سبحاَن هللا ثالاثً وثالثنَي َمرَّة، واحلمد هلل ثالاثً وثالثني مرة، وهللا أكرب أربعاً وثالثني مرة، وال قال: فإذا صَ 

 . إله إال هللاُ عشر َمرَّاٍت، فإنكم ُتْدرِّكوَن به َمن َسبَـَقكم، وال َيسبُِّقُكْم َمْن بَعدَكم«. أخرجه الرتمذي، والنسائي
يهما رجٌل ُمسلٌم إال َدخَل    -صلى هللا عليه وسلم   -الرتمذي: وقد روي عن النيبِّّ  وقال   أنه قال: »َخصَلَتانِّ ال ُُيصِّ

وُيَسبُح هللا وثالثني،  أربعاً  ويَُكربُُه  وثالثني،  ثالاثً  وثالثني، وُيمُدُه  ثالاثً  ُدبُر كلِّّ صالٍة  ُيسبُِّّح هللَا يف  َمنامِّهِّ  اجلنََّة:  عِّنَد   
 َُيَْمُدُه عشرًا، ويَكربُُه عشرًا«. عشرًا، و 
 [ ]عبد القادر: حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]األلباني: ضعيف اإلسناد[ 2198]جامع: 

 

قال: »َمْن قال يف ُدبُرِّ   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه    -)ت( أبو ذر الغفاري   -[ 1350]
رِّْجَليهِّ قبل َأْن يَتكلََّم: ال إله إال هللا وحَدُه ال شريك له، َلُه املُْلُك، وَلُه احلَْمُد، ُُييي، ومُييُت وهو  صالةِّ الَفْجرِّ وهَو اَثٍن 

على كلِّّ شيٍء َقديٌر، َعْشَر َمراٍت: كتَب هللا له عشَر حسناٍت، وحَمَا عنه َعْشَر َسيِّّئاٍت، ورََفَع له عشَر درجاٍت، وكان  
رَك ابهلل«.  يوُمه ذلك كلُّه يف حِّ  َبغِّ لَِّذْنٍب أْن يُدرَِّكُه يف ذلك اليوم إال الشِّّ ، ومل يـَنـْ ْرٍز من كلِّّ َمْكروٍه، وُحرَِّس من الشيطانِّ

 . أخرجه الرتمذي
  [ ]عبد القادر: في سنده شهر بن حوشب، وهو صدوق كثير اإلرسال واألوهام وللحديث شواهد في جميع فقراته، دون 2208]جامع: 

 الرجلين فهو بها حسن[ ]شعيب: حسن لغيره[ ]األلباني: ضعيف[ ثني 
 

: »َمن  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: قال رسوُل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( عمارة بن شبيب السبئيُّ    -[ 1351]
  -َعشَر َمرَّاتِّ  - قديٌر قَال: ال إِّلَه إال هللاُ وحَدُه ال شريك َلُه، له امللك ولُه احلمُد، ُُييي ومُييُت، وهو على كل شيءٍ 

َباٍت، : بـََعَث هللاُ َلُه َمْسَلَحة َُيَفُظونَُه من الشيطانِّ حَّت ُيصبَح، وكتَب له هبا َعْشَر َحسناٍت ُموجِّ وحَمَا عنه   على أَثَرِّ املغرِّبِّ
   أخرجه الرتمذي.َعَشَر سيئاٍت ُموبَِّقاٍت، وكانت له بـََعدلِّ عْشرِّ رَقـََباٍت ُمْؤمِّناٍت« 
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 [ ]عبد القادر: مرسل[ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]األلباني: حسن[ 2211]جامع: 
 
: ويف رواية: ابن أيب عائِّش ويف أخرى: ابن عائش: َأنَّ رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)د( أبو عياش الزرقي   -[ 1352]
 ال َشرِّيَك َلُه، َلُه املُْلك، وَلُه احلَْمُد، َوُهو َعَلى  قال: »َمْن قَاَل إذا َأْصَبَح: ال إَِّلَه إال هللاُ َوْحَدهُ  -صلى هللا عليه وسلم-

َعشُر  ُكل شيٍء قديٌر، كاَن َلُه َعْدُل عِّْتقِّ رَقـََبٍة مِّْن َوَلدِّ إمساعيل عليه السالم، وُكتَِّب َلُه َعْشُر َحَسَناٍت، وُحطَّ عنُه 
ْرٍز مَِّن الشَّ  يطَانِّ حَّت مُيسَي، فإن قَاهَلا إذا أمسى كاَن َلُه مِّثَل ذلك حَّت  َسيَئاٍت، ورفَِّع َلُه َعشُر َدرََجاٍت، وكاَن يف حِّ

يف النوم، فقال: اي رسول هللا، إن أاب َعيَّاٍش ُُيَدِّثُنا   -صلى هللا عليه وسلم -ُيصبَِّح. قال مَحَّاد: فرأى رجٌل رسوَل هللا 
 أخرجه أبو داود. َعنَك بَِّكَذا وكذا؟ قال: صدَق أبو عيَّاش« 

[ ]عبد القادر: إسناده جيد[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 2219]جامع:   
 

قال: »َمن قال حنَي   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)ت د( أنس بن مالك   -[ 1353]
َك َوَمالئَِّكَتَك َومجِّ  يَع َخْلقَِّك أَنََّك أَْنَت هللاُ ال إِّله إال  ُيصبُح أو مُيسي: اللهمَّ إين أصَبحُت ُأْشهِّدَك وُأْشهُِّد مَحََلَة َعْرشِّ

 النَّارِّ، َفمن قاهلا ثالاثً:  أنَت، وَأنَّ حُممَّدًا َعْبُدَك وَرسوُلَك، َأعَتَق هللاُ رُبـَُعُه مَِّن النارِّ، فمن قاهلا َمرََّتني: َأعَتَق هللاُ نِّْصَفه مِّنَ 
عِّهِّ مَِّن النَّارِّ، ومن قا  هلا أربعاً: أعتَـَقُه هللاُ مِّن النَّارِّ«. أخرجه أبو داود. َأْعَتَق هللاُ ثالثَة أرابِّ

قال: »َمْن قَاَل حنَي ُيصبُح: اللهمَّ أصَبحنا ُنْشهُِّدَك، وُنشهُِّد مَحََلَة   -صلى هللا عليه وسلم -ويف روايٍة: أنَّ رسوَل هللا  
كَ  ومالئَِّكَتَك ومجيَع َخْلقَِّك ِبنَك أنَت هللاُ، ال إلَه إال أنَت وحدَك ال شريَك لَك، وأنَّ حُممدًا َعبُدَك ورسوُلَك، إال   ،َعرشِّ

جه  َغَفَر هللاُ لُه ما أصاَب يف يومِّهِّ ذلك، وإن قَاهَلَا حنَي مُيسي، َغفَر هللاُ َلُه ما أصاَب يف تلَك اللَّيلةِّ من َذْنٍب«. أخر 
 ، وأبو داود. الرتمذي
 [ ]عبد القادر: حسن بشواهده[ ]شعيب: حسن، وهذا إسناد ضعيف[ ]األلباني: ضعيف[ 2220]جامع: 

 

قال: »َمْن قَاَل   -صلى هللا عليه وسلم-: عن أبيه أنَّ رسوَل هللا  -رمحه هللا  -)ت د( أابن بن عثمان   -[ 1354]
هِّ ش مل   -ثالَث َمراٍت  -يٌء يف األرضِّ وال يف السَّماءِّ، وهو السَّميُع العليم حني ُيصبُِّح: بسم هللاِّ الذي ال َيُضرُّ مَع امسِّ

ْبُه ُفجاَءُة بالٍء يف لَيَلتِّهِّ، مث ابُتلَي َأابُن ابلفاَل،  ْبُه يف يومِّهِّ ُفجاءُة بالٍء، َوَمْن قاهلا حني مُيسي مل ُتصِّ فـََرأى رجاًل َحدثَُه  ُتصِّ
  -ا َلَك تـَْنظُُر إِّيلَّ؟ فـََوهللاِّ ما َكَذبُت على ُعثماَن، وال َكَذَب ُعثماُن على رسولِّ هللا هبذا احلديثِّ يَنظُُر إليه، فقال له: مَ 

 ، لكن َنسيُت اليوَم ]الذي[ أَصابين هذا، َفلم أقـُْلُه لُِّيمضَي هللاُ َقَدرَُه«.-صلى هللا عليه وسلم
رِّ حديثِّ أيب  بُت،  أخرجه الرتمذي، وأبو داود. إال أنَّ يف آخِّ داود: »ولكنَّ اليوَم الذي أصابين فيهِّ ]ما أصابين[ َغضِّ

، وأخرجه يف رواية أخرى، ومل يذكر »الَفالَِّج« يُت أْن َأُقوهلا«، َوَقدََّم فيهِّ ذِّْكَر املََساءِّ على الصَّباحِّ  فـََنسِّ
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 2224]جامع: 

 

عَتُه من رسولِّ هللا -رمحه هللا -)د( أبو إسالم ]ِمطور احلبشي[   -[ 1355]   -: قال: قلُت ألَنٍس: َحدِّثين حديثاً مسِّ
يَنا ابهللِّ َرابً، وابإلسالمِّ ديناً، وِبَُحمٍَّد  -صلى هللا عليه وسلم عُتُه يقوُل: »َمْن قاَل إذا أصَبَح وإَِّذا أمسى: َرضِّ قال: مسِّ

َيُه يوَم القَِّياَمةِّ«  رسواًل، كاَن َحقاً على   هللاِّ أْن يـُْرضِّ
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مَص، َفَمرَّ بِّهِّ رَُجٌل، فقالوا: هذا َخادم   ، فقاَم إليه، فقال: حدِّثين  -صلى هللا عليه وسلم -النيبِّّ ويف روايٍة: »أنَُّه كاَن حبِّ
ْعُت رسوَل هللا -صلى هللا عليه وسلم  -حبديث مسعَتُه مِّن رسول هللاِّ  صلى   -، مل تـََتَداَوْلُه بيَنَك وبَيَنُه رِّجاُل، فقال: مسِّ

 ومل يذكر: يوَم القيامةِّ«. -وذكر احلديَث  .. يقوُل. -هللا عليه وسلم
 انيَة أبو داود، واألوىل رزين. أخرج الروايَة الث

  حسن بما بعده[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا وهو[ ]عبد القادر: في سنده سابق بن ناجية، لم يوثقه غير ابن حبان 2225]جامع: 
 إسناد ضعيف لجهالة سابق بن ناجية[ ]األلباني: ضعيف[ 

 
: »َمْن قال حنَي مُيسي:  -صلى هللا عليه وسلم  -: قال: قال رسوُل هللا -رضي هللا عنه   -)ت( ثوابن   -[ 1356]

َيُه« أخرجه الرتمذي  يُت ابهلل راّبً، وابإلسالمِّ ديناً، وِبحمٍد نَبِّّياً، كان َحّقاً على هللا أْن يُرضِّ  َرضِّ
 [ ]عبد القادر: حسن بما قبله[ ]شعيب: صحيح لغيره[ ]األلباني: ضعيف[ 2226]جامع: 

 
: »َمْن قال حني  -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال رسوُل هللا  -ضي هللا عنه  ر   -)خ م د( أبو هريرة   -[ 1357]

َثَل ما واىف«.  اَئَة َمرٍَّة، وإذا َأمسى كذلك، مل يـَُوافِّ َأحٌد من اخلالئق مِّ  ُيصبُح: سبحاَن هللا العظيم وحبمدِّهِّ، مِّ
إال أحٌد قال مثَل ما قال، أو زاد عليه«. أخرجه البخاري،  ويف روايٍة: »مل أَيتِّ َأحٌد َيوَم القيامةِّ ِبْفَضَل ِما جاَء به، 

 ومسلم، وأبو داود 
 [ ]صحيح[  2231]جامع: 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  )جه(  -[ 1358] ٍم، َخادِّمِّ النَّيبِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل:   -رضي هللا عنه  -َأيبِّ َسالَّ َعنِّ النَّيبِّ
ْساَل  إْلِّ ، َوابِّ َّللَِّّ َرابًّ يُت ابِّ نَي ُيْصبُِّح: َرضِّ ي َوحِّ نَي مُيْسِّ َُحمٍَّد نَبِّيًّا، إِّالَّ َكاَن  " َما مِّْن ُمْسلٍِّم َأْو إِّْنَساٍن َأْو َعْبٍد يـَُقوُل حِّ مِّ دِّيًنا، َوِبِّ

َيُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ " أخرجه ابن ماجه َحقًّا َعَلى اَّللَِّّ َأنْ   . يـُْرضِّ
 لجهالة سابق[  : إسناده صحيح رجاله ثقات[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيفالبوصيري [ ]3870]ماجة: 

 

قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُعلُِّّمَنا إَِّذا َأْصَبْحَنا:   -رضي هللا عنه  -)حم( أيب ْبنِّ َكْعٍب  -[ 1359]
، َوُسنَّةِّ نَبِّيَِّّنا حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  ْساَلمِّ وََكلَِّمةِّ اإْلِّْخاَلصِّ َحنِّيًفا ُمْسلًِّما،  َم، َومِّلَّةِّ أَبِّيَنا إِّبـَْراهِّيَم »َأْصَبْحَنا َعَلى فِّْطَرةِّ اإْلِّ

ْثَل َذلَِّك. َنا مِّ  َأخرجه مسند أمحد. َوَما َكاَن مَِّن اْلُمْشرِّكِّنَي« َوإَِّذا َأْمَسيـْ
  [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جدًا، إبراهيم بن إسماعيل ضعيف، وأبوه وجده متروكان[ ]الهيثمي:21144]مسند:  

ِ، َوِفيِه ِإْسَماعِ   يُل ْبُن َيْحَيى ْبِن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َوُهَو َمْتُروٌك[ َرَواُه َعْبُد َّللاَّ
 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكانَ  - [1360]  يـَُقوُل إَِّذا َأْصَبَح،  )حم( َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ أَبـَْزى، َعْن أَبِّيهِّ: َأنَّ النَّيبِّ
، َوَعَلى دِّينِّ  ، َوَعَلى َكلَِّمةِّ اإْلِّْخاَلصِّ ْساَلمِّ نَبِّيَِّّنا حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوَعَلى  َوإَِّذا َأْمَسى: »َأْصَبْحَنا َعَلى فِّْطَرةِّ اإْلِّ

 َأخرجه مسند أمحد.  مِّلَّةِّ أَبِّيَنا إِّبـَْراهِّيَم َحنِّيًفا ُمْسلًِّما، َوَما َكاَن مَِّن اْلُمْشرِّكِّنَي«.
ِحيِح[ 15367، 15364، 15360 ،15363]مسند:   ، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ  [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ
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اَل: اَل إَِّلَه  )حم( َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َمْن قَ   -[  1361]
ُ َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر، مِّاَئيَتْ َمرَّ  ٍة يفِّ ُكلِّّ يـَْوٍم، مَلْ َيْسبِّْقُه َأَحٌد َكاَن إِّالَّ اَّللَّ

ْفَضَل مِّ  َلُه، َواَل يُْدرُِّكُه َأَحٌد بـَْعَدُه، إِّالَّ ِبَِّ  َأخرجه مسند أمحد.  ْن َعَملِّهِّ ".قـَبـْ
رجال 7005،  6740]مسند:   وفي  ثقات،  أحمد  رجال  ]الهيثمي:  صحيح[  إسناده  ]شاكر:  حسن[  إسناد  وهذا  صحيح،  ]شعيب:   ]  

 الطبراني من لم أعرفهم[ 
 

ُ،   -رضي هللا عنه  -)حم( أبو هريرة   -[ 1362] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َمْن قَاَل: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
َا مِّاَئُة  َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر، َمْن قَاهَلَا َعْشَر َمرَّ  نَي ُيْصبُِّح، ُكتَِّب َلُه هبِّ اٍت حِّ

َي،  َا يـَْوَمئٍِّذ َحَّتَّ مُيْسِّ اَئُة َسيَِّّئٍة، وََكاَنْت َلُه َعْدَل رَقـََبٍة، َوُحفَِّظ هبِّ َا مِّ ي،   َحَسَنٍة، َوحمَِّي َعْنُه هبِّ نَي مُيْسِّ ْثَل َذلَِّك حِّ َوَمْن قَاَل مِّ
ْثُل َذلَِّك ".  أمحد. َأخرجه مسند  َكاَن َلُه مِّ

ِحيِح[8719]مسند:    [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 
قال: »إِّذا خرج   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)ت د( أنس بن مالك  -[ 1363]

الرَُّجُل من بيته، فقال: بسم هللا، توكلت على هللا، ال حوَل، وال قوة إال ابهلل، يُقال له: َحْسُبك، ُهدِّيَت، وُكفِّيَت،  
 ووقِّيَت، وتنحَّى عنه الشيطاُن« أخرجه الرتمذي.  

رواية أيب داود قال: »إِّذا خرج الرَُّجُل من بيته، فقال: بسم هللا، توكلُت على هللا، ال حول وال قوة إال ابهلل، يقال له   ويف
 حينئذ: ُهدِّيَت، وُكفِّيَت، وُوقِّيَت، فـَيَـتَـَنحَّى له الشيطاُن، فيقول شيطاٌن آخُر: كيف لك برجٍل قد ُهدَِّي، وُكفَي، وُوقَِّي؟« 

 د القادر: صحيح[ ]شعيب: حديث حسن بشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات، إال أن ابن جريج مدّلس، وقد عنعن[ [ ]عب 2268]جامع: 
 
قال: »َمْن جلس جملساً َكثُر   -صلى هللا عليه وسلم -: أنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   - [1364]

: سبحانك اللَّهمَّ وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرَك  -قبل َأن يقوم من جملسه ذلك  -فيه َلَغطُُه، فقال  
 . أخرجه الرتمذيوأتوب إليك، إال ُغفَِّر له ما كان يف جملسهِّ ذلك«. 

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 2270]جامع: 
 

نَّ أحٌد يف جملسهِّ،  -رضي هللا عنهما  -)د( عبد هللا بن عمرو بن العاص  - [1365] : قال: »كلماٌت ال يـََتكلَُّم هبِّ
َتُم ابخلامت  عند قيامِّه ثالَث مرَّاٍت إال ُكفَر هبِِّّنَّ عنه، وال يُقوهلُنَّ يف جملسِّ خرٍي، وجملسِّ ذِّْكٍر إال ُختَِّم له هبنَّ عليه، كما خيُْ 

َمدَِّك، ال إلَه إال أنت، أستغفُِّرَك وأتوُب إليك«. أخرجه أبو داود.على الصحيفة: سبح  انك اللَّهمَّ وحبِّ
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح. وهو موقوف[  2271]جامع: 

 

قال: بنحو ذلك، أخرجه أبو   -صلى هللا عليه وسلم -: عن النيب -رضي هللا عنه  -)د( أبو هريرة  - [1366]
 داود.

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن أبي عمرو[  2272]جامع: 
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َخَرٍة،   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »كان رسوُل هللا -رضي هللا عنه   -)د( أبو برزة األسلمي   -[ 1367] يقول ِبِّ
إذا أراد أن يقوم من اجمللس: سبحانك اللَّهمَّ وحبمدك، أشهد أن ال إلَه إال أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقال رجٌل: اي  

 ُه فيما مضى؟ فقال: َكفَّارٌَة لَِّما يكوُن يف اجمللس«. أخرجه أبو داود. رسول هللا، إنك لَتَـُقوُل قواًل ما كنَت تـَُقولُ 
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 2273]جامع: 

 

كان إذا جلس جملساً،    -صلى هللا عليه وسلم -: قالت: »إنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنها   -)س( عائشة  -[ 1368]
فسألته عائشُة عن الكلمات؟ فقال: إن تكلم ِبرٍي كان طابَعاً عليهن إىل يوم القيامة، وإن   أو صلَّى، تكلم بكلماٍت،

ْمدِّك، ال إلَه إال أنت، أستَـْغفِّرك وأتوب إليك« أخرجه النسائي    . تكلم بَِّشرٍّ كان َكفَّارَة له: سبحانك اللَّهمَّ وحبِّ
 ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده حسن[  2274]جامع: 

 

رضي هللا عنه: َأنَّ رسوَل   -عن أبيه عن جده   -)ط ت( عمرو بن شعيب، وطلحة بن عبيد هللا بن كريز  -[ 1369]
قال: »َأْفَضُل الدعاء ]ُدعاء[ يومِّ عرفَة، وأفضل ما قلُت أاَن والنَّبِّيُّوَن من قـَْبلي: ال إِّله إِّال   -صلى هللا عليه وسلم-هللاِّ 

ال شريك له، َلُه امللُك وله احلمُد، وهو على كل شيء قديٌر«. أخرجه املوطأ عن طلحة إىل قوله: »ال شريك  هللا وحده 
 له«، و ]أخرجه[ الرتمذي عن عمرو بن شعيب بتمامه

  ضعيف. ولكن[ ]عبد القادر: رواية الموطأ مرسلة ورواية الترمذي فيها محمد ابن أبي حميد إبراهيم األنصاري، وهو 2334]جامع: 
 يشهد لرواية الترمذي هذه، رواية مالك التي قبله، فهو بها حسن[ ]األلباني: حسن[ 

 

 : يف ذكر اسم اهلل األعظم وأمسائه احلسنى الفرع التاسع 

َع رَُجاًل يقول: اللَّهمَّ إِّين  -صلى هللا عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل هللا -رضي هللا عنه   -)ت د( بريدة  -[ 1370] : »مسِّ
أَحٌد، فقال:   أسأُلَك ِبين َأْشَهُد أنََّك أْنَت هللاُ، ال إلَه إال أنَت، األَحُد الصََّمُد، الذي مل يَلِّْد ومل يُوَلْد، ومل يكن له ُكُفواً 

، الذي إِّذا ُدعَِّي به أجاَب، وإَِّذا ُسئَِّل بِّهِّ أْعَطى«. هذه رواية الرتمذي. والذي نفس  ي بيده، لقد سأل هللَا ابمسه اأَلعَظمِّ
هِّ الذي إذا ُسئَِّل به أعطى، وإذا ُدعَي به َأجاَب«    ويف رواية أيب داود: »اَبمسِّ

 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 2141]جامع: 
 

  -صلى هللا عليه وسلم -: قال: »َدَخَل رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)د س( حمجن بن األدرع الثقفي  -[ 1371]
مسَِّك األَحدِّ الصََّمدِّ، الذ ي مل يَلِّْد  املسجَد، فإِّذا هو برُجٍل َقد َقَضى َصالَتُه، وهو يـََتَشهَُّد، ويقوُل: اللُهمَّ إِّين َأسأَُلَك ابِّ

ُكْن له ُكُفوًا َأَحٌد: أن تـَْغفَِّر يل ُذنُويب، إِّنََّك أَنَت الَغُفوُر الرحيُم، قال: فقال: َقد ُغفَِّر له، قد ُغفرِّ له، َقد  ومل يُوَلْد، ومل يَ 
 . أخرجه أبو داود، والنسائي ُغفِّر له«.

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 2142]جامع: 
 

َجالِّساً،   -صلى هللا عليه وسلم -: »أَنَُّه كاَن َمَع َرسولِّ هللا -رضي هللا عنه  -)ت د س( أنس بن مالك  -[ 1372]
نَّ َلَك احلمَد، ال إِّلَه إِّال أْنَت، املَنَّاُن، بَد ،  ورُجٌل ُيَصلِّّي، مثَّ َدَعا الرَُّجُل فقال: اللَّهمَّ إين َأسأَُلَك ِبِّ يُع السََّمواتِّ واألرضِّ

، اي َحيُّ اي قـَيُّوُم، فقال رسوُل هللا ذو اجلَ  ألصَحابِّهِّ: أَتدروَن َِب َدَعا؟ قالوا: هللاُ   -صلى هللا عليه وسلم-اللِّ واإلِّْكَرامِّ
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  ورسولُُه أعلم، قال: والذي نفسي بيده، َلَقْد َدعا هللا ابمسه األعظم، الذي إَِّذا ُدعَِّي به َأَجاَب، وإَِّذا ُسئَِّل بِّهِّ أْعَطى«.
 أبو داود، والرتمذي، والنسائي.  أخرجه

َد، ورَُجٌل َقد َصلَّى، وُهو َيدُعو، ويقوُل يف   -صلى هللا عليه وسلم -وهذا َلْفُظ الرتمذي، قال: »َدَخَل النيبُّ  املْسجِّ
، ُذو اجلاللِّ واإلك ، فقال النيبُّ  ُدعائِّهِّ: اللَّهمَّ إين أسألك، ال إِّلَه إال أْنَت، املنَّاُن، َبديُع السَّمواتِّ واألرضِّ صلى هللا   -رامِّ

هِّ األعظم.-عليه وسلم  احلديث« ..: أََتْدروَن ِبَِّ َدعا؟ دعا هللا ابمسِّ
  وإن كان قد اختلط بأخرة -[ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، وخلف بن خليفة 2143]جامع: 

 قد توبع[  -
 

 فضل الذكر يف  الثاني:    قسم ال 

: »أال أْخربُِّكم ِبريِّ -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النيب    -رضي هللا عنه    -)ط ت( أبو الدرداء    -[  1373]
أعمالِّكم، وأرَفعِّها يف درجاتكم، وأزكاها عند مليكِّكم، وخري لكم من الَورِّق والذهب، وخري لكم من أن تـَْلَقوا َعُدوَّكم،  

وا: بلى، قال: ذِّْكُر هللا« أخرجه »املوطأ« والرتمذي، إال أن »املوطأ« وقفه على  فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناَقكم؟ قال
 . أيب الدرداء

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7243]جامع: 
 

قال: »يقول هللا: أْخرُِّجوا من النار   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)ت( أنس  -[ 1374]
 . ذَكرين يوماً، أو خافين يف مقام« أخرجه الرتمذيَمْن 

 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]األلباني: ضعيف[ 7245]جامع: 
 

قال: »ما من مسلم يَبِّيُت على   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب   -رضي هللا عنه  -)د( معاذ بن جبل  -[ 1375]
قال اثبٌث البناينٌّ:   .طُْهر َذاكرًا، فـَيَـَتعارَّ من الليل يسأُل هللا خريًا من الدنيا واآلخرة، إال أعطاه هللا إايه« أخرجه أبو داود

، عن معاذ بنِّ جبل، عن النيبِّّ  َقدَِّم علينا أبو ظَْبية، فحدَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -ثنا هبذا احلديثِّ
،  -وهو ابن سلمة-[ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح من جهة ثابت البناني، والراوي عنه هنا حماد  7246]جامع: 

 ]األلباني: صحيح[ضعيف من جهة عاصم بن بهدلة لضعف شهر بن حوشب[ 
 

: »ألن أقعَد مع قوم  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه    -)د( أنس بن مالك   -[ 1376]
يذكرون هللا عزَّ وجلَّ من صالةِّ الغداة حَّت تطُلَع الشَّْمُس، أحبُّ إيلَّ من ]أن[ أْعتِّق أربعة من ولد إمساعيل، وألن أقعَد  

 . إىل أن تغرب الشمس أحبُّ إيلَّ من ]أن[ أعتق أربعة« أخرجه أبو داودمع قوم يذكرون هللا عز وجل من صالة العصر 
 ]األلباني: حسن[   : إسناده حسن من أجل موسى بن خلف العمي[شعيب[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]7248]جامع: 

 

فذكر   -سلمصلى هللا عليه و  -قال: »كنا عنَد رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه  -)م ت( حنظلة بن الربيع   - [ 1377]
النار، مث جئُت إىل البيت، فضاحكُت الصبيان والعبُت املرأَة، فخرجت فلقيُت أاب بكر، فذكرُت ذلك له، فقال: وأان  

، فقلت: اي رسوَل هللا، انَفَق حنظلُة، فقال: َمه؟  -صلى هللا عليه وسلم -قد فـََعْلُت مثل ما تذكر، فلقينا رسوَل هللا 
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بو بكر: وأان قد فعلُت مثل ما فعل، فقال: اي حنظلُة، ساعة وساعة، لو كانت قلوُبكم كما  فحدَّثـُْته ابحلديث، فقال أ
 تكون عند الذِّكر لصافحتكم املالئكُة، حَّت ُتسلِّّم عليكم يف الطرق«.

 . أخرجه مسلم، وأخرج الرتمذي حنوه
 [ ]صحيح[ 7249]جامع: 

 

: »إِّن هلل مالئكة  -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا : قال: -رضي هللا عنه   -)خ م ت( أبو هريرة   -[ 1378]
وهَنُْم َِبجنحتهم  يطوفون يف الطُُّرقِّ يـَْلَتمُِّسوَن أهل الذِّْكر، فإذا وجدوا قوماً َيْذُكُرَن هللا تـََناَدْوا: َهُلمُّوا إِّىل حاجتكم، فـََيَحفُّ 

م  ُوَنَك،  : -وهو َأعلم هبم -إِّىل السماءِّ الدنيا. قال: فيسَأهُلم رهبُّ ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: ُيَسبُِّّحوَنَك وُيَكربِّّ
ُدوَنَك. قال: فيقول: هل رَأْوين؟ قال: فيقولون: ال وهللا ما رَأْوك، قال: فيقول: كيف لو رأوين؟ قال:   وَُيَْمُدوَنَك َوميَُجِّّ

حاً. قال: فيقول: فما يسألون؟ قال: يقولون:  يقولون: لو رَأْوك كانوا أَشدَّ لك عبادة، وأشدَّ لك متجيدًا، وأكثَر لك تسبي
يسأَلونك اجلنََّة. قال: فيقول: وهل رَأْوها؟ قال: يقولون: ال وهللا اي ربِّّ ما رَأْوها، قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال:  

ْرصاً، وَأشدَّ هلا طلباً، وأعظَم فيها رَْغَبة، ق ُْم رَأوها كانُوا َأشدَّ عليها حِّ ال: َفمِّمَّ يـَتَـَعّوُذوَن؟ قال: يتعوَّذون  يقولون: لو أهنَّ
من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: ال وهللا ما رََأوها، قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو  

قول َمَلٌك من املالئكة:  رَأوها كانوا أشدَّ منها فَِّرارًا، وأشد منها خَمَاَفة. قال: فيقول: ُأْشهِّدُكم َأيّنِّ قد غفرُت هلم. قال: ي
 فيهم فالن، ليس منهم، إَّنا جاَء حلاجٍة. قال: هم اجلَُلَساُء ال َيْشَقى َجلِّيُسهم«. هذه رواية البخاري. 

فيه ذِّْكٌر قعدو  ا  ورواية مسلم قال: »إِّن هلل تَبارك وتعاىل مالئكة َسيَّارَة ُفُضاًل يبتغوَن جَمالس الذِّكر، فإذا وجدوا جَمْلِّساً 
، وَحفَّ بعضهم بعضاً ِبجنحتهم، حَّت ميلُؤوا ما بينهم وبني السماء الدنيا، فإذا تفرَُّقوا َعَرجوا وَصعِّدوا إِّىل السماء،  معهم

ُيَسبُِّّحوَنَك    -وهو أعلم    -قال: فيسأهُلم هللا عز وجل   من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباٍد لك يف األرض، 
ُوَنَك، ويهلِّّلونك، وُيَْ  َمُدوَنَك، وَيسألونك. قال: فماذا يسألوين؟ قالوا: يسألونَك َجنتَّك، قال: وهل رأوا جنيت؟ وُيَكربِّّ

، قال: وكيف لو رأوا جنيت؟ قالوا: ويستجريونك. قال: وِما يستجريوين؟ قالوا: من انرك اي رب. قال:   قالوا: ال، اي ربِّّ
لوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرُت هلم، وأعطيُتهم ما  وهل رََأْوا انري؟ قالوا: ال، قال: فكيف لو رأْوا انري؟ قا

وله   فيقول:  قال:  معهم،  فجلس  َمرَّ  إَِّّنا  َخطَّاٌء،  عبٌد  فالن،  فيهم  رَبَنا،  يقولون:  قال:  استجاروا.  ِما  وأَجْرَتم  سألوا، 
  -هريرة، َأو أيب سعيد اخلدري    َغَفْرُت، ُهُم القوم ال َيْشَقى هبم َجليُسهم«. وأخرجه الرتمذي حنو رواية مسلم عن أيب

 ويف ألفاظه تغيري، وتقدمي وأتخري -ابلشَّكِّّ 
 [ ]صحيح[ 2556]جامع: 

 
: قال: أشهُد على أيب هريرة، وأيب سعيد: َأهنما شهدا على رسول  -رمحه هللا    -)م ت( األغر أبو مسلم    -[  1379]

ُهم املالئكُة، وغشيتهم الرمحُة، ونزلت  أَنه قال: »ال يـَْقُعُد قوٌم    -صلى هللا عليه وسلم-هللا   يذكرون هللا عزَّ وجلَّ إِّال َحفَّتـْ
 عليهم السكينُة، وذكرهم هللا فيمن عنده«. أخرجه مسلم، والرتمذي 

 [ ]صحيح[ 2560]جامع: 
 



345 

 

أبواَب اخلري  -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا بن بسر    -[  1380] إِّن  قال: اي رسول هللا،  كثرية، وال  : »َأن رجاًل 
ويف رواية: إِّن شرائع اإلِّسالم قد َكثـَُرت، وأان    -أستطيع القيام بُكلِّّها، فأخرْبين بشيٍء أَتَشبَُّث به، وال ُتْكثِّْر عليَّ فأْنسى  

فْأنسى   ُتكثِّر عليَّ  به، وال  أتشبَّث  ُْت، فأخربين بشيٍء  تعاىل«.    -قد َكربِّ بذِّكر هللا  َرْطباً  لساُنَك  يـََزاُل  أخرجه  قال: ال 
 الرتمذي
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 2561]جامع: 

 
أبو موسى األشعري    -[  1381] َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه    -)خ م(  قال: »َمَثُل    -صلى هللا عليه وسلم  -: 

احليِّ وامليِّّت«. كذا عند مسلم، وعند البخاري: »َمثل  البَـْيتِّ الذي يُذَكُر هللاُ فيه، والبيت الذي ال يذكُر هللا فيه: َمَثُل  
 الذي يذكر ربَّه، والذي ال يذكر ربه: َمثُل احليِّ وامليت« 

 [ ]صحيح[ 2563]جامع: 
 

يسري يف طريق    -صلى هللا عليه وسلم-: قال: »كان رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)م ت( أبو هريرة    -  [1382]
املَفرُِّدوَن اي رسول هللا؟ مكَة، فمرَّ على َجبل يقال له املَُفرُِّدوَن. قالوا: وما  َسَبق  ريوا، هذا مُجْداُن،  : مُجَْداَن، فقال: سِّ

«. هذه رواية مسلم.   قال: الذَّاكروَن هللا كثريًا والذاكراتِّ
الذِّكُر عنهم أثَقاهَلُْم، فيأتون  ويف رواية الرتمذي: »قالوا: اي رسول هللا، وما املفرِّدون؟ قال: املسَتهرتُون بذكر هللا، َيَضع  

َفافًا«   هللا يوَم القيامة خِّ
 [ ]صحيح[ 2564]جامع: 

 
قال: »يقول هللا تعاىل:    -صلى هللا عليه وسلم  -: َأنَّ رسوَل هللاِّ  -رضي هللا عنه    -)خ م ت( أبو هريرة    -[  1383]

ذكرتُه يف نفسي، وإِّن ذكرين يف َمأٍل ذكرتُه يف َمأٍل خرٍي  َأان عند َظنِّّ عبدي يب، وأان معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه  
رْبًا تـََقرَّبُت إِّليه ذِّراعاً، وإن تقرَّب إِّيلَّ ذِّرَاعاً اْقرَتَبُت إِّليه ابعاً، وإِّن َأَتين مي شي أتيُته َهْرَوَلة«. أخرجه  منه، وإن تـََقرََّب إِّيلَّ شِّ

 البخاري، ومسلم، والرتمذي 
 [ ]صحيح[ 2565]جامع: 

 
: قال: »إِّذا َمَررمُت بِّرايضِّ اجلنَّة فَارتـَُعوا، قالوا: وما رِّايُض اجلنة؟  -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك  -[ 1384]

 قال: َحَلُق الذِّكرِّ«. أخرجه الرتمذي
 [ ]عبد القادر: حسن بطرقه وشواهده[ ]األلباني: حسن[ 2567]جامع: 

 
يقول: »َمْن   -صلى هللا عليه وسلم -: قال: مسعُت رسوَل هللا -هللا عنه رضي  -)ت( أبو أمامة الباهلي  -[ 1385]

َقلِّْب ساعة من الليل يسأل هللا من خرْيِّ الدنيا واآلخرة إِّ  هِّ طاهراً َيذُكُر هللا حَّت يُْدرَِّكُه النعاُس مل يـَنـْ ال أعطاه  أوى إِّىل فَِّراشِّ
ُه«. أخرجه الرتمذي   هللا إِّايَّ
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  ث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]عبد القادر: فيه شهر بن حوشب ضعيف وللحديث شواهد بمعناه[ ]شعيب: حدي 2569]جامع: 
 يقوى بها[ ]األلباني: ضعيف[  

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل: َأاَن َمَع   -رضي هللا عنه   -أَبو ُهَريـَْرةَ  )جه(  -[ 1386] َعنِّ النَّيبِّ
 َعْبدِّي إَِّذا ُهَو ذََكَرينِّ َوحَتَرََّكْت يبِّ َشَفَتاُه ". أخرجه ابن ماجه 

متابع،   -وهو القرقساني -صحيح، محمَّد بن مصعب ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: حديث  ]البوصيري: هذا حديث حسن[  [ 3792]ماجة: 
 وباقي رجاله ثقات[ 

 

َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َما مِّْن قـَْوٍم اْجَتَمُعوا    -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك)حم(    -[  1387]
َوْجَهُه، إِّالَّ  بَِّذلَِّك  يُرِّيُدوَن  اَل  اَّللََّ،  َسيَِّّئاُتُكْم    َيْذُكُروَن  بُدَِّلْت  َقْد  َلُكْم،  َمْغُفورًا  ُقوُموا  َأْن  السََّماءِّ:  مَِّن  ُمَناٍد  اَنَداُهْم  إِّالَّ 

 َحَسَناٍت ". َأخرجه مسند أمحد.
َوالطََّبرَ 12453]مسند:   َواْلَبزَّاُر،  َيْعَلى،  َوَأُبو  َأْحَمُد،  َرَواُه  ]الهيثمي:  إسناد حسن[  لغيره، وهذا  َوِفيِه [ ]شعيب: صحيح  اأْلَْوَسِط،  ِفي  اِنيُّ 

ِحيِح[  ، َوثََّقُه َجَماَعٌة، َوِفيِه َضْعٌف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ  َمْيُموٌن اْلَمَرِئيُّ
 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -أنس بن مالك)حم(   -[ 1388] ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاُلوا لِّلنَّيبِّ َأنَّ َأْصَحاَب النَّيبِّ
تَـَنا رَقَّْت قـُُلوبـَُنا، فَإَِّذا َخَرْجَنا مِّْن عِّْندَِّك َعاَفْسَنا النِّّسَ  بْـ َوَسلََّم: إِّانَّ إَِّذا ُكنَّا عِّْنَدَك، َفَحدَّثـْ َياَن، َوفـََعْلَنا َوفـََعْلَنا. فـََقاَل  اَء َوالصِّّ
َها َلَصاَفَحْتُكُم اْلَماَلئَِّكةُ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ تِّْلَك السَّاَعَة َلْو َتُدوُموَن َعَليـْ  «. َأخرجه مسند أمحد. النَّيبِّ

 قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح[   [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، مؤمل سيئ الحفظ، لكنه12796]مسند: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " يـَُقوُل هللاُ: َأاَن عِّْنَد َظنِّّ    -رضي هللا عنه    -أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك    )حم(  -[  1389] َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
، َوَأاَن َمَعُه إَِّذا َدَعاينِّ "   َأخرجه مسند أمحد.  .َعْبدِّي يبِّ

ِحيِح[ [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الهيثمي13939، 13192]مسند:   : َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

َجَبٍل    )حب(  -[  1390] ْبنِّ  اأْلَْعَمالِّ    -رضي هللا عنه    -ُمَعاذ  َوَسلََّم: َأيُّ  َعَلْيهِّ   ُ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َسأَْلُت  قَاَل: 
 َولَِّساُنَك َرْطٌب مِّْن ذِّْكرِّ اَّللَِّّ«. أخرجه ابن حبان َأَحبُّ إِّىَل اَّللَِّّ؟، قَاَل: »َأْن مَتُوَت 

ثوبان،  818]حبان:   بن  ثابت  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  هو  ثوبان:  وابن  عنعن،  وقد  مدلس،  الوليد  ]شعيب:  ]االلباني: صحيح[   ]
 صدوق يخطئ، وباقي رجاله ثقات[ ]الداراني: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان[  

 

 الفصل التاسع: يف فضل الصدقة 

: »ما  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه   -)خ م ط ت س( أبو هريرة  -[ 1391]
إال أخذها الرمحن بيمينه، وإن كانت مَتَْرة، فرتبو يف َكفِّّ  -وال يقبل هللا إال الطَّيَب  -تصدََّق أحد بصدقة من طَيِّّب  

 أعظَم من اجلبل، كما يُريبِّّ أحدُكم فـَُلوَّه أو َفصيَله« هذا َلْفظ حديث مسلم.  الرمحن حَّت تكونَ 
وال   -: »َمْن َتَصدَّق بَعْدل مترة من َكْسب طيِّّب -صلى هللا عليه وسلم -وأخرجه البخاري، قال: قال رسوُل هللا 

بِّها كما يريبِّّ أحدُكم  إال الطَّيَِّّب، فإن هللا  -« ويف رواية »وال يقبل هللا -يصَعُد إىل هللا  يتقبـَُّلها بيمينه، مث يُربِّّيها لصاحِّ
ُه، حَّت تكون مثل اجلبل«.   فـَُلوَّ
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: »ال يتصدَّق أَحد بتمرة من َكْسب طَيِّّب إال أَخَذها هللا بيمينه،  -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم قال: قال رسوُل هللا 
 تكون مثل اجلبل، أو أعظم«. يُربِّّيها كما يريب أَحد فـَُلوَّه، أو قَلوَصه، حَّت 

َعها«.  ، فـََيَضُعها يف َحقِّّها«. ويف أخرى »فـََيَضُعها موضِّ  ويف أخرى له »من الَكْسبِّ الطيبِّ
قال: »من تصدَّق بصدقة    -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -مرساًل  -ويف رواية »املوطأ« عن سعيد بن َيَسار 

ُه، أو َفصيَله،    - طَيِّّباً  وال يقبُل هللا إال -من َكْسب طَيِّّب  كان إَّنا َيَضُعها يف كفِّّ الرمحن، يـَُربِّّيها كما يـَُريبِّّ أحدكم فـَُلوَّ
 حَّت تكوَن مثل اجلبل« وسعيد بن َيَسار، هو راوي احلديث عن أيب هريرة. 

 وأخرج الرتمذي عن سعيد بن يسار: أنه مسع أاب هريرة يقول... وذكر حنو رواية »املوطأ«. 
:  -صلى هللا عليه وسلم  - رواية أخرى عن القاسم بن حممد، قال: مسعت أاب هريرة يقول: قال رسوُل هللا وأخرج يف

»إن هللا يـَْقَبُل الصدقة، وأيخذها بيمينه، فرُيبِّّيها كما يُريبِّّ أحدكم ُمْهَرُه، حَّت إن اللْقَمة تصري مثل أُحد، وتصديق ذلك  
{ ]التوبة:   يف كتاب هللا }أمل تعلموا أنَّ هللا هو [ و }ميحق هللا الرِّىَب ويـُْريبِّ  104يـَْقَبُل التوبَة عن عباده وأيخُذ الصدقاتِّ

  .[ « وأخرج النسائي الرواية األوىل276الصدقات{ ]البقرة:  
 [ ]صحيح[ 7250]جامع: 

 

: »بـَْينا رجل يف فالة من  -صلى هللا عليه وسلم   -قال: قال رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  1392]
األرض، فسمع صوَتً يف َسَحابة: اْسقِّ حديقَة فالن، فتنحَّى ذلك السحاُب، فأفرَغ ماءه يف َحرة، فإذا َشْرجة من تلك  

راج قد استوعبْت ذلك املاء ُكلَّه، فتتبَّع ا ملاَء، فإذا رجل قائم يف حديقة ُُيَوُِّل املاء ِبِِّّْسَحاته، فقال ]له[ : اي عبَد  الشِّّ
فقال له: اي عبد هللا مل سألتين عن امسي؟ قال: ]إين[    -لالسم الذي مسع يف السحابة    -هللا، ما امْسُك؟ قال: فالن  

ما تصنُع فيها؟ قال: أمَّا إذ قـُْلَت هذا  ف  -المسك    -مسعُت صوَتً يف السحاب الذي هذا ماؤُه يقول: اسق حديقة فالن  
كني  فإين أنظُر إىل ما خيرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكُل أان وعيايل ثـُُلثاً، وأَردُّ فيها ثـُلَُثُه« ويف رواية »وأجعل ثـُُلَثه يف املسا 

 . والسائلني وابن السبيل« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 7251]جامع: 

 
: »َسبق دِّْرَهم مائَة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -( أبو هريرة حم )س -[ 1393]

ألف دِّْرهم، قال: وكيف؟ قال: كان لرجل دِّْرُهان، فتصدَّق ِبجودُِّها، وانطلق رجل إىل ُعرض ماله، فأخذ منه مائَة ألف  
 درهم فتصدَّق هبا«. 

 . مال كثري، فأخذ من ُعرض ماله... احلديث« أخرجه النسائي ويف أخرى مثله، وفيها: »وكان رجل له

َكْيَف َذاَك؟ اَي َرُسوَل اَّللَِّّ،  ويف رواية يف املسند، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َسَبَق دِّْرَهٌم دِّْرَُهَنْيِّ«، قَاُلوا: وَ 
، فـََتصَ  َا«.  قَاَل: »َكاَن لَِّرُجٍل دِّْرَُهَانِّ ْنُه مِّاَئَة أَْلفِّ دِّْرَهٍم، فـََتَصدََّق هبِّ دََّق َأجَوَدُُهَا، فَاْنطََلَق رَُجٌل إِّىَل ُعْرضِّ َمالِّهِّ، فََأَخَذ مِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 8929[ ]مسند: 7252]جامع: 

 

أن أعرابّياً قال: »اي رسول هللا، أخربين عن اهلجرة،   -رضي هللا عنه    -)خ م د س( أبو سعيد اخلدري  -[ 1394]
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قال: وُيك، إنَّ َشأَن اهلجرة شديد، فهل لَك من إبل؟ قال: نعم، قال: فهل تؤدِّّي َصَدقـََتها؟ قال: نعم، قال: فاْعَمل  
ََك من عملك ش  يئًا«. من وراءِّ البحار، فإنَّ هللا لن َيرتِّ

ويف رواية »فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فُتعطي َصَدقـََتها؟ قال: نعم، قال: فهل مَتَْنُح منها؟ قال: نعم، قال:  
ََك من عملَك شيئًا« أخرجه البخاري   فَتْحلُِّبها يوم وِّْردِّها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار، فإن هللا لن َيرتِّ

   .داود األوىلومسلم والنسائي، وأخرج أبو 
 [ ]صحيح[ 7254]جامع: 

 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " ُكلُّ اْمرٍِّئ    -رضي هللا عنه  -)حم( ُعْقَبة ْبَن َعامِّرٍ  -[ 1395] قَاَل: مسِّ
و اخْلَرْيِّ اَل خُيْطُِّئُه يـَْوٌم إِّالَّ  " قَاَل يَزِّيُد: »وََكاَن أَبُ  -َأْو قَاَل: ُُيَْكَم َبنْيَ النَّاسِّ  -يفِّ ظِّلِّّ َصَدقَتِّهِّ َحَّتَّ يـُْفَصَل َبنْيَ النَّاسِّ 

 َتَصدََّق فِّيهِّ بَِّشْيٍء َوَلْو َكْعَكًة َأْو َبَصَلًة َأْو َكَذا«. َأخرجه مسند أمحد.
 [ َضُه، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاتٌ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه ُكلَُّه َأْحَمُد. َوَرَوى َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َبعْ 17333]مسند: 

 

دِّ إِّالَّ َوَمَعُه َشْيءٌ   -[  1396] يـََتَصدَُّق بِّهِّ،    )حم( يَزِّيد ْبنِّ َأيبِّ َحبِّيٍب قَاَل: َكاَن َمْرَثُد ْبُن َعْبدِّ اَّللَِّّ اَل ُيِّيُء إِّىَل اْلَمْسجِّ
إِّىَل  تُرِّيُد  َما  اخْلَرْيِّ،  َأاَب  َلُه:  فـَُقْلُت  َبَصٌل،  َوَمَعُه  دِّ  اْلَمْسجِّ إِّىَل  يـَْوٍم  َذاَت  َفَجاَء  اْبَن  قَاَل:  اَي  قَاَل:  ثـَْوَبَك  َعَلْيَك   ُ يـُْنْتِّ َهَذا   

ي، إِّنَُّه َواَّللَِّّ َما َكاَن يفِّ َمْنزِّيلِّ َشْيٌء أََتَصدَُّق بِّهِّ َغرْيُُه إِّنَُّه َحدََّثينِّ رَُجٌل مِّْن َأْصَحابِّ ال ِّّ  َأخِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َعنِّ النَّيبِّ نَّيبِّ
 َوَسلََّم قَاَل: »ظِّلُّ اْلُمْؤمِّنِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َصَدقـَُتُه«.   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ 

، َحدََّثينِّ بـَْعُض َأْصَحابِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ِّّ َع َرُسوَل  ويف رواية خمتصرة عن َمْرَثدِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ اْليَـَزينِّ هِّ َوَسلََّم، أَنَُّه مسِّ
 َلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »إِّنَّ ظِّلَّ اْلُمْؤمِّنِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َصَدقـَُتُه«. اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ عَ 

 َأخرجه مسند أمحد. 
 ]الهيثمي: ِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت[  [[ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق18043، 23490 ]مسند:

 

ََحدُِّكُم التَّْمَرَة،  -رضي هللا عنها   -)حم( عائشة  -[ 1397] َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ اَّللََّ َلرُيَيبِّّ ألِّ
ْثَل ُأُحٍد«. َأخرجه مسند أمحد يَلُه َحَّتَّ َيُكوَن مِّ ُه َأْو َفصِّ  . َواللُّْقَمَة، َكَما يـَُريبِّّ َأَحدُُكْم فـَُلوَّ

البناني26135]مسند:   أسلم  ابن  وهو  ثابت:  على  فيه  اختلف  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:  في    [ [  الطبراني  رواه  ]الهيثمي: 
 "األوسط" ورجاله رجال الصحيح[ 

 

َا،  َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ: إِّنَّ لُِّفاَلٍن  -رضي هللا عنه  -أنس بن مالك)حم(   -[ 1398] ََنَْلًة، َوَأاَن أُقِّيُم َحائِّطِّي هبِّ
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْعطِّهَ  َا، فـََقاَل َلُه النَّيبِّ ُه بَِّنْخَلٍة يفِّ اجْلَنَّةِّ« فََأىَب، فََأََتُه أَبُو  فَْأُمْرُه َأْن يـُْعطَِّيينِّ َحَّتَّ أُقِّيَم َحائِّطِّي هبِّ ا إِّايَّ

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ الدَّْحَداحِّ فـََقاَل: بِّعْ  َائِّطِّي. فـََفَعَل، فَأََتى النَّيبِّ َقدِّ ابـْتَـْعُت النَّْخَلَة  ينِّ ََنَْلَتَك حبِّ
َعلَ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  فـََقاَل  ُتَكَها.  َأْعطَيـْ فـََقْد  َلُه،  فَاْجَعْلَها   " قَاَل:  َائِّطِّي.  َيبِّ  حبِّ ألِّ َرَداٍح  َعْذٍق  مِّْن  »َكْم  َوَسلََّم:  ْيهِّ 

ي مَِّن احلَْ  ، فَإِّيّنِّ َقْد بِّْعُتُه بَِّنْخَلٍة يفِّ اجْلَنَّةِّ.  الدَّْحَداحِّ يفِّ اجْلَنَّةِّ« قَاهَلَا مَِّرارًا. قَاَل: فَأََتى اْمَرأََتُه فـََقاَل: اَي أُمَّ الدَّْحَداحِّ اْخُرجِّ ائِّطِّ
 ْيُع. َأْو َكلَِّمًة ُتْشبُِّهَها. َأخرجه مسند أمحد. فـََقاَلْت: رَبَِّح اْلبَـ 

ِحيحِ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم 12482]مسند:  ، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ  [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ
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ئً   -[  1399] ا مَِّن الصََّدَقةِّ  )حم( اْبن بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِّيهِّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما خُيْرُِّج رَُجٌل َشيـْ
َها حَلَْيْي َسْبعِّنَي َشْيطَااًن«. َأخرجه مسند أمحد.   َحَّتَّ يـَُفكَّ َعنـْ

وهو محمد بن  -لشيخين غير أن األعمش لم يسمع من ابن بريدة فيما يظن أبو معاوية  [ ]شعيب: رجاله ثقات رجال ا22962]مسند:  
، َوِرَجاُلُه في هذا الحديث، وذهب البخاري إلى أنه لم يسمع منه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسطِ   -خازم الضرير

 [ ِثَقاتٌ 
 
 

 العاشر: يف فضل النفقة الفصل  
قال: »َما مِّْن يوم ُيصبُِّح فيه   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م( أبو هريرة  -[ 1400]

كاً تـََلفًا«.   العباُد إال َمَلكانِّ يـَْنزِّالن، يقول أحُدُها: اللهم أْعطِّ ُمْنفِّقاً َخَلفاً، ويقول اآلخر: اللهم أْعطِّ ُِمْسِّ
 .جه البخاري ومسلمأخر 

 [ ]صحيح[ 7256]جامع: 
 

: »َمْن أنـَْفَق زوجني  -قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنه  -)خ م س( أبو هريرة  -[ 1401]
يه،  يف سبيل هللا، دعاُه َخَزنَُة اجلنَّةِّ، كلُّ َخَزنَةِّ ابب: أْي ُفُل، َهُلمَّ، فقال أبو بكر: اي رسول هللا، ذاك الذي ال تـََوى عل

 : إين ألرجو أن تكون منهم«. -وسلم صلى هللا عليه -قال رسوُل هللا 
 قال: »من أنفق زوجني يف سبيل هللا، نُودي من أبواب اجلنة«.  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية: أن رسوَل هللا  

ويف رواية »نودي يف اجلنة: اي عبد هللا، هذا خري، فمن كان من أهل الصالة، ُدعَِّي من ابب الصالة، وَمْن كان من ّأهل 
يُء يف موضعه،  اجلهاد،  ُدعَِّي من ابب اجلهاد، ومن كان من أهل الصدقة، ُدعِّي من ابب الصدقة... احلديث« وسَيجِّ

 . أخرجه البخاري ومسلم
 [ ]صحيح[ 7257]جامع: 

 

: »ما من عبد  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)س( أبو ذر الغفاري  -[ 1402]
مسلم يـُْنفُِّق من كلِّّ مال له زوجني يف سبيل هللا، إال استقبله َحَجبُة اجلنة، كلُّهم َيْدُعوُه إىل ما عنَده، قلُت: وكيَف ذلك؟  

 . بـََقرًا فبقرتني« أخرجه النسائي قال: إن كانْت إباًل فـََبعِّريينِّ، وإن كانت
 [ ]عبد القادر: فيه عنعنة الحسن البصري[ ]األلباني: صحيح[ ]الرسالة: صحيح[ 7258]جامع: 

 

قال: قال هللا تعاىل:   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أبو هريرة  -[ 1403]
رون السَّابِّقون يوم القيامة... وذكره، وفيه: َيُد هللا َمألى ال يَغِّيُضها نفقة،  أْنفِّْق يـُْنفِّْق عليك. ويف أخرى »حنن ا آلخِّ

َسحَّاُء الليَل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق ُمْنُذ خلق السموات واألرض؟ فإنه مل يَغِّْض ما يف يده، وكان عرُشُه على املاء،  
يرفع وخَيْفُِّض« أخرجه البخاري.   -أو الَقْبُض   -ألخرى: الَفْيُض وبيده امليزان خَيْفُِّض ويَرَفُع«. ويف أخرى: وبيده ا

ُلُغ به النيبَّ   -وأخرج مسلم عن أيب هريرة   قال: »قال هللا تبارك وتعاىل: اي ابن آدم، أْنفِّْق   -صلى هللا عليه وسلم -يـَبـْ
صلى هللا   -هار«. ويف رواية له عن رسولِّ هللا أُْنفِّْق عليك، وقال: ميني هللا ]َمألى[ َسحَّاء، ال يَغِّيُضها شيٌء الليل والن
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: »يد هللا مألى... وذكر  -صلى هللا عليه وسلم -»إن هللا قال يل: أْنفِّْق أُْنفِّْق عليك وقال رسوُل هللا  -عليه وسلم
 . احلديث، ويف آخره: وبيده األخرى الَقْبُض، يرفع وخيفض« وأخرج الرتمذي حنوه 

 [ ]صحيح[ 7259]جامع: 
 

: »دِّينار أنفقَته يف سبيل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)م( أبو هريرة  - [1404]
هللا، ودِّينار أنفقَتُه يف رقبة، ودينار تصدَّْقَت به على مسكني، ودِّينار أنفقَتُه على أهلك، أعَظُمها أجرًا الذي تنفقه على  

   . أهلك« أخرجه مسلم
 يح[ [ ]صح7260]جامع: 

 

: »أفضل دِّينار ينفُقه  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)م ت( ثوابن  -[ 1405]
الرجل: دينار يـُْنفِّْقُه على عياله، ودِّينار يُنفُِّقه ]الرجل[ على َدابته يف سبيل هللا، ودينار يـُْنفُِّقه على أصحابه يف سبيل  

لعِّيال، مث قال أبو قِّالبة: وأيُّ رجل أعظم أجرًا من رَجل يـُْنفُِّق على عيال صغار، يُعِّفُّهم هللا  هللا«. قال أبو قِّالبة: بدأ اب
 . به، ويغنيهم؟«. أخرجه مسلم والرتمذي -أو يَنَفعهم هللا  -

 [ ]صحيح[ 7261]جامع: 
 

قال: »إن   -صلى هللا عليه وسلم -عن النيبِّّ  -رضي هللا عنه   -)خ م ت س( أبو مسعود البدري  -[ 1406]
ُبها، كانت له صدقة« أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.  ولفظ الرتمذي: أنَّ   املسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو َُيَْتسِّ

 .قة«قال: »نفقُة الرجل على أهله صد -صلى هللا عليه وسلم -النيب 

 [ ]صحيح[ 7262]جامع: 
 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " إِّنَّ َمَلًكا بَِّباٍب مِّْن أَبـَْوابِّ   -رضي هللا عنه  -)حم( أبو هريرة   -[ 1407]
ٍك تـََلًفا ".  السََّماءِّ يـَُقوُل: َمْن يـُْقرِّضِّ اْليَـْوَم، ُُيَْزى َغًدا، َوَمَلًكا بَِّباٍب آَخَر يـَُقوُل: اللَُّهمَّ َأْعطِّ ملُْنفٍِّق خَ  ْل لُِّمْمسِّ َلًفا، َوَعجِّّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه الطبراني في األوسط بإسنادين، في 8054]مسند:  

 أحدهما المقدام بن داود، وهو ضعيف، وقال ابن دقيق العيد: إنه وثق[ 
 

 فضل العتق الفصل احلادي عشر: يف  

ا رجل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال يل رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أبو هريرة  -[ 1408] : »أميُّ
َقَذ هللا بكل عضو منه عضوًا منه من النار«.    أعتق اْمرءًا مسلماً اْستَـنـْ

عطاه به عبُد هللا بن  قال سعيد بن ُمرجانة: فانطلقت به إىل علي بن احلَُسنْيِّ، فعَمد علي بن احلسني إىل عبد له، قد أ
 فأعتقه.  -أو ألف دينار  -جعفر عشرَة آالف درهم 

: »من أعتق رقبة مسلمة، أعتق هللا بكل عضو منه عضوا من النار، حَّت  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية قال النيبُّ 
هِّ«.   فـَْرَجه بَِّفْرجِّ



351 

 

منه من النار« أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الرتمذي  ويف أخرى »من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق هللا بكل إْرب منُه إْرابً  
 . الثانية

 [ ]صحيح[ 7264]جامع: 
 

صلى   -عن النيبِّّ  -صلى هللا عليه وسلم -وغريه من أصحابِّ النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو أمامة   -[ 1409]
ا امرِّئ مسلم أعتَق امرءًا مسلماً، كان فكاَكُه يف -هللا عليه وسلم ا  قال: »أميُّ  النار، ُُيْزُِّئ كلُّ عضو منه عضوا منه، وأميُّ

ا امرأة مسلمة أعتقْت   اْمرِّئ مسلم أعتق امرأتني ُمْسلمتني، كانت َفكاَكه من النار، ُُيْزُِّئ كلُّ عضو منهما عضوًا منه، وأميُّ
 امرأة، كانْت فكاَكها من النار، ُُيْزِّئ كلُّ عضو منها عضوًا منها«.  

ا امرأة... إىل آخره« زايدة قد نقلت من بعض النسخ، وسياق لفظ الرتمذي عقيب  أخرجه الرتمذي، ومن  قوله: »أميُّ
 . احلديث يدل على أهنا ليست من احلديث

 صحيح[ ]األلباني: صحيح[حديث ]عبد القادر: [ هذا حديث حسن صحيح غريب ]الترمذي: [ 7265]جامع: 
 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: حاَصْران مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه  -)د س( أبو جنيح السلمي  -[ 1410]
يقول: »من بـََلَغ بَِّسْهم يف   -صلى هللا عليه وسلم  -فسمعُت رسوَل هللا  -ويف رواية: حبصن الطائف  -بقصر الطائف 

  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: ومسعُت رسوَل هللا سبيل هللا، فله درجة... وساق احلديث« ومل يذكره أبو داود، مث 
ا رَُجل مسلم أعتق رجاًل مسلماً، فإن هللا عز وجلَّ جاعل وِّقاَء كلِّّ عظم من عظامه عظماً من عظام حُمَرَّرِّهِّ من   يقول: »أميُّ

ا امرأة أعتقْت امرأة مسلمة، فإنَّ هللا تبارك وتعاىل َجاعِّل وِّقاَء كلِّّ عظم من عظامِّها عظماً من عظام حمررَّها من  النار، وأميُّ
 النار يوم القيامة«. 

مط لعمرو بن َعَبسة  صلى هللا   -حدِّْثنا حديثا مسعَته من رسولِّ هللا  -هو أبو جَنيح  -ويف رواية: قال ُشرحبيل بن السِّّ
ت فِّداءه من النار«  يقول: »َمْن أعتق رقبة مؤمنة كان -صلى هللا عليه وسلم  -، قال: مسعُت رسوَل هللا -عليه وسلم

  أخرجه أبو داود
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7266]جامع: 

 

حدِّثنا حديثاً   -أو مرَة بنِّ كعب  -: قال لكعب بن ُمرََّة -رضي هللا عنه  -)د( شرحبيل بن السمط  -[ 1411]
ا امرأة  -صلى هللا عليه وسلم -مسعَته من رسولِّ هللا   ا اْمرئ أعتق مسلمِّاً، وأميُّ ، فذكر معَّن حديث معاذ ]إىل[ قوله: أميُّ

ا رجل أعتق امرأتني مُ  -أعتقت امرأة  ُهما  وزاد: أميُّ نـْ [ عظمني مِّ سلمتني، إال كانتا َفكاكه من النار، ُُيزُِّئ مكان ]كلِّّ
 . عظماً من عظامِّهِّ. أخرجه أبو داود هكذا، ومعاذ هو ابن هشام، أحد رواة حديث أيب جَنيح

سناد ضعيف  [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]شعيب: صحيح دون قوله: "وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين... " وهذا إ7267]جامع: 
 النقطاعه[ ]األلباني: صحيح[ 

 

َنا واثلَة بَن األسقع، فقلنا: حدِّْثنا  -رمحه هللا   -)د( الغريف بن ]عياش بن فريوز[ الديلمي   -[ 1412] : قال: أتـَيـْ
َب، وقال: إن أحدَكم لَيَـْقَرأ وُمْصَحفه معلَّق يف بيتِّه، فيزيُد ويـَنْ  قُص، فقلنا: إَّنا  حديثاً ليس فيه زايدة وال نقصان، فـََغضِّ

ْعَته من النيّب   يف صاحب لنا   -صلى هللا عليه وسلم -، فقال: »أتينا رسوَل هللا -صلى هللا عليه وسلم  -أردان حديثاً مسِّ



352 

 

 . ابلقتل، فقال: أعتقوا عنه، يـُْعتِّق هللا بكل عضو منه عضوًا منه يف النار«. أخرجه أبو داود -يعين النار  -أوجَب 
[ ]عبد القادر: الغريف لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، وللحديث شواهد بمعناه[ ]شعيب: حديث صحيح، 7268]جامع: 

 وهذا إسناد ضعيف لجهالة الغريف ابن الديلمي[ ]األلباني: ضعيف[ 
 

 َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َأْعَتَق رَقـََبًة  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   -رضي هللا عنه    -اجْلَُهينِِّّّ   عقبة بن عامر)حم(    -[  1413]
َنًة، َفهَِّي فَِّكاُكُه مَِّن النَّارِّ«. ويف رواية قَاَل: »َمْن َأْعَتَق رَقـََبًة ُمْسلَِّمًة، َفهَِّي فَِّداُؤُه مَِّن النَّ   ارِّ« َأخرجه مسند أمحد. ُمْؤمِّ

،  [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد  17357،  17326]مسند:   ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ
ْفُه َأَحدٌ  ، َوَلْم ُيَضعِّ ِحيِح َخاَل َقْيًسا اْلُجَذاِميَّ  [ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأيُّ اللَّْيلِّ    -رضي هللا عنه    -  )حم( َكْعب ْبنِّ ُمرََّة اْلبَـْهزِّيِّّ   -[  1414]
ُ بِّ  رِّ، َوَمْن َأْعَتَق رَقـََبًة َأْعَتَق اَّللَّ َها ُعْضًوا مِّ َأْجَوُب؟ َوقَاَل ُسْفَياُن َمرًَّة: َأمْسَُع، قَاَل: »َجْوُف اللَّْيلِّ اآْلخِّ نـْ ْنُه مَِّن  ُكلِّّ ُعْضٍو مِّ

 النَّارِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 
رواه أحمد، ورجاله  ]الهيثمي:      [ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الراوي عن كعب بن مرة البهزي 18896]مسند:  

 [ رجال الصحيح.
 

َّ َأاَل ُأَحدِّثُُكْم َحدِّ   -[  1415] ُّ قَاَل: ُكنَّا عِّْنَد َأيبِّ بـُْرَدَة ْبنِّ َأيبِّ ُموَسى فـََقاَل: َأْي َبينِّ ،  )حم( ُشْعَبُة اْلُكويفِّ يثًا َحدََّثينِّ َأيبِّ
ُ َعزَّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َأْعَتَق رَقـََبًة َأْعَتَق اَّللَّ ْنُه مَِّن النَّارِّ«.    َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َها ُعْضًوا مِّ نـْ َوَجلَّ بُِّكلِّّ ُعْضٍو مِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وقال: ال ُيروى عن أبي موسى إال بهذا اإلسناد، ورجال  19623]مسند:   [ ]شعيب: إسناده صحيح[ 

 [ أحمد ثقات
 

ُمَعاذ    -[  1416] َنًة، َفهَِّي    -رضي هللا عنه    -)حم(  ُمْؤمِّ رَقـََبًة  َأْعَتَق  قَاَل: »َمْن  أَنَُّه  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َعنِّ 
 فَِّداُؤُه مَِّن النَّارِّ«. َأخرجه مسند أمحد.

 [ ]شعيب: صحيح لغيره[  22113]مسند: 
 

 املريض الفصل الثاني عشر: يف فضل عيادة  

قال: »َما مِّْن رَُجل يـَُعوُد مريضاً ُِمْسياً، إال خرج معه   -رضي هللا عنه   -)د ت جه( علي بن أيب طالب  -[ 1417]
سبعون ألف ملك، يستغفرون له حَّت يصبَح، وكان له َخريف يف اجلنة، ومن أَته ُمصبحاً، خرج معه سبعون ألف ملك  

َي، وكان له َخرِّ   يف يف اجلنة«. يستغفرون له حَّت مُيْسِّ
ِبعناه، ومل يذكر اخلريف، أخرجه أبو داود، وقال: وقد روي من غري   -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية عنه عن النيبِّّ  
.ويف رواية أخرى قال: جاء أبو موسى إىل احلسنِّ بنِّ علّي يعوُده، قال  -صلى هللا عليه وسلم -وجه عن علي عن النيبِّّ 

 .-رضي هللا عنه    -معَّن قول علي  أبو داود... وساق احلديث، 
ويف رواية الرتمذي عن ثـَُوْير عن أبيه، قال: أخذ عليُّ بُن أيب طالب بيدي، فقال: انطلق بنا إىل احلسن نعوده، فوجدان  

  - عنده أاب موسى، فقال له علّي: أعائدًا جئَت اي أاب موسى، أم زائرًا؟ قال: بل عائدًا، قال علّي: فإين مسعُت رسوَل هللا



353 

 

َي،   -صلى هللا عليه وسلم يقول: »َما مِّْن مسلم يعوُد مسلماً مريضاً ُغْدَوة، إال صلى عليه سبعون ألف ملك حَّت مُيْسِّ
 وإن عاده َعشية صلَّى عليه سبعون ألف ملك حَّت يصبَح، وكان له خريف يف اجلنة« 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن أََتى َأَخاُه اْلُمْسلَِّم، َعائًِّدا، َمَشى يفِّ  ويف رواية عند ابن ماجه، قَاَل: مسِّ
ُعونَ  َي، َوإِّْن َكاَن  َخَراَفةِّ اجْلَنَّةِّ َحَّتَّ َُيْلَِّس، فَإَِّذا َجَلَس َغَمَرْتُه الرَّمْحَُة، فَإِّْن َكاَن ُغْدَوًة، َصلَّى َعَلْيهِّ َسبـْ أَْلَف َمَلٍك َحَّتَّ مُيْسِّ

ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َحَّتَّ ُيْصبَِّح«َمسَ   . اًء، َصلَّى َعَلْيهِّ َسبـْ
]شعيب: صحيح، وهذا إسناد رجاله    [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح إال قوله ))زائرا([1442 ]ماجه:[ 7269]جامع: 

 ثقات، إال أنه اختلف في رفعه ووقفه[
 

: »عائُِّد املريضِّ يف خَمَْرَفةِّ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)م ت( ثوابن  -[ 1418]
اجلنة«. ويف رواية قال: »من عاد مريضاً، مل يزل يف ُخْرَفةِّ اجلنة حَّت يرجَع«. ويف أخرى »مل يزل يف ُخرفة اجلنة، قيل: اي  

 ها«. أخرجه مسلم. رسول هللا، وما ُخرفة اجلنة؟ قال: جنا
 . ويف رواية الرتمذي »أن املسلم إذا َعاَد أخاه املسلم مل يزل يف ُخْرَفةِّ اجلنة«

 [ ]صحيح[ 7270]جامع: 
 

أَتـَُعوُد احلََْسَن َويفِّ    عبد هللا)حم(    -[  1419] ، فـََقاَل َلُه َعلِّيٌّ:  ْبَن َعلِّيٍّ ْبَن ُحَرْيٍث، َعاَد احْلََسَن  َيَساٍر، َأنَّ َعْمَرو  ْبنِّ 
ْئَت. قَاَل َعلِّيٌّ: َأَما إِّنَّ  َك َما فِّيَها؟ فـََقاَل َلُه َعْمٌرو: إِّنََّك َلْسَت بَِّريبِّّ فـََتْصرَِّف قـَْليبِّ َحْيُث شِّ اَل مَيْنَـُعَنا َأْن نـَُؤدَِّّي    َذلِّكَ نـَْفسِّ

َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما مِّْن ُمْسلٍِّم َعاَد َأَخاُه إِّال  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  يَحَة، مسِّ َلُه َسْبعِّنَي أَْلَف  إِّلَْيَك النَّصِّ  ُ  ابـْتَـَعَث اَّللَّ
َي، َومِّْن َأيِّّ َساَعاتِّ اللَّْيلِّ َكاَن َحَّتَّ ُيْصبَِّح«. َأخرجه مسند  َمَلٍك ُيَصلُّوَن َعَلْيهِّ مِّْن َأيِّّ َساَعاتِّ النـََّهارِّ  ، َكاَن َحَّتَّ مُيْسِّ

 أمحد.
 [ [ ]شعيب: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاتٌ 955، 754]مسند: 

 

َنا  )حم( َهاُروُن ْبُن َأيبِّ َداُوَد قَاَل: أَتـَْيُت أََنَس ْبَن َمالٍِّك، فـَُقْلُت: اَي َأاَب مَحَْزَة إِّنَّ اْلَمَكاَن بَعِّيٌد وَ   -[  1420] بـُ حَنُْن يـُْعجِّ
يـَُقوُل: » َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  نـَُعوَدَك، فـََرَفَع رَْأَسُه فـََقاَل: مسِّ َا خَيُوُض يفِّ  َأْن  يـَُعوُد َمرِّيًضا، فَإَِّّنَّ َا رَُجٍل  َأميُّ

يحِّ  لِّلصَّحِّ َهَذا  اَّللَِّّ،  َرُسوَل  اَي  فـَُقْلُت:  قَاَل:  الرَّمْحَُة«.  َغَمَرْتُه  اْلَمرِّيضِّ  عِّْنَد  قـََعَد  فَإَِّذا  اْلَمرِّيَض،  الرَّمْحَةِّ،  يـَُعوُد  الَّذِّي   
  ُذنُوبُُه«. َأخرجه مسند أمحد. فَاْلَمرِّيُض َما َلُه؟ قَاَل: »حُتَطُّ َعْنهُ 

ِغيِر َواأْلَْوَسِط َوَزاَد: َفقَ 13673،  12782]مسند:  اَل  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي الصَّ
  ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -َرُسوُل َّللاَّ ا، َوِفي : " »ِإَذا َمِرَض اْلعَ -َصلَّى َّللاَّ ْبُد َثاَلَثَة َأيَّاٍم َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُُّه« " َوَأُبو َداُوَد َضِعيٌف ِجدًّ

 [ ِإْسَناِد الطََّبَراِنيِّ ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَحَكِم ْبِن َأَباَن َوُهَو َضِعيٌف َأْيًضا 
 

بن عبد هللا    -[  1421] عنهما    -)حم( جابر  َعاَد    -رضي هللا  »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
 َمرِّيًضا، مَلْ يـََزْل خَيُوُض يفِّ الرَّمْحَةِّ َحَّتَّ َُيْلَِّس، فَإَِّذا َجَلَس اْغَتَمَس فِّيَها«. َأخرجه مسند أمحد. 

ِحيحِ  [لغيره، وهذا إسناد ضعيف الضطرابه  [ ]شعيب: صحيح14260]مسند:   [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
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، قَاَل: َدَخَل أَبُو َبْكرِّ ْبُن حُمَمَّدِّ ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ َحْزمٍ   -[  1422]  َعَلى ُعَمَر ْبنِّ  )حم( َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ اأْلَْنَصارِّيِّّ
َعلَ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسولِّ  َعْن  َحدِّيثًا  َحدِّثـَْنا  َحْفٍص،  َأاَب  اَي  فـََقاَل:  ثـَْواَبَن،  ْبنِّ  قَاَل:  احْلََكمِّ  اْختِّاَلٌف،  فِّيهِّ  لَْيَس  َوَسلََّم  ْيهِّ 

الرَّمْحَةِّ، فَإَِّذا َجَلَس عِّْنَدُه  َحدََّثينِّ َكْعُب ْبُن َمالٍِّك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َعاَد َمرِّيًضا َخاَض يفِّ  
َقْعُتْم إِّنْ  َقَع فِّيَها، َوَقدِّ اْستَـنـْ ُ يفِّ الرَّمْحَةِّ«. َأخرجه مسند أمحد. اْستَـنـْ   َشاَء اَّللَّ

 [ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"األوسط"، وإسناده حسن[ 15797]مسند: 
 

 الفصل الثالث عشر: يف فضل أعمال وأقوال مشرتكة األحاديث ومتفرقة 

 وفيه مخسة عشر نوعا  

 

 أول نوع  
يف سفر،   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »كنت مع رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( معاذ بن جبل  -[ 1423]

فأصبحُت يوماً قريباً منه وحنُن نسرُي، فقلُت: اي رسوَل هللا، أخربين بعمل يدخلين اجلنة، ويباعدين من النار، قال: لقد  
ه، تعبُد هللا، وال تشرك به شيئاً، وتقيُم الصالة، وتؤيت الزكاَة،  سألتين عن عظيم، وإنه لََيسري على من َيسََّرُه هللا علي

وتصوُم رمضان، وحتجُّ البيَت، مث قال: أال أدلُّك على أبواب اخلري؟ قلُت: بلى اي رسوَل هللا، قال: الصوُم ُجنَّة،  
الصاحلني، مث تال قوله تعاىل: }تتجاىف   والصدقُة ُتطفُئ اخلطيئَة كما يُطفُئ املاُء النار، وصالُة الرجل يف َجوف الليل شعارُ 

ُك برأس األمرِّ وَعمودِّه،  16جنوهُبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفاً وطمعاً...{ اآلية ]السجدة:   [ مث قال: أال أْخربِّ
، مث قال: َأال  وذِّْرَوةِّ َسنامه؟ قلُت: بلى اي رسول هللا، قال: رْأس األمرِّ اإلِّسالُم، وعموُده الصالُة، وذِّرَوُة َسنامه اجلهادُ 

قلُت: اي نيبَّ هللا، وإانَّ   -وأشار إىل لسانه   -ُأخربك ِبالك ذلك كلِّّه؟ قلُت: بلى اي رسوَل هللا، قال: ُكفَّ عليك هذا 
رهم  -ملؤاخذوَن ِبا نتكلم به؟ قال: َثكِّلْتك أمُّك معاذ، وهل َيُكبُّ الناَس يف النار على وجوههم    -أو قال: على َمناخِّ

 . ُد ألسنتهم؟«. أخرجه الرتمذيإال حصائ
 [ ]عبد القادر: صحيح بطرقه[ ]األلباني: صحيح[ 7274]جامع: 

 

، فقال: اي  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ أعرابياً جاء إىل رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه   -)خ م( أبو هريرة  -[ 1424]
ُد هللا، وال ُتشرك به شيئاً، وتقيُم الصالَة املكتوبَة، وُتؤدِّّي  رسول هللا، ُدلَّين على عَمل إذا عملُته َدَخْلُت اجلنَة، قال: تعب

  -الزَّكاة املفروضَة، وتصوُم رمضاَن، قال: والذي نفسي بيده ال أزيُد على هذا شيئاً، وال أنقص منه، فلما وىلَّ قال النيبُّ 
 . ىل هذا« أخرجه البخاري ومسلم: »َمْن َسرَّه أن ينظَر إىل رجل من أهل اجلنة، فلينظر إ-صلى هللا عليه وسلم

 [ ]صحيح[ 7275]جامع: 
 

فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -: أن رجاًل أتى النيبَّ -رضي هللا عنه   -)خ م س( أبو أيوب األنصاري  -[ 1425]
ُلين اجلنََّة، ويباعدين من النار، فقال القوم: ما َلُه؟ ما َلُه؟ فقال النيبُّ  : أَربَّ  - عليه وسلمصلى هللا -»أخربين بعمل يُْدخِّ

َم، َذْرَها، كأنه كان على راحلته«.  ُل الرَّحِّ  ما َلُه؟ تعبُد هللا ال ُتْشرك به شيئاً، وتقيُم الصالَة، وُتؤيت الزكاَة، وَتصِّ



355 

 

 : »إْن مَتَسَّك ِبا أمرتُُه به دخل اجلنة«. -صلى هللا عليه وسلم  -زاد يف رواية: فلما أدبر قال رسوُل هللا 
مث قال:   -أو بزمامِّها  -وهو يف سفر، فأخذ ِبِّطام انقتِّهِّ   -صلى هللا عليه وسلم -»أن أعرابّياً َعَرض للنيبِّّ ويف أخرى 

صلى هللا عليه   -أخربين ِبا يـَُقرِّبين من اجلنة، ويُباعُدين من النار، قال: فكفَّ النيبُّ  -أو اي حممد  -اي رسوَل هللا  
صلى   -قال: كيف قلَت؟ قال: فأعاد، فقال النيبُّ  -أو لقد ُهدَِّي  -لقد ُوفَِّّق ، مث نظر يف أصحابه، مث قال: -وسلم

 : تعبُد هللا... وذكر احلديث، وقال يف آخره: دع الناقة«. أخرجه البخاري ومسلم. -هللا عليه وسلم
ُلين اجلنة، فقال رسوُل هللا  :  -صلى هللا عليه وسلم -  ويف رواية النسائي: أن رجاًل قال: اي رسوَل هللا، أخربين بعمل يُدخِّ

 .»تعبُد هللا وال تشرُك به شيئاً، وتقيم الصالة« وذكر ابقي الرواية األوىل
 [ ]صحيح[ 7276]جامع: 

 

قال: »إذا عاد   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -)ط( جابر بن عبد هللا  -[ 1426]
 . الرجل املريَض، خاض الرمحة، حَّت إذا قعد عِّْنَدُه، قرَّت فيه« أو حنو هذا، أخرجه »املوطأ«

 يف إلعضاله[[ ]عبد القادر: حديث حسن وإسناده منقطع[ ]الهاللي: صحيح، وهذا سند ضع7272]جامع: 
 

قال: »من صام رمضان،  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( معاذ بن جبل  -[ 1427]
كان حقاً على هللا أن يـَْغفَِّر له، إن هاجر يف سبيل هللا،    -ال أدري أذَكَر الزكاَة أم ال   -وصلَّى الصلوات، وحجَّ البيَت  

هِّ اليت ُولَِّد فيها«، قال معاذ: أال  ُ هبا الناس؟ فقال رسوُل هللا أو مكث ِبرضِّ : »َذرِّ الناَس  -صلى هللا عليه وسلم -ُأْخربِّ
يعملون، فإن يف اجلنة مائَة درجة، ما بني كلِّّ درجتني كما بني السماء واألرض، والفردوُس أعلى اجلنة وأوسطُها، وفوق  

 .دوَس« أخرجه الرتمذيذلك عرُش الرمحن، ومنها تفجَُّر أهنار اجلنة، فإذا سألتم هللا، فاسألوه الفر 
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ 7278]جامع: 

 

: »َمْن أقاَم الصالَة،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)س( أبو الدرداء  -[ 1428]
اجر أو مات يف مولده، فقلنا: اي رسوَل هللا،  وآتى الزكاَة، ومات ال يشرك ابهلل شيئاً، كان حقاً على هللا أن يـَْغفَِّر له، ه

روا هبا؟ قال: إنَّ يف اجلنة مائَة درجة، ما بني كلِّّ درجتني كما بني السماء واألرض، أَعدَّها هللا ُ هبا الناس فَيْستْبشِّ   أال َُنْربِّ
د ما أمحلهم عليه، وال تطيب أ نفسهم أن يتخّلفوا بعد، ما  للمجاهدين يف سبيله، ولوال أن أشقَّ على املؤمنني، وال أجِّ

 . قعدُت خلف َسرِّية، وَلَودِّْدُت أين أُقْـَتُل، مث ُأْحيا مث أُقَتل« أخرجه النسائي
 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن اإلسناد[ 7279]جامع: 

 

يقول: »إنَّ   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت النيبَّ   -رضي هللا عنه   -)س( َسربة بن أيب فاكه  -[ 1429]
الشيطاَن قـََعَد البن آدم ِبْطُرقه، قـََعَد يف طريق اإلسالم، فقال: ُتْسلُِّم وَتَذُر دِّيَنك ودِّين آابئك وآابء آابئِّك؟ فعصاه  

ُر وَتَذُر أرضك ومساَءك؟ وإَّنا َمَثُل املهاجر َكَمَثلِّ الفرس يف الطَِّّول، فعصاه وأسلم، وقـََعَد له بطريق اهلجرة، فقال: َُتا جِّ
فهاجر، مث قـََعَد له بطريق اجلهاد، فقال: جُتاهُِّد؟ فهو جهد النفس واملال، فُتقاتِّل فتـُْقَتل، فُتنَكح املرأة ويُقَسم املال؟  

َلُه اجلنة، وإن  : »فَ -صلى هللا عليه وسلم -فعصاه فجاهد، قال رسوُل هللا   َمْن فـََعَل ذلك كان حقَّاً على هللا أن يُْدخِّ
َلُه اجلنة«. أخرجه النسائي  .َغرِّق كان حقَّاً على هللا أن يدخله اجلنة، أو وقَصته دابته كان حّقاً على هللا أن يُْدخِّ
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 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 7280]جامع: 
 

يقول: »أان   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -يد )س( فضالة بن عب -[ 1430]
ملن آمن يب وأسلم وهاجر ببيت يف ربض اجلنة، وببيت يف وسط اجلنة، وأان زعيم ملن آمن يب    -والزعيم احلَميل  -زعيم 

غرف اجلنة، من فعل ذلك، مل َيدَْع   وجاهد يف سبيل هللا ببيت يف رََبضِّ اجلنة، وبيت يف وسط اجلنة، وبيت يف أعلى 
 . للخري مطلباً، وال من الشر مهرابً، ميوت حيث شاء أن ميوَت« أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 7281]جامع: 
 

قال: »قال هللا تعاىل: من   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ( أبو هريرة   -[ 1431]
عادى يل َولِّّياً، فقد آَذنُته حبرب، وما تقرَّب إيلَّ عبدي بشيء أحبَّ إيلَّ مِّْن أداءِّ ما افرتضُت عليه، وال يزال عبدي  

بَُّه، فإذا أحب بُتُه ُكنُت مسَعه الذي يسمع به، وبصَره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش هبا،  يتقرَّب إيلَّ ابلنوافل حَّت ُأحِّ
ورجله اليت ميشي هبا، وإن سأَلين أْعطَيُته، وإن استَـَعاَذ يب أَعْذتُه، وما تردَّدُت عن شيء أان فاعله، ترّددي عن نفس  

 . املؤمن، يكره املوت وأان أكره َمساَءَته«. أخرجه البخاري
 ]صحيح[  [7282]جامع: 

 

بني   -صلى هللا عليه وسلم -قال: آخى رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)د س( عبيد بن خالد السلمي  -[ 1432]
َنا عليه، فقال رسوُل هللا  : ما  -صلى هللا عليه وسلم -رجلني، فُقتِّل أحُدُها، وماَت اآلَخُر بعده جبمعة أو حنوها، فصلَّيـْ

: »فأين صالتُُه  -صلى هللا عليه وسلم -: اللهم اْغفِّْر له، وأحلِّقه بصاحبه، فقال رسوُل هللا قلتم؟ فقالوا: َدَعْوان له، وقلنا
وعمَلُه بعد عملِّهِّ؟ فإن بينهما كما بني السماء واألرض«   -شك ُشعبة يف صومِّهِّ  -بعد صالتِّهِّ، وصوُمُه بعد صومِّهِّ 

 .صلَّينا عليه« ومل يذكر الصومأخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي وقال: »ومات اآلَخر بعده، ف
 [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 7283]جامع: 

 

: »ثالثة كلُّهم -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -)د( أبو أمامة الباهلي  -[ 1433]
ضامن على هللا: رجل َخَرَج غازايً يف سبيل هللا، فهو ضامِّن على هللا عزَّ وجلَّ، حَّت يتوفَّاه هللا، فيدخله اجلنة، أو يـَُردُُّه  

ىل املسجد، فهو ضامن على هللا عز وجل، حَّت يتوفَّاه هللا فيدخله اجلنة، ورجل  ِبا انل من أجر أو غنيمة، ورجل راح إ
 .دخل بيته بسالم، فهو ضامن على هللا عز وجل« أخرجه أبو داود

 ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[ 7285]جامع: 
 

قال: قال النعمان بن قـَْوَقل: »اي رسول هللا أرأيَت إذا صليُت املكتوبة،    -رضي هللا عنه    -)م( جابر    -[  1434]
 : نعم«. -صلى هللا عليه وسلم  -وَحرَّْمُت احلراَم، وأْحَلْلُت احلالَل، ومل أزِّْد على ذلك شيئاً، أدخُل اجلنَة؟ فقال النيبُّ  

فقال: أرأيَت إذا صليُت املكتوبَة وصمُت رمضاَن، وأْحَلْلُت    -هللا عليه وسلم  صلى  -ويف رواية: »أن رجاًل سأل النيبَّ  
شيئًا«.  ذلك  على  أزيُد  ال  وهللا  قال:  نعم،  قال:  اجلنَة؟  أدخُل  شيئاً،  ذلك  على  أزْد  ومل  احلراَم،  وحرَّْمُت   احلالَل، 

 ويف أخرى مثل األوىل، ومل يذكر »ومل أزد على ذلك شيئًا«. 
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 . أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 7287امع: ]ج

 
خَيُْطُب يف َحجَّةِّ   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( أبو أمامة   -[ 1435]

، فقال: »اتَـُّقوا هللا، وَصلُّوا مخَسكم، وصوموا شْهرَكم، وأدُّوا زكاَة أموالكم، وأطيعوا َذا أمركم، تدخلوا َجنََّة ربِّّ  كم«  الَوَداعِّ
 . ُمنُذ كم مسعَت هذا احلديَث؟ قال: مسعُته وأان ابُن ثالثني سنة. أخرجه الرتمذيقال الراوي: قلت أليب أُمامة:  

 [ ]األلباني: صحيح[ هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال[ ]عبد القادر: 7288]جامع: 
 

قال: إن هللا تبارك   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( احلارث األشعري  -[ 1436]
وتعاىل أمر ُيىي بَن زكراي ِبمس كلمات: أن يعمَل هبا، وأيمَر بين إسرائيل أن يعملوا هبا، وإنه كاد أن يُبطِّئ هبا، فقال له  

أتمر بين إسرائيل أن يعملوا هبا، فإما أن أتمَرهم، وإما أن آمَرهم،  عيسى: إن هللا أمرك ِبمس كلمات: أن تعمَل هبا، و
فقال ُيىي: ]أْخَشى إن سبقتين هبا[ أن خُيَْسَف يب أو ُأَعّذب، َفَجَمع الناَس يف بيت املقدس، فامتأل املسجُد، وقعدوا  

وا هبنَّ، أوَّهُلنَّ: أن تعُبدوا هللا، وال  على الشَُّرف، فقال: إن هللا أمرين ِبمس كلمات: أن أعمَل هبنَّ، وآمرَكم أن تعمل
تشرِّكوا به شيئاً، فإنَّ ]َمَثل[ َمْن أشرك ابهلل شيئاً كمثلِّ رجل اشرتى عبدًا من خالص ماله بذهب أو َورِّق، فقال: هذه  

ك؟ وإن هللا داري، وهذا عملي، فاعمْل وأدِّّ إيلَّ، فكان يعمل ويؤدِّّي إىل غري سيده، فأيُّكم يرضى أن يكون عبُده كذل
أمرَكم ابلصالة، فإذا صلَّيُتم فال تلتفتوا، فإنَّ هللا يـَْنصِّب وجهه لوجه عبده يف صالته، ما مل يلتفْت، وآمرُكم ابلصيام، 

رُيها، وإنَّ ريح الصائم أطيب    -أو يعجبه  -فإنَّ َمَثل ذلك كمثل رجل يف عصابة معه ُصرَّة فيها مِّسك، كلهم يعجب 
، فأوثقوا يديه إىل عنقه، وَقدَُّموه  عند هللا من ريح امل  سك، وآمرُكم ابلصَدقةِّ، فإن َمَثَل ذلك كمثلِّ رجل أَسره العدوُّ

ليضربوا عنقه، فقال: أان أْفدِّي نفسي منكم ابلقليل، والكثري، فَفَدى نـَْفَسه منهم، وآمرُكم أن َتْذكروا هللا، فإن َمَثل ذلك  
راعاً،  ْصن حصني أحرز نفسه منهم، وكذلك العبُد ال ُُيْرُِّز نفسه  كمثل رجل خرج العدوُّ يف أثره سِّ حَّت إذا أتى على حِّ

: »وأان آمركم ِبمس هللا أمرين هبِِّّنَّ: السمُع  -صلى هللا عليه وسلم -من الشيطان إال بِّذِّكر هللا، وقال رسوُل هللا  
رْب  َع،  والطاعُة واجلهاُد، واهلجرُة، واجلماعة، فإنه من فارق اجلماعة قِّْيَد شِّ ، فقد َخَلَع رِّبـَْقَة اإلسالم من ُعُنقِّهِّ، إال أن يُراجِّ

ومن دعا دعوى اجلاهلية، فإنه من ُجَثى جهنم، فقال رجل: اي رسول هللا وإن صام وإن صلَّى؟ قال: وإن صام وإن  
 . صلَّى، فاْدعوا بدعوى هللا اليت مساكم املؤمنني عباَد هللا« أخرجه الرتمذي

 ادر: حسن صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد الق 7290]جامع: 
 

: »أَتين الليلة آٍت من  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( ابن عباس   -[ 1437]
يف أحسن صورة، فقال يل: اي حممد، قلُت: لبيك ريب وسعديك، قال: هل تدري فيم   -ويف رواية: ]أَتين[ ريب   -ريب 

  -أو قال: يف حَنْرِّي  -ى؟ قلُت: ال أعلم، قال: فوضع يده بني َكتَِّفيَّ حَّت وجدُت بـَْرَدها بني َثْدَييَّ خيتصم املأل األعل
قال: اي حممد، أتدري فيم خيتصم املأل   -أو قال: ما بني املشرق واملغرب -فـََعلِّْمُت ما يف السماوات وما يف األرض 

 ، ونقلِّ األقدام إىل اجلماعات، وإسباغِّ الوضوء يف السَّرَباتِّ املكروهات،  األعلى؟ قلت: نعم يف الدَّرَجاتِّ والكفَّاراتِّ
وانتظارِّ الصالة بعد الصالة، ومن حافظ عليهن عاش ِبري، ومات ِبري، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال: اي حممد،  
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، وتَـ  ، وُحبَّ املساكني، وإذا  قلُت: لبيك وسعديَك، فقال: إذا صليَت، فقل: اللهم إين أسألَك فِّْعَل اخلرياتِّ ْرَك املنكراتِّ
أردَت بعبادك فِّتنة فاقبِّْضين إليك غري مفتون، قال: والدَّرجاُت: إفشاُء السالم، وإطعاُم الطعام، والصالُة ابلليل والناس 

   . نيام« أخرجه الرتمذي
 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7291]جامع: 

 

ُ َعزَّ َوَجلَّ: َمْن    -رضي هللا عنها    -)حم( عائشة    -[  1438] قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " قَاَل اَّللَّ
، َوَما يَـ  ، َوَما تـََقرََّب إِّيَلَّ َعْبدِّي ِبِِّّْثلِّ َأَداءِّ اْلَفَرائِّضِّ لنـََّوافِّلِّ َحَّتَّ  زَ َأَذلَّ يلِّ َولِّيًّا، فـََقْد اْسَتَحلَّ حُمَارََبيتِّ اُل اْلَعْبُد يـَتَـَقرَُّب إِّيَلَّ ابِّ

ُتُه، َما تـََردَّْدُت َعْن َشْيٍء َأاَن فَاعُِّلُه تـََردُّدِّي عَ  ُتُه، َوإِّْن َدَعاينِّ َأَجبـْ بَُّه، إِّْن َسأََلينِّ َأْعطَيـْ َنَُّه َيْكَرُه اْلَمْوَت، َوَأْكَرُه  ُأحِّ ْن َوفَاتِّهِّ، ألِّ
 جه مسند أمحد. َمَساَءَتُه ". َأخر 

َلُه، َوَأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي  26193]مسند:   َواللَّْفُظ  اأْلَْوَسِط،  [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر 
ِحيِح[ َوِفيِه َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َقْيٍس، َوَقْد َوثََّقُه َغْيُر َواِحٍد، َوَضعََّفُه َغْيُرهُ   ْم، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 

 نوع ثان  

: »إن يف اجلنة ُغَرفاً يُرى  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه   -  )ت( علي -[ 1439]
ا، وبطوهنا من ظهورها، فقام أعرايبٌّ فقال: ملن هي اي رسول هللا؟ قال: لَِّمْن أطاَب الكالَم، وأطعَم  ظُهورها من بطوهنِّ

 .ه الرتمذيالطعاَم، وأداَم الصياَم، وصلى ابلليل والناُس نيام« أخرج
 [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن[ 7293]جامع: 

 

:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنهما   -)ت( ابن عمرو بن العاص  -[ 1440]
 . »اعُبدوا الرمحن، وأْطعُِّموا الطعاَم، وأْفُشوا السالَم، تدخلوا اجلنَة بسالم« أخرجه الرتمذي

 [ ]األلباني: صحيح[ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 7294]جامع: 
 
ما قدم رسوُل هللا    -رضي هللا عنه    -)ت( عبد هللا بن سالم    -[  1441]   -صلى هللا عليه وسلم   -قال: »أول 

املدينَة اجْنََفل الناس إليه، فكنُت فيمن جاءه، فلما أتمَّْلُت وجهه واْستَـثْـبَـتُّه، عرفُت أنَّ وجهه ليس بوجهِّ َكذَّاب، قال:  
أيُّ  اي  قال:  أن  ما مسعُت من كالمِّهِّ  أوَل  نيام،  فكان  والناس  ابلليل  وَصلُّوا  الطعام،  وأطعموا  السالم،  أْفُشوا  الناس،  ها 

 . تدخلوا اجلنَة بسالم« أخرجه الرتمذي
 ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ هذا حديث حسن صحيح ]الترمذي: [ 7295]جامع: 

 

: »أْفُشوا السالَم،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو هريرة   -[ 1442]
 . وأْطعُِّموا الطعاَم، واْضرِّبوا اهلاَم، ُتورَثوا اجلنان«. أخرجه الرتمذي

]شعيب: حديث صحيح لغيره  [ ]األلباني: ضعيف[  قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 7296]جامع: 
 دون قوله )اْضِربوا الهاَم([ 
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أنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َأْفُشوا السَّاَلَم،   -رضي هللا عنهما   -َعْبَد اَّللَّ ْبَن ُعَمرَ  )جه(  -[ 1443]
ُ َعزَّ َوَجلَّ«  َوَأْطعُِّموا الطََّعاَم، وَُكونُوا إِّْخَوااًن، َكَما َأَمرَُكمُ   . أخرجه ابن ماجهاَّللَّ

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده   [هذا إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من سليمان بن موسى البوصيري: [ ]3252 ]ماجه:
 [ صحيح

 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ يفِّ اجْلَنَّةِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو َمالٍِّك اأْلَْشَعرِّيِّّ    -[  1444] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

َأْطَعَم الطََّعاَم، َوأَ  لَِّمْن   ُ َأَعدََّها اَّللَّ َياَم َوَصلَّى  ُغْرَفًة يـَُرى ظَاهُِّرَها مِّْن اَبطِّنَِّها، َواَبطِّنـَُها مِّْن ظَاهِّرَِّها  اْلَكاَلَم، َوََتَبَع الصِّّ اَلَن 
 َوالنَّاُس نَِّياٌم«. َأخرجه مسند أمحد.

ِ ْبِن ُمَعاِنٍق، َوَوثَّ 22905]مسند:  ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ  [ َقُه اْبُن ِحبَّانَ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ يفِّ اجْلَنَّةِّ ُغْرَفًة    -رضي هللا عنهما    -ْبنِّ َعْمٍرو  عبد هللا)حم(    -[  1445]
أَبُو ُموَسى اأْلَْشَعرِّيُّ: لَِّمْن هَِّي اَي   َأاَلَن  يـَُرى ظَاهُِّرَها مِّْن اَبطِّنَِّها، َواَبطِّنـَُها مِّْن ظَاهِّرَِّها«، فـََقاَل  َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: »لَِّمْن 

 اْلَكاَلَم، َوَأْطَعَم الطََّعاَم، َواَبَت َّللَِِّّّ قَائًِّما َوالنَّاُس نَِّياٌم«. َأخرجه مسند أمحد. 
لغيره، وهذا إسناد ضعيف 6615]مسند:   ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله وثقوا على    [[ ]شعيب: حديث حسن 

 ضعف في بعضه[ 
 

،    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1446] ي َوقـَرَّْت َعْيينِّ قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّيّنِّ إَِّذا رَأَيـُْتَك طَاَبْت نـَْفسِّ
 َشْيٍء ُخلَِّق مِّْن َماٍء« قَاَل: قـُْلُت: أَْنبِّْئينِّ َعْن َأْمٍر إَِّذا َأَخْذُت بِّهِّ َدَخْلُت اجْلَنََّة. قَاَل:  فَأَْنبِّْئينِّ َعْن ُكلِّّ َشْيٍء. فـََقاَل: »ُكلُّ 

للَّْيلِّ َوالنَّاُس نَِّياٌم، مثَّ اْدُخلِّ اجْلَنَّ   َة بَِّساَلٍم«.  »َأْفشِّ السَّاَلَم، َوَأْطعِّمِّ الطََّعاَم، َوصِّلِّ اأْلَْرَحاَم، َوُقْم ابِّ
َتْدُخلِّ ا ، َوالنَّاُس نَِّياٌم  للَّْيلِّ َأخرجه    جْلَنََّة بَِّساَلٍم«. ويف رواية أخرى، »َأْفشِّ السَّاَلَم، َوَأطِّبِّ اْلَكاَلَم َوصِّلِّ اأْلَْرَحاَم َوُقْم ابِّ

 مسند أمحد. 
ورجاله رجال الصحيح، خال  [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد،  8296،  8295،  7932]مسند:  

 أبي ميمونة، وهو ثقة[ 
 

 نوع ثالث 

:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »ُسئَِّل رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)د س( عبد هللا بن ُحبشي اخلثعمّي  -[ 1447]
، قيل: فأيُّ اهلجرة أفضُل؟ قال: َمْن   أيُّ األعمال أفضُل؟ قال: طوُل القيام، قيل: فأيُّ الصدقةِّ أفضُل؟ قال: ُجْهُد املُقِّلِّّ

ه، قيل: فأيُّ القتلِّ أشرف؟ قال:  َهَجَر ما َحرََّم هللا عليه، قيل: فأ  يُّ اجلهادِّ أفضُل؟ قال: َمْن جاهَد املشركني ِباله ونْفسِّ
 َمْن ُأْهرِّيَق َدُمُه وُعقِّر َجواُده« أخرجه أبو داود. 

هاد ال   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية النسائي: أن النيبَّ  سئل: »أيُّ األعمال أفضُل؟ قال: إميان ال شك فيه، وجِّ
،  ُغلو  ، قيل: فأيُّ الصدقة أفضُل؟ قال: ُجْهُد املقلِّّ َل فيه، وَحجَّة مربورة، قيل: فأيُّ الصالة أفضُل؟ قال: ُطول الُقنوتِّ

قيل: فأيُّ اهلجرةِّ أفضل؟ قال: َمْن َهَجَر ما حرَّم هللا عليه، قيل: فأيُّ اجلهادِّ أفضل؟ قال: َمْن جاهَد املشركني بنفسه  
 . أشرُف؟ قال: من ُأْهرِّيَق َدُمُه، وعقر جواده« وماله، قيل: فأيُّ القتل
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 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]شعيب: إسناده قوي من أجل علي األزدي[  7297]جامع: 
 

: »أيُّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: ُسئِّل رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت س حم( أبو هريرة  -[ 1448]
رسوله، قيل: مث ماذا؟ قال: اجلهاُد يف سبيل هللا، قيل: مث ماذا؟ قال: َحّج مربور«.  العمل أْفَضل؟ قال: إميان ابهلل و 

 أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
 ويف أخرى للنسائي: »أيُّ األعمال أفضل؟ قال: اإلميان ابهلل ورسوله« مل يزد. 

ل خري؟ ... وذكر احلديث« وفيه قال:  : »أيُّ األعما-صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي، قال: سئل رسول هللا 
 . »اجلهاُد َسَنام الَعَمل«

اَل  قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َأْفَضُل اأْلَْعَمالِّ عِّْنَد هللاِّ: إِّميَاٌن اَل َشكَّ فِّيهِّ، َوَغْزوٌ  ويف رواية يف مسند أمحد،
 . َأخرجه مسند أمحد. أَبُو ُهَريـَْرَة: " َحجٌّ َمرْبُوٌر يَُكفُِّر َخطَااَي تِّْلَك السََّنةِّ "ُغُلوَل فِّيهِّ، َوَحجٌّ َمرْبُوٌر " وقَاَل  

 [ ]صحيح[ 10757، 9700، 8580، 7511[ ]مسند: 7298]جامع: 
 

: أيُّ  -صلى هللا عليه وسلم -قال: »سأْلُت رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)خ م س( أبو ذر الغفاري  -[ 1449]
العمل أفضل؟ قال: اإلميان ابهلل، واجلهاُد يف سبيله، قلت: فأيُّ الرقاب أفضل؟ قال: أْغالها َثناً، وأنـَْفُسها عند أهلها،  

ع ألْخَرَق، قلُت: اي رسول هللا أرأيَت إن َضُعْفُت عن بعض العمل؟ قال:  قلُت: فإن مل أفعل؟ قال: تُعني ضائعاً، أو َتْصنَ 
 َتُكفُّ شرَّك عن الناس، فإهنا صدقة تتصدَُّق هبا على نفسك« أخرجه البخاري ومسلم. 

هللا«.  : »أيُّ العمل خري؟ قال: إميان ابهلل، وجهاد يف سبيل -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية النسائي: أنه سأل النيبَّ 
 .مل يزد

 [ ]صحيح[ 7299]جامع: 
 

  -وامسه سعد بن إايس -قال أبو عمرو الشيباين   -رضي هللا عنه  -)خ م ت س( عبد هللا بن مسعود  -[ 1450]
: »أيُّ العملِّ -صلى هللا عليه وسلم -وأشار بيده إىل دار عبد هللا قال: سألُت رسوَل هللا  -حدَّثين صاحب هذه الدار 

 تعاىل؟ قال: الصالة مليقاَتا، قلُت: مث أيُّ؟ قال: بِّرُّ الوالدين، قلُت: مث أيُّ؟ قال: اجلهاد يف سبيل هللا،  أحبُّ إىل هللا
نَّ، ولو استزدتُه لزاَدين«.   قال: حدَّثين هبِّ

 أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
 ويف رواية الرتمذي »أيُّ العملِّ أفضُل؟«. 

 . ه إال إرعاًء عليه«ويف رواية ملسلم »فما تركُت أستزيد
 [ ]صحيح[ 7300]جامع: 

 

َراتِّ  -[ 1451] َفاء بِّْنتِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ـ وََكاَنتِّ اْمَرَأًة مَِّن اْلُمَهاجِّ قَاَلْت: إِّنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى   -رضي هللا عنها  -)حم( الشِّّ
َهاٌد يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ   َّللَِّّ، َوجِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَحجٌّ َمرْبُوٌر«. َأخرجه مسند  هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُسئَِّل َعْن َأْفَضلِّ اأْلَْعَمالِّ فـََقاَل: »إِّميَاٌن ابِّ

 أمحد.
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[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام الرجِل من آل أبي َحْثمة[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوِفيِه َرُجٌل  27096،  27094]مسند:  
 [ َلْم ُيَسمَّ 

 

َفَسأََلُه،    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1452] َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو عِّْنَدُه،  َأنَّ رَُجاًل أََتى َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
َّللَِّّ، َواجلَِّهاُد يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ«،   ميَاُن ابِّ َّ اَّللَِّّ، َأيُّ اأْلَْعَمالِّ َأْفَضُل؟ قَاَل: »اإْلِّ اَل: فَإِّْن مَلْ َأْسَتطِّْع َذاَك؟ قَاَل: فََأيُّ  قَ فـََقاَل: اَي َنيبِّ

قَالَ  َأْسَتطِّْع؟  مَلْ  فَإِّْن  قَاَل:  َأْهلَِّها«،  عِّْنَد  َوأَنـَْفُسَها  ََثًَنا،  »َأْغاَلَها  قَاَل:  َأْجًرا؟  َأْعَظُم  اْصَنْع  الرِّقَابِّ  َأوِّ  َضائًِّعا،  »قـَوِّْم   :
َْخَرَق«، قَاَل: فَإِّْن مَلْ َأْسَتطِّْع ذَ  َك«. ألِّ َا َعَلى نـَْفسِّ  اَك؟ قَاَل: »فَاْحبِّْس نـَْفَسَك َعنِّ الشَّرِّ، فَإِّنَّه َصَدَقٌة َحَسَنٌة، َتَصدَّْق هبِّ

اأْلَْعمَ  اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأيُّ  َوَسلََّم فـََقاَل:  َعَلْيهِّ  َّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ أََتى  َأنَّ رَُجاًل،  َأْفَضُل؟  ويف رواية أخرى،  ميَاُن  الِّ  قَاَل: »اإْلِّ
َّللَِّّ، َواجلَِّهاُد يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ« قَاَل: فَإِّْن مَلْ َأْسَتطِّْع َذلَِّك؟ قَاَل: »تُعِّنُي َضائًِّعا َأْو َتْصَنُع ألَِّ  ْخَرَق« قَاَل: فَإِّْن مَلْ َأْسَتطِّْع َذلَِّك؟  ابِّ

َا َصَدَقٌة َتصَ  َك«. َأخرجه مسند أمحد. قَاَل: »اْحبِّْس نـَْفَسَك َعنِّ الشَّرِّ، فَإِّهنَّ َا َعَلى نـَْفسِّ  دَُّق هبِّ
 [ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ 10878، 9038]مسند: 

 

ُسئِّلَ   -[  1453] أَنَُّه  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ َعنِّ  َماعٍِّز،  َعْن  ريِّ،  خِّّ الشِّّ ْبنِّ  َعْبدِّ اَّللَِّّ  ْبنِّ  يَزِّيد  اأْلَْعَمالِّ )حم(  َأيُّ   
َّللَِّّ َوْحَدُه، مثَّ اجلَِّهاُد، مثَّ َحجٌَّة بـَرٌَّة تـَْفُضُل َسائَِّر اْلعَ  َا«. َأخرجه َأْفَضُل؟ قَاَل: »إِّميَاٌن ابِّ َملِّ َكَما َبنْيَ َمْطَلعِّ الشَّْمسِّ إِّىَل َمْغرِّهبِّ

 مسند أمحد. 
 [ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح 19011، 19010]مسند: 

 

ِّّ َصلَّ   -[  1454] َّ ُُيَدُِّث، َعْن رَُجٍل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ َباينِّ ْعُت َأاَب َعْمٍرو الشَّيـْ ى هللاُ َعَلْيهِّ  )حم( ُعبَـْيٌد اْلُمْكتُِّب قَاَل: مسِّ
ُشْعبَ  قَاَل  ـ  َأْفَضُل؟  اْلَعَملِّ  َأيُّ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَِّّ  َرُسوُل  ُسئَِّل  قَاَل:  الصَّاَلُة  َوَسلََّم  اْلَعَملِّ  »َأْفَضُل  ـ  قَاَل  َأْو  ُة: 

 لَِّوْقتَِّها، َوبِّرُّ اْلَوالَِّدْينِّ، َواجلَِّهاُد«. َأخرجه مسند أمحد. 
ِحيحِ 23120]مسند:   [ [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

رُي َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ    -رضي هللا عنهما    -)حم( يُوُسف ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َساَلٍم، َعْن أَبِّيهِّ   -[  1455] َنَما حَنُْن َنسِّ قَاَل: بـَيـْ
فـَقَ  َرُسوَل اَّللَِّّ؟  اَي  َأْفَضُل  اأْلَْعَمالِّ  َأيُّ  يـَُقوُلوَن:  َوُهْم  اْلَقْوَم  َع  إِّْذ مسِّ َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  اَل 

َع نَِّداًء يفِّ اْلوَ  َهاٌد يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، َوَحجٌّ َمرْبُوٌر«، مثَّ مسِّ َّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ، َوجِّ ُ،  َوَسلََّم: »إِّميَاٌن ابِّ ادِّي يـَُقوُل: َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
َا َأَحٌد إِّالَّ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َوَأاَن َأْشَهُد، َوَأْشَهُد َأْن اَل َيْشَهَد هبِّ  بَرَِّئ مَِّن  ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

ْعُتُه َأاَن مِّْن َهاُروَن. َأخرجه مسند أمحد. « قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ: َومسِّ ْركِّ  الشِّّ
، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة يحيى بن عبد الرحمن الثقفي[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ  صحيح لغيره  [ ]شعيب:23783]مسند:  

 [ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاتٌ 
 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  1456] قَاَل: أََتى النَّيبِّ
« قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َوَأيُّ اجلَِّهادِّ َأْفَضُل؟ قَاَل:   ُعقَِّر َجَواُدُه، َوُأرِّيَق    »َمنْ اَّللَِّّ َأيُّ الصَّاَلةِّ َأْفَضُل؟ قَاَل: »ُطوُل اْلُقُنوتِّ

 َدُمُه« قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َأيُّ اهلِّْجَرةِّ َأْفَضُل؟ قَاَل: »َمْن َهَجَر َما َكرَِّه اَّللَُّ«
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قَ   " َوَيدِّهِّ  لَِّسانِّهِّ،  مِّْن  اْلُمْسلُِّموَن  َسلَِّم  َمْن   " قَاَل:  َأْفَضُل؟  اْلُمْسلِّمِّنَي  فََأيُّ  َرُسوَل هللاِّ،  اَي  َفَما  قَاَل:  َرُسوَل هللاِّ،  اَي  اَل: 
ًئا دَ  هللِّ َشيـْ ًئا َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َماَت ُيْشرُِّك ابِّ هللِّ َشيـْ ؟ قَاَل: " َمْن َماَت اَل ُيْشرُِّك ابِّ بَـَتانِّ َخَل النَّاَر ". َأخرجه مسند  اْلُموجِّ

 أمحد.
مُ 15210]مسند:   َرَوى  ]الهيثمي:  إسناد ضعيف[  وهذا  حديث صحيح،  ]شعيب:  ِرَجاُل  [  ِغيِر  َوالصَّ َيْعَلى  َأِبي  َوِرَجاُل  َهَذا،  َبْعَض  ْسِلٌم 

ِحيِح. َوَرَواُه َأْحَمُد ِبَنْحِوهِ   [ الصَّ
 

 

 نوع رابع 

قال: »قال هللا عز وجل: إذا   -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ النيب    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو هريرة    -[  1457]
ربًا، تقرَّْبُت منه ذِّراعاً، وإذا تقرَّب مين ذِّراعاً، تقرَّبُت منه ابعاً   وإذا أَتين ميشي أتيته    -أو بُوعاً    -تقرَّب عبدي مين شِّ

 َهْرَوَلة«. 
: »يقول هللا عز وجل: أان عند ظن عبدي يب، وأان معه حني  -صلى هللا عليه وسلم  - هللا  ويف رواية قال: قال رسولُ 

ه ذََكْرتُه يف نفسي، وإن ذكرين يف َمإل، ذََكْرتُه يف مإل هم خري منهم، وإن تقرَّب إيلَّ شربًا،  يذكرين، فإن ذكرين يف نفسِّ
 ليه ابعاً، وإن أَتين ميشي أتيُته َهْرَوَلة«.تقرَّبُت إليه ذراعاً، وإن تقرَّب إيلَّ ذراعاً تقرَّبت إ

قال: »أان عنَد ظنِّّ عبدي يب« مل يزد، وأخرجها   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -خمتصرًا   -ويف رواية للبخاري  
 مسلم، وزاد »وأان معه إذا دعاين«.

وجل: أان عند َظنِّّ عبدي يب، وأان معه حيث   قال: »قال هللا عز -صلى هللا عليه وسلم  -وملسلم أيضاً: أن رسوَل هللا  
رْبًا تقرَّبُت إليه ذِّراعاً، و  من تقرَّب إيلَّ  َيْذُكُرين، وهللاِّ هللُ أفرُح بتوبةِّ عبدِّهِّ من أحدِّكم ُيُد ضالَّته ابلفالة، ومن تقرَّب إيلَّ شِّ

 .ذراعاً تقرَّبُت إليه ابعاً، وإذا أقبل إيلَّ ميشي، أقبلُت إليه ُأَهْروُِّل«
اين بباع  ويف أخرى له قال: »إن هللا قال: إذا تلقَّاين عبدي بشرْب، تَلقَّيُتُه بِّذِّراع، وإذا تَلقَّاينِّ بذراع تلقَّيُته بباع، وإذا َتلقَّ 

 . أتيُتُه ِبسرَع«
 [ ]صحيح[ 7301]جامع: 

 
يرويه عن ربِّّه تبارك   -صلى هللا عليه وسلم  -عن رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه    -)خ( أنس بن مالك  -[ 1458]

ربًا، تقرَّبت إليه ذِّراعاً، وإذا تقرَّب إيلَّ ذِّراعاً، تقرَّبُت منه ابعاً، وإذا أَتين ميشي،   -وتعاىل  قال: »إذا تقرََّب العبُد إيلَّ شِّ
 ي  أتيُتُه َهْرَوَلة« أخرجه البخار 

 [ ]صحيح[ 7302]جامع: 
 

: »يقول هللا عز وجل:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال النيب  -رضي هللا عنه  -)م( أبو ذر الغفاري  -[ 1459]
َمْن جاَء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا، أو أزيُد، ومن جاء ابلسيئة، فجزاؤه سيئة مثُلها، أو أْغفِّر، ومن تقرَّب مين شربًا،  

اعاً، ومن تقرَّب مين ذراعاً، تقرَّبت منه ابعاً، ومن أَتين ميشي أتيُته َهرولة، ومن لقيين بُقراب األرض خطيئة  تقرَّبت منه ذِّرَ 
 . ال يشرُك يب شيئا، َلقِّيُتُه ِبثلها َمْغفِّرة« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 7303]جامع: 
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رْبًا   -رضي هللا عنه  -)حم( أبو َسعِّيدٍ  -[ 1460] ُّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن تـََقرََّب إِّىَل اَّللَِّّ شِّ قَاَل: قَاَل َنيبِّ
ي  ُ إِّلَْيهِّ ذِّرَاًعا، َوَمْن تـََقرََّب إِّلَْيهِّ ذِّرَاًعا تـََقرََّب إِّلَْيهِّ اَبًعا، َوَمْن َأََتُه مَيْشِّ ُ َهْرَوَلًة«. َأخرجه مسند أمحد. تـََقرََّب اَّللَّ  َأََتُه اَّللَّ

 [ [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف11361]مسند: 
 

ُ: اَي اْبَن آَدَم، إِّْن   -رضي هللا عنه  -)حم( أََنٍس  -[ 1461] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " قَاَل اَّللَّ
ي، َوإِّْن ذََكْرَتينِّ يفِّ َمإَلٍ ذََكْرُتَك يفِّ َمإَلٍ مَِّن اْلَماَلئَِّكةِّ، َأوْ  َك ذََكْرُتَك يفِّ نـَْفسِّ ُهْم، َوإِّْن َدنـَْوَت  ذََكْرَتينِّ يفِّ نـَْفسِّ نـْ  يفِّ َمإَلٍ َخرْيٍ مِّ
ي َتينِّ متَْشِّ رْبًا، َدنـَْوُت مِّْنَك ذِّرَاًعا، َوإِّْن َدنـَْوَت مِّينِّّ ذِّرَاًعا، َدنـَْوُت مِّْنَك اَبًعا، َوإِّْن أَتـَيـْ ُتَك ُأَهْروُِّل " قَاَل قـََتاَدُة:  مِّينِّّ شِّ ، أَتـَيـْ

ْلَمغْ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َأْسرَُع ابِّ  فَِّرةِّ«. َأخرجه مسند أمحد. »فَاَّللَّ
ِحيحِ  [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين 12405 ]مسند:  []الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

 نوع خامس 

األشعري    -[  1462] مالك  أبو  عنه    -)م ت س(  قال رسوُل هللا    -رضي هللا  :  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: 
ما بني السموات واألرض،    -أو متأل    -»الطُّهور َشْطُر اإلميان، واحلمُد هلل متألُ امليزان، وسبحاَن هللا واحلمد هلل متآلن  

ياء، والق رآُن ُحجَّة لَك أو عليَك، كلُّ الناس يغدو، فبائع نـَْفَسُه فمعتُقها، أو  والصالُة نور، والصدقُة بـُْرَهان، والصرُب ضِّ
 . ُموبِّقها« أخرجه مسلم والرتمذي، وأخرج النسائي إىل قوله: »أو عليك«

 [ ]صحيح[ 7304]جامع: 
 

قال:    -أو يف َيدِّه    -يف يدي   -صلى هللا عليه وسلم  -)ت( رجل من بين سليم: قال: َعدَُّهنَّ رسوُل هللا    -[ 1463]
»التسبيُح نِّْصُف امليزان، واحلمُد هلل متلؤه، والتكبرُي ميأل ما بني السماء واألرض، والصوُم نِّْصُف الصرب، والطّهوُر نصف  

 . اإلميان« أخرجه الرتمذي 
]ع7306]جامع:   القادر:  [  قالبد  كما  وهو  حسن  حديث  هذا  الترمذي:  ]األلباني: قال  حسن[  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ]
 ضعيف[ 

 

تًّا مِّْن    -رضي هللا عنه    -)حم( ُعَباَدَة ْبنِّ الصَّامِّتِّ   -[  1464] َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " اْضَمُنوا يلِّ سِّ َّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ النَّيبِّ
اْؤمتِّنْـ  إَِّذا  َوَأدُّوا  َوَعْدمُتْ،  إَِّذا  َوَأْوُفوا  ثـُْتْم،  َحدَّ إَِّذا  اْصُدُقوا  اجْلَنََّة:  َلُكُم  َأْضَمْن  ُكْم  َوُغضُّوا أَنـُْفسِّ فـُُروَجُكْم،  َواْحَفُظوا  ُتْم، 

 أَْبَصارَُكْم، وَُكفُّوا أَْيدَِّيُكْم ". َأخرجه مسند أمحد. 
لم يسمع من    -وهو ابن عبد هللا ابن المطلب بن حنطب -[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن المطلب 22757]مسند:  

 [ َبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِإالَّ َأنَّ اْلُمطَِّلَب َلْم َيْسَمْع ِمْن ُعَباَدةَ َرَواُه َأْحَمُد، َوالطَّ  ]الهيثمي: [عبادة 
 

 نوع سادس 

قال: »من أنـَْفَق   -أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه   -)خ م ط ت س( أبو هريرة  -[ 1465]
 َزْوَجنيِّ يف سبيل هللا، نُودَِّي من أبواب اجلنة«. 
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ويف رواية: نودي يف اجلنة: اي عبَد هللا، هذا خري، َفَمْن كان من أهلِّ الصالة، ُدعَِّي من ابب الصالة، وَمْن كان من أهلِّ 
يام، ُدعَِّي من   اجلهادِّ، ُدعَِّي من ابب اجلهاد، وَمْن كان من أهل الصدقةِّ، ُدعَِّي من ابب الصدقة، وَمْن كان من أهل الصِّّ

دِّيق  ، فقال أبو بكر الصِّّ نِّ اي رسول هللا، ما على أحد يُدَعى من تلك األبواب من ضرورة،   -رضي هللا عنه    -ابب الرَّايَّ
: »نعم، وأرجو أن تكوَن منهم اي أاب  -صلى هللا عليه وسلم -واب كلِّّها؟ قال رسوُل هللا فهل يُدعى أحد من تلك األب

 بكر«.
ويف رواية »َمْن أنفَق َزْوَجنْيِّ من شيء يف األشياء يف سبيل هللا، ُدعَِّي من أبواب اجلنة... وذكر حنوه« أخرجه اجلماعة إال  

 .أاب داود
 [ ]صحيح[ 7307]جامع: 

 

قال يوماً: »من أصبَح منكم    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  1466]
دِّيق: أان، قال: فمن تَبِّع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أان، قال: َفَمْن أطعم منكم   اليوم صائماً؟ قال أبو بكر الصِّّ

صلى هللا عليه   -عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: أان، قال رسوُل هللا اليوَم مِّْسكِّيناً؟ قال أبو بكر: أان، قال: فمن 
 . : ما اْجَتَمْعَن يف رجل إال دخل اجلنة«. أخرجه مسلم-وسلم

 [ ]صحيح[ 7308]جامع: 

 

ُتُه فـَُقْلُت: اَي    -رضي هللا عنه    -  أبو أمامة )حم(    -[  1467] َعَلْيهِّ َوَسلََّم َغْزَوًة فَأَتـَيـْ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: أَْنَشأَ 
لشََّهاَدةِّ. فـََقاَل: »اللَُّهمَّ َسلِّّْمُهْم َوَغنِّّْمُهْم«. قَاَل: َفَسلِّْمَنا َوَغنِّ  مثَّ أَْنَشَأ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى   ْمَنا. قَاَل:َرُسوَل اَّللَِّّ، ادُْع اَّللََّ يلِّ ابِّ

لشََّهاَدةِّ. فـَقَ  ُتُه فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ادُْع اَّللََّ يلِّ ابِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َغْزًوا اَثنًِّيا، فَأَتـَيـْ اَل: »اللَُّهمَّ َسلِّّْمُهْم َوَغنِّّْمُهْم«. قَاَل:  هللاُ 
أَ  قَاَل: مثَّ  َوَغنِّْمَنا.  فَ َفَسلَّْمَنا  َهذِّهِّ  َمرَّيتِّ  قـَْبَل  َمرََّتنْيِّ  ُتَك  أَتـَيـْ إِّيّنِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ،  اَي  فـَُقْلُت:  ُتُه  فَأَتـَيـْ اَثلِّثًا،  َغْزًوا  َأْن  ْنَشأَ  َسأَْلُتَك 

لشََّهاَدةِّ، َفَدَعْوَت اَّللََّ َأْن ُيَسلَِّّمَنا َويـَُغنَِّّمَنا َفَسلِّْمَنا َوَغنِّْمَنا. ايَ  لشََّهاَدةِّ. فـََقاَل:  َتْدُعَو اَّللََّ يلِّ ابِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ، فَادُْع اَّللََّ يلِّ ابِّ
ُتُه فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ُمْرينِّ  ؛ فَإِّنَُّه  »اللَُّهمَّ َسلِّّْمُهْم َوَغنِّّْمُهْم«. قَاَل: َفَسلِّْمَنا َوَغنِّْمَنا، مثَّ أَتـَيـْ لصَّْومِّ  بَِّعَمٍل. قَاَل: »َعَلْيَك ابِّ

ْثَل لَ  لنـََّهارِّ قِّيَل  ُه«. قَاَل: َفَما رُئَِّي أَبُو أَُماَمَة َواَل اْمَرأَتُُه َواَل َخادُِّمُه إِّالَّ ُصيَّاًما. قَاَل: َفَكاَن إَِّذا رُئَِّي يفِّ  اَل مِّ َدارِّهِّْم ُدَخاٌن ابِّ
ُ، مثَّ  َيامِّ فََأْرُجو َأْن    اْعرَتَاُهْم َضْيٌف نـََزَل هبِِّّْم اَنزٌِّل. قَاَل: فـََلبِّْثٌت بَِّذلَِّك َما َشاَء اَّللَّ لصِّّ ُتُه فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َأَمْرتـََنا ابِّ أَتـَيـْ

ُ لََنا فِّيهِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، َفُمْرينِّ بَِّعَمٍل آَخَر قَاَل: »اْعَلْم أَنََّك َلْن َتْسُجَد   ُ َلَك هبَِّ َيُكوَن َقْد اَبَرَك اَّللَّ ا  َّللَِِّّّ َسْجَدًة إِّالَّ رََفَع اَّللَّ
َا َخطِّيَئًة«. َأخرجه مسند أمحد.   َدرََجًة، َوَحطَّ َعْنَك هبِّ

[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر،  22220،  22195،  22142،  22140]مسند:  
ِحيحِ   [ َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: »مَخٌْس َمْن   -رضي هللا عنه    -َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيَّ أَبو  )حب(  -[ 1468] َع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ أَنَُّه مسِّ
ُ مِّْن َأْهلِّ اجْلَنَّةِّ: َمْن َعاَد َمرِّيًضا، َوَشهَِّد َجَنازًَة، َوَصاَم يـَْوًما، َورَ  َلُهنَّ يفِّ يـَْوٍم َكتَـَبُه اَّللَّ  ْوَم اجْلُُمَعةِّ، َوَأْعَتَق رَقـََبًة« اَح يَـ َعمِّ

 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده قوي[  2771]حبان: 
 

 نوع سابع 
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قالوا    -صلى هللا عليه وسلم  -: »أن انساً من أصحاب النيبِّّ  -رضي هللا عنه    -)م( أبو ذر الغفاري    -[  1469]
اي رسول هللا، ذهَب أهل الدُّثُورِّ ابأُلُجورِّ، يصلُّون كما نصلِّّي، ويصومون كما نصوُم،    -صلى هللا عليه وسلم  -للنيبِّّ  

جَ  قد  أَولَْيَس  قال:  أمواهلم،  بُفضولِّ  تكبرية  ويتصدَّقون  وكلِّّ  صدقة،  تسبيحة  بكلِّّ  إن  به؟  َتَصّدقون  ما  لكم  هللا  عَل 
صدقة، وكلِّّ حتميدة صدقة، وكلِّّ َتليلة صدقة، وأمر ِبعروف صدقة، وهني عن منكر صدقة، ويف ُبْضعِّ أحدِّكم صدقة،  

حرام، أكان عليه وِّْزر؟ فكذلك  قالوا: اي رسول هللا، أأييت أحُدان شهوَتُه، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها يف  
 . إذا وضعها يف احلالل، كان له أجر« أخرجه مسلم

َوَُيُجُّوَن  عن    ويف رواية يف مسند أمحد، َوَيُصوُموَن  ُيَصلُّوَن  أْلَْجرِّ،  اأْلَْغنَِّياُء ابِّ َذَهَب  َرُسوَل اَّللَِّّ،  اَي  قـُْلُت:  قَاَل:  َذرٍّ  َأيب 
ُتْم ُتَصلُّوَن َوَتُصوُموَن َوحَتُجُّوَن« قـُْلُت: يـََتَصدَُّقوَن َواَل نـََتَصدَُّق قَاَل: " َوأَْنَت فِّيَك َصدَ  َك اْلَعْظَم َعنِّ  َقٌة: رَفْـعُ قَاَل: »َوأَنـْ

أْلَْرمثِّ َصَدَقٌة، َوُمَباَضَعُتَك  الطَّرِّيقِّ َصَدَقٌة، َوهَِّدايـَُتَك الطَّرِّيَق َصَدَقٌة، َوَعْوُنَك الضَّعِّيَف بَِّفْضلِّ قـُوَّتَِّك َصَدَقٌة، َوبـََياُنَك َعنِّ ا
َنا َونـُْؤَجُر؟ قَاَل: »َأرَأَْيَت َلْو َجَعْلَتُه يفِّ َحَراٍم، َأُكْنَت أتَْمَثُ؟« قَاَل:  اْمَرأََتَك َصَدَقٌة " قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ََنْيتِّ َشْهَوتَـ 

خْلَرْيِّ«.   ُبوَن ابِّ لشَّرِّ َواَل حَتَْتسِّ ُبوَن ابِّ  قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: »فـََتْحَتسِّ
هِّ. قـُْلُت: اَي َرُسوَل  ويف رواية اثنية عند أمحد، قَاَل: َعَلى ُكلِّّ نـَْفٍس يفِّ ُكلِّّ يـَْوٍم َطَلَعْت فِّ  ْنُه َعَلى نـَْفسِّ يهِّ الشَّْمُس َصَدَقٌة مِّ

أَبـَْوابِّ الصََّدَقةِّ التَّْكبِّرَي، َوُسْبَحا َنَّ مِّْن  َأْمَواٌل؟ قَاَل: »ألِّ لََنا  أَْيَن أََتَصدَُّق َولَْيَس  َن اَّللَِّّ، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ، َواَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَِّّ، مِّْن 
وَ   ،ُ َوااَّللَّ النَّاسِّ  َطرِّيقِّ  َعْن  الشَّوَْكَة  َوتـَْعزُِّل  اْلُمْنَكرِّ،  َعنِّ  َهى  َوتـَنـْ  ، ْلَمْعُروفِّ ابِّ َوأَتُْمُر  اَّللََّ،  َوََتْدِّي َأْستَـْغفُِّر  َواحْلََجَر،  ْلَعْظَم 

دَّةِّ َساقـَْيَك  اأْلَْعَمى، َوُتْسمُِّع اأْلََصمَّ َواأْلَْبَكَم َحَّتَّ يـَْفَقَه، َوُتدِّلُّ اْلُمْسَتدِّلَّ َعَلى َحا َجٍة َلُه َقْد َعلِّْمَت َمَكاهَنَا، َوَتْسَعى بِّشِّ
، ُكلُّ َذلَِّك مِّْن أَبـَْوابِّ الصََّدَقةِّ   دَّةِّ ذِّرَاَعْيَك َمَع الضَّعِّيفِّ ، َوتـَْرَفُع بِّشِّ َك، َوَلَك يفِّ  إِّىَل اللَّْهَفانِّ اْلُمْسَتغِّيثِّ مِّْنَك َعَلى نـَْفسِّ

َاعَِّك َزْوَجَتَك َأْجٌر«، قَ  ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأرَأَيْ مجِّ َت َلْو  اَل أَبُو َذرٍّ: َكْيَف َيُكوُن يلِّ َأْجٌر يفِّ َشْهَويتِّ
ُب بِّهِّ؟« قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: »فَأَْنَت َخَلقْ  ُ َخَلَقُه.  َكاَن َلَك َوَلٌد فََأْدَرَك َورََجْوَت َخرْيَُه َفَماَت، َأُكْنَت حَتَْتسِّ َتُه؟« قَاَل: َبلِّ اَّللَّ

يـَْرزُقُهُ  ُ َكاَن  اَّللَّ َبلِّ  قَاَل:  تـَْرزُقُُه؟«  »فَأَْنَت  قَاَل:  َهَداُه.   ُ اَّللَّ َبلِّ  قَاَل:  َهَديـَْتُه؟«  »فَأَْنَت  َفَضْعُه يفِّ  قَاَل:  »َكَذلَِّك  قَاَل:   .
ُ َأْحَيا  ُه، َوإِّْن َشاَء َأَماَتُه، َوَلَك َأْجٌر«. َحاَللِّهِّ َوَجنِّّْبُه َحَراَمُه، فَإِّْن َشاَء اَّللَّ

ُّ َصلَّى هللاُ ويف رواية اثلثة،   أْلَْجرِّ فـََقاَل النَّيبِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َذَهَب َأْهُل اأْلَْمَوالِّ ابِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ  قَاَل: قِّيَل لِّلنَّيبِّ
َل مَسْعَِّك، َوَفْضَل َبَصرَِّك، قَاَل: »َويفِّ ُمَباَضَعتَِّك َأْهَلَك َصَدَقٌة« فـََقاَل أَبُو َذرٍّ: أَيـُْؤَجُر َأَحُداَن  فِّيَك َصَدَقًة َكثِّريًَة« َفذََكَر َفضْ 

لٍّ َأَكاَن َعَلْيَك وِّْزٌر؟« قَاَل: نـََعْم. قَاَل: »َأفـََتحْ  ُبوَن  يفِّ َشْهَوتِّهِّ؟ قَاَل: »َأرَأَْيَت َلْو َوَضْعَتُه يفِّ َغرْيِّ حِّ ُبوَن  َتسِّ لشَّرِّ َواَل حَتَْتسِّ ابِّ
خْلَرْيِّ«.   ابِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه ذََكَر َأْشَياَء يـُْؤَجُر فِّيَها الرَُّجُل َحَّتَّ ذَ  َكَر يلِّ َغَشَياَن َأْهلِّهِّ، فـََقاُلوا: اَي  ويف رواية رابعة، َعنِّ النَّيبِّ
َشْهَوتِّهِّ  أَيـُْؤَجُر يفِّ  قَاَل:    َرُسوَل اَّللَِّّ،  نـََعْم.  فـََقاُلوا:  اْلوِّْزُر؟«  َعَلْيهِّ  َيُكوُن  أَلَْيَس َكاَن  ًا،  آَثِّ َلْو َكاَن  »َأرَأَْيَت  قَاَل:  يبـَُها؟  ُيصِّ

 َأخرجه مسند أمحد. »َفَكَذلَِّك يـُْؤَجُر«. 

 [ ]صحيح[21427، 21469، 21484، 21363[ ]مسند: 7309]جامع: 
 

: »تـََبسُُّمَك يف  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ت( أبو ذر الغفاري  -[ 1470]
وجه أخيك صدقة، وأْمُرك ابملعروف وهَنُْيَك عن املنَكرِّ صدقة، وإرشاُدك الرجل يف أرض الضالل، لك صدقة، ]وَبَصُرك 
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َك والعظَم عن الطريق، لك صدقة، وإفراُغَك من َدْلوَِّك يف  للرجل الرديء البصر، لك صدقة[ وإماطتَك احلَجَر والشو 
 . َدْلوِّ أخيك صدقة«. أخرجه الرتمذي

 ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: صحيح[ [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 7310]جامع: 
 

صلى هللا عليه   -تقول: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنها   -)م( عبد هللا بن فروخ: أنه مسع عائشَة  -[ 1471]
: »]إنَُّه[ ُخلِّق كلُّ إْنسان من بين آدَم على ستني وثالَثائة َمْفصِّل، فمن كربَّ هللا، ومحِّد هللا، وهلَّل هللا، وسبَّح  -وسلم

ريق الناس، أو شوكة، أو َعْظماً، أو أمَر ِبعروف، أو هنى عن منكر، عدَّد تلك  هللا، واستغفر هللا، وَعَزل َحَجرًا عن ط
ي«. وزاد   الستِّّني والثالَثائة السُّاَلَمى، فإنه مُيْسي يومئذ وقد زَْحَزَح نـَْفَسُه عن النار« أخرجه مسلم، ويف رواية »مَيْشِّ

 . ]رزين[ بعد قوله: »منكر«: »أو َعلَّم خريًا أو َتعلََّمُه«

 [ ]صحيح[ 7311امع: ]ج

 
َفُة )حم( عَِّياض ْبنِّ ُغطَْيٍف، قَاَل: َدَخْلَنا َعَلى َأيبِّ ُعبَـْيَدَة ْبنِّ اجْلَرَّاحِّ نـَُعوُدُه مِّْن َشْكًوى َأَصابَُه، َواْمرَ   -[  1472] أَتُُه حُتَيـْ

ْجٍر، فـََقالَ  هِّ، قلنا: َكْيَف اَبَت أَبُو ُعبَـْيَدَة؟ قَاَلْت: َواَّللَِّّ َلَقْد اَبَت ِبَِّ ْجٍر قَاعَِّدٌة عِّْنَد رَْأسِّ وََكاَن ُمْقبِّاًل   - أَبُو ُعبَـْيَدَة: َما بِّتُّ ِبَِّ
أَُلَك  فََأقْـَبَل َعَلى اْلَقْومِّ بَِّوْجهِّهِّ، فـََقاَل: َأال َتْسأَُلوَنينِّ َعمَّا قـُْلُت؟ قَاُلوا: َما َأْعَجبَـَنا َما قـُْلَت، فـََنسْ   -بَِّوْجهِّهِّ َعَلى احْلَائِّطِّ  

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ  َلًة يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ، فَبَِّسْبعِّ مِّاَئٍة، َومَ َعْنُه. قَاَل: مسِّ نِّ أنـَْفَق   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمنِّ أنـَْفَق نـََفَقًة فَاضِّ
َا، َوالصَّْوُم ُجنَّ  هِّ َوَأْهلِّهِّ، َأْو َعاَد َمرِّيًضا، َأْو َماَز َأًذى، فَاحْلََسَنُة بَِّعْشرِّ َأْمثَاهلِّ ُ بَِّبالٍء  َعَلى نـَْفسِّ ٌة َما مَلْ خَيْرِّقْـَها، َوَمنِّ ابـَْتالُه اَّللَّ

طٌَّة«. َأخرجه مسند أمحد.   يفِّ َجَسدِّهِّ فـَُهَو َلُه حِّ
[ ]شعيب: إسناده حسن[ ]شاكر: اإلسناد في أصله صحيح، ولكنه وقع هنا ناقًصا منه أحد الرواة، كما 1701،  1700،  1690]مسند:  
 ]الهيثمي: "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه يسار بن أبي سيف "ولم أر من وثقه وال جرحه، وبقية رجاله ثقات"[   [سنبينه

 

َعَلْيهِّ    -[  1473] َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ٍم، َعْن َمْوىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  : "  َوَسلََّم قَالَ )حم( أبو َسالَّ
َواحلَْ  اَّللَِّّ،  َوُسْبَحاَن  َأْكرَبُ   ُ َواَّللَّ  ُ اَّللَّ إِّالَّ  إَِّلَه  اَل   : اْلمِّيَزانِّ يفِّ  أَثـَْقَلُهنَّ  َما  خَلَْمٌس  َبٍخ،  يـُتَـَوىفَّ  َبٍخ  الصَّالُِّح  َواْلَوَلُد  َّللَِِّّّ،  ْمُد 

َلقَِّي اَّللََّ  َمْن  َْمٍس  َبٍخ خلِّ َبٍخ   " َوقَاَل:  َوالَِّداُه "  ُبُه،  جْلَنَّةِّ، فـََيْحَتسِّ رِّ، َوابِّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ يـُْؤمُِّن ابَِّّللَِّّ  اجْلَنََّة:  َدَخَل  ُمْستَـْيقًِّنا هبِِّّنَّ   
، َواحلَِّسابِّ ".    َوالنَّارِّ، َواْلبَـْعثِّ بـَْعَد اْلَمْوتِّ

«، قَاَل رَُجٌل: َما ُهنَّ  َْمٍس َما أَثـَْقَلُهنَّ يفِّ اْلمِّيَزانِّ ُ    ويف رواية أخرى، »َبٍخ َبٍخ خلِّ ُ، َواَّللَّ اَي َرُسوَل اَّللَِّّ؟ قَاَل: " اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
ُبُه َوالُِّدُه، مَخٌْس َمْن ا تَـَّقى اَّللََّ هبِِّّنَّ ُمْستَـْيقًِّنا َدَخَل اجْلَنََّة: َمْن  َأْكرَبُ، َوُسْبَحاَن اَّللَِّّ، َواحْلَْمُد َّللَِِّّّ، َواْلَوَلُد الصَّالُِّح يـُتَـَوىفَّ فـََيْحَتسِّ

، َواحلَِّساشَ  ، َواْلبَـْعثِّ ْلَمْوتِّ ُ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوأَيـَْقَن ابِّ  بِّ ". هَِّد َأْن اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

 [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات[ 23100، 15662]مسند: 
 

بن عازب)حم(    -[  1474] اَي    -رضي هللا عنه    -  الرباء  فـََقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  ِّّ َصلَّى هللاُ  النَّيبِّ إِّىَل   ٌّ َأْعَرايبِّ َجاَء  قَاَل: 
ُلينِّ اجْلَنََّة، فـََقاَل: »لَئِّْن ُكْنَت َأْقَصْرَت اخْلُْطَبَة، َلَقْد َأْعَرْضتَ  النََّسَمَة، َوُفكَّ  اْلَمْسأََلَة، َأْعتِّقِّ    َرُسوَل اَّللَِّّ، َعلِّّْمينِّ َعَماًل يُْدخِّ
بِّ  تـََفرََّد  َأْن  النََّسَمةِّ  إِّنَّ عِّْتَق  قَاَل: »اَل،  َدٍة؟  بَِّواحِّ َأَولَْيَسَتا  اَي َرُسوَل اَّللَِّّ،  فـََقاَل:  تُعِّنَي يفِّ  الرَّقـََبَة«.  َأْن  الرَّقـََبةِّ  عِّْتقَِّها، َوَفكَّ 
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ال ذِّي  َعَلى  َواْلَفْيُء  اْلوَُكوُف،  ْنَحُة  َواْلمِّ َوْأُمْر  عِّْتقَِّها،  الظَّْمآَن،  َواْسقِّ  اجْلَائَِّع،  فََأْطعِّمِّ  َذلَِّك،  ُتطِّْق  مَلْ  فَإِّْن   ، الظَّاملِِّّ مِّ  رَّحِّ
، َواْنَه َعنِّ اْلُمْنَكرِّ، فَإِّْن مَلْ ُتطِّْق َذلَِّك، َفُكفَّ لَِّساَنَك إِّالَّ مَِّن اخْلَرْيِّ«. َأخرجه مسند أمح ْلَمْعُروفِّ  د.ابِّ

 [ ]الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات  [صحيح، رجاله ثقات[ ]شعيب: إسناده  18647]مسند: 
 

َعَبَسَة السَُّلمِّيِّ    -[  1475] ْبنِّ  َرُسولِّ اَّللَِّّ    -رضي هللا عنه    -)حم( َعْمرِّو  ْعَتُه مِّْن  َلُه: َحدِّثـَْنا َحدِّيثًا مسِّ قـُْلُت  قَاَل: 
، َفَماُتوا قـَْبَل َأْن  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم لَْيَس فِّيهِّ اْنتَِّقاٌص َواَل َوهْ  ْساَلمِّ ْعُتُه يـَُقوُل: »َمْن ُولَِّد َلُه َثاَلثَُة َأْواَلٍد يفِّ اإْلِّ ٌم، قَاَل: مسِّ

َبًة يفِّ َسبِّيلِّ  ُهْم، َوَمْن َشاَب َشيـْ ُ َعزَّ َوَجلَّ اجْلَنََّة بَِّرمْحَتِّهِّ إِّايَّ ُلُغوا احلِّْنَث، َأْدَخَلُه اَّللَّ َكاَنْت َلُه نُورًا يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ  يـَبـْ
، َأَصاَب َأْو َأْخطََأ، َكاَن َلُه َكعِّْدلِّ رَ  َنًة َأْعَتَق  َوَمْن رََمى بَِّسْهٍم يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ بـََلَغ بِّهِّ اْلَعُدوَّ قـََبٍة، َوَمْن َأْعَتَق رَقـََبًة ُمْؤمِّ

َها ُعْضوً  نـْ ُ بُِّكلِّّ ُعْضٍو مِّ ْنُه مَِّن النَّارِّ، َوَمْن أَنـَْفَق َزْوَجنْيِّ يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ، فَإِّنَّ لِّْلَجنَّةِّ ََثَانَِّيَة أَبـَْوااَّللَّ ُ  ا مِّ ُلُه اَّللَّ ٍب، يُْدخِّ
َها اجْلَنََّة«. َأخرجه مسند أمحد. نـْ  َعزَّ َوَجلَّ مِّْن َأيِّّ اَبٍب َشاَء مِّ

صحيح دون قوله: "من ُولد له...." و"ومن أنفق زوجين" فصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف  [ ]شعيب: حديث  19437]مسند:  
َوِإيَّاُهُم اْلَجنََّة "     ِبَرْحَمِتِه ُهوَ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِباْخِتَصاِر النََّفَقِة، ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: َأْدَخَلُه َّللاَُّ   [الَفَرج، وهو ابُن َفَضالة

 َوِإْسَناُدُه َحَسٌن[ 
 

َا رَُجٍل رََمى بَِّسْهٍم    -[  1476] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأميُّ يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ )حم( َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة مسِّ
يًبا، فَـ  َبًة يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ،  َعزَّ َوَجلَّ، فـَبَـَلَغ خُمْطًِّئا، َأْو ُمصِّ َا رَُجٍل َشاَب َشيـْ َلُه مَِّن اأْلَْجرِّ َكَرقـََبٍة يـُْعتُِّقَها مِّْن َوَلدِّ إِّمْسَاعِّيَل، َوَأميُّ

َا رَُجٍل ُمْسلٍِّم َأْعَتَق رَُجاًل ُمْسلًِّما، َفُكلُّ ُعْضٍو مَِّن اْلُمْعَتقِّ بُِّعْضٍو مَِّن اْلمُ  َا اْمَرَأٍة  ْعتِّقِّ فِّ َفهَِّي َلُه نُوٌر، َوَأميُّ َداٌء َلُه مَِّن النَّارِّ، َوَأميُّ
َا رَُجٍل ُمْسلٍِّم َقدََّم َّللَِِّّّ َعزَّ  ُمْسلَِّمٍة َأْعتَـَقْت اْمَرَأًة ُمْسلَِّمًة َفُكلُّ ُعْضٍو مَِّن اْلُمْعتَـَقةِّ بُِّعْضٍو مَِّن اْلُمْعتَِّقةِّ فَِّداٌء هَلَا مَِّن ا لنَّارِّ، َوَأميُّ

َا رَُجٍل قَاَم إِّىَل َوُضوٍء يُ َوَجلَّ مِّْن ُصْلبِّهِّ َثاَل  ُلُغوا احلِّْنَث، َأْو اْمَرَأٍة، فـَُهْم َلُه ُسرْتٌَة مَِّن النَّارِّ، َوَأميُّ رِّيُد الصَّاَلَة، فََأْحَصى  ثًَة مَلْ يـَبـْ
َا َدرََجًة، َوإِّْن قـََعَد، قـََعَد  اْلَوُضوَء إِّىَل َأَماكِّنِّهِّ، َسلَِّم مِّْن ُكلِّّ َذْنٍب َأْو َخطِّيَئٍة َلُه، فَإِّْن قَاَم إِّىَل الصَّاَل  ُ َعزَّ َوَجلَّ هبِّ ةِّ، رَفـََعُه اَّللَّ

ْعَت َهَذا احْلَدِّيَث مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ  : آْنَت مسِّ ْمطِّ لََّم اَي اْبَن َعَبَسَة؟ قَاَل:  َسالًِّما«. فـََقاَل ُشَرْحبِّيُل ْبُن السِّّ
ٍة َأْو َمرََّتنْيِّ َأْو َثاَلٍث َأْو  َلَه إِّالَّ ُهَو َلْو َأيّنِّ مَلْ َأمْسَْع َهَذا احْلَدِّيَث مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َغرْيَ َمرَّ »نـََعْم َوالَّذِّي اَل إِّ 

تٍّ َأْو َسْبٍع، فَانـْتَـَهى عِّْنَد َسْبٍع، َما َحَلْفُت، يـَْعينِّ  ، َوَلكِّينِّّ   َأْرَبٍع َأْو مَخٍْس َأْو سِّ َما اَبلَْيُت، َأْن اَل ُأَحدَِّث بِّهِّ َأَحًدا مَِّن النَّاسِّ
ْعُتُه مِّْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«. َأخرجه مسند أمحد.   َواَّللَِّّ َما َأْدرِّي َعَدَد َما مسِّ

إ19439]مسند:   وهذا  إسماعيل".  ولد  "من  قوله:  دون  حديث صحيح  ]شعيب:  سابقه [  بإسناد  وهو  رواه    [سناد ضعيف،  ]الهيثمي: 
 الطبراني في الثالثة، وأحمد بنحوه، ورجال أحمد ثقات[ 

 

ُهنَّ    -رضي هللا عنهم   -)حم( ُمَعاذ    -[  1477] نـْ َنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يفِّ مَخٍْس َمْن فـََعَل مِّ قَاَل: َعهَِّد إِّلَيـْ
ًنا َعَلى اَّللَِّّ: »َمْن َعاَد َمرِّيًضا، َأْو َخَرَج َمَع َجَنازٍَة، َأْو َخَرَج َغازِّاًي يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ  ، َأْو َدَخَل َعَلى إَِّماٍم يُرِّيُد بَِّذلَِّك  َكاَن َضامِّ

ْنُه َوَيْسَلُم«. َأخرجه مسند أمحد.   تـَْعزِّيَرُه َوتـَْوقِّريَُه، َأْو قـََعَد يفِّ بـَْيتِّهِّ فـََيْسَلُم النَّاُس مِّ
ِحيِح َخاَل  [ ]شعيب: حديث حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلكَ 22093]مسند:   ِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 [ اْبَن َلِهيَعَة، َوَحِديُثُه َحَسٌن، َوِفيِه َضْعفٌ 

 نوع ثامن 
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قال: »ثالثة حّق على هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت س( أبو هريرة  -[ 1478]
َعْوهُنم: اجملاهُد يف سبيل هللا، واملَُكاتُِّب الذي يريد األداَء، والناكُح الذي يريد الَعَفاَف« ويف رواية بدل »املكاتب« :  

 .مذي، وأخرج النسائي األوىل»املِّْداين الذي يريُد األداَء« أخرجه الرت 
 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ ]الترمذي: هذا حديث حسن[ [ 7314]جامع: 

 

قال: »ثالثة ُيبُّهم   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت س( أبو ذر الغفاري  -[ 1479]
ُعوه،  هللا، وثالثة يـُْبغُِّضهم هللا، فأمَّا الذين ُيبُّهم هللا: فرجل أتى قوماً فسأهلم ابهلل، ومل يسأهْلم لقرابة بيَنُه وبينهم، َفَمنَـ 

َلتَـُهْم، حَّت إذا كان النوُم أَحبَّ  فتخلََّف رجل ِبْعقاهبم، فأْعط ّرًا، ال يعلم بَعطيَّتِّه إال هللا والذي أعطاه، وقوم ساُروا لَيـْ اُه سِّ
،  إليهم ِما يعَدل به فوَضعوا رؤوَسُهْم، فقام ]أحُدهم[ يتملَّقين، ويتلو آاييت، ورجل كان يف َسرِّيَّة، فـََلقَي الَعُدوَّ فـَُهزِّموا

َتل، أو يُفَتح له، والثالثة الذين يـُْبغُِّضهم هللا: فالشيخ الزاين، والفقري املُختاُل، والَغينُّ الظَُّلوُم«  فأقبَل بَصْدرِّه حَّت يـُقْ 
ثْـُله، ومل يذكر »وثالثة يـُْبغُِّضهم هللا« وال ذكرهم يف آخر احلديث  .أخرجه الرتمذي والنسائي، وللنسائي مِّ

 ]شعيب: صحيح[  عيف[ [ ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: ض7315]جامع: 
 

قال: »ثالثة ُيِّبُّهُم هللا عز وجل: رُجل قام من   -يـَْرفـَُعه  -رضي هللا عنه   -)ت( عبد هللا بن مسعود  -[ 1480]
ُلو كتاب هللا، ورجل تصدَّق َصَدَقة بيمينِّه خُيفِّيها  ورجل كان يف َسرِّيَّة فاهْنََزَم أصحابُه،   -ُأراُه قال: عن مشاله  -الليل يـَتـْ

« أخرجه الرتم  . ذي، وقال: هذا حديث غري حمفوظ، أحد ُرواتِّهِّ: أبو بكر بن عياش، كثري الغلطفاستقبل العدوَّ
[ ]عبد القادر: ضعيف ولفقرات الحديث شواهد بمعناه[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: صحيح من حديث أبي ذر وهذا سند  7316]جامع: 
 ضعيف[ 

 

يقول:   -صلى هللا عليه وسلم - هللا قال: مسعُت رسولَ   -رضي هللا عنه   -)خ م ط ت س( أبو هريرة  -[ 1481]
َعة يظِّلُّهُم هللا يف ظِّلِّّهِّ يوم ال ظِّلَّ إال ظِّلُّه: اإلماُم العادُل، وشاّب نشأ يف عبادة هللا عز وجل، ورجل قلبه ُمَعلَّ  ق  »َسبـْ

جل َدَعْتُه امرأة ذاُت  ابملسجد، إذا خرج منه حَّت يعوَد إليه، ورجالن حتاابَّ يف هللا، اجتمعا على ذلك وتفرَّقا عليه، ور 
َمْنصِّب ومجال، فقال: إين أخاُف هللا، ورجل َتصدَّق بصدقة فأْخفاها حَّت ال تعلم مشالُُه ما تـُْنفُِّق ميينه، ورجل ذََكَر هللا  

 خالياً ففاضت عيناه«. 
ن أيب  أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة، وأخرجاه من حديث مالك عن َحْفص ابن عاصِّم عن أيب سعيد، أو ع

وأخرجه النسائي   -ابلشَّكِّّ من حفص بن عاصم  -هريرة حنوه، وأخرجه »املوطأ« والرتمذي عن أيب هريرة أو أيب سعيد 
 .ُمرساًل عن حفص

 [ ]صحيح[ 7317]جامع: 
 

 نوع تاسع 

قال: »َمْن دعا إىل   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)م ت د ط( أبو هريرة  -[ 1482]
ْثُل أجور َمْن تَبَِّعُه، ال ينقُص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إىل َضالَلة كان عليه من اإلمثِّ   ُهدى كان له من األجرِّ مِّ
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ْثُل آاثم من تَبَِّعُه، ال يـَنـُْقص ذلك من أو   زارهم شيئًا« أخرجه مسلم والرتمذي وأبو داود. مِّ
 .وأخرجه »املوطأ« مرساًل: وقال: ما من داع يدعو إىل ُهدى، وما من داع يدعو إىل ضاللة... وذكر احلديث

 [ ]صحيح[ 7318]جامع: 
 

: »َمْن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا   -رضي هللا عنه  -)ت( جرير بن عبد هللا البجلي  -[ 1483]
ُقوص من أجورِّهم شيئاً، وَمْن َسنَّ ُسنَّةَ  ْثُل أجورِّ من اتـّبَـَعه، غرَي منـْ  َشّر، فاتُّبِّع  َسنَّ ُسنََّة َخرْي فاتُّبَِّع عليها، فله أجُرُه، ومِّ

ْثُل أوزارِّ من اتَّبَعه، غري منقوص من أوزارهم شيئًا« أخرجه الرتمذي  . عليها، كان عليه وِّْزرُه ومِّ
 [ ]األلباني: صحيح[ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال [ ]عبد القادر: 7319]جامع: 

 

رَُجل َيْسَتحمُِّله، فلم   -صلى هللا عليه وسلم -قال: »أتى النيبَّ  -رضي هللا عنه   -)ت( أنس بن مالك  -[ 1484]
فأخربه، فقال: الدَّال على اخلري   -صلى هللا عليه وسلم  -ُيْد عنده ما يتحمَّله، فَدلَّه على آخَر فحَمَلُه، فأتى النيبَّ 

 . كفاعله« أخرجه الرتمذي
 ]عبد القادر: حديث حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ [ هذا حديث غريب مذي: ]التر [ 7322]جامع: 

 

صلى هللا عليه   -قال: »كنت جالساً عنَد رسولِّ هللا  -رضي هللا عنه   -)م د ت( أبو مسعود البدري  -[ 1485]
، فجاءه رُجل، فقال: إين أُْبدَِّع يب اي رسوَل هللا، فامحِّْلين، فقال: ما عندي ما أمحلَك عليه، فقال رجل: أان أُدلُُّه  -وسلم

 : »من َدلَّ على خرْي فله مِّْثُل أجرِّ فاعِّلِّه« أخرجه مسلم. - عليه وسلمصلى هللا -على َمن َُيْمُِّله، فقال رسوُل هللا 
  -: »اْئتِّ فالانً، فأَته فحمله، فقال النيبُّ  -صلى هللا عليه وسلم -ويف رواية الرتمذي وأيب داود: فقال له رسوُل هللا 

ْثُل أجرِّ فاعِّلِّه، أو قال-صلى هللا عليه وسلم  . : عامِّلِّه« : َمْن َدلَّ على خري فله مِّ
 [ ]صحيح[ 7323]جامع: 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َفَحثَّ َعَلْيهِّ، فـََقاَل   -رضي هللا عنه  -أبو هريرة )جه(  -[ 1486] قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِّىَل النَّيبِّ
َا َقلَّ َأْو َكثـَُر،   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ رَُجٌل، عِّْندِّي َكَذا وََكَذا، قَاَل، َفَما بَقَِّي يفِّ اْلَمْجلِّسِّ رَُجٌل إِّالَّ َتَصدََّق َعَلْيهِّ ِبِّ

ًئا، َوَمنِّ اْسَْتَّ  َوَسلََّم: »َمنِّ اْسَْتَّ َخرْيًا فَاْسُْتَّ بِّهِّ، َكاَن َلُه َأْجُرُه َكامِّاًل، َومِّْن ُأُجورِّ َمنِّ اْسَْتَّ بِّهِّ، َواَل يـَنْـ  ُقُص مِّْن ُأُجورِّهِّْم َشيـْ
ًئا« ُسنًَّة َسيَِّّئًة فَاْسُْتَّ بِّهِّ، فـََعَلْيهِّ وِّْزرُُه   ُقُص مِّْن َأْوزَارِّهِّْم َشيـْ  . أخرجه ابن ماجه َكامِّاًل، َومِّْن َأْوزَارِّ الَّذِّي اْسَْتَّ بِّهِّ، َواَل يـَنـْ

 ]شعيب: إسناده صحيح[  إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[ البوصيري:[ ]204 ]ماجه:

 

َا َداٍع َدَعا إِّىَل    -رضي هللا عنه    -أََنس ْبنِّ َمالِّكٍ   )جه(   -[  1487] َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: أَنَُّه قَاَل: »َأميُّ
َا دَ  َوَأميُّ ًئا،  َشيـْ َأْوزَارِّهِّْم  ُقُص مِّْن  يـَنـْ َواَل  اتَـّبَـَعُه،  َأْوزَارِّ َمنِّ  ْثَل  َلُه مِّ فَإِّنَّ  فَاتُّبَِّع،  ْثَل  َضاَلَلٍة  َلُه مِّ فَإِّنَّ  فَاتُّبَِّع،  إِّىَل ُهًدى  َدَعا  اٍع 

ًئا«  ُقُص مِّْن ُأُجورِّهِّْم َشيـْ  .أخرجه ابن ماجهُأُجورِّ َمنِّ اتَـّبَـَعُه، َواَل يـَنـْ
 ]األلباني: صحيح لغيره[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[  [: إسناده ضعيفالبوصيري [ ]205 ]ماجه:

 

َفَة  )جه(  -[ 1488] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة   -رضي هللا عنه   -أَبو ُجَحيـْ
ْثُل ُأجُ  َا بـَْعَدُه، َكاَن َلُه َأْجُرُه َومِّ َا بـَْعَدُه،  فـَُعمَِّل هبِّ ًئا، َوَمْن َسنَّ ُسنًَّة َسيَِّّئًة فـَُعمَِّل هبِّ ُقَص مِّْن ُأُجورِّهِّْم َشيـْ ورِّهِّْم، مِّْن َغرْيِّ َأْن يـَنـْ
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ًئا«  ُقَص مِّْن َأْوزَارِّهِّْم َشيـْ ْثُل َأْوزَارِّهِّْم، مِّْن َغرْيِّ َأْن يـَنـْ  . أخرجه ابن ماجهَكاَن َعَلْيهِّ وِّْزرُُه َومِّ
]األلباني: حسن صحيح[ ]شعيب: صحيح بما قبله من األحاديث، وهذا إسناد حسن    [: هذا اإلسناد ضعيفالبوصيري [ ]207 ]ماجه:

 من أجل أبي إسرائيل[ 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فََأْمَسَك اْلَقْوُم، مثَّ    -رضي هللا عنه  -)حم( ُحَذيـَْفة    -[  1489] قَاَل: َسَأَل رَُجٌل َعَلى َعْهدِّ النَّيبِّ
َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َسنَّ َخرْيًا فَ  ُّ َصلَّى هللاُ  اْسُْتَّ بِّهِّ َكاَن َلُه َأْجُرُه َومِّْن ُأُجورِّ َمْن  إِّنَّ رَُجاًل َأْعطَاُه فََأْعَطى اْلَقْوُم، فـََقاَل النَّيبِّ

أَ  َومِّْن  وِّْزرُُه  َعَلْيهِّ  بِّهِّ َكاَن  فَاْسُْتَّ  َشرًّا  َسنَّ  َوَمْن  ًئا،  َشيـْ ُأُجورِّهِّْم  مِّْن  َتقٍِّص  ُمنـْ َغرْيَ  مِّْن  يـَتَّبُِّعُه  َتقٍِّص  ُمنـْ َغرْيَ  يـَتَّبُِّعُه  َمْن  ْوزَارِّ 
ًئا«. َأخر   جه مسند أمحد.َأْوزَارِّهِّْم َشيـْ

ِحيِح،  [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه  23289]مسند:   ِرَجاُل الصَّ
 [ ِإالَّ َأَبا ُعَبْيَدَة ْبَن ُحَذْيَفَة، َوَقْد َوثََّقُه اْبُن ِحبَّانَ 

 

َأََتُه: »)  -[  1490] لَِّرُجٍل  قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  َأنَّ  أَبِّيهِّ،  َعْن  بـَُرْيَدَة،  ْبنِّ  ُسَلْيَمان  فَإِّنَّ حم(  اْذَهْب؛ 
 الدَّالَّ َعَلى اخْلَرْيِّ َكَفاعِّلِّهِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 

، غير أبي حنيفة النعمان بن ثابت اإلمام الثقة المشهور، فقد  [ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح23027  ]مسند:
 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِفيِه َضِعيٌف، َوَمَع َضْعِفِه َلْم ُيَسمَّ   [روى له الترمذي والنسائي

 

 نوع عاشر 

قال: »يقوُل هللا عزَّ   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أبو هريرة  -[ 1491]
وجلَّ: إذا أراد عبدي أْن يـَْعَمَل سيئة، فال تكتبوها عليه حَّت يـَْعَمَلها، فإن َعمَِّلها فاكتبوها ِبثلها، وإن َترَكها من أجلي  

حسنة، فلم يـَْعَمْلها، فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها بَِّعْشرِّ أمثاهلا إىل   فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يـَْعَملَ 
 سبعمائة« أخرجه البخاري. 

: »يقول هللا: إذا َهمَّ َعْبدِّي بسيئة فال تكتبوها عليه،  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية مسلم قال: قال رسوُل هللا 
 حبسنة فلم يـَْعَمْلها فاكتبوها حسنة، فإن َعمِّلها فاكتبوها عشرًا«.  فإن َعمَِّلها فاكتبوها َسيئة، وإذا َهمَّ 
: »َمْن َهمَّ حبسنة فلم يعَمْلها ُكتَِّبْت له حسنة، وَمْن َهمَّ  -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: قال رسوُل هللا 

ْعف، وَمن همَّ بسيئة فلم يـَعْ   َمْلها مل ُتْكَتْب، وإن َعمَِّلها ُكتَِّبْت«.حبسنة فـََعمَِّلها، ُكتَِّبْت له إىل سبعمائةِّ ضِّ
»قال هللا عز وجل: إذا حتدَّث عبدي ِبن يـَْعَمَل حسنة، فأان   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى: عن رسولِّ هللا 

أغفرها له؛ ما مل  أكُتبها له حسنة، ما مل يعَمْلها، فإذا عملها فأان أكتـُُبها بعشرِّ أمثاهلا، وإذا حتدَّث ِبن يعمل سيئة، فأان 
، ذاك ُعبْيُدَك،  -صلى هللا عليه وسلم  -يعَمْلها، فإذا َعمَِّلها فأان أكتـُُبها له ِبثلها، وقال رسوُل هللا  : قالت املالئكُة: ربِّّ

، إَّنا  يريد أن يعمَل سيئة، وهو أْبَصُر به، فقال: ارقـُُبوه، فإن َعمَِّلها فاكتبوها له ِبثلها، وإن تـَرََكها فاكتبوها له حسنة
 تركها من َجرَّاَي«. 

[ : »قال هللا عز وجلَّ: إذا َهمَّ َعبدي حبسنة فلم يعَمْلها  -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى قال: ]قال رسوُل هللا 
ْعف، وإن َهمَّ بَِّسيئة ومل يْعَملها، مل أكتْبها عليه، ف إن  كتبُتها له حسنة، وإن عملها كتبُتها عشَر َحَسَنات إىل سبعمائةِّ ضِّ

 عملها كتبُتها سيئة واحدة«. 
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رها: مث قرأ }من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا{ ]األنعام:   . [160ويف رواية الرتمذي حنو ذلك، ويف آخِّ
 [ ]صحيح[ 7324]جامع: 

 

فيما يروي عن   -قال  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -)خ م( ابن عباس  -[ 1492]
، مث بنيَّ ذلك، َفَمْن َهمَّ حبَسنة فلم يعمْلها َكَتبها هللا له عنده حسنة  -ربِّّهِّ  : »إنَّ هللا تعاىل َكَتَب احلسناتِّ والسيئاتِّ

ْعف، إىل أضعاف كثرية، وَمْن َهمَّ بسيئة  كاملة، فإن َهمَّ هبا وَعمِّلها، َكتَـَبها  هللا له عنده َعْشَر حسنات إىل سبعمائة ضِّ
 فلم يعَمْلها، َكتَـَبها هللا عنده حسنة، وإن هو َهمَّ هبا فـََعمِّلها، َكتَـَبها هللا له سيئة واحدة«. 

 زاد يف رواية »أو حماها، وال يـَْهلِّك على هللا إال َهالِّك«. 
 .أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 7325]جامع: 
 

تٌَّة،   -رضي هللا عنه   -)حم( ُخَرمْي ْبنِّ فَاتٍِّك  -[ 1493] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " اأْلَْعَماُل سِّ
َا، َوَحَسَنٌة بَِّسْبعِّ مِّاَئٍة، فَأَ  ْثٌل ِبِِّّْثٍل، َوَحَسَنٌة بَِّعْشرِّ َأْمثَاهلِّ ، َومِّ بَـَتانِّ : َفَمْن َماَت اَل ُيْشرُِّك  مَّ َوالنَّاُس َأْربـََعٌة، َفُموجِّ بَـَتانِّ ا اْلُموجِّ
ْثٌل ِبِِّّْثٍل: َفَمنْ  ًئا َدَخَل النَّاَر، َوَأمَّا مِّ َّللَِّّ َشيـْ ًئا َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َماَت ُيْشرُِّك ابِّ َّللَِّّ َشيـْ ْلُبُه،  ابِّ ََسَنٍة َحَّتَّ َيْشُعَرَها قـَ  َهمَّ حبِّ

ْنُه ُكتَِّبتْ  ُ مِّ َا، َوَمنْ َويـَْعَلَمَها اَّللَّ أَنـَْفَق نـََفَقًة    َلُه َحَسَنًة، َوَمْن َعمَِّل َسيَِّّئًة، ُكتَِّبْت َعَلْيهِّ َسيَِّّئًة، َوَمْن َعمَِّل َحَسَنًة فَبَِّعْشرِّ َأْمثَاهلِّ
نـَْيا َمْقُتورٌ  نـَْيا  يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َفَحَسَنٌة بَِّسْبعِّ مِّاَئٍة، َوَأمَّا النَّاُس، َفُمَوسٌَّع َعَلْيهِّ يفِّ الدُّ َرةِّ، َوَمْقُتوٌر َعَلْيهِّ يفِّ الدُّ  َعَلْيهِّ يفِّ اآْلخِّ

نـَْيا َواآْل  َرةِّ، َوُمَوسٌَّع َعَلْيهِّ يفِّ الدُّ نـَْيا َواآْلخِّ َرةِّ، َوَمْقُتوٌر َعَلْيهِّ يفِّ الدُّ َرةِّ ".  ُمَوسٌَّع َعَلْيهِّ يفِّ اآْلخِّ  خِّ
َعَلْيهِّ   َصلَّى هللاُ   َّ النَّيبِّ َأنَّ  أخرى،  رواية  نـَْيا  ويف  الدُّ َعَلْيهِّ يفِّ  ُمَوسٌَّع  فَالنَّاُس  تٌَّة،  سِّ َواأْلَْعَماُل  َأْربـََعٌة،  النَّاُس   " قَاَل:  َوَسلََّم 

ُمَوسَّعٌ  نـَْيا  الدُّ َعَلْيهِّ يفِّ  َوَمْقُتوٌر  َرةِّ،  َعَلْيهِّ يفِّ اآْلخِّ َمْقُتوٌر  نـَْيا  الدُّ َلُه يفِّ  َوُمَوسٌَّع  َرةِّ،  رَ َواآْلخِّ َعَلْيهِّ يفِّ اآْلخِّ نـَْيا    الدُّ ةِّ، َوَشقِّيٌّ يفِّ 
بَـَتانِّ  ْعٍف. فَاْلُموجِّ ْثٌل ِبِِّّْثٍل، َوَعْشَرُة َأْضَعاٍف، َوَسْبُع مِّاَئةِّ ضِّ ، َومِّ بَـَتانِّ َرةِّ. َواأْلَْعَماُل ُموجِّ ًنا اَل  َواآْلخِّ : َمْن َماَت ُمْسلًِّما ُمْؤمِّ

مَ  َوَمْن  اجْلَنَُّة،  َلُه  فـََوَجَبْت  ًئا  َشيـْ َّللَِّّ  ابِّ َقْد  ُيْشرُِّك  أَنَُّه   ُ اَّللَّ فـََعلَِّم  يـَْعَمْلَها،  فـََلْم  ََسَنٍة  حبِّ َهمَّ  َوَمْن  النَّاُر،  َلُه  َوَجَبْت  اَت َكافًِّرا 
َوَمْن َعمِّ  َعَلْيهِّ،  ُتْكَتْب  مَلْ  بَِّسيَِّّئٍة  َوَمْن َهمَّ  َحَسَنًة،  َلُه  َها، ُكتَِّبْت  َعَليـْ َوَحَرَص  ْلَبُه،  قـَ َواَأْشَعَرَها  ُتَضاَعْف َلَها ُكتَِّبْت  َومَلْ  َدًة  حِّ

َا، َوَمْن أَنـَْفَق نـََفَقًة يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َكاَنْت َلهُ  ْعٍف ". َعَلْيهِّ، َوَمْن َعمَِّل َحَسَنًة َكاَنْت لَُه بَِّعْشرِّ َأْمثَاهلِّ   بَِّسْبعِّ مِّاَئةِّ ضِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

اختل 19035،  19039،  18900]مسند:   إسناد  وهذا  حسن،  حديث  ]شعيب:  َأْحَمُد  [  َرَواُه  ]الهيثمي:  الربيع[  بن  الركين  على  فيه  ف 
َكْينِ  ِحيِح، ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: َعِن الرُّ : َعِن    َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ ِبيِع َعْن َرُجٍل َعْن ُخَرْيٍم. َوَقاَل الطََّبَراِنيُّ ْبِن الرَّ

ِه ُيَسْيِر ْبِن َعِميَلَة. َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ ال ِبيِع، َعْن َأِبيِه، َعْن َعمِّ َكْيِن ْبِن الرَّ  [ رُّ
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ َمَثَل الَّذِّي يـَْعَمُل   -رضي هللا عنه    -)حم( ُعْقَبة ْبَن َعامِّرٍ   -[  1494]
، َكَمَثلِّ رَُجٍل َكاَنْت َعَلْيهِّ دِّرٌْع َضيَِّّقٌة َقْد َخنَـَقْتُه، مثَّ َعمِّ  ، مثَّ يـَْعَمُل احلََْسَناتِّ َل َحَسَنًة، فَانـَْفكَّْت َحْلَقٌة، مثَّ َعمَِّل  السَّيَِّّئاتِّ

«. َأخرجه مسند أمحد.   َحَسَنًة ُأْخَرى، فَانـَْفكَّْت َحْلَقٌة ُأْخَرى، َحَّتَّ خَيُْرَج إِّىَل اأْلَْرضِّ
  ]الهيثمي:[ ]شعيب: إسناده حسن، ألنه من رواية عبد هللا بن المبارك، وسماعه من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه[  17307]مسند:  

ِحيحِ  ، َوَأَحُد ِإْسَناَدِي الطََّبَراِنيِّ ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ
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 نوع حادي عشر 

قال لعمرو بن َعَبَسَة َحدِّْثين حديثاً مسعَته من رسولِّ   -رضي هللا عنه  -)ت س د( شرحبيل بن السمط   -[ 1495]
يقول: »من شاب شيبة يف اإلسالم   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

ُلْغ، كان له كعتق رقبة مؤمنة، وَمن أعتق  كانت له نُورًا يوم القيامة، وَمْن رََمى بَِّسْهم يف سبيل هللا ، أو مل يـَبـْ  فبَلغ العدوَّ
 رقبة مؤمنة كانت فِّداءه من النار ُعضوًا ُعضوًا« أخرجه النسائي.

 وأخرج الرتمذي ذكر الشَّْيبِّ وْحَدُه.
 وأخرج أبو داود منه ذِّْكر العِّتق وحَدُه. 

رَمي السهم، وقال فيه: »أخطأ أم أصاب« وَثَّنَّ ابلعِّْتق، وثلََّث  وأخرج النسائي من طريق أخرى حنوه، إال أنه َقدََّم 
، وقال فيه: »يف سبيل هللا«  .ابلشَّْيبِّ

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7327]جامع: 
 

قال لَكْعبِّ بنِّ ُمرََّة: »اي كعُب، حدْثنا حديثاً عن رسولِّ هللا   -رضي هللا عنه    -)س( شرحبيل بن السمط  -[ 1496]
، واْحَذْر، قال: مسعُتُه يقول: َمْن شاَب شيبة يف سبيل هللا، كانْت له نُورًا يوم القيامة، فقال له:  -صلى هللا عليه وسلم -

واْحَذْر، قال: مسعُتُه يقول: ارموا، َمْن بـََلغ الَعُدوَّ بسهم رَفـََعُه هللا به درجة،   -وسلمصلى هللا عليه  -َحدِّثنا عن النيبِّّ 
ا ليسْت بَعَتبة أمَِّّك، ولكْن ما بني الدرجتني مائُة عام« أ خرجه  فقال ابن النََّحام: اي رسوَل هللا، وما الدَّرََجُة؟ قال: أَما إهنَّ

 . النسائي
 حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ [ ]عبد القادر: 7328]جامع: 

 

 نوع ثاني عشر                                                          

قال: »إنَّ هللا عزَّ وجلَّ يقول   -صلى هللا عليه وسلم  -: عن رسول هللا  -رضي هللا عنه    -)م( أبو هريرة    -[  1497]
تـَُعْدين، قال: ايرب َكْيَف أُعوُدَك وأنَت ربُّ العاملني؟ قال: أَما علمَت أنَّ عبدي   يوَم القيامة: اي ابَن آدَم َمرِّْضُت فلم 

أما ع  تـَُعْدُه؟  فلم  َمرَِّض  قال: ايرب،  فالانً  ُتطعمين،  اْسَتْطَعْمُتَك فلم  آدَم،  ابَن  لوَجدتين عنده؟ اي  ُعْدَتُه  لو  أنََّك  لمَت 
كيف أطعُِّمَك وأنَت ربُّ العاملني؟ قال: أَما علمَت أنه استطعمَك عبدي فالن فلم ُتْطعِّْمُه، أَما علمَت أنََّك لو أطعمته  

فلم ُتَك  اسَتسقيـْ آدم،  ابَن  اي  عندي؟  ذلك  قال:    لوجدَت  العاملني؟  ربُّ  وأنَت  أسقِّيَك  وكيف  ايرب،  قال:  َتْسقين، 
َتُه وجدَت ذلك عندي« أخرجه مسلم  . اْسَتسَقاك عبدي فالن، فلم َتْسقِّه، أما إنَّك لو َسَقيـْ

 [ ]صحيح[ 7329]جامع: 

 

يقول: »من   -صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)ت( الرباء بن عازب  -[ 1498]
ْثُل عِّْتق رقبة« أخرجه الرتمذي  . َمَنَح منيحَة لنب أو َورِّق، أو َهَدى زُقاقاً، كان له مِّ

 اني: صحيح[ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلب [ هذا حديث حسن صحيح غريب ]الترمذي: [ 7332]جامع: 
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 نوع ثالث عشر                                                         

: »أرأْيَت الرجَل  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قيل لرسول هللا  -رضي هللا عنه  -)م( أبو ذر الغفاري  -[ 1499]
ُل ُبْشَرى املؤمن« أخرجه مسلم  .يَعَمُل من اخلري، وَُيَمده الناس عليه؟ قال: تِّْلَك عاجِّ

 [ ]صحيح[ 7334]جامع: 
 

 نوع رابع عشر                                                         

قال: »لَْيَس َشيء أحبَّ إىل هللا   -صلى هللا عليه وسلم -: عن النيبِّّ  -رضي هللا عنه  -)ت( أبو أمامة   -[ 1500]
وأما األثران: فأثَر يف سبيل هللا، وأثَر يف   من قطرتني، وأثَرين: قطرةِّ دموع من َخْشَية هللا، وقطرةِّ َدم َُتَْراق يف سبيل هللا،

  فريضة من فرائض هللا« أخرجه الرتمذي
 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 7335]جامع: 

 

: »َوْفُد هللا ثالثة:  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)س( أبو هريرة   -[ 1501]
 . الغازي، واحلاجُّ، واملعتمُر« أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: صحيح[ 7336]جامع: 
 

 نوع خامس عشر                                                      
قال: »ما من   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ت( أنس بن مالك  -[ 1502]

صدقة«. أخرجه البخاري   ُمسلم يـَْغرُِّس َغْرساً، أو يـَْزرَُع َزْرعاً، فيأكَل منه َطري، أو إنسان، أو هبِّيمة، إال كان له به
 . ومسلم والرتمذي

 [ ]صحيح[ 7337]جامع: 
 

ر  -دخل على أمِّّ َمعَبد  -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه  -)م( جابر  -[ 1503]   -أو أمِّّ ُمَبشِّّ
َل؟ أُمسلم، أم كافِّر؟ فقالت: بل  -صلى هللا عليه وسلم -األنصارية يف ََنل هلا، فقال النيبُّ  : »َمن َغَرَس هذا النَّخِّ

يـَْزرَُع َزْرعاً، فيأكَل منه إنسان، وال دابة، وال شيء، إال كانت له صدقة«.   مسلم، فقال: ال يـَْغرُِّس مسلم َغْرساً، وال
 أخرجه مسلم. 

النيبُّ   قال: »دخل  أخرى  َغَرَس هذا    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف  َمْن  َمعَبد،  أمَّ  اي  فقال:  َمْعَبد حائطاً،  أمِّّ  على 
املسلم َغرساً فيأكَل منه إنسان، وال دابَّة، وال طائِّر، إال كان   النخل؟ أُمسلم، أم كافر؟ فقالت: ُمسلم، فقال: ال يَغرِّسُ 

 له صدقة إىل يوم القيامة«. 

قال: »ما مِّْن ُمسلم يـَْغرِّس غْرساً إال كان ما ُأكل منه له صدقة،    -صلى هللا عليه وسلم  -وله يف أخرى أن رسوَل هللا  
صدقة، وما أكَلتِّ الطرُي فهو له صدقة[ وال يـَْرَزُؤُه أَحد إال كان    وما ُسرَِّق منه له صدقة، ]وما أكَل السَُّبُع منه فهو له

 له صدقة«. 
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 وله يف أخرى قال: »ال يـَْغرُِّس رجل مسلم َغْرساً وال َزْرعاً، فيأكَل منه َسُبع، أو طائر، أو شيء، إال كان له فيه أْجر«.
 . ومن الرواة من قال: عنه عن امرأة زيد بن حارثة

 ح[ [ ]صحي7338]جامع: 

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َزرََع َزْرًعا   -[  1504] ، َعْن أَبِّيهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  د ْبنِّ السَّائِّبِّ ْنُه    )حم( َخالَّ فََأَكَل مِّ
 الطَّرْيُ َأوِّ اْلَعافَِّيُة َكاَن َلُه بِّهِّ َصَدَقٌة«. َأخرجه مسند أمحد. 

 [ ي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثم16558]مسند: 
 
الدَّْرَداءِّ   -[  1505] أبو  َهَذا    -رضي هللا عنه    -)حم(  أَتـَْفَعُل  َلُه:  فـََقاَل  بِّدَِّمْشَق  َغْرًسا  يـَْغرُِّس  َوُهَو  بِّهِّ  َمرَّ  َأنَّ رَُجاًل، 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّ  تـَْعَجْل َعَليَّ مسِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم؟ فـََقاَل: اَل  ُب َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  يـَُقوُل:  َوأَْنَت َصاحِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ى هللاُ 
ْنُه آَدمِّيٌّ، َواَل َخْلٌق مِّْن َخْلقِّ اَّللَِّّ َعزَّ َوَجلَّ إِّالَّ َكاَن َلُه َصَدَقةً  : قَاَل:  »َمْن َغَرَس َغْرًسا مَلْ أيَُْكْل مِّ « قَاَل َعْبُد اَّللَِّّ: قَاَل َأيبِّ

َد دَِّمْشَق. َأخرجه مسند أمحد. اأْلَْشَجعُِّي يـَْعينِّ َعْن ُسْفَياَن، َعْن اأْلَعْ  ، َعْن َأيبِّ زِّاَيٍد، َدَخْلُت َمْسجِّ  َمشِّ
فهو يدلُِّس تدليس التَّسوية[ ]الهيثمي:    -وهو ابن الوليد -[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل بقية  27506]مسند:  

 رجاله موّثقون وفيهم كالم ال يضّر[ 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّْن قَاَمْت َعَلى    -رضي هللا عنه    -  أنس بن مالك)حم(    -[  1506] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
يَلٌة فـَْليَـْغرِّْسَها«.   َأَحدُِّكُم اْلقَِّياَمُة، َويفِّ َيدِّهِّ َفسِّ

يَلٌة، فَإِّْن اْسَتطَاَع  ْليَـْفَعْل«. ويف رواية أخرى، »إِّْن قَاَمتِّ السَّاَعُة َوبَِّيدِّ َأَحدُِّكْم َفسِّ  َأْن اَل يـَُقوَم َحَّتَّ يـَْغرَِّسَها فـَ
 َأخرجه مسند أمحد.  

 [ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الهيثمي: َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه َأْثَباٌت ِثَقاٌت[ 12981، 12902 ]مسند:
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ِّّ صَ   -[  1507] لَّى هللاُ َعَلْيهِّ  )حم( ُزرَارَة ْبنِّ َأْوىَف، َعْن رَُجٍل مِّْن قـَْومِّهِّ يـَُقاُل َلُه: َمالٌِّك، َأْو اْبُن َمالٍِّك، ُُيَدُِّث، َعنِّ النَّيبِّ
أَبـََوْينِّ ُمْسلَِّمنْيِّ إِّىَل طََعامِّهِّ َوشَ  َبنْيَ  يَتِّيًما  َا ُمْسلٍِّم َضمَّ  أَنَُّه قَاَل: »َأميُّ َا  َوَسلََّم  اْلبَـتََّة، َوَأميُّ َلُه اجْلَنَُّة  َ، َوَجَبْت  َيْستَـْغينِّ َرابِّهِّ َحَّتَّ 

 ُُهَا، َفَدَخَل النَّاَر، فَأَبـَْعَدُه اَّللَُّ«.  ُمْسلٍِّم َأْعَتَق رَقـََبًة، َأْو رَُجاًل ُمْسلًِّما، َكاَنْت فَِّكاَكُه مَِّن النَّارِّ، َوَمْن َأْدَرَك َوالَِّدْيهِّ، َأْو َأَحدَ 
َ َعْنُه، َوَجبَ   ويف َيْستَـْغينِّ أَبـََوْينِّ ُمْسلَِّمنْيِّ إِّىَل طََعامِّهِّ َوَشَرابِّهِّ َحَّتَّ  َبنْيَ  يَتِّيًما  اْلبَـتََّة، َوَمْن  رواية أخرى، »َمْن َضمَّ  َلُه اجْلَنَُّة  ْت 

ْنُه عُ  ْنُه«. َأْعَتَق اْمَرًأ ُمْسلًِّما، َكاَن فَِّكاَكُه مَِّن النَّارِّ، ُُيَْزى بُِّكلِّّ ُعْضٍو مِّ  ْضًوا مِّ
 َأخرجه مسند أمحد. 

ِباْخِتَصاٍر، 20331،  20330]مسند:   َوَأْحَمُد  َلُه،  َياُق  َوالسِّ َيْعَلى  َأُبو  َرَواُه  ]الهيثمي:  ضعيف[  إسناد  وهذا  لغيره،  صحيح  ]شعيب:   ]
ْسَنادِ  ، َوُهَو َحَسُن اإلِْ  [ َوالطََّبَراِنيُّ

 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل:    -رضي هللا عنه    -)حم( َمالِّك ْبنِّ َعْمٍرو اْلُقَشرْيِّيِّّ    -[  1508] قَاَل: مسِّ
رِّهِّ بَِّعْظٍم مِّْن عِّظَامِّهِّ، َوَمْن  »َمْن َأْعَتَق رَقـََبًة ُمْسلَِّمًة، َفهَِّي فَِّداُؤُه مَِّن النَّارِّ« قَاَل: َعفَّاُن: »َمَكاَن ُكلِّّ َعْظٍم مِّْن عِّظَامِّ حُمَرَّ 
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ُ، َوَمْن َضمَّ يَتِّيًما مِّْن َبنْيِّ أَبـََوْينِّ ُمسْ  لَِّمنْيِّ«، قَاَل: َعفَّاُن: »إِّىَل طََعامِّهِّ َوَشَرابِّهِّ  َأْدَرَك َأَحَد َوالَِّدْيهِّ، مثَّ مَلْ يـُْغَفْر َلُه، فَأَبـَْعَدُه اَّللَّ
ُ َوَجَبتْ   َلُه اجْلَنَُّة«. َأخرجه مسند أمحد.  َحَّتَّ يـُْغنَِّيُه اَّللَّ

[ ]شعيب: صحيح لغيره، دون قوله: "من أدرك أحد والديه... " فهو صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد[ 19030]مسند:  
 [ ]الهيثمي: رواه أحمد، وهو أطول من هذا، وهو في البر والصلة، وفيه علي بن زيد، وفيه ضعف، وهو حسن الحديث 

 
قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ    -رضي هللا عنه    -)حم( ُمرَّة ْبنِّ َكْعٍب، َأْو َكْعب ْبنِّ ُمرََّة السَُّلمِّيِّ   -  [1509]

رِّ« مثَّ قَاَل: »الصَّاَلُة َمْقُبوَلٌة َحَّتَّ ُتَصلِّّ  َي الصُّْبَح، مثَّ اَل َصاَلَة َحَّتَّ َتْطُلَع  َوَسلََّم َأيُّ اللَّْيلِّ َأمْسَُع؟ قَاَل: »َجْوُف اللَّْيلِّ اآْلخِّ
، مثَّ   اَل َصاَلَة َحَّتَّ تـَُزوَل الشَّْمُس، مثَّ  الشَّْمُس، َوَتُكوَن قِّيَد رُْمٍح، َأْو ُرحْمَنْيِّ مثَّ الصَّاَلُة َمْقُبوَلٌة َحَّتَّ يـَُقوَم الظِّّلُّ قَِّياَم الرُّْمحِّ

 مِّْن  لَِّّي اْلَعْصَر، مثَّ اَل َصاَلَة َحَّتَّ َتغِّيَب الشَّْمُس، َوإَِّذا تـََوضََّأ اْلَعْبُد فـََغَسَل َيَدْيهِّ، َخرَّْت َخطَااَيهُ الصَّاَلُة َمْقُبوَلٌة َحَّتَّ ُتصَ 
َيَدْيهِّ، فَإَِّذا َغَسَل َوْجَهُه َخرَّْت َخطَااَيُه مِّْن َوْجهِّهِّ، َوإَِّذا َغَسَل ذِّرَاَعْيهِّ َخرَّْت َخطَااَيُه مِّنْ   ذِّرَاَعْيهِّ، َوإَِّذا َغَسَل رِّْجَلْيهِّ  َبنْيِّ 

َا رَُجٍل َأْعَتَق رَُجاًل مُ  « َوَأميُّ ْسلًِّما َكاَن فَِّكاَكُه مَِّن النَّارِّ، ُُيَْزى  َخرَّْت َخطَااَيُه مِّْن رِّْجَلْيهِّ«، قَاَل ُشْعَبُة: »َومَلْ َيْذُكْر َمْسَح الرَّْأسِّ
َا رَُجٍل ُمْسلٍِّم َأْعَتَق اْمَرأََتنْيِّ ُمْسلَِّمَتنْيِّ، َكانـََتا فَِّكاَكُه مَِّن النَّارِّ، ُُيَْزى بِّ بُِّكلِّّ ُعْضٍو مِّْن َأْعَضائِّهِّ ُعْضًوا مِّنْ  ُكلِّّ   َأْعَضائِّهِّ، َوَأميُّ

َا اْمَرَأٍة ُمْسلَِّمٍة َأْعتَـَقْت اْمَرَأًة ُمْسلَِّمًة، كَ  اَنْت فَِّكاَكَها مَِّن النَّارِّ، جُتَْزى بُِّكلِّّ  ُعْضَوْينِّ مِّْن َأْعَضائِّهَِّما، ُعْضًوا مِّْن َأْعَضائِّهِّ، َوَأميُّ
 ُعْضٍو مِّْن َأْعَضائَِّها، ُعْضًوا مِّْن َأْعَضائَِّها ". َأخرجه مسند أمحد.

[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "أيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى بكل عضوين  18059]مسند:  
ْسَناَد الثَّاِنَي ِفيهِ من أعضائهما   ِحيِح ِإالَّ َأنَّ اإلِْ َرُجٌل َلْم    عضوًا من أعضائه"، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه[ ]الهيثمي: ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 [ ُيَسمَّ 
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ْنَحَة َورٍِّق،  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  -رضي هللا عنه  -الرباء بن عازب)حم(  -[ 1510] َعَلْيهِّ َوَسلََّم، قَاَل: »َمْن َمَنَح مِّ
ُ َوْحَدُه اَل َشرِّ  ، َأْو َهَدى زُقَاقًا فـَُهَو َكعَِّتاقِّ َنَسَمٍة. َوَمْن قَاَل اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ْنَحَة َلنَبٍ يَك َلُه، لَُه اْلُمْلُك، َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو  َأْو مِّ

 يٌر فـَُهَو َكعَِّتاقِّ َنَسَمٍة«. َأخرجه مسند أمحد.َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّ 
ِحيحِ 18531، 18518، 18516]مسند:   [ [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُهَما َأْحَمُد، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ   -[  1511] ْعُت اْلرَبَاَء ْبَن َعازٍِّب ُُيَدُِّث، َعنِّ النَّيبِّ هِّ َوَسلََّم قَاَل:  )حم( َعْبد الرَّمْحَنِّ ْبَن َعْوَسَجَة، قَاَل: مسِّ
ُ َوْحَدُه اَل  " َمْن َمَنَح َمنِّيَحَة َورٍِّق، َأْو َهَدى زُقَاقًا، َأْو َسَقى لَبَـًنا، َكاَن لَُه َعْدُل رَقـََبٍة َأْو َنسَ  َمٍة، َوَمْن قَاَل: اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ

 َأْو َنَسَمٍة " َشرِّيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّّ َشْيٍء َقدِّيٌر، َعَشَر مَِّراٍر، َكاَن َلُه َعْدُل رَقـََبٍة 
فـََيمْ  الصَّاَلةِّ  إِّىَل  ُقْمَنا  إَِّذا  أيَْتِّيَنا  وََكاَن  وََكاَن   " قـُُلوُبُكْم  فـََتْخَتلَِّف  ُصُفوُفُكْم  خَتَْتلِّْف  اَل   " يـَُقوُل:  َعَواتَِّقَنا  َأْو  ُصُدوَراَن  َسُح 

زَيُِّّنوا    " َوقَاَل:   " اأْلَُولِّ  الصُُّفوفِّ  َأوِّ  اأْلَوَّلِّ  الصَّفِّّ  َعَلى  ُيَصلُّوَن  َوَماَلئَِّكَتُه  هللَا  إِّنَّ   " ْصَواتِّكُ يـَُقوُل:  ِبَِّ " ُكْنُت  اْلُقْرآَن  ْم 
ٍم. َأخرجه مسند أمحد.  يتـَُها، َفذَكََّرنِّيَها الضَّحَّاُك ْبُن ُمَزاحِّ  ُنسِّّ

[ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن عوسجة، فقد روى له البخاري في "األدب"  18704]مسند:  
   [وروى له أصحاب السنن 



376 

 

 

 *نوع ثامن عشر                                                      

ُذوا    -رضي هللا عنه    -)حم( زَْيد ْبنِّ َخالٍِّد اجْلَُهينِِّّّ   -[  1512] َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل تـَتَّخِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
 بـُُيوَتُكْم قـُُبورًا َصلُّوا فِّيَها« 

ُقُص مِّْن َأْجرِّ الصَّائِّمِّ َشْيٌء "" َوَمْن َفطَّ  ْثُل َأْجرِّ الصَّائِّمِّ اَل يـَنـْ  َر َصائًِّما، ُكتَِّب َلُه مِّ
ْثُل َأْجرِّ اْلغَازِّي يفِّ أَنَُّه اَل يَـ  ُقُص مِّْن َأْجرِّ اْلغَازِّي َشيْ " َوَمْن َجهََّز َغازِّاًي يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ َأْو َخَلَفُه يفِّ َأْهلِّهِّ، ُكتَِّب َلُه مِّ ٌء ".  نـْ

 َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: صحيح لغيره دون قوله: "من فطر صائمًا" فحسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف. * أخرج الترمذي الشطر  17044]مسند:  

   [األول والثاني مقطعا
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ُ َعزَّ َوَجلَّ رَُجاًل َلُه َسْهٌم يفِّ اإْلِّسْ عائشة)حم(    -[  1513] َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »اَل َُيَْعُل اَّللَّ اَلمِّ َكَمْن ، َأنَّ النَّيبِّ
َعزَّ   ُ اَّللَّ يـَتَـَوىلَّ  َواَل  َوالصََّدَقُة.  َوالصَّاَلُة  الصَّْوُم   : ْساَلمِّ اإْلِّ َهاُم  َوسِّ  " قَاَل:  َلُه«  َسْهَم  يـَْوَم    اَل  َولَِّّيُه  فـَيـُ نـَْيا  الدُّ رَُجاًل يفِّ  َوَجلَّ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َعْبٍد َذنـًْبا إِّالَّ  اْلقَِّياَمةِّ َغرْيَُه، َواَل ُيِّبُّ رَُجٌل قـَْوًما إِّالَّ َجاَء َمَعُهْم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ " قَاَل: " َوالرَّابَِّعُة: اَل   َيْسرُتُ اَّللَّ
ْثَل َهَذا احْلَدِّيثِّ مِّْن مِّْثلِّ ُعْرَوَة،  َسرَتَُه َعَلْيهِّ يفِّ  ْعُتْم مِّ َرةِّ " قَاَل: فـََقاَل ُعَمُر ْبُن َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ: إَِّذا مسِّ َعْن َعائَِّشَة، َعنِّ  اآْلخِّ

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فَاْحَفُظوُه.  النَّيبِّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َمْن َلُه َسْهٌم يفِّ  ويف رواية أخرى، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ عَ  َلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلٌث َأْحلُِّف َعَلْيهِّنَّ، اَل َُيَْعُل اَّللَّ

يـَتَـَوىلَّ  َواَل  َوالزََّكاُة،  َوالصَّْوُم،  الصَّاَلُة،  َثاَلثٌَة:  ْساَلمِّ  اإْلِّ َوَأْسُهُم  َلُه،  َسْهَم  اَل  ْساَلمِّ َكَمْن  وَ اإْلِّ َعزَّ   ُ اَّللَّ نـَْيا    الدُّ يفِّ  َعْبًدا  َجلَّ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َمَعُهْم، َوالرَّ  َولِّّيهِّ َغرْيَُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َواَل ُيِّبُّ رَُجٌل قـَْوًما إِّالَّ َجَعَلُه اَّللَّ َها رََجْوُت َأْن اَل آمَثَ:  فـَيـُ ابَِّعُة َلْو َحَلْفُت َعَليـْ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعْبًدا  نـَْيا إِّالَّ َسرَتَُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ " اَل َيْسرُتُ اَّللَّ  يفِّ الدُّ
 أخرجه مسند أمحد.  

 [ [ ]شعيب: حديث حسن لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى َأْيًضا 25121، 25271]مسند: 
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 الباب العاشر: يف فضل املرض والنوائب واملوت 
 ثالثة فصول وفيه  

 

 الفصل األول: يف املرض والنوائب 
 
عا رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما   -)خ م ت( عطاء بن يسار: عن أيب سعيد وأيب هريرة  -[ 1514] ُما مسِّ صلى   -أهنَّ

يقول: »ما ُيصيب املؤمَن من َوَصب وال َنَصب وال َسَقم وال َحَزن، حَّت اهلم يـَُهمُّه، إال َكفَّر هللا به  -هللا عليه وسلم
   . كره احلميديُّ يف مسند أيب هريرةسيئاته« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي. وذ 

 [ ]صحيح[ 7340]جامع: 
 

: »َما مِّْن  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنها   -)خ م ط ت( عائشة  -[ 1515]
يُب املسلم إال كفَّر هللا عنه هبا، حَّت الشَّوكةِّ ُيشاُكها«.  ُمصيبة ُتصِّ

يُب املؤمن شوكة   فما فوقها إال نقص هللا هبا من خطيئته«. ويف أخرى »ال ُيصِّ
 ويف أخرى »إال رفعه هللا هبا درجة، وحطَّ عنه هبا خطيئة«. 

يُب املؤمَن من مصيبة   إال ُقصَّ هبا أو ُكفِّر هبا من خطاايه« ال يدري الراوي أيتهما   -حَّت الشوكة  -ويف أخرى »ال ُيصِّ
 قال عروة.

ُككم؟ قالوا: َخرَّ فالن  ويف أخرى قال: »دخل شاب من قريش على عا َّن وهم َيْضَحُكون، فقالت: ما ُيْضحِّ ئشة وهي ِبِّ
، فكاَدْت ُعنـُُقُه  صلى هللا   -أن تذهَب، فقالت: ال تضحكوا، فإين مسعُت رسوَل هللا   -أو عينه   -على طُنبِّ ُفسطاطِّ

وحمَِّيْت عنه هبا خطيئة« هذه الرواية مل  قال: »َما مِّْن ُمسلم ُيشاُك شوكة فما فوقها إال ُكتبْت له هبا درجة، -عليه وسلم
  يذكرها  احلميديُّ يف كتابه، أخرجه مسلم، وأخرج البخاري األوىل، وأخرج الرتمذي الثالثة، وأخرج »املوطأ« الرابعة

 [ ]صحيح[ 7341]جامع: 
 

وهو   -عليه وسلمصلى هللا  -قال: أتـَْيُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه   -)خ م( عبد هللا بن مسعود  -[ 1516]
ْسُتُه بيدي، فقلُت: اي رسول هللا، إنك ُتوَعك َوْعكاً شديدًا، قال: أجل، إين ُأوَعك كما يُوَعُك رجالن  يُوَعك، َفمسِّ

إال َحطَّ هللا به   -من َمَرض فما سواه  -منكم، قلُت: ذلك ِبن لك أْجرين؟ قال: »أجل، ما مِّْن مسلم ُيصيبه أذى 
 . الشجرُة ورَقها« أخرجه البخاري ومسلمَسيِّّئاته كما حَتُطُّ 

 [ ]صحيح[ 7342]جامع: 
 

أو أمِّّ   -»دخل على أمِّّ السائب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه  -)م( جابر  -[ 1517]
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َتُسيبِّّ احلُمَّى، فإهنا ُتْذهُِّب خطااي بين آدم،  فقال: ما َلكِّ تـَُزْفزِّفني؟ قالت: احلُمَّى، ال ابرك هللا فيها، فقال: ال  -املسيَّب  
 . كما يُْذهُِّب الكِّرُي َخَبَث احلديد« أخرجه مسلم

 [ ]صحيح[ 7343]جامع: 
 

وأان َمريضة فقال:   -صلى هللا عليه وسلم -قالت: »عادين رسوُل هللا  -رضي هللا عنها   -)د( أم العالء  -[ 1518]
رِّي اي أمَّ العالء، فإن َمرَ             ض املسلم يُذهُِّب هللا به خطاايه، كما ُتْذهُِّب الناُر َخَبَث الفِّضَّةِّ«. أخرجه أبو داود                                       أْبشِّ

 ]األلباني: صحيح[  حسن بشواهده[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل عبد الملك بن ُعمير[حديث [ ]عبد القادر: 7344]جامع: 
 

قال: »إذا أراد هللا بَعْبد خريًا   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا   -رضي هللا عنه   -)ت( أنس  -[ 1519]
، أمسك عنه حَّت يـَُواىَف به يوم القيامة«   . َعجَّل له الُعُقوبََة يف الدُّنيا، وإذا أراد بعبده الشَّرَّ

 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن صحيح[ [  حديث حسن غريب من هذا الوجههذا ]الترمذي: [ 7347]جامع: 
 

قال: »إنَّ عَِّظم اجلزاءِّ مع عَِّظم البالء، وإنَّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم -)ت( وهبذا اإلسناد عن النيبِّّ   -[ 1520]
طَ   . فله السََّخُط« أخرجه الرتمذي تعاىل إذا أحبَّ قوماً اْبتالُهم، َفَمن َرضَي فله الرِّضى، ومن َسخِّ

 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: حسن[ [  هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه]الترمذي: [ 7348]جامع: 
 

: »يـََودُّ أهل الَعافِّية يوم القيامة،  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال النيب  -رضي هللا عنه  -)ت( جابر   -[ 1521]
 . حني يـُْعَطى أهُل البالء الثَّواب، لو أن ُجلوَدهم كانت ُقرِّضت يف الدنيا ابملقاريض«. أخرجه الرتمذي

 واهده[ ]األلباني: حسن[ ]عبد القادر: حسن بش[ هذا حديث غريب ]الترمذي: [ 7349]جامع: 
 

: »ما يـََزاُل البالء  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)ط ت( أبو هريرة  -[ 1522]
هِّ وولده ومالِّه، حَّت يلَقى هللا وَما َعَليه من خطيئة« أخرجه الرتمذي    . (1)ابملؤمن واملْؤمِّنة، يف نـَْفسِّ

 .(2) تِّه، حَّت يلقى هللا وليست له خطيئة«ويف رواية »املوطأ« »ما يزال املؤمُن ُيضارُّ يف َوَلده وحامَّ 
 [ ]األلباني: حسن صحيح[  قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال[ ]عبد القادر: 7350( ]جامع: 1)
 [ ، ولكن يشهد له حديث الترمذي الذي قبله [ ]عبد القادر: إسناده منقطع7350( ]جامع: 2)

 

عن أبيه عن جده: وكانت له ُصْحَبة، قال: مسعُت رسوَل هللا   -رمحه هللا  -)د( حممد بن خالد السلمي  -[ 1523]
ُلْغها، ابتاله هللا تعاىل يف جسده، أو يف   -صلى هللا عليه وسلم - يقول: »إن العبد إذا َسبَـَقْت له من هللا َمْنزِّلة فلم يـَبـْ

حَّت يـُبَـلَِّّغه املنزلَة اليت سبقت له من هللا عز وجل«   -ُه على ذلك، مث اتفقا زاد يف رواية: مث َصربَّ  -ماله، أو يف وَلدِّه 
 . أخرجه أبو داود

[ ]عبد القادر: فيه محمد بن خالد مجهول ويشهد لمعناه ما قبله[ ]شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة  7351]جامع: 
 ]األلباني: صحيح[  [محمد بن خالد ومن فوقه

 

قال: قلت: »اي رسول هللا، أيُّ الناس أَشدُّ بالء؟   -رضي هللا عنه  -)ت( مصعب بن سعد: عن أبيه  -[ 1524]
تَـَلى الرَُّجُل على َحْسبِّ دِّينه، فإن كان دِّيُنُه ُصْلباً اشَتدَّ بالؤه، وإن كان يف  دِّينه رِّقَّة  قال: األنبياُء، مث األمثُل فاألمثُل، يـُبـْ
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ي على األرض وما عليه خطيئة« أخرجه الرتمذيعلى َحسبِّ دِّينه، فما َيرْبَ   . ُح البالُء ابلعبد حَّت يرتَكُه مَيْشِّ
 [ ]األلباني: حسن صحيح[ .قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهو كما قال[ ]عبد القادر: 7352]جامع: 

 

قال: »َمْن يُرِّدِّ هللا به خريًا   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب   -رضي هللا عنه    -)خ ط( أبو هريرة  -[ 1525]
 . ُيَصْب منه« أخرجه البخاري و »املوطأ«

 [ ]صحيح[ 7353]جامع: 
 

َغرْيَ ما َمرَّة وال  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه    -)خ د( أبو موسى    -[  1526]
يقول: »إذا كان الَعْبُد يـَْعمُل عماًل صاحلاً، َفَشَغَله عنه مرض، أو َسَفر، كتب هللا له كصاحل ما كان يـَْعَمُل وهو   -مرتني  

 صحيح مقيم« أخرجه البخاري وأبو داود  
 [ ]صحيح[ 7356امع: ]ج
 

قال: »يَقول هللا تعاىل: ما   -صلى هللا عليه وسلم -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ( أبو هريرة   -[ 1527]
   .لَِّعبدي املؤمن عندي َجَزاء إذا قَبضُت َصفِّيَُّه من أهل الدُّنيا مث اْحَتَسَبُه، إال اجلنَّة« أخرجه البخاري

 [ ]صحيح[ 7358]جامع: 
 

قَاَل: ذُكَِّرتِّ احْلُمَّى عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَسبـََّها رَُجٌل،   -رضي هللا عنه -أبو هريرة )جه(  -[ 1528]
َا تـَْنفِّي الذُّنُوَب، َكَما تـَْنفِّي النَّاُر، خَ  ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »اَل َتُسبـََّها، فَإِّهنَّ  .أخرجه ابن ماجهدِّ« َبَث احْلَدِّيفـََقاَل النَّيبِّ

]شعيب: صحيح لغيره، وهذا   ]األلباني: صحيح[ [[ ]عبد الباقي: في الزوائد: في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف 3469 ]ماجه:
 [ إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي

 
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَُّه َعاَد َمرِّيًضا، َوَمَعُه أَبُو ُهَريـَْرَة مِّْن   -رضي هللا عنه -أبو هريرة )جه(  -[ 1529] َعنِّ النَّيبِّ

ْر فَإِّنَّ اَّللََّ يـَُقوُل: هَِّي اَنرِّي أُ  َعَلى َعْبدِّي اْلُمْؤمِّنِّ يفِّ   َسلِّّطَُهاَوْعٍك َكاَن بِّهِّ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " أَْبشِّ
َرةِّ "  نـَْيا، لَِّتُكوَن َحظَُّه مَِّن النَّارِّ، يفِّ اآْلخِّ  . أخرجه ابن ماجهالدُّ

]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده جيد، أبو صالح األشعري ال ُيعرف  [  هذا إسناد صحيح رجاله موثقون ]البوصيري: [  3470 ]ماجه:
 [ حاتم: ال بأس به، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، وباقي رجال اإلسناد ثقات اسمه، روى عنه جمع وقال أبو 

 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُهَو يُوَعُك،    -رضي هللا عنه    -أبو سعيد اخلدري    )جه(   -[  1530] ِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: َدَخْلُت َعَلى النَّيبِّ

َأَشدََّها عَ  َما  َرُسوَل اَّللَِّّ  اَي  فـَُقْلُت:   ، اللَِّّحافِّ فـَْوَق  َيَديَّ  َبنْيَ  فـََوَجْدُت َحرَُّه  َعَلْيهِّ  َيدِّي  قَاَل: »إِّ فـََوَضْعُت  انَّ َكَذلَِّك َلْيَك 
اأْلَْنبَِّياُء«، قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ  ُيَضعَُّف لََنا اْلَباَلُء، َوُيَضعَُّف لََنا اأْلَْجُر« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َأيُّ النَّاسِّ َأَشدُّ َباَلًء؟ قَاَل: »

تَـ  بـْ لَيـُ َأَحُدُهْم  إِّْن َكاَن  ُوَن،  قَاَل: »مثَّ الصَّاحلِّ َمْن؟  َأَحُدُهْم  مثَّ  َوإِّْن َكاَن  اْلَعَباَءَة َُيُوهُبَا،  إِّالَّ  َأَحُدُهْم  َما ُيُِّد  ْلَفْقرِّ، َحَّتَّ  َلى ابِّ
لرََّخاءِّ«  ْلَباَلءِّ، َكَما يـَْفَرُح َأَحدُُكْم ابِّ  . أخرجه ابن ماجهلَيَـْفَرُح ابِّ

رجاله ثقات[ ]األلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد وخالفه    ،: إسناده صحيحالبوصيري [ ]4024  ]ماجه:
 معمر بن راشد الثقة فرواه عن زيد بن أسلم[ 
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قَاَل: قَاَل رَُجٌل لَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َأرَأَْيَت َهذِّهِّ    -رضي هللا عنه   -)حم( أبو سعيد اخلدري    -[  1531]
َا؟ قَاَل: »َكفَّارَاٌت« قَاَل ُأيَبٌّ: َوإِّْن قـَلَّْت؟ قَاَل: »َوإِّْن َشوَْكًة َفَمااأْلَ  َنا َما لََنا هبِّ يبـُ فـَْوقـََها« قَاَل: َفَدَعا ُأيَبٌّ    ْمَراَض الَّيتِّ ُتصِّ

 ، َعْن َحجٍّ َيْشَغَلُه  اَل  َأْن  مَيُوَت يفِّ  اْلَوْعُك َحَّتَّ  يـَُفارَِّقُه  اَل  َأْن  هِّ  نـَْفسِّ َصاَلٍة    َعَلى  َواَل  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ،  َهاٍد يفِّ  َواَل جِّ ُعْمَرٍة  َواَل 
 َمْكُتوبٍَة يفِّ مَجَاَعٍة َفَما َمسَُّه إِّْنَساٌن، إِّالَّ َوَجَد َحرَُّه َحَّتَّ َماَت. َأخرجه مسند أمحد. 

 [ [ ]شعيب: إسناده حسن[ ]الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله ثقات11183]مسند: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم،    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  1532] ِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: اْسَتْأَذَنتِّ احْلُمَّى َعَلى النَّيبِّ
َها َما يـَْعَلُم اَّللَُّ  نـْ َا إِّىَل َأْهلِّ قـَُباَء، فـََلُقوا مِّ ْلَدٍم، قَاَل: فََأَمَر هبِّ فَأَتـَْوُه، َفَشَكْوا َذلَِّك إِّلَْيهِّ،  ،  فـََقاَل: »َمْن َهذِّهِّ؟« قَاَلْت: أُمُّ مِّ

ُتْم َأْن َتُكوَن َلُكمْ  ئـْ َفَها َعْنُكْم، َوإِّْن شِّ ُتْم َأْن َأْدُعَو اَّللََّ َلُكْم فـََيْكشِّ ئـْ ُتْم؟ إِّْن شِّ ئـْ  طَُهورًا«، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ،  فـََقاَل: »َما شِّ
 . َأخرجه مسند أمحد. َأَوتـَْفَعُل؟ قَاَل: »نـََعْم«، قَاُلوا: َفَدْعَها

ِحيحِ  [[ ]شعيب: رجاله رجال الصحيح، وفي متنه غرابة14393 ]مسند:  [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َما مِّْن ُمْسلٍِّم،    -رضي هللا عنهما   -جابر بن عبد هللا    )حم(  -[  1533]
" َخطَااَيُه  مِّْن  َعْنُه  َحطَّ هللاُ  إِّالَّ  َمَرًضا  مَيَْرُض  َنٍة  ُمْؤمِّ َواَل  ُمْؤمٍِّن،  َواَل  ُمْسلَِّمٍة،  أخر  َواَل  لفظ  مَيَْرضُ . ويف  اَل  َواَل  "  ُمْؤمٌِّن   

َا َعْنُه َخطَيئَـَتُه " َنٌة، َواَل ُمْسلٌِّم َواَل ُمْسلَِّمٌة، إِّالَّ َحطَّ هللاُ هبِّ  . َأخرجه مسند أمحد. ُمْؤمِّ
 [ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.]الهيثمي:  [ ]شعيب: إسناد قوي على شرط مسلم[15297، 15146]مسند: 

 

دٍ   -[  1534] َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َما مِّْن َشْيٍء    -رضي هللا عنه    -)حم( السَّائِّب ْبنِّ َخالَّ
َا َخطِّيَئًة«. َأخرجه  َا َحَسَنًة َأَو َحطَّ َعْنُه هبِّ يُبُه إِّالَّ َكَتَب َلُه هبِّ يُب اْلُمْؤمَِّن َحَّتَّ الشَّوَْكةِّ ُتصِّ  مسند أمحد.  ُيصِّ

 [ [ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وفيه رشدين، وفيه كالم16560]مسند: 
 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل:    -[  1535] َع النَّيبِّ »اْلَمرِّيُض حَتَاتُّ  )حم( َخالِّد ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ، َعْن َجدِّهِّ َأَسدِّ ْبنِّ ُكْرٍز، مسِّ
 َخطَااَيُه َكَما يـََتَحاتُّ َوَرُق الشََّجرِّ«. َأخرجه مسند أمحد. 

 يف النقطاعه[ ]الهيثمي: إسناده حسن[ [ ]شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضع16654]مسند: 
 

عنه    -  معاوية)حم(    -[  1536] َشْيٍء    -رضي هللا  مِّْن  »َما  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوَل  ْعُت  مسِّ قَاَل: 
ُ َعْنُه بِّهِّ مِّْن َسيَِّّئاتِّهِّ«. َأخرجه مسند أمحد. يُب اْلُمْؤمَِّن يفِّ َجَسدِّهِّ يـُْؤذِّيهِّ، إِّالَّ َكفََّر اَّللَّ  ُيصِّ

]الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"األوسط"، وفيه قصة،   [ح على شرط مسلم كسابقه [ ]شعيب: إسناده صحي16899]مسند:  
 [ ورجال أحمد رجال الصحيح

 
 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َطَرَقُه َوَجٌع، َفَجَعَل َيْشَتكِّي َويـَتَـَقلَُّب   -رضي هللا عنها   -)حم( عائشة  -[ 1537]
ُّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْدَت َعَلْيهِّ؟ فـََقاَل النَّيبِّ هِّ، فـََقاَلْت َعائَِّشُة: َلْو َصَنَع َهَذا بـَْعُضَنا َلَوجِّ ْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ الصَّاحلِِّّنَي ُيَشدَُّد  َعَلى فَِّراشِّ

ًنا َنْكَبٌة مِّْن َشوَْكٍة، َفَما فـَْوَق َذلَِّك، إِّالَّ ُحطَّْت بِّهِّ َعْنُه َخطِّيَئةٌ  يُب ُمْؤمِّ َا َدرََجًة«.  َعَلْيهِّْم، َوإِّنَُّه اَل ُيصِّ  ، َورُفَِّع هبِّ
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يُبُه َنْكَبٌة َشوَْكٌة، َواَل َوَجٌع، إِّالَّ رََفَع اَّللََّ َعزَّ ويف رواية أخرى، فـََقاَل: »إِّنَّ اْلُمْؤمِّنِّنَي ُيَشدَّ  ُد َعَلْيهِّْم، فَإِّنَُّه لَْيَس مِّْن ُمْؤمٍِّن ُتصِّ
َا َخطِّيَئًة« َأخرجه مسند أمحد.  َا َدرََجًة، َوَحطَّ َعْنُه هبِّ  َوَجلَّ َلُه هبِّ

 [ ْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ [ ]شعيب: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: َرَواُه أَ 25804، 25264]مسند: 
 

َمالٍِّك    -[  1538] ْبَن  ُ    -رضي هللا عنه    -)حم( أََنس  ابـْتَـَلى اَّللَّ إَِّذا   " َوَسلََّم:  َعَلْيهِّ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: 
ُ: اْكُتْب َلُه َصالَِّح َعَملِّهِّ الَّذِّي َكاَن يـَْعَمُلُه، فَإِّْن شَ  اُه َغَسَلُه َوَطهََّرُه، َوإِّْن قـََبَضُه  فَ اْلَعْبَد اْلُمْسلَِّم بَِّباَلٍء يفِّ َجَسدِّهِّ، قَاَل اَّللَّ

َُه ". َأخرجه مسند أمحد.  َغَفَر َلُه َوَرمحِّ
 [ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوَأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ 13501، 13712، 12503]مسند: 

 

، فـََلقَِّي َشدَّاَد ْبَن أَ   -[  1539] لرََّواحِّ دِّ دَِّمْشَق َوَهجََّر ابِّ ، أَنَُّه رَاَح إِّىَل َمْسجِّ ِّّ َعاينِّ ْوٍس َوالصَُّناحبِِّّيُّ )حم( أبو اأْلَْشَعثِّ الصَّنـْ
َمرِّيضٍ  لََنا  َأٍخ  إِّىَل  َهاُهَنا  نُرِّيُد  قَااَل:  ُ؟  يـَْرمَحُُكَما اَّللَّ تُرِّيَدانِّ  أَْيَن  فـَُقْلُت:  َعَلى  َمَعُه،  َدَخاَل  َمَعُهَما َحَّتَّ  فَاْنطََلْقُت  نـَُعوُدُه.   

ْر بَِّكفَّارَا ، فـََقااَل َلُه: َكْيَف َأْصَبْحَت؟ قَاَل: َأْصَبْحُت بِّنِّْعَمٍة. فـََقاَل َلُه َشدَّاٌد: أَْبشِّ تِّ السَّيَِّّئاتِّ َوَحطِّّ اخْلَطَااَي،  َذلَِّك الرَُّجلِّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ صَ  تَـَلْيُت َعْبًدا مِّْن عَِّبادِّيفَإِّيّنِّ مسِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل: إِّيّنِّ إَِّذا ابـْ ًنا،    لَّى هللاُ  ُمْؤمِّ

ُتُه، فَإِّنَُّه يـَُقوُم مِّْن َمْضَجعِّهِّ َذلَِّك َكيَـْومِّ َوَلَدْتُه أُمُُّه مَِّن اخْلَطَا اَي، َويـَُقوُل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ: َأاَن قـَيَّْدُت  َفَحمَِّدينِّ َعَلى َما ابـْتَـَليـْ
يٌح ". َأخرجه مسند أمحد.  ُتْم جُتُْروَن َلُه َوُهَو َصحِّ ُتُه، فََأْجُروا َلُه َكَما ُكنـْ تَـَليـْ  َعْبدِّي، َوابـْ

أ17118]مسند:   ]الهيثمي: رواه  الصنعاني[  داود  إسناد ضعيف لضعف راشد بن  لغيره، وهذا  والطبراني في  [ ]شعيب: صحيح  حمد، 
 [ "الكبير" و"األوسط"، كلهم من رواية إسماعيل بن عياش، عن راشد الصنعاني، وهو ضعيف في غير الشاميين 

 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَُّه قَاَل: " لَْيَس مِّْن َعَملِّ يـَْوٍم إِّالَّ    -رضي هللا عنه   -)حم( ُعْقَبة ْبَن َعامِّرٍ   -[  1540] َعنِّ النَّيبِّ
َحَبْسَتُه، فـَيَـُقوُل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ: اْختُِّموا َلُه َوُهَو خُيَْتُم َعَلْيهِّ، فَإَِّذا َمرَِّض اْلُمْؤمُِّن، قَاَلتِّ اْلَماَلئَِّكُة: اَي رَبَـَّنا، َعْبُدَك ُفاَلٌن َقْد 

 َعَلى مِّْثلِّ َعَملِّهِّ َحَّتَّ َيرْبََأ َأْو مَيُوَت ". َأخرجه مسند أمحد. 
َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوِفيِه [ ]شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواأْلَْوَسِط،  17316]مسند:  

 [ َكاَلمٌ 
 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إِّنَّ اَّللََّ إَِّذا َأَحبَّ قـَْوًما   -رضي هللا عنه    -حَمُْمود ْبنِّ لَبِّيدٍ )حم(   -[  1541]
 . َأخرجه مسند أمحد. َجزَِّع فـََلُه اجْلَزَُع«ابـَْتاَلُهْم، َفَمْن َصرَبَ فـََلُه الصَّرْبُ، َوَمْن 

 [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  [[ ]شعيب: إسناده جيد 23641، 23633، 23623]مسند: 
 
 

أمامة )حم(    -[  1542] عنه    -أبو  قَاَل:    -رضي هللا  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َصلَّى هللاُ   ِّّ النَّيبِّ َفَما  َعنِّ  َجَهنََّم،  مِّْن كِّريِّ  »احْلُمَّى 
َها َكاَن َحظَُّه مَِّن النَّارِّ«. َأخرجه مسند أمحد.  نـْ  َأَصاَب اْلُمْؤمَِّن مِّ

اْلِفَلْسِطيِنيُّ وَ 22274،  22165]مسند:   َأُبو َحِصيٍن  َوِفيِه  اْلَكِبيِر،  َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي  َأْحَمُد  َلُه  [ ]شعيب: حسن لغيره[ ]الهيثمي: َرَواُه  َأَر  َلْم 
 [ َراِوًيا َغْيَر ُمَحمَِّد ْبِن ُمَطرِّفٍ 

 

َأنَّ رَُجاًل َلقَِّي اْمَرَأًة َكاَنْت بَغِّيًّا يفِّ اجْلَاهِّلِّيَّةِّ، َفَجَعَل ُياَلعِّبـَُها َحَّتَّ   -رضي هللا عنه  -ْبنِّ ُمَغفَّلٍ  عبد هللا)حم(  -[ 1543]
ْركِّ   لشِّّ َها، فـََقاَلتِّ اْلَمْرَأُة: َمْه، فَإِّنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َذَهَب ابِّ جْلَاهِّلِّيَّةِّ    َوقَاَل َعفَّانُ   -َبَسَط َيَدُه إِّلَيـْ َوَجاَءاَن    -َمرًَّة: َذَهَب ابِّ
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َعَلْيهِّ وَ  َّ َصلَّى هللاُ  . فـََوىلَّ الرَُّجُل، فََأَصاَب َوْجَهُه احْلَائُِّط، َفَشجَُّه، مثَّ أََتى النَّيبِّ ْساَلمِّ إْلِّ َسلََّم، فََأْخرَبَُه، فـََقاَل: »أَْنَت َعْبٌد  ابِّ
بَِّك َخرْيًا. إَِّذا    ُ َأْمَسَك َعلَ َأرَاَد اَّللَّ َأرَاَد بَِّعْبٍد َشرًّا  َذْنبِّهِّ، َوإَِّذا  لَُه ُعُقوبََة  َعزَّ َوَجلَّ بَِّعْبٍد َخرْيًا َعجََّل   ُ ْيهِّ بَِّذْنبِّهِّ َحَّتَّ  َأرَاَد اَّللَّ

 يـَُواىفِّ بِّهِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َكأَنَُّه َعرْيٌ«. َأخرجه مسند أمحد. 
لغيره  16806]مسند:   ]شعيب: صحيح  مسلم[  رجال  فمن  سلمة،  بن  حماد  غير  الشيخين  رجال  ثقات  أحمد   [رجاله  رواه  ]الهيثمي: 

 [ والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي الطبراني 
 

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: " َما َأَحٌد مَِّن النَّاسِّ    -رضي هللا عنهما    -ْبنِّ َعْمٍرو  عبد هللا)حم(    -[  1544] َعنِّ النَّيبِّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ اْلَماَلئَِّكَة الَّذِّيَن َُيَْفُظونَُه فـََقاَل: اْكتـُُبوا   َلٍة، َما َكاَن  لَِّعْبدِّي يفِّ ُكلِّّ ُيَصاُب بَِّباَلٍء يفِّ َجَسدِّهِّ إِّالَّ َأَمَر اَّللَّ  يـَْوٍم َولَيـْ

 يـَْعَمُل مِّْن َخرْيٍ، َما َكاَن يفِّ وِّاَثقِّي ". َأخرجه مسند أمحد. 
[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، 6825،  6826،  6870،  6482]مسند:  

 [ ورجال أحمد رجال الصحيح
 

،    عبد هللا)حم(    -[  1545] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: "    -رضي هللا عنهما    -ْبنِّ َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ
ْثَل َعَملِّهِّ إَِّذا َكاَن طَلِّيًقا،  ُتْب  إِّنَّ اْلَعْبَد إَِّذا َكاَن َعَلى َطرِّيَقٍة َحَسَنٍة مَِّن اْلعَِّباَدةِّ، مثَّ َمرَِّض، قِّيَل لِّْلَمَلكِّ اْلُموَكَّلِّ بِّهِّ: اكْ  لَُه مِّ

 َحَّتَّ ُأْطلَِّقُه، َأْو َأْكفَِّتُه إِّيَلَّ ".  
ٌم، قَاَل: قَاَل أَبُو   نٍي نـَُعوُدُه، َوَمَعَنا َعاصِّ ٍم: َتْذُكُر  ويف رواية عن أيب َبْكٍر ْبَن َعيَّاٍش، قَاَل: َدَخْلَنا َعَلى َأيبِّ َحصِّ نٍي لَِّعاصِّ َحصِّ

ثـََنا يـَْوًما َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمٍرو، قَاَحدِّيثًا َحدَّ  ُم ْبُن خُمَْيمَِّرَة؟ قَاَل: قَاَل: نـََعْم، إِّنَُّه َحدَّ َل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ثـََناُه اْلَقاسِّ
َيْكتُ  الَّذِّي  لِّْلَكاتِّبِّ  قِّيَل  اْلُمْسلُِّم،  اْلَعْبُد  اْشَتَكى  إَِّذا   " َوَسلََّم:  إِّْذ َكاَن طَلِّيًقا، َحَّتَّ َعَلْيهِّ  َعَملِّهِّ  ْثَل  َلُه مِّ اْكُتْب  َعَمَلُه:  ُب 

 َأخرجه مسند أمحد.  َأْقبَِّضُه َأْو ُأْطلَِّقُه " 
 [ ]شعيب: حديث صحيح[ ]شاكر: إسناده صحيح[ ]الهيثمي: رواه أحمد، وإسناده صحيح[ 6916، 6895]مسند: 

 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل هللاُ: " اَي اْبَن آَدَم إَِّذا    -رضي هللا عنه    - أبو أمامة  )حم(   -[  1546]
 . . َأخرجه مسند أمحدَأَخْذُت َكرِّميَتَـْيَك َفَصرَبَْت، َواْحَتَسْبَت عِّْنَد الصَّْدَمةِّ اأْلُوىَل مَلْ َأْرَض َلَك بِّثـََواٍب ُدوَن اجْلَنَّةِّ "

[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق حسن الحديث في روايته عن  22228]مسند:  
رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن عياش وفيه ]الهيثمي: ( مختصرا[ 1597أهل بلده، وهذا منها. * أخرجه ابن ماجه )

 [ كالم.
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، فـََقاَل َلُه    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1547] ٌّ َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: َدَخَل َأْعَرايبِّ
ْلَدٍم؟ قَاَل: »َحرٌّ  ْلَدٍم َقطُّ؟« قَاَل: َوَما أُمُّ مِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأَخَذْتَك أُمُّ مِّ «،   يَ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  ُكوُن َبنْيَ اجلِّْلدِّ َواللَّْحمِّ

ْنَسانِّ يفِّ    قَاَل: َما َوَجْدُت َهَذا َقطُّ، قَاَل: »فـََهْل َأَخَذَك الصَُّداُع َقطُّ؟« قَاَل: َوَما الصَُّداُع؟ قَاَل: »ُعُروٌق َتْضرِّبُ  َعَلى اإْلِّ
، قَ  هِّ«، قَاَل: َما َوَجْدُت َهَذا َقطُّ، قَاَل: فـََلمَّا َوىلَّ اَل: »َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْنظَُر إِّىَل رَُجٍل مِّْن َأْهلِّ النَّارِّ فـَْليَـْنظُْر إِّىَل َهَذا«.  رَْأسِّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
رواه  ]الهيثمي:    ]شاكر: إسناده صحيح[  [[ ]شعيب: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، وفي متنه نكارة 8395]مسند:  

أعرابي فأعجبه صحته وجلده فدعاه فذكر نحوه وإسناده    -صلى هللا عليه وسلم    -رواية: مر برسول هللا  أحمد والبزار، وقال أحمد في  
 [ حسن.
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ريِّ، َحدََّثينِّ َأَحُد َبينِّ ُسَلْيٍم، َواَل َأْحَسُبُه إِّالَّ َقْد رََأى َرُسوَل اَّللَِّّ    -[  1548] خِّّ َعَلْيهِّ  )حم( أَبُو اْلَعاَلءِّ ْبُن الشِّّ َصلَّى هللاُ 
ُ َلُه فِّ  ُ َلُه، اَبَرَك اَّللَّ َا َقَسَم اَّللَّ َي ِبِّ َا َأْعطَاُه، َفَمْن َرضِّ َتلِّي َعْبَدُه ِبِّ َ يـَبـْ يهِّ، َوَوسََّعُه، َوَمْن مَلْ يـَْرَض مَلْ يـَُبارِّْك َلُه«.  َوَسلََّم، »َأنَّ اَّللَّ

 َأخرجه مسند أمحد. 
]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه    [ شيخين غير صحابيه، وجهالته ال تضر [ ]شعيب: إسناده صحيح، رجاله ثقْات رجال ال20279]مسند:  

ِحيحِ   [ ِرَجاُل الصَّ
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم، يـَُقوُل: " إِّنَّ اَّللََّ َعزَّ    -رضي هللا عنه    -)حم( أبو هريرة    -[  1549] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  قَاَل: مسِّ
َْنزَِّلةِّ ُكلِّّ َخرْيٍ، َُيَْمُدينِّ َوَأاَن أَْنزُِّع نـَْفَسُه مِّْن َبنْيِّ  بَـْيهِّ ". ويف رواية أخرى، قَاَل    َوَجلَّ يـَُقوُل: إِّنَّ َعْبدِّي اْلُمْؤمَِّن عِّْندِّي ِبِّ َجنـْ

ُ َعزَّ َوَجلَّ: إِّنَّ اْلُمْؤمَِّن عِّْندِّي لَبَِّمْنزَِّلةِّ ُكلِّّ َخرْيٍ، َُيَْمُدينِّ َوَأاَن أَْنزُِّع نـَْفَسُه مِّْن َبنْيِّ  بَـْيهِّ " َأخرجه مسند أمحد. اَّللَّ   َجنـْ
ِحيحِ [ ]شعيب: إسناده جيد[ ]الهيثمي: 8731، 8492]مسند:   [ َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إِّنَّ الرَُّجَل لَِّتُكوَن َلُه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل    -رضي هللا عنه    -أبو هريرة  )حب(  -[  1550]  ُ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ُلُغَها بَِّعَمٍل، َفاَل  َها« أخرجه ابن حبانعِّْنَد اَّللَِّّ اْلَمْنزَِّلُة، َفَما يـَبـْ َا َيْكَرُه َحَّتَّ يـُبَـلَِّّغُه إِّايَّ َتلِّيهِّ ِبِّ ُ يـَبـْ  . يـََزاُل اَّللَّ

 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده حسن[  2908]حبان: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: »إَِّذا    -رضي هللا عنها    -عائشة    )حب(  -[  1551]  ُ ِّّ َصلَّى اَّللَّ َأْخَلَصُه  َعنِّ النَّيبِّ اْلُمْؤمُِّن  اْشَتَكى 
 . َذلَِّك َكَما خُيْلُِّص اْلكِّرُي َخَبَث احْلَدِّيدِّ« أخرجه ابن حبان

 [ ]االلباني: صحيح[ ]شعيب: إسناده صحيح[  2936]حبان: 

 الفصل الثاني: يف موت األوالد 

: »َغَلَبنا عليك  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النِّّساُء لِّلنَّيبِّّ    -رضي هللا عنه    -)خ م( أبو سعيد    -[  1552]
ك، فوَعَدهن يوماً َلقِّيُهنَّ فيه، فوَعَظُهنَّ وأمرهنَّ، فكان فيما قال هلنَّ: ما مِّنُكن امرأ  ة  الرجاُل، فاجعل لنا يوماً من نـَْفسِّ

 حجاابً ]من النار[، فقالت: امرأة: واثنني؟ فقال: واثنني«. تقدِّم من ولدِّها إال كان هلا
، فقالت: اي رسوَل هللا، َذَهَب الرجاُل حَبديثَك،  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »جاءت امرأة إىل رسولِّ هللا  

يوم يف  اْجَتمعن  فقال:  هللا،  َعلََّمك  ِما  تُعلِّّمنا  فيه  َنيت  يوماً  َك  نـَْفسِّ من  لنا  وكذا،    فاجعل  مكان كذا  يف  وكذا،  كذا 
، فعلَّمهنَّ ِما علمه هللا، مث قال: ما مِّْنُكنَّ امرأة تقدِّم بني َيَدْيها  -صلى هللا عليه وسلم  -فاجتمعن، فأَتُهنَّ رسوُل هللا  

، قال: واثنني،  ]من ولدها[ ثالثة إال كان هلا حجاابً من النار فقالت امرأة مِّْنهن: اي رسول هللا، واثنني؟ فأعادَتا مرتني
واثنني واثنني« قال البخاري: وقال َشريك عن ابن األصبهاين، قال: حدَّثين أبو صاحل عن أيب سعيد وأيب هريرة عن النيبِّّ  

 .قال أبو هريرة: »مل يبُلغوا احلِّْنَث« أخرجه البخاري ومسلم -صلى هللا عليه وسلم -
 [ ]صحيح[ 7359]جامع: 

 
: »ال ميوُت  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال النيب   -رضي هللا عنه   -)خ م ط ت س( أبو هريرة  -[ 1553]

جه  ألَحد من املسلمني ثالثة من الولد فـََتَمسَُّه النار، إال حتِّلََّة الَقَسم« ويف رواية: »فيلَج النار، إال حتِّلَّة الَقَسم« أخر 
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قال لِّنْسَوة من األنصار: »ال ميوُت إلْحداكنَّ ثالثة   -ى هللا عليه وسلمصل -البخاري ومسلم. وملسلم أن رسوَل هللا 
ُبه، إال دخلتِّ اجلنة، فقالت امرأة منهنَّ: أو اثنان اي رسول هللا؟ قال: أو اثنان«.  من الولد، فـََتْحَتسِّ

يعين   -هللا عليه وسلمصلى  -قال البخاري: وقال شريك، عن األصبهاين: حدَّثنا أبو صاحل عن أيب هريرة عن النيبِّّ  
ُلغوا احلِّْنَث«.  -حنوه   وقال أبو هريرة: »مل يـَبـْ

 وملسلم عن أيب هريرة قال: »ثالثة مل يبلغوا احلِّْنَث«. 
ويف أخرى ملسلم قال: »أتتِّ امرأة بصيّب هلا، فقالت: اي نيبَّ هللا، ادع هللا يل، فلقد دفنُت ثالثة، فقال: دفنتِّ ثالثة؟  

 اْحَتَظرتِّ حبظار شديد من النار«.  قالت: نعم، قال: لقد
صلى هللا   -وله يف أخرى عن أيب َحسَّان قال: قلُت أليب هريرة: »إنه قد مات يل ابنان، أفما أنَت حمدِّثي عن رسولِّ هللا  

غارُهم َدَعاميُص اجلنة، يتلقَّى أحُدهم أابه  -عليه وسلم : أبويه،  أو قال -حبديث يُطَيِّّب أنفسنا عن موَتان؟ قال: نعم، صِّ
َله هللا وأابُه   -أو قال: ال ينتهِّي  -كما آُخُذ أان بَِّصنَِّفةِّ ثوبك هذا، فال يتناهى   -فيأخذ بثوبه، أو قال: بيده  حَّت يُْدخِّ

 اجلنة«.  
شيئاً ُتطِّيُِّّب به أنفسنا عن َموَتان؟ قال: نعم«...   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى: »فهل مسعَت من رسول هللا 

 وذكره.
قال: »َما َمْن ُمْسلَِّمنْيِّ ميوت بينهما أوالد مل يبُلُغوا احلِّنَث،   -صلى هللا عليه وسلم - رواية النسائي: أن رسوَل هللا ويف

إال أدخَلهم هللا بفضل رمْحَتِّه إايهم اجلنَّة، قال: يقال هَلُم: ادخلوا اجلنة، فيقولون: حَّت يدخل آابؤان، فيقال هلم: ادخلوا  
 ؤكم«. اجلنة أنتم وآاب

اببن هلا َيْشَتكي، فقالت: اي رسول هللا،   -صلى هللا عليه وسلم -وله يف أخرى قال: »جاءت امرأة إىل رسولِّ هللا 
 : »لقد اْحَتظرتِّ حبظار شديد من النار«. -صلى هللا عليه وسلم -أخاُف عليه، وقد َقدَّمُت ثالثة، فقال رسوُل هللا 

 .اً الرواية األوىلوأخرج »املوطأ« والرتمذي والنسائي أيض
 [ ]صحيح[ 7360]جامع: 

 

: »َما مِّن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ س( أنس بن مالك  -[ 1554]
 الناس ُمسلم ميوُت له ثالثة من الولد، مل يبلغوا احلِّْنَث، إال أدخله هللا اجلنَة بفضل رمحته« أخرجه البخاري والنسائي. 

قال: »من اْحَتَسب ثالثة من ُصْلبِّهِّ دخل اجلنة، فقامت   -صلى هللا عليه وسلم -ويف أخرى للنسائي: أن رسوَل هللا 
 . امرأة، فقالت: أو اثنان؟ فقال: أو اثنان، فقالت املرأة: اي ليتين قلُت واحدًا«

 [ ]صحيح[ 7362]جامع: 
 

: »َما مِّْن  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه    -)س( أبو ذر الغفاري  -[ 1555]
 . ُمسلمنْيِّ ميوت بينهما ثالثُة أوالد مل يبُلغوا احلِّْنَث، إال َغَفَر هللا هلما بفضل رمحته إايهم« أخرجه النسائي

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]األلباني: صحيح[ 7363]جامع: 
 

قال: »ال ميوُت ألحد من   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه   -)ط( أبو النضر السلمي  -[ 1556]



385 

 

: اي  -صلى هللا عليه وسلم -املسلمني ثالثة من الَوَلد فيحتسبهم، إال كانوا له ُجنَّة من النار فقالت امرأة عند رسولِّ هللا  
»    . أخرجه املوطأ رسول هللا، أو اثنان؟ قال: أو اثنانِّ

 [ ]عبد القادر: حديث صحيح[ ]الهاللي: صحيح لغيره[ 7364]جامع: 
 

ومعه ابن   -صلى هللا عليه وسلم -»أن رجاًل أتى النيبَّ   -رضي هللا عنه   -)س( معاوية بن قرة: عن أبيه  -[ 1557]
بُُّه، فمات، فـََفَقَدهُ  ، فسأل عنه؟ فقال: ما َيُسرَُّك أن ال أتيَت ابابً من  له، فقال ]له[: أحتبُُّه؟ فقال: أحبََّك هللا كما أحِّ

 أبواب اجلنة إال وجدَتُه عنده يسعى يفتُح لك؟«. 
إذا َجَلس ]ُيلس[ إليه نفر من أصحابه فيهم رجل له ابن صغري   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف رواية قال: »كان النيبُّ 

صلى هللا   -ك، فامتنع الرجل أن ُيُضر احلْلَقَة، لذكرِّ ابنه، فـََفَقَدُه النيبُّ أيتيه من َخْلف َظْهرِّهِّ فـَيـُْقعِّدُه بني َيَديه، فهل
صلى هللا عليه   -، فقال: ما يل ال أرى فالانً؟ قالوا: اي رسول هللا، بـُنَـيُُّه الذي رأيَته هلك، فـََلقيه النيبُّ -عليه وسلم

ا كان أحبُّ إليك: أن تتمتَّع به ُعمَرَك، أو ، فسأله عن بـُنَـيِّّه؟ فأخربه أنَّه هلك، فعزَّاه عليه، مث-وسلم  قال: اي فالن، أميُّ
ال أتيَت إىل ابب من أبواب اجلنة إال وجدَتُه قد َسَبقَك إليه يـَْفَتحُه لك؟ قال: اي نيبَّ هللا، بل َيْسبُِّقين إىل ابب اجلنة  

 .فيفتحها ]يل[ هلو أحب إيلَّ، قال: فذاك لك« أخرجه النسائي 
 ]عبد القادر: إسناده صحيح[ ]األلباني: صحيح[  [7365]جامع: 

 

يقول: »من كان له   -صلى هللا عليه وسلم -: أنه مسع رسوَل هللا -رضي هللا عنه  -)ت( ابن عباس   -[ 1558]
فـََرطانِّ من أمَّيتِّ دخل اجلنة هبما، قالت عائشُة: فمن كان له فـََرط من أمِّّتك؟ قال: ومن كان له فـََرط اي ُموَّفَقُة، قالت:  

، مل يصابوا ِبثلي« أخرجه الرتمذيفمن مل يكن له فـََرط من أمتك؟ قال: أان فـََرُط أ  . مَّيتِّ
 ]عبد القادر: إسناده حسن[ ]األلباني: ضعيف[ ]شعيب: حديث حسن[ [  هذا حديث حسن غريب]الترمذي: [ 7366]جامع: 

 

َبُة ْبُن َعْبٍد السَُّلمِّيُّ  )جه(  -[ 1559] ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما    -رضي هللا عنه  -ُعتـْ قَاَل: مسِّ
ُلُغوا احلِّْنَث، إِّالَّ تـََلقَّْوُه مِّْن أَبـَْوابِّ اجْلَنَّةِّ ا أخرجه ابن  َمانَِّيةِّ، مِّْن أَيَِّّها َشاَء َدَخَل« لثَّ مِّْن ُمْسلٍِّم مَيُوُت َلُه َثاَلثٌَة مَِّن اْلَوَلدِّ مَلْ يـَبـْ

 .ماجه
 [ [ ]األلباني: حسن[ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شرحبيل بن شفعة 1604 ]ماجه:

 

َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َخَطَب النَِّّساَء، فـََقاَل    -رضي هللا عنه    -)حم( عبد هللا بن مسعود    -[  1560]
أَ  فـََقاَلْت  اجْلَنََّة«،  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ َأْدَخَلَها اَّللَّ إِّالَّ  َثاَلثٌَة،  هَلَا  مَيُوُت  اْمَرَأٌة  مِّْنُكنَّ  َبُة  َجلُُّهنَّ هَلُنَّ: »َما  َوَصاحِّ َرُسوَل اَّللَِّّ،  اَي  اْمَرَأًة:   

ثـَْننْيِّ يفِّ اجْلَنَّةِّ«. َأخرجه مسند أمحد.  َبُة االِّ ثـَْننْيِّ يفِّ اجْلَنَّةِّ؟ قَاَل: »َوَصاحِّ  االِّ
 ]شاكر: إسناده صحيح[    [[ ]شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم3995]مسند: 

 

[1561  ]-    َّ َع النَّيبِّ ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أَنَُّه مسِّ ، َأْصَحابِّ النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ  )حم( ُشَرْحبِّيُل ْبُن ُشْفَعَة، َعْن بـَْعضِّ
ُقوُلوَن: اَي َربِّّ َحَّتَّ َيْدُخَل آاَبُؤاَن َوأُمََّهاتـَُنا "،  َوَسلََّم يـَُقوُل: " إِّنَُّه يـَُقاُل لِّْلوِّْلَدانِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ: اْدُخُلوا اجْلَنََّة ". قَاَل: " فـَيَـ 
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ُ َعزَّ َوَجلَّ: َما يلِّ َأرَاُهْم حُمْبَـْنطِّئِّنَي، اْدُخُلوا اجْلَنََّة "، قَ  َيْأُتوَن«، قَاَل: " فـَيَـُقوُل اَّللَّ اَل: " فـَيَـُقوُلوَن: اَي َربِّّ آاَبُؤاَن "،  قَاَل: »فـَ
 ْدُخُلوا اجْلَنََّة أَنـُْتْم َوآاَبؤُُكْم ". َأخرجه مسند أمحد.قَاَل: " فـَيَـُقوُل: ا

 [ [ ]شعيب: إسناده جيد[ ]الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله، رجال الصحيح غير شرحبيل، وهو ثقة16971]مسند: 
 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: " َمْن أَْثَكَل  -رضي هللا عنه    -)حم( ُعْقَبة ْبَن َعامِّرٍ   -[  1562] قَاَل: َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 
، َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة ".  -َها َمرًَّة ُأْخَرى  فـََقاَل أَبُو ُعشَّانََة َمرًَّة: يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َومَلْ يـَُقلْ   -َثاَلثًَة مِّْن ُصْلبِّهِّ، فَاْحَتَسبَـُهْم َعَلى اَّللَِّّ  

 َأخرجه مسند أمحد. 
قد توبع[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر،    -وإن كان سيئ الحفظ   -[ ]شعيب: حديث صحيح، وابن لهيعة17298]مسند:  

 [ ِثَقاتٌ  َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِّ 
 

ْبٍن هَلَا،  )حم( اْمَرَأة يـَُقاُل هَلَا: رََجاُء، قَاَلْت: ُكْنُت عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، إِّْذ َجاَءْتُه    -[  1563] اْمَرَأٌة ابِّ
َ يلِّ َثاَل  ْلرَبََكةِّ، فَإِّنَُّه َقْد تـُُويفِّّ ثٌَة، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأُمْنُذ  فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ادُْع اَّللََّ يلِّ فِّيهِّ ابِّ

فـََقاَل يلِّ رَجُ  يَنٌة«،  َوَسلََّم: »ُجنٌَّة َحصِّ َعَلْيهِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ  فـََقاَل  نـََعْم،  قَاَلْت:  ؟«،  َما  َأْسَلْمتِّ رََجاُء  اَي  ٌل: »امْسَعِّي 
  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم«. َأخرجه مسند أمحد. يـَُقوُل َرُسوُل اَّللَِّّ 

[ ]شعيب: صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الصحابية التي روى عنها ابن سيرين، فهي من أفراد اإلمام  20782]مسند:  
ِحيحِ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِإالَّ َأنَُّه َسمَّ   [أحمد  [ اَها َرْحَماَء، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 

َعَلْيهِّ   -[  1564] َّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َأنَّ اْمَرَأًة أََتتِّ النَّيبِّ ِّّ َصلَّى هللاُ  ْبٍن هَلَا،  )حم( رَُجٌل مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ  َوَسلََّم ابِّ
َثاَلثٌَة، َلُه  ، فـََقْد َماَت يلِّ قـَبـْ يـُْبقَِّيُه يلِّ َأْن  َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأُمْنُذ    فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، ادُْع اَّللََّ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ 

يَنٌة«. َأخرجه مسند أمح ؟«، فـََقاَلْت: نـََعْم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »ُجنٌَّة َحصِّ  د. َأْسَلْمتِّ
ث عنها ابن سيرين، وقد تفرد بالرواية [ ]شعيب: صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال  20783]مسند:   الشيخين غير ماويَّة المرأة التي حدَّ

ِحيِح َخاَل َماِويََّة َشْيَخَة اْبِن ِسيِرينَ   [عنها، وال ُتعَرف من هي  [ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

 اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َما مِّْن ُمْسلَِّمنْيِّ يـُتَـَوىفَّ هَلَُما  قَاَل: قَاَل َرُسولُ   -رضي هللا عنها    -)حم( ُمَعاذ    -[  1565]
ُُهَا«. فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َأْو اثـْنَ  اجْلَنََّة بَِّفْضلِّ َرمْحَتِّهِّ إِّايَّ  ُ «. قَاُلوا: َأْو َواَثاَلثٌَة إِّالَّ َأْدَخَلُهَما اَّللَّ ؟ قَاَل: »َأْو اثـَْنانِّ ٌد؟ انِّ حِّ

اجْلَنَّةِّ  إِّىَل  بَِّسَررِّهِّ  أُمَُّه  لََيُجرُّ  ْقَط  السِّّ إِّنَّ  بَِّيدِّهِّ  ي  نـَْفسِّ قَاَل: »َوالَّذِّي  ٌد«. مثَّ  َواحِّ »َأْو  َأخرجه مسند    قَاَل:  اْحَتَسبَـْتُه«.  إَِّذا 
 أمحد.

]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر،  [ ]شعيب: صحيح لغيره دون قصة السقط في آخره، وهذا إسناد ضعيف[  22090]مسند:  
َحهُ  ، َوَلْم َأِجْد َمْن َوثََّقُه َواَل َجرَّ ِ التَّْيِميُّ  [ َوِفيِه َيْحَيى ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ

 

َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َأْوَجَب ُذو الثَّاَلثَةِّ«  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ    -رضي هللا عنها    -معاذ بن جبل)حم(    -[  1566]
ثـَْننْيِّ«. َأخرجه مسند أمحد.  ثـَْننْيِّ؟ قَاَل: »َوُذو االِّ  فـََقاَل َلُه ُمَعاٌذ: َوُذو االِّ

َحهُ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف[ ]الهيثمي: ِفيِه َأُبو َرْمَلَة، َوَلْم َأِجْد َمْن َوثََّقُه وَ 22069، 22008]مسند:   [ اَل َجرَّ
 

َتْدُروَن  )حم( أبو َحْصَبَة َأْو اْبنِّ َحْصَبة، َعْن رَُجٍل، َشهَِّد َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم خَيُْطُب فـََقاَل: » -[ 1567]
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، الرَّ  ، الرَُّقوُب ُكلُّ الرَُّقوبِّ الَّذِّي َلُه  َما الرَُّقوُب؟«، قَاُلوا: الَّذِّي اَل َوَلَد َلُه، فـََقاَل: »الرَُّقوُب ُكلُّ الرَُّقوبِّ ُقوُب ُكلُّ الرَُّقوبِّ
ًئا«. َأخرجه مسند أمحد.  ُهْم َشيـْ نـْ  َوَلٌد َفَماَت َومَلْ يـَُقدِّْم مِّ

َرَواُه    ]الهيثمي:  [صحيح لغيره دون قصة الصعلوك، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي حصبة أو ابن حصبة  [ ]شعيب:23115]مسند:  
: َمْجُهوٌل. َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاتٌ  -َأِو اْبُن ِحْصَنَة  -َأْحَمُد، َوِفيِه َأُبو ِحْصَنَة   [ َقاَل اْلُحَسْيِنيُّ

 

ْلَحاَن    -[  1568] َعْت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقو   -رضي هللا عنها    -)حم( أُّم ُسَلْيٍم بِّْنتِّ مِّ َا مسِّ ُل: »َما  َأهنَّ
ُ اجلَْ  ُلُغوا احلِّْنَث إِّالَّ َأْدَخَلُهُم اَّللَّ ُهْم«.مَِّن اْمَرأَْينِّ ُمْسلَِّمنْيِّ مَيُوُت هَلَُما َثاَلثَُة َأْواَلٍد مَلْ يـَبـْ  نََّة بَِّفْضلِّ اَّللَِّّ َوَرمْحَتِّهِّ إِّايَّ

َعَلْيهِّ   َصلَّى هللاُ  اَّللَِّّ  َرُسوُل  قَاَل  أخرى  رواية  إِّالَّ  ويف  احلِّْنَث  ُلُغوا  يـَبـْ مَلْ  َأْواَلٍد  َثاَلثَُة  هَلَُما  مَيُوُت  ُمْسلَِّمنْيِّ  مِّْن  »َما  َوَسلََّم: 
؟ قَاَل: »َواثـْنَ  ُ اجْلَنََّة بَِّفْضلِّ َرمْحَتِّهِّ« قَاهَلَا َثاَلاًث، قِّيَل اَي َرُسوَل اَّللَِّّ َواثـَْنانِّ «. َأخرجه مسند أمحد. َأْدَخَلُهَما اَّللَّ  انِّ

[ ]شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو األنصاري[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ  27429، 27113ند: ]مس
، َوَلْم َأِجْد َمْن َوثََّقُه َواَل َضعََّفُه، َوَبِقيَُّة ِرَجالِ  ِحيحِ ِه رِ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه ُعَمُر ْبُن َعاِصٍم اأْلَْنَصاِريُّ  [ َجاُل الصَّ

 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن    -رضي هللا عنهما    -)حم( جابر بن عبد هللا    -[  1569] قَاَل: مسِّ
اَّللَِّّ  َرُسوَل  اَي  قـُْلَنا:  قَاَل:  اجْلَنََّة«،  َدَخَل  فَاْحَتَسبَـُهْم،  اْلَوَلدِّ،  مَِّن  َثاَلثٌَة  َلُه  حَمُْموٌد:  َماَت  قَاَل   ،» »َواثـَْنانِّ قَاَل:  ؟  َواثـَْنانِّ  :

ٌد، قَاَل: »َوَأاَن َواَّللَِّّ َأُظنُّ َذاَك«. َأخرجه مسند ًدا، َلَقاَل: َواحِّ َابٍِّر: َأرَاُكْم َلْو قـُْلُتْم َواحِّ  أمحد.  فـَُقْلُت جلِّ
 [ َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ [ ]شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن[ ]الهيثمي: 14285]مسند: 

 

 الفصل الثالث: يف حُبِّ املوت ولقاء اهلل تعاىل 
قال: »من أحبَّ   -صلى هللا عليه وسلم -أنَّ النيب  -رضي هللا عنه  -)خ م ت س( عبادة بن الصامت  -[ 1570]

ة  لقاَء هللا أحبَّ هللا لقاءه، ومن َكرَِّه لقاَء هللا َكرَِّه هللا لِّقاءه« زاد البخاري يف رواية من طريق ُهام عن قتادة: فقالت عائش
هِّ  - َر برضوان هللا وكرامته،  : »إانَّ لنكرُه امل-أو بعض أزواجِّ وَت، قال: ليس ذلك، ولكن املؤمن إذا َحَضَرُه املوُت ُبشِّّ

ر بعذاب هللا وُعُقوبته،   فليس شيء أحبَّ إليه ِما أمامه، فأحبَّ لقاَء هللا، فأحبَّ هللا لِّقاءه، وإن الكافر إذا ُحضر ُبشِّّ
 . رَِّه هللا لقاءه« أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائيفليس شيء أْكَرَه إليه ِما أمامه، َكرَِّه لِّقاَء هللا، وكَ 

 [ ]صحيح[ 7367]جامع: 
 

: »َمْن أحبَّ  -صلى هللا عليه وسلم -قالت: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنها   -)خ م ت س( عائشة  -[ 1571]
َيُة املوت، فكلُّنا نكره املوَت؟ قال:  لقاء هللا أحبَّ هللا لِّقاءه، ومن َكرَِّه لِّقاَء هللا َكرَِّه هللا لقاءه، فقلت: اي  نيبَّ هللا، أَكَراهِّ

َر برمحة هللا ورضوانِّهِّ وجنَّتِّهِّ: أحبَّ لقاء هللا، فأحبَّ هللا لقاءه، وإن الكافَِّر إذا ُبشِّّ  ر  ليس كذلك، ولكنَّ املؤمَن إذا ُبشِّّ
 اري ومسلم. بعذاب هللا وَسَخطِّهِّ، َكرَِّه لِّقاَء هللا، فكره هللا لقاءه« أخرجه البخ

: »َمْن أحبَّ لقاَء هللا أحبَّ هللا لِّقاءه، وَمْن َكرَِّه لَِّقاء هللا َكرَِّه هللا  -صلى هللا عليه وسلم -وملسلم قالت: قال رسوُل هللا  
 لِّقاءه، واملوُت قبَل لقاء هللا«.  

: »َمْن أحبَّ لِّقاء هللا أحبَّ  -مصلى هللا عليه وسل -ويف رواية: قال ُشَريح بن هاينء: قال أبو هريرة: قال رسوُل هللا 
ذكر عن  هللا لِّقاءه، ومن َكرَِّه لِّقاء هللا َكرَِّه هللا لِّقاءه« قال ُشريح: فأتيُت عائشَة، فقلُت: اي أمَّ املؤمنني، مسِّعُت أاب هريرة ي
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 َهلك بقول رسولِّ هللا  حديثاً، إن كان كذلك، فقد َهَلْكَنا، فقالت: إن اهلالَِّك َمنْ  -صلى هللا عليه وسلم -رسولِّ هللا 
: »َمْن أحبَّ لقاَء هللا أحبَّ هللا  -صلى هللا عليه وسلم -، وماذا ]َك[؟ قلُت: قال رسوُل هللا -صلى هللا عليه وسلم -

صلى هللا   -لقاءه، ومن َكرَِّه لقاَء هللا َكرَِّه هللا لِّقاءه« وليس منا أحد إال وهو يكرُه املوت، فقالت: قد قاله رسوُل هللا 
، وليس الذي تذهب إليه، ولكن إذا َشَخص الَبَصر، وَحْشَرَج الصَّْدُر، واْقَشَعرَّ اجلِّْلُد، وَتَشنَّجتِّ األصابع،  -عليه وسلم

فعند ذلك َمْن أحبَّ لقاء هللا أحبَّ هللا لقاءه، ومن َكرَِّه لقاء هللا َكره هللا لقاءه. وأخرج الرتمذي الرواية األوىل، وأخرج  
 .  والثالثةالنسائي األوىل

 [ ]صحيح[ 7368]جامع: 
 

: »قال هللا عز  -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -)خ م ط س( أبو هريرة  -[ 1572]
 وجل: إذا أحبَّ عبدي لقائي أحببُت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهُت لقاءه« أخرجه البخاري. 

: »َمْن أحبَّ لقاَء هللا أحبَّ هللا لقاءه، ومن َكرَِّه لقاَء  -ى هللا عليه وسلمصل -ويف حديث مسلم قال: قال رسوُل هللا 
 هللا َكرَِّه هللا لقاءه« 

 .وأخرج »املوطأ« والنسائي الرواية األوىل
 [ ]صحيح[ 7369]جامع: 

 

قال: »َمْن أحبَّ لِّقاَء    -صلى هللا عليه وسلم  -: أنَّ النيب -رضي هللا عنه   -)خ م( أبو موسى األشعري   -[ 1573]
 . هللا أحبَّ هللا لقاءه، وَمْن كره لقاَء هللا كره هللا لقاءه« أخرجه البخاري ومسلم

 [ ]صحيح[ 7370]جامع: 
 

ُ  -رضي هللا عنه    -)حم( أََنس    -[  1574] قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »َمْن َأَحبَّ لَِّقاَء اَّللَِّّ، َأَحبَّ اَّللَّ
الْ  َنْكَرُه  َرُسوَل اَّللَِّّ، ُكلَُّنا  اَي  قـُْلَنا:  لَِّقاَءُه«،   ُ اَّللَّ لَِّقاَء اَّللَِّّ، َكرَِّه  َوَمْن َكرَِّه  ، لَِّقاَءُه،  اْلَمْوتِّ َيَة  َذاَك َكَراهِّ قَاَل: »لَْيَس  َمْوَت. 

إِّلَ  َأَحبَّ  َشْيٌء  فـََلْيَس  إِّلَْيهِّ،  ُهَو َصائٌِّر  َا  رُي مَِّن اَّللَِّّ، ِبِّ اْلَبشِّ َجاَءُه  َر  إَِّذا ُحضِّ اْلُمْؤمَِّن  َلقَِّي اَّللََّ،  َوَلكِّنَّ  َقْد  َيُكوَن  َأْن  ْيهِّ مِّْن 
ُ لَِّقاَءُه، َوإِّنَّ  َا ُهَو َصائٌِّر إِّلَْيهِّ مَِّن الشَّرِّ، َأْو َما يـَْلَقاُه مَِّن الشَّ فََأَحبَّ اَّللَّ َر َجاَءُه ِبِّ َر، َأوِّ اْلَكافَِّر، إَِّذا ُحضِّ رِّ، َفَكرَِّه لَِّقاَء   اْلَفاجِّ

ُ لَِّقاَءُه«. َأخرجه مسند أمحد.   اَّللَِّّ، وََكرَِّه اَّللَّ
ِحيحِ ]ال [[ ]شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين 12047]مسند:   [ هيثمي: َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 

َشيْ   -[  1575] رَأَْيُت  َلى،  لَيـْ َأيبِّ  ْبَن  الرَّمْحَنِّ  َعْبَد  فِّيهِّ  َعَرْفُت  يـَْوٍم  َأوَُّل  قَاَل: َكاَن   ، ْبُن السَّائِّبِّ أَبـَْيَض  )حم( َعطَاُء  ًخا 
ْعُتُه يـَُقوُل: َحدََّثينِّ ُفاَلُن ْبُن ُفاَل  َنازًَة، َفَسمِّ َبُع جِّ َاٍر، َوُهَو يـَتـْ َع َرُسوَل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم،  الرَّْأسِّ َواللِّّْحَيةِّ َعَلى محِّ ٍن مسِّ

ُ لَِّقاَءُه« قَ  ُ لَِّقاَءُه. َوَمْن َكرَِّه لَِّقاَء اَّللَِّّ َكرَِّه اَّللَّ اَل: فََأَكبَّ اْلَقْوُم يـَْبُكوَن، فـََقاَل: »َما  يـَُقوُل: »َمْن َأَحبَّ لَِّقاَء اَّللَِّّ، َأَحبَّ اَّللَّ
اْلُمَقرَّبِّنَي، فَـ يـُْبكِّيُكْم؟« فـََقاُلو  اْلَمْوَت، قَاَل: " لَْيَس َذلَِّك، َوَلكِّنَُّه إَِّذا َحَضَر: }فََأمَّا إِّْن َكاَن مَِّن  َنْكَرُه  َرْوٌح َوَرُْيَاٌن  ا: إِّانَّ 

رقم:   آية  الواقعة،  ]سورة:  نَعِّيٍم{  لِّلِّ 89َوَجنَُّة   ُ َواَّللَّ اَّللَِّّ،  لَِّقاَء  َأَحبَّ  بَِّذلَِّك  َر  ُبشِّّ فَإَِّذا  مَِّن [  إِّْن َكاَن  }َوَأمَّا  َأَحبُّ  َقائِّهِّ 
[ " قَاَل َعطَاٌء َويفِّ قَِّراَءةِّ اْبنِّ َمْسُعوٍد: »مثَّ َتْصلَِّيُة  92اْلُمَكذِّبِّنَي الضَّالِّّنَي، فـَنـُُزٌل مِّْن محِّيٍم{ ]سورة: الواقعة، آية رقم:  

َر بَِّذلَِّك َيْكَرُه لَِّقاَء اَّللَِّّ، َواَّللَُّ  يٍم، فَإَِّذا، ُبشِّّ   لِّلَِّقائِّهِّ َأْكَرُه«. َأخرجه مسند أمحد. َجحِّ
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اِئِب ِفيِه َكاَلمٌ 18283]مسند:   [ [ ]شعيب: إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب[ ]الهيثمي: َرَواُه َأْحَمُد، َوَعَطاُء ْبُن السَّ
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