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

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

 التجاوز، تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم.   العفو وحسن
 حممد بن عبد هللا اخلطيببيان زوائد الكتاب اجلليل مشكاة املصابيح لإلمام  نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري يف  

سنن داود،    اب سنن  ،  الصغرى  النسائي سنن    ،مسلمصحيح  البخاري،  صحيح  )رمحه هللا تعاىل على األمهات الستة   التربيزي 
 (.  ، سنن ابن ماجهالرتمذي

 تية: حدى الصور اآلإابستخراج الزوائد اليت على  وقد قمت
 . الستةخيرج يف الكتب  وملمنت احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه  .1
 خر. آولكن عن طريق صحاب الستة الكتب  إحدى ان يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف  .2
 بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة. الستة أن يكون احلديث خمرجا يف الكتب  .3
هللا تعاىل، يف حتقيقه   هقمت ببيان درجة كل حديث وفق ما حكم عليها اإلمام العالمة حممد انصر الدين األلباين رمح  .4

للمشكاة، أو كتاب هداية الرواة. كما قمت بوضع أحكام العديد من احملققني والعلماء األجالء على األحاديث 
 الزائدة على حنو ما هو مبني يف قائمة املصادر املعتمدة أدانه. 

 املصادر املعتمدة
 احملقق: حممد انصر الدين األلباين،  هـ(741التربيزي )املتوىف:   حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري،  مشكاة املصابيح .1

 . 1985الطبعة: الثالثة، ، بريوت – املكتب اإلسالمي  ،
ه(،  852احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين )املتويف:    إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة،   ةهداية الروا .2

ي بن حسن احلليب، دار ابن القيم، ودار ابن عفان، الطبعة األوىل،  ختريج وحتقيق: حممد انصر الدين األلباين، و عل
 م. 2001-ه 1422

، أبو أسامة: سليم بن عيد اهلاليل السلفي،  األصبحي  عبد هللا مالك بن أنس أبو  )برواايته الثمانية(،    موطأ اإلمام مالك .3
 م. 2003- ه1424وىل، الطبعة: األجمموعة الفرقان التجارية، دب،  

بلبان .4 ابن  برتتيب  ابن حبان  أبو حامت،  ،  صحيح  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  بن أمحد بن حبان  حممد بن حبان 
 1993  –   1414الثانية،  ، الطبعة  بريوت  – الرسالة    مؤسسة،  طاألرانؤو شعيب  ،  هـ(354الدارمي، الُبسيت )املتوىف:  

، حتقيق:  عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام بن عبد الصمد الدارمي،  مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي .5
 2000 –  1421، الطبعة األوىل، دار املغين للنشر والتوزيع، حسني سليم أسد الداراين

 ، الطبعة األوىل. مؤسسة الرسالة، شعيب األرانؤوط وآخرون ، حتقيق: أمحد بن حنبل، حنبلمسند اإلمام أمحد بن  .6
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 1416 ، الطبعة األوىل، دار احلديث ،  محزة الزين  - أمحد شاكر  ، حتقيق:  أمحد بن حنبل،  مسند اإلمام أمحد بن حنبل .7
1995- . 

شعيب    ، حتقيق:هـ(516أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف:    ،شرح السنة .8
 .م1983 - هـ 1403 : الطبعة الثانية، دمشق، بريوت -املكتب اإلسالمي ، حممد زهري الشاويش-األرنؤوط

،  هـ(458ر البيهقي )املتوىف:  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بك  ،شعب اإلميان .9
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض  ،   خمتار أمحد الندويو   ،الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد حتقيق وختريج:  

 .م 2003  -هـ   1423الطبعة: األوىل،  ، ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند
البيهقي  ،الدعوات الكبري .10 البدر  ، حتقيق: أبو بكر أمحد بن احلسني    – غراس للنشر والتوزيع  ،  بدر بن عبد هللا 

 . م 2009الطبعة: األوىل،  ، الكويت
رجائي بن حممد  ، مراجعة:  سامح بن جاد بن علي أبو عبد هللا، إعداد:  اإلمتام الصريح لتحقيق مشكاة املصابيح  .11

 . القاهرة – الفقه مسجد طالب ، املصري املكي أبو عليني
دار    ،احملقق: د. عبد املعطي قلعجي  ،هـ  458احلافظ أب بكر أمحد بن احلسني البيهقي املتوىف سنة  ،  دالئل النبوة .12

 . م 1988 - هـ  1408 - الطبعة: األوىل  ،الكتب العلمية، دار الراين للرتاث
حتقيق: الشيخ عامر أمحد  ،  هـ   458البيهقي املتوىف سنة  احلافظ أب بكر أمحد بن احلسني  ،  البعث والنشور للبيهقي .13

 .م 1986  -هـ  1406الطبعة: األوىل، ، مركز اخلدمات واألحباث الثقافية، بريوت ، حيدر

 
 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي

ه   1144 شعبان 1 صنعاء  
m.alshadadi@gmail.com 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحجَِّة اْلَوَداِع:  [  1]  -   34 َأاَل ُأْخرِبُُكْم اِبْلُمْؤِمِن؟ َمْن َأِمَنُه »َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعبَـْيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِه َوَيِدِه، َواْلُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد نـَْفَسُه يف طَاَعِة هللِا، َواْلُمَهاِجُر  النَّاُس َعَلى َأْمَواهِلِْم َوأَنـُْفِسِهْم، َواْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَسانِ 

َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِميَانِ  «َمْن َهَجَر اخْلَطَااَي َوالذَّنُوبَ   .َرَواُه اْلبَـيـْ
، وابن ماجه الفقرة 23958أخرجه أحمد بتمامه برقم  )األلباني:    في شعب اإليمان.(  10611رقم:  إسناده حسن.  :  محقق الشعب* )

 ( ، وإسنادهما صحيح.3934األولى واألخيرة برقم 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ قَاَل: »اَل إِ   [ َوَعنْ 2]  -   35 ُ َعْنُه قَاَل: قـَلََّما َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ميَاَن ِلَمْن اَل َأَمانََة لَُه أََنٍس َرِضَي اَّللَّ
ميَانِ   .َواَل ِديَن ِلَمْن اَل َعْهَد َلُه« َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 ( وله شواهد. ،حديث جيد أحد إسناديه حسن)األلباني:  في الشعب.( 4045رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    [3]  -   40 َرَواُه   .َمَفاتِيُح اجْلَنَِّة َشَهاَدُة َأْن اَل ِإَله ِإالَّ هللا«»َعن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل: قَاَل يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َأمْحد

غير أهل بلده ضعيفة، إسناده ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف ولم يدرك معاذًا، وإسماعيل ابن عياش روايته عن  شعيب:  * ) 
)األلباني:   (في المسند.  22102. رقم  وهذا منها، فإن عبد هللا بن عبد الرحمن مكي. وقد صح معناه عن معاذ بغير هذه السياقة

 ( ضعيفإسناده 
 

ُ َعْنُه قَاَل: [4] -  41 َ النَّيبُّ َصلَّى َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ َأنَّ رَِجاالا ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي تـُُويفِّ
َنا َأاَن َجاِلٌس يف ِظلِّ ُأطٍُم ِمَن اآْلطَاِم َمرَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحزِنُوا َعَلْيِه، َحَّتَّ َكاَد بـَْعُضُهْم يـَُوْسِوُس، قَاَل ُعْثمَ  ُهْم، فـَبَـيـْ اُن: وَُكْنُت ِمنـْ

، فـََلْم َأْشُعْر أَنَُّه َمرَّ َوال َسلََّم، فَاْنطََلَق ُعَمُر َحَّتَّ  َعْنُه، َفَسلََّم َعَليَّ ُه، َدَخَل َعَلى َأِب َبْكٍر، َرِضَي هللاُ َعنْ   َعَليَّ ُعَمُر، َرِضَي هللاُ 
َل ُهَو َوأَبُو َبْكٍر يف ِواليَِة َأِب َبْكٍر،  فـََقاَل َلُه: َما يـُْعِجُبَك َأيّنِ َمَرْرُت َعَلى ُعْثَماَن َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، فـََلْم يـَُردَّ َعَليَّ السَّالَم؟ َوَأقْـبَ 

يعاا، ُثَّ قَاَل أَبُو َبكْ  ٍر: َجاَءين َأُخوَك ُعَمُر، َفذََكَر أَنَُّه َمرَّ َعَلْيَك، َفَسلََّم فـََلْم تـَُردَّ َعَلْيِه السَّالَم،  َرِضَي هللاُ َعْنُه، َحَّتَّ َسلََّما َعَليَّ َجَِ
 أَُميََّة، قَاَل:  ُعبِّيـَُّتُكْم اَي َبيِن   َفَما الَِّذي مَحََلَك َعَلى َذِلَك؟ قَاَل: قـُْلُت: َما فـََعْلُت، فـََقاَل ُعَمُر: بـََلى َوهللِا َلَقْد فـََعْلَت، َوَلِكنـََّها

َذِلَك َأْمٌر؟ فـَُقْلُت: َأَجْل،   قـُْلُت: َوهللِا َما َشَعْرُت أَنََّك َمَرْرَت ِب، َوال َسلَّْمَت، قَاَل أَبُو َبْكٍر: َصَدَق ُعْثَماُن، َوَقْد َشَغَلَك َعنْ 
َوَجلَّ نَِبيَُّه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـَْبَل َأْن َنْسأََلُه َعْن جَنَاِة َهَذا اأْلَْمِر، قَاَل فـََقاَل ُعْثَماُن َرِضَي هللاُ َعْنُه: تـََوىفَّ هللا َعزَّ    قَاَل: َما ُهَو؟

: قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، فـَُقْلُت َلُه: ِبَِِب أَْنَت َوأُمِّي، أَْنَت َأَحقُّ هِبَا، قَاَل أَبُو َبْكرٍ   أَبُو َبْكٍر: َقْد َسأَْلُتُه َعْن َذِلَك، قَاَل: فـَُقْمُت ِإلَْيهِ 
، َفِهَي َما جَنَاُة َهَذا اأْلَْمِر؟ فـََقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَِبَل ِمينِّ اْلَكِلَمَة الَّيِت   َعَرْضُت َعَلى َعمِّي، فـََردََّها َعَليَّ

 . َرَواُه َأمْحد َلُه جَنَاٌة "
 ( ضعيفسند )األلباني:  في مسند أحمد.( 20 رقم:. المرفوع منه صحيح بشواهده* )شعيب:   
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ن [ عَ 5]   -   42 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقى َعَلى َظْهِر اأْلَْرِض بـَْيُت »   :يـَُقولُ   اْلِمْقَداد بن اأْلسود قَاَل: َسَِ اَل يـَبـْ
ْساَلِم، ِبِعزِّ َعزِيٍز َأْو ُذلِّ َذلِيٍل، ِإمَّا يُعِ    .« زُُّهُم هللاُ فـََيْجَعُلُهْم ِمْن َأْهِلَها، َأْو يُِذهلُُّْم فـََيِديُنوَن هَلَاَمَدٍر، َواَل َوبٍَر ِإالَّ َأْدَخَلُه هللاُ َكِلَمَة اإْلِ

 َرَواُه َأمْحد
 َصِحيح(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 23814 رقم: إسناده صحيح.* )شعيب:   

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [6]  -  45 ميَاُن؟ قَاَل:  َوَعْن َأِب أَُماَمَة َأنَّ رَُجالا َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإَذا َسرَّْتَك َحَسنَـُتَك، َوَساَءْتَك  »َما اإْلِ
ُْثُ؟ قَاَل: «َسيِّئَـُتَك فَأَْنَت ُمْؤِمٌن   َرَواُه َأمْحد  .«ِإَذا َحاَك يف نـَْفِسَك َشْيٌء َفَدْعهُ ». قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َفَما اإْلِ

 (صحيح)األلباني:   في مسند أحمد.( 22166 .حديث صحيح * )شعيب: رقم: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    [7]  -  46 فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َمْن َمَعَك َعَلى َهَذا اأْلَْمِر؟ َعن َعْمرو بن عبسة قَاَل: أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْساَلُم؟ قَاَل: " ِطيُب اْلَكاَلِم، َوِإْطَعاُم الطََّعاِم ". قُـ  ميَاُن؟ قَاَل: " الصَّرْبُ َوالسََّماَحُة قَاَل: " ُحرٌّ َوَعْبٌد " قـُْلُت: َما اإْلِ ْلُت: َما اإْلِ

ْساَلِم َأْفَضُل؟ قَاَل: " َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه ". قَاَل: قـُْلُت: ميَاِن َأْفَضُل؟ قَاَل: "   ". قَاَل: قـُْلُت: َأيُّ اإْلِ َأيُّ اإْلِ
الصَّاَلِة َأْفَضُل؟ قَاَل: " ُطوُل اْلُقُنوِت ". قَاَل: قـُْلُت: َأيُّ اهلِْْجَرِة َأْفَضُل؟ قَاَل: " َأْن ََتُْجَر َما   ُخُلٌق َحَسٌن ". قَاَل: قـُْلُت: َأيُّ 

قـُْلُت: َأيُّ السَّاَعاِت   ". قَاَل:  َكرَِه رَبَُّك َعزَّ َوَجلَّ ". قَاَل: قـُْلُت: فََأيُّ اجلَِْهاِد َأْفَضُل؟ قَاَل: " َمْن ُعِقَر َجَواُدُه َوُأْهرِيَق َدُمهُ 
َع اْلَفْجُر، َفاَل َصاَلَة ِإالَّ الرَّْكَعَتنْيِ َأْفَضُل؟ قَاَل: " َجْوُف اللَّْيِل اآْلِخُر، ُثَّ الصَّاَلُة َمْكُتوبٌَة َمْشُهوَدٌة َحَّتَّ َيْطُلَع اْلَفْجُر، فَِإَذا طَلَ 

َا َتْطُلُع يف َحَّتَّ ُتَصلَِّي اْلَفْجَر، فَِإَذا َصلَّْيَت َصاَلةَ   الصُّْبِح، فََأْمِسْك َعِن الصَّاَلِة َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس، فَِإَذا طََلَعِت الشَّْمُس، فَِإَّنَّ
َمْكُتوبٌَة َمْشُهوَدٌة َحَّتَّ يـَُقوَم الصَّاَلُة  قـَْريَنْ َشْيطَاٍن، َوِإنَّ اْلُكفَّاَر ُيَصلُّوَن هَلَا، فََأْمِسْك َعِن الصَّاَلِة َحَّتَّ تـَْرَتِفَع، فَِإَذا اْرتـََفَعْت فَ 
ْكُتوبٌَة َمْشُهوَدٌة َحَّتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس، الظِّلُّ ِقَياَم الرُّْمِح، فَِإَذا َكاَن َكَذِلَك فََأْمِسْك َعِن الصَّاَلِة َحَّتَّ مَتِيَل، فَِإَذا َماَلْت فَالصَّاَلُة مَ 

َا تـَْغُرُب َأْو َتِغيُب يف قـَْريَنْ َشْيطَاٍن، َوِإنَّ اْلُكفَّاَر ُيَصلُّوَن هَلَا "فَِإَذا َكاَن ِعْنَد ُغُروهِبَا فََأْمِسْك    َرَواُه َأمْحد  َعِن الصَّاَلِة، فَِإَّنَّ
قوله: أُي الساعات أفضل؟ قال: "جوُف الليل اآلِخر" صحيح، وقوله في أفضِل اإليمان وأفضِل الصالة وأفضِل الهجرة   * )شعيب: 

إسناده ضعيف، لكن )األلباني:    في مسند أحمد.(  19435  رقم:  . د، صحيٌح لغيره، وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاعوأفضِل الجها 
 (الحديث غالبه جاء مفرقا من طرق أخرى.

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:    [8]  -  47 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ئاا ُيَصلِّي َوَعن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل َسَِ " َمْن َلِقَي هللَا اَل ُيْشِرُك ِبِه َشيـْ
ُرُهْم اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل:   َرَواُه َأمْحد ." َدْعُهْم يـَْعَمُلوا " اخْلَْمَس، َوَيُصوُم رََمَضاَن ُغِفَر َلُه " قـُْلُت: َأَفاَل أَُبشِّ

 ( إسناده صحيح)األلباني:  في مسند أحمد.( 22028رقم:  .حديث صحيح * )شعيب: 
 

ميَاِن قَاَل:    ن[ َوعَ 9]   -  48 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْفَضِل اإْلِ ، َوتـُْعِمَل ِلَساَنَك  مَعاذ أَنَُّه َسَأَل النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ " َأْن حتُِبَّ َّلِلََّ، َوتـُْبِغَض َّلِلَِّ
 َرَواُه َأمْحَدُ  . ا حتُِبُّ لِنَـْفِسَك َوَتْكَرَه هَلُْم َما َتْكَرُه لِنَـْفِسَك "يف ِذْكِر هللِا ". قَاَل: َوَماَذا اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " َوَأْن حتُِبَّ ِللنَّاِس مَ 

   في مسند أحمد.( 22130رقم:  .صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف * )شعيب: 
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 بَاب الْكَبَائِر وعالمات النِّفَاق 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعْشِر َكِلَماٍت قَالَ َعْن ُمَعاٍذ قَاَل: َأْوَصاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    [ 10]   -   61 ئاا َوِإْن قُِتْلَت   : اَّللَّ " اَل ُتْشِرْك اِبهلِل َشيـْ

 َمْن تـََرَك َصاَلةا َمْكُتوبَةا ُمتَـَعمِّداا؛ فَِإنَّ َوُحّرِْقَت، َواَل تـَُعقَّنَّ َواِلَدْيَك، َوِإْن َأَمَراَك َأْن خَتُْرَج ِمْن َأْهِلَك َوَماِلَك، َواَل َترْتَُكنَّ َصاَلةا  
ا فـََقْد بَرَِئْت ِمْنُه ِذمَُّة هللِا، َواَل َتْشَرَبنَّ ََخْراا؛ فَِإنَُّه رَْأُس ُكلِّ فَاِحَشٍة، وَ  َك َواْلَمْعِصَيَة؛َمْكُتوبَةا ُمتَـَعمِّدا فَِإنَّ اِبْلَمْعِصَيِة َحلَّ َسَخُط   ِإايَّ

َك َواْلِفَرارَ  َك  ِمَن الزَّْحِف َوِإْن َهَلَك النَّاُس، َوِإَذا َأَصاَب النَّاَس ُموََتٌن َوأَْنَت ِفيِهْم فَاثـُْبْت، َوأَْنِفْق َعَلى ِعَيالِ   هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َوِإايَّ
ُهْم َعَصاَك َأَدابا َوَأِخْفُهْم يف هللِا "  . َرَواُه َأمْحَدُ ِمْن َطْوِلَك، َواَل تـَْرَفْع َعنـْ

-إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، وله شواهد  )األلباني:    في مسند أحمد.(  22075رقم:    .النقطاعهإسناده ضعيف  * )شعيب:  
 (-وى جملة المعصيةس

 

 بَاب الوسوسة 
  :فـََقاَل اْلَقاِسم بن حُمَمَّد  ،اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمٍَّد َأنَّ رَُجالا َسأََلُه فـََقاَل: »ِإيّنِ أهم يف َصاَليت فيكثر َذِلك َعليّ   [ َوَعنِ 11]   -  78

 َرَواُه َمالك .َوأَْنَت تـَُقوُل َما َأمْتَْمُت َصاَليت«  ،فَِإنَُّه لن يذهب َعْنَك َحَّتَّ تـَْنَصِرفَ  ،اْمِض يف َصاَلتك
 ( مقطوع ضعيف)األلباني: الموطأ.(  3-237رقم:  مقطوع ضعيف.لهاللي: * )ا

 

 بَاب الْإِميَان بِالْقدرِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [12]  -  103 َا َمَثُل اْلَقْلِب َكَمَثِل َوَعْن َأِب ُموَسى قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َي اْلَقْلُب ِمْن تـََقلُِّبِه، ِإَّنَّ َا َسُِّ "ِإَّنَّ

 مْحدَرَواُه أَ  .رِيَشٍة ُمَعلََّقٍة يف َأْصِل َشَجَرٍة تـَُقلِّبـَُها الّرِيُح َظْهراا لَِبْطٍن " 
*   َصِحيح(إسناده  )األلباني:    في مسند أحمد.(  19661رقم:    .إسناد ضعيف، واختلف في رفعه ووقفه، ووقفه أصح* )شعيب:   

 اخصر منه.  88هو عند ابن ماجه برقم 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    الدرداءَعن أب    [13]   -  113 " ِإنَّ هللَا فـَرََغ ِإىَل ُكلِّ َعْبٍد ِمْن َخْلِقِه ِمْن ََخٍْس:  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . َرَواُه َأمْحَدُ ِمْن َأَجِلِه َوَعَمِلِه َوَمْضَجِعِه َوأَثَرِِه َوِرْزِقِه "

   في مسند أحمد.( 21722رقم:  .حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َوَلَدْيِن َماََت هَلَا يف   [ 14]   -  117  اجْلَاِهِليَِّة فـََقاَل َعن َعلّي َرِضي هللا َعنُه قَاَل َسأَلت َخِدجَية النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ُُهَا يف النَّاِر قَاَل فـََلمَّا رأى اْلَكَراِهَية يف   َوْجِهَها قَاَل َلْو رَأَْيِت َمَكاََّنَُما أَلَبـَْغْضِتِهَما قَاَلْت اَي َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ  اْلُمْشرِِكنَي اْلُمْؤِمِننَي َوَأْواَلَدُهْم يف اجْلَنَِّة َوِإنَّ    َرُسوَل اَّللَِّ فـََوَلِدي ِمْنَك قَاَل يف اجْلنَّة قَاَل ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُهْم ُذرِّيَـّتـُُهْم ِبِِميَاٍن َأحْلَْقَنا هِبِْم ذرايَتم} َوَأْواَلَدُهْم يف النَّاِر ُثَّ قـََرَأ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  رواه أمحد.   { َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَـّبَـَعتـْ

رواه عبد هللا بن أحمد، وفيه محمد )الهيثمي:  .(  في مسند أحمد  1131رقم:    .إسناده ضعيف لجهالة محمد ين عثمان:  شعيب* )
 (بن عثمان ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
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َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [15]   -  119  ُ ْرَداَء َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ آَدَم ِحنَي َخَلَقُه، َفَضَرَب َكِتَفُه اْلُيْمََن، َوَعْن َأِب الدَّ " َخَلَق هللاُ 
ُُم الذَّرُّ، َوَضَرَب َكِتَفُه اْلُيْسَرى، فََأْخَرَج ُذرِّيَّةا  ُُم احْلَُمُم، فـََقاَل ِللَِّذي يف مَيِيِنِه: ِإىَل اجْلَنَِّة، َواَل   فََأْخَرَج ُذرِّيَّةا بـَْيَضاَء، َكَأَّنَّ َسْوَداَء َكَأَّنَّ

 َرَواُه َأمْحَدُ   .ُأاَبيل َوقَاَل: ِللَِّذي يف َكفِِّه اْلُيْسَرى: ِإىَل النَّاِر َواَل ُأاَبيل "
ياقة* )شعيب:     َصِحيح(إسناده )األلباني:  أحمد.(في مسند  27488رقم: . إسناده ضعيف بهذه السِ 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقاُل َلُه أَبُو َعْبِد اَّللَِّ َدَخَل    ن[ َوعَ 16]  -   120 َعَلْيِه َأْصَحابُُه أب َنضرة َأنَّ رَُجالا ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ عَ  " ُخْذ ِمْن َشارِِبَك، ُثَّ َأِقرَُّه َحَّتَّ تـَْلَقاين   :َلْيِه َوَسلَّمَ يـَُعوُدونَُه َوُهَو يـَْبِكي فـََقاُلوا َلُه َما يـُْبِكيَك َأمَلْ يـَُقْل َلَك َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " ِإنَّ هللَا قـََبَض بَِيِميِنِه   قـَْبَضةا، َوُأْخَرى اِبْلَيِد اأْلُْخَرى، َوقَاَل:  "؟ قَاَل: بـََلى، َوَلِكينِّ َسَِ
 َرَواُه َأمْحَدُ  . هِلَِذِه، َوَهِذِه هِلَِذِه، َواَل ُأاَبيل " َفاَل َأْدِري يف َأيِّ اْلَقْبَضَتنْيِ َأانَ َهِذهِ 

 َصِحيح(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 17593رقم:  .إسناده صحيح* )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  [17]  - 121 يـَْعيِن َعَرَفَة  -" َأَخَذ هللاُ اْلِميثَاَق ِمْن َظْهِر آَدَم بِنَـْعَماَن َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
َكلََّمُهْم ِقَبالا " قَاَل: }أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْداَن َأْن تـَُقوُلوا    فََأْخَرَج ِمْن ُصْلِبِه ُكلَّ ُذرِّيٍَّة َذرََأَها، فـَنَـثـََرُهْم َبنْيَ َيَدْيِه َكالذَّرِّ، ُثَّ   -

َا َأْشَرَك آاَبُؤاَن ِمْن قـَْبُل وَُكنَّا ُذرِّ  ا فـََعَل اْلُمْبِطُلوَن{ يَّةا ِمْن بـَْعِدِهْم َأفـَتـُْهِلُكَنا مبَِ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي َأْو تـَُقوُلوا ِإَّنَّ
 َرَواُه َأمْحد  .[173]األعراف: 

رجاله ثقات رجال الشيخين غيَر كلثوم بن جبر، فمن رجال مسلم، ووثقه أحمُد وابُن معين، وذكره ابُن حبان في * )شعيب:   
 في مسند أحمد.(   2455رقم:    ."الثقات"، وقال النسائي: ليس بالقوي. ورجح الحافظ ابُن كثير في "تفسيره" وقفه على ابن عباس

 َصِحيح(إسناده )األلباني: 
 

َتِِ   [18]   -   122 ْم )َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َعْن ُأبَِّ ْبِن َكْعٍب، يف قـَْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ: )َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّايَّ
َعْهَد  [، قَاَل: "ََجََعُهْم َفَجَعَلُهْم َأْرَواحاا، ُثَّ َصوَّرَُهْم فَاْستَـْنطََقُهْم فـََتَكلَُّموا، ُثَّ َأَخَذ َعَلْيِهُم الْ 172]األعراف:  أَنـُْفِسِهُم( اآْليََة  

َماَواِت السَّْبَع َواأْلََرِضنَي السَّْبَع، َوُأْشِهُد َعَلْيُكْم َواْلِميثَاَق، َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم، أََلْسُت ِبَربُِّكْم؟ قَاَل: فَِإيّنِ ُأْشِهُد َعَلْيُكُم السَّ 
ئاا، َوِإيّنِ َسأُْرِسُل ِإلَ   َغرْيِي َفاَل ُتْشرُِكواَأاَبُكْم آَدَم َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة: مَلْ نـَْعَلْم هِبََذا، اْعَلُموا أَنَُّه اَل ِإَلَه َغرْيِي، َواَل َربَّ   ْيُكْم  ِب َشيـْ

ا، اَل َربَّ لََنا َغرْيَُك، َواَل ِإَلَه لََنا َغرْيَُك فَأَقـَرُّوا ُرُسِلي يُذَكُِّروَنُكْم َعْهِدي َوِميثَاِقي، َوأُْنِزُل َعَلْيُكْم ُكُتيب، قَاُلوا: َشِهْداَن ِِبَنََّك رَبُـَّنا َوِإهَلُنَ 
، فـََرَأى اْلَغيِنَّ َواْلَفِقرَي، َوَحَسَن الصُّورَِة، َوُدوَن َذِلَك، فـََقاَل: َربِّ َلْواَل َسوَّْيَت َبنْيَ ِعَباِدَك؟ ِبَذِلَك، َورََفَع َعَلْيِهْم آَدَم يـَْنظُُر ِإلَْيِهمْ 

ِة َوُهَو قـَْولُُه   ٍق آَخرَ قَاَل: ِإيّنِ َأْحبَـْبُت َأْن ُأْشَكَر. َورََأى اأْلَْنِبَياَء ِفيِهْم ِمْثُل السُُّرِج َعَلْيِهُم النُّوُر، ُخصُّوا مبِيثَا يف الرَِّساَلِة َوالنـُّبـُوَّ
[ َكاَن يف تِْلَك اأْلَْرَواِح 7ِإىَل قـَْوِلِه، }ِعيَسى اْبِن َمْرََيَ{ ]األحزاب:    [، 7تـََعاىَل: }َوِإْذ َأَخْذاَن ِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقـَُهْم{ ]األحزاب: 

 َرَواُه َأمْحد .: أَنَُّه َدَخَل ِمْن ِفيَها فََأْرَسَلُه ِإىَل َمْرََيَ، َفَحدََّث َعْن ُأَبٍّ 
 (موقوف حسنسنده )األلباني:  في مسند أحمد.( 21232رقم:    .أثر ضعيف * )شعيب: 
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َنَما حَنُْن ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَعْن َأِب الدَّْرَداِء    [ 19]   -   123 نـََتَذاَكُر َما َيُكوُن، ِإْذ قَاَل َرُسوُل هللِا قَاَل: بـَيـْ
ْعُتْم ِبَرُجٍل تَـ  ُقوا، َوِإَذا َسَِ ْعُتْم ِبََبٍل زَاَل َعْن َمَكانِِه، َفَصدِّ ُقوا ِبِه، َوِإنَُّه َيِصرُي َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َسَِ َغريََّ َعْن ُخُلِقِه، َفاَل ُتَصدِّ

 َرَواُه َأمْحَدُ   َعَلْيِه "ِإىَل َما ُجِبلَ 
 َضِعيف(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 27499 رقم: .إسناده ضعيف النقطاعه* )شعيب:   

 

 بَاب إِثْبَات عَذَاب الْقَبْر 
ُ َعَلْيِه َوسلم:    :قَالَ   :َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ قَالَ   [20]   -  134 »ُيَسلَُّط َعَلى اْلَكاِفِر يف َقرْبِِه ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها نـََفَخ يف اأْلَْرِض َما أَنـْبَـتَ  َهُشُه َوتـَْلَدُغُه َحَّتَّ تـَُقوَم السَّاَعُة، َوَلْو َأنَّ تِنِّيناا ِمنـْ ِْمِذيُّ  َرَواهُ   .ْت َخْضَراَء«تِنِّيناا تـَنـْ  الدَّارِِميُّ َوَرَوى الرتِّ
ُعوَن بدل ِتْسَعة َوتْسُعوَن«  حَنَْوُه َوقَاَل: »َسبـْ

 َضِعيف( إسناده )األلباني:  .(سنن الدارميفي  2857رقم:  .إسناده ضعيف:  الداراني* ) 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِحنَي تويّف قَالَ َعن َجابر بن عبد هللا قَاَل َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى    [21]  -  135 : فـََلمَّا اَّللَّ
، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسبَّْحَنا َطوِ   َصلَّى َعَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُوِضَع يف َقرْبِِه َوُسوَِّي َعَلْيِه، َسبََّح َرُسوُل هللاِ  يالا
اَْن، َفِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا، ملَ َسبَّْحَت؟ ُثَّ َكربََّْت؟ قَاَل: "َلَقْد َتَضاَيَق َعَلى َهَذا اْلَعْبِد الصَّاِلِح َقرْبُُه َحَّتَّ فـَرََّجُه هللاُ َعْنُه   ُثَّ َكربََّ َفَكربَّ

 َرَواُه َأمْحد  ."
  أحمد.(في مسند  14873رقم:  .إسناده حسن* )شعيب:   

 

 بَاب الِاعْتِصَام بِالْكتاب وَالسّنة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    [22]   -  161 ُنَك، َوْلَتْسَمْع ُأُذُنَك، َوْليَـْعِقْل قـَْلُبَك،  َعن ربيَعة اجلرِشي يـَُقول ُأيت النَّيب َصلَّى اَّللَّ َفِقيَل َلُه: لِتَـَنْم َعيـْ

َناَي،   َعْت ُأُذاَنَي، َوَعَقَل قـَْليب« قَاَل: َفِقيَل يل: َسيٌِّد َبََن َداراا، َفَصَنَع َمْأُدبَةا، َوَأْرَسَل َداِعياا، فَ قَاَل: »فـََناَمْت َعيـْ َمْن َأَجاَب َوَسَِ
 َيْدُخِل الدَّاَر، َومَلْ َيْطَعْم ِمَن اْلَمْأُدبَِة، َوَسِخَط الدَّاِعَي، َدَخَل الدَّاَر، َوَأَكَل ِمَن اْلَمْأُدبَِة َوَرِضَي َعْنُه السَّيُِّد، َوَمْن مَلْ جيُِِب الدَّاِعَي، ملَْ 

ُ: السَّيُِّد، َوحُمَمٌَّد: الدَّاِعي، َوالدَّاُر: اإْلِْساَلُم، َواْلَمْأُدبَُة: اجلَْ   . َرَواُه الدَّارِميّ نَُّة "َعَلْيِه السَّيُِّد، قَاَل: " فَاَّللَّ
 َضِعيف( إسناده )األلباني:  .(سنن الدارميفي  11 رقم:إسناده ضعيف. :  الداراني* ) 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم حَ   [ 23]  -   167 َّتَّ َيُكوَن َهَواُه تـَبَـعاا َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 السُّنََّة َوقَاَل النـََّوِويُّ يف َأْربَِعيِنِه: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َرَويـَْناُه يف كتاب احْلجَّة ِبِِْسَناد َصِحيح ِلَما ِجْئُت ِبِه« َرَواُه يف َشْرِح 

 َسَنده َضِعيف()األلباني:  في شرح السنة.( 104: مرق  .لذاته حسن إسناده* )محقق الزوائد: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن مَتَسََّك ِبُسنَّيِت ِعْنَد َفَساِد أُمَّ َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي    [ 24]  -   176 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يِت اَّللَّ
 فـََلُه أجر ماَئة َشِهيد« 
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 ( جدا َضِعيفٌ سنده )األلباني: .( في الزهد للبيهقي  209 * )رقم:
 

َنا َوَعْن َجاِبٌر َعِن    [ 25]   -   177 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َأََتُه ُعَمُر فـََقاَل ِإانَّ َنْسَمُع َأَحاِديَث ِمْن يـَُهوَد تـُْعِجبـُ َأْفرَتَى    النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتكُ  ْم هِبَا بـَْيَضاَء نَِقيَّةا َوَلْو َكاَن ُموَسى َحيًّا َما َأْن َنْكُتَب بـَْعَضَها؟ فـََقاَل: »َأُمتَـَهوُِّكوَن أَنـُْتْم َكَما ََتَوََّكِت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى؟ َلَقْد ِجئـْ

َهِقّي يف كتاب شعب االميان  .َوِسَعُه ِإالَّ اتَِّباِعي«  َرَواُه َأمْحد َواْلبَـيـْ
 ( الكثيرة.  لطرقه  حسنفيه مجالد بن سعيد ضعيف، والحديث  )األلباني:    في الشعب.(  174رقم:  إسناده صحيح.  :  محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "نـََزَل اْلُقرْ   [26]   -  182 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ آُن َعَلى ََخَْسِة َأْوُجٍه:  َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ
ُمَتَشاِبِه َواْعَترِبُوا اِبأْلَْمثَاِل ". َوحُمَْكٍم َوُمَتَشاِبٍه َوَأْمثَاٍل. فََأِحلُّوا احْلاََلَل َوَحّرُِموا احْلََراَم َواْعَمُلوا اِبْلُمْحَكِم َوآِمُنوا اِبلْ َحاَلٍل َوَحَراٍم  

َهِقيُّ يف ُشَعِب االميان َوَلْفظُُه: »فَاعْ   َمُلوا اِبحْلاََلِل َواْجَتِنُبوا احْلََراَم َواتَِّبُعوا اْلُمْحَكَم« َهَذا َلْفَظ اْلَمَصابِيِح. َوَرَوى اْلبَـيـْ
 (.َضِعيف جداسنده )األلباني: .( للبيهقي شعب األيمانفي   2293 )رقم:* 

 

ٌ ُرْشُدُه فَاتَِّبْعُه َوَأْمٌر  :َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  [27]  -  183 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "اأْلَْمُر َثاَلثٌَة: َأْمٌر َبنيِّ ٌ َغيُُّه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َبنيِّ
 َرَواُه َأمْحد  "فَاْجَتِنْبُه َوَأْمٌر اْخُتِلَف ِفيِه َفِكْلُه ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوجل

 * ليس في مسند أحمد.  (في السلسلة الضعيفة 5034ضعيف جدا. رقم )األلباني: .( موثقون رجاله :  الهيثمي* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ 28]   -   184 ْنَساِن َكِذْئِب اْلَغَنِم،  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِذْئُب اإْلِ
َعاَب، َوَعَلْيُكْم اِبجْلََماَعِة َوالْ  ُكْم َوالشِّ  َرَواُه َأمْحد .َعامَِّة َواْلَمْسِجِد"َيَُْخُذ الشَّاَة اْلَقاِصَيَة َوالنَّاِحَيَة، فَِإايَّ

 ( ضعيف سنده)األلباني:  في مسند أحمد.( 22029رقم:  .حسن لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إال أنه منقطع* )شعيب:  
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ن[ َوعَ 29]   -  186 تـَرَْكُت ِفيُكْم َأْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا َما  " َمالك بن أنس ُمْرَسالا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . َرَواُه يف اْلُمَوطَّأ"َرُسوِلهِ َوُسنََّة   ،مَتَسَّْكُتْم هِبَِما: ِكَتاَب اَّللَِّ 

 (لكن له شاهد من حديث ابن عباس. ...معضل)األلباني: الموطأ.(  3-1773 رقم صحيح لغيره.* )الهاللي: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ 30] - 187 " َما َأْحَدَث قـَْوٌم ِبْدَعةا ِإالَّ رُِفَع َوَعن ُغَضْيف بن احْلَاِرث الثمايل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد .السُّنَِّة " فـََتَمسٌُّك ِبُسنٍَّة َخرْيٌ ِمْن ِإْحَداِث ِبْدَعةٍ ِمثْـُلَها ِمَن 

 َضِعيف(  سنده)األلباني:  في مسند أحمد.( 16970 رقم: .إسناده ضعيف* )شعيب:   
 

ُ ِمْن ُسنَِّتِهْم ِمثْـَلَها ُثَّ اَل يُِعيُدَها ِإلَْيِهْم ِإىَل يـَْوِم َوَعْن َحسَّاَن قَاَل: »َما ابـَْتدََع قـَْوٌم ِبْدَعةا يف ِديِنِهْم ِإالَّ نـَزََع    [ 31]  -  188 اَّللَّ
 اْلِقَياَمة.« َرَواُه الدَّارِمّي " 

 َصِحيح(إسناده )األلباني:  .(سنن الدارميفي  99 رقم: .إسناده صحيح :الداراني* )
 



11 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َوقَـَّر َصاِحَب ِبْدَعٍة فـََقْد أَ  ن[ َوعَ 32]  -  189 َعاَن َعَلى ِإبـَْراِهيم بن ميسَرة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْساَلِم« َهِقيُّ يف ُشَعِب االميان ُمْرسال  .َهْدِم اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 ( إلرساله...وقد يرتقي الحديث إلى الحسن.  َضِعيف)األلباني:    في الشعب.(  9018رقم:  إسناده ضعيف إلرساله.  :  محقق الشعب* )
 

نـَْيا   ، ع َما ِفيهِ تباْبن َعبَّاس قَاَل: من تعلم كتاب هللا ُثَّ ا  َوَعن  [ 33]  -   190 ُ ِمَن الضَّاَلَلِة يف الدُّ َوَوقَاُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة   ،َهَداُه اَّللَّ
نـَْيا ، ُسوَء احلَِْسابِ   َفَمِن اتَـَّبعَ } ُثَّ َتاَل َهِذِه اآْليََة:  ،َواَل َيْشَقى يف اآْلِخَرةِ  ،َويف ِرَوايٍَة قَاَل: َمِن اقْـَتَدى ِبِكَتاِب اَّللَِّ اَل َيِضلُّ يف الدُّ

 َرَواُه رزين  { ُهَداَي َفاَل يضل َواَل يشقى
 (4531مخرج في الضعيفة برقم . ضعيف جداً  هإسناد)األلباني: * 

 

َمَثالا ِصَراطاا    [ 34]  -   191  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َضَرَب اَّللَّ  ُ ُمْسَتِقيماا َوَعْن َجنَـَبيتَِ َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َراِط َداٍع يَـ  َراِط ُسورَاِن ِفيِهَما أَبـَْواٌب ُمَفتََّحٌة َوَعَلى اأْلَبـَْواِب ُسُتوٌر ُمَرَخاٌة َوِعْنَد رَْأِس الصِّ َراِط َواَل الصِّ ُقوُل: اْسَتِقيُموا َعَلى الصِّ

ئاا ِمْن تِْلَك اأْلَبـَْواِب قَاَل: َوْْيََك اَل تـَْفَتْحُه فَِإنََّك ِإْن تـَْفَتْحُه تَِلْجُه ".  تـَْعَوجُّوا َوفـَْوَق َذِلَك َداٍع َيْدُعو ُكلََّما َهمَّ  َعْبٌد َأْن يـَْفَتَح َشيـْ
ْساَلُم َوَأنَّ اأْلَبـَْواَب اْلُمَفتََّحَة حَمَارُِم اَّللَِّ َوَأنَّ  َراَط ُهَو اإْلِ وَر اْلُمَرَخاَة ُحُدوُد اَّللَِّ َوَأنَّ الدَّاِعَي َعَلى  السُّتُ ُثَّ َفسََّرُه فََأْخرَبَ: " َأنَّ الصِّ

َراِط ُهَو اْلُقْرآُن َوَأنَّ الدَّاِعَي ِمْن فـَْوِقِه َواِعُظ اَّللَِّ يف قـَْلِب ُكلِّ ُمؤمن  َرَواُه رزين َوأمحد "رَْأِس الصِّ
 (2348. صحيح الترغيب: َصِحيح)األلباني: * 

 

ِْمِذيُّ َعْنُه ِإالَّ أَنَُّه ذََكَر أ [ 35] -  192 ميَاِن َعِن النـَّوَّاِس ْبِن ََسَْعاَن وََكَذا الرتِّ َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  خصر ِمْنهُ َواْلبَـيـْ
 (على شرط مسلم. َصِحيح)األلباني: .( في شعب اإليمان 6821رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب)* 

 

َنةُ َوَعِن اْبِن    [36]   -   193 ُأولَِئَك َأْصَحاُب   ،َمْسُعوٍد قَاَل: َمْن َكاَن ُمْستَـنًّا فليسن مبَْن َقْد َماَت فَِإنَّ احْلَيَّ اَل تـُْؤَمُن َعَلْيِه اْلِفتـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكانُوا َأْفَضَل َهِذِه اأْلُمَِّة أَبـَرََّها قـُُلوابا َوَأْعَمَقَها ِعْلماا   قَاَمِة   ، َوَأقـَلََّها َتَكلُّفاا حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ ُ ِلُصْحَبِة نَِبيِِّه َوإِلِ اْخَتارَُهُم اَّللَّ

َفْضَلُهمْ   ،ِديِنهِ  هَلُْم  آََثرِِهمْ   ،فَاْعرُِفوا  َعَلى  َوِسرَيِِهمْ   ،َواتَِّبُعوُهْم  َأْخاَلِقِهْم  ِمْن  اْسَتطَْعُتْم  مبَا  اهْلَْديِ   ،َومَتَسَُّكوا  َعَلى  ُْم َكانُوا    فَِإَّنَّ
 اْلُمْسَتِقيِم. َرَواُه رزين 

 تخريج شرح السنة(  1/214)شعيب: منقطع.  (منقطع)األلباني: * 
 

التـَّْورَاِة،   َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب ِرْضَواُن اَّللَِّ َعَلْيِه أََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بُِنْسَخٍة ِمنَ َعن َجاِبٍر:    [37]   -   194
َوَوْجُه َرُسوِل اَّللَِّ يـَتَـَغريَُّ  ، َهِذِه ُنْسَخٌة ِمَن التـَّْورَاِة، َفَسَكَت، َفَجَعَل يـَْقَرأُ  ، فـََقاَل: أَبُو َبْكٍر َرمْحَُة اَّللَِّ َعَلْيِه فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فـََنَظَر ُعَمُر ِإىَل َوْجِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل:  َثِكَلْتَك الثَـَّواِكُل، َما تـََرى ِبَوْجِه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّ 
ُ علْيِه َوَسلََّم يًّا. فـََقاَل  َأُعوُذ اِبَّللَِّ ِمْن َغَضِب اَّللَِّ َوَغَضِب َرُسوِلِه َرِضيَنا اِبَّللَِّ َرابًّ َواِبإْلِْساَلِم ِديناا َومبَُحمٍَّد نَبِ  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ علْيِه َوَسلَّ  ْساَلِم ِديناا َومبَُحمٍَّد نَِبيًّا. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم: »َوالَِّذي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه، َلْو َبَدا َلُكْم َرِضيَنا اِبَّللَِّ َرابًّ َواِبإْلِ

 َرَواُه الدَّارِميّ  وُه َوتـَرَْكُتُموين، َلَضَلْلُتْم َعْن َسَواِء السَِّبيِل، َوَلْو َكاَن َحيًّا َوَأْدَرَك نـُبـُوَّيت، اَلتَـّبَـَعيِن«ُموَسى فَاتَـّبَـْعُتمُ 
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 ( لطرقه حسناإلتمام: ) في سنن الدارمي.( 449* )الداراني: رقم: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكاَلِمي اَل يـَْنَسُخ َكاَلَم اَّللَِّ َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل    [38]   -   195   ،وََكاَلُم اَّللَِّ يـَْنَسُخ َكاَلِمي  ،اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
   وََكاَلُم اَّللَِّ يـَْنَسُخ بعضه بـَْعضاا«

 َمْوُضوع(حديث )األلباني: .( الدارقطني. في سنن 4277 * )رقم:
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأَحاِديثـََنا يـَْنَسُخ بـَْعضَها بـَْعضاا ك  [ َوَعنِ 39]  -   196  نسخ اْلُقْرآن« اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  َمْوُضوع()األلباني: .( في سنن الدارقطني 4278* )رقم: 

 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ فـََرَض فـََراِئَض َفاَل ُتَضيُِّعوَها َوَعن أب ثـَْعَلَبة اخْلَُشيِن قَاَل: قَاَل    [ 40]   -   197  ُ   ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتِهُكوَها َها«  ،َوَحدَّ ُحُدوداا َفاَل تـَْعَتُدوَها  ،َوَحرََّم ُحُرَماٍت َفاَل تـَنـْ َرَوى اأْلََحاِديَث   .َوَسَكَت َعْن َأْشَياَء ِمْن َغرْيِ ِنْسَياٍن َفاَل تـَْبَحُثوا َعنـْ

 الثَّاَلثََة الدَّارَُقْطيِنُّ 
 ( رجاله ثقات، لكنه منقطع)األلباني: .( في سنن الدارقطني 4396* )رقم: 
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»َفْضُل اْلَعاملِِ َعَلى اْلَعاِبِد، َكَفْضِلي َعَلى َأْداَنُكْم«  َوَرَواُه الدَّارِِميُّ َعْن َمْكُحوٍل ُمْرَسالا َومَلْ َيْذُكْر: رَُجاَلِن َوقَاَل:    [41]  -  214
َا خَيَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{ ]فاطر:    . يث ِإىَل آِخره وسرد احلَدِ  [ 28ُثَّ َتاَل َهِذِه اآْليََة }ِإَّنَّ

َمْكُحوٌل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم »َفْضُل اْلَعاملِِ َعَلى اْلَعاِبِد، َكَفْضِلي َعَلى نص احلديث من سنن الدارمي:  *  
َا خَيَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلَ  [ ُثَّ قَاَل: ِإنَّ اَّللََّ َوَماَلِئَكَتُه، َوَأْهَل ََسَاَواتِِه َوَأَرِضيِه، 28َماُء{ ]فاطر: َأْداَنُكْم« ُثَّ َتاَل َهِذِه اآْليََة }ِإَّنَّ
 َوالنُّوَن يف اْلَبْحِر ُيَصلُّوَن َعَلى الَِّذيَن يـَُعلُِّموَن النَّاَس اخْلَرْيَ 

 حسن( مرسل اإلتمام: ) في سنن الدارمي.( 297رقم:   .هكذا جاء مرسال* )الداراني: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »   [42] -  228 َع َمَقاَليِت َفَحِفَظَها َوَوَعاَها   َنضَّرَ   َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْبداا َسَِ اَّللَّ
َثالٌث ال يُِغلُّ َعَلْيِهنَّ قـَْلُب ُمْسِلٍم: ِإْخالُص اْلَعَمِل   َوَأدَّاَها، فـَُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإىَل َغرْيِ َفِقيٍه َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإىَل َمْن ُهَو َأفْـَقُه ِمْنُه.

َهِقّي يف اْلمْدخل . « النَِّصيَحُة ِلْلُمْسِلِمنَي، َوُلُزوُم ََجَاَعاَِتِْم، فَِإنَّ َدْعَوََتُْم حتُِيُط ِمْن َورَائِِهمْ َّللَِّ تـََعاىَل، وَ   َرَواُه الشَّاِفِعي َواْلبَـيـْ
 َصِحيح(سنده )األلباني: .( في مسند الشافعي 1806رقم: صحيح. : ياسين* )

 

ُ َعْنُه، قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َنضَّ [ 43]  -  231 ْرَداِء َرِضَي اَّللَّ َع ِمنَّا َعْن َأِب الدَّ ُ اْمرءاا َسَِ َر اَّللَّ
َعُه، فـَُربَّ ُمبَـلٍَّغ َأْوَعى ِمْن َساِمٍع«   َحِديثاا، فـَبَـلََّغُه َكَما َسَِ

 .(  سنن الدارميفي  236رقم:  .ه ضعيف غير أن الحديث صحيحإسناد: الداراني)* 
 

َعِة َأْحُرفٍ   َوَعنِ   [ 44]  -   238 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أُْنِزَل اْلُقْرآُن َعَلى َسبـْ َها   ، اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِلُكلِّ آيٍَة ِمنـْ
 َوِلُكلِّ َحدٍّ َمْطَلٌع« َرَواُه يف َشْرِح السُّنَّةِ  ،َظْهٌر َوَبْطنٌ 

 ضعيف(اإلتمام: )  في شرح السنة.( 122رقم: إسناده حسن. * )شعيب: 
 

ُ َعَلْيِه َوسلم:    [45]  -  248 »َْيِْمُل َهَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َوَعْن ِإبـَْراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُعْذِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُفوَن َعْنُه حَتْرِيَف اْلغَاِلنَي َواْنِتَحاَل اْلُمْبِطِلنَي َوََتِْويَل اجْلَاِهلني« َهِقيّ   .َخَلٍف ُعُدولُُه يـَنـْ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 .( سنن البيهقي الكبرى : في 20911 رقمإسالم عبد الحميد: إسناده ضعيف إلرساله. )* 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َجاَءُه اْلَمْوُت َوُهَو َيْطلُ   [46]   -  249 ُب اْلِعْلَم لُِيْحِيَي َعِن احْلََسِن ُمْرَسالا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْساَلمَ  َنُه َوَبنْيَ النَِّبيِّنَي َدرََجٌة َواِحَدٌة يف اجْلَنَِّة« ،ِبِه اإْلِ  َرَواُه الدَّارِميّ  . فـَبَـيـْ

 ( إلرساله َضِعيف)األلباني:   في سنن الدارمي.( 366رقم:  .إسناده مسلسل بالمجاهيل* )الداراني: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن رَُجَلنْيِ َكااَن يف َبيِن    [ 47]  -   250 ِإْسَرائِيَل َأَحُدُُهَا َكاَن َعاِلماا َوَعْنُه ُمْرَسالا قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه   ،َواآْلِخُر َيُصوُم النـََّهاَر َويـَُقوُم اللَّْيَل أَيُـُّهَما َأْفَضلُ   ، ُيَصلِّي اْلَمْكُتوبََة ُثَّ جَيِْلُس فـَيـَُعلُِّم النَّاَس اخْلَرْيَ  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َويـَُقوُم اللَّْيَل   ، َعَلى اْلَعاِبِد الَِّذي َيُصوُم النـََّهارَ   ، َعاملِِ الَِّذي ُيَصلِّي اْلَمْكُتوبََة ُثَّ جَيِْلُس فـَيـَُعلُِّم النَّاَس اخْلَرْيَ َوَسلََّم: »َفْضُل َهَذا الْ 
 َرَواُه الدَّارِِميُّ  .َكَفْضِلي َعَلى َأْداَنُكْم«
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  في سنن الدارمي.(  352رقم:    .لألوزاعي رواية عن الحسن وهو مرسل أيضا رجاله ثقات غير أنه منقطع: ما عرفنا  * )الداراني:  

 ( مرسل، ويقويه أن له شاهدا موصوال)األلباني: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »نِْعَم الرَُّجُل  [48]  - 251 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يِن ِإِن اْحِتيَج َوَعْن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ اْلَفِقيُه يف الدِّ
 . َرَواُه رزين  . َوِإِن اْستـُْغيِنَ َعْنُه َأْغََن نـَْفَسُه« ،ِإلَْيِه نـََفعَ 

 َمْوُضوع()األلباني: * 
 

ُ َعَلْيِه    [49]  -  253 َوَسلََّم: »َمْن طََلَب اْلِعْلَم فََأْدرََكُه َكاَن َلُه ِكْفاَلِن َوَعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقِع قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه الدِّرَاِمي  .ِمَن اأْلَْجِر فَِإْن مَلْ يُْدرِْكُه َكاَن َلُه كفل من اأْلجر«

سنده )األلباني:  .(  الدارميسنن  في    347رقم:    .يزيد بن ربيعة الصنعاني قال أبو حاتم: منكر الحديث واهي الحديث:  الداراني)*  
 َضِعيف جدا(

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »  [50]   -   255 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َا قَاَلْت: َسَِ ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ: َأْوَحى ِإيَلَّ أَنَُّه َمْن  َوَعْن َعاِئَشَة َأَّنَّ
ُتُه َعَلْيِهَما اجْلَنََّة، َوَقْصٌد يف  َسَلَك َمْسَلكاا يف طََلِب   ِعْلٍم َخرْيٌ ِمْن َفْضٍل اْلِعْلِم: َسهَّْلُت َلُه َطرِيَق اجْلَنَِّة، َوَمْن َسَلْبُت َكِرميَتَـْيِه: أَثـَبـْ

يِن اْلَورَعُ  ميَان .« يف ِعَباَدٍة، َوِماَلُك الدِّ َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ
 ( ، جاء مفرقا في أحاديث أخرى َصِحيحالحديث )األلباني:  في الشعب.( 5367رقم: ناده ضعيف. إس: محقق الشعب* )

 

 . َرَواُه الدَّارِميّ »َتَداُرُس اْلِعْلِم َساَعةا ِمَن اللَّْيِل، َخرْيٌ ِمْن ِإْحَيائَِها«اْبن َعبَّاس قَاَل:  ن[ َوعَ 51] -  256
 َضِعيف(سنده )األلباني:  في سنن الدارمي.( 638رقم:  يدرك ابن عباسإسناده ضعيف ابن جريج لم * )الداراني: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ مبَْجِلَسنْيِ يف َمْسِجِدهِ   [ 52]   -   257  فـََقاَل: »ِكاَلُُهَا َعَلى َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِء فـَيَـتَـَعلَُّموَن َأمَّا َهُؤاَلِء فـََيْدُعوَن اَّللََّ َويـَْرَغُبوَن ِإلَْيِه فَِإْن َشاَء َأْعطَاُهْم َوِإْن َشاَء َمنَـَعُهْم. َوَأمَّا َهُؤاَل   ،َوَأَحُدُُهَا َأْفَضُل ِمْن َصاِحِبهِ   ،َخرْيٍ 

َا بُِعْثُت ُمَعلِّماا« وَ  ،اْلِفْقَه َأِو اْلِعْلَم َويـَُعلُِّموَن اجْلَاِهَل فـَُهْم َأْفَضلُ   ُثَّ جلس فيهم. َرَواُه الدَّارِميّ قال: ِإَّنَّ
إسناده )األلباني:    في سنن الدارمي.(  361رقم:    .في إسناده ضعيفان: عبد الرحمن بن زياد وعبد الرحمن بن رافع* )الداراني:  

 َضِعيف(
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َما َحدُّ اْلِعْلِم الَِّذي ِإَذا بـََلَغهُ   [ َوَعنْ 53]  -  258 ْرَداِء قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  الرَُّجُل َكاَن َفِقيهاا؟ َأِب الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِديثاا ِمْن َأْمِر ِديِنَه بـََعَثُه هللاُ َفِقيهاا، وَُكْنُت َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة " َمْن َحِفَظ َعَلى أُمَّيِت َأْربَِعنَي حَ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا "   َشاِفعاا َوَشِهيدا
 (فيه عبد الملك بن هارون، وهو كذاب.اإلتمام: ) في الشعب.( 1597رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ َوَعنْ 54]  -   259 " َهْل َتْدُروَن َمْن َأْجَوُد ُجوداا؟ " قَاُلوا: هللاُ أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَأْجَوُدُهْم َمْن بـَْعِدي رَُجٌل َعِلَم ِعْلماا فـََنَشَرُه َيَْيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأِمرياا َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: " هللاُ َأْجَوُد ُجوداا، ُثَّ َأاَن َأْجَوُد َبيِن آَدَم،  

 َأْو قَاَل: " أُمَّة َوْحَدُه "  َوْحَدُه "
 ( جدا َضِعيفاإلتمام: ) في الشعب.( 1632رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

ُهوٌم يف اْلِعْلِم اَل َيْشَبُع ِمنْ َوَعْنُه َأنَّ    [55]   -  260 ُهوَماِن اَل َيْشبَـَعاِن: َمنـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمنـْ ُهوٌم يف   ،هُ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ َوَمنـْ
َها نـَْيا اَل َيْشَبُع ِمنـْ ميَانِ "الدُّ َهِقيُّ اأْلََحاِديَث الثَّاَلثََة يف ُشَعِب اإْلِ ْرَداِء: َهَذا  .. َرَوى اْلبَـيـْ َماُم َأمْحَُد يف َحِديِث َأِب الدَّ َوقَاَل: قَاَل اإْلِ

 َمنْتٌ َمْشُهوٌر ِفيَما َبني النَّاس َولَْيَس َلُه ِإْسَناد َصِحيح 
 (ضعيف)األلباني:  في الشعب.( 9798رقم: فيه من لم أعرفه، وال بأس به في الشواهد.  : محقق الشعب* )

 

نـَْيا، َواَل َيْسَتِواَيِن.  َعن َعْوٍن قَاَل: قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد:    [56]   -  261 ُهوَماِن اَل َيْشبَـَعاِن: َصاِحُب اْلِعْلِم، َوَصاِحُب الدُّ "َمنـْ
نـَْيا، فـَيَـَتَماَدى يف الطُّ  ْنَساَن لََيْطَغى َأمَّا َصاِحُب اْلِعْلِم، فـَيَـْزَداُد ِرضاا ِللرَّمْحَِن، َوَأمَّا َصاِحُب الدُّ ْغَياِن، ُثَّ قـََرَأ َعْبُد اَّللَِّ }َكالَّ ِإنَّ اإْلِ

َا خَيَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{ ]فاطر:  7َأْن رَآُه اْستَـْغََن{ ]العلق:    . َرَواُه الدَّارِميّ [ "28[ قَاَل: َوقَاَل اآْلَخُر: }ِإَّنَّ
 (منقطع)األلباني:  في سنن الدارمي.( 344 رقم: .إسناده منقطع* )الداراني: 

 

ميَاِن َعِن اْبِن ُعَمَر ِمْن قـَْوِلِه: »َمْن َجَعَل اهْلُُموَم« ِإىَل آِخره [ 57] -  264 َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  .  َوَرَواُه اْلبَـيـْ
ا َكَفاُه هللُا َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  نص احلديث من شعب اإلميان:  *   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن َجَعَل اهْلَمَّ َُهًّا َواِحدا َصلَّى اَّللَّ

نـَْيا َهَلَك"  ،َهمَّ ُدنـَْياهُ   َوَمْن َتَشعِّبَـْتُه اهْلُُموُم مَلْ يـَُباِل هللاُ يف َأيِّ َأْوِديَِة الدُّ
 .(  شعب اإليمانفي  9857رقم: إسناده حسن بمتابعته، وشاهده. )شعيب: * 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »آَفُة اْلِعْلِم النِّْسَيانُ   [58]   -   265 َوِإَضاَعُتُه َأْن حُتَدَِّث ِبِه َغرْيَ   ،َوَعِن اأْلَْعَمِش قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه الدَّارِِميُّ ُمْرسال  .َأْهِلِه«

 (معضل)األلباني:  في سنن الدارمي.( 648رقم:  .إسناده معضل * )الداراني:
 

قَاَل    [59]   -   266 َعْنُه   ُ اَّللَّ َرِضَي  اخْلَطَّاِب  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  ُسْفَياَن  مبَا َوَعْن  يـَْعَمُلوَن  الَِّذي  قَاَل:  اْلِعْلِم؟  َأْراَبُب  َمْن  ِلَكْعٍب: 
 يـَْعَلُموَن. قَاَل: َفَما َأْخَرَج اْلِعْلَم ِمْن قـُُلوِب اْلُعَلَماِء؟ قَاَل الطََّمُع. َرَواُه الدَّارِِميُّ 

 (معضل)األلباني:  في سنن الدارمي.( 604 رقم:.  إسناده معضل* )الداراني: 
 

»اَل َتْسأَُلوين  َوَعن اأْلَْحَوص بن َحِكيم َعْن أَبِيِه قَاَل: َسَأَل رَُجٌل النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيِه سلم َعِن الشَّرِّ فـََقاَل:    [ 60]  -   267
« ُثَّ قَاَل: »َأاَل ِإنَّ َشرَّ الشَّرِّ،  َرَواُه    . ِشَراُر اْلُعَلَماِء، َوِإنَّ َخرْيَ اخْلَرْيِ، ِخَياُر اْلُعَلَماِء«  َعِن الشَّرِّ، َواْسأَُلوين َعِن اخْلَرْيِ، يـَُقوهُلَا َثاَلَثا

 الدَّارِميّ 
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في سنن    382رقم:    .وحكيم بن عمير تابعي فالحديث مرسل أيضا  ،وبقية مدلس وقد عنعن  ،األحوص ضعيف الحفظ  * )الداراني:
 ( سنده واه...وهو مع ذلك مرسل.)األلباني:  الدارمي.(

 

ْرَداِء قَاَل: " ِإنَّ ِمْن َأَشرِّ النَّاِس ِعْنَد اَّللَِّ َمْنزَِلةا يـَْوَم اْلِقَياَمِة: َعاملٌ اَل ينْـ  [ 61] -  268  َتفع ِبِعْلِمِه ". َرَواُه الدَّارِميّ َوَعْن َأِب الدَّ
 ( ضعيفإسناده )األلباني:   في سنن الدارمي.( 268رقم:  .إسناده ضعيف جدا * )الداراني:

 

ْساَلَم؟ قَاَل: قـُْلُت: اَل. قَاَل: يـَْهِدُمُه    [62]   -  269 ،  زَلَُّة  َوَعن ِزاَيد بن حدير قَاَل: قَاَل يل ُعَمُر: َهْل تـَْعِرُف َما يـَْهِدُم اإْلِ اْلَعاملِِ
 َوُحْكُم اأْلَئِمَِّة املضلني". َرَواُه الدِّرَاِمي ، اْلُمَناِفِق اِبْلِكَتابِ  َوِجَدالُ 

 َصِحيح( سنده )األلباني:  في سنن الدارمي.( 220رقم: . يحإسناده صح* )الداراني: 
 

َوِعْلٌم َعَلى اللَِّساِن َفَذِلَك ُحجَُّة اَّللَِّ   ِعْلَماِن: َفِعْلٌم يف اْلَقْلِب َفَذِلَك اْلِعْلُم النَّاِفُع،  »اْلِعْلمُ َوَعن احْلسن قَاَل:    [ 63]  -  270
 َرَواُه الدَّارِميّ  . «َعَلى اْبِن آَدمَ 
 ( إسناده صحيح، وهو موقوف )األلباني:    في سنن الدارمي.(  376رقم:    .إسناده صحيح إلى الحسن وهو موقوف عليه* )الداراني:  

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [64]  -  276 ْساَلِم َوَعْن َعِليٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقى ِمَن اإْلِ " يُوِشُك َأْن َيَْيتَ َعَلى النَّاِس زََماٌن اَل يـَبـْ
َقى ِمَن اْلُقْرآِن ِإالَّ َرَْسُُه، َمَساِجُدُهْم َعاِمَرٌة َوِهَي َخَرابٌ   ِمَن اهْلَُدى، ُعَلَماُؤُهْم َشرُّ َمْن حَتَْت َأِدَِي السََّماِء َمْن ِإالَّ اَْسُُه، َواَل يـَبـْ

َنُة َوِفيِهْم تـَُعوُد " َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِميَان  .ِعْنَدُهْم خَتُْرُج اْلِفتـْ  َرَواُه اْلبَـيـْ
   في الشعب.( 1763رقم: إسناده ضعيف، وفيه انقطاع. : محقق الشعب* )

 

 .  وََكَذا الدَّارِمّي َعن أب أَُماَمة [ 65] -  278
ُ َعْنُه، قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَِّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَشَخَص  ونص احلديث عند الدارمي:  * ْرَداِء َرِضَي اَّللَّ بَِبَصرِِه َعْن َأِب الدَّ

 َرُسوَل خُيْتَـَلُس اْلِعْلُم ِمَن النَّاِس َحَّتَّ اَل يـَْقِدُروا ِمْنُه َعَلى َشْيٍء« فـََقاَل زاَِيُد ْبُن لَِبيٍد اأْلَْنَصاِريُّ: ايَ ِإىَل السََّماِء ُثَّ قَاَل: »َهَذا َأَواُن  
، وََكْيَف خُيْتَـَلُس ِمنَّا َوَقْد قـََرْأاَن اْلُقْرآَن؟ فـََواَّللَِّ لَنَـْقَرأَنَُّه، َولَنـُْقرِئـَنَُّه ِنَساَءانَ  َناَءاَن، فـََقاَل: »َثِكَلْتَك أُمَُّك اَي ِزاَيُد، ِإْن ُكْنُت اَّللَِّ  َوأَبـْ

جْنِيُل ِعْنَد اْليَـُهوِد َوالنََّصاَرى، َفَماَذا   ُهْم؟« قَاَل ُجَبرْيٌ: فـََلِقيُت ُعَباَدَة أَلَُعدَُّك ِمْن فـَُقَهاِء َأْهِل اْلَمِديَنِة، َهِذِه التـَّْورَاُة َواإْلِ يـُْغيِن َعنـْ
ُ َعْنُه قَاَل: قـُْلُت َأاَل َتْسَمُع َما يـَُقوُل َأُخوَك أَبُو الدَّْرَداِء؟ فََأْخرَبْتُُه اِبلَّ ْبنَ  ْرَداِء  الصَّاِمِت َرِضَي اَّللَّ ِذي قَاَل. قَاَل: َصَدَق أَبُو الدَّ

ثـَنََّك ِبَِوَِّل ِعْلٍم يـُْرَفُع ِمَن النَّاِس: اخْلُُشوُع، يُوشِ   . ُك َأْن َتْدُخَل َمْسِجَد اجْلََماَعِة َفاَل تـََرى ِفيِه رَُجالا َخاِشعاا ِإْن ِشْئَت أَلَُحدِّ
سنن الدارمي عن أبي في    296رقم:  .  إسناده ضعيف عبد هللا بن صالح سيئ الحفظ وفيه غفلة وباقي رجاله ثقات:  الداراني)*  

 .(  الدرداء
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »تـََعلَُّموا اْلِعْلَم َوَعلُِّموُه النَّاَس تـََعلَُّموا اْلَفَراِئَض َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل يل    [66]  -  279 َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َحَّتَّ خَيَْتِلَف اثـَْناِن يف َفرِيَضٍة اَل  ُر اْلِفنَتُ َوَعلُِّموَها النَّاَس تـََعلَُّموا اْلُقْرآَن َوَعلُِّموُه النَّاَس فَِإيّنِ اْمُرٌؤ َمْقُبوٌض َواْلِعْلُم َسيـُْقَبُض َوَتْظهَ 

نَـُهَما« ا يـَْفِصُل بـَيـْ  َرَواُه الدَّارِِميُّ َوالدَّارَُقْطيِنّ  .جيََِداِن َأَحدا
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   في سنن الدارمي.( 227رقم:  في إسناده ثالث علل: ضعف عثمان بن الهيثم واالنقطاع وجهالة سليمان* )الداراني: 
 

تَـَفُع ِبهِ   [67]   -   280 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمَثُل ِعْلٍم اَل يـُنـْ َفُق ِمْنُه ،  َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َكَمَثِل َكْنٍز اَل يـُنـْ
 َرَواُه الدَّارِميّ  . يف َسِبيل هللا«
 (بمجموع طريقيه حسن)األلباني:  في سنن الدارمي.( 575 رقم: .إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن مسلم الهجري * )الداراني: 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ 68]  -   299 ْرَداء قَاَل: قَاَل َرُسوُل َصلَّى اَّللَّ " َأاَن َأوَُّل َمْن يـُْؤَذُن َلُه اِبلسُُّجوِد يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأاَن َعن أب الدَّ
ِمْن َبنْيِ اأْلَُمِم، َوِمْن َخْلِفي ِمْثُل َذِلَك، َوَعْن مَيِييِن ِمْثُل َذِلَك،    َأوَُّل َمْن يـُْؤَذُن َلُه َأْن يـَْرَفَع رَْأَسُه، فَأَْنظَُر ِإىَل َبنْيِ َيَديَّ، فََأْعِرَف أُمَّيِت 

  نُوٍح ِإىَل أُمَِّتَك؟ قَاَل: " ُهْم ُغرٌّ َوَعْن ِِشَايل ِمْثُل َذِلَك " فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللِا، َكْيَف تـَْعِرُف أُمََّتَك ِمْن َبنْيِ اأْلَُمِم ِفيَما َبنْيَ 
بَـُهْم ِبَِميَْ  ُْم يـُْؤتـَْوَن ُكتـُ اَِّنِْم، َوَأْعرِفـُُهْم َيْسَعى َبنْيَ أَْيِديِهْم ُذرِّيَـّتـُُهْم حُمَجَُّلوَن ِمْن أَثَِر اْلُوُضوِء، لَْيَس َأَحٌد َكَذِلَك َغرْيَُهْم، َوَأْعرِفـُُهْم َأَّنَّ

 َرَواُه َأمْحد  ."
أنهم  * )شعيب:    "وأعرفهم  قوله:  لغيره دون  إلخ"حسن   ... كتبهم  أحمد.(  21737رقم:    .ُيْؤتون  مسند  إسناده )األلباني:    في 

 َصِحيح(
 

 بَاب مَا يُوجب الْوضُوء 
َناِن وَِكاُء ال  [69]   -   315 َا اْلَعيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل: »ِإَّنَّ فَِإَذا اَنَمِت اْلَعنْيُ سَِّه  َوَعن ُمَعاِويَة بن أب ُسْفَيان َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه الدِّرَاِمي  .اْستْطلَق الوكاء«
 .(  سنن الدارميفي  749رقم:  .إسناده ضعيف: الداراني)* 

 

ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: َعْن َرُسوِل  [70]  - 321 ُ َعَلْيِه َوقد روى أَبُو ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْليَـتَـَوضَّْأ« نَـَها َشْيٌء فـَ َنُه َوبـَيـْ  َرَواُه الشَّاِفِعيُّ والدراقطين  .َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأْفَضى َأَحدُُكْم بَِيِدِه ِإىَل ذََكرِِه لَْيَس بـَيـْ

 .( في سنن الشافعي 58رقم: حديث قوي. : ياسين* )
 

ُأْهِدَيْت َلُه َشاٌة َفَجَعَلَها يف اْلِقْدِر، َفَدَخَل َرُسوُل هللِا قَاَل:    رَاِفٍع َمْوىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َأِب   َوَعنْ   [ 71]  -   327
َرُسوَل هللِا، َفطََبْختـَُها يف اْلِقْدِر، فـََقاَل: " اَنِوْليِن َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: "َما َهَذا اَي َأاَب رَاِفٍع؟"، فـََقاَل: َشاٌة ُأْهِدَيْت لََنا اَي  

اَع اآْلَخَر، ُثَّ قَاَل: "اَنِوْليِن الذِّرَاَع اآْلَخَر"،  الذِّرَاَع اَي َأاَب رَاِفٍع "، فـََناَوْلُتُه الذِّرَاَع ُثَّ قَاَل: "اَنِوْليِن الذِّرَاَع اآْلَخَر"، فـََناَوْلُتُه الذِّرَ 
َا ِللشَّاِة ِذرَاَعاِن، فـََقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَما إِ فـَقَ  نََّك َلْو َسَكتَّ لََناَوْلَتيِن ِذرَاعاا، َفِذرَاعاا  اَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِإَّنَّ

ِبِعِه، ُثَّ قَاَم َفَصلَّى، ُثَّ َعاَد ِإلَْيِهْم فـََوَجَد ِعْنَدُهْم حَلْماا اَبرِداا فََأَكَل، َما َسَكتَّ "، ُثَّ َدَعا مبَاٍء َفَمْضَمَض فَاُه َوَغَسَل َأْطَراَف َأَصا
 . َرَواُه َأمْحد ُثَّ َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَصلَّى َومَلْ مَيَسَّ َماءا 

 َضِعيف(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 27195رقم:  .حسن لغيره في قصة مناولة الذراع، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  
 

 . َوَرَواُه الدَّارِِميُّ َعْن َأِب ُعبَـْيٍد ِإالَّ أَنَُّه مَلْ َيْذُكْر: ُثَّ َدَعا مبَاٍء ِإىَل آِخرِهِ  [ 72] -  328
ُ َعْنُه أَنَُّه طََبَخ ِللنَّيبِّ  نص احلديث من مسند الدارمي:    * َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِقْدراا، فـََقاَل َلُه »اَنِوْليِن َعْن َأِب ُعبَـْيٍد َرِضَي اَّللَّ

ا، ُثَّ قَاَل: »اَنِوْليِن الذِّرَاَع«، فـَُقْلُت: اَي ِذرَاَعَها«، وََكاَن يـُْعِجُبُه الذِّرَاُع، فـََناَوَلُه الذِّرَاَع، ُثَّ قَاَل: »اَنِوْليِن الذِّرَاَع«، فـََناَوَلُه ِذرَاعا 
، أَلُْعِطيُت َأْذرُعاا َما َدعَ َنيبَّ اَّللَِّ   ْوُت ِبِه« ، وََكْم ِللشَّاِة ِمْن ِذرَاٍع؟ فـََقاَل: »َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َأْن َلْو َسَكتَّ

 .(  سنن الدارميفي   45رقم: . إسناده حسن من أجل شهر بن حوشب: الداراني)* 
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زاا، ُثَّ َدَعْوُت ِبَوُضوٍء َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل:    [73] -  329 ُكْنُت َأاَن َوُأَبُّ ْبُن َكْعٍب َوأَبُو طَْلَحَة ُجُلوساا، فََأَكْلَنا حَلْماا َوُخبـْ
 َرَواُه َأمْحد  . َن الطَّيَِّباِت؟ مَلْ يـَتَـَوضَّْأ َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمْنَك "فـََقااَل: ملَ تـَتَـَوضَّأُ؟ فـَُقْلُت: هِلََذا الطََّعاِم الَِّذي َأَكْلَنا، فـََقااَل: " أَتـَتَـَوضَّأُ مِ 

ْسَناد( )األلباني:  في مسند أحمد.( 16365رقم:  .إسناده حسن* )شعيب:     جيد اإلِْ
 

َلُة الرَُّجِل اْمَرأَتَُه َوَجسَُّها بَِيِدِه ِمَن    [ 74]  -   330 اْلُماَلَمَسِة. َوَمْن قـَبََّل اْمَرأََتُه َأْو َجسََّها بَِيِدِه َوَعن اْبن عمر َكاَن يـَُقوُل: قـُبـْ
 فـََعَليِه اْلوُضوء. َرَواُه َمالك َوالشَّاِفِعيّ 

  .(الموطأفي  64-101رقم: موقوف صحيح. : الهاللي* )
 

َلِة الرَُّجِل   [ 75] -  331  اْمَرأََتُه اْلُوُضوُء. َرَواُه َمالك َوَعن اْبن َمْسُعود َكاَن يـَُقوُل: ِمْن قـُبـْ
  .(الموطأفي  65-102رقم: موقوف صحيح. : الهاللي* )

 

َلة من اللَّْمس ،َوَعن اْبن ُعَمرَ  [ 76] -  332 ُ َعْنُه قَاَل: ِإن اْلقبـْ َها ،َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ  . فتوضؤوا ِمنـْ
 .( في سنن الدارقطني  517رقم:  األلباني: قال الدارقطني: صحيح. وفيه نظر... * )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلُوُضوُء ِمْن ُكلِّ َدٍم َوَعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز َعْن مَتِيِم    [ 77]  -   333 الدَّاِرّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 يد بن حُمَمَّد جَمُْهواَلنِ يُد بن َخاِلد َويزِ َرَواُُهَا الدَّارَُقْطيِنُّ َوقَاَل: ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز مَلْ َيْسَمْع ِمْن مَتِيٍم الدَّاِريِّ َواَل رَآُه َويَزِ   .َساِئٍل«

 (منقطع)األلباني: .( في سنن الدارقطني 581* )رقم: 
 

 بَاب آدَاب الْخَلَاء 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »  ن[ َوعَ 78]   -   366 ُأوِحَي ِإلَْيِه، فـََعلََّمُه َأنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم َأََتُه يف َأوَِّل َما  زيد بن َحارِثَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه َأمْحد َوالدَّارَُقْطيِنّ   .«اْلُوُضوَء َوالصَّاَلَة، فـََلمَّا فـَرََغ ِمَن اْلُوُضوِء، َأَخَذ َغْرَفةا ِمْن َماٍء، فـََنَضَح هِبَا فـَْرَجهُ 
في مسند   17480رقم:    .إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ، وقد اضطِرب في إسناده ومتنه  فيضعيف،    يثدح* )شعيب:   

 .426* اخرجه ابن ماجه بنحوه برقم حسن( )األلباني:  أحمد.(
 

 بَاب السِّوَاك 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [79]  -  386 َواِك،   َجاَءين   »َما َوَعْن َأِب أَُماَمَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم َقطُّ ِإالَّ َأَمَرين اِبلسِّ

 َرَواُه َأمْحَدُ  .« َّ َلَقْد َخِشيُت َأْن ُأْحِفَي ُمَقدََّم يفَّ 
 َضِعيف جدا(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 22269رقم:  .ضعيف جداً إسناده * )شعيب:   

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »تـَْفُضُل الصَّاَلُة الَّيِت ُيْسَتاُك هَلَا َعَلى الصَّاَل   عائشة   َوَعنْ   [80]   -   389 ِة الَّيِت قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقّي يف شعب اإْلِميَان .اَل ُيْسَتاُك هَلَا َسْبِعنَي ضعفا«  َرَواُه اْلبَـيـْ

 َضِعيف( اإلتمام: ) في الشعب.( 2519رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )



22 

 

 

 بَاب سنَن الْوضُوء 
 ال صالة ملن ال وضوء له.   والدارمي َعن أب سعيد اخْلُْدِرّي َعن أَبِيه َوزَاُدوا يف َأوله: [ 81] -  404

ُ َعْنُه، َعِن النَّيبِّ رُبـَْيُح ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأِب َسِعيٍد  نص احلديث عند الدارمي: عن  *   ِه َرِضَي اَّللَّ اخْلُْدِريُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل ُوُضوَء ِلَمْن مَلْ َيْذُكِر اْسَم اَّللَِّ َعَلْيِه«

 ( اإلسناد ضعيف، ولكنه يتقوى بالشواهد...األلباني: في هذا ) .( في سنن الدارمي 718رقم: إسناده حسن. : الداراني)* 
 

َفَمََلَ َفَمُه َفَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق    ،َوَعْن َعْبِد َخرْيٍ قَاَل: حَنُْن ُجُلوٌس نـَْنظُُر ِإىَل َعِليٍّ ِحنَي تـََوضََّأ فََأْدَخَل َيَدُه اْلُيْمََن   [ 82]  -   411
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   :ُثَّ قَالَ   ، فـََعَل َهَذا َثاَلَث َمرَّاتٍ   ، َونـَثـََر بَِيِدِه اْلُيْسَرى فـََهَذا َطُهورُُه.    ، َمْن َسرَُّه َأْن يـَْنظَُر ِإىَل َطُهوِر َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َرَواُه الدَّارِميّ 
 َصِحيح( إسناده ) في سنن الدارمي.( 728 رقم: إسناده صحيحاني: * )الدار 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََوضَّأ َمرََّتنْيِ َمرَّتَ   [83]  -  423  نْيِ َوقَاَل: ُهَو »نُوٌر َعَلى نُوٍر«َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيٍد قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 اَل أصل َلُه( )األلباني: * 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََوضَّأَ َثاَلَثا َثاَل   [ 84]   -   424 ُ َعْنُه قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثا َوقَاَل: »َهَذا ُوُضوِئي َوَعْن ُعْثَماَن َرِضَي اَّللَّ
 . َرَواُُهَا َرزِيٌن َوالنـََّوِويُّ َضعََّف الثَّاين يف شرح ُمسلم .ِإبـَْراِهيَم«َوُوُضوُء اأْلَْنِبَياِء قـَْبِلي َوُوُضوُء 

 ( حسن لغيره)األلباني: * 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن    [ 85]  -   428  ،َوذََكَر اْسَم اَّللَِّ   ، تـََوضَّأَ َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َواْبِن َمْسُعوٍد َواْبِن ُعَمَر َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُر َجَسَدُه ُكلَّهُ   َرَواه الدَّارَُقْطيِنّ  َوَمْن تـََوضََّأ َومَلْ َيْذُكِر اْسَم هللا مل يطهر ِإالَّ َموِضع اْلوُضوء« ، فَِإنَُّه يَُطهِّ

 ( الحديث منكر أو موضوع.)األلباني: .( في سنن الدارقطني 233،  232، 231* )رقم: 
 

 بَاب مُخَالطَة الْجنب   
 .َويف َشْرِح السُّنَِّة َعْنُه َعْن َمْيُمونََة ِبَلْفِظ املصابيح [ 86] -  458

 ْلتُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َمْيُمونََة، قَاَلْت: َأْجنَـْبُت َأاَن َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاْغَتسَ نص احلديث من شرح السنة: * 
َها، فـَُقْلُت: إِ  َها، قَاَلْت: فَاْغَتَسَل،  ِمْن َجْفَنٍة، َوَفَضَل ِفيَها َفْضَلٌة، َفَجاَء النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِيَـْغَتِسَل ِمنـْ يّنِ َقِد اْغَتَسْلُت ِمنـْ

 َوقَاَل: »ِإنَّ اْلَماَء لَْيَس َعَلْيِه َجَنابٌَة«.
 (األلباني: الصواب أنه من مسند ابن عباس).(  في شرح السنة 259رقم:  حديث صحيح. : شعيب* )
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ُ َعَلْيِه َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأِب َبْكِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم: َأنَّ يف اْلِكَتاِب الَِّذي َكتَـَبُه َرُسولُ   [ 87]  -   465  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .َرَواُه َماِلٌك َوالدَّارَُقْطيِنُّ  . َوسلم لَعْمرو بن حزم: »َأن اَل مَيَسَّ اْلُقْرآَن ِإالَّ طَاِهٌر«

  في الموطأ.( 1-511رقم: صحيح لغيره. * )الهاللي: 
 

َها قَاَلْت:    [ 88]  -  468 ُ َعنـْ َتِبُه، ُثَّ يـََناُم   ْيِه َوَسلََّم جُيِْنُب ُثَّ يـََناُم، ُثَّ " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ َعْن أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي اَّللَّ يـَنـْ
 . . َرَواُه َأمْحد"
 َضِعيف( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 26552رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   

 

 بَاب الْمِيَاه   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنـَتَـَوضَّأُ مبَا َأْفَضَلِت احْلُُمُر؟ قَاَل: »نـََعْم َومبَا َأْفَضَلِت َوَعن َجابر قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    [89]   -   484 اَّللَّ

َباُع ُكلَُّها«  َرَواُه يف َشْرِح الّسنة  . السِّ
 َضِعيف(سنده  )األلباني:  في شرح السنة.( 287رقم:  .الحصين والد داود، وهو ضعيففيه : شعيب* )

 

  ، ُدوا َحْوضاا َعن َْيََْي ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: ِإنَّ ُعَمَر بن اخْلطاب َخَرَج يف رَْكٍب ِفيِهْم َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َحَّتَّ َورَ  [ 90]  -  486
َباعُ   ،فـََقاَل َعْمُرو: اَي َصاِحَب احْلَْوضِ  فَِإانَّ نَرُِد َعَلى   ، اَي َصاِحَب احْلَْوِض اَل خُتْرِبانَ   : فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِ   ؟َهْل َترُِد َحْوَضَك السِّ
َنا. َرَواُه َمالك  َباِع َوَترُِد َعَليـْ  السِّ

  في الموطأ.( 14-47رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »هلََ   َوزَاد  [ 91]  -   487 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ا َما رزين قَاَل: زَاد بعض الرَواة يف َقول عمر: َوِإيّنِ َسَِ
 َأَخَذْت يف بُُطوَِّنَا َوَما بَِقي فـَُهَو لنا طُهور وشراب« 

 ( لم أجد هذه الزيادة وال من خرجها.)األلباني: * 
 

ُ َعْنُه قَاَل: اَل تـَْغَتِسُلوا اِبْلَماِء اْلُمَشمَّسِ  [ 92] -  489  فَِإنَُّه يُوِرُث الربص. َرَواُه الدَّارَُقْطيِنّ  ،َوَعْن ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ
 (األلباني: رجاله ثقات، غير حسان بن أزهر السلكي، ولم يوثقه غير ابن حبان.)( في سنن الدارقطني. 88* )رقم: 

 

 بَاب تَطْهِري النَّجَاسَات   
ُ َعَلْيِه  [ 93] -  515  « .»اَل ِبََْس بِبَـْوِل َما يـُؤَْكُل حَلُْمهُ  َوَسلََّم:َوَعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 اإلتمام: ضعيف.()( َسوَّاٌر َضِعيٌف.وقال اإلمام الدارقطني:  في سنن الدارقطني. 460)رقم: * 
 

 .« َرَواُه َأمْحد َوالدَّارَُقْطيِنّ .َفاَل ِبَْس ببوله ،َويف ِرَوايَِة َجاِبٍر قَاَل: »َما ُأِكَل حَلُْمهُ  [ 94] -  516
* ليس في مسند (  .َوَسوَّاُر ْبُن ُمْصَعٍب َأْيًضا َمْتُروكٌ   ،َعْمُرو ْبُن اْلُحَصْيِن َوَيْحَيى ْبُن اْلَعاَلِء َضِعيَفانِ   ،اَل ُيْثَبتُ :  اإلمام الدارقطني)*  

  .في سنن الدارقطني 461وهو برقم  أحمد
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 بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ   
َلةا َعْن َأِب َبْكَرَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى  [ 95]  -  519 ٍم َولََيالِيَـُهنَّ َوِلْلُمِقيِم يـَْوماا َولَيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَنَُّه رَخََّص لِْلُمَساِفِر َثاَلثََة َأايَّ  ِإَذا اَّللَّ

ْسَناِد َهَكَذا يف َتَطهََّر فـََلِبَس ُخفَّْيِه َأْن مَيَْسَح َعَلْيِهَما. َرَواُه اأْلَثـَْرُم يف ُسَنِنِه َواْبُن ُخَزمْيََة َوالدَّارَُقْطيِنّ   َوقَاَل اخْلَطَّاِبُّ: ُهَو َصِحيُح اإْلِ
َتقى  اْلُمنـْ

 في سنن الدارقطني.(  782)رقم  حسن(األلباني: إسناده )* 
 

 بَاب التَّيَمُّم   
مَِّة قَاَل: َمَرْرُت َعَلى    [ 96]   -   529 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يـَُبوُل َفَسلَّْمُت َعَلْيِه َوَعْن َأِب اجْلَُهْيِم ْبِن احْلَاِرِث ْبِن الصِّ النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

.  فـََلْم يـَُردَّ َعَليَّ َحَّتَّ قَاَم ِإىَل ِجَداٍر َفَحتَُّه ِبَعصاى َكاَنْت َمَعُه ُثَّ َوَضَع َيَدْيِه َعَلى اجلَِْداِر َفمَ  َومَلْ َأِجْد  َسَح َوْجَهُه َوِذرَاَعْيِه ُثَّ َردَّ َعَليَّ
 . ا َحِديث حسنَهِذِه الرَِّوايََة يف الصَِّحيَحنْيِ َواَل يف ِكَتاِب احْلَُمْيِديِّ َوَلِكْن ذََكَرُه يف َشْرِح السُّنَِّة َوقَاَل: َهذَ 

 .( أحد رواته متهم بالكذب واآلخر ضعيف، وذكر: "الذراعين" فيه منكر: األلباني).(  في شرح السنة 310)رقم: * 
 

 بَاب الْحيض 
َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: َما ْيَِلُّ يل ِمَن ا  [ 97]  -   555  ُ ْمَرَأيت َوِهَي َعن زيد بن أسلم قَاَل: َأنَّ رَُجالا َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتُشدُّ  َها ِإزَارََهاَحاِئٌض؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َرَواُه َماِلٌك َوالدَّارِِميُّ ُمْرسال   .ُثَّ َشْأُنَك ِبَِْعاَلَها« ،َعَليـْ
 (اإلسناد َصِحيحهو على إرساله )األلباني:  في الموطأ.( 93-131رقم: صحيح لغيره. * )الهاللي: 
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 . ُسرْبَة بن معبدَويف املصابيح َعن  [ 98] -  573
"ُمُروا أوالدَُكْم ابلصَّالِة وُهْم أبناُء َسْبِع ِسننَي، واضرِبُوُهْم عليها وُهْم أبناُء َعْشِر سنني، وفّرِقوا :  من املصابيح  نص احلديث *  

 رواه َسرْبَة بن َمْعَبد اجلَُهيّن. . بينُهْم يف املضاِجِع"
قوا بينُهْم في المضاِجعِ *الحديث في سنن أبي داود دون قوله ) حسن(األلباني: إسناده ).( مصابيح السنةفي   400)رقم: *   ( وفرِ 

 

َتاِء َواْلَوَرُق يـَتَـَهاَفُت،  ،َوَعْن َأِب َذرٍّ   [ 99]  -   576 َشَجَرٍة، فََأَخَذ ِبُغْصَننْيِ ِمْن    َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج زََمَن الشِّ
"ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْسِلَم لَُيَصلِّي الصَّاَلَة  قَاَل: َفَجَعَل َذِلَك اْلَوَرُق يـَتَـَهاَفُت، قَاَل: فـََقاَل: "اَي َأاَب َذرٍّ " قـُْلُت: لَبـَّْيَك اَي َرُسوَل هللِا. قَاَل:  

 َرَواُه َأمْحَدُ  . َفُت َهَذا اْلَوَرُق َعْن َهِذِه الشََّجَرِة "يُرِيُد هِبَا َوْجَه هللِا، فـَتَـَهاَفُت َعْنُه ُذنُوبُُه َكَما يـَتَـَها
لغيره، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:    أحمد.(   21556رقم:    .حسن  الضبي، وهو )األلباني:    في مسند  فيه مزاحم بن معاوية 

 (مجهول...
 

َعَلْيِه َوَسلََّم:    [100]  -  577  ُ " َمْن َصلَّى َسْجَدَتنْيِ، اَل َيْسُهو  َوَعن زيد بن َخاِلد اجْلَُهيِنِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحَدُ  . ِفيِهَما، َغَفَر هللاُ َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبِه "

إسناده )األلباني:    في مسند أحمد.(  21691رقم:    .الصحيح إال أنه منقطع  صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله رجال* )شعيب:   
 (صحيح

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَنَُّه    [ َوَعنْ 101]  -   578 ذََكَر الصَّاَلَة يـَْوماا فـََقاَل: " َمْن َحاَفَظ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َعْن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
، َوجَنَاةا يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن مَلْ ُْيَاِفْظ َعَليْـ  َها؟ َكاَنْت َلُه نُوراا، َوبـُْرَهاانا يـَْوَم اْلِقَياَمِة   َها مَلْ َيُكْن َلُه نُوٌر، َواَل بـُْرَهاٌن، َواَل جَنَاٌة، وََكانَ َعَليـْ

ميَانِ َمَع قَاُروَن، َوِفْرَعْوَن، َوَهاَماَن، َوُأبَِّ ْبِن َخَلٍف "  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه َأمْحَُد َوالدَّارِِميُّ َواْلبَـيـْ
   في مسند أحمد.( 6576رقم:  إسناده حسن* )شعيب:   

 

 بَاب الْمَوَاقِيت   
ُ َعْنُه:    [ 102]  -   585 َها، َحِفَظ َوَعْن ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ِإنَّ َأَهمَّ َأْمرُِكْم ِعْنِدي الصَّاَلُة. َفَمْن َحِفَظَها َوَحاَفَظ َعَليـْ

 َأْضَيُع، ُثَّ َكَتَب: َأْن َصلُّوا الظُّْهَر، ِإَذا َكاَن اْلَفْيُء ِذرَاعاا، ِإىَل َأْن َيُكوَن ِظلُّ َأَحدُِكْم ِمثْـَلُه.ِديَنُه. َوَمْن َضيـََّعَها فـَُهَو ِلَما ِسَواَها  
َثاَلثَةا، قـَْبَل غُ  َأْو  َما َيِسرُي الرَّاِكُب فـَْرَسَخنْيِ  َقْدَر  نَِقيٌَّة،  بـَْيَضاُء  ُمْرَتِفَعٌة  ِإَذا َغَرَبِت  ُروبِ َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس   الشَّْمِس َواْلَمْغِرَب 

ُنُه. َفَمْن اَنَم َفاَل  ُنُه َفَمْن اَنَم َفاَل اَنَمْت   الشَّْمُس. َواْلِعَشاَء ِإَذا َغاَب الشََّفُق ِإىَل ثـُُلِث اللَّْيِل. َفَمْن اَنَم َفاَل اَنَمْت َعيـْ اَنَمْت َعيـْ
ُنُه. َوالصُّْبَح َوالنُُّجوُم اَبِديٌَة   . َرَواُه َمالك ُمْشَتِبَكةٌ َعيـْ

 (األلباني: منقطع) في الموطأ.( 6-8رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 
 

 بَاب تَعْجِيل الصَّلَوَات 
 َوَرَواُه الدَّارِمّي َعن اْلَعبَّاس [103] -  610
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َتِظُروا اِبْلَمْغِرِب َعِن اْلَعبَّاِس، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ  :  من مسند الدارمي  نص احلديث*   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل تـََزاُل أُمَّيِت ِبَرْيٍ َما مَلْ يـَنـْ
 اْشِتَباَك النُُّجوِم« 

 .(  سنن الدارميفي  1246رقم:  .إسناده ضعيف: الداراني)* 
 

 بَاب فَضَائِل الصَّلَاة 
ُهَما تـَْعِليقا  .َصاَلُة الظُّْهرِ   ،الصَّاَلُة اْلُوْسَطىَعن زيد بن ََثبت َوَعاِئَشة قَااَل:    [ 104]  -   636 ِْمِذّي َعنـْ  َرَواُه َماِلٌك َعن زيد َوالرتِّ

 ( األلباني: سنده ضعيف، ورواه الطحاوي من طريق أخر وسنده حسن.)  في الموطأ.(  27-340رقم:  موقوف صحيح.  * )الهاللي:  
 

َصاَلة الصُّْبح.   ،َعِليُّ ْبُن َأِب طَاِلٍب َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعبَّاٍس َكااَن يـَُقواَلِن: الصَّاَلُة اْلُوْسَطىَوَعن َمالك بـََلَغُه َأنَّ    [105]   -   638
 َرَواُه يف اْلُمَوطَّأ

 (األلباني: معضل) في الموطأ.( 28-341رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 
 

 بَاب الْأَذَان 
  ، فـََقاَل: الصَّاَلُة َخرْيٌ ِمَن النـَّْومِ   ،فـََوَجَدُه اَنئِماا  ،بـََلَغُه َأنَّ اْلُمَؤذَِّن َجاَء ُعَمَر يـُْؤِذنُُه ِلَصاَلِة الصُّْبحِ َوَعن َمالك   [ 106]   -   652

 فََأَمَرُه ُعَمُر َأْن جَيَْعَلَها يف ِنَداِء الصُّْبح. َرَواُه يف اْلُمَوطَّأ 
 (ألرساله أو إعضاله. َضِعيفاأللباني: ) الموطأ.(في  8-161رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 

 

 بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ 
َهِقيّ  ابن عمر َوَعن [107] -  679  يف الدعوات الكبري   قَاَل: ُكنَّا نـُْؤَمُر اِبلدَُّعاِء ِعْنَد َأَذاِن اْلمغرب. َرَواُه اْلبَـيـْ

 .( الدعوات الكبيرفي   386)رقم: * 
 

 بَاب تَأْخِري الْأَذَان 
َلةا ِبَطرِيِق َمكََّة. َووَكََّل ِباَلالا َأْن َعن زيد بن أسلم أَنه قَاَل:  [108]  - 687 أَنَُّه قَاَل َعرََّس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَيـْ

َقظَ  َقُظوا َوَقْد طََلَعْت َعَلْيِهُم الشَّْمُس، فَاْستَـيـْ ُم، َوَقْد َفزُِعوا. فََأَمَرُهْم َرُسوُل  اْلَقوْ يُوِقَظُهْم ِللصَّاَلِة. فـََرَقَد ِباَلٌل َورََقُدوا. َحَّتَّ اْستَـيـْ
ِبِه َشْيطَاٌن«، فـَرَِكُبوا َحَّتَّ َخَرُجوا ِمْن اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يـَرَْكُبوا َحَّتَّ خَيُْرُجوا ِمْن َذِلَك اْلَواِدي، َوقَاَل: »ِإنَّ َهَذا َواٍد  

َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يـَْنزُِلوا، َوَأْن يـَتَـَوضَُّئوا. َوَأَمَر ِباَلالا َأْن يـَُناِدَي اِبلصَّاَل َذِلَك اْلَواِدي. ُثَّ َأَمَرُهْم َرُسو  ِة، َأْو يُِقيَم.  ُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
 فـََزِعِهْم، فـََقاَل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّ اَّللََّ قـََبَض َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلنَّاِس. ُثَّ اْنَصَرَف ِإلَْيِهْم، َوَقْد رََأى ِمنْ 

َنا يف ِحنٍي َغرْيِ َهَذا، فَِإَذا رََقَد َأَحدُُكْم َعِن الصَّاَلِة َأْو َنِسيَـ  َها، فـَْلُيَصلَِّها، َكَما َكاَن َأْرَواَحَنا، َوَلْو َشاَء َلَردََّها ِإلَيـْ َها، ُثَّ َفزَِع ِإلَيـْ
ْيطَاَن أََتى ِباَلالا َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِّي،  يَها يف َوْقِتَها«، ُثَّ اْلتَـَفَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َأِب َبْكٍر فـََقاَل: »ِإنَّ الشَّ ُيَصلِّ 
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ئُُه، َكَما يـَُهدَّأُ الصَّيبُّ َحَّتَّ اَنَم«،   . فََأْخرَبَ ِباَلٌل َرُسوَل اَّللَِّ فََأْضَجَعُه، فـََلْم يـََزْل يـَُهدِّ ُثَّ َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِباَلالا
َعَلْيِه َوَسلََّم َأاَب َبْكٍر فـََقالَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، ِمْثَل الَِّذي َأْخرَبَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َرَواُه    . َك َرُسوُل اَّللَِّ أَبُو َبْكٍر َأْشَهُد أَنَّ   َصلَّى هللاُ 

 َمالك ُمْرسال
 (اإلسناد.  َصِحيحاأللباني: مرسل ) في الموطأ.( 26-30: رقمحسن لغيره. * )الهاللي: 

 

 بَاب الْمَسَاجِد ومواضع الصَّلَاة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َوَعن ُعْثَمان بن َمْظُعون قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ اْئَذْن لََنا يف    [109]  -  724 ااِلْخِتَصاِء فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َياُم« َياَحِة. فـََقاَل: »ِإْن ِسَياَحَة أُمَّيتَِ اجلَِْهاُد يف   . »لَْيَس ِمنَّا َمْن َخَصى َواَل اْخَتَصى ِإنَّ ِخَصاَء أُمَّيِت الصِّ فـََقاَل اْئَذْن لََنا يف السِّ
» َهُِّب. فـََقاَل: »ِإن ترهب أميِت اجْلُُلوس يف اْلَمَساِجد انتظارا للصَّاَلة« .َسِبيِل اَّللَِّ  َرَواُه يف شرح الّسنة  .فـََقاَل: اْئَذْن لََنا يف الرتَّ

 )األلباني: إسناده ضعيف.( .( السنة شرحفي  484رقم:  .ضعيف إسناده: شعيب)* 
 

َلى؟ قـُْلُت: نـََعْم َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َوُمَعاِذ ْبِن جبل َوزَاَد ِفيِه: قَاَل: اَي حُمَمَُّد }َهْل َتْدِري ِفيَم خَيَْتِصُم اْلَمََلُ اأْلَعْ   [ 110] -   726
َداِم ِإىَل اجْلََماَعاِت َوِإْباَلِغ اْلَوُضوِء يف اْلَمَكارِِه  يف اْلَكفَّارَاِت. َواْلَكفَّارَاُت: اْلُمْكُث يف اْلَمَساِجِد بـَْعَد الصََّلَواِت َواْلَمْشِي َعَلى اأْلَقْ 

ُد{ ِإَذا َصلَّْيَت فـَُقِل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك  َفَمْن فـََعَل َذِلَك َعاَش ِبَرْيٍ َوَماَت ِبَرْيٍ وََكاَن ِمْن َخِطيَئِتِه َكيَـْوَم َوَلَدْتُه أُمُُّه َوقَاَل: اَي حُمَمَّ 
َنةا فَاْقِبْضيِن ِإلَْيَك َغرْيَ ِفْعَل   َمْفُتوٍن. قَاَل: َوالدَّرََجاُت: ِإْفَشاُء   اخْلَرْيَاِت َوتـَْرَك اْلُمْنَكَراِت َوُحبَّ اْلَمَساِكنِي َوِإَذا َأَرْدَت ِبِعَباِدَك ِفتـْ

 َهَذا احْلَِديِث َكَما يف اْلَمَصابِيِح مَلْ َأِجْدُه َعْن َعْبِد الرَّمْحَن ِإالَّ يف شرح السَّاَلِم َوِإْطَعاُم الطََّعاِم َوالصَّاَلُة اِبللَّْيِل َوالنَّاُس نَِياٌم. َوَلْفظُ 
 الّسنة. 

 .( السنة شرحفي  925 رقم: .منقطع وهو ،ضعيف إسناده: زوائد شرح السنة)محقق * 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأيُّ اْلِبَقاِع َخرْيٌ؟ َفَسَكَت َعْنُه  َوَعن أب أَُماَمة قَاَل: ِإنَّ َحرْباا ِمَن اْليَـُهوِد    [ 111]   -  741 َسَأَل النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ْن  َها ِبَِْعَلَم ِمَن السَّاِئِل َوَلكِ َوقَاَل: »َأْسُكُت َحَّتَّ جيَِيَء ِجرْبِيُل« َفَسَكَت َوَجاَء ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم َفَسَأَل فـََقاَل: َما املسؤول َعنْـ 

َ تـََباَرَك َوتـََعاىَل. ُثَّ قَاَل ِجرْبِيُل: اَي حُمَمَُّد ِإيّنِ َدنـَْوُت ِمَن اَّللَِّ ُدنـُوًّا َما َدنـَْوتُ  جربيل؟ قَاَل:    ِمْنُه قّط. قَاَل: وََكيف َكاَن ايَأْسَأُل َربِّ
ُعوَن أَْلَف ِحَجاٍب ِمْن نُوٍر. فـََقاَل: َشرُّ  َنُه َسبـْ  .  اْلِبَقاِع َأْسَواقـَُها َوَخرْيُ اْلِبَقاع مساجدها َكاَن بـَْييِن َوبـَيـْ

 ( .، ورواه مسلم مختصراحسناأللباني: في سنده عطاء بن السائب وكان اختلط...وله شاهد إسناده )* 
 

ُ َعَلْيِه    [ 112]   -  743 "َيَْيت َعَلى النَّاِس زََماٌن َيُكوُن َحِديثـُُهْم يف   َوَسلََّم:َوَعِن احلََْسِن ُمْرَسالا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان .َمَساِجِدِهْم يف َأْمِر ُدنـَْياُهْم، َفاَل ُُتاِلُسوُهْم، فـََلْيَس َّلِلَِّ ِفيِهْم َحاَجٌة " َهِقّي يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

   في الشعب.( 2701رقم: فيه من لم يسم، والحديث مرسل. : محقق الشعب* )
 

َمْن َكاَن يُرِيُد َأنَّ يـَْلَغَط َأْو   :َوقَالَ   ،َوَعن َمالك قَاَل: َبََن ُعَمُر رََحَبةا يف اَنِحَيِة اْلَمْسِجِد ُتَسمَّى اْلُبطَْيَحاءَ   [ 113]   -   745
 فـَْلَيْخُرْج ِإىَل َهِذِه الرََّحَبِة. َرَواُه يف اْلُمَوطَّأِ  ،يـُْنِشَد ِشْعراا َأْو يـَْرَفَع َصْوَتهُ 
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  في الموطأ.( 93-464رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 
 

ُ َعَلْيِه َوسلم: »اللَُّهمَّ اَل ُْتَعل َقرْبِي وثنا يعبدَوَعن َعطاء ْبِن َيَساٍر قَاَل: قَاَل    [114]  -   750 اْشَتدَّ    ، َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َُذوا قـُُبوَر أَْنِبَيائهْم َمَساِجد«  َرَواُه َمالك ُمْرسال . َغَضُب اَّللَِّ َعَلى قـَْوٍم اختَّ

 (صوال من حديث أبي هريرة.األلباني: صح مو ) في الموطأ.( 85-452رقم: صحيح لغيره. * )الهاللي: 
 

 بَاب السّتْر 
"الصَّاَلُة يف الثَـّْوِب اْلَواِحِد ُسنٌَّة، ُكنَّا نـَْفَعُلُه َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواَل َوَعْن ُأبَِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل:  [ 115]  -  771

َنا " فـََقاَل اْبُن   َا َكاَن َذاَك ِإْذ َكاَن يف الثَِّياِب ِقلٌَّة، فََأمَّا ِإْذ َوسََّع هللاُ، فَالصَّاَلُة يف الثَـّْوَبنْيِ يـَُعاُب َعَليـْ . َرَواُه  َأزَْكى "َمْسُعوٍد: "ِإَّنَّ
 َأمْحد

 في مسند أحمد.(  21276رقم:   .صحيح* )شعيب:  
 

 بَاب الستْرَة 
َلَكاَن َأْن خُيَْسَف ِبِه َخرْياا ِمْن َأْن مَيُرَّ    ،اأْلَْحَباِر قَاَل: َلْو يـَْعَلُم اْلَمارُّ َبنْيَ َيَدِي اْلُمَصلِّي َماَذا َعَلْيهِ َوَعْن َكْعِب    [ 116]   -  788

 َبنْيَ َيَدْيِه. َويف ِرَوايٍَة: َأْهَوَن َعَلْيِه. َرَواُه َماِلكٌ 
 )َمْوُقوف( الموطأ.(في  35-397رقم: مقطوع صحيح. * )الهاللي: 

 

 بَاب صفة الصَّلَاة 
ُ يف الصَّاَل   [117]  -  808 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَُكربِّ   ، ة كلما خفض َورفعَوَعْن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ ُمْرَسالا قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َفلم تزل صاَلته َحَّتَّ َلِقي هللا تـََعاىَل. َرَواُه َمالك 
 (.َصِحيحاأللباني: إسناده مرسل ) .(الموطأفي  17-171رقم: صحيح لغيره. : محقق الشعب* )

 

ُ َعْنُه قَاَل:    [ 118]   -   811 َصلَّى بَِنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر، َويف ُمَؤخَِّر الصُُّفوِف َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ
 ُفاَلُن، َأاَل تـَتَِّقي هللَا؟ َأاَل تـََرى َكْيَف ُتَصلِّي؟ ِإنَُّكْم رَُجٌل، فََأَساَء الصَّاَلَة، فـََلمَّا َسلََّم اَنَداُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ايَ 

 َرَواُه َأمْحديَّ " تـََرْوَن أَنَُّه خَيَْفى َعَليَّ َشْيٌء ِمَّا َتْصنَـُعوَن، َوهللِا، ِإيّنِ أَلََرى ِمْن َخْلِفي، َكَما َأَرى ِمْن َبنْيِ َيدَ 
 َصِحيٌح(الحديث  )األلباني:  في مسند أحمد.( 9796رقم:  .حسنحديث صحيح، وهذا إسناد * )شعيب:  

 

 بَابُ مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِريِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا قَامَ   [119] -   813 ُ َعْنُه قَاَل: َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ ِإىَل الصَّاَلِة َويف ِرَوايَةا:   َوَعْن َعِليَّ ْبَن َأِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ

اَواِت َواأْلَْرَض َحِنيفاا َوَما َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِإنَّ َصاَليت  َكاَن ِإَذا افْـتَـَتَح الصَّاَلَة َكربََّ ُثَّ قَاَل: »َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّمَ 



30 

 

ْنَت اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَمِلُك اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت أَ   َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َوَِمَايت َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك َأَمْرُت َوَأاَن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 
يعاا ِإنَُّه اَل يـَْغِفُر الذُّنُ  وَب ِإالَّ أَْنَت َواْهِدين أِلَْحَسِن اأْلَْخاَلِق اَل َربِّ َوَأاَن َعْبُدَك ظََلْمُت نـَْفِسي َواْعرَتَْفُت ِبَذْنيب فَاْغِفْر يل ُذنُوِب َجَِ

َيْصِرُف َعينِّ َسيِّئَـَها ِإالَّ أَْنَت لَبـَّْيَك َوَسْعَدْيَك َواخْلَرْيُ ُكلُُّه يف َيَدْيَك َوالشَّرُّ لَْيَس يـَْهِدي أِلَْحَسِنَها ِإالَّ أَْنَت َواْصِرْف َعينِّ َسيِّئَـَها اَل  
ِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َلَك رََكْعُت وَ   ِإلَْيَك َأاَن ِبَك َوِإلَْيَك تـََبارَْكَت َوتـََعالَْيَت َأْستَـْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك« َوِإَذا رََكَع قَاَل: »اللَُّهمَّ 

أَلْرض وملء َخَشَع َلَك ََسِْعي وبصري وخمي وعظمي وعصيب« فَِإذا رفع قَاَل: »اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َلَك احْلَْمُد ِمْلَء السََّماَواِت وملء ا
نَـُهَما َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بـَْعُد«  َلَك َسَجْدُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َوِإَذا َسَجَد قَاَل: »اللَُّهمَّ   َما بـَيـْ

اخْلَاِلِقنَي« َأْحَسُن   ُ اَّللَّ تـََباَرَك  َوَبَصَرُه  ََسَْعُه  َوَشقَّ  َوُصوَّرَُه   َخَلَقُه 
 يل َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت َوَما َأْسَرْفُت ُثَّ َيُكوُن ِمْن آِخِر َما يـَُقوُل َبنْيَ التََّشهُِّد َوالتَّْسِليِم: »اللَُّهمَّ اْغِفرْ 

أَْنَت« ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  ُر  اْلُمَؤخِّ َوأَْنَت  ُم  اْلُمَقدِّ أَْنَت  ِمينِّ  ِبِه  َأْعَلُم  أَْنَت  ُمْسِلمٌ   .َوَما   َرَواُه 
: »َوالشَّرُّ لَْيسَ    ِإلَْيَك َواْلَمْهِديُّ َمْن َهَدْيَت َأاَن ِبَك َوِإلَْيك اَل َمْنَجى ِمْنَك َواَل َمْلَجَأ ِإالَّ ِإلَْيَك تـََبارَْكَت«َويف ِرَوايٍَة ِللشَّاِفِعيِّ

 *هو في صحيح اإلمام مسلم دون زيادة اإلمام الشافعي. َصِحيح(االلباني: إسناده )* 
 

 بَاب الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة 
لَ   [ 120]   -   849 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْقَرأُ يف َصاَلِة اْلَمْغِرِب لَيـْ ُقْل اَي أَيُـَّها  } َة اجْلُُمَعِة:  َوَعْن َجاِبِر ْبِن ََسَُرَة قَاَل: َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه يف شرح الّسنة  .{ قل ُهَو هللا أحد} و  { اْلَكاِفُرونَ 
 ( اإلتمام: الصواب أنه مرسل، وإسناده فيه متروك.).(  في شرح السنة 605* )رقم: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ 121]  -   856 " ِإنَّ اْلُمَصلِّي يـَُناِجي رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َوَعن اْبن عمر والبياضي قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد . بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعٍض اِبْلُقْرآِن "فـَْليَـْنظُْر َما يـَُناِجيِه، َواَل جَيَْهْر 

 َصِحيح(إسنادهما األلباني: ) في مسند أحمد.( 19022رقم:  .حديث صحيح* )شعيب:  
 

َعْنُه َصلَّى الصُّْبَح فـََقَرَأ    [ 122]   -   863  ُ يَق َرِضَي اَّللَّ دِّ يف الرَّْكَعَتنْيِ   ِفيِهَما ِبُسورَِة اْلبَـَقَرةِ َوَعْن ُعْرَوَة قَاَل: ِإنَّ َأاَب َبْكٍر الصِّ
 ِكْلتَـْيِهَما. َرَواُه َمالك 

 ( األلباني: رجاله ثقات أعالم، لكن عروة لم يدرك أبا بكر الصديق.)رقم: الموطأ.(  33-190موقوف صحيح لغيره. * )الهاللي: 
 

َها يف الصُّبْ   َوَعن الفرافصة  [ 123]   -   864   ،حِ بن ُعَمرْي احْلََنِفّي قَاَل: َما َأَخْذُت ُسورََة يُوُسَف ِإالَّ ِمْن ِقَراَءِة ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن ِإايَّ
 َومن َكثْـَرة َما َكاَن يـَُردِّدَها. َرَواُه َمالك

 َصِحيح( األلباني: إسناده )الموطأ.(  35-192رقم: موقوف حسن.  * )الهاللي: 
 

وُسَف َوُسورَِة  َوَعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة قَاَل: صليَنا َورَاء عمر اْبن اخْلطاب الصُّْبح فـََقَرَأ فيهَما ِبُسورَِة يُ   [ 124]  -   865
 َرَواُه َمالك  قَاَل: أجل.  ،احْلَجِّ ِقَراَءةا َبِطيَئةا ِقيَل َلُه: ِإذاا َلَقْد َكاَن يـَُقوُم ِحنَي َيْطُلُع اْلفْجر
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 َصِحيح(األلباني: إسناده )الموطأ.(  34-191رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

 بَاب الرُّكُوع 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ َوَعنْ 125]  -  885 "َأْسَوأُ النَّاِس َسرَِقةا الَِّذي َيْسِرُق ِمْن َصاَلتِِه".  َأِب قـََتاَدَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

  ْو قَاَل: "اَل يُِقيُم ُصْلَبُه يف الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد".قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، وََكْيَف َيْسِرُق ِمْن َصاَلتِِه؟ قَاَل: "اَل يُِتمُّ رُُكوَعَها َواَل ُسُجوَدَها" أَ 
 َرَواُه َأمْحد

   في مسند أحمد.( 22642رقم:   حديث صحيح* )شعيب:  
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َما تـََرْوَن يف الشَّاِرِب َوالزَّاين وَ   ن[ َوعَ 126]  -  886 السَّاِرِق؟ " النـُّْعَمان بن مّرة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: »ُهنَّ فـََواِحُش َوفِ  َزَل ِفيِهُم احْلُُدوُد قَاُلوا: اَّللَّ َوَأْسَوأُ السَّرَِقِة الَِّذي َيْسِرُق ِمْن   ،يِهنَّ ُعُقوبَةٌ َوَذِلَك قـَْبَل َأْن تـُنـْ

؟ قَاَل: »اَل يُِتمُّ ركوعها َواَل سجودها«  نقَاُلوا: وََكيف يسرق م   .َصاَلتِِه« َرَواُه َمالك َوأمحد وروى الدَّارِمّي   . َصاَلتِِه اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 حَنوه

 َصِحيح(األلباني: إسناده مرسل ).( طأالمو  72-437 رقم:صحيح لغيره. * )الهاللي: 
 

 بَاب السُّجُود وفضله 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ن[ َوعَ 127]   -   904 " اَل يـَْنظُُر هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل َصاَلِة  طلق بن َعلّي احْلََنِفّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه َأمْحد  .ُصْلَبُه َبنْيَ رُُكوِعَها َوُسُجوِدَها"َعْبٍد اَل يُِقيُم ِفيَها 
 َصِحيح(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 16283رقم:  .إسناده ضعيف النقطاعه* )شعيب:   

 

َهَتُه اِبأْلَْرضِ   [ َوَعنْ 128] -  905 َهَتهُ يفـَْلَيَضْع َكفَّْيِه َعَلى الَِّذي    ،اَنِفٍع َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يـَُقوُل: َمْن َوَضَع َجبـْ   ،َضَع َعَلْيِه َجبـْ
 فَِإنَّ اْلَيَدْيِن َتْسُجَداِن َكَما َيْسُجُد اْلَوْجُه. َرَواُه َمالك   ،ُثَّ ِإَذا رََفَع فـَْلرَيْفـَْعُهَما

 َصِحيح()األلباني: إسناده الموطأ.(  60-425رقم: موقوف صحيح. هاللي: * )ال
 

 بَاب التَّشَهُّد 
َوأَتْـبَـَعَها  َكاَن َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ِإَذا َجَلَس يف الصَّاَلِة َوَضَع َيَدْيِه َعَلى رُْكبَـتَـْيِه، َوَأَشاَر ِبِِْصَبِعِه،  اَنِفٍع قَاَل:    [ َوَعنْ 129]  -  917

 . َرَواُه َأمْحد ِد " يـَْعيِن السَّبَّابَةَ َبَصَرُه، ُثَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " هلََِي َأَشدُّ َعَلى الشَّْيطَاِن ِمَن احْلَِدي
 حسن( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 6000رقم:  إسناده ضعيف.* )شعيب:   

 

 بَابُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفضلها 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َصلَّى عَ   [130]  -  934 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْعُتُه َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ َليَّ ِعْنَد َقرْبِي َسَِ
ميَان   .ى َعَليَّ اَنئِياا أُْبِلْغُتُه«َوَمْن َصلَّ  َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

   في الشعب.( 1481رقم: إسناده تالف. : محقق الشعب* )
 

َواِحَدةا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَماَلِئَكُتُه " َمْن َصلَّى َعَلى النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو قَاَل:    [ 131] -   935
 َرَواُه َأمْحد  َسْبِعنَي َصاَلةا " 

 َضِعيف(فيه ابن لهيعه وهو )األلباني:  في مسند أحمد.( 6754رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   
 

َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    َوَعن رويفع  [132]  -  936  ُ اللُهمَّ أَْنزِْلُه اْلَمْقَعَد   "َمْن َصلَّى َعَلى حُمَمٍَّد، َوقَاَل:َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . َرَواُه َأمْحد اْلُمَقرََّب ِعْنَدَك يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَجَبْت َلُه َشَفاَعيِت "

  مسند أحمد.(في  16991رقم:  إسناده ضعيف* )شعيب:   
 

َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاتَـّبَـْعُتُه َحَّتَّ َدَخَل ََنْالا َفَسَجَد،  َوَعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف قَاَل:    [133]  -  937
قَاَل: َفِجْئُت أَْنظُُر فـََرَفَع رَْأَسُه، فـََقاَل: "    -َأْو قـََبَضُه    -تـََوفَّاُه  َأْن َيُكوَن هللاُ َقْد    -َأْو َخِشيُت   -فََأطَاَل السُُّجوَد َحَّتَّ ِخْفُت  

ُرَك ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َما َلَك اَي َعْبَد الرَّمْحَِن " قَاَل: َفذََكْرُت َذِلَك َلُه، قال: فـََقاَل: " ِإنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّالُم قَاَل يل  : َأال أَُبشِّ
 . َرَواُه َأمْحد ُقوُل َلَك: َمْن َصلَّى َعَلْيَك َصلَّْيُت َعَلْيِه، َوَمْن َسلََّم َعَلْيَك َسلَّْمُت َعَلْيِه "يَـ 
  في مسند أحمد.( 1662رقم:  حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  

 

 بَاب الدُّعَاء فِي التَّشَهُّد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َصاَلتِِه ِإىَل ِشقِِّه اأْلَْيسَ َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن    [134]   -  952 ِر  َمْسُعوٍد قَاَل: َكاَن َأْكثـَُر اْنِصَراِف النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِإىَل ُحْجَرتِِه. َرَواُه يف شرح الّسنة
 ( األلباني: هو في الصحيحين بنحوه.)  في شرح السنة.( 702رقم: إسناده حسن. * )شعيب: 

 

 بَاب الذّكر بعد الصَّلَاة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأْعَواد اْلِمنْ   [135]  -  974 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنُه قَاَل: َسَِ رَبِ يـَُقوُل: »َمْن قـََرَأ َوَعْن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلى َدارِِه َوَداِر َجارِِه  آيََة اْلُكْرِسيِّ يف دبر كل َصاَلة مل مينعُه من ُدُخوَل   اجْلَنَِّة ِإالَّ اْلَمْوُت َوَمْن قـََرَأَها ِحنَي َيَُْخُذ َمْضَجَعُه آَمَنُه اَّللَّ
ميَان َوقَاَل ِإْسَناده َضِعيف  .َوَأْهِل ُدَويـَْراٍت َحْوَلُه« َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 (األلباني: واه جدا)  في الشعب.( 2174رقم: إسناده واه جدا. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل:    [136]   -   975 "َمْن قَاَل قـَْبَل َأْن يـَْنَصِرَف َويـَْثيِنَ رِْجَلُه َوَعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
َيِدِه اخْلَرْيُ، ُْيِْيي َومُيِيُت، َوُهَو َعَلى ُكلِّ ِمْن َصاَلِة اْلَمْغِرِب، َوالصُّْبِح: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ، َوْحَدُه اَل َشرِيَك لَُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، بِ 
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اٍت، وََكاَنْت ِحْرزاا َر َمرَّاٍت، ُكِتَب لَُه ِبُكلِّ َواِحَدٍة َعْشُر َحَسَناٍت، َوحمَُِيْت َعْنُه َعْشُر َسيَِّئاٍت، َورُِفَع َلُه َعْشُر َدرَجَ َشْيٍء َقِديٌر َعشْ 
، ِإالَّ رَُجالا يـَْفُضُلُه، ِمْن ُكلِّ َمْكُروٍه، َوِحْرزاا ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم، َومَلْ ْيَِلَّ ِلَذْنٍب يُْدرُِكُه ِإالَّ الشِّ  ْرَك، وََكاَن ِمْن َأْفَضِل النَّاِس َعَمالا

 َرَواُه َأمْحد . يـَُقوُل: َأْفَضَل ِمَّا قَاَل "
   في مسند أحمد.( 17990رقم:  .حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  

 

 يُبَاحُ مِنْهُ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا    بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَي أََنُس اْجَعْل َبَصَرَك َحْيُث َتْسُجُد«  [137]   -  996 َهِقيُّ يف   .َوَعْن أََنٍس َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ َرَواُه اْلبَـيـْ

 ُسَنِنِه اْلَكِبرِي ِمْن َطرِيق احْلسن َعن أنس يرفعهُ 
رواه العقيلي في "الضعفاء" من طريق عنطوانة وقال: "عنطوانة مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ" لكن في الباب األلباني:  )*  

 (.أحاديث أخرى ، تؤيد مشروعية النظر إلى موضع السجود
 

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  [ 138]  -  1003 ُ َعنـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ااِلْخِتَصاُر يف الصَّاَلِة رَاَحُة َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ اَّللَّ
 َرَواُه يف شرح الّسنة  .َأْهِل النَّاِر«
 ُمنكر( األلباني: )  في شرح السنة.( 730رقم: إسناده صحيح. * )شعيب: 

 

 .وروى َمالك َعن َعطاء بن يَسار حَنوه ُمْرسال [ 139]  -  1010
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِإىَل الصَّاَلِة فـََلمَّا َكربََّ اْنَصَرَف َوَأْوَمَأ ِإلَْيِهْم َأْن كَ َأنَّ  نص احلديث:    * ُتْم. ُثَّ َخَرَج فَاْغَتَسَل النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ َما ُكنـْ

 ا فنسيت َأن َأْغَتِسل« . ُثَّ َجاَء َورََأُسُه يـَْقطُُر َفَصلَّى هِبِْم. فـََلمَّا َصلَّى قَاَل: »ِإيّنِ ُكْنُت ُجنـُبا 
 َصِحيح ُمْرسل(األلباني: ).( الموطأفي   1/48)رقم: * 

 

فـََرَجَع   ،فـََردَّ الرَُّجُل َكاَلماا  ، َفَسلََّم َعَلْيهِ   ، َوَعْن اَنِفٍع قَاَل: ِإنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َمرَّ َعَلى رَُجٍل َوُهَو ُيَصلِّي  [ 140]   -  1013
 َوْلُيِشْر بَِيِدِه. َرَواُه َمالك  ،َفاَل يـََتَكلَّمْ  ،فـََقاَل َلُه: ِإَذا ُسلَِّم َعَلى َأَحدُِكْم َوُهَو ُيَصلِّي ،ِإلَْيِه َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمرَ 

 َصِحيح(األلباني: إسناده )الموطأ.(  76-441رقم:  موقوف صحيح. * )الهاللي:
 

 السَّهْو بَاب  
ُ َعَلْيِه َوسلم يـَُقول:  [ 141]  -  1022 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " َمْن َصلَّى َصالةا َيُشكُّ َوَعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف قَاَل: َسَِ

 َرَواُه َأمْحد  .يف النـُّْقَصاِن، فـَْلُيَصلِّ َحَّتَّ َيُشكَّ يف الزِّاَيَدِة "
  في مسند أحمد.( 1689رقم:  إسناده ضعيف  * )شعيب: 

 

 بَاب أَوْقَات النَّهْي 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََّنَى َعْن الصَّاَلِة ِنْصَف النـََّهاِر َحَّتَّ تـَُزوَل ا  [ َوَعنْ 142]   -   1046 لشَّْمُس ِإالَّ يـَْوَم َأِب ُهَريـَْرَة: َأنَّ النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
 اجْلُُمَعِة. َرَواُه الشَّاِفِعي 

 (جدا...لكن معنى الحديث صحيح. َضِعيفاأللباني: إسناده ).( في سنن الشافعي 157 إسناده ضعيف جدا. : رقم:ياسين* )
 

ْعُت   ،فـََقْد َعَرَفيِن َوَمْن مَلْ يـَْعرِْفيِن   ،َوَعن أب َذر قَاَل َوَقْد َصِعَد َعَلى َدرََجِة اْلَكْعَبِة: َمْن َعَرَفيِن   [ 143]  -  1051 فََأاَن ُجْنُدٌب َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:   َواَل بـَْعَد اْلَعْصِر َحَّتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس ِإالَّ   ،»اَل َصاَلَة بـَْعَد الصُّْبِح َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمسُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه َأمْحد ورزين  .مبَكََّة ِإالَّ مبَكََّة ِإالَّ مبَكََّة«
  ( ، والحديث صحيح لغيره.َضِعيفإسناده األلباني: )( 1571)شعيب: صحيح لغيره. سنن الدارقطني: * 

 

 بَاب الْجَمَاعَة وفضلها 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [ َوَعنْ 144]   -   1073 " َلْواَل َما يف اْلبـُُيوِت ِمَن النَِّساِء َوالذُّرِّيَِّة، أَلََقْمُت َأِب ُهَريـَْرَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

َياين ُْيْرُِقوَن َما يف اْلبـُُيوِت اِبلنَّاِر "  مْحدَرَواُه أَ  .الصَّاَلَة، َصاَلَة اْلِعَشاِء، َوَأَمْرُت ِفتـْ
 َضِعيٌف( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 8796 رقم: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر.* )شعيب:  

 

َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ َوَعْنهُ 145]  -  1074  ُ ُتْم يف اْلَمْسِجِد فـَُنوِدَي اِبلصَّاَلِة َفاَل خَيُْرْج قَاَل: َأَمَراَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " ِإَذا ُكنـْ
 . َرَواُه َأمْحدَأَحدُُكْم َحَّتَّ ُيَصلَِّي "

 (أو صحيح حسنإسناده )األلباني:   في مسند أحمد.( 10934 رقم: إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك.* )شعيب:   
 

ْثَمَة يف َصاَلِة َوَعْن َأِب َبْكِر ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َأِب َحْثَمَة قَاَل: ِإنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب فـََقَد ُسَلْيَماَن ْبَن َأِب حَ   [146]  -  1080
َوالسُّوقِ   ،الصُّْبحِ  اْلَمْسِجِد  َبنْيَ  ُسَلْيَماَن  َوَمْسَكُن  ِإىَل السُّوِق  َغَدا  ُعَمَر  ُسَلْيَمانَ   ، َوِإنَّ  أُمِّ  َفاِء  الشِّ َأَر    ، َفَمرَّ َعَلى  مَلْ  هَلَا  فـََقاَل 

َناهُ  :فـََقاَلتْ  ،ُسَلْيَماَن يف الصُّْبحِ  أَلَْن َأْشَهَد َصاَلَة الصُّْبِح يف اجْلََماَعة َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمْن َأْن  :رُ فـََقاَل ُعمَ  :ِإنَُّه اَبَت ُيَصلِّي فـََغَلبَـْتُه َعيـْ
َلةا. َرَواُه َمالك   َأُقوَم لَيـْ

 َصِحيح( األلباني: إسناده )الموطأ.(  7-317رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [147]  -  1084  ُ " اَل مَيْنَـَعنَّ رَُجٌل َأْهَلُه َأْن َيَُْتوا َوَعْن جُمَاِهٍد َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُثَك َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوتـَُقوُل  اْلَمَساِجَد "، فـََقاَل اْبٌن ِلَعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر: فَِإانَّ ََّنْنَـُعُهنَّ، فـََقاَل َعْبُد هللاِ  : " ُأَحدِّ

 . َرَواُه َأمْحد َهَذا "، قَاَل: َفَما َكلََّمُه َعْبُد هللِا َحَّتَّ َماتَ 
 َصِحيح(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 4933رقم:  إسناده صحيح، رجاله ثقات.* )شعيب:   

 

 تَسْوِيَة الصَّفّ بَاب  
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [148]  -   1101 " ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّ اأْلَوَِّل َوَعْن َأِب أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّ اأْلَوَِّل ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َوَعَلى الثَّاين؟ ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َوَعَلى الثَّاين؟ قَاَل: " ِإنَّ هللَا  

قَاَل َرُسوُل هللِا َل: " َوَعَلى الثَّاين ". وَ قَاَل: " ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكِتِه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّ اأْلَوَِّل " قَاُلوا اَي َرُسوَل هللِا، َوَعَلى الثَّاين؟ قَا
َوُسدُّوا اخْلََلَل؛ فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َيْدُخُل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َسوُّوا ُصُفوَفُكْم، َوَحاُذوا َبنْيَ َمَناِكِبُكْم، َولِيُنوا يف أَْيِدي ِإْخَواِنُكْم،  

َنُكْم مبَْنزَِلِة احْلََذِف " يـَْعيِن: َأْواَل  غَارَ ِفيَما بـَيـْ  . َرَواُه َأمْحدَد الضَّْأِن الصِّ
 َضِعيف(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 22263رقم:  .صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  

 

 بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ مِنَ الْمُتَابَعَةِ وَحُكْمِ الْمَسْبُوق 
فقد    ، َوَمْن فَاتـَْتُه ِقَراَءُة أُمِّ اْلُقْرآنِ   ، فـََقْد َأْدَرَك السَّْجَدةَ   ،يـَُقوُل: »َمْن َأْدَرَك الرَّْكَعةَ َوَعن أب ُهَريـَْرة أَنَُّه َكاَن    [ 149] -  1148

 َرَواُه َمالك   .فَاَتُه خري كثري«
 (األلباني: معضل.)الموطأ.(  18-21رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 

 

َمامِ َوعنُه قَاَل: الَِّذي  [ 150]  -  1149 َا انصيته بيد الشَّْيطَان ". َرَواُه َمالك  ،يـَْرَفُع رَْأَسُه َوخَيِْفُضُه قـَْبَل اإْلِ  فَِإَّنَّ
 (األلباني: فيه مليح بن عبدهللا السعدي، لم يذكر فيه جرح أو تعديل.)الموطأ.(  57-218رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 

 

 مَرَّتَيْنِ بَابُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِعَشاءَ   َجاِبُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ   َوَعنْ   [ 151]  -  1151   ، ُثَّ يـَْرِجُع ِإىَل قـَْوِمهِ   ،قَاَل: َكاَن ُمَعاٌذ ُيَصلِّي َمَع النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

َهِقيّ  َوِهَي َلُه اَنِفَلة. أخرجه الشَّاِفِعي يف  ، فـَُيَصلِّي هِبُِم اْلِعَشاءَ   ُمْسنده والطََّحاِوي َوالدَّارَُقْطيِنّ َواْلبَـيـْ
 َصِحيح( األلباني: إسناده )( في سنن الدارقطني. 1076ورقم  .في سنن الشافعي 305رقم: صحيح. : ياسين* )

 

ُهَما: َأنَّ رَُجالا َسأََلُه فـََقاَل:    [ 152]   -   1156 ُ َعنـْ ُثَّ ُأْدِرُك الصَّاَلَة يف اْلَمْسِجِد    ،ِإيّنِ ُأَصلِّي يف بـَْييِت َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َماِم َأفَُأَصلِّي َمَعُه؟ قَاَل َلُه: نـََعمْ  َا َذِلَك ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ   ،َمَع اإْلِ قَاَل الرجل: أَيَّتهَما أجَعل َصاَليت؟ قَاَل ُعَمَر: َوَذِلَك ِإلَْيَك؟ ِإَّنَّ

 تَـُهَما َشاَء. َرَواُه َماِلكٌ جَيَْعُل أَيَـّ 
 (على شرطهما. َصِحيحٌ األلباني: إسناده )الموطأ.(  9-320رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 

 

َمامِ   ،َوَعْن اَنِفٍع قَاَل: ِإنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َكاَن يـَُقوُل: َمْن َصلَّى اْلَمْغِرَب َأِو الصُّْبحَ   [153]   -  1158   ، ُثَّ َأْدرََكُهَما َمَع اإْلِ
 َفاَل يـَُعْد هَلما. َرَواُه َمالك 

 (على شرطهما. َصِحيحٌ األلباني: إسناده )الموطأ.(  12-323رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

 بَاب السّنَن وفضائلها 
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ُلُغ ِبِه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  [ 154]  -  1184 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َصلَّى بـَْعَد اْلَمْغِرِب قـَْبَل َأْن يـََتَكلََّم  َوَعْن َمْكُحوٍل يـَبـْ َصلَّى اَّللَّ
 ُمْرسال  .رَْكَعَتنْيِ َويف ِرَوايٍَة َأْرَبَع رََكَعاٍت رُِفَعْت َصاَلتُُه يف ِعلِّيِّنَي« 

 (ليث، ضعيف.لصالح كاتب امرسل، وفي إسناده أبو األلباني: ) (335)ضعيف الترغيب حديث رقم * 
 

ُلوا الرَّْكَعَتنْيِ بـَْعَد اْلَمْغِربِ   [155]   -   1185 َُما تـُْرفـََعاِن َمَع اْلَمْكُتوبَِة« َرَواُُهَا    ،َوَعن ُحَذيـَْفة حَنَْوُه َوزَاَد َفَكاَن يـَُقوُل: »َعجِّ فَِإَّنَّ
ميَان َهِقيُّ الزِّاَيَدَة َعْنُه حَنَْوَها يف ُشَعِب اإْلِ  َرزِيٌن َوَرَوى اْلبَـيـْ

 (3686)األلباني: ضعيف جدا. ضعيف الجامع: .( اإلتمام: قال المنذري: ذكره رزين ولم أره في شيء من األصول)* 
 

 التَّحْرِيضِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ بَابُ  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " [ 156]  - 1228 ُ ِإلَْيِهُم: الرَُّجُل ِإَذا َوَعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َثالثٌَة َيْضَحُك اَّللَّ

 . َرَواُه يف َشْرِح الّسنة "ِ يف الصَّالِة، َواْلَقْوُم ِإَذا َصفُّوا يف ِقَتاِل اْلَعُدوّ  قَاَم اِبللَّْيِل ُيَصلِّي، َواْلَقْوُم ِإَذا َصفُّوا
* رواه ابن ماجه بلفظ قريب َضِعيف(  األلباني: إسناده  )  في شرح السنة.(  929  رقم:فيه مجالد بن سعيد ضعيف.  * )شعيب:  

 ( في السنن. 200من هذا برقم )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »  [157]  -   1232 ِإنَّ يف اجْلَنَِّة ُغْرَفةا يـَُرى ظَاِهُرَها ِمْن َوَعْن َأِب َماِلٍك اأْلَْشَعِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلَمْن َأاَلَن اْلَكاَلَم، َوَأْطَعَم الطََّعا َياَم، َوَصلَّى اِبللَّْيِل َوالنَّاُس نَِياٌم  اَبِطِنَها َواَبِطنـَُها ِمْن ظَاِهرَِها َأَعدََّها هللاُ  َرَواُه   .«َم، َوََتَبَع الصِّ

ميَان  َهِقّي يف شعب اإْلِ  اْلبَـيـْ
 )األلباني: صحيح لغيره.(  في الشعب.( 3609رقم: رجاله موثقون. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوسلم يـَُقول: "    [ 158]   -   1235 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " َكاَن ِلَداُوَد َنيبِّ هللِا  َوَعْن ُعْثَماَن ْبِن َأِب اْلَعاِص قَاَل: َسَِ
ِإنَّ َهِذِه َساَعٌة َيْسَتِجيُب هللاُ ِفيَها الدَُّعاَء،  َعَلْيِه السَّاَلُم ِمَن اللَّْيِل َساَعٌة يُوِقُظ ِفيَها َأْهَلُه، فـَيَـُقوُل: اَي آَل َداُوَد ُقوُموا َفَصلُّوا، فَ 

 ". َرَواُه َأمْحدِإالَّ ِلَساِحٍر َأْو َعشَّاٍر 
 َضِعيف( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 16281رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   

 

َعْنُه قَاَل:    [159]  -   1237  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: ِإنَّ ُفاَلانا ُيَصلِّي َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى هللاُ 
َهاُه َما تـَُقوُل " ميَانِ . َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـيْـ اِبللَّْيِل، فَِإَذا َأْصَبَح َسَرَق قَاَل: " ِإنَُّه َسيَـنـْ  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ

 َصِحيٌح(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 9778رقم:  إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.* )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْشَراُف    [160]  -   1239   .أُمَّيَتْ مَحََلُة اْلُقْرآِن َوَأْصَحاُب اللَّْيِل«َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 ( جدا. َضِعيفاأللباني: إسناده ) في الشعب.( 2447رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
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ُ َحَّتَّ ِإَذا َكاَن ِمْن َوَعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َأاَبُه ُعَمَر ْبَن  [ 161]  -  1240 ُ َعْنُه َكاَن ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل َما َشاَء اَّللَّ اخْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ
ُلو َهِذِه اآْليََة:  ،يـَُقوُل هَلُْم: الصَّاَلةُ  ،أَيـَْقَظ َأْهَلُه ِللصَّاَلةِ  ، آِخِر اللَّْيلِ  َها اَل َنْسأَُلَك ِرْزقاا َوْأُمْر َأْهَلَك اِبلصَّاَلِة } ُثَّ يـَتـْ َواْصَطرِبْ َعَليـْ

 َرَواُه َمالك{ حَنن نرزقك َواْلَعاقَبة للتقوى
 َصِحيح( األلباني: إسناده )الموطأ.(  5-281رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 

 

 بَاب الْقَصْد فِي الْعَمَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعِجَب رَبُـَّنا ِمْن رَُجَلنْيِ رَُجٌل ََثَر  َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل:    [162]  -  1251 قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِلَماَلِئَكِتِه: اْنظُُروا ِإىَل    ُ  َوِوطَائِِه ِمْن َبنْيِ ِحبِِّه َعْبِدي ََثَر َعْن ِفَراِشهِ َعْن ِوطَائِِه َوحِلَاِفِه ِمْن َبنْيِ ِحبِِّه َوَأْهِلِه ِإىَل َصاَلتِِه فـَيَـُقوُل اَّللَّ
َع َأْصَحاِبِه فـََعِلَم َما َعَلْيِه يف ااِلَّنَِْزاِم َوَما َلُه َوَأْهِلِه ِإىَل َصاَلتِِه رَْغَبةا ِفيَما ِعْنِدي َوَشَفقاا ِمَّا ِعْنِدي َورَُجٌل َغَزا يف َسِبيِل اَّللَِّ فَاَّْنََزَم مَ 

ُ ِلَماَلِئَكِتِه: اْنظُُروا ِإىَل َعْبِدي رََجَع رَْغَبةا ِفيَما ِعْنِدي َوَشَفقاا ِمَّا ِعنْ يف الرُُّجوِع فـََرَجَع َحَّتَّ   ِدي َحَّتَّ ُهرِيَق  ُهرِيَق َدُمُه فـَيَـُقوُل اَّللَّ
 َدُمُه ". َرَواُه يف َشْرِح السُّنَّةِ 

 (أو حسن بالنظر إلى شواهده.  َصِحيحاأللباني: الحديث  )  في شرح السنة.(  930رقم:  رجاله ثقات، إال أن عطاء اختلط.  * )شعيب:  
 

 بَاب الْوتر 
 والدارمي َعن اْبن َعبَّاس َومل يذكُروا واملعوذتني [ 163]  -  1272

 .(  في مسند أحمد 2725رقم:  حديث صحيح. )شعيب: * 
َعبَّاٍس، قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُوتُِر بَِثالٍث:  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن  نص احلديث من مسند أمحد:    *

 َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى، َوُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن، َوُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد "  بِ 
 

: َقْد َأْوتـََر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى َوَعْن َماِلٍك بـََلَغُه َأنَّ رَُجالا َسَأَل    [164]  -   1280 اْبَن ُعَمَر َعِن اْلوِْتِر: َأَواِجٌب ُهَو؟ فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّ
َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ُ ُد َعَلْيِه َوَعْبُد اَّللَِّ يـَُقوُل: َأْوتـََر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   ، اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َوَأْوتـََر اْلُمْسِلُموَن. َفَجَعَل الرَُّجُل يـَُردِّ  ُ َوَأْوتـََر    ، اَّللَّ

 اْلُمْسِلُموَن. َرَواُه يف اْلُمَوطَّأ
 َضِعيف(األلباني: إسناده )الموطأ.(  17-294* )الهاللي: رقم: 

 

  ، ُثَّ اْنَكَشفَ   ، فََأْوتـََر ِبَواِحَدةٍ   ،َفَخِشَي الصُّْبحَ   ، َوالسََّماُء ُمَغيَِّمةٌ   ،َوَعْن اَنِفٍع قَاَل: ُكْنُت َمَع اْبِن ُعَمَر مبَكَّةَ   [ 165]   -   1282
 فـََلمَّا َخِشَي الصُّْبح أوتر ِبَواِحَدة. َرَواُه َمالك   ، ُثَّ َصلَّى رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ  ،َفَشَفَع ِبَواِحَدةٍ  ،فـََرَأى َأنَّ َعَلْيِه لَْيالا 

 َصِحيح(األلباني: إسناده )الموطأ.(  16-296رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َهَذا السََّهَر ُجْهٌد    [166]  -   1286 َوثَِقٌل فَِإَذا َأْوتـََر َأَحدُُكْم فـَْلرَيَْكْع َوَعْن ثـَْواَبَن َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه الدَّارِِميُّ  . رَْكَعَتنْيِ فَِإْن قَاَم ِمَن اللَّْيِل َوِإالَّ َكانـََتا َلُه«

 َصِحيح(األلباني: إسناده )  في سنن الدارمي.( 1635رقم:  .إسناده صحيح* )الداراني: 
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َجاِلٌس يـَْقَرأُ ِفيِهَما ِإَذا زُْلزَِلِت   َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن " ُيَصلِّيِهَما بـَْعَد اْلوِْتِر َوُهوَ َوَعْن َأِب أَُماَمَة:    [ 167]–   1287
 َرَواُه َأمْحد اأْلَْرُض َوُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن " 

في مسند   22246رقم:    .تعيين قراءة النبي َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فيهما، فهي محتملة للتحسينصحيح لغيره دون  * )شعيب:   
 حسن( إسناده )األلباني:  أحمد.(

 

 بَاب قيام شهر رَمَضَان 
َومَتِيماا الدَّاِريَّ َأْن يـَُقوَما ِللنَّاِس ِبِِْحَدى َأَمَر ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب ُأَبَّ ْبَن َكْعٍب    َوَعن السَّاِئب بن يزِيد قَالَ   [ 168]   -  1302

اْلِقَياِم، َوَما ُكنَّا نـَْنَصِرُف ِإالَّ يف فـُُروِع َعْشَرَة رَْكَعةا قَاَل: َوَقْد َكاَن اْلَقاِرُئ يـَْقَرأُ اِبْلِمِئنَي، َحَّتَّ ُكنَّا نـَْعَتِمُد َعَلى اْلِعِصيِّ ِمْن ُطوِل  
 َمالك . َرَواُه اْلَفْجرِ 

 َصِحيح( األلباني: إسناده )الموطأ.(  4-271رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

قَاَل: وََكاَن اْلَقاِرُئ يـَْقَرأُ ُسورََة    ،َوَعن اأْلَْعَرج قَاَل: َما َأْدرَْكَنا النَّاَس ِإالَّ َوُهْم يـَْلَعُنوَن اْلَكَفَرَة يف رََمَضانَ   [ 169]   -   1303
 ك اْلبَـَقَرِة يف ََثَاِن رََكَعاٍت َوِإَذا قَاَم هِبَا يف ثِْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعةا رََأى النَّاُس أَنه قد خفف. َرَواُه َمال

 َصِحيح( األلباني: إسناده )الموطأ.(  6-273رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

فـََنْستَـْعِجُل اخْلََدَم   ،بن أب بكر قَاَل: َسَِعت أب يـَُقوُل: ُكنَّا نـَْنَصِرُف يف رََمَضاَن ِمَن اْلِقَيامِ   َوَعن عبد هللا  [170]  -  1304
 َويف ُأْخَرى خَمَاَفة اْلفْجر. َرَواُه َمالك ، اِبلطََّعاِم خَمَاَفَة فـَْوِت السَُّحورِ 

 أ.( الموط 7-274رقم: مقطوع صحيح. * )الهاللي: 
 

َلَة ال  [171]   -   1305 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َهل تدرين َما َهِذه اللَّْيل؟« يـَْعيِن لَيـْ نِّْصِف ِمْن  َوَعْن َعاِئَشَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
َوِفيَها َأْن ُيْكَتَب ُكلُّ َهاِلٍك    ،قَاَلْت: َما ِفيَها اَي َرُسوَل اَّللَِّ فـََقاَل: »ِفيَها َأْن يُْكَتَب كلُّ َمْوُلوٍد ِمْن َبيِن آَدَم يف َهِذِه السََّنةِ   ،َشْعَبانَ 

فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما ِمْن َأَحٍد َيْدُخُل اجْلَنََّة ِإالَّ ِبَرمْحَِة   .زَاقـُُهْم«َوِفيَها تـُْرَفُع َأْعَماهُلُْم َوِفيَها تـَْنِزُل َأرْ   ، ِمْن َبيِن آَدَم يف َهِذِه السََّنةِ 
؟ فـََوَضَع َيَدُه َعَلى  .اَّللَِّ تـََعاىَل؟ فـََقاَل: »َما ِمْن أحد يْدخل اجْلنَّة ِإالَّ برمحة هللا تـََعاىَل« . قـُْلُت: َواَل أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهاَمِتِه َثاَلَثا

ُ ِبَرمْحَِتِه« َهِقيُّ يف الدَّْعَوات اْلَكِبري .فـََقاَل: »َواَل َأاَن ِإالَّ َأْن يـَتَـَغمََّدينَ اَّللَّ  يـَُقوهُلَا َثاَلَث َمرَّاٍت. َرَواُه اْلبَـيـْ
إسناده، وغالب الظن لم أقف على  )األلباني:      .(الدعوات الكبيرفي    530رقم:  إسناده ضعيف جدا.  :  الدعوات الكبير  محقق* )

 ( أنه ضعيف، اللهم إال قوله: "ما من أحد يدخل الجنة إال برحمة هللا..." فهو ثابت في الصحيح
 

 َوَرَواُه َأمْحَُد َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َويف ِرَوايَته: »ِإالَّ اثـَْننْيِ ُمَشاِحن َوقَاتل نفس« [ 172]  -  1307
ىَل َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َيطَِّلُع هللاُ َعزَّ َوَجلَّ إِ نص احلديث من مسند أمحد:  *  

َلَة النِّْصِف ِمْن َشْعَباَن فـَيَـْغِفُر ِلِعَباِدِه ِإالَّ   ِل نـَْفٍس " اِلثـَْننْيِ: ُمَشاِحٍن، َوقَاتِ  َخْلِقِه لَيـْ
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)األلباني: .(  المسندفي    6642رقم:    .حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وحيي بن عبد هللاشعيب:  )*  
 ( فيه ابن لهيعة

 

 بَاب صَلَاة الضُّحَى 
َا َكاَنْت ُتَصلِّي الضَُّحى ََثَاين رََكَعاتٍ  [ 173]  -  1319  َرَواُه َمالك  .ُثَّ تـَُقوُل: َلْو ُنِشَر يل أَبـََواَي َما تركتَها ،َوَعْن َعاِئَشَة َأَّنَّ

 َصِحيح(األلباني: إسناده )الموطأ.(  30-392رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 
 

 بَاب صَلَاة السّفر 
َها قَاَلْت: َكاَن َذِلَك َقْد فـََعَل    [174]   -  1341 ُ َعنـْ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَصَر الصَّاَلَة  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ  ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َوَأمَتَّ. َرَواُه يف شرح الّسنة 
 َضِعيٌف( إسناده األلباني: ).( في شرح السنة 1023رقم: )* 

 

َويف مثل َما    ،َما يكون َبني َمكَّة والطائفَوَعن َمالك بـََلَغُه َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َكاَن يـَْقُصُر يف الصَّاَلة يف مثل    [ 175]   -   1351
 قَاَل َماِلٌك: َوَذِلَك َأْربـََعُة بـُُرٍد. َرَواُه يف اْلُمَوطَّأ ، َوىَف ِمْثِل َما َبنْيَ َمكََّة َوُجدَّةَ  ،يكون َبنْيَ َمكََّة َوُعْسَفانَ 

 (بدون إسناد، فال يصح عن ابن عباس.األلباني: بالغا )الموطأ.(  15-374 رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

َنُه ُعبَـْيَد اَّللَِّ يـَتَـنَـفَُّل يف السََّفِر َفاَل يُـ   [176]   -   1353  ْنِكُر َعَلْيِه. َرَواُه َماِلكٌ َوَعْن اَنِفٍع قَاَل: ِإنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َكاَن يـََرى ابـْ
 (األلباني: إسناده منقطع.)الموطأ.(  25-384رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 

 

 بَاب الْجُمُعَة 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   [ 177]   - 1364 َم فـََقاَل: َأْخرِباَْن َعْن  َوَرَوى َأمْحَُد َعْن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة: َأنَّ رَُجالا ِمَن اأْلَْنَصاِر أََتى النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

 ِمَن اخْلرَْيِ؟ قَاَل: »ِفيِه ََخُْس خالل« وَساق احلَِديثيـَْوِم اجْلُُمَعِة َماَذا ِفيِه 
   حسن( األلباني: إسناده )  .(في مسند أحمد 22457رقم:  .صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف :شعيب* )

 

َعَلْيِه َوَسلََّم:  َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل:    [178]   -  1365 َي يـَْوُم اجْلُُمَعِة؟ قَاَل: " أِلَنَّ ِفيَها  ِقيَل ِللنَّيبِّ َصلَّى هللاُ  أِلَيِّ َشْيٍء َسُِّ
هَ  ا َساَعٌة َمْن َدَعا هللاَ َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها طُِبَعْت ِطيَنُة أَبِيَك آَدَم، َوِفيَها الصَّْعَقُة، َواْلبَـْعَثُة، َوِفيَها اْلَبْطَشُة، َويف آِخِر َثاَلِث َساَعاٍت ِمنـْ

 َرَواُه َأمْحد  ."  اْسُتِجيَب َلهُ 
 ( إسناده ضعيف)األلباني:  في مسند أحمد.( 8102رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   

 

َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل رََجٌب قَاَل: »اللَُّهمَّ اَبِرْك لَ   [ 179]   -   1369  ُ َنا يف رََجٍب َوَعْن أََنٍس قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلٌة َأَغرُّ َويـَْوُم اجْلُُمَعِة يـَْومٌ  َلُة اجْلُُمَعِة لَيـْ َهِقيُّ يف الدََّعَواِت اْلَكِبريِ  . َأْزَهُر«َوَشْعَباَن َوبـَلِّْغَنا رََمَضاَن« قَاَل: وََكاَن يـَُقوُل: »لَيـْ  َرَواُه اْلبَـيـْ
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النميري، وعنه زائدة بن أبي الرقاد، وقال البخاري: زائدة عن زياد منكر األلباني: تفرد به زياد  )  .(الدعوات الكبيرفي    529  * )رقم:
 ( الحديث.

 

 بَاب وُجُوهبَا 
 . َوَرَواُه َمالك َعن َصْفَوان بن سليم [ 180]  -  1372

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْم اَل؟ أَنَُّه قَاَل: »َمْن تـََرَك َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم قَاَل َماِلٌك: اَل َأْدِري َأَعِن النَّيبِّ َصلَّى  :  يف املوطأ  نص احلديث  *
ُ َعَلى قـَْلِبِه«  اجْلُُمَعَة َثاَلَث َمرَّاٍت، ِمْن َغرْيِ ُعْذٍر َواَل ِعلٍَّة، طََبَع اَّللَّ

 ( مرسل على تردد في رفعه.األلباني: ).( الموطأفي  262رقم: الهاللي: صحيح لغيره. )* 
 

 َوَرَواُه َأمْحد َعن أب قـََتاَدة  [ 181]  -  1373
 * لم أجده في مسند أحمد من حديث أبي قتادة.  ( األلباني: رجاله موثقون.)* 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن تـََرَك اجْلُُمَعُة ِمْن َغرْيِ َضُرورَةٍ   [182]   -   1379 ُكِتَب ُمَناِفقاا يف   َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
. َرَواُه الشَّاِفِعي .ِكَتاٍب اَل مُيَْحى َواَل يـَُبدَُّل«  َويف بـَْعِض الرَِّوااَيِت َثاَلَثا

 (األلباني: فيه ابراهيم بن محمد االسلمي، وهو واه.).( في مسند الشافعي 455رقم: إسناده ضعيف جدا. : ياسين* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر فَـ َوَعْن    [183]   -   1380 َعَلْيِه اجْلُُمَعُة يـَْوَم َجاِبٍر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َغيِنٌّ محيد«اجْلُُمَعِة ِإالَّ َمرِيض َأو ُمَسافر َأْو َصيبٌّ َأْو َِمُْلوٌك َفَمِن اْستَـْغََن ِبَلْهٍو َأْو ُِتَا ُ َعْنُه َواَّللَّ  َرَواُه الدراقطين  .رٍَة اْستَـْغََن اَّللَّ

 َضِعيف( األلباني: إسناده )* 
 

 بَاب التَّنْظِيف والتبكري 
 َوَرَواُه َمالك َعن ْيَي بن سعيد  [ 184]  -  1390

ََذ ثـَْوَبنْيِ جِلُُمَعِتِه َعْن َْيََْي ْبِن َسِعيٍد أَنَُّه بـََلَغُه َأنَّ َرُسوَل  نص احلديث:    * اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما َعَلى َأَحدُِكْم َلِو اختَّ
 ِسَوى ثـَْوَبْ ِمْهَنِتِه« 

 ( االلباني: معضل.).( الموطأفي  17-258رقم: الهاللي: حسن لغيره. )* 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  [ 185] -  1397 َماُم خَيُْطُب، فـَُهَو  َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " َمْن َتَكلََّم يـَْوَم اجْلُُمَعِة َواإْلِ
 َرَواُه َأمْحد  . َكَمَثِل احلَِْماِر َْيِْمُل َأْسَفاراا، َوالَِّذي يـَُقوُل َلُه: أَْنِصْت، لَْيَس َلُه َُجَُعٌة "

 َضِعيف(إسناد )األلباني:  في مسند أحمد.( 2033رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   
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ُ َعَلْيِه َوسلم يف َُجَُعٍة ِمَن اجلُْ   [186]  -   1398 َمِع: »اَي َمْعَشَر  َوَعْن ُعبَـْيِد ْبِن السَّبَّاِق ُمْرَسالا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا فَاْغَتِسُلوا ُ ِعيدا َواِك«. َرَواُه َماِلٌك    ،َوَمْن َكاَن ِعْنَدُه ِطيٌب َفاَل َيُضرُُّه َأْن مَيَسَّ ِمْنهُ   ،اْلُمْسِلِمنَي ِإنَّ َهَذا يـَْوٌم َجَعَلُه اَّللَّ َوَعَلْيُكْم اِبلسِّ

 َوَرَواُه اْبُن َماَجه َعنهُ 
*رواه ابن ماجه موصوال عن ابن عباس  (أو صحيح بشاهده.حسن  اإلتمام:  )   .(الموطأفي    131- 151رقم:ضعيف.  * )شعيب:  

 .1098برقم 
 

 بَاب الْخطْبَة وَالصَّلَاة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »من أْدرك من    [ 187]   -   1419 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اجْلُُمَعة رَْكَعة َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ

َها ُأْخَرى  َرَواُه الدَّارَُقْطيِنّ  .َوَمْن فَاتـَْتُه الرَّْكَعَتاِن فـَْلُيَصلِّ َأْربـَعاا« َأو قَاَل: »الظّْهر« ، َفليصل ِإلَيـْ
 َضِعيٌف(إسناد األلباني: ).( في سنن الدارقطني 1600* )رقم: 

 

 بَاب صَلَاة الْخَوْف 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي اِبلنَّاِس َصاَلَة الظُّْهِر يف اخْلَْوف بَِبطن َنَعْن    [ 188]   -   1424 َفَصلَّى   ، لَجاِبٌر: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

 َواُه يف شرح الّسنةُثَّ َسلََّم. رَ  ،َفَصلَّى هِبِْم رَْكَعَتنْيِ  ، ُثَّ َجاَء طَائَِفٌة ُأْخَرى ،ُثَّ َسلَّمَ  ،ِبطَائَِفٍة رَْكَعَتنْيِ 
 .1545*ينظر سنن النسائي حديث رقم ( )األلباني: فيه الحسن البصري، وقد عنعنه. في شرح السنة.( 1094* )رقم: 

 

 بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ 
ُ َعَلْيِه    : َوَعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد ُمْرَسالا   [189]   -  1442 ُوا يف اْلِعيَدْيِن َواالْسِتْسَقاِء َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم َوَأاَب َبْكٍر، َوُعَمَر َكربَّ

عاا َوََخْساا، َوَصلَّْوا قـَْبَل اخْلُْطَبِة، َوَجَهُروا اِبْلِقَراَءِة.  َرَواُه الشَّاِفِعي َسبـْ
 َضِعيف جدا(مرسل، األلباني: ).( في مسند الشافعيرقم:  سنده ضعيف جدا. 485 معضل، :ياسين* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َخَطَب يـَْعَتِمُد َعَلى عنزته اْعِتمَ   [190]  -  1445  اداا. َرَواُه الشَّاِفِعيَوَعْن َعطَاٍء ُمْرَسالا َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ( مرسل، واه جدااأللباني: )( في مسند الشافعي. 498رقم:  إسناده ضعيف جدا. :ياسين* )

 

ِل َوَعن أب احْلَُوْيِرث [ 191] -  1449 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَتَب ِإىَل َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َوُهَو بَِنْجَراَن: »َأْن َعجِّ : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِر اْلِفْطَر َوذَكِِّر النَّاَس«  الشَّاِفِعي . َرَواُه اأَلَضاِحَي َوَأخِّ

   ( ، مع إرساله.جدا َضِعيفاإلتمام: ) .(في مسند الشافعي 478رقم:  إسناده ضعيف جدا.: ياسين* )
 

 بَاب فِي الْأُضْحِية 
 َوَعْن اَنِفٍع َأنَّ اْبَن ُعَمَر قَاَل: اأْلَْضَحى يـَْوَماِن بعد يـَْوم اأْلَْضَحى. َرَواُه َمالك [ 192]  -  1473
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 َصِحيح(األلباني: إسناده )الموطأ.(  12-1139رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

 َوقَاَل: َوبـََلَغيِن َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلٍب مثله [ 193]  -  1474
 (النقطاعه َضِعيفاأللباني: )الموطأ.(  1140رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 

 

 بَابٌ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ 
َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى رَُجالا ِمَن النـُّغَاِشنَي َفَخرَّ ساج  [ 194]   -   1495  ُ ا. َرَواُه الدَّارَُقْطيِنُّ دَوَعْن َأِب َجْعَفٍر: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

 ُمْرَسالا َويف َشْرِح السُّنَِّة َلْفُظ املصابيح
   ( في سنن الدارقطني. 1528رقم رواية جابر الجعفي...األلباني: له علة شر من اإلرسال، وهي أنه من  )* 

 

 بَاب االسْتِسْقَاء 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: "َخرَ  [ 195]  -  1510 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنُه قَاَل: َسَِ َج َنيبٌّ ِمَن اأْلَْنِبَياِء  َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ

فـََقاَل: اْرِجُعوا فـََقِد اْسُتِجيَب َلُكْم من أجل َهِذه النملة ".    ،فَِإذا ُهَو بنملة رَاِفَعة بعض قوائهما ِإىَل السََّماءِ   ، اِبلنَّاِس َيْسَتْسِقي
 َرَواُه الدَّارَُقْطيِنّ 

 (إسناده ضعيف. : األلباني).( في سنن الدارقطني 1797* )رقم: 
 

 الرِّيَاح بَاب فِي  
ُ َعَلْيِه َوسلم على رُْكبَـتَـْيِه وَ   [196]  -  1519 للَُّهمَّ اقَاَل: »َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َما َهبَّْت رِيٌح َقطُّ ِإالَّ َجثَا النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

، اللَُّهمَّ اْجَعْلَها ِراَيحاا َوال   ِإانَّ أرسلَنا َعَلْيِهم } قَاَل اْبُن َعبَّاٍس يف ِكَتاِب اَّللَِّ تـََعاىَل:    . «َُتَْعَلَها ِرْياااْجَعْلَها َرمْحَةا َوال َُتَْعْلَها َعَذاابا
َرات} و    { َوَأْرَسْلَنا الرِّاَيح َلَواِقح}   { أرسلَنا َعَلْيِهم الّريح اْلَعِقيم} و    { رْياا َصْرَصراا هَ   { َأن يـُْرسل الرِّاَيح ُمَبشِّ ِقّي َرَواُه الشَّاِفِعي َواْلبَـيـْ

 يف الدَّْعَوات اْلَكِبري 
 َضِعيف جدا(األلباني: إسناده ).( في مسند الشافعي 537رقم: إسناده ضعيف جدا. * )الهاللي: 

 

َع الرَّْعَد تـََرَك احْلَِديثَ   َعنْ [197]  -  1522 َوقَاَل: ُسْبَحاَن الَِّذي ُيَسبُِّح الرَّْعُد   ،َعاِمِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ أَنَُّه َكاَن ِإَذا َسَِ
 َواْلَماَلِئَكُة من خيفته. َرَواُه َمالك ،حبَْمِدهِ 

 الموطأ.(  26-2019رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
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 بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَثَوَابِ الْمَرَضِ
ُ َعَلْيِه َوسلم: "ِإن اْلَعْبَد ِإَذا َكاَن َعلَ   [ 198]   -  1559 ى َطرِيَقٍة َحَسَنٍة  َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َأو أكفته ِإيَلّ " ، ُثَّ َمِرَض ِقيَل ِلْلَمَلِك اْلُموَكَِّل ِبِه: اْكُتْب َلُه ِمْثَل َعَمِلِه ِإَذا َكاَن طَِليقاا َحَّتَّ أطلقهُ  ، اْلِعَباَدةِ ِمَن 
   في شرح السنة.( 1429رقم: إسناده حسن. * )شعيب: 

 

ُتِلَي اْلُمْسِلُم بَِباَلٍء يف َجَسِدِه ِقيَل ِلْلَمَلِك:  َوَعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    [199]  -   1560 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا ابـْ َصلَّى اَّللَّ
  شرح الّسنة ُه ". َرَواُُهَا يف اْكُتْب َلُه َصاِلَح َعَمِلِه الَِّذي َكاَن يـَْعَمُل فَِإْن َشَفاُه َغسََّلُه َوَطهََّرُه َوِإْن قـََبَضُه َغَفَر َلُه َوَرمِحَ 

 حسن(األلباني: إسناده )  في شرح السنة.( 1430رقم: حديث حسن. * )شعيب: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   [ 200]  -  1578 َم فـََقاَل رجل: َوَعْن َْيََْي ْبِن َسِعيٍد قَاَل: ِإنَّ رَُجالا َجاَءُه اْلَمْوُت يف زََمِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتَل مبََرضٍ   ،يئا َلهُ نه ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوْْيَكَ   ، َماَت َومَلْ يـُبـْ َلْو َأنَّ اَّللََّ ابـَْتاَلُه مبََرٍض َفَكفََّر    ،َوَما يُْدرِيكَ   ،فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه َمالك ُمْرسال  .َعنُه من سيئاته«
 (صحيح اإلسنادمرسل  ي: األلبان)الموطأ.(  8-1883رقم: ضعيف. * )الهاللي: 

 

َُما َدَخاَل َعَلى رَُجٍل َمرِيٍض يـَُعوَدانِِه فـََقااَل َلُه:    [ 201]   -   1579 َكْيَف َأْصَبْحَت؟ قَاَل:  َوَعن َشدَّاد بن َأْوس والصناحبي َأَّنَّ
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأْصَبْحُت بِِنْعَمٍة. فـََقاَل َلُه َشدَّاٌد: أَْبِشْر ِبَكفَّارَاِت   يـَُقوُل: "    السَّيَِّئاِت َوَحطِّ اخْلَطَااَي، فَِإيّنِ َسَِ

تُ  تَـَليـْ ا ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمناا، َفَحِمَدين َعَلى َما ابـْ تَـَلْيُت َعْبدا  ِمْن َمْضَجِعِه َذِلَك َكيَـْوِم ُه، فَِإنَُّه يـَُقومُ ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل: ِإيّنِ ِإَذا ابـْ
ُتُه، فََأْجُروا لَ  تَـَليـْ ُتْم ُُتُْروَن َلُه َوُهَو َصِحيٌح "َوَلَدْتُه أُمُُّه ِمَن اخْلَطَااَي، َويـَُقوُل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ: َأاَن قـَيَّْدُت َعْبِدي، َوابـْ . َرَواُه  ُه َكَما ُكنـْ

 .امْحَد
 حسن(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 17118رقم:  .ناد ضعيفصحيح لغيره، وهذا إس* )شعيب:  

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [202]   -  1580 َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ " ِإَذا َكثـَُرْت ُذنُوُب اْلَعْبِد، َومَلْ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد  . ُه "َيُكْن َلُه َما يَُكفُِّرَها ِمَن اْلَعَمِل، ابـَْتاَلُه هللاُ َعزَّ َوَجلَّ اِبحْلُْزِن لُِيَكفَِّرَها َعنْ 

 َضِعيٌف(فيه ليث ابن أبي سليم وهو األلباني: ) في مسند أحمد.( 25236رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ 203]  -  1581 " َمْن َعاَد َمرِيضاا، مَلْ يـََزْل خَيُوُض يف الرَّمْحَِة َحَّتَّ َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َمالك َوأمحد   .جَيِْلَس، فَِإَذا َجَلَس اْغَتَمَس ِفيَها "

 ( لشواهده الكثيرة َصِحيحاأللباني: )  في مسند أحمد.( 14260رقم:  ه.صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف الضطراب * )شعيب: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ الرَّبَّ ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل يـَُقوُل: َوِعزَّ   َوَعنْ   [204]   -   1585 يت َوَجاَليل اَل أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـَْيا ُأرِيد َأْغِفَر َلُه َحَّتَّ َأْستَـْويفَ ُكلَّ َخِطيَئٍة يف ُعُنِقِه ِبَسَقمٍ  ا ِمَن الدُّ   يف َبَدنِِه َوِإقْـَتاٍر يف ِرْزِقِه ". َرَواُه رزين ُأْخرُِج َأَحدا

 (لم أره في شيء من كتب الحديث التي وصلت إلي.)األلباني: * 
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َشِقيق قَاَل: مرض عبد هللا بن َمْسُعود فـَُعْداَنُه َفَجَعَل يـَْبِكي فـَُعوِتَب فـََقاَل: ِإيّنِ اَل أَْبِكي أِلَْجِل اْلَمَرِض    َوَعن  [ 205]   -   1586
َا أْبِكي أَنه أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اْلَمَرُض َكفَّارٌَة« َوِإَّنَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يِن َعَلى َحاِل َفرْتٍَة َومَلْ ُيِصْبيِن يف َحال َصابَ أِلَيّنِ َسَِ

 َرُض. َرَواُه َرزِينٌ اْجِتَهاد أِلَنَُّه يْكتب لْلَعبد من اجْلَّر ِإَذا َمِرَض َما َكاَن يُْكَتُب َلُه قـَْبَل َأْن مَيَْرَض َفَمنَـَعُه ِمْنُه اْلمَ 
 لم أره في شيء من كتب الحديث التي وصلت إلي.()األلباني: * 

 

قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل    ،اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ِمَن السُّنَِّة خَتِْفيُف اجْلُُلوِس َوِقلَُّة الصََّخِب يف اْلِعَياَدِة ِعْنَد اْلَمرِيضِ   َوَعنِ   [ 206]   -  1589
« َرَواُه رزين  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َكثـَُر َلَغطُُهْم َواْخِتاَلفـُُهْم: »ُقوُموا َعينِّ  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 (الشطر الثاني منه أخرجه الشيخان...في قصة مرض موته صلى هللا عليه وسلم.)األلباني: * 
 

 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم: »العيادة فَواق اَنقَة«َوَعْن أََنٍس  [ 207]  -  1590
 .(  في الشعب 8786رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

: »َأْفَضُل اْلِعَياَدِة ُسْرَعُة اْلِقَياِم« [ 208]  -  1591 َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِميَان  .َويف ِرَوايَِة َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب ُمْرَسالا  َرَواُه اْلبَـيـْ
   في الشعب.( 8785رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [ 209]   -   1597 " اْلَفارُّ ِمَن الطَّاُعوِن، َكاْلَفارِّ ِمَن الزَّْحِف، َوالصَّاِبُر  َوَعْن َجاِبٍر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد .ِفيِه َلُه َأْجُر َشِهيٍد "

 (إسناده ضعيف)األلباني:  في مسند أحمد.( 14875رقم:  حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  
 

 بَاب متين الْمَوْت وَذكره 
ُتم أ  [210]  -  1606 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإن ِشئـْ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نبأتكم َما َأوَُّل َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي اَّللَّ

 ُ ُتم ِلْلُمْؤِمِننَي يـَْوَم اْلِقَياَمِة؟ َوَما َأوَُّل َما يـَُقوُلوَن َلُه؟« قـُْلَنا: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: "ِإنَّ اَّللََّ َما يـَُقوُل اَّللَّ  يـَُقول لْلُمْؤِمنني َهل َأْحبَـبـْ
فـَيَـُقوُل: َقْد َوَجَبْت َلُكْم َمْغِفَريت ". َرَواُه يف َشْرِح   ، َوَمْغِفَرَتكَ فـَيَـُقوُل: ملَ؟ فـَيَـُقوُلوَن: رََجْواَن َعْفَوكَ   ، لقائي؟ فـَيَـُقوُلوَن نـََعْم اَي رَبَـَّنا

 السُّنَِّة َوأَبُو نـَُعْيٍم يف احْلِْلية 
 َضِعيف(إسناده األلباني: ) في شرح السنة.( 1452رقم:  فيه عبدهللا بن زحر، وهو ضعيف.  * )شعيب:

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »حُتَْفُة اْلُمْؤِمِن اْلَمْوُت«:  َعْمرو قَالَ َوَعن عبد هللا بن    [211]  -   1609 َهِقيُّ   .قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرَواُه اْلبَـيـْ
ميَان   يف ُشَعِب اإْلِ

   في الشعب.( 9418رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْوُت اْلُفَجاَءة َأْخَذُة اأْلََسِف«َوَعْن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن    [ 212]   -  1611   . َخاِلٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَاِن َوَرزِيٌن يف ِكَتاِبِه: »َأْخَذُة األسف لْلَكاِفِر َوَرمْحَة ِلْلُمؤمِن«  ،َرَواُه أَبُو َداُودَ  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َوزَاَد اْلبَـيـْ

 ( من دون الزيادة.3110* هو في سنن ابي داود ) َصِحيح(األلباني: إسناده )* 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [213]  -  1613 " اَل مَتَنـَّْوا اْلَمْوَت، فَِإنَّ َهْوَل اْلَمْطَلِع َشِديٌد، َوِإنَّ َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اَنبََة " ِمَن   َرَواُه َأمْحد .السََّعاَدِة َأْن َيُطوَل ُعْمُر اْلَعْبِد، َويـَْرزَُقُه هللاُ اإْلِ

 َضِعيف(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 14564رقم:  .حسن لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين* )شعيب:  
 

َجَلْسَنا ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذَكََّراَن َورَقَـَّقَنا، فـََبَكى َسْعُد ْبُن َأِب َوقَّاٍص َوَعْن َأِب أَُماَمَة قَاَل:    [214]  -  1614
. فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َتيِن ِمتُّ : " اَي َسْعُد َأِعْنِدي تـََتَمَنَّ اْلَمْوَت؟ " فـََردََّد َذِلَك َثاَلَث  فََأْكثـََر اْلُبَكاَء فـََقاَل: اَي لَيـْ

 َرَواُه َأمْحد  .َلَك "  مرار، ُثَّ قَاَل: " اَي َسْعُد ِإْن ُكْنَت ُخِلْقَت ِلْلَجنَِّة َفَما طَاَل ُعْمُرَك َأْو َحُسَن ِمْن َعَمِلَك فـَُهَو َخرْيٌ 
 َضِعيف( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 22293رقم:  .إسناده ضعيف جداً * )شعيب:   

 

 بَاب مَا يُقَال عِنْد من حَضَره الْمَوْت 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َجَنازَة رَُجٍل ِمَن اأْلَ   [ 215]   -   1630 َنا ِإىَل  َوَعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: َخَرْجَنا َمَع النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ تَـَهيـْ ْنَصاِر فَانـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجَلْسَنا   حوله َكَأن على رؤوسنا الطَّرْيَ َويف َيِدِه ُعوٌد يـَْنُكُت ِبِه يف اْلَقرْبِ َوَلمَّا يـُْلَحْد َفَجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن يف اْنِقطَاٍع ِمَن  اأْلَْرِض فـََرَفَع رَْأَسُه فـََقاَل: »اْسَتِعيُذوا اِبَّللَِّ ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ« َمرََّتنْيِ َأْو َثاَلَثا ُثَّ قَاَل: "

نـَْيا َوِإقْـَباٍل ِمَن اآْلِخَرِة نـََزَل ِإلَْيِه من السََّماء َماَلِئَكة بِيُض اْلُوُجوِه َكَأنَّ ُوُجوَهُهُم الشَّْمُس  ا َمَعُهْم َكَفٌن ِمْن َأْكَفاِن اجْلَنَِّة َوَحُنوٌط  لدُّ
َمَلُك اْلَمْوِت َحَّتَّ جَيِْلَس ِعْنَد رَْأِسِه فـَيَـُقوُل: أَيَـّتـَُها النـَّْفُس الطَّيَِّبُة اْخُرِجي ِمْن َحُنوِط اجْلَنَِّة َحَّتَّ جَيِْلُسوا ِمْنُه َمدَّ اْلَبَصِر ُثَّ جيَِيُء  

َيْأُخُذَها فَ  َقاِء فـَ َها يف َيِدِه ِإَذا َأَخَذَها مَلْ َيَدُعو ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمَن هللا ورضوان " قَاَل: »فـََتْخُرُج َتِسيُل َكَما َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمَن يف السِّ
َها َكَأْطَيبِ  ِمنـْ اْلَكَفِن َويف َذِلَك احْلَُنوِط َوخَيُْرُج  َذِلَك  نـَْفَحِة ِمْسٍك ُوِجَدْت َعَلى َوْجِه   َطْرَفَة َعنْيٍ َحَّتَّ َيَُْخُذوَها فـََيْجَعُلوَها يف 

َلى َمََلٍ ِمَن اْلَماَلِئَكِة ِإالَّ قَاُلوا: َما َهِذه الّروح الطّيب فـَيَـُقوُلوَن: فاَلن عَ   - يـَْعيِن هِبَا    -اأْلَْرِض« قَاَل: " فـََيْصَعُدوَن هِبَا َفاَل مَيُرُّوَن  
َتهوا هبَا ِإىَل ََسَاء الدُّنْـ  نـَْيا َحَّتَّ ينـْ ُعُه ِمْن ُكلِّ َيا فيستفتحون َلُه فَيفتح َلُه فـَُيَشيِّ بن ُفاَلٍن ِبَِْحَسِن َأَْسَائِِه الَّيِت َكانُوا ُيَسمُّونَُه هِبَا يف الدُّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ: اْكتـُُبوا ِكَتاَب َعْبِدي يف ِعلِّيِّنَي   -ََسَاٍء ُمَقرَّبُوَها ِإىَل السََّماِء الَّيِت تَِليَها َحَّتَّ ينتهى هبَا ِإىَل السََّماِء السَّاِبَعِة   فـَيَـُقوُل اَّللَّ
َها َخَلْقتـُُهْم   َها أخرجهم ََترَة ُأْخَرى قَاَل: " فتعاد روحه فيأتيه ملكان فـَُيْجِلَسانِِه َوَأِعيُدوُه ِإىَل اأْلَْرِض فَِإيّنِ ِمنـْ َوِفيَها ُأِعيُدُهْم َوِمنـْ

ْساَلُم فـَيَـ  َ هللا فـَيَـُقوُلوَن َلُه: َما ِديُنَك؟ فـَيَـُقوُل: ِدييِنَ اإْلِ ُجُل الَِّذي بُِعَث ُقواَلِن َلُه: َما َهَذا الرَّ فـَيَـُقوُلوَن َلُه: َمْن رَبَُّك؟ فـَيَـُقوُل: َربِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَيَـُقواَلِن َلُه: َوَما ِعْلُمَك؟ فـَيَـُقوُل: قـََرأْ  ُت ِكَتاَب اَّللَِّ فَآَمْنُت ِبِه َوَصدَّْقُت ِفيُكْم؟ فـَيَـُقول: ُهَو َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َناِدي ُمَناٍد ِمَن السََّماء َأن قد صدق فََأْفِرُشوُه ِمنَ  َيْأتِيِه ِمْن َرْوِحَها   فـَيـُ اجْلَنَِّة َوأَْلِبُسوُه ِمَن اجْلَنَِّة َوافْـَتُحوا َلُه اَبابا ِإىَل اجْلَنَِّة " قَاَل: »فـَ
ْر اِبلَِّذي َيُسرَُّك وُل: أَْبشِ َوِطيِبَها َويـُْفَسُح َلُه يف َقرْبِِه َمدَّ َبَصرِِه« قَاَل: " َوَيَْتِيِه رجل حسن اْلَوْجه حسن الثَِّياب طيب الّريح فـَيَـقُ 

َمُلَك الصَّاِلُح فـَيَـُقوُل: َربِّ َأِقِم َهَذا يـَْوُمَك الَِّذي ُكْنَت ُتوَعُد فـَيَـُقوُل َلُه: َمْن أَْنَت؟ فـََوْجُهَك اْلَوْجه جيَِيء اِبخْلَرْيِ فـَيَـُقوُل: َأاَن عَ 
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نـَْيا َوِإقْـَباٍل ِمَن  السَّاَعَة َربِّ َأِقِم السَّاَعَة َحَّتَّ َأْرِجَع ِإىَل َأْهِلي وَ  َمايل ". قَاَل: " َوِإنَّ اْلَعْبَد اْلَكاِفَر ِإَذا َكاَن يف اْنِقطَاٍع ِمَن الدُّ
ُك اْلَمْوِت َحَّتَّ جَيِْلَس ِر ُثَّ جيَِيُء َملَ اآْلِخَرِة نـََزَل ِإلَْيِه ِمَن السََّماِء َماَلِئَكٌة ُسوُد اْلُوُجوِه َمَعُهُم اْلُمُسوُح فـََيْجِلُسوَن ِمْنُه َمدَّ اْلَبصَ 

ده فينتزعها َكَما ينتزع السفود من  ِعْنَد رَْأِسِه فـَيَـُقوُل: أَيَـّتـَُها النـَّْفُس اخْلَِبيَثُة اْخُرِجي ِإىَل َسَخٍط ِمَن اَّللَِّ " قَاَل: " فـَتـَُفرَُّق يف جس
َيْأُخُذَها فَِإَذا َأَخَذَها مَلْ َيَدُعوَها يف  َها َكأَْننَتِ رِيِح ِجيَفٍة الصُّوف املبلول فـَ َيِدِه َطْرَفَة َعنْيٍ َحَّتَّ جَيَْعُلوَها يف تِْلَك اْلُمُسوِح َوخيرج ِمنـْ

فـَيَـُقوُلوَن: فاَلن ا َهَذا الّروح اخْلَبيث؟  ُوِجَدْت َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض فـََيْصَعُدوَن هِبَا َفاَل مَيُرُّوَن هِبَا َعَلى َمََلٍ ِمَن اْلَماَلِئَكِة ِإالَّ قَاُلوا: مَ 
نـَْيا  -بن ُفاَلٍن  نـَْيا فـَُيْستَـْفَتُح َلُه َفاَل يـُْفَتُح َلُه " ُثَّ قـََرَأ  -ِبَِقْـَبِح َأَْسَائِِه الَّيِت َكاَن ُيَسمَّى هِبَا يف الدُّ َتِهي هبَا ِإىَل السََّماِء الدُّ َحَّتَّ يـَنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ   { اَل تـَُفتَُّح هَلُْم أَبـَْواُب السََّماِء َواَل َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحَّتَّ يَِلَج اجْلََمُل يف سم اخْلياط}   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فـَيَـُقوُل اَّللَّ
ني يف اأَلْرض السُّْفلى فتطرح روحه طرحا اْكتـُُبوا ِكَتابَُه يف ِسجِّ قـََرَأ:    َعزَّ َوَجلَّ:  ُيْشِرْك اِبَّللَِّ } ُثَّ  ِمَن السََّماِء   َوَمْن  َا َخرَّ  َفَكَأَّنَّ

فـَتـَُعاُد ُروُحُه يف َجَسِدِه َوَيَْتِيِه َمَلَكاِن فـَُيْجِلَسانِِه فـَيَـُقواَلِن َلُه: َمْن رَبَُّك:    { فـََتْخطَُفُه الطَّرْيُ َأْو ََتِْوي ِبِه الّريح يف َمَكان سحيق
َما ِديُنَك؟ فـَيَـُقوُل: َهاْه َهاْه اَل َأْدِري فـَيَـُقواَلِن َلُه: َما َهَذا الرَُّجُل الَِّذي بُِعَث ِفيُكْم؟   فـَيَـُقوُل: َهاْه َهاْه اَل َأْدِري فـَيَـُقواَلِن َلُه:

َناِدي ُمَناٍد ِمَن السََّماِء َأن كذب َعبِدي فأفرشوا َلُه ِمَن النَّاِر َوافْـَتُحوا لَ  نَّاِر فـََيْأتِيِه َحرَُّها  ُه اَبابا ِإىَل الفـَيَـُقوُل: َهاْه َهاْه اَل َأْدِري فـَيـُ
لثَِّياِب ُمْننِتُ الّرِيِح فـَيَـُقوُل أَْبِشْر اِبلَِّذي يسوؤك َوََسُوُمَها َوُيَضيَُّق َعَلْيِه َقرْبُُه َحَّتَّ خَتَْتِلَف ِفيِه َأْضاَلُعُه َوَيَْتِيِه رَُجٌل قَِبيُح اْلَوْجِه قَِبيُح ا

 يَـُقوُل: َمْن أَْنَت؟ فـََوْجُهَك اْلَوْجُه جيَِيُء اِبلشَّرِّ فـَيَـُقوُل: َأاَن َعَمُلَك اخْلَِبيُث فـَيَـُقوُل: َربِّ اَل تُِقمِ َهَذا يـَْوُمَك الَِّذي ُكْنَت تُوَعُد فَـ 
 السَّاَعةَ 

لُّ َمَلٍك يف السََّماِء َوفُِتَحْت َلُه أَبـَْواُب  ِإَذا َخَرَج ُروُحُه َصلَّى َعَلْيِه ُكلُّ َمَلٍك َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض وَكُ   َويف ِرَوايَة حَنوه َوزَاد ِفيِه:
ُه يـَْعيِن اْلَكاِفَر َمَع اْلُعُروِق فـَيَـْلَعُنُه ُكلُّ السََّماِء لَْيَس ِمْن َأْهِل اَبٍب ِإالَّ َوُهْم َيْدُعوَن اَّللََّ َأْن يـُْعَرَج ِبُروِحِه ِمْن ِقَبِلِهْم. َوتـُنـْزَُع نـَْفسُ 

َن اَّللََّ َأْن اَل يـُْعرَِج اِء َواأْلَْرِض وَُكلُّ َمَلٍك يف السََّماِء َوتـُْغَلُق أَبـَْواُب السََّماِء لَْيَس ِمْن َأْهِل اَبٍب ِإالَّ َوُهْم َيْدُعو َمَلٍك َبنْيَ السَّمَ 
 ُروَحُه ِمْن قبلهم ". َرَواُه َأمْحد

 ( نحو الرواية األولى. 4753* رواه ابو داود ) (الثانية فيها ضعيفإسناد الرواية األولى صحيح، وإسناد الرواية األلباني: )* 
 

 بَاب غسل الْمَيِّت وتكفينه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَحََل َجَنازََة َسْعِد اْبن مَعاذ َبني العمودين :شرح الّسنة َوَقْد َرَوى يف  [ 216]  -  1671  . َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

 (األلباني: فيه الواقدي، وهو كذاب.).(  في شرح السنة 1488 رقم:ضعيف.  : شعيب* )
 

َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَراَن اِبْلِقَياِم يف اجْلَِنازَِة، ُثَّ َجَلَس بـَْعَد َذِلَك َوَأَمَراَن " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َوَعْن َعِليٍّ قَاَل:  [ 217]  -  1682
 . َرَواُه َأمْحد اِبجْلُُلوِس "

 حسن(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 623رقم:  .حديث صحيح، وهذا إسناد حسن* )شعيب:  
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [ 218]   -   1685 "ِإَذا َمرَّْت ِبُكْم ِجَنازَُة يـَُهوِديٍّ َأْو َنْصَراينٍّ َأْو َوَعْن َأِب ُموَسى َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َا تـَُقوُموَن ِلَمْن َمَعَها ِمَن اْلَماَلِئكَ   َرَواُه َأمْحد  .ِة "ُمْسِلٍم فـَُقوُموا هَلَا، فـََلْسُتْم هَلَا تـَُقوُموَن، ِإَّنَّ
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 َضِعيف(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 19491رقم:  صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  
 

يـَْعَمْل َخِطيَئةا َقطُّ   [ 219]   -   1689 َفَسِمْعُتُه يـَُقوُل:   ، َوَعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب قَاَل: َصلَّْيُت َورَاَء َأِب ُهَريـَْرَة َعَلى َصيبٍّ مَلْ 
 اللَُّهمَّ َأِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقرْب. َرَواُه َمالك

 َصِحيح(األلباني: إسناده )الموطأ.(  18-588رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

 بَاب دفن الْمَيِّت 
اِبْلَمِديَنِة رَُجاَلِن َأَحُدُُهَا يـَْلَحُد َواآْلَخُر اَل يـَْلَحُد. فـََقاُلوا: أَيُـُّهَما َجاَء َأوَّالا َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ قَاَل: َكاَن    [220]  -   1700

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َرَواُه يف َشْرِح الّسنة ،َفَجاَء الَِّذي يـَْلَحدُ  ،َعِمَل َعَمَلهُ   فـََلَحَد ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 في سنن ابن ماجه. 1628* ينظر حديث رقم  (إلرساله. َضِعيفاأللباني: إسناده ) في شرح السنة.( 1510* )شعيب: رقم: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِقَبِل رَْأِسِه. َرَواُه الشَّاِفعِ  [ 221]  -  1705  ي َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ُسلَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َضِعيف( األلباني: إسناده ).( في مسند الشافعي 600رقم: إسناده ضعيف. * )الهاللي: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم حثا َعَلى اْلَميِّتِ  [ 222]  -  1708 َثاَلَث َحثـََياٍت بَِيَدْيِه  َوَعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد َعْن أَبِيِه ُمْرَسالا َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
يعاا   ِعيُّ من قـَْوله: »رش« َوأَنَُّه َرشَّ َعَلى َقرْبِ اْبِنِه ِإبـَْراِهيَم َوَوَضَع َعَلْيِه َحْصَباَء. َرَواُه يف َشْرِح السُّنَِّة َوَرَوى الشَّافِ َجَِ

 في شرح السنة.(   1515رقم: إسناده ضعيف. )شعيب: * 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاَن الَِّذي َرشَّ اْلَماَء َعَلى َقرْبِِه ِباَلُل    َوَعن  [223]  -  1710 ْبُن َراَبٍح ِبِقْربٍَة َجابر قَاَل: ُرشَّ َقرْبُ النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ يف َداَلِئل النـُّبـُوَّ   ة َبَدَأ ِمْن ِقَبِل رَْأِسِه َحَّتَّ انـْتَـَهى ِإىَل رِْجَلْيِه. َرَواُه اْلبَـيـْ

 )اإلتمام: فيه الواقدي متهم.(.( دالئل النبوةفي  3/411)رقم: * 
 

َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »  [ 224]   -   1717  ُ ْعُت النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ِإَذا َماَت َأَحدُُكْم َفاَل حَتِْبُسوُه  َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر قَاَل: َسَِ
ْقَرْأ ِعْنَد رَْأِسِه فَاحِتَُة اْلِكَتاِب َوِعْنَد رِْجَلْيِه ِبَامتَِة اْلبَـَقَرةِ  ميَان. َوقَاَل:  .َقرْبِِه«  يف َوَأْسرُِعوا ِبِه ِإىَل َقرْبِِه َوْليـُ َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ َرَواُه اْلبَـيـْ

 ْوُقوف َعَلْيهِ َوالصَِّحيح أَنه مَ 
 ( . والموقوف ال يصح.جدا َضِعيف هإسناداأللباني: ) في الشعب.( 8854رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمتَِّكئاا َعَلى َقرْبٍ فـََقاَل: اَل    [ 225]   -  1721 تؤذ َصاحب َهَذا َوَعْن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم قَاَل: رَآين النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
 اْلَقرْب َأوال تؤذه. َرَواُه َأمْحد 

   .(مسندال  في 39/  24009رقم:  .إسناده صحيح: شعيب* )
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 الْبكاء على الْمَيِّت 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  [ 226]  -  1733 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَجٌب ِلْلُمْؤِمِن: ِإْن »َوَعْن َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص َرِضَي اَّللَّ

  «.  ُكلِّ َأْمرِِه َحَّتَّ يف اللُّْقَمِة يـَْرفـَُعَها ِإىَل يف اْمَرأَتِهِ فاملؤمن يـُْؤَجُر يف   ،َوِإْن َأَصابـَْتُه ُمِصيَبٌة محََِد اَّللََّ َوَصرَبَ   ،َأَصابَُه َخرْيٌ محد هللا َوَشَكرَ 
ميَان  َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

*هناك اختالف في   َصِحيح(األلباني: إسناده  )  في شعب اإليمان.(  4168رقم:  إسناده قوي، ورجاله موثقون.  :  محقق الشعب* )
 اللفظ عن ما هو مثبت في الشعب.

 

َعَلْيِه َوَسلََّم فـََبَكِت النَِّساء  [227]  -   1748  ُ َفجعل ُعَمُر    ،َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َماَتْت زَيـَْنُب بِْنُت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه َوقَاَل: »مهال اَي عمر« ،َيْضِرهُبُنَّ ِبَسْوِطهِ  ُكنَّ َونَِعيَق الشَّْيطَاِن  ُثَّ قَاَل:   ،فََأخََّرُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اْبِكنَي، َوِإايَّ

 َرَواُه َأمْحد  . ، َوَما َكاَن ِمَن الَيِد َواللَِّساِن، َفِمَن الشَّْيطَاِن ""، ُثَّ قَاَل: " ِإنَُّه َمْهَما َكاَن ِمَن الَعنْيِ َواْلَقْلِب، َفِمَن هللِا، َوِمَن الرَّمْحَةِ 
 َضِعيف( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 2127رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه اْبٌن َلُه. فَـ   [ 228]   -   1756 : َأنَّ رَُجالا َكاَن َيَْيت النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَعْن قـُرََّة اْلُمَزينِّ َقاَل َلُه النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُه، فـََفَقَدُه النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل " َما فـََعَل اْبُن ُفاَلٍن؟ " َأحتُِبُُّه؟ " فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َأَحبََّك هللاُ َكَما ُأِحبُّ َوَسلََّم:  

ِة، ِإالَّ َوَجْدتَُه يتَ اَبابا ِمْن أَبـَْواِب اجْلَنَّ " قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َماَت، فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَبِيِه: " َأَما حتُِبُّ َأْن اَل َتَْ 
َتِظُرَك؟ " فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللِا، أََلُه َخاصَّةا َأْم ِلُكلَِّنا؟ قَاَل: " َبْل ِلُكلُِّكْم "  . َرَواُه َأمْحد يـَنـْ

 َصِحيح(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 15595رقم:  إسناده صحيح* )شعيب: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [229]   -   1759 "َما ِمْن ُمْسِلٍم، َوال ُمْسِلَمٍة ُيَصاُب مبُِصيَبٍة،  َوَعِن احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليٍّ َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
َلُه ِعْنَد َذِلَك، فََأْعطَاهُ فـَُيْحِدُث ِلَذِلَك اْسرِتَْجاعاا، إِ   - قَاَل َعبَّاٌد: َقُدَم َعْهُدَها    - فـََيْذُكُرَها َوِإْن طَاَل َعْهُدَها   ِمْثَل   ال َجدََّد هللاُ 

ميَان  . َأْجرَِها يـَْوَم ُأِصيَب هِبَا " َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـيـْ
 .1600* رواه ابن ماجه بنحوه برقم َضِعيف( إسناده األلباني: )  في مسند أحمد.( 1734رقم:  جدا.إسناده ضعيف * )شعيب:   

 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا انـَْقَطعَ   [ 230]   -   1760  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ  ِشْسُع َأَحدُِكْم َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ
َهِقّي يف شعب اإْلِميَان .فـَْلَيْسرَتِْجْع فَِإنَُّه ِمَن املصائب«  َرَواُه اْلبَـيـْ

  في الشعب.( 9244رقم: إسناده ضعيف جدا. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوسَ   [231]  -   1761 ْعُت َأاَب اْلَقاِسِم َصلَّى اَّللَّ ْرَداِء يـَُقوُل: َسَِ ْعُت َأاَب الدَّ ْرَداِء قَاَلْت: َسَِ ِإنَّ هللَا لََّم يـَُقوُل: "  َوَعْن أُمِّ الدَّ
  اْحَتَسُبوا،َوِإْن َأَصاهَبُْم َما َيْكَرُهوَن    هللَا،بُّوَن َْيَْمُدوَن  ِإيّنِ اَبِعٌث ِمْن بـَْعَدَك أُمَّةا ِإَذا َأَصاهَبُْم َما ْيُِ   ِعيَسى،تـََباَرَك َوتـََعاىَل قَاَل: اَي  

،َواَل ِحْلَم َواَل ِعْلَم. فـََقاَل: اَي    َوَصرَبُوا، ". َرَواُُهَا   َواَل ِحْلَم َواَل ِعْلَم؟ قَاَل: ُأْعِطيِهْم ِمْن ِحْلِمي َوِعْلِمي  هَلُْم،َكْيَف َيُكوُن َهَذا    َربِّ
هَ  ميَان اْلبَـيـْ  ِقيُّ يف شعب اإْلِ
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   في الشعب.( 9480رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

 بَاب زِيَارَة الْقُبُور 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن زَاَر   [ 232]   -   1768 أَبـََوْيِه َأْو َأَحِدُِهَا َقرْبَ  َوَعْن حُمَمَِّد ْبِن النـُّْعَماِن يـُْرَفُع احْلَِديَث ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

ميَان ُمْرسال .ُغِفَر َلُه وَُكِتَب بـَرًّا« ،يف ُكلِّ َُجَُعةٍ  َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ
 َمْوُضوع(األلباني: حديث ) في الشعب.( 7522رقم: موضوع.  : محقق الشعب* )

 

ُكْنُت َأْدُخُل بـَْييِت الَِّذي ُدِفَن ِفيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأِب فََأَضُع ثـَْوِب،  َوَعن َعاِئَشة قَاَلْت:    [233]  -   1771
َا ُهَو َزْوِجي َوَأِب، فـََلمَّا ُدِفَن ُعَمُر َمَعُهْم فـََوهللِا َما َدَخْلُتُه ِإالَّ َوَأاَن مَ   . َرَواُه َأمْحد ْشُدوَدٌة َعَليَّ ثَِياِب، َحَياءا ِمْن ُعَمرَ َوَأُقوُل ِإَّنَّ

 َصِحيح( رجاله رجال ال)األلباني:  في مسند أحمد.( 25660رقم:  أثر إسناده صحيح على شرط الشيخين.* )شعيب:   
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1793   -   [234 ]    ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َما َخاَلَطِت الزََّكاُة  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها قَاَلْت: َسَِ َعنـْ
َأْهَلَكْتُه« ِإالَّ  َعَليْ   .َماالا َقطُّ  َقْد َوَجَب  َيُكوُن  َوزَاَد قَاَل:  َواحْلَُمْيِديُّ  ََتِرخِيِه  َواْلُبَخاِريُّ يف  َفاَل خُتْرِْجَها  َرَواُه الشَّاِفِعيُّ  َك َصَدَقٌة 

تَـَقى اْلُمنـْ يف  َهَكَذا  اِبْلَعنْيِ  الزََّكاِة  تعلق  يرى  من  ِبِه  اْحَتجَّ  َوَقِد  احْلاََلَل.  احْلََراُم   فـَيـُْهِلُك 
َبٍل ِبِِْسَناِدِه ِإىَل َعاِئَشَة. َوقَا ميَاِن َعْن َأمْحََد ْبِن َحنـْ َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ تـَْفِسريُُه َأنَّ الرَُّجَل َيَُْخُذ    «:َل َأمْحَُد يف »َخاَلَطتْ َوَرَوى اْلبَـيـْ

َا ِهَي لْلُفَقَراء  . الزََّكاَة َوُهَو ُموِسٌر َأو َغيِن َوِإَّنَّ
 َضِعيٌف( سناده األلباني: إ)* 

 

 بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَ  َوَعنْ  [ 235]  -  1803 َا َأَمَرُه  ُموَسى ْبِن طَْلَحَة قَاَل: ِعْنَداَن ِكَتاُب ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ اَل: ِإَّنَّ

 ح الّسنة َوالتَّْمِر. ُمْرسل َرَواُه يف شر  ،َوالزَّبِيبِ  ،َوالشَِّعريِ  ،َأْن َيَُْخَذ الصََّدَقَة ِمَن احْلِْنطَةِ 
   في شرح السنة.( 1579رقم: منقطع. * )شعيب:  

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »لَْيَس يف اخْلَْضَراَواِت َصَدقَةٌ  َعنْ  [ 236]  -  1813 َواَل يف  ، َواَل يف اْلَعَرااَي َصَدَقةٌ  ،َعِليٍّ َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
َهِة َصَدَقٌة«  ،َواَل يف اْلَعَواِمِل َصَدَقةٌ   ، َأَقلَّ ِمْن ََخَْسِة َأْوُسٍق َصَدَقةٌ  َهُة اخْلَيل َواْلِبغَال َواْلَعِبيد. َرَواُه قَ   . َواَل يف اجْلَبـْ اَل الصَّْقُر: اجْلَبـْ

 الدَّارَُقْطيِنّ 
)رقم:   الدارقطني  1907*  سنن  وقال األلباني:  ).(  في  بالمقلوبات،  األثبات  عن  يأتي  حبان:  ابن  قال  حبيب،  بن  الصقر  فيه 

 ( الدارقطني: ال يكاد يعرف.
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَشْيٍء.    ،َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل أََتى ِبَوَقِص اْلبَـَقرِ   ،طَاُوسٍ   َوَعنْ   [237]  -  1814 فـََقاَل: مَلْ َيَُْمْرين ِفيِه النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
ُلِغ اْلَفرِيَضةَ   َرَواُه الدَّارَُقْطيِنُّ َوالشَّاِفِعيُّ َوقَاَل: اْلَوَقُص َما مَلْ يـَبـْ

 .( في مسند الشافعي 702رقم: إسناده ضعيف، النقطاعه. : ياسين* )
 

 بَاب مِمَّن لَا حتل لَهُ الصَّدَقَة 
َشِرَب ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه لَبَـناا فََأْعَجَبُه قَاَل: ِللَِّذي َسَقاُه: ِمْن أَْيَن َلَك  َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم قَاَل:    [238]  -   1836

يل ِمْن أَْلَباَِّنَا، َفَجَعْلُتُه يف وَن، َفَحَلُبوا  َهَذا اللَََّبُ؟ فََأْخرَبَُه أَنَُّه َوَرَد َعَلى َماٍء، َقْد ََسَّاُه، فَِإَذا نـََعٌم ِمْن نـََعِم الصََّدَقِة، َوُهْم َيْسقُ 
ميَانِ  فَاْستَـَقاُه. ِسَقاِئي، َوُهَو َهَذا، فََأْدَخَل ُعَمُر َيَدُه،  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه َماِلٌك َواْلبَـيـْ

 َضِعيف(األلباني: )  في الشعب.( 5387رقم: رجاله موثقون. : محقق الشعب* )
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 لَهُ الْمَسْأَلَة وَمن حتل لَهُ بَاب من لَا حتل  
َع يـَْوَم َعَرَفَة رَُجالا َيْسَأُل النَّاسَ   َوَعنْ   [239]  -  1855 ُ َعْنُه أَنَُّه َسَِ فـََقاَل: َأيف َهَذا اْليَـْوِم: َويف َهَذا اْلَمَكاِن   ،َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ

 تْسَأل من يغر هللا؟ فخفقه اِبلدرِة. َرَواُه رزين 
 (اإلتمام: رواه رزين موقوفا على علي.)* 

 

اَيَس ِغَنا   ، عمر َرِضي هللا َعنُه قَاَل: تـَْعَلُمنَّ أَيُـَّها النَّاُس َأنَّ الطََّمَع فـَْقرٌ   َوَعن  [ 240]   -   1856 َوَأنَّ اْلَمْرَء ِإَذا يَِئَس   ،َوَأنَّ اإْلِ
 َعن َشْيء اْستغَن َعنُه. َرَواُه رزين

 (اإلتمام: رواه رزين موقوفا على عمر.)* 
 

:  َوَعنْ  [241]  - 1858 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْشرَتُِط َعَليَّ ئاا "  َأِب َذرٍّ قَاَل: َدَعاين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ "َأْن اَل َتْسَأَل النَّاَس َشيـْ
َتْأُخَذُه "  مْحَدُ َرَواُه أَ  . قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: "َواَل َسْوَطَك ِإْن َيْسُقْط ِمْنَك، َحَّتَّ تـَْنِزَل ِإلَْيِه فـَ

   في مسند أحمد.( 21509رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   
 

 بَاب الْإِنْفَاق وكراهية الْإِمْسَاك 
ُ َعَليْ   َوَعن  [ 242]   -   1880 ِه َوَسلََّم موىل لُعْثَمان َرِضي هللا َعنُه قَاَل: ُأْهِدَي أِلُمِّ َسَلَمَة ُبْضَعٌة ِمْن حَلٍْم وََكاَن النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ِة اْلبَـْيِت. َوَجاَء َساِئٌل فـََقاَم يـُْعِجُبُه اللَّْحُم فـََقاَلْت ِلْلَخاِدِم: َضِعيِه يف اْلبَـْيِت َلَعلَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ َم َيَُْكُلُه فـََوَضَعْتُه يف َكوَّ
ُ ِفيَك. َفَذَهَب السَّاِئُل َفَدَخَل ا ُ ِفيُكْم. فـََقاُلوا: اَبَرَك اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل:  َعَلى اْلَباِب فـََقاَل: َتَصدَُّقوا اَبَرَك اَّللَّ لنَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَذِلِك    .َأمَّ َسَلَمَة َهْل ِعْندَُكْم َشْيٌء َأْطَعُمُه؟«  »ايَ  فـََقاَلْت: نـََعْم. قَاَلْت ِلْلَخاِدِم: اْذَهيب فَأََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِة ِإالَّ ِقْطَعَة َمْرَوٍة فـََقاَل النَّ  يب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: »فَِإن َذِلك اللَّْحَم َعاَد َمْرَوةا ِلَما مَلْ تـُْعُطوُه  اللَّْحِم. َفَذَهَبْت فـََلْم ُتَِْد يف اْلَكوَّ

َهِقّي يف َداَلِئل النـُّبـُوَّة  .السَّاِئَل«  َرَواُه اْلبَـيـْ
 )اإلتمام: ضعيف لجهالة مولى عثمان.(.( دالئل النبوةفي  300/ 6)رقم: * 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َوَعن  [243]   -  1881 ُهَما قَاَلْت: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ ؟ اْبن َعبَّاس َرِضي هللا َعنـْ " َأال ُأْخرِبُُكْم ِبَشرِّ النَّاِس َمْنزالا
 د . َرَواُه َأمحْ " قَاَل: قـُْلَنا: بـََلى اَي َرُسوَل هللِا. قَاَل: " الَِّذي ُيْسَأُل اِبهلِل، َوال يـُْعِطي ِبِه "

   في مسند أحمد.( 2927رقم:  إسناده صحيح.* )شعيب:   
 

َ َوَعْن َأِب َذرٍّ أَنَُّه اْسَتْأَذَن َعَلى ُعْثَماَن فََأِذَن َلُه َوبَِيِدِه َعَصاُه فـََقاَل ُعْثَماُن:    [ 244]  -   1882 اَي َكْعُب، ِإنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن تـُُويفِّ
، َفَما تـََرى ِفيِه؟ فـََقاَل: ِإْن َكاَن َيِصُل ِفيِه َحقَّ هللِا َفال ِبََْس َعَلْيِه. ْعُت   َوتـََرَك َماالا فـََرَفَع أَبُو َذرٍّ َعَصاُه َفَضَرَب َكْعباا، َوقَاَل: َسَِ

، َأَذُر َخْلِفي ِمْنُه ِستَّ َأَواٍق "  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " َما ُأِحبُّ َلْو َأنَّ يل َهَذا اجْلََبَل َذَهباا أُْنِفُقُه َويـُتَـ  َقبَُّل ِمينِّ
ْعَتُه أَْنُشُدَك   َرَواُه َأمْحد  .؟ قَاَل: نـََعمْ -َثالَث َمرَّاٍت  - هللَا اَي ُعْثَماُن، َأَسَِ
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إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.(  453رقم:  إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وجهالة مالك بن عبد هللا الزبادي.* )شعيب:  
 َصِحيح(

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنِدي يف َمرضه ِستَّةُ  َوَعنْ  [245]  -  1884 َها قَاَلْت: َكاَن ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ َداَنِنرَي َأْو  َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
َعةٌ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن أُفـَّرِقـََها  ،َسبـْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َفَشَغَليِن َوَجُع َنيبُّ   ،فََأَمَرين َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها: »َما   ، اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُثَّ َسأََليِن َعنـْ

َعة؟« قلت: اَل َوهللا لقد َكاَن َشَغَليِن َوَجُعكَ  تَُّة َأِو السَّبـْ َفَدَعا هِبَا ُثَّ َوَضَعَها يف َكفِِّه فـََقاَل: »َما َظنُّ َنيبِّ اَّللَِّ َلْو لَِقَي  ،فـََعَلِت السِّ
 َرَواُه َأمْحد  . َعزَّ َوَجلَّ َوَهِذِه ِعْنَدُه؟«اَّللََّ 
 .(  مسند أحمدفي  24733رقم:  .إسناده ضعيف بهذه السياقة)شعيب: * 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى ِباَلٍل  [ 246]  -  1885 ُ َعْنُه َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ َوِعْنَدُه ُصرْبٌَة ِمْن مَتٍْر فـََقاَل: َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ
نََّم يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَْنِفْق ِباَلُل َواَل »َما َهَذا اَي ِباَلُل؟« قَاَل: َشْيٌء ادََّخْرتُُه ِلَغٍد. فـََقاَل: »َأَما خَتَْشى َأْن تـََرى َلُه َغداا ِبارا يف اَنر َجهَ 

 خَتَْش من ِذي اْلَعْرش إقالال«
 ( لطرقه َصِحيحٌ األلباني: )  في الشعب.( 3067رقم: إسناده حسن. : شعبمحقق ال* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َوَعنْ   [247]  -   1886 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَمْن    َشَجَرٌة يف اجْلَنَِّة،  »السََّخاءُ َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ
َها، فـََلْم َيرْتُْكُه اْلُغْصُن َحَّتَّ يُْدِخَلُه اجْلَنََّة، َوالشُّحُّ َشَجَرٌة يف النَّ  َها،  َكاَن َسِخيًّا َأَخَذ ِبُغْصٍن ِمنـْ اِر، َفَمْن َكاَن َشِحيحاا َأَخَذ ِبُغْصٍن ِمنـْ

ميَانَرَواُُهَا ا . «فـََلْم َيرْتُْكُه اْلُغْصُن َحَّتَّ يُْدِخَلُه النَّارَ  َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  ْلبَـيـْ
   في الشعب.( 10377رقم: ضعيف جدا. : محقق الشعب* )

 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَبِدُروا اِبلصََّدَقةِ   [ 248]   -  1887  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ فَِإنَّ اْلَباَلَء اَل   َوَعْن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ
 َرَواُه َرزِينٌ  .يـََتَخطَّاَها«

 (جدا  َضِعيفٌ إسناده )األلباني: * 
 

 بَاب فضل الصَّدَقَة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّ   [249]   -  1925 َع َرُسوَل اَّللَِّ َوَعْن َمْرَثِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: َحدََّثيِن بـَْعِض َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُه َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:   َرَواُه َأمْحد  . " ِإنَّ ِظلَّ اْلُمْؤِمِن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َصَدقـَُتُه "َصلَّى اَّللَّ
 (إسناده صحيح)األلباني:  في مسند أحمد.( 18043رقم:  حديث صحيح، وهذا إسناد حسن* )شعيب:  

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َوسََّع َعَلى ِعَياِلِه يف    [250]  -  1926   ،النـََّفَقِة يـَْوَم َعاُشورَاءَ َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َسائَِر َسَنِتِه«  قَاَل ُسْفَياُن: ِإانَّ َقْد جربناه فوجدانه َكَذِلك. َرَواُه رزين  .َوسََّع اَّللَّ

ضعيف من جميع طرقه، وحكم عليه شيخ اإلسالم )األلباني:    في شعب اإليمان.(  3513رقم:  إسناده ضعيف.  :  محقق الشعب* )
 .( بالوضع فما أبعد
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ميَاِن َعْنُه َوَعْن أب ُهَريـَْرة َوأب سعيد َوَجاِبر َوَضعفه [ 251]  -  1927 َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َوَرَوى اْلبَـيـْ
 ( من جميع طرقه. َضِعيفاأللبني: حديث ) في شعب اإليمان.( 3514 3512 3514رقم: أسانيدها ضعيفة. : محقق الشعب* )

 

ٌة َوِعْنَد اَّللَِّ َأِب أَُماَمَة قَاَل: قَاَل أَبُو َذرٍّ: اَي َنيبَّ اَّللَِّ َأرَأَْيَت الصََّدَقُة َماَذا ِهَي؟ قَاَل: »َأْضَعاٌف ُمَضاَعفَ  َوَعنْ  [ 252]  -  1928
 َرَواُه َأمْحد .اْلَمزِيُد«

  في مسند أحمد.( 22288رقم:  .إسناده ضعيف جداً * )شعيب:   
 

 الصَّدَقَة بَاب أفضل  
ا َجائِعاا«   َوَعنْ   [ 253]   -   1946 ُتْشِبَع َكِبدا َأْن  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفَضُل الصََّدَقِة   ُ َرَواُه    .أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ميَانِ  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  اْلبَـيـْ
 ضعيف( اإلتمام: ) في الشعب.( 3095 رقم: .إسناده ضعيف: محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "    [254]  -  1963 َياُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن ِلْلَعْبِد فيَـُقوُل َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الصِّ
، ِإيّنِ َمنَـْعُتُه الطََّعاَم  َياُم: َأْي َربِّ  َشفََّعانِ َوالشََّهَواِت اِبلنـََّهاِر َفَشفِّْعيِن ِفيِه، َويـَُقوُل اْلُقْرآُن: َمنَـْعُتُه النـَّْوَم اِبللَّْيِل َفَشفِّْعيِن ِفيِه فـَيُ الصِّ

ميَان َهِقّي يف شعب اإْلِ  ". َرَواُه اْلبَـيـْ
 َصِحيح(حسن اإلتمام: ) في الشعب.( 1839رقم: إسناده فيه من لم أعرفه، والحديث حسن. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف آِخِر يـَْوٍم ِمْن َشْعَباَن فـََقاَل: "اي أَيُـَّها النَّاُس َوَعن سلَمان قَاَل:    [ 255]   -   1965 َخطَبَـَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َلٌة َخرْيٌ  ِمْن أَْلِف َشْهٍر، َجَعَل هللاُ ِصَياَمُه َفرِيَضةا، َوِقَياَم لَْيِلِه َتَطوُّعاا، َمْن تـََقرََّب    َقْد َأظَلَُّكْم َشْهٌر َعِظيٌم، َشْهٌر ُمَباَرٌك، َشْهٌر ِفيِه لَيـْ

ِسَواُه، َوُهَو  ى َسْبِعنَي َفرِيَضةا ِفيَما  ِفيِه ِبَْصَلٍة ِمَن اخْلرَْيِ َكاَن َكَمْن َأدَّى َفرِيَضةا ِفيَما ِسَواُه، َوَمْن َأدَّى َفرِيَضةا ِفيِه َكاَن َكَمْن َأدَّ 
َر ِفيِه َصائِماا َكاَن َلُه َمْغِفَرةا ِلُذنُوِبِه، َوِعْتَق  َشْهُر الصَّرْبِ، َوالصَّرْبُ ثـََوابُُه اجْلَنَُّة، َوَشْهُر اْلُمَواَساِة، َوَشْهٌر يـَُزاُد يف ِرْزِق اْلُمْؤِمِن، َمْن َفطَّ 

َبِتِه ِمَن النَّاِر، وََكاَن َلُه ِمْثُل َأْجرِ  َقَص ِمْن َأْجرِِه َشْيٌء " قـُْلَنا: اَي َرُسوَل هللِا، لَْيَس ُكلَُّنا جيَُِد َما يـُْفِطُر الصَّائِ رَقـَ َم،  ِه ِمْن َغرْيِ َأْن يـُنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يـُْعِطي هللاُ َهَذا الثَـَّواَب َمْن َفطََّر َصائِماا َعَلى َمْذَقةِ  َلََبٍ َأْو مَتَْرٍة َأْو َشْربٍَة ِمْن َماٍء، َوَمْن   فـََقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ٌة، َوَأْوَسطُُه َمْغِفَرٌة، َوآِخُرُه ِعْتٌق ِمَن النَّاِر َأْشَبَع َصائِماا َسَقاُه هللاُ ِمْن َحْوِضي َشْربَةا اَل َيْظَمأُ َحَّتَّ َيْدُخَل اجْلَنََّة، َوُهَو َشْهٌر َأوَّلُُه َرمحَْ 
َهِقيّ  . َِمُْلوِكِه ِفيِه َغَفَر هللاُ َلُه َوَأْعتَـَقُه ِمَن النَّاِر " َمْن َخفََّف َعنْ   َرَواُه اْلبَـيـْ

 َضِعيف( إسناده األلباني: ) في الشعب.( 3336رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

1966   -  [256]    ُ َوَأْعَطى   ، َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل َشْهُر رََمَضاَن َأْطَلَق ُكلَّ َأِسريٍ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيّ   ُكلَّ َساِئٍل. َرَواُه اْلبَـيـْ

 َضِعيف جدا( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 3357رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    َوَعنِ   [ 257]   -  1967 " ِإنَّ اجْلَنََّة لتَـزَّْخَرُف ِلَرَمَضاَن ِمْن رَْأِس احْلَْوِل ِإىَل َحْوٍل اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
َرْت ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة َعَلى احْلُوِر اْلِعنِي، فـَيَـُقْلَن: اَي قَاِبٍل "، قَاَل: " فَِإَذا َكاَن َأوَُّل يـَْوٍم ِمْن رََمَضاَن َهبَّْت رِيٌح ِمْن حَتِْت اْلَعْرِش فَنشَ 

نـَُنا َوتُِقرُّ َأْعيـُنَـُهْم بَِنا "  ، اْجَعْل لََنا ِمْن ِعَباِدَك َأْزَواجاا تـََقرُّ هِبِْم َأْعيـُ َهِقيُّ اأْلََحاِديَث الثَّاَلثََة يف ُشَعِب اإْلِميَانِ َربِّ  . َرَوى اْلبَـيـْ
 ضعيف جدا( اإلتمام: ) في الشعب.( 3360رقم: إسناده ضعيف. : شعبمحقق ال* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »يـُْغَفُر أِلُ   َوَعنْ   [258]  -   1968 ُ َعْنُه قَاَل: َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ َلٍة يف َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ مَِّتِه يف آِخِر لَيـْ
َلُة اْلَقْدِر؟ قَاَل: »اَل  ،ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  .رََمَضاَن« َا يـَُوىفَّ أجره ِإذا قضى عمله«َوَلِكنَّ اْلَعاِملَ  ،َأِهَي لَيـْ  َرَواُه َأمْحد . ِإَّنَّ

 ضعيف(اإلتمام: )  في مسند أحمد.( 7917رقم:  .إسناده ضعيف جداً * )شعيب:   
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 بَاب فِي مسَائِل مُتَفَرِّقَة من كتاب الصَّوْم 
 

ُ َعَلْيِه َوسلم: »من َفطََّر َصائِماا َأْو َجهََّز َغاِزايا فـََلُه ِمْثُل َوَعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   [259]   -   1992 َصلَّى اَّللَّ
ميَاِن َوحُمِْيي الّسنة يف شرح الّسنة َوقَاَل َصِحيح  .َأْجرِِه« َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 َصِحيٌح( األلباني: ) في الشعب.( 3667رقم: إسناده ال بأس به. : محقق الشعب* )
 

 بَاب تَنْزِيه الصَّوْم 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [260]  -  2014 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »َكْم ِمْن َصائٍِم لَْيَس َلُه ِمْن  َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ

 َرَواُه الدَّارِميّ   . َلُه ِمْن ِقَياِمِه ِإالَّ السََّهُر«ِصَياِمِه ِإالَّ الظََّمأُ، وََكْم ِمْن قَائٍِم لَْيسَ 
 (إسناده جيداأللباني: ) في سنن الدارمي.( 2762رقم:  .إسناده حسن ولكن الحديث صحيح* )الداراني: 

 

 بَاب الْقَضَاء 
َأْو ُيَصلِّي َأَحٌد َعْن َأَحٍد؟ فـَيَـُقوُل: اَل   ،َماِلٍك بـََلَغُه َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن ُيْسَأُل: َهْل َيُصوُم َأَحٌد َعْن َأَحدٍ   َعنْ   [ 261]   - 2035

 َواَل ُيَصلِّي َأَحٌد َعْن أحد. َرَواُه يف اْلُمَوطَّأ ،َيُصوُم َأَحٌد َعْن َأَحدٍ 
 إسناده منقطع، ولكن وصله البيهقي في السنن بسند صحيح( اإلتمام: )الموطأ.(  43 -738رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُصوُم يـَْوَم السَّْبِت َويـَْوَم اأْلََحِد َأْكثـََر َما َيصُ   َوَعْن أُمِّ َسَلَمةَ   [262]  -  2068 وُم قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
مِ ِمَن  َُما يـَْوَما ِعيٍد ِلْلُمْشرِِكنيَ  ،اأْلَايَّ  َرَواُه َأمْحد .فََأاَن ُأِحبُّ َأن أخالفهم« ،َويـَُقوُل: »ِإَّنَّ

 ضعيف(اإلتمام: ) في مسند أحمد.( 26750رقم:  .إسناده حسن* )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: » َوَعنْ  [263]  -  2074 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َمْن َصاَم يـَْوماا اْبِتغَاَء َوْجِه هللِا َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ
 َواُه َأمْحدرَ   .َهرِماا«َعزَّ َوَجلَّ، بـَعََّدُه هللاُ ِمْن َجَهنََّم َكبـُْعِد ُغَراٍب طَاَر َوُهَو فـَْرٌخ َحَّتَّ َماَت 

 ضعيف(اإلتمام: ) في مسند أحمد.( 10808رقم:  إسناده ضعيف.* )شعيب:   
 

ميَاِن َعْن َسَلَمَة بن قيس  َوَرَوى  [ 264]  -  2075 َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  اْلبَـيـْ
  في شعب اإليمان.( 3318رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

 التَّطَوُّع بَاب فِي االفطار من  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَغَداَء َعن بـَُرْيَدة قَاَل:    [265]  -  2082 َدَخَل ِباَلٌل َعَلى َرُسوِل هللِا َوُهَو يـَتَـَغدَّى، فـََقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َنَُْكُل ِرْزقـََنا َوَفَضَل ِرْزُق ِباَلٍل يف اجْلَنَِّة،  اَي ِباَلُل "، قَاَل: ِإيّنِ َصائٌِم اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل هللِا صَ  لَّى اَّللَّ
ميَ  . َأَشَعْرَت اَي ِباَلُل ": " ِإنَّ الصَّائَِم ُيَسبُِّح ِعظَاُمُه، ويْستَـْغِفُر َلُه اْلَماَلِئَكُة َما َأَكَل ِعْنَدُه " َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  ان َرَواُه اْلبَـيـْ
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 موضوع(اإلتمام: ) في الشعب.( 3314رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

 بَاب لَيْلَة الْقدر 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َوَعنْ   [ 266]   -   2096 َلُة اْلَقْدِر نـََزَل ِجرْبِيُل َعَلْيِه    أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ السَّاَلُم يف " ِإَذا َكاَن لَيـْ

يـَْوُم ِعيِدِهْم، يـَْعيِن يـَْوَم ِفْطرِِهْم، اَبَهى   َكْبَكَبٍة ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُيَصلُّوَن َعَلى ُكلِّ َعْبٍد قَائٍِم َأْو قَاِعٍد َيْذُكُر هللَا َعزَّ َوَجلَّ، فَِإَذا َكانَ 
رٍي َوىفَّ َعَمَلُه؟، قَاُلوا: رَبَـَّنا َجَزاُؤُه َأْن يُوىَف َأْجَرُه، قَاَل: َماَلِئَكيِت َعِبيِدي َوِإَماِئي هِبِْم َماَلِئَكَتُه، فـََقاَل: اَي َماَلِئَكيِت َما َجَزاُء َأجِ 

أَلُِجيبَـنـَُّهْم، فـَيَـُقوُل: اْرِجُعوا ْرتِفاِع َمَكاين َقَضْوا َفرِيَضيِت َعَلْيِهْم، ُثَّ َخَرُجوا ِيِعجُّوَن ِإيَلَّ اِبلدَُّعاِء، َوِعزَّيت َوَجاَليل وََكَرِمي َوُعُلوِّي َوا
ميَانِ فـََقْد َغَفْرُت َلُكْم َوَبدَّْلُت َسيَِّئاِتُكْم َحَسَناٍت، قَاَل: َفرَيِْجُعوَن َمْغُفوراا هَلُْم " َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  . َرَواُه اْلبَـيـْ

 موضوع(اإلتمام: ) في الشعب.( 3444رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلثٌَة حَتَْت اْلَعْرِش يـَْوَم ا  َعنْ   [ 267] -  2133 اْلُقْرآُن   ،ْلِقَياَمةِ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ ". َرَواُه يف شرح الّسنة َواأْلََمانَُة َوالرَِّحُم تـَُناِدي: َأاَل َمْن َوَصَليِن َوَصلَ  ،ُْيَاجُّ اْلِعَباَد َلُه َظْهٌر َوَبْطنٌ  ُ َوَمْن َقطََعيِن َقطََعُه اَّللَّ  ُه اَّللَّ

   في شرح السنة.( 3433رقم: قال العقيلي: ال يصح إسناده. * )شعيب: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:    َوَعنْ   [ 268]   -   2140 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »َلْو ُجِعَل اْلُقْرآُن يف ِإَهاٍب، ُثَّ ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر قَاَل: َسَِ
 َرَواُه الدَّارِميّ  .أُْلِقَي يف النَّاِر، َما اْحرَتََق« 

   سنن الدارمي.(في  3353رقم:  .إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة* )الداراني: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َوَعنْ   [ 269]   -  2148 قـَْبَل و )يس(    ( طه)" ِإنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل قـََرَأ  َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها، َوُطوََب أِلَْجَواٍف َأْن خَيُْلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِِبَْلِف َعاٍم، فـََلمَّا   َعِت اْلَماَلِئَكُة اْلُقْرآَن، قَاَلْت: ُطوََب أِلُمٍَّة يـَْنِزُل َهَذا َعَليـْ َسَِ

 َرَواُه الدَّارِميّ   .حَتِْمُل َهَذا، َوُطوََب أِلَْلِسَنٍة تـََتَكلَُّم هِبََذا "
   في سنن الدارمي.( 3457 رقم: .ديثه وحرقناهإسناده ضعيف جدا عمر بن حفص بن ذكوان قال أحمد: تركنا ح* )الداراني: 

 

ِْمِذيُّ: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ . َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن ُمْرَسالا  َوَرَواُه الدَّارِِميُّ َعنْ  [ 270]  -  2152  .َوقَاَل الرتِّ
َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَنَُّه َكاَن يـَْقَرأُ اْلُمَسبَِّحاِت ِعْنَد النـَّْوِم  َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعِن النَّيبِّ نص احلديث من سنن الدارمي: * 

 َويـَُقوُل: »ِإنَّ ِفيِهنَّ آيَةا تـَْعِدُل أَْلَف آيٍَة«
. * وهو موصوال عند الترمذي عن في سنن الدارمي( 3467. رقم: إسناده صحيح وهو مرسل وربما كان معضال  )الداراني:

 (.2921العرباض بن سارية برقم )

 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْعرِبُوا الْ  [ 271]  -  2165 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   ،ُقْرآَن َواتَِّبُعوا َغَرائَِبهُ َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ

َهِقّي يف شعب اإْلِميَان .َوَغَرائُِبُه فـََراِئُضُه َوُحُدوُدُه«  َرَواُه اْلبَـيـْ
 َضِعيٌف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 2095رقم:  .ةإسناده ضعيف بمر : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [272]  -   2166 َها: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ " ِقَراَءُة اْلُقْرآِن يف الصَّاَلِة َأْفَضُل ِمْن  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
ال ِمَن  َأْفَضُل  الصَّاَلِة  َغرْيِ  اْلُقْرآِن يف  َوِقَراَءُة  الصَّاَلِة،  َغرْيِ  اْلُقْرآِن يف  الصََّدَقِة،  ِقَراَءِة  ِمَن  َأْفَضُل  َوالتَّْسِبيُح  َوالتَّْسِبيِح،  تَّْكِبرِي 

ميَانِ  .َوالصََّدَقُة َأْفَضُل ِمَن الصَّْوِم َوالصَّْوُم ُجنٌَّة ِمَن النَّاِر " َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ
 َضِعيٌف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 2049رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَليْ   [273]  -   2167 ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ِقَراَءةُ »ِه َوَسلََّم:  َوَعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأْوٍس الثَـَّقِفيِّ َعْن َجدِّ
َهِقّي يف شعب اإْلِميَان . «اْلُقْرآِن يف َغرْيِ اْلُمْصَحِف أَْلُف َدرََجٍة، َوِقَراَءتُُه يف اْلُمْصَحِف ُتَضعَُّف َعَلى َذِلَك أَْلَفْي َدرََجةٍ   َرَواُه اْلبَـيـْ

 َضِعيٌف( األلباني: إسناده )  في الشعب.( 2026رقم: رجاله موثقون. : محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َهِذِه الْ   [274]  -  2168 ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ ُقُلوَب َتْصَدأُ َكَما َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َهِقيُّ   . َوِتاَلَوِة اْلُقْرآِن«  ، ثْـَرُة ِذْكِر اْلَمْوتِ َوَما ِجاَلُؤَها؟ قَاَل: »كَ   ،ِقيَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ   .َيْصَدأُ احْلَِديُد ِإَذا َأَصابَُه اْلَماُء« َرَوى اْلبَـيـْ

 اأْلََحاِديَث اأْلَْربـََعَة يف ُشَعِب اإْلِميَانِ 
 َضِعيٌف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 1859رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

ُ أَيـَْفَع ْبِن َعْبٍد اْلَكاَلِعيِّ قَاَل:    َوَعنْ   [275]  -   2169 ، َأيُّ ُسورَِة اْلُقْرآِن َأْعَظُم؟ قَاَل: »ُقْل ُهَو اَّللَّ قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْ  [ ". قَاَل: فََأيُّ  255يُّ اْلَقيُّوُم{ ]البقرة:  َأَحٌد«. قَاَل: فََأيُّ آيٍَة يف اْلُقْرآِن َأْعَظُم؟ قَاَل: " آيَُة اْلُكْرِسيِّ }اَّللَّ
َا ِمْن َخَزاِئنِ  ، ِمْن حَتِْت َعْرِشِه، َأْعطَاَها َهِذِه آيٍَة اَي َنيبَّ اَّللَِّ حتُِبُّ َأْن ُتِصيَبَك َوأُمََّتَك؟ قَاَل: »َخامتَُة ُسورَِة اْلبَـَقَرِة، فَِإَّنَّ  َرمْحَِة اَّللَِّ

 َرَواُه الدَّارِِميُّ  .رْتُْك َخرْياا ِمْن َخرْيِ الدُّنـَْيا َواآْلِخَرِة ِإالَّ اْشَتَمَلْت َعَلْيِه« اأْلُمََّة، مَلْ تَ 
   في سنن الدارمي.( 3423رقم:   .إسناده ضعيف إلرساله أو ربما إلعضاله وأيفع قال األزدي: ال يصح حديثه * )الداراني:

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »يف فَاحِتَِة اْلِكَتاِب شِ َوَعْن َعْبِد    [ 276]   -  2170 َفاٌء اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ ُمْرَسالا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان .ِمْن ُكلِّ َداٍء« َهِقّي يف شعب اإْلِ  َرَواُه الدَّارِمّي َواْلبَـيـْ
 َضِعيف(األلباني: إسناده  )  في سنن الدارمي.( 3413رقم:   .إسناده صحيح غير أنه مرسل* )الداراني: 

 

َلة  َوَعنْ   [277]  -  2171 َعْنُه قَاَل: َمْن قـََرَأ آِخَر آِل ِعْمَراَن يف لَيـْ  ُ َلة. َرَواُه    ،ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ كتب َلُه قيام لَيـْ
 الدَّارِميّ 

   في سنن الدارمي.( 3439رقم:  .إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة* )الداراني: 
 

 َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة ِإىَل اللَّْيل. َرَواُه الدَّارِميّ  ،َمْكُحوٍل قَاَل: َمْن قـََرَأ ُسورََة آِل ِعْمَراَن يـَْوَم اجْلُُمَعةِ  َوَعنْ  [ 278]  -  2172
   في سنن الدارمي.( 3440رقم:  .إسناده صحيح إلى مكحول وهو موقوف عليه* )الداراني: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    َوَعن  [ 279]   -   2173 ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ َخَتَم ُسورََة اْلبَـَقَرِة  ُجَبري بن نفري َرِضَي اَّللَّ »ِإنَّ اَّللَّ
َُما َصاَلٌة َوقـُْرآٌن َوُدَعاٌء«  ِِبيـََتنْيِ ُأْعِطيتـُُهَما ِمْن َكْنزِِه الَِّذي حَتَْت اْلَعْرِش، فـَتَـَعلَُّموُهنَّ َوَعلُِّموُهنَّ ِنَساءَُكْم،  َرَواُه الدِّرَاِمي ُمْرسال  .فَِإَّنَّ

   في سنن الدارمي.( 3433رقم:  .رجاله ثقات غير أنه مرسل* )الداراني: 
 

ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل: »اقرؤوا ُسورَة هود يـَْوم اجْلُُمَعة«  َوَعن  [ 280]   -   2174 َرَواُه    .َكْعب َرِضَي اَّللَّ
 الدِّرَاِمي ُمْرسال

   في سنن الدارمي.( 3446رقم:  .إسناده ضعيف الرساله* )الداراني: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »من قـََرَأ ُسورَة اْلَكْهف يف يـَْوم اجْلُُمعَ َوَعْن َأِب َسِعيٍد  [281]  -  2175 ُ َعْنُه َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ة َرِضَي اَّللَّ
َهِقيُّ يف الدََّعَواِت اْلَكِبري  .َأَضاء َلُه النُّور َما َبنْيَ اجْلُْمَعَتنْيِ«   َرَواُه اْلبَـيـْ
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 َحَسٍن( األلباني: حديث ) .(الدعوات الكبيرفي   526* )رقم: 
 

ئاا   ،َخاِلد بن معدان قَاَل: اقرؤوا املنجية َوِهي )آمل تـَْنزِيل(  َوَعن  [282]   -   2176 فَِإن بـََلَغيِن َأنَّ رَُجالا َكاَن يـَْقَرُؤَها َما يـَْقَرأُ َشيـْ
َوقَاَل:    ،َفَشفََّعَها الرَّبُّ تـََعاىَل ِفيهِ   ،فَِإنَُّه َكاَن يُْكِثُر ِقَراَءيت   ،فـََنَشَرْت َجَناَحَها َعَلْيِه قَاَلْت: َربِّ اْغِفْر َلهُ   ،َغرْيََها وََكاَن َكِثرَي اخْلَطَاايَ 

 َواْرفـَُعوا َلُه َدرََجةا.   ،اْكتـُُبوا َلُه ِبُكلِّ َخِطيَئٍة َحَسَنةٍ 
َا ُُتَاِدُل َعنْ    ، َوِإْن مَلْ َأُكْن ِمْن ِكَتاِبَك فَاحْمُيِن َعْنهُ   ، َصاِحِبَها يف اْلَقرْبِ تـَُقوُل: اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنُت ِمْن ِكَتاِبَك َفَشفِّْعيِن ِفيهِ   َوقَاَل أَْيضاا: ِإَّنَّ

َا َتُكوُن َكالطَّرْيِ َُتَْعُل َجَناَحَها َعَلْيِه فـََتْشَفُع َلُه فـََتْمنَـُعُه ِمْن َعَذاِب اْلَقرْب  مثله. وََكاَن َخاِلد اَل يَِبيُت َحَّتَّ   َوقَاَل يف )تَبارك(  ، َوِإَّنَّ
 يـَْقَرَأُُهَا.  

َلَتا َعَلى ُكلِّ ُسورٍَة يف اْلُقْرآِن ِبِستِّنَي َحَسَنةا. َرَواُه الدَّارِميّ   َوقَاَل طَاُووُس: ُفضِّ
   في سنن الدارمي.( 3455 ،3453 ،3452  قم:ثالثة أحاديث، وإسناد الثاني والثالث ضعيف. ر * )الداراني: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن قـََرَأ )يس(  َوَعنْ   [283]   -   2177 يف َصْدِر    َعطَاِء ْبِن َأِب َراَبٍح قَاَل: بـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 قضيت َحَواِئجه« َرَواُه الدَّارِمّي ُمْرسال ،النـََّهارِ 

   الدارمي.(في سنن  3461رقم:  .إسناده ضعيف مرسل* )الداراني: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن قـََرَأ )  [284]  -  2178 ُ َعْنُه َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ اْبِتغَاَء َوْجِه   يس(َوَعن معقل بن يَسار اْلُمزينّ َرِضَي اَّللَّ
ميَانِ  .فاقرؤوها ِعْنَد َمْوََتُكْم« ،اَّللَِّ تـََعاىَل ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذنبه َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 َضِعيف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 2231رقم: إسناده فيه مجهول. : محقق الشعب* )
 

َوِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء   ،َوِإنَّ َسَناَم اْلُقْرآِن ُسورَُة اْلبَـَقَرةِ   ، َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد أَنَُّه قَاَل: ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء َسَناماا  َوَعنْ   [ 285]   - 2179
 َوِإنَّ لباب اْلُقْرآن اْلمفصل. َرَواُه الدَّارِميّ  ،لَُباابا 

 إسناده حسن( اإلتمام: ) في سنن الدارمي.( 3420رقم:  .النجودإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي * )الداراني: 
 

ُ َعَلْيِه َوسلم يـَُقول: »لكل َشْيء عروس  [ 286]  -   2180 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنُه قَاَل: َسَِ وعروس   ،َوَعْن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ
ميَان  .اْلُقْرآن الرَّمْحَن« َهِقّي يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 (منكراإلتمام: ) في الشعب.( 2265رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن قـََرَأ ُسورََة اْلَواِقَعِة يف    [ 287]   -   2181 َلٍة مَلْ ُتِصْبُه َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُكلِّ لَيـْ
ميَان  .فَاَقٌة أََبداا« َهِقّي يف شعب اإْلِ َلة. َرَواُه اْلبَـيـْ  وََكاَن اْبُن َمْسُعوٍد َيَُْمُر بـََناَتُه يـَْقَرْأَن هبَا يف كل لَيـْ

 ( إسناده ضعيفاأللباني: ) في الشعب.( 2269رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
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ُ َعْنُه قَاَل:  [288]  - 2182 " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْيُِبُّ َهِذِه السُّورََة: َسبِِّح اْسَم رَبَِّك  َوَعْن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد  اأْلَْعَلى "

 (إسناده ضعيفاإلتمام: ) في مسند أحمد.( 742 رقم: .إسناده ضعيف* )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَل َيْسَتِطيُع َأَحدُُكْم َأْن يـَْقرَ  [289]  -  2184 َأ أَْلَف آيٍَة يف ُكلِّ َوَعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقّي   "؟{ َأهْلَاُكُم التكاثر} َيْسَتِطيُع َأَحدُُكْم َأْن يـَْقَرَأ:    يـَْوٍم؟« قَاُلوا: َوَمْن َيْسَتِطيُع َأْن يـَْقَرَأ أَْلَف آيٍَة يف كل يـَْوم؟ قَاَل: " َأَما  َرَواُه اْلبَـيـْ

ميَان   يف شعب اإْلِ
 ( 891. ضعيف الترغيب: ضعيف: األلباني)  في الشعب.( 2287رقم: رجاله موثقون. : محقق الشعب* )

 

َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [ 290]  -   2185  ُ َأَحٌد َعْشَر  َوَعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب ُمْرَسالا َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ »َمْن قـََرَأ ُقْل ُهَو اَّللَّ
ِن يف اجْلَنَِّة، َوَمْن قـََرَأَها َثاَلِثنَي َمرَّةا، ُبيِنَ َلُه هِبَا َثاَلثَُة َمرَّاٍت، ُبيِنَ َلُه هِبَا َقْصٌر يف اجْلَنَِّة، َوَمْن قـََرأهاَ ِعْشرِيَن َمرَّةا، ُبيِنَ َلُه هِبَا َقْصَرا

ُ اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُقُصوٍر يف اجْلَنَِّة«. فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب: َواَّللَِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإَذْن لََنْكثـَُرنَّ ُقُصوُراَن. فـَقَ  َم: »اَّللَّ
 َرَواُه الدَّارِميّ  .َأْوَسُع ِمْن َذِلَك«

 ( رجاله ثقات رجال البخاري ولكنه مرسل: األلباني)  في سنن الدارمي.( 3472رقم:  .إسناده ضعيف إلرساله* )الداراني: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [ 291]   -   2186 : َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ َلٍة ِماَئَة آيٍَة، مَلْ ُْيَاجَُّه اْلُقْرآُن تِْلَك  َوَعِن احلََْسِن ُمْرَسالا »َمْن قـََرَأ يف لَيـْ
َلٍة، َوَمْن قَـ  َلٍة ِماَئيَتْ آيٍَة، ُكِتَب َلُه قـُُنوُت لَيـْ َلَة، َوَمْن قـََرَأ يف لَيـْ َلٍة ََخَْس ِماَئِة آيٍَة ِإىَل اأْلَْلِف، َأْصَبَح َوَلُه ِقْنطَاٌر يف اللَّيـْ َرَأ يف لَيـْ

 َرَواُه الدِّرَاِمي . اآْلِخَرِة«. قَاُلوا: َوَما اْلِقْنطَاُر؟ قَاَل: »اثـَْنا َعَشَر أَْلفاا«
 ( هو مع إرساله، فيه أبو النعمان، وكان قد اختلط :  األلباني)  في سنن الدارمي.(  3502رقم:  .  إسناده ضعيف إلرساله* )الداراني:  

 

 بَاب آدَاب التِّلَاوَة ودروس الْقُرْآن 
ُ َعَلْيِه َوسلم:    [292]   -   2207 ُكْم َوَعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " اقْـَرُءوا اْلُقْرآَن ِبُلُحوِن اْلَعَرِب َوَأْصَواَِتَا، َوِإايَّ

ُعوَن ابِ  يـَُرجِّ بـَْعِدي قـَْوٌم  ِمْن  َسَيِجيُء  فَِإنَُّه  اْلِكَتاَبنْيِ،  َوَأْهِل  اْلِفْسِق  َأْهِل  جُيَاِوُز َوحُلُوَن  اَل  َوالنـَّْوِح  َوالرََّهَبانِيَِّة  اْلِغَناِء  تـَْرِجيَع  ْلُقْرآِن 
ميَان  . َحَناِجَرُهْم، َمْفُتونٌَة قـُُلوهُبُْم َوقـُُلوُب َمْن يـُْعِجبـُُهْم َشْأَُّنُْم " َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 ( ضعيفإسناده : األلباني) في الشعب.( 2406رقم: إسناده فيه مجهول. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ  [ 293]  -  2208 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنُه قَاَل: َسَِ ُنوا اْلُقْرآَن َوَعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي اَّللَّ : »َحسِّ
 َرَواُه الدَّارِميّ  . فَِإنَّ الصَّْوَت احلََْسَن يُزِيُد اْلُقْرآَن ُحْسناا« ،ِبَِْصَواِتُكمْ 

 َصِحيح(األلباني: إسناده )  في سنن الدارمي.( 3544رقم:  .إسناده صحيح* )الداراني: 
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َعَلْيِه  َوَعْن طَاُووٍس ُمْرَسالا قَاَل:    [ 294]  -  2209 َوَسلََّم، َأيُّ النَّاِس َأْحَسُن َصْوَتا ِلْلُقْرآِن، َوَأْحَسُن  ُسِئَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ 
ْعَتُه يـَْقَرأُ، ُأرِيَت أَنَُّه خَيَْشى اَّللََّ«  قَاَل طَاُووٌس: وََكاَن طَْلٌق َكَذِلك. َرَواُه الدَّارِميّ  .ِقَراَءةا؟ قَاَل: »َمْن ِإَذا َسَِ

 َصِحيحاأللباني: حديث  )   في سنن الدارمي.(  3532رقم:    .الكريم وهو: ابن أبي المخارق إسناده ضعيف لضعف عبد  * )الداراني:  
 (لطرقه

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ايَ   [295]  -  2210 َأْهَل اْلُقْرآِن اَل   َوَعْن ُعبَـْيَدَة اْلُمَلْيِكيِّ وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َواَل تـَْعَجُلوا   ،َوَتَدبَـُّروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ   ،َوتـََغنُّوهُ   ،َوَأْفُشوهُ   ،َواتْـُلوُه َحقَّ ِتاَلَوتِِه ِمْن آاَنِء اللَّْيِل َوالنـََّهارِ   ،تـَتَـَوسَُّدوا اْلُقْرآنَ 

» ميَ   .ثـََوابَُه فَِإنَّ َلُه ثـََواابا َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  ان َرَواُه اْلبَـيـْ
 ( ضعيفاإلتمام: ) في الشعب.( 1852رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

 بَاب اخْتِلَاف الْقرَاءَات ومَجع الْقُرْآن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن قـََرَأ    [296]   -  2217 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اْلُقْرآَن يـََتَأكَُّل ِبِه النَّاَس َعن بـَُرْيَدَة َرِضَي اَّللَّ

ميَان  . َجاَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَوْجُهُه عظم لَْيَس َعَلْيِه حلم« َهِقّي يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ
 ( .1356. السلسلة الضعيفة: : موضوعاأللباني)   في الشعب.( 2384رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
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 كتاب الدَّعْوَات 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْرَفُع َيَدْيِه يف الدَُّعاِء َحَّتَّ يُرى بيا  [297]  -   2253   اه َروَ   .ُض إبطَْيهِ َوَعْن أََنٍس قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ يف الدَّْعَوات اْلَكِبري  . اْلبَـيـْ

 (إسناده صحيح على شرط مسلم.)األلباني:  .(الدعوات الكبيرفي   182* )رقم: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َكاَن جَيَْعل أصبعيه حذاء َمْنِكبَـْيه    [ 298]  -  2254  اهَروَ   .َوَيْدُعوَوَعن سهل بن َسْعٍد َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ يف الدَّْعَوات اْلَكِبري  . اْلبَـيـْ

 )األلباني: إسناده ضعيف.(  .(الدعوات الكبيرفي   185* )رقم: 
 

َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َهَذا "  " ِإنَّ رَفْـَعُكْم أَْيِدَيُكْم ِبْدَعٌة َما زَاَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َوَعِن اْبِن ُعَمَر أَنَُّه يـَُقوُل:    [299]   -  2257
 َرَواُه َأمْحد  .يـَْعيِن ِإىَل الصَّْدرِ 

   في مسند أحمد.( 5264رقم:  إسناده ضعيف.* )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [ 300]   -   2259 " َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو ِبَدْعَوٍة لَْيَس ِفيَها ِإُْثٌ، َوَعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
َيدَِّخَرَها َلُه يف اآْلِخَرِة، َوِإمَّا َأْن َيْصِرَف َعْنُه   تُُه، َوِإمَّا َأنْ َواَل َقِطيَعُة رَِحٍم، ِإالَّ َأْعطَاُه هللاُ هِبَا ِإْحَدى َثاَلٍث: ِإمَّا َأْن تـَُعجََّل َلُه َدْعوَ 

 َرَواُه َأمْحد . ِمَن السُّوِء ِمثْـَلَها " قَاُلوا: ِإذاا نُْكِثُر، قَاَل: " هللاُ َأْكثـَُر "
   في مسند أحمد.( 11133رقم:  .إسناده جيد* )شعيب:   

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل " ََخُْس َدَعَواٍت ُيْسَتَجابُ َوَعِن    [ 301]   -  2260 ُهَما َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ  هَلُنَّ:  اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ
َتِصرَ  َوَدْعَوُة اأْلَِخ   ،َوَدْعَوُة اْلَمرِيِض َحَّتَّ َيرْبَأَ   ،َوَدْعَوُة اْلُمَجاِهِد َحَّتَّ يـَْقُعدَ   ،َوَدْعَوُة احْلَاجِّ َحَّتَّ َيْصُدرَ   ،َدْعَوُة اْلَمْظُلوِم َحَّتَّ يـَنـْ

َهِقيُّ يف الدََّعَواِت    .ِإَجابَة َدْعَوة اأْلَخ أِلَِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب«  ،أِلَِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب ". ُثَّ قَاَل: »َوَأْسرَُع َهِذِه الدَّْعَوات َرَواُه اْلبَـيـْ
 اْلَكِبريِ 

 (إسناده ضعيف جدا.)األلباني:  .(الدعوات الكبيرفي   671* )رقم: 
 

 بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَل    [302]  -  2269 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْرَداِء َرِضَي اَّللَّ أُنـَبُِّئُكْم ِبَرْيِ َأْعَماِلُكْم َوَعْن َأِب الدَّ

فـََتْضرِبُوا    ، ِمْن َأْن تـَْلَقْوا َعُدوَُّكمْ َوَأزَْكاَها ِعْنَد َمِليِكُكْم؟ َوَأْرَفِعَها يف َدرََجاِتُكْم؟ َوَخرْيٍ َلُكْم ِمْن ِإنـَْفاِق الذهِب والَوِرِق؟ وخرٍي لكم  
«َوَيْضرِبُوا َأْعَناَقُكْم؟« قَالُ   ،َأْعَناقـَُهمْ  ِْمِذيُّ َواْبُن َماَجْه ِإالَّ َأنَّ َماِلكاا َوقفه على   .وا: بـََلى قَاَل: »ِذْكُر اَّللَِّ َرَواُه َماِلٌك َوَأمْحَُد َوالرتِّ

ْرَداء   أب الدَّ
 (مرفوع. َصِحيحٌ األلباني: إسناده )الموطأ.(  24-537رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل: »َذاِكُر اَّللَِّ يف اْلغَافِ َوَعْن    [303] -  2282 ِلنَي َكاْلُمَقاِتِل َماِلٍك قَاَل: بـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َخْلَف اْلَفارِّيَن َوَذاِكُر اَّللَِّ يف اْلغَاِفِلنَي َكُغْصٍن َأْخَضَر يف َشَجٍر اَيِبس«

 (1051)األلباني: ضعيف. ضعيف الترغيب:  .مالك بن أنسزيادات رزين عن  * 

 بـَْيٍت ُمْظِلٍم َويف ِرَوايٍَة: »َمَثُل الشََّجَرِة اخْلَْضَراِء يف َوَسِط الشََّجِر َوَذاِكُر اَّللَِّ يف اْلغَاِفِلنَي َمَثُل ِمْصَباٍح يف   [ 304]   -   2283
ُ َمْقَعَدُه ِمَن اجْلَنَِّة َوُهَو َحيٌّ َوَذاِكُر اَّللَِّ يف اْلغَاِفِلنَي يـُْغَفُر َلُه ِبَعَدِد ُكلِّ َفصِ َوَذاِكُر اَّللَِّ يف اْلغَاِفِلنَي   َواْلَفِصيُح:    .يٍح َوَأْعَجٍم«يُرِيِه اَّللَّ

 بـَُنو آَدَم َواأْلَْعَجُم: اْلبَـَهائِم. َرَواُه رزين 
 ( إسناده صحيح موقوفا.)األلباني: * 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل:    [ 305]  -   2286 ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء ِصَقاَلةا، َوِإنَّ ِصَقاَلَة  َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
؟ قَاَل: »َواَل اجلَِْهاُد،  اْلُقُلوِب ِذْكُر اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَما ِمْن َشْىٍء َأجْنَى ِمْن َعَذاِب اَّللَِّ ِمْن ذِ  ْكِر اَّللَِّ " قَاُلوا: َواَل اجلَِْهاُد يف َسِبيِل اَّللَِّ

َقِطَع« َهِقيُّ يف الدََّعَواِت اْلَكِبريِ  .ِإالَّ َأْن َيْضِرَب ِبَسْيِفِه َحَّتَّ يـَنـْ  َرَواُه اْلبَـيـْ
  .(الدعوات الكبيرفي  19رقم: إسناده ضعيف جدا. : الدعوات الكبير محقق* )

 

 بَاب أَمسَاء اهلل تَعَالَى 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْسِجَد ِعشَ   [306]  -  2293 ُ َعْنُه قَاَل: َدَخْلُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اءا فَِإَذا رَُجٌل َعْن بـَُرْيَدَة َرِضَي اَّللَّ

َويـَْرَفُع   ، َسى اأْلَْشَعِريُّ يـَْقَرأُ َويـَْرَفُع َصْوَتُه فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ أَتـَُقوُل: َهَذا ُمَراٍء؟ قَاَل: »َبْل ُمْؤِمٌن ُمِنيٌب« قَاَل: َوأَبُو ُمو   ،يـَْقَرأُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـََتَسمَُّع ِلِقَراءَ   ،َصْوَتهُ  فـََقاَل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ ُأْشِهُدَك أَنََّك أَْنَت   ، ُثَّ َجَلَس أَبُو ُموَسى َيْدُعو  ، تِهِ َفَجَعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلْد َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفواا ُأُحدٍ  ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َأَحداا َصَمدا ُ َعَلْيِه َوسَ   ،اَّللَّ لََّم: »َلَقْد َسَأَل اَّللََّ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِه الَِّذي ِإَذا ُسِئَل ِبِه َأْعَطى ْعُت ِمْنَك؟ قَاَل: »نـََعْم« فََأْخرَبْتُُه ِبقَ   ،اِبَسِْ ْوِل َوِإَذا ُدِعَي ِبِه َأَجاَب« قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُأْخرِبُُه مبَا َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َروَ   ،َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اُه  فـََقاَل يل: أَْنَت اْليَـْوَم يل َأٌخ َصِديٌق َحدَّثـَْتيِن حبَِديِث َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 رزين 

 (رواه أحمد في المسند، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأصله في صحيح مسلم.)األلباني: * 
 

 والتهليل وَالتَّكْبِري   التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ بَاب ثَوَابُ  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »احْلَْمُد رَْأُس الشُّْكرِ   [307]  -   2307 َما َشَكَر اَّللََّ   ، َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َعْبٌد اَل ْيمده« 
  في الشعب.( 4085رقم: رجاله ثقات إال أنه منقطع. : محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأوَُّل َمْن يُْدَعى ِإىَل اجْلَنَِّة    [ 308]   -   2308 يـَْوَم اْلِقَياَمِة الَِّذيَن  َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِميَان .السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء«َْيَْمُدوَن اَّللََّ يف   َرَواُُهَا اْلبَـيـْ

 َضِعيف( األلباني: إسناده )  في الشعب.( 4166رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب* )
 

2309  -  [309]    ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلُم: اَي َربِّ َوَعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ئاا َأذُْكُرَك ِبِه َوَأْدُعوَك ِبهِ  ا أ  ،فـََقاَل: اَي ُموَسى ُقْل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ   ، َعلِّْميِن َشيـْ ئاا  ر فـََقاَل: اَي َربِّ كلُّ عبادَك يقوُل َهَذا ِإَّنَّ يد َشيـْ

ُ يف ِكفٍَّة   ،َواأْلََرِضنَي السَّْبَع ُوِضْعَن يف ِكفَّةٍ   ،َل: اَي ُموَسى َلْو َأنَّ السََّماَواِت السَّْبَع َوَعاِمَرُهنَّ َغرْيِيقَا  ،خَتُصُّيِن ِبهِ  َواَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
ُ ". َرَواُه يف شرح الّسنة   َلَماَلْت هِبِنَّ اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

   .(السنة شرحفي  1273رقم: إسناده ضعيف. : شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ   [ 310]  -   2320 َدَواٌء ِمْن ِتْسَعٍة   ،َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوِتْسِعنَي َداء أيسرها اهْلم« 

 (6282ضعيف الجامع: في )األلباني: ضعيف.  .(الدعوات الكبيرفي  191رقم: اإلسناد ضعيف. : الدعوات الكبير محقق* )
 

ُ َعَلْيِه    [ 311]   -  2321 َوَسلََّم: " َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َكِلَمٍة ِمْن حَتِْت اْلَعْرِش ِمْن َكْنِز اجْلَنَِّة اَل َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقّي يف الدَّعْ  ُ تـََعاىَل: َأسَلَم َعبِدي واستسلم ". َرَواُُهَا اْلبَـيـْ َة ِإالَّ اِبَّللَِّ يـَُقوُل اَّللَّ  َوات اْلَكِبري َحْوَل َواَل قـُوَّ

 (1580صحيح الترغيب: في )األلباني: صحيح.  .(الدعوات الكبيرفي  155رقم: إسناده حسن. : محقق الدعوات الكبير* )
 

ُ َكِلَمُة   ،َواحْلَْمُد َّلِلَِّ َكِلَمُة الشُّْكرِ   ،َوَعن اْبن عمر أَنَُّه قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللَِّ ِهَي َصاَلُة اخْلَاَلِئقِ   [312]  -   2322 َواَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
ُ َأْكرَبُ مَتََْلُ َما َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرضِ   ،اإْلِْخاَلصِ  َة ِإالَّ اِبَّللَِّ   ،َواَّللَّ ُ تـََعاىَل: أسلم َعبِدي   ،َوِإَذا قَاَل اْلَعْبُد: اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ   ، قَاَل اَّللَّ

 واسَتسَلم. َرَواُه رزين 
 (لم أقف على إسناده. )األلباني:* 

 

 بَاب االسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة 
2338   -   [313 ]    ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل اَّللَّ ُهَما َعِن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ تـََعاىَل: َمْن َعِلَم َأيّنِ  َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ

 َغَفْرُت َلُه َواَل ُأاَبيل َما مل تشرك ِب َشْيئا ". َرَواُه يف شرح الّسنة   ، َمْغِفَرِة الذُّنُوبِ ُذو ُقْدرٍَة َعَلى 
   .(شرح السنةفي  4191رقم: إبراهيم بن الحكم ضعيف، وأبوه صدوق له أوهام. : شعيب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الشَّْيطَانَ َوَعْن َأِب َسِعيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  [314]  -  2344 قَاَل: َوِعزَِّتَك اَي َربِّ اَل أَبـَْرُح  ،َصلَّى اَّللَّ
َأْجَساِدِهمْ  َأْرَواُحُهْم يف  َداَمْت  َما  ِعَباَدَك  َأْغفِ   ،ُأْغِوي  َأزَاُل  اَل  َمَكاين  َواْرتَِفاِع  َوَجاَليل  َوِعزَّيت  َوَجلَّ:  َعزَّ  الرَّبُّ  َما  فـََقاَل  هَلُْم  ُر 

 اْستَـْغَفُروين " َرَواُه َأمْحَدُ 
 في شرح السنة.(   1293رقم: في سنده ابن لهيعة عن دارج، وكالهما ضعيف. )شعيب: * 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ    [315]   -   2354 َوَجلَّ َلرَيَْفُع الدَّرََجَة ِلْلَعْبِد الصَّاِلِح َعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 يف اجْلَنَِّة فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ َأَّنَّ يل َهِذِه؟ فـَيَـُقوُل: ابستغفار ولدك َلك ". َرَواُه َأمْحد 

اِلحِ ِلْلَعْبِد *هو عند ابن ماجه بدون زيادة )  في مسند أحمد.( 10610رقم:  .إسناده حسن* )شعيب:     . 3660( برقم الصَّ
 

َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ 316]   -   2355  ُ ْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اْلَقرْبِ ِإالَّ َكاْلَغرِيِق  َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ  اْلَميُِّت يف  "َما 
َتِظُر َدْعَوةا تـَْلَحُقُه ِمْن َأٍب َأْو أُمٍّ   نـَْيا َوَما ِفيَها، َوِإنَّ هللَا َعزَّ اْلُمتَـَغوِِّث، يـَنـْ َأْو َأٍخ َأْو َصِديٍق، فَِإَذا حَلَِقْتُه َكاَنْت َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمَن الدُّ

َهِقيُّ   . َواِت ااِلْسِتْغَفاُر هَلُْم"ِإىَل اأْلَمْ   َوَجلَّ لَُيْدِخُل َعَلى َأْهِل اْلُقُبوِر ِمْن ُدَعاِء َأْهِل اأْلَْرِض َأْمثَاَل اجْلَِباِل، َوِإنَّ َهِديََّة اأْلَْحَياءِ  َرَواُه اْلبَـيـْ
ميَان   يف شعب اإْلِ

  في الشعب.( 7527رقم: إسناده ضعيف جدا. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ ْيُِبُّ  [ 317]  -  2359  اْلَعْبَد املؤمَن املفنتََّ التوَّاَب« َوَعْن َعِليٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  .(المسندفي  605رقم:   .إسناده ضعيف جدًا شبه موضوع: شعيب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:    [318]  -  2360 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـَْيا َوَما ِفيَها هِبَِذِه  َوَعْن ثـَْواَبَن قَاَل: َسَِ " َما ُأِحبُّ َأنَّ يلَ الدُّ
تـَْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة هللِا، ِإنَّ  أَنـُْفِسِهْم اَل  َأْسَرُفوا َعَلى  اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{    اآْليَِة: }اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن  ِإنَُّه ُهَو  يعاا  يـَْغِفُر الذُّنُوَب َجَِ هللَا 

 َمْن َأْشَرَك ِإالَّ َمْن َأْشَرَك [ فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللِا، َفَمْن َأْشَرَك؟ َفَسَكَت النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثَّ قَاَل: " ِإالَّ 53]الزمر:  
 . رَّاتِ " َثاَلَث مَ 

   .(المسندفي  22362رقم:  .إسناده ضعيف: شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل لَيَـْغِفُر ِلَعْبدِ   [319]  -  2361   .ِه َما مَلْ يـََقِع احلَِْجاُب« َوَعْن َأِب َذرٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ اأْلَِخرَي    قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَما احلَِْجاُب؟ قَاَل: »َأْن مَتُوَت النـَّْفُس َوِهَي ُمْشرَِكٌة« َرَوى اأْلََحاِديَث الثَّاَلثََة َأمْحَُد َوَرَوى اْلبَـيـْ

 يف ِكَتاِب اْلبَـْعُث والنشور 
 (ضعيف. إسناده)األلباني: .( كتاب البعث والنشورفي  22)رقم: * 

 

ئاا يف ا  [320]   -   2362 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َلِقَي اَّللََّ اَل يـَْعِدُل ِبِه َشيـْ نـَْيا ُثَّ َكاَن َعَلْيِه َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لدُّ
ُ َلُه« َهِقّي يف كتاب اْلبَـْعث والنشور . ِمْثَل ِجَباٍل ُذنُوٌب َغَفَر اَّللَّ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 ( لم أقف على إسناده، والغالب عليه الضعف.)األلباني: .( في كتاب البعث والنشور 31)رقم: * 
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 بَاب سَعَة رَحْمَة اهلل 
ُ    َعْن ُعْقَبَة ْبنِ   [321]  -  2375 ُثَّ يـَْعَمُل   ، َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َمَثَل الَِّذي يْعمل السَّيَئةَعاِمٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحَّتَّ   ،فَانـَْفكَّْت ُأْخَرى   ،ُثَّ َعِمَل ُأْخَرى  ،ُثَّ َعِمَل َحَسَنةا فَانـَْفكَّْت َحْلَقةٌ   ، احلََْسَناِت َكَمَثِل رَُجٍل َكاَنْت َعَلْيِه ِدرٌْع َضيَِّقٌة َقْد َخنَـَقْتهُ 
 . َرَواُه يف َشْرِح الّسنة َج ِإىَل اأْلَْرِض«خَتْرُ 

 .( شرح السنةفي  4149رقم: إسناده صحيح. : شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقصُّ َعَلى اْلِمْنرَبِ َوُهَو يـَُقو   [ 322]   -   2376 َع النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ْرَداِء: أَنَُّه َسَِ وِلمْن خاَف مقاَم } ل:  َوَعْن َأِب الدَّ
فقلُت الثانيَة: وِإْن زَّن    {،اَف َمَقاَم رَبِِّه جنَّتانَوِلَمْن خَ } قـُْلُت: َوِإْن َزََّن َوِإْن َسَرَق؟ اَي َرُسوَل اَّللَِّ فـََقاَل الثَّانَِيَة:    {،رَبِِّه جنَّتانِ 

فـَُقْلُت الثَّالَِثَة: َوِإْن َزََّن وسرق؟ اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: »َوِإْن   {،َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنـََّتانِ } وسرق؟ اَي َرُسوَل اَّللَِّ فـََقاَل الثَّالَِثَة:  
 َرَواُه َأمْحد .رَِغَم أَْنُف أب الدَّْرَداء«

  (في مسند أحمد. 8683. رقم إسناده صحيحشعيب:  * ) 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ اْلَعْبَد لَيَـْلَتِمُس َمْرَضاَة اَّللَِّ فَ   [323] -  2379 اَل يـََزاُل ِبَذِلَك فـَيَـُقوُل َوَعْن ثـَْواَبَن َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعزَّ   فـَيَـُقوُل ِجرْبِيُل: َرمْحَُة اَّللَِّ َعَلى ُفاَلٍن َويـَُقوهُلَا مَحََلُة   ،َوَجلَّ جلربيل: ِإن فاَلان َعبِدي يتلمس َأْن يـُْرِضَييِن َأاَل َوِإنَّ َرمْحَيِت َعَلْيهِ اَّللَّ

 َلُه ِإىل اأَلْرض ". َرَواُه َأمْحد العرِش ويقوهُلا َمن َحوهلْم َحَّتَّ يـَُقوهُلَا َأْهُل السََّماَواِت السَّْبِع ُثَّ ََتِْبطُ 
   (في مسند أحمد. 22401. رقم إسناده حسنشعيب:  * ) 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قـَْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ:    [ 324]   -   2380 ُهْم } َوَعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ ُهْم ظَاملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ َفِمنـْ
ُهْم سابٌق ابخلرياتَ  َهِقيُّ يف   { ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ  ِكَتاِب اْلبَـْعِث َوالنُُّشورِ قَاَل: ُكلُُّهْم يف اجْلَنَِّة ". َرَواُه اْلبَـيـْ

   .(البعث والنشور للبيهقيفي   59)رقم: * 
 

 بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَنَامِ 
ُ َعَلْيِه  [325]  - 2414  أْصَبْحنا وأْصَبَح َوَسلََّم ِإَذا َأْصَبَح قَاَل: »َوَعْن َعْبُد اَّللَِّ ْبِن َأِب َأْوىَف قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

، َواخلَْلُق َواألْمُر َواللَّْيُل وال ، َوالِكرْبِايُء َوالَعَظَمُة َّلِلَِّ نهاُر َوما َسَكَن ِفيهما َّلِلَِّ َتعاىل؛ اللَُّهمَّ اْجَعْل املُْلُك َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلُّ، َواحلَْمُد َّلِلَِّ
 ذََكَرُه النـََّوِويُّ يف ِكَتاِب اأْلَذَْكاِر ِبِرَوايَِة اْبِن الّسين .«هاِر َصالحاا، وأوسطُه جَناحاا، وآخرُه َفالحاا، اي َأْرَحَم الرَّامِحِنيَ َأوََّل َهَذا النَّ 

تاب في ك  38كتاب األذكار لإلمام النووي ورقم  في    452رقم:  : في سنده فائد أبو الورقاء وهو متروك.  كتاب األذكار  محقق)*  
 .(  عمل اليوم والليلة البن السني

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإَذا َأْصَبَح:  [326]   -  2415 " َأْصَبْحَنا َعَلى   َوَعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَبـَْزى قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْساَلِم، َوَعَلى َكِلَمِة اإْلِْخاَلِص، َوَعَلى ِديِن نَِبيَِّنا حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  َوَسلََّم، َوَعَلى ِملَِّة أَبِيَنا ِإبـَْراِهيَم َحِنيفاا ُمْسِلماا، َوَما  ِفْطَرِة اإْلِ

 َرَواُه َأمْحَُد َوالدَّارِِميُّ  .َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي"
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  في المسند.( 15364و 15360. رقم إسناده صحيحشعيب:  * ) 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َكثـَُر َُهُُّه فـَْليَـُقْل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َعْبُدَك َواْبُن َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ    [327]   -   2452 َصلَّى اَّللَّ
َأْسأَُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك ََسَّْيَت بِِه   ،َعْدٌل يفَّ َقَضاُؤكَ   ،َماٍض يفَّ ُحْكُمكَ   ،َويف قـَْبَضِتَك اَنِصَييِت بَِيِدكَ   ، َواْبُن َأَمِتكَ   ،َعْبِدكَ 

ا ِمْن َخْلِقكَ  ، َأْو أَنـَْزْلَتُه يف ِكَتاِبكَ  ، نـَْفَسكَ  َأِو اْسَتْأثـَْرَت ِبِه يف َمْكُنوِن اْلَغْيِب ِعْنَدَك َأْن َُتَْعَل  ،َأْو َأهْلَْمَت ِعَباَدكَ  ، َأْو َعلَّْمَتُه َأَحدا
ُ غمه ،وِجالء ُهَِّي وَغمِّي ، اْلُقْرآَن رَبِيَع قليب   وأبدله فرجا ". َرَواُه رزين  ،َما قَاهَلَا َعْبٌد َقطُّ ِإالَّ َأْذَهَب اَّللَّ

 (وقال شعيب: إسناده ضعيف. ، ولكنه يختلف في بعض الجمل عن هذا السياق. 4318و  3712هو في مسند أحمد )* 
 

قـُْلَنا يـَْوَم اخْلَْنَدِق: اَي َرُسوَل هللِا، َهْل ِمْن َشْيٍء نـَُقولُُه؟ فـََقْد بـََلَغِت اْلُقُلوُب  َوَعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ قَاَل:    [ 328]  -  2455
 َوَجلَّ ُوُجوَه َأْعَدائِِه اِبلّرِيِح، فـََهَزَمُهُم هللاُ َعزَّ  احْلََناِجَر، قَاَل: " نـََعْم، اللُهمَّ اْسرُتْ َعْورَاتَِنا، َوآِمْن َرْوَعاتَِنا "، قَاَل: " َفَضَرَب هللاُ َعزَّ 

 . َرَواُه َأمْحد َوَجلَّ اِبلّرِيِح "
  (في مسند أحمد. 10996. رقم إسناده ضعيفشعيب:  * ) 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا    [ 329]   -   2456 اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك   ، َدَخَل السُّوَق قَاَل: »ِبْسِم اَّللَِّ َوَعن بـَُرْيَدة قَاَل: َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
َرَواُه    . اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك َأْن ُأِصيَب ِفيَها َصْفَقةا َخاِسَرةا«   ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرَِها َوَشرِّ َما ِفيَها  ، َخرْيَ َهِذِه السُّوِق َوَخرْيِ َما ِفيَها

َهِقيُّ   . يف الدََّعَواِت اْلَكِبري اْلبَـيـْ
 في ضعيف الجامع( 4391)األلباني: ضعيف.  .(الدعوات الكبيرفي   300* )رقم: 

 

 بَاب الِاسْتِعَاذَة 
ِإىَل    [330]   -  2474 َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " أستعيُذ اِبَّللَِّ ِمْن َطَمٍع يـَْهِدي   ُ ُمَعاٍذ َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ َرَواُه َأمْحد "  طََبعٍ َوَعْن 

َهِقّي يف الدَّْعَوات اْلَكِبري   َواْلبَـيـْ
 َضِعيف(إسناده  )األلباني:  (في مسند أحمد. 22021. رقم إسناده ضعيف: الدعوات الكبير محقق* )  

 

َأُعوُذ  َفِقيَل َلُه: َما ُهنَّ؟ قَاَل:    ،َأُقوهُلُنَّ جَلََعَلْتيِن يـَُهوُد مِحَارااَعِن اْلَقْعَقاِع: َأنَّ َكْعَب اأْلَْحَباِر قَاَل: َلْواَل َكِلَماٌت    [ 331]   -   2479
 احْلُْسََن ُكلَِّها  نَّ بـَرٌّ َواَل فَاِجٌر، َوِبََِْسَاِء اَّللَِّ ِبَوْجِه اَّللَِّ اْلَعِظيِم، الَِّذي لَْيَس َشْيٌء َأْعَظَم ِمْنُه، َوِبَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَّاِت الَّيِت اَل جُيَاِوزُهُ 

َها َوَما مَلْ َأْعَلْم، ِمْن َشرِّ َما َخَلَق َوبـََرَأ َوَذرَأَ   . َرَواُه َمالكَما َعِلْمُت ِمنـْ
 الموطأ.(  12-1910رقم: مقطوع صحيح. * )الهاللي: 

 

 بَاب جَامع الدُّعَاء 
حَّةَ َوَعن عبِد هللا بِن َعْمرٍو قَاَل: َكاَن    [ 332]   -   2500 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك الصِّ   ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 والرضى اِبْلقدِر«  ،وُحسَن اخْللق  ،واألمانةَ  ،َواْلِعفَّةَ 
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 )األلباني: إسناد ضعيف.( .(الدعوات الكبيرفي  259رقم: إسناده ضعيف. : الدعوات الكبير محقق* )
 

ْر قـَْليب    [333]   -  2501 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ َطهِّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَعَمِلي   ، ِمَن النَِّفاقِ َوَعن أُمِّ َمْعبٍد قَاَلْت: َسَِ
َهِقيُّ يف الدََّعَواِت    .َوَما خُتِْفي الصُُّدوُر«  ،َخائَِنَة اأْلَْعنُيِ   فَِإنََّك تـَْعَلمُ   ،َوَعْييِن ِمَن اخْلَِيانَةِ   ، َوِلَساين ِمَن اْلَكِذبِ   ،ِمَن الرِّاَيءِ  َرَواُُهَا اْلبَـيـْ

 . اْلَكِبريِ 
في   258رقم: هو من رواية فرج بن فضالة عن ابن انعم، وهما ضعيفان. وفيه جهالة مولى أم معبد. : الدعوات الكبير محقق* ) 

 )األلباني: إسناد ضعيف.( .(الدعوات الكبير
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: َما احْلَاج؟ فـََقاَل: »الشعث النـَّْفل«   اْبِن ُعَمرَ   َوَعنْ   [334]   -   2527  .قَاَل: َسَأَل رَُجٌل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َما السَِّبيُل؟ قَاَل: »زَاٌد  فـََقاَم آَخُر فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   .فـََقاَم آَخُر فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيُّ احْلَجِّ َأْفَضُل؟ قَاَل: »اْلَعجُّ َوالثَّجُّ«

 َورَاِحَلٌة« َرَواُه يف َشْرِح السُّنَِّة. َوَرَوى اْبُن َماَجْه يف ُسَنِنِه ِإالَّ أَنَُّه مَلْ يذكر اْلَفْصل اأْلَخري
روى الترمذي قسمه  * وكذا  ( لشواهده حسناأللباني: )  في شرح السنة.( 1847رقم: الحديث قوي، لشواهده الكثيرة.  * )شعيب: 
 .813األول برقم 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن مَلْ مَيْنَـْعُه ِمَن احْلَجِّ حَ [335]   -  2535 َأْو ُسْلطَاٌن   ،اَجٌة ظَاِهَرةٌ َوَعْن َأِب أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه الدَّارِميّ   .فـَْلَيُمْت ِإْن َشاَء يـَُهوِدايًّ َوِإْن َشاَء َنْصَرانِيًّا« ،َفَماَت َومَلْ َْيُجَّ  ،َأْو َمَرٌض َحاِبسٌ  ،َجائِرٌ 

 َضِعيف(االلباني: إسناده )  في سنن الدارمي.( 1826رقم:   .إسناده ضعيف لضعف ليث وهو: ابن أبي سليم* )الداراني: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َلِقيَت احْلَاجَّ َفَسلِّْم َعَلْيِه َوَصاِفْحهُ َوَعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل  [336] -  2538 َوُمْرُه   ،اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتهُ   َرَواُه َأمْحد . فَِإنَُّه َمْغُفوٌر َلُه« ،َأْن َيْستَـْغِفَر َلَك قـَْبَل َأْن َيْدُخَل بـَيـْ

 َضِعيف(إسناده )األلباني:  (في مسند أحمد. 6112و 5372رقم  إسناده ضعيف جدًا.شعيب:  * ) 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َخَرَج َحاجًّا َأْو ُمْعَتِمراا  [ 337]   -   2539 َأْو َغاِزايا ُثَّ َماَت    َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َلُه َأْجَر اْلغَاِزي َواحْلَاجِّ واملعتِمِر«  ،يف َطرِيِقهِ  ميَانِ  .َكَتَب اَّللَّ َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 .( إسناده ضعيف ثم وجدت له طريقا جيدة )األلباني: في الشعب.( 3806رقم: إسناده فيه من تكلم فيه. : محقق الشعب* )
 

 بَاب الْإِحْرَام والتلبية 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ،َعْن أَبِيهِ   ، َوَعْن ِعَمارََة ْبِن ُخَزمْيََة ْبِن ََثِبتٍ   [ 338]   -   2552 أَنَُّه َكاَن ِإَذا فـَرََغ ِمْن تـَْلِبَيِتِه، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َواُه الشَّاِفِعي رَ  َسَأَل اَّللََّ تـََعاىَل ِرْضَوانَُه َواجْلَنََّة، َواْستَـْعَفاُه ِبَرمْحَِتِه ِمَن النَّاِر.
 .( في مسند الشافعي 827رقم: إسناده ضعيف جدا. : ياسين* )

 

 بَاب دُخُول مَكَّة وَالطّواف 
َأِب  َوَعن صفيَة بنِت شيبَة قَاَلْت: َأْخرَبَْتيِن بِْنُت َأِب ُُتَْراَة قَاَلْت: َدَخْلُت َمَع ِنْسَوٍة ِمْن قـَُرْيٍش َداَر آِل    [339]  -  2582

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َزرَُه لََيُدوُر ِمْن ِشدَِّة    ،َوُهَو َيْسَعى َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ   ،ُحَسنْيٍ نـَْنظُُر ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُتُه َيْسَعى َوِإنَّ ِمئـْ فـََرأَيـْ
ْعُتُه يـَُقوُل: »اْسَعْوا ،السَّْعيِ   َرَواُه يف َشْرِح السُّنَِّة َوَرَواُه َأمْحد َمَع اْخِتاَلف  .ُكُم السَّْعَي« فَِإنَّ اَّللََّ َكَتَب َعَليْ  ، َوَسَِ

مسند في    27367  رقم:.  حسن بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن المؤمَّل، وقد اضطرب فيه* )شعيب:  
  .(أحمد
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 بَاب الْوُقُوف بِعَرَفَة 
 طَْلَحَة ْبِن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ِإىَل قـَْوِلِه: »اَل شريك َلُه« وروى مالٌك َعْن  [ 340]  -  2599

َعاِء ُدَعاُء يـَْوِم َعَرَفَة، َعْن طَْلَحَة ْبِن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن َكرِيٍز، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأْفَضُل الدُّ نص احلديث:  *  
ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه " َوَأْفَضُل َما قـُْلُت     َأاَن َوالنَِّبيُّوَن ِمْن قـَْبِلي: اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 .(  في الموطأ 1/214/32رقم: صحيح لغيره. : الهاللي)* 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [ 341]   - 2600 »َما رُِئَي الشَّْيطَاُن يـَْوماا، ُهَو َوَعْن طَْلَحَة ْبِن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن َكرِيٍز َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
الَّ ِلَما رََأى ِمْن تـَنَـزُِّل الرَّمْحَِة، َوَُتَاُوِز اَّللَِّ َعِن الذُّنُوِب  ِفيِه َأْصَغُر َواَل َأْدَحُر َواَل َأْحَقُر َواَل َأْغَيُظ، ِمْنُه يف يـَْوِم َعَرَفَة. َوَما َذاَك إِ 

؟ قَاَل: »َأَما ِإنَُّه َقدْ  اِلٌك َرَواُه مَ  .رََأى ِجرْبِيَل يـَزَُع اْلَماَلِئَكَة« اْلِعظَاِم، ِإالَّ َما ُأِرَي يـَْوَم َبْدٍر«. ِقيَل َوَما رََأى يـَْوَم َبْدٍر اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 ُمْرَسالا َويف َشْرِح السُّنَِّة ِبَلْفِظ اْلَمَصابِيحِ 

   َضِعيف إلرساله( األلباني: ) الموطأ.( 245-1039رقم: ضعيف.  * )الهاللي:
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    [ 342]   -   2601 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ يـَْنِزُل َوَعْن َجاِبٍر َرِضَي اَّللَّ ِإَذا َكاَن يـَْوُم َعَرَفَة، ِإنَّ اَّللَّ
َباِهي هِبُِم اْلَمالِئَكَة، فـَيَـُقوُل: اْنظُُروا ِإىَل ِعَباِدي أَتَـ  نـَْيا، فـَيـُ ْوين ُشْعثاا ُغرْباا، َضاِحنَي ِمْن ُكلِّ َفجِّ َعِميٍق، ُأْشِهدُُكْم َأيّنِ ِإىَل السََّماِء الدُّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ: »َلَقْد  َقْد َغَفْرُت هَلُْم. َغَفْرُت هَلُْم«، قَاَل:  فـَتَـُقوُل اْلَمالِئَكُة: اَي َربِّ ُفالٌن َكاَن يـَْرَهُق، َوُفالٌن َوُفالنٌَة، قَاَل: يـَُقوُل اَّللَّ
 َرَواُه يف شرح الّسنة  .«  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »فَما ِمْن يـَْوٍم َأْكثـََر َعِتيٍق ِمَن النَّاِر ِمْن يـَْوِم َعَرَفةَ  قَالَ 
 .(  في شرح السنة 1931رقم: إسناده قوي لوال عنعنة أبي الزبير. : شعيب* )

 

 وَالْمُزْدَلِفَةِ بَابٌ الدَّفْعُ مِنْ عَرَفَةَ  
َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »ِإنَّ َأْهَل اجلَْ   [ 343]   -   2612  ُ اِهِليَِّة َوَعن حمّمِد بِن قيِس بن خَمْرمَة قَاَل: َخَطَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َعَمائُِم   َا  َتُكوُن الشَّْمُس َكَأَّنَّ َعَرَفَة ِحنَي  ِمْن  َيْدفـَُعوَن  َتْطُلَع َكانُوا  َأْن  بـَْعَد  اْلُمْزَدِلَفِة  َوِمَن  تـَْغُرَب  َأْن  قـَْبَل  الّرَِجاِل يف ُوُجوِهِهْم 
َا َعَمائُِم الّرَِجاِل يف ُوُجوِهِهْم. َوِإانَّ اَل نَْدَفُع ِمْن َعَرَفَة َحَّتَّ تـَْغُرَب  ِة قـَْبَل َأْن الشَّْمُس َوَنْدَفُع ِمَن اْلُمْزَدِلفَ الشَّْمُس ِحنَي َتُكوُن َكَأَّنَّ

ْرِك« َهِقيُّ يف شعب اإْلِميَان َوقَاَل ِفيِه: َخطَبَنا َوَساقه بَِنْحِوهِ  .َتْطُلَع الشَّْمُس َهْديـَُنا خُمَاِلٌف هِلَْدِي َعَبَدِة اأْلَْوََثِن َوالشِّ  َرَواُه اْلبَـيـْ
 (فيه نظراأللباني: ).( سنن البيهقي الكبرى بنحوهفي   9597)رقم: * 

 

 بَاب رمي الْجمار 
ُ اَّللََّ، َوُيَسبُِّحُه َوَْيَْمُدُه، َعْن اَنِفٍع قَاَل: ِإنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يَِقُف ِعْنَد اجْلَْمَرَتنْيِ اأْلُولََينْيِ ُوُقوفاا َطوِيالا    [ 344]   -   2626 يَُكربِّ

 َرَواُه َمالك . َوَيْدُعو اَّللََّ. َواَل يَِقُف ِعْنَد ََجَْرِة اْلَعَقَبةِ 
 ( موقوف َصِحيحاأللباني: )الموطأ.(  212-1006رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
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 وَرمي أَيَّام التَّشْرِيق والتوديع   بَابٌ خُطْبَةُ يَوْمِ النَّحْرِ 
ُ َعَلْيِه    [345]  -  2755 ا َكاَن يف ِجَواِري يـَْوَم َوَعْن رَُجٍل ِمْن آِل اخْلَطَّاِب َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن زَاَرين ُمتَـَعمِّدا

ا َوَشِفيعاا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَمْن   ُ ِمَن اآْلِمنِ اْلِقَياَمِة َوَمْن َسَكَن اْلَمِديَنَة َوَصرَبَ َعَلى َباَلئَِها ُكْنُت َلُه َشِهيدا نَي َماَت يف َأَحِد احْلََرَمنْيِ بـََعَثُه اَّللَّ
 يـَْوَم اْلِقَياَمة«

 َضِعيف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 3857رقم: رجاله ثقات، وفيه رجل فيه جهالة. : محقق الشعب* )
 

َهِقّي يف   . َوَعِن اْبِن ُعَمَر َمْرُفوعاا: »َمْن َحجَّ فـََزاَر َقرْبِي بـَْعَد َمْويت َكاَن َكَمْن زَاَرين يف َحيايت«  [346]  -  2756 َرَواُُهَا اْلبَـيـْ
ميَان  شعب اإْلِ

 َضِعيف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 3857رقم: رجاله ثقات، وفيه رجل فيه جهالة. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن    [ 347]   -   2757 َجاِلساا َوَقرْبٌ ُْيَْفُر اِبْلَمِديَنِة، فَاطََّلَع رَُجٌل يف َوَعْن َْيََْي ْبِن َسِعيٍد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َم: »بِْئَس َما قـُْلَت«، فـََقاَل الرَُّجُل: ِإيّنِ مَلْ ُأرِْد َهَذا اَي  اْلَقرْبِ، فـََقاَل: بِْئَس َمْضَجُع اْلُمْؤِمِن. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل  َا َأَرْدُت اْلَقْتَل يف َسِبيِل اَّللَِّ . ِإَّنَّ . َما َعَلى اأْلَ َرُسوَل اَّللَِّ ْرِض  ِمْثَل ِلْلَقْتِل يف َسِبيِل اَّللَِّ
َها َثاَلَث َمرَّاٍت«  . َرَواُه َماِلٌك ُمْرَسالا بـُْقَعٌة ِهَي َأَحبُّ ِإيَلَّ َأْن َيُكوَن َقرْبِي هِبَا، ِمنـْ

 َضِعيف إلرساله(األلباني: )الموطأ.(  33-1084رقم: ضعيف. * )الهاللي: 
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 كِتَابُ الْبُيُوعِ 
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 بَاب الْكسْب وَطلب الْحَلَال   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يْكسب عبد َمال حَرام    [ 348]   -   2771 فتيصدق َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْقَبُل ِمْنُه َواَل يـُْنِفُق ِمْنُه فـَيـَُباَرُك َلُه ِفيِه َواَل  َيرْتُُكُه َخْلَف َظْهرِِه ِإالَّ َكاَن زَاَدُه ِإىَل النَّاِر. ِإنَّ اَّللََّ اَل مَيُْحو السَّيَِّئ اِبلسَّيِِّئ َوَلِكْن  ِمْنُه فـَيـُ
 َرَواُه َأمْحَُد وََكَذا يف شرح الّسنة  . مَيُْحو السَّيَِّئ اِبحْلََسِن ِإنَّ اخْلَِبيَث اَل مَيُْحو اخْلَِبيَث«

   (في شرح السنة. 2030 في المسند. رقم 3672 . رقمفإسناده ضعيشعيب:  * ) 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة حَلٌْم نَبَت مَن السُّ   [349]   -   2772 ْحِت وكلُّ حلٍم َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَانِ  .ِبِه«نَبَت مَن السُّْحِت َكاَنِت النَّاُر َأْوىَل  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه َأمْحَُد َوالدَّارِِميُّ َواْلبَـيـْ

والبيهقي ،  (2776وأخرجه مطواًل ومختصرًا الدارمي )  .المسندفي    14441رقم:  مطوال ب  .إسناده قوي على شرط مسلم)شعيب:  *  
 ( وقال محقق الشعب إسناده حسن. (5377في "الشعب" )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَي َواِبَصُة ِجْئَت َتْسَأُل َعِن اْلرِبِّ َواإْلِ   َوَعن وابَصةَ   [ 350]   -  2774 ؟«بن َمْعبٍد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ،ُثِْ
»اْلرِبُّ َما اْطَمأَنَّْت ِإلَْيِه النـَّْفُس   ،َوقَاَل: »اْستَـْفِت نـَْفَسَك اْستَـْفِت قـَْلَبَك« َثاَلَثا   ، قَاَل: َفَجَمَع َأَصاِبَعُه َفَضَرَب َصْدرَهُ   ، قـُْلُت: نـََعمْ 

ُْثُ َما َحاَك يف النـَّْفِس َوتـََردََّد يف الصَّْدرِ  ،َواْطَمَأنَّ ِإلَْيِه اْلَقْلبُ   َرَواُه َأمْحَُد والدارمي .َوِإْن َأفْـَتاَك النَّاُس« ،َواإْلِ
  (في مسند أحمد. 18003، 18006. رقم إسناده ضعيفشعيب:  * ) 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ََثَِن اْلَكْلبِ   [351]  -  2779 وكْسِب الزَّمارِة. َرَواُه يف شرح   ،َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 الّسنة

 (البخاري دون )ثمن الكلب( أخرجه )األلباني:  في شرح السنة.( 2038* )رقم: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »طََلُب َكْسِب احْلاََلِل    [ 352]   -   2781 َفرِيَضٌة بـَْعَد  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان .اْلَفرِيَضِة« َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 َضِعيف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 8367رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُهَما أَنَُّه ُسِئَل َعْن ُأْجَرِة ِكَتابَِة اْلُمْصَحِف فـََقاَل: اَل ِبََْس    [ 353]   -  2782 ُ َعنـْ َا ُهْم ُمَصوُِّرونَ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ  ،ِإَّنَّ
َا َيَُْكُلوَن من عمل أَْيديهم. َرَواُه رزين  ُْم ِإَّنَّ  َوِإَّنَّ

 ( إسناده صحيح.)األلباني: * 
 

بَِيِدِه وَُكلُّ بـَْيٍع َوَعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأيُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب؟ قَاَل: »َعَمُل الرَُّجِل    [ 354]   -  2783
 َرَواُه َأمْحَدُ  .َمرْبُوٍر«

   (في مسند أحمد. 17265. رقم حسن لغيرهشعيب: * ) 
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ََثََنُه َفِقيَل ُم  َوَعن أب بكِر بِن أب مرََي قَاَل: َكاَنْت ِلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب َجارِيٌَة تَِبيُع اللَََّبَ َويـَْقِبُض اْلِمْقَدا  [ 355]   -  2784
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »لََيْأِتنَيَّ   ،َلُه: ُسْبَحاَن اَّللَِّ أَتَِبيُع اللَََّبَ؟ َوتـَْقِبُض الثََّمَن؟ فـََقاَل نـََعمْ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَما ِبٌَْس ِبَذِلَك َسَِ

َفُع ِفيِه ِإالَّ ال ْرَهم«َعَلى النَّاِس زََماٌن اَل يـَنـْ يَناُر َوالدِّ  َرَواُه َأمْحد  .دِّ
  (في مسند أحمد. 17201. رقم إسناده ضعيفشعيب:  * ) 

 

َيْدُخُل اجْلَنَّ   [356]   -  2787 َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل   ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ َأِب َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ َة َجَسٌد ُغذَِّي َوَعْن 
ميَان .ابحلَراِم« َهِقّي يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 ( وهو بمعناه. .الشعبفي  5375رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب)* 
 

أَْيَن َلَك َهَذا  َوَعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم أَنَُّه قَاَل: َشِرَب عمر بن اخْلطاب لَبَـناا َوَأْعَجَبُه َوقَاَل ِللَِّذي َسَقاُه: َمْن    [357]  -   2788
َلُبوا يل ِمْن أَْلَباَِّنَا َفَجَعْلُتُه يف ِسَقاِئَي َوُهو  اللَََّبُ؟ فََأْخرَبَُه أَنَُّه َوَرَد َعَلى َماٍء َقْد ََسَّاُه فَِإَذا نـََعٌم ِمْن نـََعِم الصََّدَقِة َوُهْم َيْسُقوَن َفحَ 

ميَانَهَذا فََأْدَخَل ُعَمُر َيَدُه فاْستقاَءه. َرَواُه  َهِقّي يف شعب اإْلِ  اْلبَـيـْ
   في الشعب.( 5387رقم: رجاله موثقون. : محقق الشعب* )

 

" َمِن اْشرَتَى ثـَْوابا ِبَعَشَرِة َدرَاِهَم، َوِفيِه ِدْرَهٌم َحَراٌم، مَلْ يـَْقَبِل هللاُ َلُه َصاَلةا َماَداَم َعَلْيِه َوَعن ابِن ُعَمَر قَاَل:    [ 358]   -   2789
َعْيهِ "،   ْعُتُه يـَُقولُُه "  قَاَل: ُثَّ َأْدَخَل ُأْصبـُ َهِقيُّ  يف ُأُذنـَْيِه، ُثَّ قَاَل: " ُصمََّتا ِإْن مَلْ َيُكِن النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسَِ . َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـيـْ

ميَاِن. َوقَاَل: ِإْسَناُدُه َضِعيف  . يف ُشَعِب اإْلِ
   (في شعب اإليمان. 6114في مسند أحمد. رقم  5732. رقم إسناده ضعيف جداشعيب:  * ) 

 

 بَاب الرِّبَا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »  [359]  -  2819 ال تَِبيُعوا الذََّهَب اِبلذََّهِب، َوال اْلَوِرَق َوَعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ا بَِيٍد، َوَلِكْن  اِبْلَوِرِق، َوال اْلرُبَّ اِبْلرُبِّ، َوال الشَِّعرَي اِبلشَِّعرِي، َوال التَّْمَر اِبلتَّْمِر، َوال اْلِمْلَح اِبْلِمْلِح إِ  ناا ِبَعنْيٍ َيدا ال َسَواءا ِبَسَواٍء َعيـْ
ُتمْ بِيُعوا الذََّهَب اِبْلَوِرِق، َواْلَوِرَق اِبلذََّهِب، َواْلرُبَّ ابِ  ا بَِيٍد َكْيَف ِشئـْ   . «لشَِّعرِي، َوالشَِّعرَي اِبْلرُبِّ، َوالتَّْمَر اِبْلِمْلِح، َواْلِمْلَح اِبلتَّْمِر، َيدا

 َرَواُه الشَّاِفِعي
 .(  مسند الشافعيفي  1395رقم: صحيح. : ياسين* )

 

: َأنَّ    [ 360]   -  2821 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َّنى َعن بـَْيِع اللَّْحِم اِبحْلَيَـَواِن قَاَل َوَعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب ُمْرَسالا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َسِعيٌد: َكاَن ِمْن َمْيِسِر َأْهِل اجْلَاِهِليَِّة. َرَواُه يف َشْرِح السُّنَّةِ 

   (في شرح السنة. 2066رقم: قال ابن عبد البر: ال أعلمه يتصل من وجه ثابت. * )شعيب: 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ 361]   -   2825 »ِدْرَهُم ِرابا َيَُْكُلُه َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحْنظََلَة َغِسيِل اْلَماَلِئَكِة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
زِنـَْيةا« َوَثاَلِثنَي  ِستٍَّة  ِمْن  َأَشدُّ  يـَْعَلُم  َوُهَو  والدراقطين   . الرَُّجُل  َأمْحَُد   َرَواُه 

ميَاِن َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوزَاَد: َوقَاَل: »َمْن نـََبَت حَلُْمُه ِمَن السُّحت فَالنَّ  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  ار أوىل ِبِه« َوَرَوى اْلبَـيـْ
في   5130رقم:  س  حديث ابن عبافي مسند أحمد، وقال شعيب: ضعيف مرفوعا. و   21957حديث عبدهللا بن حنظلة برقم  )*  

 َصِحيح(األلباني: إسناده ).(  شعب اإليمان
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأقْـَرَض الرَُّجُل الرَُّجَل َفاَل َيَُْخُذ َهِديَّةا«  أنس   َوَعنْ   [ 362]   -   2832 َرَواُه اْلُبَخاِريُّ   . َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
َتقى   يف ََتِرخِيِه َهَكَذا يف اْلُمنـْ

    وال في غيره من كتب السنة.( -بهذا اللفظ –األلباني: لم نره فيه )* 
 

 بَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ 
ُ َعَلْيِه َوسلم َّنى َعن بيع الكالئ ابلكالئ. َرَواُه الدَّارَُقْطيِنّ  [ 363]  -  2863  َوَعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

 (سنده ضعيف.)األلباني: .( الدارقطنيفي سنن  3060* )رقم: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بَـ  [364]  - 2869 ِه قَاَل: ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَتنْيِ يف َصْفَقٍة َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ يـْ
 َواِحَدٍة. َرَواُه يف شرح الّسنة 

   في شرح السنة.( 2112رقم: إسناده حسن. * )شعيب: 
 

 بَاب 
َفَخاَصْمُت ِفيِه ِإىَل ُعَمَر    ،ُثَّ َظَهْرُت ِمْنُه َعَلى َعْيبٍ   ،َعْن خَمَْلِد ْبِن ُخَفاٍف قَاَل: ابـْتَـْعُت ُغاَلماا فَاْستَـْغَلْلُتهُ   [365]  -  2879

هِ   ،ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ  فـََقاَل: َأُروُح ِإلَْيِه اْلَعِشيََّة فَُأْخرِبُُه َأنَّ َعاِئَشَة    ،فََأْخرَبْتُهُ   ،فَأَتـَْيُت ُعْرَوةَ   ،َوَقَضى َعَليَّ ِبَردِّ َغلَِّتهِ   ،فـََقَضى يل ِبَردِّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى يف ِمْثِل َهَذا: َأنَّ اخْلََراَج اِبلضََّمانِ   ُ فـََقَضى يل َأْن آُخَذ    ،فـََراَح ِإلَْيِه ُعْرَوةُ   ،َأْخرَبَْتيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َن الَِّذي َقَضى ِبِه َعَليِّ َلُه. َرَواُه يف َشْرِح السُّنَّةِ اخْلََراَج مِ 
  في شرح السنة.( 2119* )رقم: 

 

 بَاب السّلم وَالرَّهْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يـَْغَلُق    [366]  -  2887 الرَّْهُن الرَّْهَن ِمْن َصاِحِبِه الَِّذي  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه الشَّاِفِعي ُمْرسال  . َلُه غنمه َوَعِليِه غرمه« ،رََهَنهُ 
 .( ترتيب سنجر -في مسند الشافعي 1477رقم: إسناده ضعيف... : ياسين* )

 

 ُهَريـَْرة ُمتَِّصال َوُرِوَي مثله َأو مثل َمْعَناُه اَل خُيَالف َعنُه َعن أب  [ 367]  -  2888



82 

 

 (.منكر ضعيف)األلباني: .( ترتيب سنجر -في مسند الشافعي 1478رقم: )* 
 

 بَاب االحتكار 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمِن اْحَتَكَر طََعاماا َأْربَِعنَي يـَوْ   [368]  -  2896   ، يُرِيُد ِبِه اْلَغاَلءَ ماا  َوَعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ ِمْنُه« ،فـََقْد بَِرَئ ِمَن اَّللَِّ   َرَواُه َرزِينٌ  .َوبَِرَئ اَّللَّ
 .(4480)شعيب: إسناده ضعيف. مسند أحمد برقم  (منكر.)األلباني: * 

 

ُ َعَلْيِه    [ 369]  -   2897 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َوَعْن ُمَعاٍذ قَاَل: َسَِ َوَسلََّم يـَُقوُل: " بِْئَس اْلَعْبُد اْلُمْحَتِكُر: ِإْن َأْرَخَص اَّللَّ
َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِميَاِن َوَرزِيٌن يف ِكَتاِبهِ  ،اأْلَْسَعاَر َحِزنَ   َوِإْن َأْغاَلَها َفرَِح ". َرَواُه اْلبَـيـْ

   في الشعب.( 10702رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمِن اْحَتَكَر طََعاماا َأْربَِعنَي يَـ   [ 370]   -  2898 ُثَّ َتَصدََّق ِبِه مَلْ   ، ْومااَوَعْن َأِب أَُماَمَة: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه رزين  .َيُكْن َلُه َكفَّارَةا«

 ( لم أره من حديث أبي أمامة...وروي عن أنس، ومعاذ وكالهما موضوع.)األلباني: * )الهاللي: رقم: الموطأ.( 
 

 بَاب اإلفالس واالنظار 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصاِحُب    [371]  -   2916  ْيِن َمْأُسوٌر ِبَدْيِنِه َيْشُكو َوَعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الدَّ

 َرَواُه يف شرح الّسنة   .ِإىَل رَبِِّه اْلَوْحَدَة يـَْوَم اْلِقَياَمة«
   في شرح السنة.( 2148رقم: إسناده ضعيف. * )شعيب: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُرِوَي َأنَّ ُمَعاذاا َكاَن َيدَّاُن فَأََتى ُغَرَماُؤُه ِإىَل    [ 372]   -  2917 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََباَع النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
َتقى َماَلُه ُكلَُّه يف َدْيِنِه َحَّتَّ قَاَم ُمَعاٌذ ِبَغرْيِ َشْيٍء. ُمْرَسٌل َهَذا َلْفُظ اْلَمَصابِيِح. َومَلْ َأِجْدُه يف ا  أْلُُصول ِإالَّ يف اْلُمنـْ

 )األلباني: مرسل.( .( مصابيح السنةفي   2145)رقم: * 
 

ئاا فـََلْم يـََزْل َوَعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك قَاَل: َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َشاابًّ َسِخيًّا وََكاَن اَل مُيِْسُك َشيْـ   [373] -  2918
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكلََّمُه لُِيَكلَِّم ُغَرَماَءُه فـََلْو تـَرَُكوا أِلََحٍد لَ يَُداُن َحَّتَّ َأَغَرَق َماَلُه ُكلَُّه يف  رَتَُكوا ِلُمَعاٍذ أِلَْجِل الدَّْيِن فَأََتى النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََباَع َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َماَلُه    .َحَّتَّ قَاَم ُمَعاٌذ ِبَغرْيِ َشْيٍء. َرَواُه سعيد يف سَننه ُمْرسالَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 األلباني: رواه الطبراني وغيره موصوال، لكن الراجح أنه مرسل.( )* 

 

لِيُ   [ 374]  -   2920 َوَسلََّم ِبَِنازٍَة  َعَلْيِه   ُ النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ أََتى  قَاَل:  اخْلُْدِريِّ  َأِب َسِعيٍد  َعَلى َوَعْن  فـََقاَل: »َهْل  َها  َعَليـْ َصلَِّي 
قَاَل َعِليُّ ْبُن َأِب طَاِلٍب: َصاِحِبُكْم َدْيٌن؟« قَاُلوا: نـََعْم قَاَل: »َهْل تـََرَك َلُه ِمْن َوفَاٍء؟« قَاُلوا: اَل قَاَل: »َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكْم«  
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َفَصلَّى فـَتَـَقدََّم  اَّللَِّ  َرُسوَل  اَي  ُنُه  َديـْ َأِخيَك   َعَليَّ  رَِهاَن  َفَكْكَت  النَّاِر َكَما  ِمَن  رَِهاَنَك   ُ َوقَاَل: »َفكَّ اَّللَّ َمْعَناُه  ِرَوايٍَة  َعَلْيِه. َويف 
ُ رَِهانَُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة« ،اْلُمْسِلمِ  َنُه ِإالَّ َفكَّ اَّللَّ  َرَواُه يف َشْرِح السُّنَّةِ  .لَْيَس ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم يـَْقِضي َعْن َأِخيِه َديـْ

   في شرح السنة.( 2155رقم:  في سنده عطية العوفي وهو ضعيف.  * )شعيب:
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكاَن َلُه َعَلى رَُجٍل    [375]   -  2927 َأخََّرُه  َحقٌّ َفَمْن  َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد .َكاَن َلُه ِبُكلِّ يـَْوٍم َصَدَقٌة«

  ( في مسند أحمد. 19977. رقم إسناده ضعيف جداً شعيب:  * ) 
 

أُْنِفَق َعَلْيِهْم فـََقاَل  َوَعن سعد بن األطول قَاَل: َماَت َأِخي َوتـََرَك َثاَلََثِاَئِة ِديَناٍر َوتـََرَك َوَلداا ِصغَاراا فََأَرْدُت َأْن    [376]  -  2928
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإن أخ قَاَل: َفَذَهْبُت فـََقَضْيُت َعنُه َومل تْبق ِإالَّ اْمَرَأٌة َتدَِّعي   .ك حَمُْبوٌس ِبَديِْنِه فَاْقِض َعْنُه«ايل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َا صَ ِديَنارَْيِن َولَْيَسْت هَلَا بـَيَِّنٌة قَاَل: »أْعطهَ   َرَواُه َأمْحد .َدَقة«اا فَِإَّنَّ
  (في مسند أحمد. 17227. رقم: حديث صحيحشعيب: * ) 

 

ُسول هللا َجاِلٌس َوَعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َجْحٍش قَاَل: ُكنَّا ُجُلوساا ِبِفَناِء اْلَمْسِجِد َحْيُث يُوَضُع اجْلََنائِز َورَ   [ 377]   -  2929
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبَصره قبل السََّماء فَنظر ُثَّ طَْأطَأَ َبَصرَ  َهِتِه قَاَل: »ُسْبَحاَن َبنْيَ َظْهَريـَْنا فـََرَفَع َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُه َوَوَضَع َيَدُه َعَلى َجبـْ

َنا يـَْومَ  َلتَـَنا فـََلْم نـََر ِإالَّ َخرْياا َحَّتَّ َأْصَبْحَنا قَاَل حُمَمٌَّد: َفَسأَْلُت َرُسوُل  هللا ُسْبَحاَن هللا َما نـََزَل ِمَن التَّْشِديِد؟« قَاَل: َفَسَكتـْ َنا َولَيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َما التَّْشِديُد الَِّذي نـََزَل؟ قَاَل: »يف الدَّْيِن َوالَِّذي نـَْفُس حُمَمٍَّد   َل يف َسِبيِل اَّللَِّ ُثَّ بَِيِدِه َلْو َأنَّ رَُجالا قُتِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َرَواُه َأمْحَُد َويف   . اجْلَنََّة َحَّتَّ يـُْقَضى َديـُْنُه«َعاَش ُثَّ قُِتَل يف َسِبيِل اَّللَِّ ُثَّ َعاَش ُثَّ قُِتَل يف َسِبيِل اَّللَِّ ُثَّ َعاَش َوَعَلْيِه َدْيٌن َما َدَخَل  
 َشْرِح السُّنَِّة حَنَْوهُ 

  (في مسند أحمد.  22493. رقم ضعيف بهذه السياقةشعيب: * ) 
 

 بَاب الْغَصْب وَالْعَارِية 
ُ َعَلْيِه َوسلم: »َأال َتْظِلُموا  [ 378]  -   2946 َأاَل اَل ْيَِلُّ َماُل   ،َوَعن أب حرَّة الرقاِشي َعن َعمه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِميَان َوالدَّارَُقْطيِنّ يف اْلُمْجَتب   .اْمِرٍئ ِإالَّ ِبِطيِب نـَْفٍس ِمْنُه«  َرَواُه اْلبَـيـْ
 ( في شعب اإليمان. 5105رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َأَخَذ َأْرضاا ِبَغرْيِ حَ   [ 379]   - 2959 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَِّها ُكلَِّف  َوَعن يعلى بن مّرة قَاَل: َسَِ
 َرَواُه َأمْحَدُ   .اْلَمْحَشَر« ِإىَل َأْن َْيِْمَل تـَُراهَبَا 

   (في مسند أحمد. 17558. رقم إسناده حسنشعيب:  * ) 
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َا رَُجٍل ظََلَم ِشرْباا ِمَن اأْلَ   [380]   -   2960 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأميُّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعزَّ َوَعْنُه قَاَل: َسَِ ْرِض َكلََّفُه اَّللَّ
ُلَغ آِخَر َسْبِع   َرَواُه َأمْحد  .َأَرِضنَي ُثَّ يَُطوََّقُه ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َحَّتَّ يـُْقَضى َبنْيَ النَّاس«َوَجلَّ َأْن َْيِْفَرُه َحَّتَّ يـَبـْ

  (في مسند أحمد. 17571. رقم إسناده ضعيفشعيب:  * ) 
 

 بَاب الشُّفْعَة 
ُ َعْنُه قَاَل: ِإَذا    [381]   -  2971   ،َواَل ُشْفَعَة يف بِْئرٍ   ،َوقـََعِت احْلُُدوُد يف اأْلَْرِض َفاَل ُشْفَعَة ِفيَهاَعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ

 َواَل َفحل الّنخل. َرَواُه َمالك 
 الموطأ.(  4-1524رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 

 

 بَاب إحْيَاء الْموَات وَالشرب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »  َوَعْن طَاُوسٍ   [382]  -  3003 : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأْحَيا َمَواَتا ِمَن اأَلْرِض فـَُهَو َلُه، َوَعاِديُّ    نْ   ُمْرَسالا

 َرَواُه الشَّاِفِعي  .« اأَلْرِض َّللَِّ َوَرُسوِلِه ُثَّ ِهَي َلُكْم ِمينِّ 
 ( إلرساله  َضِعيفاأللباني: إسناده  ).(  في مسند الشافعي  1499رقم:  إسناده ضعيف، إلرساله، إال أن المتن صحيح.   * )الهاللي:  

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْقَطَع ِلَعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد الدُّوَر اِبْلَمِديَنةِ   : شرح الّسنة َوُرِوَي يف    [ 383]   -   3004 َوِهَي َبنْيَ   ، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
تَـَعَثيِن   ، َعنَّا اْبَن أُمِّ َعْبدٍ   ب فـََقاَل بـَُنو َعْبِد بن زهَرة: نك  ، َظْهَرايَنْ ِعَمارَِة اأْلَْنَصاِر ِمَن اْلَمَناِزِل َوالنَّْخلِ  فـََقاَل هَلُْم َرُسوُل هللا: »َفِلَم ابـْ

ُ ِإذاا؟ ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَُقدُِّس أُمَّةا اَل يـُْؤَخُذ ِللضَِّعيِف ِفيِهْم َحقُُّه«   اَّللَّ
   في شرح السنة.( 2189رقم: شعيب: حسن لغيره. * )

 

 بَاب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ََتَاُدوا [ 384]  -  3027  َرَواهُ  .فَِإنَّ اهْلَِديََّة ُتْذِهُب الضَّغَاِئَن« ،َوَعْن َعاِئَشَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

ومنه يتبين أنها كلها ضعيفة ، وبعضه أشد ضعفا من بعض . وإنما ثبت منها   قد خرجت القسم األكبر من طرقه ؛األلباني:  )*  
 .( بلفظ : تهادوا تحابوا

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا ُأيتَ بَِباُكورَِة اْلَفاِكهَ   [385]  -  3032 نَـْيِه  ِة َوَضَعَها  َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلى َعيـْ
تَـَنا َأوََّلهُ  ، َوَعَلى َشَفتَـْيهِ  َهِقّي يف الدَّْعَوات    ،َوقَاَل: »اللَُّهمَّ َكَما َأرَيـْ َياِن. َرَواُه اْلبَـيـْ بـْ فََأِراَن آِخَرُه« ُثَّ يـُْعِطيَها َمْن َيُكوُن ِعْنَدُه ِمَن الصِّ

 اْلَكِبري
 .(ضعيف )األلباني: إسناده .(الدعوات الكبيرفي  514رقم: إسناد ضعيف جدا. : الدعوات الكبير محقق* )
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 كتاب الْفَرَائِض والوصايا 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ 386]  -  3051 ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهْم َوَعْن َكِثرِي ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ »َمْوىَل اْلَقْوِم ِمنـْ
ُهْم« ُهْم َواْبُن ُأْخِت اْلَقْوِم ِمنـْ  َرَواُه الدَّارِميّ  . َوَحِليُف اْلَقْوِم ِمنـْ

   في سنن الدارمي.( 2570رقم:  .إسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف* )الداراني: 
 

َع َأاَبُه َكِثرياا يـَُقوُل: َكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب يـَُقوُل: َعَجباا ِلْلَعمَِّة ُتوَرثُ َوَعْن حُمَمَِّد ْبِن َأِب    [387]  -   3068   ،َبْكِر ْبِن َحْزٍم أَنَُّه َسَِ
 َواَل َترث. َرَواُه َمالك 

 الموطأ.(  9-1188رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 
 

ُ َعْنُه قَالَ   [ 388]   -   3069 : تـََعلَُّموا اْلَفَراِئَض َوزَاَد اْبُن َمْسُعوٍد: َوالطَّاَلَق َواحْلَجَّ قَااَل: فَِإنَُّه من دينُكْم. َوَعْن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
 َرَواُه الدَّارِميّ 
في سنن   2898  ، 2893  رقم:  .إسناده ضعيف النقطاعه ابن مسعود    وأثرمنقطع،  رجاله ثقات غير أنه  أثر عمر    * )الداراني: 

   الدارمي.(
 

 الْوَصَايَا بَاب  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َوِصيَّةَ   [389]  -  3074 ُهَما َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ  ِلَواِرٍث ِإالَّ َأْن َويـُْرَوى َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ

َقِطٌع َهَذا َلْفُظ اْلَمَصابِيِح. َويف ِرَوايَِة الدَّا : قَاَل: »اَل َُتُوُز َوِصيٌَّة ِلَواِرٍث ِإالَّ َأْن َيَشاء اْلَورَثَة« َيَشاَء اْلَورَثَُة« ُمنـْ  رَُقْطيِنِّ
 ( .4155برقم الدارقطني في السنن  رواه و  .مصابيح السنةفي   2283)رقم: * 

 

َهِقيُّ يف  [ 390]  -  3079 ميَانِ  َوَرَواُه اْلبَـيـْ  َعنهُ َعْن َأِب ُهَريـَْرة َرِضي هللا  ُشَعِب اإْلِ
َعَلْيِه َوَسلََّم:نص احلديث من شعب اإلميان:  *    ُ َمْن َقَطَع ِمريَاَثا فـََرَضُه هللاُ »  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 « َوَرُسولُُه َقَطَع هللاُ ِبِه ِمريَاَثا ِمَن اجْلَنَّةِ 
 .(  شعب اإليمانفي  7594رقم: إسناده ال بأس به. : محقق الشعب)* 
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 كتاب النِّكَاح 
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َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا تـََزوََّج اْلَعْبُد فـََقِد اْسَتْكَمَل نِ   [ 391]   -   3096  ُ   ،ْصَف الدِّينِ َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 فـَْليَـتَِّق اَّللََّ يف النِّْصِف اْلَباِقي«

  ( لطرقه. حسناأللباني: ).( شعب اإليمانفي   5100)رقم: * 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َأْعَظَم النَِّكاِح بـَرََكةا أَْيَسُرُه    [392]  -   3097 َهِقّي   .ُمْؤنَةا«َوَعن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ َرَواُُهَا اْلبَـيـْ
ميَان   يف شعب اإْلِ

   في الشعب.( 6146رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

 بَاب النّظر إِلَى املخطوبة وَبَيَان العورات 
ُ َعَلْيِه    [393]  -   3114 َوَفخذه َمْكُشوفـََتاِن قَاَل:    ،َوَسلََّم َعَلى َمْعَمرٍ َوَعْن حُمَمَِّد ْبِن َجْحٍش قَاَل: َمرَّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه يف شرح الّسنة  .فَِإنَّ الفخذين َعورَة« ،»اَي َمْعَمُر َغطِّ َفِخَذْيكَ 
  في شرح السنة.( 2251رقم: حديث صحيح بشواهده. * )شعيب: 

 

َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَْنظُُر ِإىَل حَمَاِسِن اْمَرَأٍة َأوََّل َمرٍَّة ُثَّ َوَعْن َأِب أَُماَمَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى    [ 394]   -   3124  ُ اَّللَّ
ُ َلُه ِعَباَدةا جيَُِد حالوَتا«  َرَواُه َأمْحد  .يـَُغضُّ َبَصَرُه ِإالَّ َأْحَدَث اَّللَّ

 َضِعيف(األلباني: إسناده ) .(المسندفي  22278 رقم: .إسناده ضعيف جداً : محقق الشعب* )
 

ُ النَّاِظرَ   [395]  -   3125 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »لََعَن اَّللَّ  . َواْلَمْنُظوَر ِإلَْيِه«  َوَعِن احلََْسِن ُمْرَسالا قَاَل: بـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل َصلَّى اَّللَّ
ميَانِ  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

   في الشعب.( 7399رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

 بَابُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ وَاسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ 
 َوَرَواُه الدَّارِمّي َعن أب ُموَسى  [ 396]  -  3134

ُموَسى، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُتْسَتْأَمُر اْلَيِتيَمُة يف نـَْفِسَها، فَِإْن َعْن َأِب  :  من سنن الدارمي  نص احلديث*  
 َسَكَتْت فـََقْد َأِذَنْت، َوِإْن أََبْت مَلْ ُتْكَرْه« 

 .(  سنن الدارميفي  2231رقم: . إسناده صحيح: الداراني)* 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوَعْن    [397]   -   3138 َمْن ُوِلَد َلُه َوَلٌد فـَْلُيْحِسِن اَْسَُه َأِب َسِعيٍد َواْبِن َعبَّاٍس قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َا ِإَْثُهُ   « َعَلى أَبِيهِ  َوَأَدبَُه، فَِإَذا بـََلَغ فـَْليـَُزوِّْجُه فَِإْن بـََلَغ َومَلْ يـَُزوِّْجُه فََأَصاَب ِإَْثاا، فَِإَّنَّ

 َضِعيف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 8299رقم: إسناده ال بأس به. : محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ   َوَعنْ   [398]  -  3139 ُ َعْنُه َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اَل: " يف ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َوأََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
َمْكُتوٌب:   ِإَْثاا فَِإُثُْ التـَّْورَاِة  فََأَصاَبْت  يـَُزوِّْجَها  فـََلْم  َسَنةا  َعْشَرَة  اثـَْنيَتْ  نَـُتُه  ابـْ بـََلَغِت  َعَلْيِه  َمْن  َذِلَك  ُشَعِب "  َهِقيُّ يف  اْلبَـيـْ َرَواُُهَا   .

ميَانِ   .اإْلِ
 في ضعيف الجامع(  5271)األلباني: ضعيف. رقم:   في الشعب.( 8303رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب* )

 

 بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ وَالْخِطْبَةِ وَالشَّرْطِ 
ُ َعَلْيِه وَ َوَعْن    [399] -  3154 َسلََّم: »اَي َعاِئَشَة قَاَلْت: َكاَنْت ِعْنِدي َجارِيَةا ِمَن اأْلَْنَصاِر َزوَّْجتـَُها فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َصِحيحهَرَواُه اْبن حَبان يف   .َعاِئَشُة َأاَل تـَُغنِّنَي؟ فَِإنَّ َهَذا احْلَيَّ ِمَن اأْلَْنَصاِر ْيُِبُّوَن اْلِغَناَء«
  .(صحيح ابن حبانفي  5875رقم: ضعيف. : األلباني* )

 

 بَاب الْمُحرمَات 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »فَاِرْق   ،َوَعْن نـَْوَفِل ْبِن ُمَعاِويََة قَاَل: َأْسَلْمُت َوحَتْيِت ََخُْس ِنْسَوةٍ   [ 400]   -  3177 َفَسأَْلُت النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

  يف شرح الّسنة َواِحَدةا َوَأْمِسْك َأْربـَعاا« فـََعَمْدُت ِإىَل َأْقَدِمِهنَّ ُصْحَبةا ِعْنِدي: َعاِقٍر ُمْنُذ ِستِّنَي سنة ففارقتها. َرَواهُ 
   شرح السنة.(في  2289رقم: إسناده ضعيف. * )شعيب: 

 

الّسنةَوُرِوَي يف    [401]   -   3180 اِبلنَِّكاِح األول على   شرح  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ َردَُّهنَّ  ِمَن النَِّساِء  َأنَّ ََجَاَعةا   :
ُهنَّ بِْنُت اْلَولِيِد ْبِن ُمِغريََة َكانَ  يِن َوالدَّاِر ِمنـْ َن ْبِن أَُميََّة فََأْسَلَمْت ْت حَتَْت َصْفَواَأزَواجهنَّ ِعْند اْجِتَماع اإلسالميني بـَْعَد اْخِتاَلِف الدِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإلَْيِه اْبَن َعمِّ  ْساَلِم فَبعث النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوْهَب ْبَن ُعَمرْيٍ ِبرَِداِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى يـَْوَم اْلَفْتِح َوَهَرَب َزْوُجَها ِمَن اإْلِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَماانا ِلَصْفوَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتْسِيرَي َأْربـََعِة َأْشُهٍر َحَّتَّ َأْسلَ اَّللَّ َم فَاْستَـَقرَّْت ِعْنَدُه  اَن فـََلمَّا َقِدَم َجَعَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْساَلِم َحَّتَّ َقِدَم   َوَأْسَلَمْت َأمُّ َحِكيٍم بِْنُت احْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم اْمَرَأُة ِعْكرَِمَة ْبِن َأِب َجْهٍل يـَْومَ  اْلَفْتِح مبَكََّة َوَهَرَب َزْوُجَها ِمَن اإْلِ
َلى ِنَكاِحِهَما. َرَواُه َماِلٌك َعِن اْبِن شَهاب  اْلَيَمَن فَاْرحَتََلْت َأمُّ َحِكيٍم َحَّتَّ َقِدَمْت َعَلْيِه اْلَيَمَن َفَدَعْتُه ِإىَل اإْلِْساَلِم فََأْسَلَم فـَثـَبَـَتا عَ 

 ُمْرسال
)قال ابن عبد البر: ال أعلم به يتصل من  في شرح السنة.(    2290  في الموطأ ورقم  1251و  1250  رقم:ضعيف.  :  الهاللي)*  

 عند أهل السير، وابن شهاب معلوم أهلها، وشهرة الحديث أقوى من إسناده إن شاء هللا(  موجه صحيح، وهو حديث مشهور معلو 
 

 بَاب الْوَلِيمَة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلُمتَـَباِراَيِن اَل جُيَااَبنِ   [ 402]  -  3226   .َواَل يـُؤَْكُل طََعاُمُهَما«  ،َعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َماُم َأمْحَُد: يـَْعيِن املتعارضني ابلضيافة فخراا ورايء   قَاَل اإْلِ
   في الشعب.( 5667رقم: إسناده صحيح. : محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه  [ 403]  -  3227  َوَسلََّم ِإَجابَة طََعام اْلَفاِسقنيَوَعن عمَران ين ُحَصنْيٍ قَاَل: ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
   في الشعب.( 5420رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكْم َعَلى َأِخيِه الْ  [404]  -  3228 فـَْلَيْأُكْل ِمْن  ُمْسِلِم َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَيْشَرْب ِمْن َشَراِبِه َواَل َيْسَأْل«  ، طََعاِمِه َواَل َيْسَألْ 

ميَاِن« َوقَاَل: َهَذا ِإْن َصحَّ َفَِلَنَّ الظَّاِهَر َأنَّ ا َهِقّي يف »ُشَعِب اإْلِ  َما  ْلُمْسِلَم اَل يُْطِعُمُه َواَل يْسِقيه ِإالَّ َرَوى اأْلََحاِديَث الثَّاَلثَة اْلبَـيـْ
 ُهَو َحاَلل ِعْنده 

   في الشعب.( 5419رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب* )
 

 وَمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحُقُوقِ   بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ 
َعَلْيِه َوَسلََّم:    [405]  -  3254  ُ ِإَذا َصلَّْت ََخَْسَهاَوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   ،َوَصاَمْت َشْهَرَها  ،»اْلَمْرَأُة 

 َرَواُه أَبُو نعيم يف احْلِْلية  . فـَْلَتْدُخْل ِمْن َأيِّ أَبـَْواِب اجْلَنَِّة َشاَءْت« ،َوَأطَاَعْت بـَْعَلَها ،َوَأْحَصَنْت فـَْرَجَها
 َصِحيٌح(األلباني: له شواهد يرتقي بها الى الحسن او ال)  .(البغيةتقريب  في    2173رقم:  إسناده ضعيف.  :  تقريب البغية  محقق* )

 

 َوَرَواُه َأمْحد َعن مَعاذ بن جبل  [ 406]  -  3267
اِبْلَيَمِن َيْسُجُد َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل: أَنَُّه َلمَّا رََجَع ِمَن اْلَيَمِن، قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، رَأَْيُت رَِجاالا  :  من مسند أمحد   نص احلديث *  

  َتْسُجَد ِلَزْوِجَها " بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض، َأَفاَل َنْسُجُد َلَك؟ قَاَل: " َلْو ُكْنُت آِمراا َبَشراا َيْسُجُد لَِبَشٍر، أَلََمْرُت اْلَمْرَأَة َأنْ 
 .(  مسند أحمدفي  21986رقم: . صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن فيه انقطاعاَ )شعيب: * 

 

َها   [ 407]  -   3270 ُ َعنـْ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يف نـََفٍر ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر،    :َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
َتْسُجُد َلَك اْلبَـَهائُِم َوالشََّجُر، فـََنْحُن َأَحقُّ َأْن َنْسُجَد َلَك، فـََقاَل: "   َرُسوَل هللِا،َفَجاَء بَِعرٌي، َفَسَجَد َلُه، فـََقاَل َأْصَحابُُه: اَي  

ا، َأْن َيْسُجَد أِلََحٍد أَلََمْرُت اْلَمْرَأَة َأنْ  ُقَل َتْسُجَد ِلَزْوِجَها، َوَلوْ   اْعُبُدوا رَبَُّكْم، َوَأْكرُِموا َأَخاُكْم، َوَلْو ُكْنُت آِمراا َأَحدا  َأَمَرَها َأْن تـَنـْ
َبِغي هَلَا َأْن تـَْفَعلَ   َرَواُه َأمْحد  .ُه " ِمْن َجَبٍل َأْصَفَر ِإىَل َجَبٍل َأْسَوَد، َوِمْن َجَبٍل َأْسَوَد ِإىَل َجَبٍل أَبـَْيَض، َكاَن يـَنـْ

 24471رقم:   ره، وهذا إسناد ضعيفقوله: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد زوجها" جيد لغي* )شعيب:   
   في مسند أحمد.(

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »  [ 408]  -  3271 َثاَلٌث اَل تـُْقَبُل هَلُْم َصاَلٌة َواَل يـُْرَفُع هَلُْم ِإىَل السََّماِء َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
هَ  ا َزْوُجَها َحَّتَّ يـَْرَضى، َوالسَّْكَراُن َحَّتَّ َعَمٌل: اْلَعْبُد اآْلِبُق ِمْن َمَوالِيِه َحَّتَّ يـَْرِجَع فـََيَضَع َيَدُه يف أَْيِديِهْم، َواْلَمْرَأُة السَّاِخُط َعَليـْ

ميَان .«وَ َيْصحُ  َهِقّي يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ
 في ضعيف الترغيب.( 1218)األلباني: ضعيف. رقم:  في الشعب.( 5202رقم: إسناده ليس بالقوي. : محقق الشعب* )
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ُهَما: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل:    [409]   -  3273 ُ َعنـْ " َأْرَبٌع َمْن ُأْعِطيَـُهنَّ فـََقْد  َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ
نـَْيا َواآْلِخَرِة: قـَْلٌب َشاِكٌر، َوِلَساٌن َذاِكٌر، َوَبَدٌن َعَلى اْلَباَلِء َصاِبٌر، َوزَ  .  ْوَجٌة اَل تـَْبِغيِه َخْوانا يف نـَْفِسَها َواَل َماِلِه " ُأْعِطَي َخرْيَ الدُّ

ميَان  َهِقّي يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ
 في ضعيف الترغيب.( 1216)األلباني: ضعيف. رقم:  في الشعب.( 4115رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

 بَاب الْخلْع وَالطَّلَاق 
ُ َعَلْيِه    [ 410]   -   3281 ُ َعْنُه َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ َواَل َعَتاَق ِإالَّ بـَْعَد    ، : »اَل َطاَلَق قـَْبَل ِنَكاحٍ َوَسلََّم قَالَ َوَعْن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ

 َرَواُه يف َشْرِح السُّنَّةِ  .ْمَت يـَْوٍم ِإىَل اللَّْيِل«َواَل صَ  ،َواَل َرَضاَع بـَْعَد ِفطَامٍ  ،َواَل يـُْتَم بـَْعَد اْحِتاَلمٍ  ، َواَل ِوَصاَل يف ِصَيامٍ  ،ِمْلكٍ 
   في شرح السنة.( 2350رقم: صحيح بطرقه وشواهده. : األلباني* )

 

َا [ 411]  -  3291 هَلَا، فـََلْم يـُْنِكْر َذِلَك َعْبُد  اْختَـَلَعْت ِمْن َزْوِجَها ِبُكلِّ َشْيٍء  : َوَعْن اَنِفٍع َعْن َمْواَلٍة ِلَصِفيََّة بِْنِت َأِب ُعبَـْيٍد َأَّنَّ
 . َرَواُه َمالك اَّللَِّ ْبُن ُعَمرَ 

 الموطأ.(  32-1300رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 
 

َفَماَذا تـََرى َعَليَّ؟ فـََقاَل اْبن  َوَعن َمالك بلغه رَُجالا قَاَل ِلَعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس: ِإيّنِ طَلَّْقُت اْمَرَأيت ِماَئَة َتْطِليَقٍة    [412]   -  3293
َْذَت هِبَا آاَيِت اَّللَِّ ُهُزواا. َرَواُه يف اْلُمَوطَّأ  َعبَّاس: طلقت ِمْنك َثاَلث َوَسْبٌع َوِتْسُعوَن اختَّ

 الموطأ.(  1-1266رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

ئاا َعَلى َوْجِه َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل: قَاَل    [413]  -  3294 ُ َشيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي ُمَعاُذ َما َخَلَق اَّللَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ئاا َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض أَبـَْغَض ِإلَْيِه ِمَن الطَّالِق« ، اأْلَْرِض َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمَن اْلَعَتاقِ  ُ َشيـْ  َرَواُه الدَّارَُقْطيِنّ  .َواَل َخَلَق اَّللَّ

 (، ومنقطع.َضِعيفإسناده )األلباني: .( في سنن الدارقطني 3984* )رقم: 
 

 بَاب الْمُطلقَة ثَلَاثًا 
 واملُحلََّل َلُه. َرَواُه الدَّارِميّ  ،َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َلَعَن رسوُل هللا احملّللَ  [ 414]  -  3296

 َصِحيح(األلباني: إسناده )  في سنن الدارمي.( 2304رقم:  .إسناده صحيح* )الداراني: 
 

َعَلْيِه َوسَ   [415]  -  3298  ُ لََّم ُكلُُّهْم َوَعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر قَاَل: َأْدرَْكُت ِبْضَعَة َعَشَر ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 الّسنة يـَُقوُل: يُوَقُف اْلُمْؤيل. َرَواُه يف شرح 

   في شرح السنة.( 2363رقم: إسناده صحيح. * )شعيب: 
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 بَاب الْعدة 
َا نُِقَلْت فَاِطَمُة ِلُطوِل ِلَساَِّنَا َعَلى أمحائِها. َرَواُه يف شرح الّسنة  [ 416]  -  3326  َوَعن سعيِد بِن املسيِِّب قَاَل: ِإَّنَّ

 )مرسل.(  في شرح السنة.( 2384* )رقم: 
 

َوَقْد َكاَن   ،َثةِ َعن ُسليماَن بِن َيساٍر: َأنَّ اأْلَْحَوَص َهَلَك اِبلشَّاِم ِحنَي َدَخَلِت اْمَرأَتُُه يف الدَِّم ِمَن احْلَْيَضِة الثَّالِ   [ 417]  -  3335
َا ِإَذا َدَخَلْت يف الدَِّم ِمَن احْلَْيَضِة   َفَكَتبَ   ،َفَكَتَب ُمَعاِويَُة ْبُن َأِب ُسْفَياَن ِإىَل زَْيِد ْبِن ََثِبٍت َيْسأَلُُه َعْن َذِلكَ   ،طَلََّقَها ِإلَْيِه زِيٌد: ِإَّنَّ
َها اَل يرِثُها َواَل ترِثُه. َرَواُه َمالك ، فـََقْد بَرَِئْت ِمْنهُ  ،الثَّالَِثةِ   َوبَِرَئ ِمنـْ

     الموطأ.( 56-1330رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

ُ َعْنهُ َوَعْن َسِعيِد ْبِن    [ 418]   -  3336 َا اْمَرَأٍة طُلَِّقْت َفَحاَضْت َحْيَضةا َأْو   : اْلُمَسيَِّب قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ َأميُّ
َها حيضُتها  ،َحْيَضَتنْيِ  ا تنتِظُر تسعَة أشهرٍ   ،ُثَّ رُِفَعتـْ  ، التِّْسَعِة اأْلَْشَهِر ثالثَة أشهرٍ َوِإالَّ اْعَتدَّْت بـَْعَد    ، فإْن ابَن هَلَا مَحٌْل َفَذِلكَ   ،فإَّنَّ

 ُثَّ حلَّْت. َرَواُه َمالك 
 الموطأ.(  70-1343رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 

 

 بَاب الِاسْتِبْرَاء 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيَُْمُر    [ 419]   -   3340 َماِء حبَْيَضٍة ِإْن َكاَنْت ِمَّْن  َعن َماِلٍك قَاَل: بـََلَغيِن َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اِبْسِترْبَاِء اإْلِ

 َويْنهى َعن سِقي َماء اْلَغرْي  ،َوَثاَلثَِة َأْشُهٍر ِإْن َكاَنت ِمَّن حتيض ،حتَِيضُ 
 ( .لم أقف على إسناده)معضل، وقال العالمة األلباني:  رواه رزين.* 

 

فـَْلَتْسَترْبِْئ َرمِحََها حبَْيَضٍة َواَل   ،َأْو ُأْعِتَقتْ   ،َأْو بِيَعتْ   ،أَنَُّه قَاَل: ِإَذا ُوِهَبْت اْلَولِيَدُة الَّيِت ُتوطَأُ َوَعِن اْبِن ُعَمَر:    [420]  -  3341
 ُتْسَترْبَُئ اْلَعْذرَاُء. َرَواُُهَا رزين 

في إرواء الغليل.( 2139)األلباني: صحيح. رقم:  رواه رزين.* 

 
 بَاب النَّفَقَات وَحقّ الْمَمْلُوك 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ُحْسُن اْلَمَلَكِة مُيْنٌ  [421]  -  3359 َرَواُه   .َوُسوُء اخْلُُلِق ُشْؤٌم« ، َوَعْن رَاِفِع ْبِن َمِكيٍث َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
 لرِبُّ زايدٌة يف الُعُمِر«أَبُو َداُوَد َومَلْ َأَر يف َغرْيِ اْلَمَصابِيِح َما زَاَد َعَلْيِه فيِه مْن قوِلِه: »والصََّدقُة متَنُع ِميتَة السُّوِء وا

 .5162و 5161سنن أبي داود برقم * الشطر األول في .( مسند أحمدفي  16079رقم:  .إسناده ضعيف )شعيب:* 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا َضَرَب َأَحدُُكْم َخاِدَمُه َفذَكَ  [ 422]  -  3360 َر اَّللََّ فَاْرفـَُعوا  َوَعْن َأِب َسِعيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَاِن َلِكْن ِعْنَدُه »فـَْلُيْمِسْك« بدل »فارفعوا أَْيِديُكم« .أَْيِدَيُكْم« َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ ِْمِذيُّ َواْلبَـيـْ  َرَواُه الرتِّ
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  في الشعب.( 8220رقم: إسناده ضعيف جدا. : محقق الشعب* )
 

ُ    َوَعْن َأِب أَُماَمةَ   [423]  -  3365 َعَلْيِه َوسلم َوَهَب ِلَعِليٍّ ُغاَلماا فـََقاَل: »اَل َتْضرِْبُه فَِإيّنِ َُّنِيُت َعْن  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتُه ُيَصلِّي«  َهَذا لفظ املصابيح .َضْرِب َأْهِل الصَّاَلِة َوَقْد رَأَيـْ

 .(  مسند أحمدفي    22227و  22154رقم: إسناده ضعيف. )شعيب: * 
 

ُ َعْنُه قَاَل: ََّنَااَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَويف    [ 424]  -  3366 : َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمْجَتَب ِللدَّارَُقْطيِنِّ َّللَّ
 َعْن َضْرِب اْلُمَصلِّنيَ 

 : إسناده فيه غرابة( 1/139مسند الفاروق )قال الحافظ ابن كثير في .( سنن الدارقطنيفي   1757)رقم: * 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل أُنـَبُِّئُكْم ِبِشَرارُِكُم؟ الَّ   [ 425]   -   3374 َوجَيِْلُد   ،ِذي َيَُْكُل َوْحَدهُ َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه رزين   .َومَيَْنُع رِْفَدُه« ،َعْبَدهُ 

 ( في الضعيفة. 1467. حديث رقم ضعيف)األلباني: * 
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 كتاب الْعتْق 
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ُ َعَلْيِه    [426]  -   3384 َوَسلََّم فـََقاَل: َعلِّْميِن َعَمالا يُْدِخُليِن اجْلَنََّة َعن اْلرَباء بن َعاِزب قَاَل: َجاَء َأْعَراِبٌّ ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
قَاَل: َأو ليَسا َواِحداا؟ قَاَل: " اَل ِعْتُق   . َأْعِتِق النََّسَمَة َوفك الرَّقـََبة«  ، قَاَل: »لَِئْن ُكْنَت َأْقَصْرَت اخْلُْطَبَة َلَقْد َأْعَرْضَت اْلَمْسأََلةَ 

فَِإْن مَلْ ُتِطْق َذِلَك    ،َواْلَفْيَء َعَلى ِذي الرَِّحِم الظَّاملِِ   ،َوَفكُّ الرَّقـََبِة: َأْن تُِعنَي يف ََثَِنَها َواْلِمْنَحَة: اْلوَُكوفَ   ، ْتِقَهاالنََّسَمِة: َأْن تـََفرََّد ِبعِ 
َهِقيُّ يف فَِإْن    ،َواْنَه َعِن اْلُمْنَكرِ   ،َوْأُمْر اِبْلَمْعُروفِ   ،َواْسِق الظَّْمآنَ   ،فََأْطِعِم اجْلَاِئعَ  مل تطق َفُكفَّ ِلَساَنَك ِإالَّ ِمْن َخرْيٍ ". َرَواُه اْلبَـيـْ
ميَان  شعب اإْلِ

 َصِحيح(األلباني: إسناده ) في الشعب.( 4026رقم: إسناده رجاله ثقات. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه    [427]  -   3385 ُ ِفيِه ُبيِنَ َلُه بـَْيٌت َوَعن َعْمرو بن عبسة َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ا لُِيْذَكَر اَّللَّ َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َبََن َمْسِجدا
َبةا يف َسِبيِل اَّللَِّ   يف َرَواهُ   . َكاَنْت َلُه نُوراا يـَْوم اْلِقَياَمة«يف اجْلَنَِّة َوَمْن َأْعَتَق نـَْفساا ُمْسِلَمةا َكاَنْت ِفْديـََتُه ِمْن َجَهنََّم. َوَمْن َشاَب َشيـْ

 شرح الّسنة 
   في شرح السنة.( 2420رقم: رجاله ثقات. * )شعيب:  

 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْفَضُل الصََّدَقِة الشََّفا428]  -   3387  ُ َعُة هِبَا تـَُفكُّ  [ َوَعن ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان« .الرَّقـََبة« َهِقّي يف »شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 في الشعب.(  7279 رقم:إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

 وَالْعِتْقِ فِي الْمَرَض   بَابُ إِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَشِرَاءِ الْقَرِيبِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [ 429]   -  3394 »ِإَذا َوَلَدْت َأَمُة الرَُّجِل ِمْنُه، َفِهَي ُمْعتَـَقٌة، َعْن ُدبٍُر َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه الدَّارِِميُّ  .ِمْنُه، َأْو بـَْعَدُه« 
   في سنن الدارمي.( 2616رقم:   .إسناده ضعيف جدا من أجل حسين بن عبد هللا* )الداراني: 

 

: َأنَّ أُمَُّه َأرَاَدْت َأْن تـَْعِتَق فََأخََّرْت َذِلَك ِإىَل أَ   [ 430]   -   3403 ْن ُتْصِبَح َفَماَتْت قَاَل َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأِب َعْمَرَة اأْلَْنَصاِريِّ
َها؟ فـََقاَل اْلَقاِسُم: أََتى َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيهِ َعْبُد الرَّمْحَِن: فـَُقْلُت ِلْلَقاِسِم ْبِن   َفُعَها َأْن َأْعِتَق َعنـْ  حُمَمٍَّد: أَيـَنـْ

ُ َعَلْيهِ  َها؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفُعَها َأْن َأْعِتَق َعنـْ  َرَواُه َمالك   .لََّم: »نعم« َوسَ َوسلم فـََقاَل: ِإنَّ أُمِّي َهَلَكْت فـََهْل يـَنـْ
 الموطأ.(  13-1607رقم: ضعيف. * )الهاللي: 

 

َ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأِب َبْكٍر يف نـَْوٍم اَنَمهُ   [ 431]   -   3404 فََأْعتَـَقْت َعْنُه َعاِئَشُة ُأْخُتُه رِقَاابا   ، َوَعْن َْيََْي ْبِن َسِعيٍد قَاَل: تـُُويفِّ
 الك َكِثريَةا. َرَواُه مَ 
 الموطأ.(  14-1608رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »مَ   [432]  -   3405 ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ اَوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ  ، ِن اْشرَتَى َعْبدا
 َرَواُه الدَّارِميّ  .َفاَل َشْيء َلُه« ، فـََلْم َيْشرَتِْط َماله

   في سنن الدارمي.( 2603رقم:  .إسناده صحيح* )الداراني: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 كتاب الْإِميَان وَالنُّذُور 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 بَاب فِي النذور 
َتِشِر قَاَل: ِإنَّ  [ 433]  -  3445 ُ ِمْن َعُدوِِّه َفَسَأَل اْبَن َعبَّاٍس فـََقاَل َوَعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمنـْ رَُجالا َنَذَر َأْن يـَْنَحَر نـَْفَسُه ِإْن جَنَّاُه اَّللَّ

ا تـََعجَّْلَت ِإىَل النَّاِر  ةا َوِإْن ُكْنَت َكاِفرا َلُه: َسْل َمْسُروقاا َفَسأََلُه فـََقاَل لَُه: اَل تـَْنَحْر نـَْفَسَك فَِإنََّك ِإْن ُكْنَت ُمْؤِمناا قـَتَـْلَت نـَْفساا ُمْؤِمنَ 
اَل: َهَكَذا ُكْنُت َأَرْدُت َأْن أُْفِتَيَك.  َواْشرَتِ َكْبشاا فَاْذحَبُْه ِلْلَمَساِكنِي فَِإنَّ ِإْسَحاَق َخرْيٌ ِمْنَك َوُفِدَي ِبَكْبٍش فََأْخرَبَ اْبَن َعبَّاٍس فـَقَ 

 َرَواُه َرزِينٌ 
 (لم أقف على إسناده)األلباني: * 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  [434]  - 3477 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »َمْن ُأِصيَب ِبَدٍم، َأْو َخْبٍل، َوَعن أب ُشريِح اخلُزاعيِّ قَاَل: َسَِ
، َأْو يـَْعُفَو، َأْو َيَُْخَذ اْلَعْقَل، َواخْلَْبُل اجْلُْرُح، فـَُهَو اِبخْلَِياِر َبنْيَ ِإْحَدى َثاَلٍث،   فَِإْن َأرَاَد الرَّاِبَعَة، َفُخُذوا َعَلى َيَدْيِه َبنْيَ َأْن يـَْقَتصَّ

ا ِفيَها خُمَلَّداا« ئاا، ُثَّ َعَدا بـَْعَد َذِلَك، فـََلُه النَّاُر َخاِلدا  . َرَواُه الدَّارِميّ فَِإْن َأَخَذ ِمْن َذِلَك َشيـْ
   في سنن الدارمي.( 2396رقم:  .إسناده ضعيف وهو حديث منكر* )الداراني: 

 

َعةا ِبَرُجٍل َواِحٍد قـَتَـُلوُه قَـ  [ 435]   -  3481  ، ْتَل ِغيَلةٍ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب: َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلطاب قـََتَل نـََفراا ََخَْسةا َأْو َسبـْ
يعاا. َرَواُه َماِلكٌ  َعاَء َلَقتَـْلتـُُهْم َجَِ  َوقَاَل ُعَمُر: َلْو مَتَاأَلَ َعَلْيِه َأْهُل َصنـْ

 الموطأ.(  13-1736رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

ُ َعَلْيِه   [436]   -  3485 ُهَما َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ َوقـَتَـَلُه   ،َوَسلََّم قَاَل: »ِإَذا َأْمَسَك الرَُّجُل الرَُّجلَ َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
 َرَواُه الدَّارَُقْطيِنّ   .وُْيبُس الَِّذي أْمَسَك« ،اآْلَخُر يـُْقَتُل الَِّذي قَتل

 ( إسناده صحيح.)األلباني: .( في سنن الدارقطني 3270* )رقم: 
 

 بَاب الدِّيات 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َوَعْن َأِب  [ 437]  -  3492 َم َكَتَب ِإىَل  َبْكِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 يـَْرَضى َأْولَِياُء اْلَمْقُتوِل« َوِفيِه: »َأنَّ الرَُّجَل يـُْقَتُل َأْهِل اْلَيَمِن وََكاَن يف ِكَتاِبِه: »َأنَّ َمِن اْعتَـَبَط ُمْؤِمناا قـَْتالا فَِإنَُّه قـََوُد َيِدِه ِإالَّ َأنْ 
ِبِل َوَعَلى َأْهِل الذََّهِب أَْلُف ِديَناٍر َويف اأْلَنْ  يَُة ِماَئٌة ِمَن اإْلِ يَُة ِماَئٌة ِمَن اِبْلَمْرَأِة« َوِفيِه: »يف النـَّْفِس الدِّ ِف ِإَذا ُأوِعَب َجْدُعُه الدِّ

ِبِل   يَُة وَ اإْلِ يُة َويف الصُّلِب الدِّ يُة َويف الذَّكِر الدِّ يَة َويف البيضني الدِّ يَُة َويف الشفتني الدِّ يَُة َويف الّرِْجِل َويف اأْلَْسَناِن الدِّ َننْيِ الدِّ يف اْلَعيـْ
يَِة َويف اجلائَفِة ثل  يَِة َويف اْلَمْأُموَمِة ثـُُلُث الدِّ ِبِل َويف ُكلِّ ُأْصُبٍع ِمْن  اْلَواِحَدِة ِنْصُف الدِّ يَة َويف املنقلة َخس عشر ِمَن اإْلِ ث الدِّ

ِبِل« نِّ ََخٌْس ِمَن اإْلِ ِبِل َويف السِّ َرَواُه النََّساِئيُّ َوالدَّارِِميُّ َويف ِرَوايَِة َماِلٍك: »َويف اْلَعنْيِ ََخُْسوَن   .َأَصاِبِع اْلَيِد َوالّرِْجِل َعْشٌر ِمَن اإْلِ
 يف اْلَيِد ََخُْسوَن َويف الّرِْجِل ََخُْسوَن َويف اْلُموِضَحِة ََخٌْس«وَ 

 في شرح السنة.(  2420 2418  2416 2411 2410 2409 2399 2397 1662 ،1661رقم:  .إسناده ضعيف: الداراني)* 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:   [ 438]   -  3582 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ "َما ِمْن قـَْوٍم َيْظَهُر ِفيِهُم الّراَِب،  َوَعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَاَل: َسَِ
 اُه َأمْحد َروَ  .ِإالَّ ُأِخُذوا اِبلسََّنِة، َوَما ِمْن قـَْوٍم َيْظَهُر ِفيِهُم الرَُّشا، ِإالَّ ُأِخُذوا اِبلرُّْعِب"

  في مسند أحمد.( 17822رقم:  .إسناده ضعيف جداً   * )شعيب: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْلُعوٌن َمْن َعِملَ  [ 439]   -   3583   . َعَمَل قـَْوِم ُلوٍط« َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَأِب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َرزِينٌ 

 (رواه أحمد بسند حسن.)األلباني: )شعيب: رقم: في شرح السنة.( * 
 

 . َويف ِرَوايٍَة َلُه َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ عليَّاا َرِضي هللا َعنُه أحَرَقهما َوَأاب بكٍر هدم َعَلْيِهَما َحاِئطا [ 440]  -  3584
 ذكره رزين عن ابن عباس.* 

 

 قَطْعِ السّرقَة بَابُ  
ُ َعَلْيِه وَ  [441]  -  3595 اَل َقْطَع َسلََّم قَاَل: »َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأِب ُحَسنْيٍ اْلَمكِّيِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُلُغ ََثََن اْلِمَجنِّ  ، يف ََثٍَر ُمَعلَّقٍ   َرَواُه َمالك  .«  َواَل يف َحرِيَسِة َجَبٍل فَِإَذا آَواُه اْلُمَراُح َأِو اجْلَرِيُن فَاْلَقْطُع ِفيَما يـَبـْ
 الموطأ.(  22-1661رقم: حسن. * )الهاللي: 

 

 .والدارمي َعن اْبن َعبَّاس [ 442]  -  3600
 َعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن َصْفَواُن ْبُن أَُميََّة اَنئِماا يف اْلَمْسِجِد فََأََتُه رَُجٌل َوُهَو اَنئٌِم، فَاْسَتلَّ  سنن الداراين:  يف ونص احلديث  *

، ُكْنُت رَِداَءُه، ِمْن حَتِْت رَْأِسِه، فـَتَـنَـبََّه ِبِه، فـََلِحَقُه، فََأَخَذُه، فَاْنطََلَق ِبِه ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
، اَنئِماا يف اْلَمْسِجِد فََأََتين َهَذا، فَاْسَتلَّ رَِداِئي ِمْن حَتِْت رَْأِسي، فـََلِحْقُتُه، فََأَخْذتُُه، فََأَمَر ِبقَ  ْطِعِه. فـََقاَل َلُه َصْفَواُن: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ُلْغ َأْن يـُْقَطَع ِفيِه َهَذا، قَاَل: »فـََهالَّ قـَْبَل َأْن ََتْتَِييِن ِبِه؟«ِإنَّ   .رَِداِئي مَلْ يـَبـْ
 (إسناده صحيح.)األلباني: .(  سنن الدارميفي  2345رقم: . إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار: الداراني)* 

 

ُ َعَلْيِه َوسلم قَاَل يف السَّاِرِق: »ِإْن َسَرقَ َوَعْن َأِب َسَلَمَة َعْن َأِب   [443]  -   3602 فَاْقطَُعوا   ،ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 لّسنة َرَواُه يف شرح ا . فَاْقطَُعوا رِْجَلُه« ،ُثَّ ِإْن َسَرقَ  ،ُثَّ ِإْن َسَرَق فَاْقطَُعوا َيَدهُ  ،ُثَّ ِإْن َسَرَق فَاْقطَُعوا رِْجَلهُ  ،َيَدهُ 

   في شرح السنة.( 2602رقم: في سنده انقطاع. * )شعيب: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْقطَُعوُه ُثَّ احسم [ 444]  -  3604  وه« َوُرِوَي يف َشْرِح السُّنَِّة يف َقْطِع السَّاِرِق َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ( األلباني: صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأعله الدارقطني باإلرسال.).( مطوال يسنن البيهقفي   8/271* )رقم: 

 

فـََقاَل عَمُر    ، َوَعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل ُعَمَر ِبُغاَلٍم َلُه فـََقاَل: اْقَطْع َيَدُه فَِإنَُّه سرَق مرآَة ألمرأيت [ 445]  -   3608
ُ َعنُه: اَل َقْطَع َعَلْيهِ   َوُهَو َخاِدُمُكْم َأَخَذ َمَتاَعُكْم. َرَواُه َمالك  ، َرِضي اَّللَّ



103 

 

 ( سنده صحيح.)األلباني: في شرح السنة.(  1673 رقم:موقوف صحيح. : الهاللي)* 
 

 بَاب الشَّفَاعَة فِي الْحُدُود 
ُ َعَلْيِه َوسلم يـَُقول: »َمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحدٍّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن   [ 446]   -   3611 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُعَمَر قَاَل: َسَِ

َوَمْن قَاَل يف ُمْؤِمٍن َما  ،عَ تـََعاىَل َحَّتَّ يـَْنزِ  هللاَوُهَو يـَْعَلُمُه مَلْ يـََزْل يف ُسْخِط  ،َوَمْن َخاَصَم يف اَبِطلٍ  ،فـََقَد َضادَّ اَّللََّ  ،ِمْن ُحُدوِد اَّللَِّ 
ُ َرْدَغَة اخْلََباِل َحَّتَّ خَيُْرَج ِمَّا قَاَل«  ، لَْيَس ِفيهِ  ميَان »َمْن َأعاَن   . َأْسَكَنُه اَّللَّ َرَواُه َأمْحَُد َوأَبُو َداُود َويف روايٍة للبيهقيِّ يف شعِب اإْلِ

 ُهَو يف َسخِط اَّللَِّ َحَّتَّ يْنزع« فَـ  ،على ُخُصوَمةا اَل َيْدِري َأَحقٌّ َأْم اَبِطلٌ 
 في الشعب وقال محقق الشعب إسناده ضعيف.(  7271رواية البيهقي برقم )* 

 

 بَاب حد الْخمر 
ْيِلِميِّ قَاَل: ِإنَّ ُعَمَر اْسَتَشاَر يف َحدِّ اخْلَْمرِ  [447]  -   3624 فـََقاَل َلُه َعِليٌّ: َأَرى َأْن َُتِْلَدُه ََثَاِننَي   ،َوَعْن ثـَْوِر ْبِن زَْيٍد الدَّ

 فجلَد عمُر َرِضي هللا َعنُه يف َحدِّ اخْلَْمِر ََثَاِننَي. َرَواُه َماِلكٌ  ،َوِإَذا هَذى اْفرَتى ، َوِإَذا َسِكَر َهَذى ،فَِإنَُّه ِإَذا َشِرَب َسِكرَ  ،َجْلَدةا 
 وطأ.( الم 2-1677رقم: موقوف ضعيف.   * )الهاللي:

 

 بَاب مَاال يدعى على الْمَحْدُود 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأَصاَب َذنـْباا أُِقيَم   [448]   -   3628 َعَلْيِه َحدُّ َذِلَك  َوَعْن ُخَزمْيََة ْبِن ََثِبٍت قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 فـَُهَو كفارتُه« َرَواُه يف شرح الّسنة  ،الذَّْنبِ 

   .(شرح السنةفي  2594رقم: إسناده حسن. * )شعيب: 
 

 بَابُ بَيَانِ الْخَمْرِ وَوَعِيدِ شَارِبِهَا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َعاقٌّ َواَل َقمَّاٌر َواَل َمنَّاٌن َواَل   َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو  َوَعنْ  [449]  -   3653 َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه الدَّارِِميُّ َويف ِرَوايٍَة َلُه: »َواَل َوَلَد زِنـَْيٍة« َبَدَل »قمار«   .ُمْدِمُن ََخٍْر«
 (في سنده جهالة، لكنه صحيح بشواهده.)األلباني: .( سنن الدارمي في  2139، 2138رقم: إسناده جيد. : الداراني)* 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل بـََعَثيِن َرمْحَة  [ 450] -  3654 لِْلَعاِلِمنَي للعاملنَي وُهدىا َوَعْن َأِب أَُماَمَة قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
َحَلَف َربِّ عزَّ وجلَّ: بِعزَّيت اَل يشرُب عبٌد مْن  َوَأَمَرين َربِّ َعزَّ َوَجلَّ مبَْحِق اْلَمَعاِزِف َواْلَمَزاِمرِي َواأْلَْوََثِن َوالصُُّلِب َوَأْمِر اجْلَاِهِليَِّة وَ 

ُتُه ِمَن الصَِّديِد ِمثْـَلهَ  ُتُه ِمْن ِحَياِض اْلُقدس ". َرَواُه َأمْحد َعِبيِدي جرعة ََخٍْر ِإالَّ َسَقيـْ  ا َواَل َيرْتُُكَها ِمْن خَمَاَفيِت ِإالَّ َسَقيـْ
 * لفظه مختلف في المسند.  َضِعيف(األلباني: إسناده  ).(  في مسند أحمد  22307و    22218رقم:    .إسناده ضعيف جداً :  شعيب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلثٌَة اَل َتْدُخُل اجلنََّة: ُمْدمُن اخلمِر وق  َوَعْن َأِب ُموَسى  [451]  -  3656 اِطُع اأْلَْشَعِريِّ َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
 الرَِّحم ومصدق السحر " َرَواُه َأمْحد

رقم: .  ، ومصدٌق بالسحر" حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيفقوله منه: "ثالثة ال يدخلون الجنة: مدمُن خمِر، وقاطُع رحِم)شعيب:  *  
 إسناده ضعيف.( )األلباني: .(  مسند أحمدفي  19569

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  [452] -  3657 " ُمْدِمُن اخْلَْمِر ِإْن َماَت، َلِقَي هللَا َكَعاِبِد َوَثٍن  َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد  ."
   في مسند أحمد.( 2453رقم:  .إسناده ضعيف  * )شعيب: 

 

ميَانِ   [ 453]   -   3659 َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ َعْن حُمَمَِّد ْبِن عبيد هللا َعن أَبِيه. قَاَل: ذََكَر اْلُبَخاِريُّ يف التَّارِيِخ َعْن حُمَمَِّد ْبِن   َواْلبَـيـْ
 عبد هللا َعن أَبِيه 

 .( الشعب للبيهقيفي  5208رقم: إسناده فيه مجهول، وبقية رجاله ثقات. : محقق الشعب)* 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل طَاَعَة ِلَمْخُلوٍق يف  [ 454]   -   3696   . َمْعِصَيِة اخْلَاِلِق« َوَعِن النـَّوَّاِس ْبِن َِسَْعاَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه يف َشْرِح الّسنة 

 َصِحيح( األلباني: حديث ) في شرح السنة.( 2455رقم: إسناده ضعيف، وله شواهد. * )شعيب: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ِمْن َأِمرِي َعشَرٍة ِإال يُؤتى   [ 455]  -  3697 ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه الدَّارِميّ  . َأو يوبقه اجْلور« ،َمْغُلوالا َحَّتَّ يـَُفكَّ َعْنُه اْلَعْدلُ 

* يوجد اختالف يسير في اللفظ مع ما (  إسناده صحيح.)األلباني:    في سنن الدارمي.(  2557رقم:    .إسناده صحيح* )الداراني:  
 هو مثبت في سنن الدارمي. 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوْيٌل ِلَْلَُمَراءِ َوَعْنُه قَاَل:   [ 456]   -  3698 لَيَـَتَمنَّنَيَّ َأقْـَواٌم   ،َوْيٌل ِلَْلَُمَناءِ   ،َوْيٌل ِلْلُعَرفَاءِ   ،قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
«  ،يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأنَّ نـََواِصيَـُهْم ُمَعلََّقٌة اِبلثُـَّرايَّ يـََتَجْلَجُلوَن َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرضِ  ُْم مَلْ يـَُلوا َعَمالا َوَرَواُه َأمْحد  شرح الّسنةَرَواُه يف    .َوَأَّنَّ

لوا على َشْيء«  َويف ِرَوايَته: »أنَّ ذوائِبَـُهم َكاَنتْ   ُمَعلََّقةا اِبلثُـَّرايَّ يـََتَذْبَذبُوَن َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض ومَلْ َيُكونُوا ُعمِّ
 َضِعيٌف( األلباني: إسناده )في شرح السنة.(  2468)رقم: * 

 

3709  -   [457]   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ قَاَل:  ُمَعاِويََة  النَّاِس َوَعْن  َعْورَاِت  اتَـّبَـْعَت  ِإَذا  »ِإنََّك  يـَُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه 
ميَان« .َأْفَسْدََتُْم« َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

   في الشعب.( 9212رقم: إسناده صحيح. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »أََتْدُروَن َمِن السَّاِبُقوَن ِإىَل ِظلِّ اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ يـَْوَم َعْن َعاِئَشَة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى   [458]  -  3711 اَّللَّ
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلمُ   َوَحَكُموا ِللنَّاِس كحكِمهم ألنُفِسهم«  ، َوِإَذا ُسِئُلوُه َبَذُلوهُ   ،قَاَل: »الَِّذيَن ِإَذا ُأْعُطوا احْلَقَّ قَِبُلوهُ   ،اْلِقَياَمِة؟« قَاُلوا: اَّللَّ

  .(المسندفي  24379رقم:  .: إسناده ضعيفشعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوسلم يـَُقول: "ثالثٌة َأَخاُف َعَلى أُمَّ  [ 459]   -   3712 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ااِلْسِتْسَقاُء يِت:  َوَعْن َجاِبِر ْبِن ََسَُرَة قَاَل: َسَِ
 َوَتْكذيب اْلقدر"  ،َوَحْيُف السُّْلطَانِ  ،اِبأْلَنـَْواءِ 

   .(المسندفي  20832رقم:  إسناده ضعيف جدًا، محمد بن القاسم األسدي ضعيف جدًا، وبعضهم كذَّبه.: شعيب* )
 

3713  - [460]   ُ ٍم، ُثَّ اْعِقْل اَي َأاَب َذرٍّ َما َأُقوُل َلَك بـَْعُد َعَلْيِه َوَسلََّم: »َوَعْن َأِب َذرٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِستََّة َأايَّ
ا  " فـََلمَّا َكاَن اْليَـْوُم السَّاِبُع، قَاَل: "ُأوِصيَك بِتَـْقَوى هللِا يف ِسرِّ َأْمِرَك َوَعاَلنَِيِتِه، َوِإَذا َأَسْأَت   ئاا َوِإْن فََأْحِسْن، َواَل َتْسأََلنَّ َأَحدا َشيـْ

   «َسَقَط َسْوُطَك، َواَل تـَْقِبْض َأَمانَةا، َواَل تـَْقِض َبنْيَ اثـَْننْيِ 
   .(المسندفي  21573رقم: . إسناده ضعيف: شعيب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل:   [ 461]   -   3714 " َما ِمْن رَُجٍل يَِلي َأْمَر َعَشَرٍة َفَما فـَْوَق َذِلَك ِإالَّ َوَعْن َأِب أَُماَمَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
، يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيُدُه ِإىَل ُعُنِقِه َفكَُّه ِبرُُّه َأْو َأْوبـََقُه ِإَثُْ   ُه َأوَّهُلَا َماَلَمٌة، َوَأْوَسطَُها َنَداَمٌة َوآِخُرَها ِخْزٌي يـَْوَم اْلِقَياَمِة " أََتى هللَا َمْغُلوالا

   .(المسندفي  22300رقم:  .صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف: شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه   [ 462]   -   3715  .فَاتَِّق اَّللََّ َواْعِدْل«  ، َوَسلََّم: »اَي ُمَعاِويَُة ِإْن ُولِّيَت َأْمرااَوَعْن ُمَعاوِيََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
تَـلاى ِبَعَمٍل ِلَقْوِل النَّيبِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم َحَّتَّ اْبتليت   قَاَل: َفَما زِْلُت َأُظنُّ َأيّنِ ُمبـْ

لم يتبين لنا   -سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وهو    -رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن جد عمرو بن يحيى:  شعيب* )
   .(المسندفي  16933رقم:  .سماعه من معاوية

 

ال [ 463]   -   3716 رَْأِس  ِمْن  اِبَّللَِّ  »تـََعوَُّذوا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريـَْرَة  َأِب  َوِإَمارَِة  سَّْبِعنَي  َوَعْن 
َياِن« بـْ َهِقيُّ َحِديَث ُمَعاِويََة يف »َداَلِئِل النـُّبـُوَّة«  .الصِّ تََّة َأمْحَُد َوَرَوى اْلبَـيـْ  َرَوى اأْلََحاِديَث السِّ

   .(المسندفي  8320، 8319رقم:  .إسناده ضعيف: شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكَما  َوَعْن َْيََْي ْبِن َهاِشٍم َعْن يُوُنَس ْبِن   [ 464]   -   3717 َأِب ِإْسَحاَق َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َتُكونُوَن َكَذِلك يُؤمر َعَلْيُكم« 

 َضِعيف(األلباني: إسناده ) في الشعب.( 7006رقم: إسناده ضعيف، والحديث مرسل. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ السُّْلطَاَن ِظلُّ اَّللَِّ َوَعِن  [ 465]  -  3718 ُ َعْنُه َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ  يف اأْلَْرِض َيَِْوي  اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
ْصُر وَعلى الّرعية الصَّرْب«ِإلَْيِه ُكلُّ َمْظُلوٍم ِمْن ِعَباِدِه فَِإَذا َعَدَل َكاَن َلُه اأْلَْجُر َوَعَلى الرَِّعيَِّة الشُّْكُر   َوِإَذا َجاَر َكاَن َعَلْيِه اإْلِ

  في الشعب.( 6984رقم: إسناده ضعيف جدا. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه   [ 466]   -   3719 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم: »ِإنَّ َأْفَضَل ِعَباِد اَّللَِّ َوَعْن ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ
 َوِإنَّ َشرَّ النَّاِس ِعْنَد اَّللَِّ َمْنزَِلةا يـَْوِم اْلِقَياَمِة ِإماٌم َجائِر خرق« ، ِعْنَد اَّللَِّ َمْنزَِلةا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإَماٌم َعاِدٌل رَِفيقٌ 

   في الشعب.( 6986رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوسلم: »من َنَظَر ِإىَل َأِخيِه َنْظرَ  [467]   -  3720 َأَخاَفُه   ،ةا خيُِيُفهُ َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة« َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ  .اَّللَّ َقطع َوِرَوايَته َضِعيف َرَوى اأْلََحاِديَث اأْلَْربـََعَة اْلبَـيـْ  ميَاِن« َوقَاَل يف َحِديِث َْيََْي َهَذا: ُمنـْ

   في الشعب.( 7064رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل يـَُقوُل: أَ  [468] -  3721 ْرَداِء قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ َأاَن َوَعْن َأِب الدَّ اَن اَّللَّ
طَاُعوين َحوَّْلُت قـُُلوَب ُمُلوِكِهْم َعَلْيِهْم اِبلرَّمْحَِة َوالرَّْأَفِة َوِإنَّ َماِلُك اْلُمُلوِك َوَمِلُك اْلُمُلوِك قـُُلوُب اْلُمُلوِك يف َيِدي َوِإنَّ اْلِعَباَد ِإَذا أَ 
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َلِكِن نـُْفَسُكْم اِبلدَُّعاِء َعَلى اْلُمُلوِك وَ اْلِعَباَد ِإَذا َعَصْوين َحوَّْلُت قـُُلوهَبُْم اِبلسُّْخطَِة َوالنِّْقَمِة َفَساُموُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب َفاَل َتْشَغُلوا أَ 
 . . َرَواُه أَبُو نـَُعْيٍم يف احْلِْلَيةِ «اْشَغُلوا أَنـُْفَسُكْم اِبلذِّْكِر َوالتََّضرُِّع َكْي َأْكِفَيُكْم ملوَككم

 (1466األلباني: إسناده ضعيف جدا كما بينته في الضعيفة برقم )* 
 

 بَابُ مَا عَلَى الْوُلَاةِ مِنَ التَّيْسِريِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه أَتَ َعْن   [ 469]  -  3729 ى ُمَعاِويََة َفَدَخَل َأِب الشَّمَّاِخ اأْلَْزِديِّ َعِن اْبِن َعمٍّ َلُه ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

يـَُقوُل: »َمْن َويلَ ِمْن َأمْ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأِو َعَلْيِه فـََقاَل: َسَِ اْلُمْسِلِمنَي  َأْغَلَق اَببَُه ُدوَن  ئاا ُثَّ  ِر النَّاِس َشيـْ
ُ ُدونَُه أَبـَْواَب َرمْحَِتِه ِعْنَد َحاَجِتِه َوفـَْقرِِه َأفْـَقَر َما َيُكو   ُن إليِه« اْلَمْظُلوِم َأْو ِذي احْلَاَجِة َأْغَلَق اَّللَّ

   ي الشعب.(ف  6999رقم: إسناده ضعيف، والحديث حسن. : محقق الشعب* )
 

ُ َعْنُه أَنَُّه َكاَن ِإَذا بـََعَث ُعمَّاَلُه َشَرَط َعَلْيِهْم:   [470]  -   3730 " َأاَل تـَرَْكُبوا ِبْرَذْواَن، َواَل َتَُْكُلوا  َوَعْن ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَّ
ئاا ِمْن َذِلَك فـََقْد َحلَّْت ِبُكُم اْلُعُقوبَُة، ُثَّ ُيَشيِّ نَِقيًّا، َواَل تـَْلَبُسوا رَِقيقاا، َواَل تـُْغِلُقوا   ُعُهْم أَبـَْواَبُكْم ُدوَن َحَواِئِج النَّاِس، فَِإْن فـََعْلُتْم َشيـْ

َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِميَانِ "  . َرَواُُهَا اْلبَـيـْ
  في الشعب.( 7009رقم: إسناده فيه شيخ الحاكم لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. : محقق الشعب* )

 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي الْقَضَاءِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   [471]   -   3740 "لََيْأِتنَيَّ َعَلى اْلَقاِضي اْلَعْدِل يـَْوَم اْلِقَياَمِة َساَعٌة،  َوَعْن َعاِئَشَة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه َأمْحد  .مَلْ يـَْقِض َبنْيَ اثـَْننْيِ يف مَتَْرٍة َقطُّ"يـََتَمَنَّ أَنَُّه 
   في مسند أحمد.( 24464رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   

 

اْلُمَسيَِّب:   [ 472]  -   3742 ْبِن  َسِعيِد  فـََرَأى  َوَعْن  َويـَُهوِديٌّ،  ُمْسِلٌم  ِإلَْيِه  اْخَتَصَم  اخْلَطَّاِب:  ْبَن  ُعَمَر  احْلَقَّ  َأنَّ  َأنَّ  ُعَمُر 
. َفَضَربَُه ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ  ، فـََقَضى َلُه. فـََقاَل َلُه اْليَـُهوِديُّ: َواَّللَِّ َلَقْد َقَضْيَت اِبحْلَقِّ اِب اِبلدِّرَِّة، ُثَّ قَاَل: َوَما يُْدرِيَك؟ فـََقاَل ِلْليَـُهوِديِّ

َدانِِه َويـَُوفَِّقانِِه ِلْلَحقِّ َلُه اْليَـُهوِديُّ: ِإانَّ جنَُِد أَنَُّه لَْيَس قَ  ، ِإالَّ َكاَن َعْن مَيِيِنِه َمَلٌك، َوَعْن ِِشَاِلِه َمَلٌك، ُيَسدِّ  َما َداَم اٍض يـَْقِضي اِبحْلَقِّ
، فَِإَذا تـََرَك احْلَقَّ َعَرَجا َوتـَرََكاهُ   . َرَواُه َمالكَمَع احْلَقِّ

  .(الموطأفي  1526رقم: موقوف صحيح. : الهاللي* )
 

َلنْيِ: قَاَل: فَِإنَّ َأاَبَك َويف ِرَوايَِة َرزِيٍن َعْن اَنِفٍع َأنَّ اْبَن ُعَمَر قَاَل ِلُعْثَماَن: اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي اَل َأْقِضي َبنْيَ رَجُ  [473] -  3744
ُ َكاَن يـَْقِضي فـََقاَل: ِإنَّ َأِب َلْو ُأْشِكَل َعَلْيِه َشْيٌء َسَأَل َرسُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَلْو ُأْشِكَل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيٌء َسَأَل ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم َوِإيّنِ اَل َأِجُد َمْن َأْسأَلُُه َوَسَِ َم يـَُقوُل: »َمْن َعاَذ  َصلَّى اَّللَّ
ْعُتُه يـَُقوُل: »َمْن َعاَذ اِبَّللَِّ فََأِعيُذوُه«  .اِبَّللَِّ فـََقْد َعاَذ ِبَعِظيٍم«  َوِإيّنِ َأُعوُذ ابَّللَِّ أْن ُتعَلين قاِضياا فأْعفاُه َوقَاَل: اَل خُترْب أحدا  .َوَسَِ

 رواه رزين.* 
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 بَاب رزق الْوُلَاة وهداياهم 
ميَاِن« َعِن ثـَْواَبَن َوزَاَد: »َوالرَّاِئَش« يـَْعيِن الَِّذي مَيِْشي بَـ  [ 474]  -  3755 َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ نَـُهَماَوَرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـيـْ  . يـْ

ُمْرَتِشَي َوالرَّاِئَش " يـَْعيِن:  َعْن ثـَْواَبَن قَاَل: " َلَعَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الرَّاِشَي َوالْ نص احلديث من مسند أمحد:  *  
نَـُهَما  . الَِّذي مَيِْشي بـَيـْ

 في شعب اإليمان(  5503)رقم  .(  مسند أحمدفي    22399رقم:  .  صحيح لغيره دون قوله: "والرائش"، وهذا إسناد ضعيف)شعيب:  *  
 

اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأِن اَْجَْع َعَلْيَك ِسالَحَك َوثَِياَبَك،  َأْرَسَل ِإيَلَّ َرُسوُل  َوَعن َعْمِرو بن العاِص قَاَل:   [475]   -   3756
ُتُه َوُهَو يـَتَـَوضَّأُ، فـََقاَل: »اَي َعْمُرو ِإيّنِ َأْرَسْلُت ِإلَْيَك ألبـَْعَثَك يف َوْجهٍ  ُ، َويـُْغِنُمَك، وَأْزَعبُ   ُثَّ ْأِتيِن« قَاَل: فَأَتـَيـْ َلَك    ُيَسلُِّمَك اَّللَّ
، َما َكاَنْت ِهْجَريت ِلْلَماِل، َوَما َكاَنْت ِإال َّلِلَِّ َوِلَرُسو  ِلِه، قَاَل: فـََقاَل: »نعما اِبْلَماِل الصَّاِلِح زَْعَبةا ِمَن اْلَماِل«، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 يف روايِته: قَاَل: »نِْعَم املاُل الصَّاحلُ للرَُّجِل الصاحِل«َوَرَوى َأمْحَُد حَنَْوُه وَ   شرح الّسنةَرَواُه يف  ِللرَُّجِل الصَّاِلِح«.
 َصِحيح(األلباني: إسناده ).(  في شرح السنة 2496رقم: إسناده حسن. : شعيب* )

 

 بَاب الْأَقْضِيَة والشهادات 
َا َدابَـُّتُه نـََتَجَها   ،َوَعن جابِر بن عبِد هللا: َأنَّ رَُجَلنْيِ َتَداَعَيا َدابَّةا  [ 476]   -  3771 ُهَما اْلبَـيَِّنَة َأَّنَّ فـََقَضى هِبَا   ،فََأقَاَم ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِللَِّذي يف يِدِه. َرَواُه يف   شرح الّسنة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
   في شرح السنة.( 2504رقم: إسناده ضعيف جدا. * )شعيب: 
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 . َوَرَواُه الدَّارِمّي َعن عقَبة بن َعامر [ 477]  -  3824
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ُكلُّ َميٍِّت خُيَْتُم قَالَ ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر،  : عن  من سنن الدارمي  نص احلديث *   : َسَِ

َعَث« َعَلى َعَمِلِه، ِإالَّ  ، فَِإنَُّه جُيَْرى َلُه َعَمُلُه َحَّتَّ يـُبـْ  اْلُمَراِبَط يف َسِبيِل اَّللَِّ
 .(  سنن الدارميفي  2469رقم:  . إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وإن كان من رواية عبد هللا بن يزيد عنه: الداراني)* 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسرِيٍَّة َفَمرَّ رَُجٌل ِبغَاٍر  [478]  -  3849 ِفيِه َشْيٌء ِمْن َماٍء َعن أب أُمامَة قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـَْيا فَاْسَتْأَذَن َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َذِلَك فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   َوبـَْقٍل َفَحدََّث نـَْفَسُه ِبَِْن يُِقيَم ِفيِه َويـََتَخلَّى ِمَن الدُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِه َلَغْدَوٌة َأْو ِذي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِيدِ " ِإيّنِ مَلْ أُبـَْعْث اِبْليَـُهوِديَِّة َواَل اِبلنَّْصَرانِيَِّة، َوَلِكينِّ بُِعْثُت اِبحْلَِنيِفيَِّة السَّْمَحِة، َوالَّ اَّللَّ
نـَْيا َوَما ِفيَها، َوَلُمَقاُم َأَحدُِكْم يف الصَّفِّ َخرْيٌ ِمْن َصاَلتِِه ِستِّ   َرَواُه َأمْحد  .نَي َسَنةا "َرْوَحٌة يف َسِبيِل هللِا َخرْيٌ ِمَن الدُّ

   في مسند أحمد.( 22291رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   
 

نـَْيا َعلَ َوَعْن   [479]  -  3854 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلُمْؤِمُنوَن يف الدُّ ى َثاَلثَِة َأْجَزاٍء:  َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريُّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوالَِّذي َيمنه النَّاس على النَّاُس َعَلى َأْمَواهِلِْم   ،يف َسِبيِل اَّللَِّ   َوَجاَهُدوا ِبَِْمَواهِلِْم َوأَنـُْفِسِهمْ   ،ُثَّ مَلْ يـَْرََتبُوا  ، الَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلهِ 

 ُثَّ الَِّذي ِإَذا َأْشَرَف َعَلى َطَمٍع تـَرََكُه َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ ". َرَواُه َأمْحد  ،َوأَنـُْفِسِهمْ 
  في مسند أحمد.( 11050رقم:  إسناده ضعيف* )شعيب:   

 

َعَلْيِه َوسلم:   [480]  -   3859  ُ َلى َثاَلثٌَة: ُمْؤِمٌن َجاَهَد  َوَعن ُعتبَة بن عبٍد السََّلميِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " اْلَقتـْ
، قَاَتَل َحَّتَّ قُِتَل " قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ عَ  ، ِإَذا لَِقَي اْلَعُدوَّ َلْيِه َوَسلََّم ِفيِه: »َفَذِلَك الشَِّهيُد اْلُمْمَتَحُن يف بِنَـْفِسِه َوَماِلِه يف َسِبيِل اَّللَِّ

ِة، َوُمْؤِمٌن َخَلَط َعَمالا َصا ، حَتَْت َعْرِشِه، اَل يـَْفُضُلُه النَِّبيُّوَن ِإالَّ ِبَدرََجِة النـُّبـُوَّ حِلاا، َوآَخَر َسيِّئاا َجاَهَد بِنَـْفِسِه، َوَماِلِه يف َخْيَمِة اَّللَِّ
، ِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ قَاَتَل َحَّتَّ يـُْقَتَل« قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِفيِه ِمَُْصِمَصةٌ َسِبيِل ا  حَمَْت ُذنُوبَُه، َوَخطَااَيُه، ِإنَّ السَّْيَف َّللَِّ

، َوُمَناِفٌق َجاَهَد بِنَـْفِسِه َوَماِلِه، فَِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ قَاَتَل َحَّتَّ يـُْقَتَل، َفَذاَك يف حَمَّاٌء لِْلَخطَااَي، َوُأْدِخَل اجْلَنََّة ِمْن َأيِّ أَبـَْواِب اجْلَنَِّة َشاءَ 
 َرَواُه الدارميُّ  النَّاِر، ِإنَّ السَّْيَف اَل مَيُْحو النَِّفاَق«

األلباني: إسناده )  في سنن الدارمي.(  2455رقم:    .إسناده ضعيف لضعف معاوية بن يحيى ولكن الحديث متفق عليه* )الداراني:  
 َصِحيح(

 

ْبُن  َوَعن اْبن عائٍذ قَاَل:   [ 481]   -   3860 َعَلْيِه َوَسلََّم يف َجَنازَِة رَُجٍل فـََلمَّا َوْضَع، قَاَل ُعَمُر   ُ َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َعْنُه: اَل ُتَصلِّ   َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل النَّ اخْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ   ُ اِس، َعَلْيِه اَي َرُسوَل هللِا، فَِإنَُّه رَُجٌل فَاِجٌر، فَاْلتَـَفَت َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َلةا  ْساَلِم؟ " فـََقاَل رَُجٌل: نـََعْم، اَي َرُسوَل هللِا، َحَرَس لَيـْ يف َسِبيِل هللِا، َفَصلَّى َعَلْيِه   فـََقاَل: " َهْل رَآُه َأَحٌد ِمْنُكْم َعَلى َعَمِل اإْلِ
َاَب، َوقَاَل: " َأْصَحاُبَك َيظُنُّوَن أَنََّك ِمْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَحَثى َعَلْيِه الرتُّ َأْهِل النَّاِر، َوَأاَن َأْشَهُد أَنََّك ِمْن َأْهِل  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ميَانِ  . َك اَل َتْسَأُل َعْن َأْعَماِل النَّاِس، َوَلِكْن َتْسَأُل َعِن اْلِفْطَرِة "اجْلَنَِّة ". َوقَاَل: " اَي ُعَمُر ِإنَّ  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  . َرَواُه اْلبَـيـْ
  في الشعب.( 3988رقم: إسناده ال بأس به. : محقق الشعب* )
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 بَاب إعداد آلَة الْجِهَاد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْدَخَل فـََرساا َبنْيَ فـََرَسنْيِ فَِإْن َكاَن يـُْؤَمُن َأْن َيْسبِ َوَعْنُه قَاَل: قَاَل   [482]  -   3875 َق  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َداُوَد: قَاَل: »َمْن َأْدَخَل فـََرساا َبنْيَ َرَواُه يف َشْرِح السُّنَِّة َويف ِرَوايَِة َأِب   .َفاَل َخرْيَ ِفيِه َوِإْن َكاَن اَل يـُْؤَمُن َأْن َيْسِبَق َفاَل ِبََْس ِبِه«
 َن َأْن َيْسِبَق فـَُهَو قمار« فـََرَسنْيِ يـَْعيِن َوُهَو اَل َيََْمُن َأْن َيْسِبَق فـََلْيَس ِبِقَماٍر َوَمْن َأْدَخَل فـََرساا َبنْيَ فـََرَسنْيِ َوَقْد َأمِ 

 َضِعيٌف( األلباني: إسناده ) *
 

 السّفر بَاب آدَاب  
ُ َعْنُه قَاَل: ُكنَّا يـَْوَم َبْدٍر ُكلَّ َثاَلثٍَة َعَلى بَِعرٍي َفَكاَن   [ 483]   -   3915 أَبُو لَُبابََة َوَعِليُّ ْبُن  َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َأِب طَاِلٍب زَِميَلْي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَااَل: حَنُْن   ، َفَكاَنْت ِإَذا َجاَءْت ُعْقَبُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه يف شرح الّسنة .َوَما َأاَن ِبَِْغََن َعِن اأْلَْجِر ِمْنُكَما« ،قَاَل: »َما أَنـُْتَما ِِبَقْـَوى ِمينِّ  ،َّنَِْشي َعْنكَ 
   في شرح السنة.( 2686رقم: إسناده حسن. * )شعيب: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسيُِّد اْلقَ     [ 484]   -   3925 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْوِم يف السََّفِر َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعَد َرِضَي اَّللَّ
ميَان . َفَمْن َسبَـَقُهْم ِبِْدَمٍة مَلْ َيْسِبُقوُه ِبَعَمٍل ِإالَّ الشََّهاَدَة« ،َخاِدُمُهمْ  َهِقّي يف شعب اإْلِ  . َرَواُه اْلبَـيـْ

 في الشعب.( 8050رقم: إسناده فيه من لم أعرفه. : محقق الشعب* )
 

 الْإِسْلَامِ بَابُ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ وَدُعَائِهِمْ إِلَى  
كتب خاِلد ْبن اْلولِيد ِإىل أهل فَارس: ِبسم هللا الرَّمْحَن الرَِّحيم، ِمن خاِلد ْبن اْلولِيد ِإىل َعن أب وائٍل قَاَل:   [485]   -   3936

ُتم، فأعطوا اجلِْْزيَة عْن يِد  ُرستم ومهران يف َمَل فَارس: َسالم على من اتبع اهْلدى، أما بعد فَإانَّ ندعوكم ِإىل اإِلْسالم، فِإن   أَبـَيـْ
ُتم، فِإن معي قوما ْيبوَن اْلَقْتل يف َسِبيل هللا، َكَما حتبُّ فَارس اخْلمر، َوالسَّاَلم على  َمِن اتَـَّبَع اهْلَُدى.   َوأَنـُْتم صاغرون، فِإن أَبـَيـْ

 َرَواُه يف َشْرِح الّسنة  
 ( إسناده رجاله ثقات إال أن فيه شريكا القاضي سيء الحفظ)األلباني:  في شرح السنة.( 2668* )رقم: 

 

 بَاب حكم االسراء 
َهاو  [486]  -  3971 ُ َعنـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َأَسَر َأْهَل َبْدرٍ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ قـََتَل ُعْقَبَة ْبَن َأِب    ، : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ريَة«  ، َوالنَّْضَر ْبَن احْلَاِرثِ  ،ُمَعْيطٍ  . َرَواُه يف َشْرِح الّسنة َوالشَّاِفِعّي َواْبن ِإْسَحاق يف »السِّ  َوَمنَّ َعَلى َأِب َعزََّة اجْلَُمِحيِّ
 (.إسناده معضل)األلباني:  في شرح السنة.( 2711 * )رقم:
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 الْأمان بَاب  
َجاَء اْبُن النـَّوَّاَحِة َواْبُن ُأََثٍل َرُسواَل ُمَسْيِلَمَة ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل َعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل:   [ 487]  -  3984

ُمَسْيِلَمَة َرُسوُل هللِا فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " آمْنُت اِبهلِل َوُرُسِلِه،  هَلَُما: " أََتْشَهَداِن َأيّنِ َرُسوُل هللِا؟ "، قَااَل: َنْشَهُد َأنَّ  
 . َرَواُه َأمْحد "  َلْو ُكْنُت قَاِتالا َرُسوالا َلَقتَـْلُتُكَما " قَاَل َعْبُد هللِا: " قَاَل: َفَمَضِت السُّنَُّة َأنَّ الرُُّسَل اَل تـُْقَتلُ 

   في مسند أحمد.( 3761رقم:  حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيفشعيب: * ) 
 

 بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَالْغُلُولِ فِيهَا 
َسَلُبُه« فـََقَتَل   َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم: يـَْومِئٍذ يـَْوَم ُحَننْيٍ: »َمْن قـََتَل َكاِفراا فـََلهُ  [ 488]  -  4002

 َوَأَخَذ أسالهبم. َرَواُه الدَّارِميّ  ، أَبُو طَْلَحَة يـَْوَمِئٍذ ِعْشرِيَن رَُجالا 
   في سنن الدارمي.( 2527 رقم: .إسناده صحيح* )الداراني: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  [ 489]  -  4016 َهاُم َحَّتَّ تـُْقَسَم. َرَواُه الدَّارِميّ َوَعْن َأِب أَُماَمَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ  ََّنٌْي َأْن تـَُباَع السِّ
   في سنن الدارمي.( 2519رقم:  .إسناده صحيح نعم مكحول رأى أبا أمامة ولم يسمع منه ولكنه متابع عليه* )الداراني: 

 

يـَُقوُل:   [ 490]   -   4023 َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه   ُ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ  ْبِن الصَّاِمِت  ُعَباَدَة  ُكْم َوَعْن  َوِإايَّ َواْلَمِخيَط،  اخْلَِياَط  »َأدُّوا 
 َرَواُه الدَّارِِميُّ  .َواْلُغُلوَل فَِإنَُّه َعاٌر َعَلى َأْهِلِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة«

   في سنن الدارمي.( 2530* )الداراني: رقم: 
 

 بَاب الْجِزْيَة 
َضَرَب اجلِْْزيََة َعَلى َأْهِل الذََّهِب َأْربـََعَة َداَنِنرَي، َوَعَلى َأْهِل   :َعْن َأْسَلَم َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  [491]  -  4041

مٍ اْلَوِرِق َأْربَِعنَي ِدْرَُهاا، َمَع َذِلَك   . َرَواُه َمالك َأْرزَاُق اْلُمْسِلِمنَي َوِضَياَفُة َثاَلثَِة َأايَّ
 الموطأ.(  34-670رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 

 

 بَاب الْفَيْء 
َا  قَاَل:    َماِلِك ِبْن َأْوِس ْبِن احْلََدََثنِ   َوَعنْ  [492]  -  4061 َحَّتَّ بـََلَغ    60الصََّدقَاُت{ ]التـَّْوبَة:  قـََرَأ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب: }ِإَّنَّ

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ َّلِلَِّ َُخَُسُه، َحَّتَّ  26َعِليٌم َحِكيٌم ُسورَة النَِّساء آيَة   بـََلَغ:  [، فـََقاَل: »َهِذِه هِلَُؤالِء«، ُثَّ قـََرَأ: }َواْعَلُموا َأَّنَّ
ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى{ ]احلَْْشر:  [،  41َواْبِن السَِّبيِل{ ]اأْلَنـَْفال:   [، َحَّتَّ 7ُثَّ قَاَل: »َهِذِه هِلَُؤالِء«، ُثَّ قـََرَأ: }َما َأفَاَء اَّللَّ

َلَيْأِتنَيَّ الرَّاِعَي [، ُثَّ قَاَل: »َهِذِه اْستَـْوَعَبِت اْلُمْسِلِمنَي َعامَّةا، فـََلئِ 10بـََلَغ: }َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم{ ]احلَْْشر:   ْن ِعْشُت، فـَ
َها مَلْ يـَْعَرْق ِفيَها َجِبيُنُه«.  َرَواُه يف شرح الّسنة  َوُهَو ِبَسْرِو مِحْرَيَ َنِصيُبُه ِمنـْ

 .(  في شرح السنة 2740رقم: إسناده صحيح. : شعيب* )
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 كتاب الصَّيْد والذبائح 
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ُ لَِبيِن آَدَم«َوَعْن َجاِبٍر   [ 493]   - 4097 ُ َعَلْيِه َوسلم: »َما من َدابَّة ِإالَّ َوَقْد ذَكَّاَها اَّللَّ َرَواُه   . قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 الدَّارَُقْطيِنّ 
 (سنده ضعيف جدا.)األلباني: .( في سنن الدارقطني 4711* )رقم: 

 

 يَحْرُمُ بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا  
 . َوَرَواُه الدَّارِمّي َعن اْبن َعبَّاس [ 494]  -  4124

َها، َأنَّ فَْأرَةا َوقـََعْت يف ََسٍْن َفَماَتْت، فـََقاَل َرُسوُل :  من سنن الدارمي  نص احلديث*   ُ َعنـْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َمْيُمونََة َرِضَي اَّللَّ
 ْلُقوَها َوَما َحْوهَلَا وَُكُلوُه« اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَ 

 .(  سنن الدارميفي  765رقم: . إسناده صحيح: الداراني)* 
 

َوقَاَل: »َمْن   ، َوَعن عكرمَة َعن ابِن عبَّاٍس قَاَل: اَل َأْعَلُمُه ِإالَّ رََفَع احْلَِديَث: أَنَُّه َكاَن َيَُْمُر ِبَقْتِل احْلَيَّاتِ  [ 495]  -  4138
 َرَواُه يف َشْرِح الّسنة  .فـََلْيَس ِمنَّا«   ،تـَرََكُهنَّ َخْشَيَة ََثئِرٍ 

 . 5250* رواه أبو داود مختصرا برقم .( في شرح السنة 3265رقم: إسناده صحيح. : شعيب* )
 

َأْصَناٍف ِصْنٌف هَلُْم َأْجِنَحٌة يَِطريُوَن يف اهْلََواِء َوِصْنٌف َحيَّاٌت َوَعن أب ثعلبَة اخلَُشينَّ يـَْرفـَُعُه: »اجلِْنُّ َثاَلثَُة   [ 496]   -   4148
 َرَواُه يف شرح السنَّة  .وَِكاَلٌب َوِصْنٌف ُْيلُّوَن ويظعنوَن«

 َصِحيح(األلباني: سنده ).(  في شرح السنة 3264رقم: إسناده قوي. : شعيب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقرَِّب طََعاٌم فـََلْم َأَر طََعاماا َكانَ  [ 497]  -  4201  َأْعَظَم بـَرََكةا ِمْنُه َعن أب أَيُّوب قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُثَّ قـََعَد َمْن    ،َكْيَف َهَذا؟ قَاَل: »ِإانَّ ذََكْراَن اْسَم اَّللَِّ َعَلْيِه ِحنَي َأَكْلَنا،قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ    ،َواَل َأَقلَّ بـَرََكةا يف آِخرِهِ   ،َأوََّل َما َأَكْلَنا

 َرَواُه يف شرح الّسنة  .فََأَكَل َمَعُه الشَّْيطَاُن« ،َومَلْ ُيَسمِّ اَّللََّ  ،َأَكلَ 
 .(  في شرح السنة 2824رقم: ابن لهيعة سيء الحفظ، وحبيب بن أوس لم يوثقه سوى ابن حبان. : بشعي* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأرَاَد َأْن َيْشرَتَِي ُغاَلماا فَأَْلَقى َبنْيَ َيدَ  [498]  -   4238 اْلُغاَلُم ْيِه مَتْراا فََأَكَل  َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ َكثْـَرَة اأْلَْكِل ُشْؤٌم« ميَان  .فََأْكثـََر فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َهِقيُّ يف شعب اإْلِ ِه. َرَواُه اْلبَـيـْ  َوَأَمَر ِبَردِّ

  في الشعب.( 5273رقم: إسناده ليس بالقوي. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا ُوِضَع الطََّعامُ   قَاَل:   َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ   [ 499]   -   4240 فِإنَّه   ، فَاْخَلُعوا نَِعاَلُكمْ   ،قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 أْرَوُح ألقدامكم«

سنن في    2125رقم:    .أبا هريرةفي هذا اإلسناد علتان موسى بن محمد منكر الحديث ومحمد بن إبراهيم لم يسمع  :  الداراني)*  
 .(  الدارمي

 

َا َكاَنْت ِإَذا أَتـَْيُت بَِثرِيدٍ  [500] -  4241 َوتـَُقوُل:   ،َأَمَرْت ِبِه فـَُغطَِّي َحَّتَّ َتْذَهَب فـَْورَُة ُدَخانِهِ   ،َوَعن أَساَء بنِت أب بكٍر: َأَّنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقول: »ُهَو أعظم للربكة« ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َرَواُُهَا الدَّارِميّ  .َأيّنِ َسَِ

 .(  سنن الدارمي 2091رقم:  .إسناده حسن: الداراني)* 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأَكَل يف َقْصَعٍة ُثَّ حلََِسَها تـَُقوُل َلُه اْلَقْصَعُة:  َوَعن نـُبَـْيَشة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   [ 501]   -  4242 اَّللَّ
ُ ِمَن النَّاِر َكَما أعتقَتين مَن الشيطاِن ". َرَواُه رزين   َأْعتَـَقَك اَّللَّ

بن سراقة قال الذهبي عنه في الضعفاء: "ال يعرف"، لكن الجملة األولى منه صحيحة لها شواهد   عبدهللا)األلباني:   رواه رزين.*  
 (.كثيرة

 

 بَاب الضِّيَافَة 
ُعَباَدَة، فـََقاَل: »السَّالُم َأّن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْسَتْأَذَن َعَلى َسْعِد ْبِن    ،َوَعْن أََنٍس َأْو َغرْيِهِ  [502]   -   4249

، َومَلْ ُيْسِمِع النَّيبَّ َصلَّى  «، فـََقاَل َسْعٌد: َوَعَلْيُكُم السَّالُم َوَرمْحَُة اَّللَِّ ، َوَردَّ َعَلْيِه َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَِّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َحَّتَّ َسلََّم َثالَثا
، َومَلْ ُيْسِمْعهُ  لَّْمَت َتْسِليَمةا ِإال ، فـََرَجَع النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاتَـّبَـَعُه َسْعٌد، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِبَِِب أَْنَت َما سَ َسْعٌد َثالَثا

ْعَك، َأْحبَـْبُت َأْن َأْسَتْكِثَر ِمَن َسالِمكَ  ، َوِمَن اْلرَبََكِة، ُثَّ َدَخُلوا اْلبَـْيَت، فـََقرََّب َلُه زَبِيباا،  ِهَي ِبُُِذين، َوَلَقْد َرَدْدُت َعَلْيَك، َومَلْ ُأَسِْ
 .«َلْيُكُم اْلَمالِئَكُة، َوَأْفَطَر ِعْندَُكُم الصَّائُِمونَ فََأَكَل َنيبُّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََلمَّا فـَرََغ قَاَل: َأَكَل طََعاَمُكُم األَبـَْراُر، َوَصلَّْت عَ 

 . َرَواُه يف َشْرِح السُّنَّةِ 
 َصِحيح(األلباني: سنده ).( في شرح السنة 3320رقم: إسناده صحيح. : شعيب* )
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ميَاِن َكَمثَ  [503]  -  4250 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمَثُل اْلُمْؤِمِن َوَمَثُل اإْلِ اْلَفَرِس يف آِخيَِّتِه ِل  َوَعْن َأِب َسِعيٍد َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَانِ   ، جَيُوُل ُثَّ يـَْرِجُع ِإىَل آِخيَِّتهِ  َرَواُه    .َوَأْوُلوا َمْعُروَفُكُم اْلُمْؤِمِننَي«  ، فََأْطِعُموا طََعاَمُكُم اأْلَْتِقَياءَ   ،َوِإنَّ اْلُمْؤِمَن َيْسُهو ُثَّ يـَْرِجُع ِإىَل اإْلِ

ميَانِ  َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ  « َوأَبُو نـَُعْيٍم يف »احْلِْلية« اْلبَـيـْ
   في الشعب.( 10460رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيالا َفَمرَّ ِب َفَدَعاين َفَخَرْجُت ِإلَْيِه ُثَّ َمرَّ  َعْن َأِب َعِسيبٍ  [ 504]  -  4253 ِبَِِب   قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِض اأْلَْنَصاِر فـََقاَل ِلَصاِحِب احْلَاِئِط: »َأْطِعْمَنا  َبْكٍر َفَدَعاُه َفَخَرَج ِإلَْيِه ُثَّ َمرَّ ِبُعَمَر َفَدَعاُه َفَخَرَج ِإلَْيِه فَاْنطََلَق َحَّتَّ َدَخَل َحاِئطاا لِبَـعْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه ُثَّ َدَعا مبَاٍء اَبرٍِد َفَشِرَب فـََقاَل: »لَُتْسأَُلنَّ َعْن َهَذا ُبْسراا« َفَجاَء ِبِعْذٍق فـََوَضَعُه فََأَكَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ  لَّى اَّللَّ
ُ  النَِّعيِم يـَْوَم القيامِة« قَاَل: فَأخذ عمر العذق َفضرب ِفيِه اأْلَْرَض َحَّتَّ تـََناثـََر اْلُبْسُر قـَْبَل َرُسوِل اَّللَِّ صَ  َعَلْيِه َوَسلََّم ُثَّ قَاَل:  لَّى اَّللَّ

ُجُل َعْورََتُه َأْو ِكْسَرٍة َسدَّ هِبَا َجْوَعَتُه اَي َرُسول هللا ِإانَّ ملسؤولوَن َعْن َهَذا يـَْوَم اْلِقَياَمِة؟ قَاَل: »نـََعْم ِإالَّ ِمْن َثاَلٍث ِخْرَقٍة َلفَّ هِبَا الرَّ 
ميَان« .ُقرِّ«َأْو ُحْجٍر يتدخَُّل ِفيِه َمِن احْلَرِّ َوالْ  َهِقيُّ يف »شعب اإْلِ  ُمْرسال  .َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـيـْ

أبو حاتم: صالح يكتب حديثه وال يحتج به،   مختلف فيه وثقه غير واحد، وقال  -هو ابن ُنَباتة األشجعي  -َحْشرج  شعيب:  * ) 
النسائي في رواية: ليس بالقوي، وفي أخرى: ليس به بأس، وباقي رجال      (في مسند أحمد.  20768رقم    اإلسناد ثقات. وقال 

 )األلباني: إسناده حسن.( 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَكَل َمَع   [ 505]   -   4255 قـَْوٍم َكاَن آِخَرُهْم َوَعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
. َرَواُه  ميَان« ُمْرسالَأْكالا َهِقّي يف »شعب اإْلِ  اْلبَـيـْ

   في الشعب.( 5636رقم: إسناده مرسل. : محقق الشعب* )
 

ميَاِن« َعْنُه َوَعِن اْبن َعبَّاس َوقَاَل: يف ِإْسَناده َضِعيف [ 506]  -  4259 َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ  .َوَرَواُه اْلبَـيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِمَن السُّنَِّة َأْن َتَشيَِّع الضَّ :  من شعب اإلميان  نص احلديث  * ْيَف َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 . ُفوعااِإىَل اَبِب الدَّاِر " يف ِإْسَناِدِه َضْعٌف، َوُرِوي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف، َعْن َأِب ُهَريـَْرَة َمرْ 
 .( شعب اإليمانفي  9202رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب)* 

 

 بَاب أكل الْمُضْطَر 
، ِإانَّ ِبَِْرٍض َتُكوُن هِبَا اْلَمْخَمَصُة َفَما ْيَِلُّ لََنا ِمَن َوَعْن َأِب َواِقٍد اللَّْيِثيِّ َأْن رَُجالا قَاَل:  [ 507] -  4262 َتِة؟ اَي َرُسوَل اَّللَِّ اْلَميـْ

، َفَشْأنُُكْم هِبَا« َمْعَناُه: ِإَذا مَلْ ُتَُِدوا َصُبوحاا َأْو َغُبوقاا َومَلْ ُتَُِدوا بـَْقَلةا َتَُْكُلوََّنَا    .قَاَل: »ِإَذا مَلْ َتْصطَِبُحوا، َومَلْ تـَْغَتِبُقوا، َومَلْ خَتَْتِفُئوا بـَْقالا
َتُة. َرَواُه الدَّارمِ   يّ َحلَّْت َلُكُم اْلَميـْ

   في سنن الدارمي.( 2039رقم:  .إسناده منقطع* )الداراني: 
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 بَاب الْأَشْرِبَة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َشِرَب يف ِإاَنِء َذَهٍب َأْو ِفضٍَّة َأوْ  [508]  -  4285 ِإاَنٍء ِفيِه َشْيٌء ِمْن    َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

َا جُيَْرِجُر يف َبْطِنِه اَنَر جهنَم« ،َذِلكَ   َرَواُه الدَّارَُقْطيِنّ  .فَِإَّنَّ
  ( ، وأصل الحديث صحيح.َضِعيفإسناده ) .(في سنن الدارقطني 96رقم:  .ِإْسَناُدُه َحَسنٌ قال اإلمام الدارقطني: * )

 

 بَاب تَغْطِيَة الْأَوَانِي وَغَريهَا 
َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:   [ 509]   -   4302  ُ ْعُت النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ْعُتْم نـَُباَح اْلِكالِب، َوََّنِيَق احْلَِمرِي ِمَن َعْن َجاِبٍر قَاَل: َسَِ »ِإَذا َسَِ

ُنَّ يـََرْيَن َما اَل تـََرْوَن، َوَأِقلُّوا اخلُْ  ُروَج ِإَذا َهَدَأِت اأَلْرُجُل، فَِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُبثُّ ِمْن َخْلِقِه اللَّْيِل، فـَتَـَعوَُّذوا اِبَّللَِّ ِمَن الشَّْيطَاِن، فَِإَّنَّ
ْيِه، َوَغطُّوا ابا ِإَذا ُأِجيَف، َوذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعلَ ِمْن لَْيِلِه َما َيَشاُء، َوَأِجيُفوا األَبـَْواَب، َواذُْكُروا اْسَم اَّللَِّ َعَلْيِه، فَِإنَّ الشَّْيطَاَن اَل يـَْفَتُح ابَ 

 َرَواُه يف شرح الّسنة  .اجلَِْراَر، َواْكُفوا اآلنَِيَة، َوَأوُْكوا اْلِقَرَب«
 .(  في شرح السنة 3060رقم: صحيح بطرقه.  : شعيب* )
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 كتاب اللبَاس 
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ُ َعَلْيِه   [ 510]   -  4360 َوَعَلْيِه ثـَْوُب ِقْطٍر َقْد   ،َفَخَرَج يـَتَـوَكَّأُ َعَلى ُأَساَمةَ   ،َوَسلََّم َكاَن َشاِكيااَوَعْن أََنٍس: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َفَصلَّى هبم. َرَواُه يف شرح الّسنة  ،تـََوشََّح ِبهِ 

 .(  في شرح السنة 3092رقم: إسناده قوي. : شعيب* )
 

َعْنُه   [ 511]   -   4371  ُ َا سيماء َوَعْن ُعَباَدَة َرِضَي اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َعَلْيُكْم ابلعمائم فَِإَّنَّ  ُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيّ  .اْلَماَلِئَكة وأخوها خلف ظهوركم«  َرَواُه اْلبَـيـْ

  َضِعيف( األلباني: إسناده )* 
 

اْشرَتَى ثـَْوابا بَِثاَلثَِة َدرَاِهَم فـََلمَّا لَِبَسُه قَاَل: »احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َرزََقيِن ِمَن الرِّاَيِش َوَعْن َأِب َمَطٍر قَاَل: ِإْن َعِليًّا   [512]  -  4373
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقول ،َما َأَُتَمَُّل ِبِه يف الناسِ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . َرَواُه َأمْحد وُأواري ِبِه عوريت« ُثَّ قَاَل: َهَكَذا َسَِ

  (في مسند أحمد. 1355، 1353. رقم: إسناده ضعيفشعيب:  * ) 
 

ِه قَاَلْت: َدَخَلْت َحْفَصُة بِْنُت َعْبِد الرَّمْحَِن َعَلى َعاِئَشَة َوعَ  [ 513]   -  4375 َها َِخَاٌر  َوَعْن َعْلَقَمَة ْبِن َأِب َعْلَقَمَة َعْن أُمِّ َليـْ
َها َخارا كثيفا. َرَواُه َمالك  ، َفَشقَّْتُه َعاِئَشةُ  ، رَِقيقٌ   وََكَستـْ

 الموطأ.(    6-1807رقم: موقوف حسن.  * )الهاللي: 
 

َنا ِعْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ َوَعَلْيِه ِمْطَرٌف ِمْن َخزٍّ َوقَاَل: ِإنَّ َرُسوَل   [ 514]   -   4379 ُ َوَعْن َأِب رََجاٍء قَاَل: َخَرَج َعَليـْ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه نِْعَمةا فَِإنَّ اَّللََّ ْيُِبُّ َأْن يـََرى أَثـََر نِْعَمِتِه َعَلى  َرَواُه َأمْحد . َعبده« َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن أَنـَْعَم اَّللَّ

 َصِحيح(حديث )األلباني:  (في مسند أحمد. 6708. رقم إسناده حسنشعيب:  * ) 
 

 الْخَات بَاب  
ئاا ِمَن الذََّهِب، أِلَنَُّه بـََلَغيِن َوَعن َمالك قَاَل:  [515]  - 4406 َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   َوَأاَن َأْكَرُه َأْن يـَْلَبَس اْلِغْلَماُن َشيـْ

ُهْم َوالصَِّغريِ  َوَسلََّم ََّنَى َعْن خَتَتُِّم الذََّهِب، فََأاَن َأْكَرُهُه ِللّرَِجاِل اْلَكِبريِ   . َرَواُه يف اْلُمَوطَّأِ ِمنـْ
 الموطأ.(   1805رقم: موقوف ضعيف.  * )الهاللي: 

 

 بَاب التَّرَجُّل 
ُ َعَلْيِه َوسلم يُكثر دهن رَأسهأََنِس ْبِن َماِلٍك،  وَعنْ  [516] -  4445 َوُيْكِثُر   ، وتسريَح حليته ،قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ٍت. َرَواُه يف شرح الّسنة   اْلِقَناَع َكَأنَّ ثـَْوبَُه ثـَْوُب َزايَّ
   .(شرح السنةفي  4445رقم:  الموضوعات. في الشوكاني وذكره .ضعيف.. إسناده: محقق الشعب* )
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4483  -  [517 ]   ُ ُ َوَعْن َأِب قـََتاَدَة أَنَُّه قَاَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُلَها؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ يل َُجَّةا َأفَُأرَجِّ
َا َدَهنَـَها يف اْليَـْوِم َمرََّتنْيِ ِمْن أَ   َعَلْيِه َوَسلََّم: ْجِل قـَْوُل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »نـََعْم َوَأْكرِْمَها« قَاَل: َفَكاَن أَبُو قـََتاَدَة ُرمبَّ

 َرَواُه َمالك .»نِْعَم َوَأْكرمَها«
 الموطأ.(  1902رقم: ضعيف. * )الهاللي: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَمْسِجدِ  [518]  -  4486 َفَدَخَل رَُجٌل ََثئُِر الرَّْأِس   ،َوَعن عطاِء بن يساٍر قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه َكأَنَُّه َيَُْمُرُه ِبِِْصاَلِح َشْعرِِه َوحلِْ   ،َواللِّْحَيةِ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ،ُثَّ رََجعَ   ،َيِتِه فـََفَعلَ فََأَشاَر ِإلَْيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه وَ   َرَواُه َمالك .َوُهَو ََثئُِر الرَّْأِس َكأَنَُّه َشْيطَان« ،َسلََّم: »أَلَْيَس َهَذا َخرْياا ِمْن َأْن َيَْيتَ َأَحدُُكمْ َصلَّى اَّللَّ
 الموطأ.(   1903رقم: ضعيف بهذا اللفظ. * )الهاللي: 

 

ْبَن   [519]  -   4488 َسِعيَد  َع  أَنَُّه َسَِ َسِعيٍد  ْبِن  َْيََْي  النَّاس ضيَّف َوَعْن  الرَّمْحَِن أوََّل  ِإبـَْراِهيُم َخِليُل  يـَُقوُل: َكاَن  اْلُمَسيَِّب 
: َما َهَذا؟ قَاَل الرَّبُّ تـََباَرَك    ، َوَأوََّل النَّاِس رََأى الشَّْيبَ   ، َوَأوََّل النَّاِس َقصَّ َشارِبَهُ   ، َوَأوََّل النَّاِس اْخَتنَتَ   ،الضَّْيف فـََقاَل: اَي َربِّ

 قَاَل: َربِّ زِْدين َوقَاراا. َرَواُه َمالك  ،اىَل: َوقَاٌر اَي ِإبـَْراِهيمُ َوتـَعَ 
 الموطأ.(   1831رقم: مقطوع صحيح. * )الهاللي: 

 

 بَاب التصاوير 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ اَّللََّ   [520]   -   4503 َواْلُكوبََة   ،َواْلَمْيِسرَ   ،تـََعاىَل َحرََّم اخْلَْمرَ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ميَان  َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  َوقَاَل: ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم ". ِقيَل: اْلُكوبَُة الطَّْبُل. َرَواُه اْلبَـيـْ
 َصِحيح( األلباني: سنده ) في الشعب.( 4759رقم: إسناده حسن. القسم األول  : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   [ 521]   -   4509 قـََتَل   َأَشدَّ النَّاِس َعَذاابا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمنْ   »ِإنَّ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتِفْع ِبِعْلِمهِ   « نَِبيًّا، َأْو قـَتَـَلُه َنيبٌّ، َأْو قـََتَل َأَحَد َواِلَدْيِه، واْلُمَصوُِّروَن، َوَعاملٌ مَلْ يـَنـْ

 ( في السلسلة الضعيفة.( 1617)األلباني: إسناده ضعيف جدا. رقم )  في الشعب.(  7504رقم:  إسناده ضعيف.  :  محقق الشعب* )
 

ُ َعْنُه أَنَُّه َكاَن يـَُقول: الشطرنج ُهَو ميسر اأْلََعاِجم [ 522]  -  4510  َوَعْن َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ
  في الشعب.( 6097رقم: إسناده ضعيف جدا. : محقق الشعب* )

 

 َوَعِن اْبِن ِشَهاٍب َأنَّ َأاَب ُموَسى اأْلَْشَعِريَّ قَاَل: اَل يْلَعب ابلشطرنج ِإالَّ خاطئ [ 523]  -  4511
  في الشعب.( 6097رقم: إسناده ضعيف جدا. : محقق الشعب* )

 

َهقِ  [524]   -   4512 ُ اْلَباِطَل. َرَوى اْلبَـيـْ يُّ اأْلََحاِديَث َوعنُه َأن ُسِئَل َعْن َلِعِب الشَّْطَرْنِج فـََقاَل: ِهَي ِمَن اْلَباِطِل َواَل ْيُِبُّ اَّللَّ
ميَانِ   اأْلَْربـََعَة يف ُشَعِب اإْلِ
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  في الشعب.( 6097رقم: إسناده ضعيف جدا. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَْيت َداَر قـَْوٍم ِمَن اأْلَْنَصارِ  [ 525]   -  4513 َفَشقَّ    ،َوُدوََّنُْم َدارٌ   َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أِلَنَّ يف َدارُِكْم َكْلباا«  ،َذِلَك َعَلْيِهْم فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ََتْيت َداَر ُفاَلنٍ  قَاُلوا:    . َواَل ََتْيت َداَراَن. فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

نـَّْوُر َسْبٌع«فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّ  ،ِإنَّ يف َدارِِهْم ِسنـَّْوراا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »السِّ  َرَواُه الدَّارَُقْطيِنُّ  . ى اَّللَّ
 َضِعيف(إسناده )( في سنن الدارقطني. 179* )رقم: 
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 كتاب الطِّبّ والرقى 
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ُهَما َأنَّ النَّيبَّ   [526]  -  4547 َعنـْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْسَتِحبُّ احلَِْجاَمَة ِلَسْبَع َعْشَرةَ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ  ُ  ، َصلَّى اَّللَّ
 َوِإْحَدى َوِعْشرِيَن. َرَواُه يف شرح الّسنة  ،َوِتْسَع َعْشَرةَ 

 .(  في شرح السنة 3235رقم:  سنده ضعيف. : شعيب* )
 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمِن اْحَتَجمَ   وعن الزهري مرسال، [527]   -  4551  ُ يـَْوَم السَّْبتِ   ،قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأِو   ،َأِو اطََّلى 
 َرَواُه يف شرح الّسنة .َفاَل يـَُلوَمنَّ ِإالَّ نـَْفَسُه يف الَوَضِح« ،اأْلَْرِبَعاءِ 

 .(  رح السنةفي ش  3235رقم: في سنده سليمان بن أرقم، وهو متروك. : شعيب* )
 

َواَّللَِّ َما رَأَْيُت   َوَعْن َأِب أَُماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَـْيٍف قَاَل: رََأى َعاِمُر ْبُن رَبِيَعَة َسْهَل ْبَن ُحنَـْيٍف يـَْغَتِسُل فـََقاَل:  [ 528]  -  4562
َعَلْيِه َوَسلََّم َفِقيَل َلُه: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهْل َلَك يف َسْهِل ْبِن  َكاْليَـْوِم َواَل ِجْلَد خُمَبََّأٍة قَاَل: فـَلُِبَط َسْهٌل فَأََتى    ُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َة قَاَل: َفَدَعا رَ ُحنَـْيٍف؟ َواَّللَِّ َما يـَْرَفُع رَْأَسُه فـََقاَل: »َهْل تـَتَِّهُموَن َلُه َأَحداا؟« فـََقاُلوا: نـَتَِّهُم َعاِمَر ْبَن رَبِيعَ  ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
فـََغَسَل َلُه َعاِمٌر َوْجَهُه َوَيَدْيِه َوِمْرفـََقْيِه   . َوَسلََّم َعاِمراا فـَتـُُغلَِّظ َعَلْيِه َوقَاَل: »َعاَلَم يـَْقُتُل َأَحدُُكْم َأَخاُه؟ َأاَل بـَرَّْكَت؟ اْغَتِسْل َلُه«

َرَواُه َماِلٌك َويف َداِخَلَة ِإزَارِِه يف َقَدٍح ُثَّ ُصبَّ َعَلْيِه فـََراَح َمَع النَّاِس لَْيَس َلُه ِبَْس. َرَواُه يف َشْرِح السُّنَِّة وَ َورُْكبَـتَـْيِه َوَأْطَراَف رِْجَلْيِه وَ 
 ِرَوايَِتِه: قَاَل: »ِإن اْلعني حق تـََوضَّأ َلُه«

رواه ابن ماجه بنحوه برقم *  َصِحيح(األلباني: إسناده  )  في شرح السنة.(  3245رقم:  رجاله ثقات، وإسناده صحيح.  )شعيب:  *  
3509. 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: » [ 529] -  4566 َها َوارَِدٌة،  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اْلَمِعَدُة َحْوُض اْلَبَدِن، َواْلُعُروُق ِإلَيـْ
حَِّة، َوِإَذا َفَسَدِت اْلَمِعَدُة، َصَدَرِت اْلُعُروُق اِبلسََّقمِ فَِإَذا َصَحتِّ   «اْلَمِعَدُة، َصَدَرِت اْلُعُروُق اِبلصِّ

 َضِعيف( األلباني: ) في الشعب.( 5414: مجدا. رق إسناده ضعيف : محقق الشعب* )
 

َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى   [530]   -  4567 َلٍة ُيَصلِّي فـََوَضَع َيَدُه َعَلى اأْلَْرِض فـََلَدَغْتُه َوَعن َعلّي قَاَل: بـَيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت لَيـْ اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِنَـْعِلِه فـََقتَـَلَها فـََلمَّا اْنَصَرَف قَاَل: »  َصلِّياا، َواَل َغرْيَُه َلَعَن هللاُ اْلَعْقَرَب َما َتدَُع مُ   َعْقَرٌب فـََناَوهَلَا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

. "َلَدَغْتُه َومَيَْسُحَها، َويـَُعوُِّذَها اِبْلُمَعوَِّذَتنْيِ   َأْو نَِبيًّا أو َغرْيََه، ُثَّ َدَعا مبِْلٍح َوَماٍء َفَجَعَلُه يف ِإاَنٍء ُثَّ َجَعَل َيُصبُُّه َعَلى ِإْصبَـَعِه َحْيثُ 
َهِقيُّ يف   ُشَعِب اإْلِميَانِ َرَواُُهَا اْلبَـيـْ

 َصِحيح( األلباني: ) في الشعب.( 2340رقم: إسناده رجاله ثقات. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْحَتَجَم َعَلى َهاَمِتِه ِمَن الشَّ  [ 531]   -   4572 : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اْلَمْسُموَمِة قَاَل اِة  َوَعن أب َكْبَشة اأْلََّْنَاِريِّ
ُن فَاحِتََة اْلِكَتاِب يف الصَّاَلِة. َرَواُه  َمْعَمٌر: فَاْحَتَجْمُت َأاَن ِمْن َغرْيِ ُسمٍّ َكَذِلَك يف اَيُفوِخي َفَذَهَب ُحْسُن احْلِْفِظ َعينِّ َحَّتَّ ُكْنُت أَُلقَّ 

 رزين 
 رواه رزين.* 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »احلَِْجاَمُة يـَْوُم الثُّاَلََثِء ِلَسْبَع َعْشَرَة ِمَن  َوَعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر   [ 532]   -   4574 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َتقى َرَواُه َحْرُب ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلِكْرَماينُّ َصاِحُب َأمْحََد َولَْيَس ِإْسَناُدُه ِبَذاَك هَ  .الشَّْهِر َدَواٌء ِلَداِء السََّنِة«   َكَذا يف اْلُمنـْ

.( 5575)األلباني: موضوع. السلسلة الضعيفة برقم:   .توقيت الحجامة قد نصَّ أكثر األئمة على ضعف أحاديث* 

 
 . وروى رزين حَنوه َعن أب ُهَريـَْرة [ 533]  -  4575

 .(2021)األلباني: موضوع. ضعيف الترغيب برقم:  رواه رزين.* 
 

 بَاب الفأل والطرية 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَتَـَفاَءلُ  [ 534]  -  4582 وََكاَن ْيُِبُّ ااِلْسَم احلََْسَن.  ،َواَل يـََتَطريَُّ  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه يف َشْرِح الّسنة 
 .(  في شرح السنة 3254رقم: صحيح بالمتابعة. : شعيب* )

 

 بَاب الكهانة 
ِرْزَقُه َواَل   [ 535]   -   4603 َأَحٍد َواَل  ُ يف جَنٍْم َحَياَة  ِمثْـُلُه َوزَاَد: َواَّللَِّ َما َجَعَل اَّللَّ يـَْفرَتُوَن َعَلى اَّللَِّ   ، َمْوَتهُ َوَعن الربيِع  َا  َوِإَّنَّ
 . َويـَتَـَعلَُّلوَن اِبلنُُّجومِ  ،اْلَكِذبَ 

 (. 4602رواه رزين عن الربيع بن زياد. وانظر ما قبله في المشكاة عن قتاده )* 
 

4604  -  [536 ]   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمِن اقْـتَـَبَس اَبابا ِمْن ِعْلِم النُُّجوِم ِلَغرْيِ َما  َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُم َكاِهٌن والكاهُن ساحٌر والساحُر كافٌر« ْحِر اْلُمَنجِّ ُ فـََقِد اقْـتَـَبَس ُشْعَبةا ِمَن السِّ  َرَواُه رزين .ذََكَر اَّللَّ

 (لم أقف على إسناده. )األلباني: * 
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 الرُّؤْيَا كتاب  

 

 

 

 

 
 



128 

 

ُهْم أَنَُّه رََأى ِفيَما يـََرى النَّائِ  [537]  -   4624 ُ َعنـْ ِه َأِب ُخَزمْيََة َرِضَي اَّللَّ ُم أَنَُّه َسَجَد َعَلى َوَعِن اْبِن ُخَزمْيََة ْبِن ََثِبٍت َعْن َعمِّ
َوَسلََّم   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَّيبِّ  َهِة  السُّنَّةِ َجبـْ َشْرِح  يف  َرَواُه  َهِتِه.  َجبـْ َعَلى  َفَسَجَد  ُرْؤاَيَك«  »َصدِّْق  َوقَاَل:  َلُه  فَاْضَطَجَع   فََأْخرَبَُه 

 .(  في شرح السنة 3285رقم: إسناده حسن. : شعيب* )
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 كتاب الْآدَاب 
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 بَاب السَّلَام     
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى ِنْسَوٍة َفَسلََّم َعَلْيِهنَّ. َرَواُه َأمْحَدُ َجرِيٍر: َأنَّ  َوَعن [ 538]  -  4647  النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َصِحيح( حديث )األلباني:  (في مسند أحمد. 19154. رقم حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيفشعيب: * ) 

 

ُ َعْنُه قَاَل:    َوَعنْ  [539] -  4648 َوجُيِْزُئ َعِن   ،جُيِْزُئ َعِن اجْلََماَعِة ِإَذا َمرُّوا َأْن ُيَسلَِّم َأَحُدُهمْ »َعِليَّ ْبَن َأِب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَّ
ميَاِن« َمْرُفوعا. وروى أَبُو َداُود وَ «اجْلُُلوِس َأْن يـَُردَّ َأَحُدُهمْ  َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ قَاَل: َورَفعه احلََْسُن ْبُن َعِليٍّ َوُهَو َشْيُخ . َرَواُه اْلبَـيـْ

 َأِب َداُودَ 
 حسن(األلباني: إسناده  ) في الشعب.(  8525 : رقم:محقق الشعب* )

 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »  َوَعن [540]  -  4651  ُ تاا  قـََتاَدة قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ َفَسلُِّموا َعَلى َأْهِلِه، فَِإَذا َخَرْجُتْم ِإَذا َدَخْلُتْم بـَيـْ
ميَاِن ُمْرَسالا فََأْوِدُعوا َأْهَلُه ِبَساَلمٍ  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  « َرَواُه اْلبَـيـْ

   في الشعب.( 8459رقم: إسناده مرسل جيد. : محقق الشعب* )
 

ُ َعْنُه    َوَعنْ  [ 541]   - 4661 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َخرْيَ يف ُجُلوٍس يف الطَُّرقَاِت    َأنَّ َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوذََكَر َحِديَث َأِب ُجَريٍّ يف »اَبب     َشْرِح السُّنَّةِ َوَأَعاَن َعَلى احْلُُموَلِة« َرَواُه يف   ، َوَغضَّ اْلَبَصرَ   ،َوَردَّ التَِّحيَّةَ   ، ِإالَّ ِلَمْن َهَدى السَِّبيلَ 

 فضل الصََّدَقة« 
 .(  في شرح السنة  3339رقم: إسناده ضعيف جدا. : شعيب* )

 

السُّوِق، فَِإَذا َغَدْواَن ِإىَل  أَنَُّه َكاَن َيَْيت َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر فـَيَـْغُدو َمَعُه ِإىَل  بن ُأب بن كعٍب:    َوَعن الطفيلِ  [ 542]   -   4664
ْم، قَاَل الطَُّفْيُل: َفِجْئُت َعْبَد هللِا ْبَن  السُّوِق مَلْ مَيُرَّ َعْبُد هللِا َعَلى َسَقاٍط َواَل َصاِحِب بـَْيِعِه، َواَل ِمْسِكنٍي َواَل َأَحٍد ِإالَّ َسلََّم َعَلْيهِ 

بَـَعيِن ِإىَل السُّوِق، َلِع، َواَل َتُسومُ   ُعَمَر يـَْوماا فَاْستَـتـْ  قَاَل: فـَُقْلُت: َوَما َتْصَنُع اِبلسُّوِق؟ َوِإنَُّه اَل تـَْقُف َعَلى اْلبَـْيِع، َواَل َتْسَأُل َعِن السِّ
وََكاَن   -ُعَمَر: اَي َأاَب َبْطٍن  ُن  هِبَا، َواَل َُتِْلُس يف جَمَاِلِس السُّوِق؟ قَاَل: َوَأُقوُل: اْجِلْس بَِنا هُهَنا نـََتَحدَُّث، فـََقاَل يل َعْبُد هللِا بْ 

َا نـَْغُدو ِمْن َأْجِل السَّاَلِم ُنَسلُِّم َعَلى َمْن َلِقيَنا-الطَُّفْيُل َذا َبْطٍن  ميَان، ِإَّنَّ َهِقّي يف شعب اإْلِ  .. َرَواُه َمالك َواْلبَـيـْ
   في الشعب.( 8411رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: ِلُفاَلٍن يف َحاِئِطي َعْذٌق َوأَنَُّه آَذاين َمكَ   َجابرَوَعن   [ 543]   -   4665 اُن قَاَل: أََتى رَُجٌل النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْن ِبْعيِن َعْذَقَك« قَاَل: اَل. قَاَل: »فـََهْب يل  قَاَل: اَل. قَاَل: »فَِبْعِنيِه ِبَعْذٍق يف   .« َعْذِقِه فََأْرَسَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما رَأَْيُت الَِّذي ُهَو َأِْبَُل ِمْنَك ِإالَّ الَّ   «؟اجْلَنَّةِ  َرَواُه َأمْحَُد    .ِذي يـَْبَخُل اِبلسَّاَلِم«فـََقاَل: اَل فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ يف »شُ   َعِب اإْلِميَاِن«َواْلبَـيـْ

حسن لغيره دون قوله: "ما رأيت الذي هو أبخل منك ... إلخ"، فقد تفرد به عبد هللا بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف شعيب: * ) 
  (في شعب اإليمان. 8771في مسند أحمد. ورقم  14517رقم  يعتبر به.
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلَباِدُئ اِبلسَّاَلِم بَِريٌء ِمَن اْلِكرْبِ«اَّللَِّ َعِن النَّيبِّ   َوَعن َعْبدِ  [544]  -  4666 َهِقيُّ يف  . َصلَّى اَّللَّ َرَواُه اْلبَـيـْ
ميَان«  »شعب اإْلِ

 (روي بلفظ )الصرم( بدل )الكبر(، وفي إسناده ضعف)األلباني:   في الشعب.( 8407رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب* )
 

 بَاب االسْتِئْذَان   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: َأْسَتْأِذُن َعَلى أُمِّي؟ فـََقا [545]  - 4674 َل: »نـََعْم« فـََقاَل َعْن َعطَاٍء َأنَّ رَُجالا َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها« فـََقاَل الرَُّجُل: ِإيّنِ َخاِدُمَها ،الرَُّجُل: ِإيّنِ َمَعَها يف اْلبَـْيتِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْسَتْأِذْن َعَليـْ فـََقاَل َرُسوُل  ،فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َأحتُِبُّ َأْن تـََراَها ُعْراَينَةا؟« قَاَل: اَل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْسَتْأِذْن َعَليـْ َها«قَ ، اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َرَواُه َماِلٌك ُمرسالا   .اَل: »فَاْسَتْأِذْن َعَليـْ

     الموطأ.( 1934رقم: ضعيف. * )الهاللي: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َتََْذنُوا ِلَمْن مَلْ يـَْبَدْأ ابلسالِم« َرَواُه    َوَعنْ  [ 546]   -   4676 َهِقّي يف »شعب َجاِبٌر َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ اْلبَـيـْ
ميَان«  اإْلِ

 َضِعيف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 8433رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

 بَاب املصافحة واملعانقة   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََلقَّى َجْعَفَر ْبَن َأِب  َوَعنِ  [547]  - 4686 : َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ نَـْيِه. َرَواُه   طَاِلٍب فَاْلتَـَزَمُه وقبََّل ماالشَّْعيبِّ بني َعيـْ

ميَاِن« ُمْرَسالا  َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ  َعن البياضي ُمتَِّصال شرح الّسنةَويف بـَْعِض ُنَسِخ »اْلَمَصابِيِح« َويف . أَبُو َداُوَد َواْلبَـيـْ
أبو داود مرسال برقم  )شعيب:  *   األلباني: إسناده ) في شرح السنة.(    3327رقم:  ، ورجاله ثقات، ولكنه مرسل.   5212رواه 

  َضِعيف( 
 

َنا اْلَمِديَنَة فَـ   َوَعنْ   [548]  -   4687 تَـَلقَّاين َرُسوُل  َجْعَفِر ْبِن َأِب طَاِلٍب يف ِقصَِّة رُُجوِعِه ِمْن َأْرِض احْلََبَشِة قَاَل: َفَخَرْجَنا َحَّتَّ أَتـَيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْعتَـنَـَقيِن ُثَّ قَاَل:   . َوَواَفَق َذِلَك فـَْتَح َخْيرَبَ. َرَواُه  «َرُح َأْم ِبُقُدوِم َجْعَفٍر؟َما َأْدِري: َأاَن ِبَفْتِح َخْيرَبَ َأفْـ »اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 . يف َشْرِح الّسنة 
 َضِعيف(األلباني: إسناده ).(  في شرح السنة 3327رقم:  سنده ضعيف. : شعيب* )

 

َها  َوَعْن َعاِئَشةَ   [549]  -  4691 ُ َعنـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأيتَ ِبَصيبٍّ فـََقبـََّلهُ   ، َرِضَي اَّللَّ ُْم َمْبَخَلٌة   ،َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ فـََقاَل: »َأَما ِإَّنَّ
ُْم َلِمْن رَْيان هللا«  . َرَواُه يف شرح الّسنة .جَمْبَـَنٌة َوِإَّنَّ

 .(  في شرح السنة 3448رقم:  صحيح لغيره. : شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَضمَُّهَما  يعلىَعن    [550]  -  4692 ُهم اْستَـبَـَقا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  قَاَل: ِإنَّ حسنا وُحسيناا َرِضي هللا َعنـْ
 َرَواُه َأمْحد   .ِإلَْيِه َوقَاَل: »ِإنَّ اْلَوَلَد َمْبَخَلٌة جمبَنٌة«
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   (في مسند أحمد. 17562. إسناده ضعيفشعيب:  * ) 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َتَصاَفُحوا َيْذَهِب اْلِغلُّ   َوَعْن َعطَاءٍ   [551]  -  4693   ،َوََتَاَدْوا حَتَابُّوا  ،اخْلَُراَساينِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَتْذَهِب الشَّْحَناُء« َرَواُه َماِلٌك ُمْرَسالا 

 الموطأ.(   1797رقم: ضعيف بهذا اللفظ. * )الهاللي: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: » َوَعِن اْلرَبَاءِ  [ 552]  - 4694 ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ َأْربـَعاا قـَْبَل َمْن َصلَّى ْبِن َعاِزٍب َرِضَي اَّللَّ
نَـُهَما َذْنبٌ  َلِة اْلَقْدِر، َواْلُمْسِلَماِن ِإَذا َتَصاَفَحا مَلْ يـَْبَق بـَيـْ ُهنَّ يف لَيـْ َا َصالَّ َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِميَانِ   . « ِإالَّ َسَقطَ اهْلَاِجَرِة َفَكَأَّنَّ  .َرَواُه اْلبَـيـْ

 ( لم أقف على إسناده ولوائح الوضع عليه ظاهرة)األلباني:  عب.( في الش 8553رقم: إسناده فيه مستور. : محقق الشعب* )
 

 بَاب الْقيام   
َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يف اْلَمْسِجِد قَاعِ   َوَعن  [553]   -   4706  ُ ٌد  َواثَِلة بن اخلطاِب قَاَل: َدَخَل رَُجٌل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. فـََقاَل الرَُّجُل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ يف اْلَمَكاِن َسَعةا. فـََقاَل النَّيبُّ فـَتَـَزْحَزَح َلُه َرُسوُل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ
ميَانَرَواُُهَا اْلبَـيْـ  .»ِإنَّ ِلْلُمْسِلِم حَلَقًّا ِإَذا رَآُه َأُخوُه َأْن يـَتَـَزْحَزَح َلُه«  . َهِقيُّ يف شعب اإْلِ

 َضِعيف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 8534 رقم:إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

 بَاب الْجُلُوس وَالنَّوْم وَالْمَشْي   
ُ َعَلْيِه    [ 554]   -   4713 َوَسلََّم ِإَذا َجَلَس يف اْلَمْسِجد احتب بيَدْيِه.  َوَعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه رزين 
 (في مختصر الشمائل. 103. رقم َصِحيحاأللباني: ) رواه رزين.* 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َعرََّس ِبَلْيٍل    َوَعنْ   [ 555]  -  4716 َوِإَذا َعرََّس   ، اْضَطَجَع َعَلى ِشقِِّه اأْلَمْيَنِ َأِب قـََتاَدَة: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
 . َوَوَضَع رَْأَسُه َعَلى َكفِِّه. َرَواُه يف َشْرِح السُّنَّةِ  ،قـُبَـْيَل الصُّْبِح َنَصَب ِذرَاَعهُ 

 َصِحيح(األلباني: إسناده ).( في شرح السنة 3359رقم: إسناده صحيح. : شعيب* )
 

ْليَـُقْم فَِإنَُّه جَمِْلُس الشَّْيطَاِن«  ، أب هريرة  َعن   الّسنة  شرح َويف    [ 556]  -   4726  .قَاَل: »َوِإذا َكاَن َأَحدُُكْم يف اْلَفْيِء فـََقَلَص َعْنُه فـَ
 َهَكَذا َرَواُه َمْعَمٌر َمْوُقوفاا 

 .(  في شرح السنة 3335رقم: إسناده صحيح إن صح سماع محمد بن المنكدر من أبي هريرة.  : شعيب* )
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 بَاب الضحك   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْضَحُكوَن؟ قَ   [557]  -  4749  ،اَل: نـََعمْ َعن قتادَة قَاَل: ُسِئَل اْبُن ُعَمَر: َهْل َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ميَاُن يف قـُُلوهِبِْم َأْعَظُم ِمَن اجْلََبلِ  فَِإَذا   ،َوَيْضَحُك بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعضٍ  ،َوقَاَل ِباَلُل ْبُن َسْعٍد: َأْدرَْكتـُُهْم َيْشَتدُّوَن َبنْيَ اأْلَْغَراضِ   ،َواإْلِ
. َرَواُه يف َشْرِح الّسنة َكاَن اللَّْيُل كَ   . انُوا رُْهَباانا

 .( شرح السنة  في 3351* )رقم: 
 

 بَاب الْأَسَامِي   
َقِطعاا قَاَل: " اَل تـَُقوُلوا: َما َشاَء اَّللَُّ   َويف ِرَوايَةٍ   [ 558]   -   4779 ُ وْحَده  ، َوَشاَء حُمَمَّدٌ   ،ُمنـْ . َرَواُه يف شرح «َوُقوُلوا َما َشاَء اَّللَّ

 . الّسنة
 ( عن حذيفة، وإسناده منقطع.  في شرح السنة 8891* )رقم: 

 

 بَاب الْبَيَان وَالشعر     
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل قد أنزَل يف الشعِر مَ   [ 559]   -   4795 فـََقاَل   ، ا أَنـَْزلَ َعن كعِب بِن مالٍك أَنَُّه قَاَل ِللنَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلُمْؤِمَن جُيَاِهُد ِبَسْيِفهِ  َا تـَْرُموََّنُْم ِبِه َنْضَح النـَّْبِل« َرَواُه يف   ،َوِلَسانِهِ   ، النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلَكَأَّنَّ
 َشْرِح السُّنَّةِ 

ْعِر؟ فـََقاَل: »ِإنَّ اْلُمْؤِمَن جُيَاهد ِبَسْيِفِه َولَسانهَويف »ااِلْسِتيَعاِب« اِلْبِن َعْبِد الْ   « رَبِّ أَنَُّه قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َماَذا تـََرى يف الشِّ
 َصِحيح(األلباني: إسناده )في شرح السنة.(  3409رقم: إسناده صحيح. )شعيب: * 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ثَعلبَة اخُلشينِّ َأنَّ  َوَعن أب [560]  - 4797 ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإيَلَّ َوَأقْـَرَبُكْم ِمينِّ َأَحاِسُنُكْم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اْلُمتَ  ِإيَلَّ َوأَبـَْعدَُكْم ِمينِّ يف اآْلِخَرِة َمَساِويُكْم َأْخاَلقاا الثَـّْرََثُروَن  أَبـَْغَضُكْم  ُقوَن  َأْخاَلقاا، َوِإنَّ  َرَواهُ اْلُمتَـَفْيِهُقونَ َشدِّ َهِقّي يف   «.  اْلبَـيـْ

ميَان  .شعب اإْلِ
( 2662)األلباني: صحيح لغيره. حديث رقم )  في الشعب.(  4616رقم:  ...  انقطاع  هإسناده رجاله ثقات، لكن في:  محقق الشعب* )

 في صحيح الترغيب.( 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل تـُُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ خَيُْرَج قـَْوٌم َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص قَاَل:    َوَعنْ   [ 561]   -   4799 قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َيَُْكُلوَن ِِبَْلِسَنِتِهْم َكَما ََتُْكُل اْلبَـَقَرُة ِبلسنتها« َرَواُه َأمْحد 

األلباني: )  (في مسند أحمد.  1598. حديث رقم  دحسن لغيره، رجاله رجال الصحيح إال أن زيد بن أسلم لم يسمع من سعشعيب:  * ) 
 حسن( إسناده 
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ْعرُ   َوَعنْ   [ 562]   -  4807 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الشِّ َها قَاَلْت: ذُِكَر ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ،َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُهَو َكاَلٌم َفَحَسُنُه َحَسنٌ   َرَواُه الدَّارَُقْطيِنّ  .َوقَِبيُحُه قَِبيٌح« ، َصلَّى اَّللَّ

 َحَسٌن( إسناده )األلباني: .( في سنن الدارقطني 4306* )رقم: 
 

 . َعن ُعْرَوة ُمْرسال وروى الشَّاِفِعي [ 563]  -  4808
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: نص احلديث من مسند الشافعي:    * ْعُر َكالٌم،    َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »الشِّ

 َحَسُنُه َكَحَسِن اْلَكالِم، َوقَِبيُحُه َكَقِبيِحِه« . 
 .( ترتيب سنجر -الشافعيمسند  في  921رقم: إسناده ضعيف جدا. : ياسين)* 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْلِغَناُء يـُْنِبُت النَِّفاَق يف اْلَقْلِب َكَما يُـ   َوَعنْ   [564]  -   4810 ْنِبُت اْلَماُء َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان .الزَّرَْع« َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  . َرَواُه اْلبَـيـْ

 َضِعيف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 4746رقم: إسناده ضعيف. : الشعبمحقق * )
 

 وَالْغِيبَةِ وَالشَّتْمِ   بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلَعْبَد لَيَـُقوُل    َوَعْن َأِب   [565]  -   4835 اْلَكِلَمَة اَل يـَُقوهُلَا ِإالَّ لُِيْضِحَك ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ميَانِ   .َوِإنَُّه لََيِزلُّ َعْن ِلَسانِِه َأَشدَّ ِمَّا يَِزلُّ َعْن َقَدِمِه«   ،ِبِه النَّاَس يـَْهِوي هِبَا أَبـَْعَد َما َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرضِ  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ
)األلباني: ضعيف جدا. ضعيف الترغيب:   في الشعب.(   4492رقم:  إسناده ضعيف، والحديث حسن لطرقه.  :  محقق الشعب* )

1715) 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َوَعن عمار  [566]  -  4846 نـَْيا، َكاَن َلُه يـَْوَم  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اْلِقَياَمِة »َمْن َكاَن َذا َوْجَهنْيِ يف الدُّ
 َرَواُه الدَّارِميّ  .ِلَسااَنِن ِمْن اَنٍر« 

   في سنن الدارمي.( 2806 رقم:  .إسناده حسن* )الداراني: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا ُمِدَح اْلَفاِسُق َغِضَب الرَّبُّ    َعنْ   [ 567]   -   4859 َواْهتَـزَّ لَُه   ، تـََعاىَل أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان« َهِقيُّ يف »شعب اإْلِ  اْلَعْرُش« َرَواُه اْلبَـيـْ

 َضِعيف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 4544رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه    َوَعْن َأِب   [568] -  4860  ، َوَسلََّم: »يُْطَبُع اْلُمْؤِمُن َعَلى اخلِْاَلِل كلِّها ِإال اخليانةَ أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد .َواْلكذب«

  (في مسند أحمد. 22170حديث رقم  إسناده ضعيف إلبهام الواسطة بين األعمش وأبي أمامة.شعيب:  * ) 
 

َهِقّي يف  [ 569]  -  4861 ميَانِ  َواْلبَـيـْ  َسْعِد ْبِن َأِب َوقاص َعْن  ُشَعِب اإْلِ
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   في الشعب.( 4469رقم: موقوف.  : محقق الشعب* )
 

؟ قَاَل: »نعم«   َوَعْن َصْفَوانَ   [570]  -  4862 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أََيُكوُن اْلُمْؤِمُن َجَباانا   .ْبِن َسِليٍم أَنَُّه ِقيَل ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
؟ قَاَل: »نـََعْم« ؟ قَاَل: »اَل«  . َفقيل: أََيُكوُن اْلُمْؤِمُن ِبَِيالا ميَان«    . َفِقيَل: أََيُكوُن اْلُمْؤِمُن َكذَّاابا َهِقيُّ يف »شعب اإْلِ َرَواُه َماِلٌك َواْلبَـيـْ

 ُمْرسال
   في الشعب.( 4472رقم: إسناده رجاله ثقات، والحديث مرسل. : محقق الشعب* )

 

 ْبِن ِحطَّاَن قَاَل: أَتـَْيُت َأاَب َذرٍّ فـََوَجْدتُُه يف اْلَمْسِجِد حُمَْتِبياا ِبِكَساٍء َأْسَوَد َوحده. َفقلت: اَي َأابَ   َوَعْن ِعْمَرانَ   [ 571]   -   4864
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َذر ما  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اْلَوْحَدُة َخرْيٌ ِمْن َجِليِس السَّْوِء، َواجْلَِليُس الصَّاِلُح يـَُقوُل: »هذه اْلَوْحَدُة؟ فـََقاَل: َسَِ

 « َخرْيٌ ِمَن اْلَوْحَدِة، َوِإْماَلءا اخْلَرْيُ َخرْيٌ ِمَن السُُّكوِت، َوالسُُّكوُت َخرْيٌ ِمْن ِإْماَلِء الشَّرِّ 
   في الشعب.( 4639رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمَقاُم الرَُّجِل اِبلصَّْمِت َأْفَضُل ِمْن ِعبَ   َوَعن ِعْمَرانَ   [ 572]   -   4865 اَدِة  ْبِن ُحَصنْيٍ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِستِّنَي سنة« 

   في الشعب.( 4602رقم: ، ولكنه منقطع. ن رجاله موثقو : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر احْلَِديَث ِبُطوِلِه ِإىَل َأْن قَاَل:  أب َوَعن  [ 573]  -  4866 قـُْلُت: ذرٍّ قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتَك بِتَـْقَوى هللِا َعزَّ َوَجلَّ، فَِإنَُّه َأْزَيُن   أِلَْمِرَك ُكلِِّه " قـُْلُت: زِْدين. قَاَل: " َعَلْيَك بِِتاَلَوِة اْلُقْرآِن،  اَي َرُسوَل هللِا، َأْوِصيِن. قَاَل: " َأْوَصيـْ

ْيَك ِبُطوِل الصَّْمِت، فَِإنَُّه َمْطَرَدٌة َوِذْكِر هللِا َعزَّ َوَجلَّ، فَِإنَُّه ِذْكٌر َلَك يف السََّماِء َونُوٌر َلَك يف اأْلَْرِض " قـُْلُت: زِْدين، قَاَل: " َعلَ 
َك وََكثْـَرَة الضَِّحِك، فَِإنَُّه مُيِيُت اْلقَ ِللشَّ  ْلَب، َوَيْذَهُب بُِنوِر اْلَوْجِه "  ْيطَاِن، َوَعْوٌن َلَك َعَلى َأْمِر ِديِنَك " قـُْلُت: زِْدين. قَاَل: ِإايَّ

ْف يف هللِا َلْوَمَة اَلئٍِم " قـُْلُت: زِْدين. قَاَل: " لَِيْحِجْزَك قـُْلُت: زِْدين. قَاَل: " ُقِل احْلَقَّ، َوِإْن َكاَن ُمرًّا " قـُْلُت: زِْدين. قَاَل: " اَل ختََ 
   َعِن النَّاِس َما تـَْعَلُم ِمْن نـَْفِسَك "

 في شرح السنة.(  4592رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب)* 
 

ُ َعَلْيِه   َوَعْن أََنسٍ   [ 574]   - 4867 َوَسلََّم قَاَل: »اَي َأاَب َذرٍّ َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َخْصَلَتنْيِ ُُهَا َأَخفُّ َعَلى َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
قَاَل: »ُطوُل الصَّْمتِ  بـََلى.  قـُْلُت:  قَاَل:  اْلِميَزاِن؟«  َوأَثـَْقُل يف  اخْلُُلقِ   ،الظَّْهِر  اخْلَاَلئق    ، َوُحْسُن  َعِمَل  َما  بَِيِدِه  نـَْفِسي  َوالَِّذي 

 مبثلهما«
 .(شعب اإليمانفي  7641رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب)* 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَِِب َبْكٍر َوُهَو يـَْلَعُن بـَْعَض رَِقيِقِه فَاْلتَـَفَت ِإلَيْ   َوَعن َعاِئَشة  [575]   -   4868 ِه فـََقاَل:  قَاَلْت: َمرَّ النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
يِقنَي؟ َكالَّ َوَربِّ اْلَكْعَبِة« فََأْعَتَق أَبُو َبْكٍر يـَْوَمِئٍذ بـَْعَض رَِقيِقِه ُثَّ َجاَء ِإىَل النَّيبِّ صَ »َلعَّاِننَي   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل: اَل َأُعوُد. َوِصدِّ لَّى اَّللَّ

ميَان َهِقيُّ اأْلََحاِديَث اخْلَْمَسَة يف شعب اإْلِ  . َرَوى اْلبَـيـْ
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   في الشعب.( 4791رقم: فيه من لم نعرفه وبقية رجاله ثقات. : محقق الشعب* )
 

ُهم َوُهَو جَيِْبُذ ِلَسانَُه. فـََقالَ   [576]  -  4869 ّديق َرِضي هللا َعنـْ  ُعَمُر: َوَعْن َأْسَلَم قَاَل: ِإنَّ ُعَمَر َدَخَل يـَْوماا على أب بكر الصِّ
 أَبُو َبْكٍر: ِإنَّ َهَذا َأْوَرَدين اْلَمَوارَِد. َرَواُه َمالكَمْه َغَفَر هللا َلك. فـََقاَل 

 َصِحيح( األلباني: إسناده )الموطأ.(  2000رقم: موقوف صحيح. * )الهاللي: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  [577]  -  4870 اْضَمُنوا يل ِستًّا ِمْن أَنـُْفِسُكْم َأْضَمْن َلُكُم َوَعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُتْم، َواْحَفُظوا فـُُروَجُكْم، ثـُْتْم، َوَأْوُفوا ِإَذا َوَعْدمُتْ، َوَأدُّوا ِإَذا اْؤمُتِنـْ  "َوُغضُّوا أَْبَصارَُكْم، وَُكفُّوا أَْيِدَيُكْم  اجْلَنََّة: اْصُدُقوا ِإَذا َحدَّ

المسند، ورقم في  في مسند أحمد    22757رقم:  إسناد رجاله ثقات، لكن المطلب لم يسمع من عبادة.  حسن لغيره، وهذا  :  شعيب* )
   (في الشعب. 5256

 

4871 ،  4872   -   [578 ]    ُ ُهْم َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َوَعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم َوَأَْسَاَء بِْنِت يَزِيَد َرِضَي اَّللَّ
 . «ُقوَن َبنْيَ اأْلَِحبَِّة، اْلَباُغوَن اْلرُبَآَء اْلَعَنتَ ِخَياُر ِعَباِد هللِا الَِّذيَن ِإَذا رُُءوا، ذُِكَر هللاُ، َوِشَراُر ِعَباِد هللِا اْلَمشَّاُءوَن اِبلنَِّميَمِة، اْلُمَفرِّ »

َهِقيُّ يف شُ  ميَانَرَواُُهَا َأمْحَُد َواْلبَـيـْ  . َعِب اإْلِ
ْحَمِن ْبِن َغْنٍم حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيفحديث  :  شعيب* ) )حديث أسماء بنت يزيد   .(المسندفي    17998رقم:  .  َعْبِد الرَّ

  في الشعب.( 10596 رواه البيهقي برقم
 

ُ َعَلْيِه   َصائَِمنْيِ، فـََلمَّاعبَّاٍس َأنَّ رَُجَلنْيِ َصلََّيا َصاَلَة الظُّْهِر َأِو اْلَعْصِر وََكااَن   َوَعن ابنِ   [579] -  4873 َقَضى النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
؟ قَاَل:    .واقضيا يـَْوماا آَخَر«  ،واْمِضيا يف صومكما  ،َوَصاَلَتُكَما  ،َوَسلََّم الصَّاَلَة قَاَل: »َأِعيَدا ُوُضوءَُكَما قَااَل: ملَ اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 »اغتبتم فاَلان« 
   في الشعب.( 6303رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ 580]  -  4875،  4874 قَاُلوا:    . »اْلِغيَبُة َأَشدُّ ِمَن الزِّاَن«َوَعن أب سعيٍد وجابٍر قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه«    ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ وََكْيَف اْلِغيَبُة َأَشدُّ ِمَن الزِّاَن؟ قَاَل: »ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْزين فـَيَـُتوبُ  َويف ِرَوايٍَة: »فـَيَـُتوُب فـَيَـْغِفُر اَّللَُّ   -فـَيَـُتوُب اَّللَّ

 يَبِة اَل يـُْغَفُر َلُه َحَّتَّ يغِفَرها َلُه َصاحبه« َوِإنَّ َصاِحَب اْلغِ  ،َلهُ 
  في الشعب.( 6315رقم: إسناده ضعيف جدا. : محقق الشعب* )

 

ُ َعْنُه قَاَل: »َصاِحُب الزِّاَن يـَُتوبُ   َويف ِرَوايَةِ  [ 581]  -  4876 َهِقيُّ  .َوَصاِحُب اْلِغيَبِة لَْيَس َلُه تـَْوبٌَة« ، أََنٍس َرِضَي اَّللَّ َرَوى اْلبَـيـْ
 .اأْلََحاِديَث الثَّاَلثََة يف ُشَعِب اإْلِميَانِ 

   في الشعب.( 6316رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

َعَلْيِه    َوَعْن أََنسٍ   [ 582]  -  4877  ُ َتُه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم: " ِإنَّ ِمْن َكفَّارَِة اْلِغيَبِة َأْن َتْستَـْغِفَر ِلَمِن اْغتَـبـْ
ْسَناد ضعف   ".تـَُقوُل: اللَُّهمَّ اْغِفْر لََنا َوَلهُ  َهِقيُّ يف الدََّعَواِت اْلَكِبرِي " َوقَاَل: يف َهَذا اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ
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 (فيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف: 7/425 )البوصيري  .(الدعوات الكبيرفي   575* )رقم: 
 

 بَاب الْوَعْد   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َوَعَد رَُجالا فـََلْم َيَِْت أَ   [ 583]  -  4883 َحُدُُهَا ِإىَل َوْقِت َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه رزين  . َجاَء لُِيَصلَِّي َفاَل ِإَُث عليِه«الصَّاَلِة َوَذَهَب الَِّذي 
 (.لم أقف على إسناده)األلباني:  رواه رزين.* 

 

 بَاب املزاح   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اِلْمَرَأٍة َعُجوٍز: »ِإنَُّه اَل َتْدُخُل اجْلَنََّة َعُجوٌز« فـََقالَ   أََنِس ْبِن َماِلٍك،وَ   [584]   -   4888 ْت: َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

اْلُقْرآنَ  تـَْقَرأُ  وََكاَنْت  هَلُنَّ؟  اْلُقْرآَن؟    ،َوَما  تـَْقَرِئنَي  »َأَما  هَلَا:  ِإنشاءا  } فـََقاَل  أَْنَشْأاَنُهنَّ  أَْبَكارااِإانَّ   « { فجعلناُهنَّ 
 .َشْرِح السُّنَِّة بَِلْفِظ اْلَمَصابِيحِ  َرَواُه َرزِيٌن. َويف 

 في شرح السنة.(   3606رقم: فيه المبارك بن فضالة، مدلس وقد عنعن. )شعيب: * 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلَباِديَةِ   ،حَرامَوَعْنُه َأنَّ رَُجالا ِمْن َأْهِل اْلَباِديَِة َكاَن اَْسه زَاِهر بن    [585]  -   4889   ،وََكاَن يهدي النَّيب َصلَّى اَّللَّ
خَيُْرجَ  َأْن  َأرَاَد  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  ُزُه  اَبِديـَتـُنَ   ، فـَُيَجهِّ زَاِهراا  »ِإنَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَّيبُّ  َوحَنُْن   ،ا فـََقاَل 

َوَسلََّم ْيُِبُّهُ   .َحاِضُروُه« َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَّيبُّ َصلَّى  َدِميماا  ، وََكاَن  يـَْوماا  ،وََكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَّيبُّ َصلَّى  َمَتاَعهُ   ، فَأََتى  يَِبيُع   ، َوُهَو 
َفجعل اَل َيلوا َما   ، فـََعَرَف النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلم  ،يِن َمْن َهَذا؟ فَاْلتَـَفتَ َوُهَو اَل يُبصره. فـََقاَل: َأْرِسلْ   ،فَاْحَتَضَنُه ِمْن خلِفه

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َعَرَفهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن يَ   ،أَْلَزَق َظْهَرُه ِبَصْدِر النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ ْشرَتِي اْلَعْبَد؟« فـََقاَل:  َوَجَعَل النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ا ، اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َلِكْن ِعْنَد اَّللَِّ َلْسَت ِبَكاِسٍد« َرَواُه يف شرح الّسنة ،ِإذاا َواَّللَِّ ُتَُِدين َكاِسدا  . فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

 .(  في شرح السنة 3604رقم: إسناده صحيح. : شعيب* )
 

 بَاب الْمُفَاخَرَة   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن تـََعزَّى ِبَعَزاِء اجْلَاِهِليَّةِ   َوَعن ُأبِّ   [586]  -  4902 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ فََأِعضُّوُه    ،بن كعٍب قَاَل: َسَِ
 . َرَواُه يف َشْرِح الّسنة . َواَل ُتَكنُّوا« ،هِبَِن أَبِيهِ 

 .(  في شرح السنة 3541رقم: رجاله ثقات، وإسناده صحيح. :  شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَْنَسابُُكْم َهِذِه لَْيَسْت مبََسبَّ   َوَعنْ   [587]   -   4910  ، َأَحدٍ ٍة َعَلى  ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َكَفى اِبلرَُّجِل َأْن َيُكوَن َبِذايًّ فَاِحشاا    ،لَْيَس أِلََحٍد َعَلى َأَحٍد َفْضٌل ِإالَّ ِبِديٍن َوتـَْقواى  ،ُكلُُّكْم بـَُنو آَدَم َطفُّ الصَّاِع اِبلصَّاِع مَلْ متلؤوه

» ميَانِ  .ِبَِيالا َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  . َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـيـْ
َصِحيح(  حديث  )األلباني:    (.6677برقم  وأخرجه البيهقي في "الشعب"    في مسند أحمد.  17446. حديث رقم  حديث حسنشعيب:  * )
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 بَاب الْرب والصلة   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َدَخْلُت اجْلَنََّة َفَسِمْعُت ِفيَها ِقَراَءةا قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل    َوَعْن َعاِئَشةَ   [588]   -   4926 فـَُقْلُت:    ،اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِه. َرَواُه يف َشْرِح السُّ « َكَذِلُكُم اْلرِبُّ   ،َكَذِلُكُم اْلرِبُّ   ،َحارِثَُة ْبُن النـُّْعَمانِ »َمْن َهَذا؟ قَاُلوا:   َهِقيُّ يف شعب . وََكاَن أَبـَرَّ النَّاِس ِِبُمِّ نَِّة َواْلبَـيـْ
ميَان  َويف ِرَوايَة: قَاَل: »َّنُْت فرأيتين يف اجْلنَّة« بدل »دخلت اجْلنَّة«  ،اإْلِ

 في شرح السنة.(   3418رقم: إسناده صحيح. )شعيب: * 
 

ْعُت َرُسوَل    َوَعْن َعْبدُ   [ 589]   -  4931 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اَل تـَْنِزُل الرَّمْحَُة َعَلى قـَْوٍم اَّللَِّ ْبِن َأِب َأْوىَف قَاَل: َسَِ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  . ِفيِهْم قَاِطُع الرَِّحِم« َرَواُه اْلبَـيـْ

  في الشعب.( 7590رقم: إسناده ضعيف جدا. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلَعْبَد لََيُموُت َواِلَداُه َأْو َأَحُدُُهَاَوَعْن أََنٍس    [590]   -  4942 َوِإنَُّه هَلَُما   ،قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ ابرا« ،َلَعاقٌّ َفاَل يـََزاُل َيْدُعو هَلَُما َبُه اَّللَّ  َوَيْستَـْغِفُر هَلَُما َحَّتَّ َيْكتـُ

 ( األلباني: في إسناده وضاعان) في الشعب.( 7524رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َأْصَبَح ُمِطيعاا َّلِلَِّ يف َوا  [591]  -  4943 ِلَدْيِه َأْصَبَح َلُه َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ااَباَبِن  ا فـََواِحدا َوَمْن َأْمَسى َعاِصياا َّلِلَِّ يف َواِلَدْيِه َأْصَبَح َلُه اَباَبِن َمْفُتوَحاِن ِمَن النَّاِر َوِإْن َكاَن  ،َمْفُتوَحاِن ِمَن اجْلَنَِّة َوِإْن َكاَن َواِحدا

ا فـََواِحداا« قَاَل رَُجٌل: َوِإْن ظََلَماُه؟ قَاَل: »َوِإْن ظلماهُ   وِإْن ظلماُه«  ،لماهُ وِإن ظ  ، َواِحدا
 َضِعيف جدا( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 7538رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ما  َوَعْنهُ   [592]   -   4944 َرمْحٍَة ِإالَّ َكَتَب اَّللَُّ من َوَلٍد اَبرٍّ يـَْنظُُر ِإىَل َواِلَدْيِه َنْظَرَة    َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 قَاُلوا: َوِإْن َنَظَر ُكلَّ يـَْوٍم ِماَئَة مّرة؟ قَاَل: »نعم هللا أكرب َوأطيب« . َلُه ِبُكلِّ َنْظَرٍة َحجَّةا َمرْبُورَةا«

 (اَمْوُضوعاأللباني: ما أراه إال  ) في الشعب.( 7472رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ مِ  َوَعْن َأِب  [ 593]  -  4945 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »كلُّ الذنوِب يغفُر اَّللَّ ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َها َما  َبْكَرَة َرِضَي اَّللَّ نـْ
 فَِإنَُّه يـَُعجَُّل ِلَصاِحِبِه يف احلياِة قبَل املماِت« ،شاَء ِإالَّ ُعُقوَق اْلَواِلَدْينِ 

   في الشعب.( 7505رقم: إسناده ضعيف. : الشعبمحقق * )
 

ُ َعَلْيِه َوسلم: »حقُّ كبرِي اإِلخَوِة على َصِغريِِهْم َحقُّ   َوَعن  [ 594]   - 4946 سعيِد ْبِن اْلَعاِص قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان .اْلَواِلِد َعَلى َوَلِدِه« َهِقيُّ األحاديَث اخلمسَة يف شعب اإْلِ  . َرَوى اْلبَـيـْ

 َضِعيف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 7553رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
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 عَلَى الْخَلْقِ   بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن آَوى يَِتيماا ِإىَل طََعاِمِه َوَشَراِبِه َأوْ   َوَعِن اْبنِ   [595]   -  4975 َجَب اَّللَُّ َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ   ،َن اأْلََخَواتِ َوَمْن َعاَل َثاَلَث بـََناٍت َأْو ِمثْـَلُهنَّ مِ   ،ْلبَـتََّة ِإالَّ َأْن يـَْعَمَل َذنـْباا اَل يـُْغَفرُ اَلُه اجْلَنََّة   فََأدَّهَبُنَّ َوَرمِحَُهنَّ َحَّتَّ يـُْغِنيَـُهنَّ اَّللَّ

ُ َلُه اجْلَنََّة« واثنتني؟ قَاَل: »واثنتني« َحَّتَّ قَاُلوا: َأْو َواِحَدةا؟ َلَقاَل: َواِحَدةا »َوَمْن َأْذَهَب   ،فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللا  ، َأْوَجَب اَّللَّ
ُ ِبَكِرميَتَـ  َناُه« ،َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة« ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ،ْيهِ اَّللَّ  . َرَواُه يف شرح الّسنة . َوَما َكِرميََتاُه؟ قَاَل: »َعيـْ

 .(  في شرح السنة 3457رقم: رواه الهيثمي، وقال: رواه الطبراني، وفيه حنش بن قيس الرحبي متروك.  :  شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمِن اْغِتيَب ِعْنَدُه َأُخوُه اْلُمْسِلمُ   َوَعْن أََنسٍ   [596]  -  4980   ،َوُهَو يـَْقِدُر على نصرِه   ،َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ يف الدِّ  يـَْنُصْرهُ   ،ا َواآْلِخَرةِ نيفنصَره نصَره اَّللَّ نـَْيا َواآْلِخَرِة«  ،فَِإْن مَلْ  ِبِه يف الدُّ  ُ َرَواُه يف شرح   .َوُهَو يـَْقِدُر َعَلى َنْصرِِه َأْدرََكُه اَّللَّ

 . الّسنة
 .(  السنة في شرح  3530رقم: إسناده ضعيف جدا. : شعيب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »  َوَعْن َأِب   [597]   -  4982 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْرَداِء قَاَل: َسَِ َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَُردُّ َعْن ِعْرِض َأِخيِه الدَّ
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننَي{ ]الّروم:  «ةِ ِإال َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َأْن يـَُردَّ َعْنُه اَنَر َجَهنََّم يـَْوَم اْلِقَيامَ    [47، ُثَّ َتال َهِذِه اآليََة: }وََكاَن َحقًّا َعَليـْ

 . َرَواُه يف شرح الّسنة
 .(  في شرح السنة 3528رقم: فيه ليث وشهر ضعيفان. : شعيب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََوضََّأ يـَْوماا َفَجَعَل َأْصَحابُُه يـََتَمسَُّحوَن ِبَوُضوئِِه َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأِب قـَُراٍد َأنَّ    َعنْ   [598]  -  4990 النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َْيِْمُلُكْم َعَلى َهَذا؟« قَاُلوا: َحبُّ اَّللَِّ َوَرُسولِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِه. فـََقاَل النَّيبُّ فـََقاَل هَلُُم النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َوَرُسولُهُ   »َمْن َسرَُّه َأْن ْيب هللا َوَرُسوله أو َولُِيْحِسَن ِجَواَر َمْن   ،َوْليـَُؤدِّ َأَمانـََتُه ِإَذا ُأْؤمتُِنَ   ،فـَْلُيَصدِّْق َحِديَثُه ِإَذا َحدَّثَ   ،ْيبه اَّللَّ
 َجاَورَُه«

 حسن( حديث األلباني: ).( شعب اإليمانفي  1440رقم: . ضعيفإسناده محقق الشعب: )* 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »لَْيَس اْلُمْؤِمُن اِبلَِّذي َيْشبَ   َوَعنِ   [ 599]   -  4991 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُع َوَجارُُه  اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َسَِ
ميَان .َجاِئع ِإىَل جنبه«  َهِقّي يف شعب اإْلِ  . َرَواُه اْلبَـيـْ

 حسن( األلباني: حديث )  في الشعب.( 9089رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب* )
 

َا  ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ ُفاَلنَةا ُتْذَكُر ِمْن َكثْـَرِة َصاَلَِتَا    َوَعْن َأِب   [ 600]   -  4992 َوِصَياِمَها َوَصَدقَِتَها َغرْيَ َأَّنَّ
َا َتَصدَُّق   . تـُْؤِذي ِجريَاََّنَا ِبِلَساَِّنَا. قَاَل: »ِهَي يف النَّاِر« قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ فَِإنَّ ُفاَلنَةا ُتْذَكُر ِقلََّة ِصَياِمَها َوَصَدقَِتَها َوَصاَلَِتَا َوِإَّنَّ

ميَان« .َواَل تؤذي ِجريَاََّنَا. قَاَل: »ِهَي يف اجْلَنَِّة« اِبأْلَثـَْواِر ِمَن اأْلَِقِط  َهِقّي يف »شعب اإْلِ  َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـيـْ
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   (.9546و 9545برقم وأخرجه البيهقي في "الشعب"  في مسند أحمد. 9675. حديث رقم إسناده حسنشعيب: * )
 

َنُكْم َأْخاَلَقُكْم َكَما َمْسُعوٍد قَاَل:    َوَعِن اْبنِ   [601]   -  4994 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َقَسَم بـَيـْ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنُكْم َأْرزَاَقُكمْ  نـَْيا َمْن ْيُِبُّ َوَمْن اَل ْيُِبُّ   ،َقَسَم بـَيـْ يَن ِإالَّ َمْن َأَحبَّ   ،ِإن هللا يـُْعِطي الدُّ يَن فـََقْد    ،َواَل يـُْعِطي الدِّ ُ الدِّ َفَمْن َأْعطَاُه اَّللَّ

 َواَل يـُْؤِمُن َحَّتَّ َيََْمَن َجارُُه بـََوائَِقُه« ،َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه اَل ُيْسِلُم َعْبٌد َحَّتَّ ُيْسِلَم قـَْلُبُه َوِلَسانُهُ  ،َأَحبَّهُ 
  في مسند أحمد.( 3672رقم:  إسناده ضعيف* )شعيب:   

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اْلُمْؤِمُن َمْأَلفٌ   َوَعْن َأِب   [ 602]   -  4995 َواَل   ، َواَل َخرْيَ ِفيَمْن اَل َيََْلفُ   ،ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَانَرَواُُهَا َأمْحد َوا .يـُْؤَلُف« َهِقّي يف شعب اإْلِ  . ْلبَـيـْ

  مسند أحمد.(في  9198رقم:  .إسناده حسن* )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقَضى أِلََحٍد ِمْن أُمَّيِت َحاَجةا يُرِيُد َأنْ   َوَعنْ   [603]   -  4996  َيُسرَُّه  أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَمْن سرَّ هللا أدخلُه هللا اجْلنَّة«  ،فـََقْد َسرَّين َوَمْن َسرَّين فـََقْد َسرَّ اَّللََّ  ،هِبَا

 َضِعيٌف( األلباني: إسناده ) في الشعب.( 7247رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

َعَلْيِه    َوَعْنهُ   [ 604]   -   4997  ُ َلُه َثاَلَثا َوَسْبِعنَي َمْغِفَرةا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ َوَسلََّم: »َمْن َأَغاَث َمْلُهوفاا َكَتَب اَّللَّ
ُعوَن َلُه َدرََجاٌت يـَْوَم اْلِقَياَمة« َتاِن َوَسبـْ  َواِحَدٌة ِفيَها َصاَلُح َأْمرِِه ُكلِِّه َوثِنـْ

 َضِعيٌف( األلباني: إسناده )  في الشعب.( 7264رقم: إسناده واه جدا. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اخْلَْلُق ِعَياُل اَّللَِّ   [ 605]   -   4999  ، 4998 فََأَحبُّ اخْلَْلِق    ، َوعنُه َوَعن عبد هللا قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَانِ   .ِإىَل اَّللَِّ َمْن َأْحَسَن ِإىَل ِعَياِلِه« َهِقيُّ اأْلََحاِديَث الثَّاَلثََة يف ُشَعِب اإْلِ  . َرَوى اْلبَـيـْ

األلباني:  )  في الشعب.(  7048و  7045  رقم:ضعيف.    إسناد حديث أنس ضعيف جدا، وإسناد حديث عبد هللا:  محقق الشعب* ) 
 َضِعيٌف( إسناده 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأوَُّل َخْصَمنْيِ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َجارَانِ   َوَعْن ُعْقَبةَ   [ 606]   -   5000 َرَواُه    .«ْبِن َعاِمٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َأمْحد

   (.17372رواه أحمد في المسند برقم:  حديث حسن، فابن لهيعة قد توبع.شعيب: * ) 
 

ْلِبِه فـََقاَل: »اْمَسْح رَْأَس ا  َوَعن أب  [ 607]  -   5001 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْسَوَة قـَ ْلَيِتيم َوأْطعم ُهَريـَْرة َأنَّ رَُجالا َشَكا ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد  .اْلِمْسِكني«

   (.9018. رواه أحمد في المسند برقم: النقطاعهإسناده ضعيف شعيب: * )
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ُ تـََعاىَل   [608]  -  5011 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " قَاَل اَّللَّ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ : َوَجَبْت حَمَبَّيِت َوَعن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل: َسَِ
ِْمذِ ِلْلُمَتَحابِّنَي يفَّ   الرتِّ ِرَوايَِة  َماِلٌك. َويف  َرَواُه   ." َواْلُمتَـَباِذِلنَي يفَّ  َواْلُمتَـَزاِورِيَن يفَّ  تـََعاىَل:  َواْلُمَتَجاِلِسنَي يفَّ   ُ اَّللَّ يـَُقوُل   " قَاَل:  يَّ 

 َهَداء " اْلُمَتَحابُّوَن يف َجاَليل هَلُْم َمَناِبُر ِمْن نُوٍر يـَْغِبطُُهُم النَِّبيُّوَن َوالشُّ 
 َصِحيح(األلباني: إسناده )الموطأ.(  1915رقم: صحيح. * )الهاللي: 

 

ميَان« َشْرِح السُّنَّةِ   َوَرَواُه يف  [ 609]  -  5013  . َعْن َأِب َماِلٍك ِبَلْفِظ »اْلَمَصابِيِح« َمَع َزَواِئَد وََكَذا يف »ُشَعِب اإْلِ
، قَاَل: " ُكْنُت ِعْنَد النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـَنَـَزَلْت َعَلْيِه َهذِ نص احلديث من شرح السنة:    * ِه  َعْن َأِب َماِلٍك اأَلْشَعِريِّ

[، قَاَل: فـََنْحُن َنْسأَلُُه ِإْذ قَاَل: ِإنَّ َّلِلَِّ 101َماِئَدة:  اآليَُة: }ََيَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{ ]الْ 
ْعَراِبٌّ،   يـَْوَم اْلِقَياَمِة، قَاَل: َويف اَنِحَيِة اْلَقْوِم أَ ِعَباداا لَْيُسوا ِِبَنِْبَياَء، َوال ُشَهَداَء يـَْغِبطُُهُم النَِّبيُّوَن َوالشَُّهَداُء ِبُقْرهِبِْم َوَمْقَعِدِهْم ِمَن اَّللَِّ 

ُهْم َمْن ُهْم؟ قَاَل: فـََرأَ  ثـَْنا اَي َرُسوَل اَّللَِّ َعنـْ ْيُت يف َوْجِه النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َفَجثَا َعَلى رُْكبَـتَـْيِه، َورََمى بَِيَدْيِه، ُثَّ قَاَل: َحدِّ
َعَلْيِه َوَسلَّ  َتُكْن اْلِبْشَر، فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ  ، َوقـََباِئَل َشَّتَّ ِمْن ُشُعوِب اْلَقَباِئِل، مَلْ  َم: ُهْم ِعَباٌد ِمْن ِعَباِد اَّللَِّ ِمْن بـُْلَداٍن َشَّتَّ

َيا يـَتَـَباَذُلونَ  نَـُهْم َأْرَحاٌم يـَتَـَواَصُلوَن هِبَا، َوال ُدنـْ ُ ُوُجوَهُهمْ   بـَيـْ ، جَيَْعُل اَّللَّ نُوراا، َوجَيَْعُل هَلُْم َمَناِبَر ِمْن ُلْؤُلٍؤ ُقدَّاَم    هِبَا، يـََتَحابُّوَن ِبُروِح اَّللَِّ
 الرَّمْحَِن، يـَْفزَُع النَّاُس َوال يـَْفَزُعوَن، َوخَيَاُف النَّاُس َوال خَيَاُفوَن " 

 في شرح السنة.(   3464رقم: شهر بن حوشب مختلف فيه، وله شاهد بنحوه من حديث ابن عمر. )شعيب: * 
 

ميَا َوَعِن اْبنِ   [ 610]   -   5014 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَِب َذرٍّ: »اَي َأاَب َذرٍّ َأيُّ ُعَرى اإْلِ َأْوَثُق؟«  ِن  َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: »  ميَان .«اْلُمَوااَلُة يف هللِا، َواحلُْبُّ يف هللِا، َواْلبـُْغُض يف هللاِ قَاَل: اَّللَّ َهِقّي يف شعب اإْلِ  . َرَواُه اْلبَـيـْ

   في الشعب.( 9068رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »أََتْدُروَن َأيُّ اأْلَْعَماِل َأَحبُّ ِإىَل َذرٍّ    َعْن َأِب   [ 611]  -  5021 َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  اَّللَِّ قَاَل: َخَرَج َعَليـْ
ُ َعَلْيِه   َوَسلََّم: »ِإنَّ َأَحبَّ اأْلَْعَماِل ِإىَل اَّللَِّ تـََعاىَل تـََعاىَل؟« قَاَل قَاِئٌل: الصَّاَلُة َوالزََّكاُة. َوقَاَل قَاِئٌل: اجلَِْهاُد. قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

»  َرَواُه َأمْحَُد َوَرَوى أَبُو َداُود اْلَفْصل اأْلَخري . احلُْبُّ يف اَّللَِّ َواْلبـُْغُض يف اَّللَِّ
  في المسند.( 21303. رقم حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيفشعيب: * ) 

 

ا َّلِلَِّ ِإالَّ َأْكَرمَ   َأِب َوَعْن    [612]   -   5022 َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َأَحبَّ َعْبٌد َعْبدا  ُ رَبَُّه َعزَّ    أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد  .َوَجلَّ«

  في مسند أحمد.( 22229رقم:  .إسناده حسن* )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو َأنَّ َعْبَدْيِن حَتَاابَّ يف اَّللَِّ َعزَّ   َوَعْن َأِب   [ 613]   -   5024  َوَجلَّ َواِحٌد  ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نَـُهَما يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ُ بـَيـْ  ُكْنَت حتُِبُُّه يف" يـَُقوُل: َهَذا الَِّذي   ،يف اْلَمْشِرِق َوآَخُر يف اْلَمْغِرِب جَلََمَع اَّللَّ

 .( 4808)األلباني: ضعيف. ضعيف الجامع:  في الشعب.( 8606رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    َوَعن أب  [ 614]   -  5025 َأاَل َأُدلَُّك َعَلى ِماَلِك َهَذا اأْلَْمِر الَِّذي ُتِصيُب َرزِيٍن أَنَُّه قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـَْيا َواآْلِخَرِة؟، َعَلْيَك مبََجاِلِس َأْهِل الذِّْكِر، َوِإَذا َخَلْوَت َفَحرِّْك ِلَساَنَك   َما اْسَتطَْعَت ِبذِْكِر هللِا، َوَأِحبَّ يف هللِا، َوَأْبِغْض ِبِه َخرْيَ الدُّ

ُعوَن أَ  ْلَف َمِلٍك ُكلُُّهْم ُيَصلُّوَن َعَلْيِه، َويـَُقوُلوَن: يف هللِا، اَي َأاَب َرزِيٍن َهْل َشُعْرَت َأنَّ الرَُّجَل ِإَذا َخَرَج ِمْن بـَْيِتِه زَائِراا َأَخاُه َشيـََّعُه َسبـْ
 " نَُّه َوَصَل ِفيَك َفِصْلُه، فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تـُْعِمَل َجَسَدَك يف َذِلَك فَافْـَعْل رَبَـَّنا إِ 

 ( في السلسلة الضعيفة.( 3664)األلباني: ضعيف. رقم ) في الشعب.( 8608رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُهَريـَْرَة قَاَل: ُكْنُت َمَع    َوَعْن َأِب   [615]  -   5026 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها ُغَرٌف ِمْن زَبـَْرَجٍد هَلَا أَبـَْواٌب ُمَفتََّحٌة ُتِضيُء َكَما ُيضِ  ا ِمْن اَيُقوٍت َعَليـْ فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل   .يُّ«يُء اْلَكوَْكُب الدُّرِّ »ِإنَّ يف اجْلَنَِّة َلُعُمدا

«  ،َواْلُمَتَجاِلُسوَن يف اَّللَِّ   ،اَّللَِّ َمْن َيْسُكنـَُها؟ قَاَل: »اْلُمَتَحابُّوَن يف اَّللَِّ  َهِقيُّ اأْلََحاِديَث الثَّاَلثََة يف    .َواْلُمَتاَلُقوَن يف اَّللَِّ َرَوى اْلبَـيـْ
ميَانِ   .ُشَعِب اإْلِ

 في ضعيف الجامع.( 1897)األلباني: ضعيف. رقم  في الشعب.( 8589رقم: يف. إسناده ضع: محقق الشعب* )
 

 عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاع العورات   بَابُ مَا يُنْهَى   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكاَد    َوَعنْ   [ 616]   -   5051 اْلَفْقُر َأْن َيُكوَن كفرا وكاَد احلسُد َأن يغلب أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 اْلقدر«

 َضِعيٌف( األلباني: ) في الشعب.( 6188 رقم:ضعيف ألجل يزيد الرقاشي. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َمِن اْعَتَذَر ِإىَل    َوَعنْ   [617]  -   5052 َأِخيِه فـََلْم يـَْعِذْرُه َأْو مَلْ يـَْقَبْل ُعْذرَُه  َجاِبٍر َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَاِن« َوقَاَل: اْلَمكَّاُس: اْلَعشَّارُ  .َكاَن َعَلْيِه مثُل َخِطيَئة َصاحب املكس« َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ  َرَواُُهَا اْلبَـيـْ

 َضِعيف(األلباني: ) في الشعب.( 7981رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

 فِي الْأُمُورِ   بَابُ الْحَذَرِ وَالتَّأَنِّي   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْوِصيِن. فـََقاَل: »ُخِذ اأْلَْمَر اِبلتَّدْ   [618]  -   5057 فَِإْن رَأَْيَت يف   ،ِبريِ َوَعْن أََنٍس َأنَّ رَُجالا قَاَل ِللنَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 . َرَواُه يف َشْرِح الّسنة . فََأْمِسْك« ،َوِإْن ِخْفَت َغيًّا ، فََأْمِضهِ  ،َعاِقَبِتِه َخرْياا
 .(  في شرح السنة  3600رقم: إسناده ضعيف جدا. : شعيب* )

 

ُ َعَلْيِه    َعنْ   [619]  -   5064 ُ اْلَعْقلَ َأِب ُهَريـَْرَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ ُثَّ قَاَل لَُه:    ،فـََقامَ   ،قَاَل َلُه: ُقمْ   ،َوَسلََّم قَاَل: " َلمَّا َخَلَق اَّللَّ
َواَل َأْحَسُن    ، َواَل َأْفَضُل ِمْنكَ   ،ُثَّ قَاَل: َما َخَلْقُت َخْلقاا ُهَو َخرْيٌ ِمْنكَ   ، ُثَّ قَاَل َلُه: اقْـُعْد فـََقَعدَ   ، فَأَقْـَبلَ   ،ُثَّ قَاَل َلُه: َأْقِبلْ   ،أدبر

 َوَعَلْيَك العقاُب ". َوقد تكلم ِفيِه بعض اْلعلَماء  ، َوِبَك الثَـَّوابُ  ،َوِبَك ُأَعاِتبُ  ،َوِبَك ُأْعَرفُ  ،َوِبَك ُأْعِطي ،ِمْنَك ِبَك آُخذُ 
 َمْوُضوع(األلباني: حديث ) في الشعب.( 4312رقم: ضعيف. إسناده : محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الرَُّجَل لَِيُكوُن ِمْن َأْهِل الصَّاَلِة َوال  َوَعِن اْبنِ   [ 620]   -   5065 صَّْوِم ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َحَّتَّ ذََكَر ِسَهاَم اخْلَرْيِ ُكلََّها: »َوَما جُيَْزى يـَْوم اْلِقَياَمة ِإال بقدِر عقله«  .َواْلُعْمَرِة«َوالزََّكاِة َواحْلَجِّ 

 في السلسلة الضعيفة.( 5557رقم: )األلباني: باطل.  في الشعب.( 4315رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي َأاَب َذرٍّ اَل َعْقَل َكالتَّْدِبريِ َذرٍّ قَاَل: قَاَل    َوَعْن َأِب   [ 621]   -   5066   ، َواَل ورع كالكفِّ   ،يل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 حسب كحسن اخْللق«  وال

   في الشعب.( 7668رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ااِلْقِتَصاُد يف النـََّفَقِة ِنْصُف اْلَمِعيَشةِ ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل    َوَعِن اْبنِ   [ 622]   -  5067 َوالتـََّودُُّد    ،اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَاِن "  ،ِإىَل النَّاِس ِنْصُف اْلَعْقلِ  َهِقيُّ اأْلََحاِديَث اأْلَْربـََعَة يف ُشَعِب اإْلِ  َوُحْسُن السَُّؤاِل ِنْصُف اْلِعْلِم« َرَوى اْلبَـيـْ

 )األلباني: موضوع.( في الشعب.( 6148رقم: إسناده ضعيف جدا. : محقق الشعب) *
 

 وَحُسْنِ الْخُلُقِ   بَابُ الرِّفْقِ وَالْحَيَاءِ   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن ُأْعِطَي    [623]  -  5076 َها قَاَلْت: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ ُأْعِطي   ،َحظَُّه ِمَن الّرِْفقِ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

نـَْيا َواآْلِخَرةِ  نـَْيا َواآْلِخَرِة«  ، َوَمْن ُحرَِم َحظَُّه ِمَن الّرِْفقِ   ،َحظَُّه ِمْن َخرْيِ الدُّ  شرح الّسنة َرَواُه يف  .ُحرَِم َحظَُّه ِمْن َخرْيِ الدُّ
 .(  في شرح السنة 3491رقم:  حسن صحيح. : شعيب* )

 

ْنَساُن؟ قَاَل: »اخْلُُلُق احْلََسُن« َرَواُه    ،ِمْن ُمَزيـَْنَة قَاَل: قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   َوَعْن رَُجلٍ   [ 624]  -  5078 َما َخرْيُ َما ُأْعِطَي اإْلِ
ميَان َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  . اْلبَـيـْ

 .(  في شعب اإليمان 7626رقم: فيه رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات.  : محقق شعب اإليمان* )
 

 َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشرِيكٍ  َشْرِح السُّنَّةِ  َويف  [ 625]  -  5079
 َصِحيح( األلباني: إسناده ).( في شرح السنة 3226* )رقم: 

 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ ِلُكلِّ ِديٍن ُخُلقااْبِن طَْلَحَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل    َعْن زَْيدِ   [626]   -  5090  ُ ْساَلِم   ، اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوُخُلُق اإْلِ
 َرَواُه َماِلٌك ُمْرسال  .احْلََياُء«

 الموطأ.(  1790رقم: صحيح لغيره. * )الهاللي: 
 

ُ    َوَعِن اْبنِ   [627]   -   5093 يعاا فِإذا رفع َأحدَُها رفع ُعَمَر َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ميَاَن قـَُراَنُء َجَِ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ احْلََياَء َواإْلِ
 اآلخر«

 )األلباني: صحيح على شرط الشيخين.( ( شعب اإليمان.في  7331رقم: رجاله موثقون. : محقق الشعب)* 
 

ميَانِ  . »فَِإَذا ُسِلَب َأَحُدُُهَا تَِبَعُه اآْلَخُر«اْبِن َعبَّاٍس:   َويف ِرَوايَةِ  [ 628]  -  5094 َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  . َرَواُه اْلبَـيـْ
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  في الشعب.( 7330رقم: إسناده ضعيف جدا. : محقق الشعب* )
 

ُ    َوَعن ُمعاذٍ   [629] -  5095 َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َوَضْعُت رِْجِلي يف اْلَغْرِز َأْن قَاَل: كاَن آخُر َما وصَّاين ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َمالك  .قَاَل: »اَي ُمَعاُذ أحُسْن ُخُلقَك للنَّاس«

 الموطأ.(  1781رقم: ضعيف. * )الهاللي: 
 

ُ َعَلْيِه  َوَعن َمالك [ 630]  -  5096  َوَسلََّم قَاَل: »بُِعْثُت أِلمتََِّم ُحْسَن اأْلَْخاَلِق« َرَواُه اْلُمَوطَّأ " بـََلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 الموطأ.(  1789رقم: صحيح. * )الهاللي: 

 

 َأمْحد َعن أب ُهَريـَْرة  َوَرَواهُ  [ 631]  -  5097
 حسن( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 8952 رقم: .صحيح، وهذا إسناد قوي * )شعيب:  

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َنَظَر يف اْلِمْرآِة قَاَل:  َوَعْن َجْعَفرِ  [ 632]  -  5098 »احْلَْمُد  ْبِن حُمَمٍَّد َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان« ُمْرسال َرَواهُ  . َوزَاَن ِمينِّ َما َشاَن ِمْن َغرْيِي« ، َّلِلَِّ الَِّذي َحسََّن ُخُلِقي َوَخْلِقي َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ  اْلبَـيـْ

  في الشعب.( 4145رقم: رجاله ثقات، لكنه منقطع. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اللَُّهمَّ حسََّنت َخلقي  َوَعنْ   [633]  -  5099  . فأحِسْن ُخلقي«  ،َعاِئَشَة قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد

 َصِحيح(إسناده األلباني: )  في مسند أحمد.( 24392رقم:  حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. * )شعيب: 
 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأاَل    َوَعْن َأِب   [634]  -  5100  ُ أُْنِبُئُكْم ِبَِيارُِكْم؟« قَاُلوا: بـََلى. قَاَل: ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَأْحَسُنُكْم َأْخاَلقاا« َرَواُه َأمْحد ،»ِخَيارُُكْم َأْطَوُلُكْم َأْعَماراا

  في مسند أحمد.( 7212رقم:  .صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن* )شعيب:  
 

َشَتَم َأاَب َبْكٍر َوالنَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس، َفَجَعَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َأنَّ رَُجالا    َعْن َأِب ُهَريـَْرَة،و   [635]  -  5102
اَم، فـََلِحَقُه أَبُو َبْكٍر، فـََقاَل: اَي َوَسلََّم َوقَ   َوَسلََّم يـَْعَجُب َويـَتَـَبسَُّم، فـََلمَّا َأْكثـََر َردَّ َعَلْيِه بـَْعَض قـَْوِلِه، فـََغِضَب النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 

ُه َكاَن َمَعَك َمَلٌك يـَُردُّ َعْنَك،  َرُسوَل هللِا َكاَن َيْشُتُميِن َوأَْنَت َجاِلٌس، فـََلمَّا َرَدْدُت َعَلْيِه بـَْعَض قـَْوِلِه، َغِضْبَت َوُقْمَت، قَاَل: " ِإنَّ 
 َع الشَّْيطَاُن، فـََلْم َأُكْن أِلَقْـُعَد َمَع الشَّْيطَاِن " فـََلمَّا َرَدْدَت َعَلْيِه بـَْعَض قـَْوِلِه، َوقَ 

َها َّلِلَِّ َعزَّ  َوَجلَّ، ِإالَّ َأَعزَّ هللاُ هِبَا َنْصَرُه، َوَما فـََتَح   ُثَّ قَاَل: " اَي َأاَب َبْكٍر َثاَلٌث ُكلُُّهنَّ َحقٌّ: َما ِمْن َعْبٍد ظُِلَم مبَْظَلَمٍة فـَيـُْغِضي َعنـْ
ا َكثْـَرةا، ِإالَّ زَاَدُه هللاُ َعزَّ َوَجلَّ هِبَا ِقلَّةا َب َعِطيٍَّة، يُرِيُد هِبَا ِصَلةا، ِإالَّ زَاَدُه هللاُ هِبَا َكثْـَرةا، َوَما فـََتَح رَُجٌل اَبَب َمْسأََلٍة، يُرِيُد هبَِ رَُجٌل ابَ 

 . َرَواُه َأمْحد "
   في مسند أحمد.( 9624رقم:  .حسن لغيره* )شعيب:  
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َوَعْن َعاِئَشةَ   [ 636]   -  5103 ُ ِبَِْهِل بـَْيٍت رِفْـقاا ِإالَّ نـََفَعُهمْ »قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َواَل   ،اَل يُرِيُد اَّللَّ
ُه ِإالَّ َضرَُّهمْ  َهِقيُّ يف ُشَعِب «َْيْرُِمُهْم ِإايَّ ميَانِ . َرَواُه اْلبَـيـْ  . اإْلِ

  في الشعب.( 6137 رقم:إسناده ليس بالقوي. : محقق الشعب* )
 

 بَاب الْغَضَب وَالْكرب   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »  َعِن اْبنِ   [ 637]   -   5116 َوَجلَّ  َما َُتَرََّع َعْبٌد َجْرَعةا َأْفَضَل ِعْنَد هللِا َعزَّ  ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرَواُه َأمْحد  . «ِمْن َجْرَعِة َغْيٍظ، َيْكِظُمَها اْبِتغَاَء َوْجِه هللِا تـََعاىَل 
 .4189برقم أخرجه بنحوه ابن ماجه   *  في مسند أحمد.(  6114 رقم: حديث صحيح. * )شعيب:  

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اْلَغَضَب لَيـُْفِسُد  ْبِن َحِكيٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَاَل:    َوَعْن هَبْزِ   [ 638]   -   5118 قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَاَن َكَما يـُْفِسُد الصرُب اْلَعَسل«  اإْلِ

 )األلباني: إسناده ضعيف.( في الشعب.( 7941 رقم:فيه من لم أعرفه والحديث ضعيف. : محقق الشعب* )
 

َعَلْيِه َوَسلَّ قَاَل    َوَعن عمر  [ 639]  -  5119  ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َم  َوُهَو َعَلى اْلِمْنرَبِ: اَي أَيُـَّها النَّاُس تـََواَضُعوا فَِإيّنِ َسَِ
فـَُهَو يف َأْعنُيِ النَّاِس   ، َوَضَعُه اَّللَُّ َوَمْن َتَكربََّ   ،َويف َأْعنُيِ النَّاِس َعِظيمٌ   ،فـَُهَو يف نـَْفِسِه َصِغريٌ   ،يـَُقوُل: »َمْن تـََواَضَع َّلِلَِّ رَفـََعُه اَّللَُّ 

 َويف نـَْفِسِه َكِبرٌي َحَّتَّ هَلَُو َأْهَوُن َعَلْيِهْم ِمْن َكْلٍب َأْو خنزيٍر« ،َصِغريٌ 
 )األلباني: إسناده فيه كذاب.(  في الشعب.( 7790رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن َعَلْيِه السَّاَلُم:  َوَعْن َأِب   [640]  -  5120 اَي َربِّ   ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َمْن َأَعزُّ ِعَباِدَك ِعْنَدَك؟ قَاَل: َمْن ِإَذا َقَدَر َغَفَر " 

 في ضعيف الجامع.( 4066)األلباني: ضعيف. رقم  الشعب.(في  7974رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    َوَعْن أََنسٍ   [ 641]   -   5121  َخَزَن ِلَسانَُه َسرَتَ هللاُ َعْورََتُه، َوَمْن َكفَّ َغَضِبهِ   »َمنْ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 «ُعْذرَهُ َكفَّ هللاُ َعْنُه َعَذابَُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمِن اْعَتَذَر ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ قَِبَل 

 (إسناده شديد الضعف)األلباني:  في الشعب.( 7958رقم: إسناده ضعيف، والحديث حسن في الشواهد. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [642]  -   5122 َثاَلٌث ُمْنِجَياٌت َوَثاَلٌث ُمْهِلَكاٌت فََأمَّا اْلُمْنِجَياُت: »َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رِّ والعالنيِة والقوُل   ابحلقِّ يف الرضى َوالسُّْخِط َواْلَقْصُد يف اْلِغََن َواْلَفْقِر. َوَأمَّا اْلُمْهِلَكاُت: فـََهواى ُمتـََّبٌع َوُشحٌّ فـَتَـْقَوى اَّللَِّ يف السِّ

َهِقيُّ اأْلََحاِديَث اخْلَْمَسَة يف شعب اإْلِميَان«ُمطَاٌع َوِإْعَجاُب اْلَمْرِء بِنَـْفِسِه َوِهَي َأَشدُُّهنَّ   .. َرَوى اْلبَـيـْ
 حسن بشواهده( األلباني: ) في الشعب.( 6865رقم: إسناده ال بأس به. : الشعب محقق* )

 

 بَاب الظُّلم   
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الدََّواِويُن َثاَلثٌَة: ِديَواٌن اَل يـَْغِفُرهُ   َوَعنْ   [643]  -  5133 ْشَراُك َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ: اإْلِ  اَّللَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ  . يـَُقوُل اَّللَّ نَـُهْم َحَّتَّ يـَْقَتصَّ بـَْعُضُهْم ِمْن َوِديَواٌن اَل َيرْتُ  { ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبهِ } اِبَّللَِّ ُ: ظُْلُم اْلِعَباِد ِفيَما بـَيـْ ُكُه اَّللَّ

: إِ   ،بـَْعضٍ  ُ ِبِه ظُْلُم اْلِعَباِد ِفيَما بيَنهم وبنَي هللا َفَذاك ِإىَل اَّللَِّ َفَذاَك ِإىَل اَّللَِّ  وز َعنُه "َوِإن َشاَء ُتَا  ،ْن َشاَء َعذَّبَهُ َوِديَواٌن اَل يـَْعَبأُ اَّللَّ
 َضِعيف( األلباني: سنده ) في الشعب.( 7069رقم: إسناده ليس بالقوي. : محقق الشعب* )

 

َا َيْسَأُل اَّللََّ  َوَعْن َعِليٍّ  [644] -  5134 َك َوَدْعَوَة اْلَمْظُلوِم فَِإَّنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإايَّ   ،تـََعاىَل َحقَّهُ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوِإنَّ اَّللََّ اَل مَيَْنُع َذا حق َحقه« 

   في الشعب.( 7061رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َمَشى َمَع ظَاملٍِ    َوَعن أْوسِ   [ 645]   -   5135 َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َقّوِيَهُ بن َشرحبيل أَنَُّه َسَِ َوُهَو    ، لِيـُ
ْساَلم« ،يـَْعَلُم أَنَُّه ظَاملٌِ   فـََقْد َخَرَج ِمَن اإْلِ

  في الشعب.( 7269رقم: إسناده ال بأس به. : محقق الشعب* )
 

َع رَُجالا يـَُقوُل: ِإنَّ الظَّاملَ اَل َيُضرُّ ِإالَّ  َوَعْن َأِب  [ 646]  -  5136 نـَْفَسُه فـََقاَل أَبُو ُهَريـَْرَة: بـََلى َواَّللَِّ َحَّتَّ احْلَُباَرى  ُهَريـَْرَة أَنَُّه َسَِ
َهِقيُّ اأْلََحاِديَث اأْلَْربـََعَة يف ُشَعِب اإْلِميَانِ  . َرَوى اْلبَـيـْ  .لََتُموُت يف وَْكرَِها ُهْزالا ِلظُْلِم الظَّاملِِ

   في الشعب.( 7075رقم: إسناده جيد. : محقق الشعب* )
 

 بَاب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ   
ْعُت َرُسو   َوَعْن َعِديِّ   [ 647]  -   5147 ُ َعْنُه يـَُقوُل: َسَِ َع َجدِّي َرِضَي اَّللَّ ثـََنا َمْوىلا لََنا أَنَُّه َسَِ َل اَّللَِّ ْبِن َعِديٍّ اْلِكْنِديِّ قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: » َعَلى َأْن اَّللََّ اَل يـَُعذُِّب اْلَعامََّة ِبَعَمِل اخْلَاصَِّة، َحَّتَّ يـََرُوا اْلُمْنَكَر َبنْيَ َظْهَرانـَْيِهْم، َوُهْم قَاِدُروَن  ِإنَّ  َصلَّى اَّللَّ
ُ اْلَعامََّة َواخْلَاصَّةَ   . ةَرَواُه يف شرح الّسن .«يـُْنِكُروُه َفال يـُْنِكُروُه، فَِإَذا فـََعُلوا َذِلَك، َعذََّب اَّللَّ

 .(  في شرح السنة 4155رقم: مولى عدي لم يسم، وال يعرف. وله شاهد بنحوه. :  شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    َوَعنْ   [ 648]   -   5149 َلَة ُأْسِرَي ِب رَِجاالا تـُْقَرُض ِشَفاُهُهْم  »أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ مبََقارِيَض رَأَْيُت لَيـْ
. َرَواُه يف شرح الّسنة  «َويـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُهمْ   ، قـُْلُت: َمْن هؤالِء اَي جربيُل؟ قَاَل: هؤالِء ُخطباُء أُمَِّتَك َيَُْمُروَن النَّاَس اِبْلرَبِّ   ، ِمْن اَنرٍ 

َهِقّي يف شعب اإِلميان َويف ِرَوايَِتِه قَاَل: »ُخطََباُء ِمْن أُمَِّتكَ   َواَل يعملوَن«  ،ويقرؤوَن كتاَب اَّللَِّ  ،الَِّذيَن يقولوَن َما اَل يفعلونَ   َواْلبَـيـْ
علي بن زيد ضعيف، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن حبان من طريق آخر ال بأس بها فيتقوى بها الحديث فيصير )شعيب:  *  

 َضِعيف(األلباني: إسناده )في شرح السنة.(  4159رقم: حسنا. 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَُّه ُتِصيُب أُمَّيِت يف آِخِر الزََّما  َعْن ُعَمرَ   [649]  -  5151 ِن ِمْن ْبِن اخْلَطَّاِب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْلِبِه َفَذِلَك الَِّذي َسبَـَقْت َلُه السََّواِبُق َورَُجٌل اَل يـَْنُجو ِمْنُه ِإالَّ رَُجٌل َعَرَف ِديَن اَّللَِّ َفَجاَهَد َعَلْيِه ِبِلَسانِِه وَ   ،ُسْلطَاَِّنِْم َشَداِئدُ  َيِدِه َوقـَ
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َوِإْن رََأى َمْن يـَْعَمُل بَِباِطٍل   ،فَِإْن رََأى َمْن يـَْعَمُل اخْلَرْيَ َأَحبَُّه َعَلْيهِ   ،َورَُجٌل َعَرَف ِديَن اَّللَِّ َفَسَكَت َعَلْيهِ   ،َعَرَف ِديَن اَّللَِّ َفَصدََّق ِبهِ 
 َفَذِلَك يـَْنُجو على إبطانه ُكله« ،أَبـَْغَضُه َعَلْيهِ 

 (.إسناده ضعيف جداً )األلباني: .( شعب اإليمانفي  7181رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب)* 
 

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإىل جربيَل َعَلْيِه السَّاَل   َوَعْن َجاِبرٍ   [ 650]  -  5152 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْوَحى اَّللَّ ُم: َأِن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َعَلْيهِ   ،َفَة َعنْيٍ قَاَل: ايرب ِإنَّ ِفيِهْم َعْبَدَك ُفاَلانا مَلْ يـَْعِصَك َطرْ   ، اْقِلْب َمِديَنَة َكَذا وََكَذا ِبَِْهِلَها َوَعَلْيِهْم فَِإنَّ   ،قَاَل: " فـََقاَل: اْقِلبـْ

 َوجهه مل يتمعر يف َساَعة قّط " 
 (األلباني: إسناده ضعيف جدا.).( شعب اإليمانفي  7189رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب)* 

 

َ َعزَّ َوَجلَّ َيْسَأُل اْلَعْبَد يـَوْ   َوَعْن َأِب   [ 651]   -   5153 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَّللَّ َم اْلِقَياَمِة َسِعيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم: " فـَيـَُلقَّى ُحجََّتُه فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ ِخْفُت فـَيَـُقوُل: َما َلَك ِإَذا رَأَْيَت اْلُمْنَكَر فـََلْم تـُْنِكْرُه؟ " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ميَانِ "النَّاَس َورََجْوُتَك  َهِقيُّ اأْلََحاِديَث الثَّاَلثََة يف ُشَعِب اإْلِ  .. َرَوى اْلبَـيـْ
 )األلباني: إسناده جيد.(   في الشعب.( 7168 رقم:إسناده حسن. : محقق الشعب* )

 

َأِب   [ 652]   -   5154 "  َوَعْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  اأْلَْشَعِريِّ  ِإنَّ ُموَسى  بَِيِدِه  حُمَمٍَّد  نـَْفُس  َوالَِّذي 
ُر َأْصَحابَُه َويُوِعُدُهُم اخْلَرْيَ، َوَأمَّا اْلُمْنَكُر فـَيَـُقوُل:  اْلَمْعُروَف َواْلُمْنَكَر َخِليَقَتاِن يـُْنَصَباِن ِللنَّاِس يـَْوَم اْلِقَياَمِة، فََأمَّا اْلَمْعُروُف: فـَيـَُبشِّ 

َهِقّي يف شعب اإِلميانِإلَْيُكْم ِإلَْيُكْم َوَما َيْسَتِطيُعوَن َلُه ِإالَّ ُلُزوماا "  . . َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـيـْ
 19487  رقم:لم يسمع من أبي موسى   -البصري   وهو ابن أبي الحسن  -رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن الحسن* )شعيب:  

 ( رجاله ثقات رجال الشيخين لكن قتادة والحسن البصري مدلسان وقد عنعناه)األلباني:  في مسند أحمد.(
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َوَعْن َأِب   [ 653]  -  5179 َياُه َأَضرَّ ِِبِخَرتِِه، َوَمْن َأَحبَّ ُموَسى قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ "َمْن َأَحبَّ ُدنـْ
َقى َعَلى َما يـَْفََن" َياُه، فَآثُِروا َما يـَبـْ ميَان .آِخَرَتُه َأَضرَّ ِبُدنـْ َهِقّي يف شعب اإْلِ  . َرَواُه َأمْحد َواْلبَـيـْ

   في مسند أحمد.( 19697رقم:  حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه.* )شعيب:  
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلُه: »ِإنََّك َلْسَت    َعْن َأِب   [ 654]   -   5198 ِبَرْيٍ ِمْن َأمْحََر َواَل َأْسَوَد ِإالَّ َأْن تفضَله َذرٍّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد  .بتقوى«

   في مسند أحمد.( 21407رقم:  .صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما زَِهَد    َوَعْنهُ   [655] -  5199 ُ احلِْْكَمَة يف قـَْلِبهِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نـَْيا ِإالَّ أَنـَْبَت اَّللَّ   ،َعْبُد يف الدُّ
نـَْيا َوَداَءَها َوَدَواَءَها ،َوأَْنَطَق ِلَسانَهُ  ميَان ،َوَبصََّرُه َعْيَب الدُّ َهِقيُّ يف شعب اإْلِ َها َساِلماا ِإىَل َداِر السَّاَلِم« َرَواُه اْلبَـيـْ  . َوَأْخَرَجُه ِمنـْ

   في الشعب.( 10050رقم: إسناده ضعيف. : شعبمحقق ال* )
 

ُ قلَبه لإِلميان وجعَل قلبَ  َوَعْنهُ  [ 656]  - 5200 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َقْد َأفْـَلَح َمْن َأْخَلَص اَّللَّ ه سليما َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َنُه اَنِظَرةا فََأمَّا اأْلُُذُن فـََقِمٌع َوَأمَّا اْلَعنْيُ ولسانَه َصاِدقا َونـَْفَسُه ُمْطَمِئنَّةا    َفُمِقرٌَّة ِلَما يُوَعى َوَخِليَقَتُه ُمْسَتِقيَمةا َوَجَعَل ُأُذنَُه ُمْسَتِمَعةا َوَعيـْ

َهِقيُّ يف »شعب اإْلِ  ْلَبُه َواِعياا« َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـيـْ  ميَان« اْلَقْلُب َوَقْد َأفْـَلَح َمْن َجَعَل قـَ
  (108البيهقي في شعب اإليمان برقم  في مسند أحمد. 21310رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   

 

َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [ 657]   -   5201  ُ نـَْيا َعَلى َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ " ِإَذا رَأَْيَت هللَا يـُْعِطي اْلَعْبَد ِمَن الدُّ
َا ُهَو اْسِتْدرَاٌج " ُثَّ َتاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  ، فَِإَّنَّ لََّم: }فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِّ َمَعاِصيِه َما ْيُِبُّ

 َرَواُه َأمْحد [ 44َشْيٍء َحَّتَّ ِإَذا َفرُِحوا مبَا ُأوُتوا َأَخْذاَنُهْم بـَْغَتةا فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن{ ]األنعام: 
 ِإْسَناده جيد()األلباني:   أحمد.( في مسند 17311رقم:  .حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  

 

َ َوتـََرَك ِديَناراا  َوَعْن َأِب   [658]  -  5202 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكيَّةٌ   .أَُماَمَة َأنَّ رَُجالا ِمْن َأْهِل الصُّفَِّة تـُُويفِّ «. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َ آَخُر َفرَتََك ِديَنارَْينِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكيـََّتاِن« َرَواُه َأمْحَُد والبيهقيُّ يف »شعب اإِلميان«  ،قَاَل: ُثَّ تـُُويفِّ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

   في مسند أحمد.( 22172رقم: صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات.  حديث* )شعيب:  
 

ْعُت َرُسو  َوَعْن أُمِّ  [659]  - 5204 ْرَداِء قَاَلْت: قـُْلُت: أِلَِب الدَّْرَداِء: َمالك اَل َتْطُلُب َكَما َيْطُلُب ُفاَلٌن؟ فـََقاَل: َأيّنِ َسَِ َل الدَّ
 ُ  فَأحب َأن أختفف لِتْلك اْلعقَبة  .َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَّ َأَماَمُكْم َعَقَبةا َكُؤوداا اَل جَيُوزَُها املثقلون«اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

   في الشعب.( 9923رقم: إسناده ضعيف، لكنه توبع. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َهْل ِمْن َأَحٍد مَيِْشي َعَلى اْلَماِء ِإالَّ ابـْتَـلَّْت َقَدَماُه؟«  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    َوَعْن أََنسٍ   [660]   -   5205 اَّللَّ
نـَْيا اَل يسلُم مَن الذُّنُوب« ميَان . قَاُلوا: اَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: »َكَذِلَك َصاِحُب الدُّ َهِقّي يف شعب اإْلِ  . َرَواُُهَا اْلبَـيـْ
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   في الشعب.(  9973رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما ُأوِحَي ِإيَلَّ    َوَعن ُجَبري   [661]  -   5206 ُ َعْنُه ُمْرَسالا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َأْن  بن نفري َرِضَي اَّللَّ
  «{ َن. واعبد ربَّك َحَّتَّ َيَْتِيك اْلَيِقنيَسبِّْح حبَْمِد رَبَِّك وَُكْن ِمَن السَّاِجِدي} َأَْجََع اْلَماَل َوَأُكوَن ِمَن التَّاِجرِيَن َوَلِكْن ُأوِحَي ِإيَلَّ َأْن 

 . َشْرِح السُّنَِّة َوأَبُو نـَُعْيٍم يف احْلِْلية َعن أب ُمسلم َرَواُه يف 
 .(  في شرح السنة 4036رقم: هو مرسل، وشرحبيل بن مسلم مختلف فيه. : شعيب* )

 

َأِب   [ 662]   -   5207 ُ    َوَعْن  َرِضَي اَّللَّ َحاَلالا ُهَريـَْرَة  نـَْيا  الدُّ َوَسلََّم: »َمْن طََلَب  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنُه 
َلَة اْلَبْدِر. َوَمْن طََلَب ِة َوَوْجُهُه ِمْثُل اْلقَ اْسِتْعَفافاا َعِن اْلَمْسأََلِة َوَسْعياا َعَلى َأْهِلِه َوتـََعطُّفاا َعَلى َجارِِه َلِقَي اَّللََّ تـََعاىَل يـَْوَم اْلِقَيامَ  َمِر لَيـْ

نـَْيا َحاَلالا ُمَكاثِراا مفاخرا مرائيا َلِقي هللا َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن« ميَاِن« َوأَبُو نـَُعْيٍم يف »احْلِْلية«  .الدُّ َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ
   في الشعب.(  9889رقم: إسناده منقطع. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا مَلْ يـَُباَرْك ِلْلَعْبِد يف مَ   َوَعْن َعِليٍّ   [663] -  5209 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َجَعَلُه   ، اِلهِ َرِضَي اَّللَّ
 يف املَاء والطني«

 .(إسناده ضعيف جداً )األلباني:   في الشعب.( 10234رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

َيانِ   َوَعِن اْبنِ   [664]   -   5210 نـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »اتَـُّقوا احْلََراَم يف اْلبـُ َرَواُُهَا    .فَِإنَُّه َأَساُس اخْلََراِب«  ،ُعَمَر َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  . اْلبَـيـْ

 ( .في إسناده ضعف وانقطاع)األلباني:   في الشعب.( 10237رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َوَعْن َعاِئَشةَ   [665]   - 5211 َها َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ نـَْيا َداُر َمْن اَل َداَر َلهُ َرِضَي اَّللَّ َوَماُل   ،قَاَل: »الدُّ
ميَان« .َوهَلَا جَيَْمُع َمْن اَل َعْقَل َلُه« ، َمْن اَل َماَل َلهُ  َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ  َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـيـْ

 ( إسناده ضعيف.)األلباني:  في مسند أحمد.( 24419رقم: إسناده ضعيف. * )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل يف ُخْطَبتِ   [ 666]   -   5212 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنُه قَاَل: َسَِ ِه: »اخْلَْمُر َِجَاُع َوَعْن ُحَذيـَْفَة َرِضَي اَّللَّ
نـَْيا رَْأُس ُكلِّ َخِطيَئٍة« قَالَ  ُروا النَِّساَء َحْيُث َأخََّرُهنَّ اَّللَُّ«اإْلُِثِْ َوالنَِّساُء َحَباِئُل الشَّْيطَاِن َوُحبُّ الدُّ ْعُتُه يـَُقوُل: »َأخِّ َرَواُه   . : َوَسَِ

 رزين 
 (.عبد هللا بن مصعب بن خالد بن زيد عن أبيه و فيهما جهالة)األلباني:  أصل َلُه َمْرُفوعا(  ال)* 

 

ميَاِن َعِن  يهقيبوروى ال [ 667]  -  5213 نـَْيا رَأس كل َخِطيَئة« ِمْنُه يف ُشَعِب اإْلِ : »حب الدُّ  احلََْسِن ُمْرَسالا
 .(  شعب اإليمانفي  10019  رقم:إسناده مرسل. )شعيب: * 
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ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا َعَلْيِه وس  َوَعْن َجاِبرٍ   [ 668]  -  5214 نَّ َأْخَوَف َما َأخَتَوَُّف َعَلى أُمَّيِت إم: »لَرِضَي اَّللَّ
، َوَأمَّا ُطوُل اأْلََمِل فـَيـُْنِسي اآْلِخَرَة، َوَهذِ  نـَْيا ُمْرحتََِلٌة َذاِهَبٌة، َوَهِذِه اآْلِخَرُة  اهْلََوى، َوُطوُل اأْلََمِل، فََأمَّا اهْلََوى فـََيُصدُّ َعِن احْلَقِّ ِه الدُّ

نـَْيا فَافْـَعُلوا، فَِإنَُّكُم اْليَـ ُمْرحتََِلٌة قَاِدَمٌة، َوِلكُ  ُهَما بـَُنوَن، فَِإِن اْسَتطَْعُتْم َأْن اَل َتُكونُوا ِمْن َبيِن الدُّ ْوَم يف َداِر اْلَعَمِل َواَل لِّ َواِحَدٍة ِمنـْ
َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  . «ِحَساَب، َوأَنـُْتْم َغداا يف َداِر احلَِْساِب َواَل َعَمَل   . ميَانَرَواُه اْلبَـيـْ

المنكدر وهو )األلباني: فيه  .(  في شعب اإليمان  10132رقم:  إسناده ضعيف جدا.  :  محقق الشعب* ) المنكدر بن محمد بن 
 .(ضعيف

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب يـَْوماا فـََقاَل يف    َوَعْن َعْمٍرو  [ 669]   -   5216 ُ َعْنُه َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ نـَْيا َرِضَي اَّللَّ ُخْطَبِتِه: »َأاَل ِإنَّ الدُّ
رة َأَجٌل َصاِدٌق َويـَْقِضي ِفيَها َمِلٌك قَاِدٌر َأاَل َوِإنَّ اخْلَرْيَ ُكلَُّه حبََذاِفريِِه يف اجْلَنَِّة  خَعَرٌض َحاِضٌر َيَُْكُل ِمْنُه اْلرَبُّ َواْلَفاِجُر َأال َوِإن اآل

ْم َفَمْن يـَْعَمْل ريِِه يف النَّاِر َأاَل فَاْعَمُلوا َوأَنـُْتْم ِمَن اَّللَِّ َعَلى َحَذٍر َواْعَلُموا أَنَُّكْم َمْعُروُضوَن َعَلى َأْعَماِلكُ َأاَل َوِإنَّ الشَّرَّ ُكلَُّه حبََذافِ 
 للشَّاِفِعيّ  . ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخرْياا يـََرُه َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة شرا يره«

 (إسناده موضوع.: األلباني)( ترتيب سنجر. -مسند الشافعيفي   445)رقم: * 
 

ُ َعَلْيِه َوسلم يـَُقول: »اَي أَيُـَّها النَّاُس إِ   َوَعنْ   [670]   -   5217 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنُه قَاَل: َسَِ نـَْيا  َشدَّاٍد َرِضَي اَّللَّ نَّ الدُّ
َها   ِطُل اْلَباِطَل ُكونُوا  اْلرَبُّ َواْلَفاِجُر َوِإنَّ اآْلِخَرَة َوْعٌد َصاِدٌق َْيُْكُم ِفيَها َمِلٌك َعاِدٌل قَاِدٌر ْيُِقُّ ِفيَها احْلَقَّ َويـُبْ َعَرٌض َحاِضٌر َيَُْكُل ِمنـْ

نـَْيا فَِإنَّ كل أم يتبعَها َوَلدَها« َناِء الدُّ َناِء اآْلِخَرِة َواَل َتُكونُوا ِمْن أَبـْ  ِمْن أَبـْ
 َضِعيف( باني: إسناده األل)* 

 

َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما طََلَعِت الشَّ   َوَعنْ   [ 671]   -   5218  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ ْرَداِء َرِضَي اَّللَّ ْمُس ِإالَّ َأِب الدَّ
َها َمَلَكاِن يـَُناِداَيِن ُيْسِمَعاِن  بَـتَـيـْ َرَواُُهَا  "هْلَىاخْلَاَلِئَق َغرْيَ الثَـَّقَلنْيِ: اَي أَيُـَّها النَّاُس َهُلمُّوا ِإىَل رَبُِّكْم َما َقلَّ وََكَفى َخرْيٌ ِمَّا َكثـَُر َوأَ َوِبَنـْ

 . أَبُو نـَُعْيٍم يف احْلِْلية 
  َصِحيٌح(األلباني: )* 

 

ُلُغ ِبِه    َوَعْن َأِب   [ 672]   -   5219 ُ َعْنُه يـَبـْ قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة: َما َقدََّم؟ َوقَاَل بـَُنو آَدَم:    ، َماَت اْلَميِّتُ   قَاَل: ِإَذا ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ
ميَان "  َهِقّي يف شعب اإْلِ  َما َخلََّف؟. َرَواُه اْلبَـيـْ

   في شعب اإليمان.( 9992رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعْنُه: َأنَّ لُْقَماَن قَاَل اِلْبِنِه: »اَي ُبيَنَّ ِإنَّ النَّاَس َقْد َتطَاَوَل َعَلْيِهْم َما يُوَعُدونَ   َوَعْن َماِلكٍ   [ 673]   -   5220 َوُهْم   ،َرِضَي اَّللَّ
َيا ُمْنُذ ُكْنتَ   َوإنَّك قد  ،ِإىَل اآْلِخَرِة سَراعاا يذهبون نـْ إليها أقرُب ِإليك من داٍر    َوِإنَّ َداراا تسري  ، َواْستَـْقبَـْلَت اآْلِخَرةَ   ،استدبرت الدُّ

َها«  َرَواُه رزين   .خترج ِمنـْ
 ، وهو مقطوع.ذكره رزين* 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "    ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرووَ   [674]  -  5222 َأْرَبٌع ِإَذا ُكنَّ ِفيَك َفاَل َعَلْيَك َما فَاَتَك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
نـَْيا: ِحْفُظ َأَمانَةٍ  َهِقّي يف "َوِعفٌَّة يف طُْعَمةٍ  ،َوُحْسُن َخِليَقةٍ  ،َوِصْدُق َحِديثٍ  ،ِمَن الدُّ ميَان . َرَواُه َأمْحد َواْلبَـيـْ  . شعب اإْلِ

   أحمد.(في مسند  6652رقم:  إسناده ضعيف النقطاعه* )شعيب:   
 

ُ َعْنُه قَاَل: بـََلَغيِن أَنَُّه ِقيَل ِلُلْقَماَن احْلَِكيِم: َما بـََلَغ ِبَك َما ترى؟ يـَْعيِن اْلَفْضلَ   َوَعْن َماِلكٍ   [ 675]   -   5223 قَاَل:    ،َرِضَي اَّللَّ
 .َوتـَْرُك َما اَل يـَْعِنييِن. َرَواُه يف اْلُمَوطَّأِ   ،َوَأَداُء اأْلََمانَةِ  ،ِصْدُق احْلَِديثِ 

 الموطأ.(   2008رقم: مقطوع صحيح لغيره. * )الهاللي: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َوَعنْ   [ 676]  -   5224 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " ُتَِيُء اأْلَْعَماُل يـَْوَم اْلِقَياَمِة،  َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ
، َأاَن الصَّاَلُة، فـَيَـُقوُل: ِإنَِّك َعَلى َخرْيٍ، فـََتِجيُء الصَّ  ، َأاَن الصََّدَقُة، فـَيَـُقوُل:  فـََتِجيُء الصَّاَلُة، فـَتَـُقوُل: اَي َربِّ َدَقُة، فـَتَـُقوُل: اَي َربِّ

َياُم، فـَيَـُقوُل: ِإنََّك َعَلى َخرْيٍ، ُثَّ  ، َأاَن الصِّ َياُم، فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ  ُتَِيُء اأْلَْعَماُل َعَلى َذِلَك، فـَيَـُقوُل ِإنَِّك َعَلى َخرْيٍ، ُثَّ جيَِيُء الصِّ
ْساَلُم، فـَيَـُقوُل هللاُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: إِ  ، أَْنَت السَّاَلُم، َوَأاَن اإْلِ ْساَلُم، فـَيَـُقوُل: اَي َربِّ : ِإنََّك َعَلى َخرْيٍ، ِبَك  نََّك َعَلى َخرْيٍ، ُثَّ جيَِيُء اإْلِ

َتِغ َغرْيَ اإْلِ  ْساَلِم ِديناا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن{ اْليَـْوَم آُخُذ، َوِبَك ُأْعِطي، قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ يف ِكَتاِبِه: }َوَمْن يـَبـْ
   [ "85]آل عمران: 

   .(المسندفي  8742رقم: . إسناده ضعيف: شعيب* )
 

َها قَاَلْت:    َوَعْن َعاِئَشةَ   [677]  -  5225 ُ َعنـْ مَتَاثِيُل َطرْيٍ، فـََقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َعاِئَشُة َكاَن لََنا ِسرْتٌ ِفيِه  َرِضَي اَّللَّ
َيا نـْ ُتُه ذََكْرُت الدُّ  " َوَسلََّم: " اَي َعاِئَشُة َحّوِلِيِه، فَِإيّنِ ِإَذا رَأَيـْ

   .(المسندفي  26043رقم: . إسناده صحيح على شرط مسلم: شعيب* )
 

َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: ِعْظيِن أَيُّوَب    َوَعْن َأِب   [678]  -   5226  ُ َعْنُه قَاَل: َجاَء رَحل ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ اأْلَْنَصاِريِّ َرِضَي اَّللَّ
اَيَس ِمَّا يف َيَدِي ِإَذا ُقْمَت يف َصاَلِتَك َفَصلِّ َصاَلَة ُمَودٍِّع، َواَل َتَكلَّْم ِبَكاَلٍم تـَْعَتِذُر ِمْنُه َغداا، َواَجَْ َوَأْوِجْز. فـََقاَل: »  « النَّاسِ ِع اإْلِ

   .(المسندفي  23498رقم:  إسناده ضعيف: شعيب* )
 

ُ َعْنُه قَاَل:    َوَعْن ُمَعاذِ   [679]  -   5227 َرُسوُل مَّا بـََعَثُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلَيَمِن َخَرَج َمَعُه  ْبِن َجَبٍل َرِضَي اَّللَّ
َت رَاِحَلِتِه، فـََلمَّا فـَرََغ قَاَل: " اَي ُمَعاُذ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُوِصيِه َوُمَعاٌذ رَاِكٌب َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَيِْشي حتَْ 

مَتُرَّ مبَْسِجِدي َهَذا، َوَقرْبِي ". فـََبَكى ُمَعاٌذ َجَشعاا ِلِفَراِق َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ ِإنََّك َعَسى َأْن اَل تـَْلَقاين بـَْعَد َعاِمي َهَذا َوَلَعلََّك أَن  
َرَوى اأْلََحاِديث  نُوا "وَن َمْن َكانُوا َوَحْيُث َكاَعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ اْلتَـَفَت فََأقْـَبَل ِبَوْجِهِه حَنَْو اْلَمِديَنِة فـََقاَل: " ِإنَّ َأْوىَل النَّاِس ِب اْلُمتـَّقُ 

 اأْلَْربـََعة َأمْحد
   .(المسندفي  22052رقم:  .إسناده صحيح: شعيب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َوَعنِ   [680]  -  5228 ُ َعْنُه قَاَل: َتاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َأْن يـَْهِديَُه َيْشَرْح } اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ َفَمْن يُرِِد اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ النُّوَر ِإَذا دَ  { َصْدرَُه ِلإْلِْساَلمِ  َفِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهْل لِِتْلَك  .َخَل الصَّْدَر انـَْفَسَح« فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

اَنبَُة ِإىَل َداِر اخْلُُلودِ  ، ِمْن ِعْلٍم يـُْعَرُف ِبِه؟ قَاَل: »نـََعْم التََّجايف ِمْن َداِر اْلُغُرورِ   َوااِلْسِتْعَداُد لِْلَمْوِت قبل نـُُزوله« ،َواإْلِ
 َضِعيف(األلباني: إسناده ) في شعب اإليمان.( 10068رقم:  إسناده ضعيف.: محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ   [ 681]   -   5230  ،   5229 ُهَما: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعنـْ ٍد َرِضَي اَّللَّ اَل: »ِإَذا َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة َوَأِب َخالَّ
ُتُم اْلَعْبَد يـُْعِطي  نـَْيا َوِقلََّة َمْنِطقٍ رَأَيـْ ميَان . فَاْقرَتِبُوا ِمْنُه فَِإنَُّه يلقى احلِْْكَمة« ،زُْهداا يف الدُّ َهِقّي يف شعب اإْلِ  . َرَواُُهَا اْلبَـيـْ

 َضِعيف( األلباني: إسناده ) في شعب اإليمان.( 10048 ،4631رقم: إسنادهما ضعيف. : محقق الشعب* )
 

 بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ وَمَا كَانَ مِنْ عَيْشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   
َعَلْيِه َوَسلََّم: أَنَُّه َكاَن َيْستَـْفتِ   َوَعنْ   [682]   -   5247  ُ ِبَصَعالِيِك  ُح  أَُميََّة ْبِن َخاِلِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ بن أسيد َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 .اْلُمَهاِجرِيَن. َرَواُه يف َشْرِح الّسنة 
 َضِعيف(األلباني: إسناده ).( في شرح السنة 4062رقم: رجاله ثقات، لكنه مرسل. :  شعيب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل    َوَعنْ   [683]  -  5248 فَِإنََّك اَل َتْدِري َما    ،تـَْغِبَطنَّ فَاِجراا بِِنْعَمةٍ َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 . يـَْعيِن النَّاَر. َرَواُه يف َشْرِح الّسنة .«ُهَو الٍق بـَْعَد َمْوتِِه، ِإنَّ َلُه ِعْنَد اَّللَِّ قَاِتال اَل مَيُوتُ 

األلباني: ).(  في شرح السنة  4103رقم:  جهم بن أوس ال يعرف، وعبد هللا بن ابي مريم لم يوثقه سوى ابن حبان.  :  شعيب* )
 َضِعيف( إسناده 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »  َوَعنْ   [ 684]   -   5249 اْلُمْؤِمِن َوَسنَـُتُه، َوِإَذا  لدُّنـَْيا ِسْجُن  اَعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْجَن َوالسََّنةَ  فَاَرقَ  نـَْيا، فَاَرَق السِّ  . َرَواُه يف شرح الّسنة .«  الدُّ
 َضِعيف(األلباني: إسناده ) .( في شرح السنة  4106رقم: عبد هللا بن جنادة المعافري لم يوثقه غير ابن حبان. : شعيب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "    َوَعن حَمُْمود  [685]  -  5251 نَـَتاِن َيْكَرُهُهَما اْبُن آَدَم: اْلَمْوُت، َواْلَمْوُت  بن لبيد َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ اثـْ
َنِة، َوَيْكَرُه ِقلََّة اْلَماِل، َوِقلَُّة اْلَماِل َأَقلُّ ِلْلِحَسابِ   ". َرَواُه َأمْحد َخرْيٌ ِلْلُمْؤِمِن ِمَن اْلِفتـْ

   في مسند أحمد.(  23625رقم: . إسناده جيد* )شعيب:   
 

َنَما َأاَن قَاِعٌد يف اْلَمْسِجِد َوَحْلَقٌة ِمْن فـَُقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن قـُُعوٌد ِإْذ َدَخَل ا  َوَعن عبد   [686]   -  5258 لنَّيبُّ هللا بن َعْمرو قَاَل: بـَيـْ
ُ َعَلْيِه َوسَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقَعَد ِإلَْيِهْم فـَُقْمُت ِإلَْيِهْم فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ »لِيـُْبِشْر فـَُقَراُء اْلُمَهاِجرِيَن مبَا َيُسرُّ ُوُجوَهُهْم،  لََّم:  َصلَّى اَّللَّ

ُْم َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة قـَْبَل اأْلَْغِنَياِء ِبَِْربَِعنَي َعاماا« َأْن  قَاَل: فـََلَقْد رَأَْيُت أَْلَواََّنُْم َأْسَفَرْت. قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْمٍرو: َحَّتَّ مَتَنـَّْيُت    فَِإَّنَّ
ُهم. َرَواُه الدَّارِميّ   َأُكوَن َمَعُهْم َأو ِمنـْ
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في سنن  2886رقم:  . إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن صالح. ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه عبد هللا بن وهب* )الداراني: 
والمرفوع منه من طريق آخر سنده رجاله رجال الصحيح لكن عبد هللا بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه.  )األلباني:    الدارمي.( 

 (صحيح على شرط مسلم
 

ُهْم، َوَأَمَرين َأْن أَْنظَُر ِإىَل َمْن ُهَو  ذرٍّ قَاَل: َأَمَرين َخِليِلي ِبَسْبٍع:    َوَعن أب   [ 687]   -   5259 َأَمَرين حبُبِّ اْلَمَساِكنِي، َوالدُّنـُوِّ ِمنـْ
ئاا، َوَأَمَرين َأْن َأقُ ُدوين، َواَل أَْنظَُر ِإىَل َمْن ُهَو فـَوْ  ا َشيـْ وَل اِبحْلَقِّ ِقي، َوَأَمَرين َأْن َأِصَل الرَِّحَم َوِإْن َأْدبـََرْت، َوَأَمَرين َأْن اَل َأْسَأَل َأَحدا

ُنَّ ِمْن َكْنٍز حَتَْت َوِإْن َكاَن ُمرًّا، َوَأَمَرين َأْن اَل َأَخاَف يف هللِا َلْوَمَة اَلئٍِم، َوَأَمَرين َأْن ُأْكِثَر ِمْن قـَْولِ  َة ِإالَّ اِبهلِل، فَِإَّنَّ : اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ
 . َرَواُه َأمْحد اْلَعْرشِ 

   في مسند أحمد.( 21415رقم:  .حديث صحيح، وهذا إسناد حسن* )شعيب:  
 

َعاِئَشةَ   [688]   -  5260 َعَلْيِه  قَاَلْت:    َوَعْن  َصلَّى هللاُ  هللِا  َرُسوُل  َوالنَِّساُء، َكاَن  الطََّعاُم،  َثاَلثٌَة:  نـَْيا  الدُّ ِمَن  يـُْعِجُبُه  َوَسلََّم 
َتنْيِ َومَلْ ُيِصْب َواِحَدةا، َأَصاَب النَِّساَء َوالطِّيَب، َومَلْ ُيِصِب الطََّعامَ   . َرَواُه َأمْحدَوالطِّيُب، فََأَصاَب ثِنـْ

 في مسند أحمد.(  24440رقم:  رجاله ثقات رجال الشيخين.إسناده ضعيف إلبهام الراوي عن عائشة، وبقية * )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا بـََعَث ِبِه ِإىَل اْلَيَمِن قَاَل: »ِإايَّ  َوَعنْ  [689] -  5262 فَِإنَّ  ،َك َوالتـَّنَـعُّمَ ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد .ِعَباَد هللا لَْيُسوا ابملتنعمني«

 في مسند أحمد.(  22105  رقم:  إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية، وقد عنعن.* )شعيب:   
 ( إسناده جيد)األلباني: 

 

َعْنُه قَاَل: قَاَل    َوَعْن َعِليٍّ   [ 690]  -  5263  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َرِضَي ِمَن اَّللَِّ اِبْلَيِسرِي ِمَن  َرِضَي اَّللَّ  ُ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرِضَي هللا ِمْنُه اِبْلَقِليِل من اْلَعَمل« ،الرِّْزقِ 

   في شعب اإليمان.( 9531رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َجاَع َأِو اْحَتاَج َفَكَتَمُه النَّاُس َكاَن َحقًّا  اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:    َوَعنِ   [ 691]   - 5264 قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان  .َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن يـَْرزَُقُه ِرْزَق َسَنٍة ِمْن حالٍل« َهِقّي يف شعب اإْلِ  . َرَواُُهَا اْلبَـيـْ

   في شعب اإليمان.( 9581رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

لكين َأَْسَُع  ، فـََقاَل: ِإنَّه لطيِّبٌ  ،َفِجيَء مبَاٍء َقْد شيَب بعسلٍ  ،بِن أسلَم قَاَل: اْسَتْسَقى يـَْوماا ُعَمرُ  َوَعن زيدِ  [ 692]  -  5266
ُتْم طَيَِّباِتُكْم يف َحَياِتُكُم الدُّ } فـََقاَل    ،َعَلى قـَْوٍم َشَهَواَِتِمْ   اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ نـََعى فََأَخاُف َأْن َتُكوَن َحَسَناتـَُنا    { نـَْيا َواْسَتْمتَـْعُتْم هِبَاَأْذَهبـْ

َلْت لََنا  فـََلْم يشرْبه. َرَواُه رزين ،ُعجِّ
 ( .أثر منكر(: 1918وقال في ضعيف الترغيب ) ده.اسنإلم أقف على )األلباني: * 
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 بَاب األمل واحلرص   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُهرِيُق اْلَماءَ   ،َوَعِن اْبِن َعبَّاسٍ   [693]  -  5276 َابِ   ،َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ يَـتَـَيمَُّم اِبلرتُّ فََأُقوُل: اَي َرُسوَل   ،فـَ

ُلُغُه«  . َرَواُه يف َشْرِح السُّنَِّة َواْبُن اجْلَْوِزيِّ يف كتاب اْلَوفَاء . اَّللَِّ ِإنَّ اْلَماَء ِمْنَك َقرِيٌب يـَُقوُل: »َما يُْدرِييِن َلَعلِّي اَل أَبـْ
 .(  في شرح السنة 4031رقم: إسناده صحيح. : شعيب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغَرَز ُعوداا َبنْيَ َيَدْيِه َوآَخَر ِإىَل َجْنِبِه َوآَخَر أَبـَْعَد   ،َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ   َوَعْن َأِب   [694]  -  5278 َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلمُ ،  ِمْنهُ  ْنَسانُ   ،فـََقاَل: »أَُتْدُروَن َما َهَذا؟« قَاُلوا: اَّللَّ  قَاَل: »َوَهَذا اأْلََمُل فـَيَـتَـَعاَطى َوَهَذا اأْلََجُل« أُرَاهُ   ،قَاَل: »َهَذا اإْلِ

 . َرَواُه يف َشْرِح الّسنة .فـََلِحَقُه اأْلََجُل ُدوَن اأْلََمِل« ،اأْلََملَ 
 .(  في شرح السنة 4091رقم: رجاله ثقات، وأخرجه أحمد، وإسناده حسن. :  شعيب* )

 

َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأوَُّل َصاَلِح َهِذِه اأْلُمَِّة ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن    َعْن َعْمِرو  [ 695]  -  5281  ُ َجدِِّه َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان .َوَأوَُّل َفَساِدَها اْلُبْخُل َواأْلََمُل« ،اْلَيِقنُي َوالزُّْهدُ  َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  . َرَواُه اْلبَـيـْ

   في شعب اإليمان.( 10350رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب* )
 

َيا ِبُلْبِس اْلَغِليِظ َواخْلَِشنِ   َوَعْن ُسْفَيانَ   [696]  -  5282 نـْ نـَْيا    ،َوَأْكِل اجلَِْشبِ   ،الثَـّْوِريِّ قَاَل: لَْيَس الزُّْهُد يف الدُّ َا الزُّْهُد يف الدُّ ِإَّنَّ
 .ِقَصُر اأْلََمِل. َرَواُه يف شرح الّسنة

 ( وهو مقطوع من كالم سفيان الثوري رحمه هللا. . في شرح السنة 4093رقم: )* 
 

ْعُت َماِلكاا َوُسِئَل َأيُّ َشْيٍء    َوَعْن زَْيدِ   [697]   -   5283 نـَْيا؟ قَاَل: ِطيُب اْلَكْسِب َوِقَصُر  ْبِن احْلَُسنْيِ قَاَل: َسَِ الزُّْهُد يف الدُّ
ميَان َهِقيُّ يف شعب اإْلِ  .اأْلََمِل. َرَواُه اْلبَـيـْ

   في شعب اإليمان.( 10293رقم: إسناده فيه جهالة. : محقق الشعب* )
 

 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَالِ وَالْعُمُرِ لِلطَّاعَةِ   
َكاَن اْلَماُل ِفيَما َمَضى يُْكَرُه، فََأمَّا اْليَـْوَم، فـَُهَو تـُْرُس اْلُمْؤِمِن، َوقَاَل: َلْوال َهِذِه   :َوَعْن ُسْفَياَن الثَـّْوِريِّ قَالَ   [ 698]   -  5291

 َوقَاَل: َمْن َكاَن يف َيِدِه ِمْن َهِذِه َشْيٌء فـَْلُيْصِلْحُه، فَِإنَُّه زََماٌن ِإِن اْحَتاَج َكاَن َأوََّل َمْن يـَْبُذلُ   َهُؤالِء اْلُمُلوُك.الدَّاَنِنرُي لََتَمْنَدَل بَِنا  
 . َرَواُه يف شرح الّسنة ِديَنُه، َوقَاَل: احْلالُل اَل َْيَْتِمُل السََّرفَ 

 (  .قطوع من كالم سفيان الثوري رحمه هللاوهو م . في شرح السنة 4098* )رقم: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: يـَُناِدي ُمَناٍد يـَْوَم اْلِقَياَمِة: أَ   [ 699]  -   5292 َناُء الِستِّنَي؟ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْيَن أَبـْ
ُ تـََعاىَل  رُْكْم َما يـََتذَكَُّر ِفيِه َمن تذكَّ } َوُهَو اْلُعُمُر الَِّذي قَاَل اَّللَّ ميَان { َر وجاءُكم النذيرَأَومَلْ نـَُعمِّ َهِقّي يف شعب اإْلِ  َرَواُه اْلبَـيـْ

 ( في السلسلة الضعيفة.( 2584)األلباني: ضعيف جدا. رقم )  في شعب اإليمان.(  9773رقم:  إسناده ضعيف.  :  محقق الشعب* )
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أَتـَْوا النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْسَلُموا، قَاَل:   ثالثة،  هللا بِن شدَّاٍد قَاَل ِإنَّ نَفرا من بين عذرة َوَعن عبدِ   [ 700] - 5293
ْلَحَة، فـَبَـَعَث النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َيْكِفيِنيِهْم؟ " قَاَل طَْلَحُة: َأاَن. قَاَل: َفَكانُوا ِعْنَد طَ 

 َماَت الثَّاِلُث َعَلى ِفَراِشِه،  َم بـَْعثاا َفَخَرَج فيه َأَحُدُهْم فَاْسُتْشِهَد، قَاَل: ُثَّ بـََعَث بـَْعثاا َفَخَرَج ِفيِه آَخُر فَاْسُتْشِهَد، قَاَل: ُثَّ َوَسلَّ 
ْيُت اْلَميَِّت َعَلى ِفَراِشِه َأَماَمُهْم، َورَأَْيُت الَِّذي اْسُتْشِهَد َأِخرياا قَاَل طَْلَحُة: فـََرأَْيُت َهُؤالِء الثَّالثََة الَِّذيَن َكانُوا ِعْنِدي يف اجْلَنَِّة، فـََرأَ 

َك َلُه،  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكْرُت َذلِ يَِليِه، َورَأَْيُت الَِّذي اْسُتْشِهَد َأوَّهَلُِم آِخَرُهْم، قَاَل: َفَدَخَليِن ِمْن َذِلَك، قَاَل: فَأَتـَْيُت النَّيبَّ صَ 
ِمْن َذِلَك لَْيَس َأَحٌد َأْفَضَل ِعْنَد هللِا ِمْن ُمْؤِمٍن يـَُعمَُّر يف اإْلِْسالِم   قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوَما أَْنَكْرتَ 

 لَِتْسِبيِحِه َوَتْكِبريِِه َوََتِْليِلِه " 
   في مسند أحمد.( 1401رقم:  .عيفحسن لغيره، وهذا إسناد ض* )شعيب:  

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    َوَعْن حُمَمَّدِ   [ 701]   -  5294 ا َخرَّ َعَلى »ْبِن َأِب َعِمريََة وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلْو َأنَّ َعْبدا
نـَْيا َكْيَما يـَْزَداَد ِمَن اأْلَْجِر َوالثَـَّواِب  َوْجِهِه ِمْن يـَْوِم ُوِلَد، ِإىَل َأْن مَيُوَت َهَرماا يف طَاَعِة هللِا، حَلَقََّرُه َذِلَك اْليَـْوَم، َوَلَودَّ أَنَُّه   رُدَّ ِإىَل الدُّ

 َرَواُُهَا َأمْحد  «
   في مسند أحمد.( 17650 رقم: .إسناده صحيح* )شعيب:   

 

 بَاب التَّوَكُّل وَالصَّبْر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [702]  -   5300 أَيُـَّها النَّاُس لَْيَس ِمْن َشْيٍء يـَُقّرُِبُكْم ِإىَل  »َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتُكْم َعْنُه، َوِإنَّ اجْلَنَِّة، َويـَُباِعدُُكْم ِمَن النَّاِر، ِإال َقْد َأَمْرُتُكْم ِبِه، َولَْيَس َشْيٌء يـَُقّرِبُُكْم ِمَن النَّ  الرُّوَح   اِر، َويـَُباِعدُُكْم ِمَن اجْلَنَِّة ِإال َقْد ََّنَيـْ
لُ  طَاُء وا يف الطََّلِب، َوال َْيِْمَلنَُّكُم اْسِتبْ اأَلِمنَي نـََفَث يف ُروِعي، أَنَُّه لَْيَس ِمْن نـَْفٍس مَتُوُت َحَّتَّ َتْستَـْويفَ ِرْزقـََها، فَاتَـُّقوا اَّللََّ، َوَأَجِْ

، فَِإنَُّه اَل يُْدَرُك َما ِعْنَد اَّللَِّ ِإال ِبطَاَعِتهِ  َهِقّي يف شعب اإِلميان " ِإالَّ أَنَُّه «الرِّْزِق َأْن َتْطُلُبوُه مبََعاِصي اَّللَِّ . َرَواُه يف شرح الّسنة َواْلبَـيـْ
 مَلْ َيْذُكْر: »َوِإنَّ ُروَح اْلُقُدِس«

 في شرح السنة.(  4111رقم: فيه انقطاعا. رجاله ثقات إال أن )شعيب:  * 
 

؟ قَاَل: »اَّللَُّ« َفَسَقَط السيُف من َيده    َويف ِرَوايَةِ   [ 703]   -   5305 َْسَاِعيِليِّ يف »َصِحيِحِه« فـََقاَل: َمْن مَيْنَـُعَك ِمينِّ َأِب َبْكٍر اإْلِ
؟«   «فَأخذ السَّْيَف فـََقاَل: »َمْن مَيْنَـُعَك ِمينِّ ُ َوَأيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ  ، قَاَل: اَل   .فـََقاَل: ُكْن َخرْيَ آِخٍذ. فـََقاَل: »َتْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

ُتُكْم ِمْن ِعْنِد َخرْيِ فـََقا  ،فَأََتى َأْصَحابَهُ   ، َفَخلَّى َسِبيَلهُ   ،َواَل َأُكوَن َمَع قـَْوٍم يـَُقاتُِلوَنكَ   ، َوَلِكينِّ ُأَعاِهُدَك َعَلى َأْن اَل أُقَاتَِلكَ  َل: ِجئـْ
 النَّاِس. َهَكَذا يف »كتاب احْلميِدي« و »الرايض« 

 ، وسنده صحيح.(390، 3/365األلباني: وأخرجه أحمد )* 
 

قَاَل    َوَعنْ   [ 704]  -  5310  " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَّيبَّ َصلَّى  َأنَّ  ُهَريـَْرَة  َأطَاُعوين َأِب  َعِبيِدي  َأنَّ  َلْو  َوَجلَّ:  َعزَّ  رَبُُّكْم 
ْعُهْم َصْوَت الرَّعِد ".  تـُُهُم اْلَمَطَر اِبللَّْيِل َوَأْطَلْعُت َعَلْيِهُم الشَّْمَس اِبلنـََّهاِر َومَلْ ُأَسِْ  َرَواُه َأمْحدأَلَْسَقيـْ

 َضِعيف( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 8708رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   
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أَتُُه قَاَل: َدَخَل رَُجٌل َعَلى َأْهِلِه فـََلمَّا رََأى َما هِبِْم ِمَن احْلَاَجِة َخَرَج ِإىَل اْلرَبِيَِّة فـََلمَّا رََأِت اْمرَ   َأِب ُهَريـَْرةَ   َوَعنْ   [705]   -   5311
َها َوِإىَل   ْت ِإىَل  التـَّنُّوِر َفَسَجَرْتُه ُثَّ قَاَلْت: اللَُّهمَّ اْرزُقْـَنا فـََنَظَرْت فَِإَذا اجْلَْفَنُة َقِد اْمَتََلَْت. قَاَل: َوَذَهبَ قَاَمْت ِإىَل الرََّحى فـََوَضَعتـْ

ئاا؟ قَاَلِت اْمَرأَتُُه: نَـ  ُتْم بـَْعِدي َشيـْ َعْم ِمْن رَبَِّنا َوقَاَم ِإىَل الرََّحى َفذُِكَر َذِلَك ِإىَل  التـَّنُّوِر فـََوَجَدْتُه ُِمَْتِلئاا. قَاَل: فـََرَجَع الزَّْوُج قَاَل: َأَصبـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َأَما ِإنَُّه َلْو مَلْ يـَْرفـَْعَها مَلْ تـََزْل َتدور ِإىَل يـَْوم اْلقِ   َرَواُه َأمْحد .َياَمة« النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

له أغاليط كما   -وإن روى له البخاري   -أبي بكر بن عياش فمن رجال البخاري، وهورجاله ثقات رجال الشيخين غير  )شعيب:  *  
كأنه يشير بذلك   4/500نص عليه بعض أهل العلم، منهم اإلمام أحمد، وهذا الحديث قد تفرد به، وأورده له الذهبي في "الميزان"  

 )األلباني: إسناده حسن.(.( مسند أحمدفي   10659 رقم: .إلى نكارته
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ الرِّْزَق لََيْطُلُب اْلَعْبَد َكَما َيطْ   َوَعْن َأِب   [ 706]   -  5312 ْرَداِء قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  . ُلُبُه َأَجُلُه«الدَّ
 . َرَواُه أَبُو نـَُعْيٍم يف احْلِْلية

 ( في صحيح الترغيب.(1703)األلباني: صحيح لغيره. رقم )  .(تقريب البغيةفي    1858رقم:  إسناده حسن.  :  تقريب البغيةمحقق  * )
 

 بَاب الرِّيَاء والسمعة   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن ََسََّع النَّاَس ِبعَ   [707]   -   5319 َع َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َمِلِه ََسََّع  َوَعن عبد هللا بن َعْمرو أَنَُّه َسَِ اَّللَّ

َهِقّي يف شعب اإْلِميَان .َوَصغََّرُه« ،َوَحقََّرهُ  ،ِبِه َأَساِمَع َخْلِقهِ   .َرَواُه اْلبَـيـْ
 )األلباني: صحيح.( في شعب اإليمان.( 6402رقم: إسناده فيه من لم أعرفه. : محقق الشعب* )

 

 ََثِبتٍ َوالدَّارِِميُّ َعْن َأاَبٍن َعْن زَْيِد ْبِن  [ 708]  -  5321
ُهَما:  من سنن الدارمي  نص احلديث*   ُ َعنـْ ،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأاَبَن ْبِن ُعْثَماَن، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َخَرَج زَْيُد ْبُن ََثِبٍت َرِضَي اَّللَّ

ُتُه،    ِمْن ِعْنِد َمْرَواَن ْبِن احْلََكِم، بِِنْصِف النـََّهاِر، قَاَل: فـَُقْلُت: َما َخَرَج َهِذهِ  السَّاَعَة ِمْن ِعْنِد َمْرَواَن ِإالَّ َوَقْد َسأََلُه َعْن َشْيٍء، فَأَتـَيـْ
ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »نَ  َع ِمنَّا َحِديثاا، َفَسأَْلُتُه، قَاَل: نـََعْم، َسأََليِن َعْن َحِديٍث َسَِ ُ اْمَرأا َسَِ َفَحِفظَُه ضََّر اَّللَّ
فْـَقُه ِمْنُه« »اَل يـَْعَتِقُد قـَْلُب ُمْسِلٍم َعَلى  فََأدَّاُه ِإىَل َمْن ُهَو َأْحَفُظ ِمْنُه، فـَُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه لَْيَس ِبَفِقيٍه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإىَل َمْن ُهَو أَ 

؟ قَاَل: »ِإْخاَلُص اْلَعَمِل، َوالنَِّصيَحُة ِلُواَلِة اأْلَْمِر، َوُلُزوُم اجْلََماَعِة، فَِإنَّ َثاَلِث ِخَصاٍل، ِإالَّ َدَخَل اجْلَنََّة«. قَاَل: قـُْلُت: َما ُهنَّ 
نـَْيا َوهِ   َدْعَوََتُْم حتُِيُط َمْن َورَاَءُهْم« ْلِبِه، َوََجََع َلُه َِشَْلُه، َوأَتـَْتُه الدُّ ُ ِغَناُه يف قـَ َي رَاِغَمٌة، َوَمْن  »َوَمْن َكاَنِت اآْلِخَرُة نِيـََّتُه، َجَعَل اَّللَّ

نَـْيِه، َومَلْ َيَْ  ُ َعَلْيِه َِشَْلُه، َوَجَعَل فـَْقَرُه َبنْيَ َعيـْ َيا نِيـََّتُه، فـَرََّق اَّللَّ نـْ َر َلُه«َكاِنِت الدُّ نـَْيا ِإالَّ َما ُقدِّ  تِِه ِمَن الدُّ
 ( في مسند أحمد.( 21590)شعيب: إسناده صحيح. رقم )  .(سنن الدارميفي  235رقم: . إسناده صحيح: الداراني)* 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »حبَسب    َوَعْن أََنسٍ   [709]   -   5326  ، ِمَن الشَّرِّ َأْن ُيَشاَر ِإلَْيِه اِبأْلََصاِبِع يف ِدينٍ   أمرئَعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِميَانِ  .َأْو ُدنـَْيا ِإالَّ َمْن َعَصَمُه اَّللَُّ«  .َرَواُه اْلبَـيـْ

 )األلباني: إسناده ضعيف.(  في شعب اإليمان.( 6579رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َيُكوُن يف آِخِر الزََّماِن َأقْـَواٌم ِإْخَواُن اْلعَ   َوَعْن ُمَعاذِ   [710]   -   5330 اَلنَِيِة ْبِن َجَبٍل َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َورَْهَبِة بـَْعِضِهْم من بعض«  ،قَاَل: »َذِلَك ِبَرْغَبِة بـَْعِضِهْم ِإىَل بـَْعضٍ  ؟وََكْيَف َيُكوُن َذِلكَ  ،َفِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  .السَّرِيَرِة«َأْعَداُء 

   .(المسندفي  22055رقم:  .إسناده ضعيف: شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوسلم يـَُقول: »من َصلَّى يـَُراِئي فـََقْد َأْشَركَ ْبِن َأْوٍس قَاَل:    َوَعْن َشدَّادِ   [ 711]  -  5331 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ، َسَِ
 َوَمْن َتَصدََّق يـَُراِئي فـََقْد َأْشَرَك« َرَواُُهَا َأمْحد ،َوَمْن َصاَم يـَُراِئي فـََقْد َأْشَركَ 

  (* جزء من حديث طويل. .المسندفي  17140رقم:  .إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب: شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَقُ  َوَعْنهُ  [ 712]  -  5332 ْعُت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ وُل َفذََكْرتُُه أَنَُّه َبَكى َفِقيَل َلُه: َما يـُْبِكيَك؟ قَاَل: َشْيٌء َسَِ
  ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْركِ فَأَْبَكاين َسَِ َوالشَّْهَوِة اخْلَِفيَِّة« قَاَل: قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ،َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقول: »َأخَتوَُّف على أميِت الشِّ

ُْم اَل يـَْعُبُدوَن َِشْساا َواَل َقَمراا َواَل َحَجراا َواَل  َوَلِكْن يـَُراُؤوَن ِبَِْعَماهِلِْم. َوالشَّْهَوُة  ،َوثـَنااأَُتْشِرُك أُمَُّتَك ِمْن بـَْعِدَك؟ قَاَل: »نـََعْم َأَما ِإَّنَّ
ميَان .فـَتَـْعِرَض َلُه َشْهَوٌة ِمْن َشَهَواتِِه فـََيرْتَُك َصْوَمُه«  ،اخْلَِفيَُّة َأْن ُيْصِبَح َأَحُدُهْم َصائِماا َهِقّي يف شعب اإْلِ  . َرَواُه اْلبَـيـْ

 ( في مسند أحمد.( 17120)شعيب: إسناده ضعيف جدا. رقم ) .(في شعب اإليمان 6411رقم: إسناده حسن. : محقق الشعب* )
 

ْرُك اأْلَْصَغرُ   َوَعن حَمُْمود  [713]  -   5334 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الشِّ « بن لبيد َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ْرُك اأْلَْصَغُر؟ قَاَل: »الرِّاَيُء«قالول: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَما   ميَانِ   .الشِّ َهِقيُّ يف »ُشَعِب اإْلِ ُ هَلُْم يـَْوَم   «:َرَواُه َأمْحَُد. َوزَاَد اْلبَـيـْ " يـَُقوُل اَّللَّ

نـَْيا فَاْنظُُروا َهلْ  ُتْم تـَُراُؤوَن يف الدُّ   ُتَُِدوَن ِعْنَدُهْم َجَزاءا َوَخرْياا؟ "جُيَاِزي اْلِعَباَد ِبَِْعَماهِلِْم: اْذَهُبوا ِإىَل الَِّذيَن ُكنـْ
 في الشعب( 6412)محقق الشعب: إسناده حسن. رقم: .(  مسند أحمدفي  23630رقم: حديث حسن. )شعيب: * 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َوَعْن َأِب   [ 714]  -   5335 »َلْو َأنَّ رَُجالا َعِمَل َعَمالا يف َصْخَرٍة  َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َة َخَرَج َعَمُلُه ِإىَل النَّاِس َكائِنا َما َكاَن«  اَل اَبَب هَلَا َواَل َكوَّ

 )األلباني: إسناده ضعيف.( .( في شعب اإليمان 6541رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َكاَنْت َلُه َسرِيَرٌة َصاحِلَةا َأْو َسيَِّئةا بن َعفَّان    َوَعن ُعْثَمان  [ 715]  -  5336 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َها رَِداءا يـُْعَرُف ِبِه«  ُ ِمنـْ  َأْظَهَر اَّللَّ

 )األلباني: إسناده ضعيف جدا.(.( في شعب اإليمان 6543رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

َا َأَخاُف َعَلى َهِذِه اأْلُمَِّة ُكلَّ ُمَنا  َوَعن عمر  [716]  -   5337 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »ِإَّنَّ ِفٍق يـََتَكلَُّم بن اخْلَطَّاِب َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَانِ  ،اِبحلِْْكَمةِ  َهِقيُّ اأْلََحاِديَث الثَّاَلثََة يف ُشَعِب اإْلِ  .َويـَْعَمُل اِبجْلَْوِر« َرَوى اْلبَـيـْ

 (.لم أقف على إسناده)األلباني: .( في شعب اإليمان 1641رقم: إسناده فيه من لم أعرفه. : محقق الشعب* )
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    َوَعن  [717]   -   5338 ُ تـََعاىَل: ِإيّنِ َلْسُت ُكلَّ َكاَلِم املهاجِر بِن حبيٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ " قَاَل اَّللَّ
َرَواُه    َصْمَتُه مَحْداا يل َوَوقَاراا، َوِإْن مَلْ يـََتَكلَّْم "  احْلَِكيِم أَتـََقبَُّل، َوَلِكينِّ أَتـََقبَُّل َُهَُّه َوَهَواُه، فَِإْن َكاَن َُهُُّه َوَهَواُه يف طَاَعيِت، َجَعْلتُ 

 الدَّارِميّ 
 َضِعيف( األلباني: إسناده  )  في سنن الدارمي.(  258  رقم:  .إسناده ضعيف صدقة بن عبد هللا ضعيف والحديث مرسل* )الداراني:  

 

 بَاب الْبكاء وَالْخَوْف   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَمَرين َربِّ بِِتْسٍع: َخْشَيِة اَّللَِّ يف  َعْن َأِب  و   [718]   -  5358 رِّ َواْلَعاَلنَِيِة ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ السِّ

َعيِن َوُأْعِطي َمْن َحَرَميِن َوَأْعُفو َعمَّْن ظََلَميِن َوَأْن وََكِلَمِة اْلَعْدِل يف اْلَغَضِب َوالرَِّضى َواْلَقْصِد يف اْلَفْقِر َواْلِغََن َوَأْن َأِصَل َمْن َقطَ 
 َيُكوَن َصْميِت ِفْكراا َونُْطِقي ِذْكراا َوَنَظِري ِعرْبَةا َوآُمُر اِبْلُعْرِف »َوِقيَل« اِبْلَمْعُروِف " َرَواُه رزين 

 رواه رزين.* 
 

 بَاب تغري النَّاس   
َما َظَهَر اْلُغُلوُل يف قـَْوٍم َقطُّ ِإالَّ أُْلِقَي يف قـُُلوهِبُِم الرُّْعُب، َواَل َفَشا الزِّاَن يف قـَْوٍم َقطُّ َعبَّاس قَاَل: »  َعن اْبن   [ 719] - 5370

ُهُم الرِّْزُق. َواَل   َحَكَم قـَْوٌم ِبَغرْيِ احْلَقِّ ِإالَّ َفَشا ِفيِهُم الدَُّم. ِإالَّ َكثـَُر ِفيِهُم اْلَمْوُت، َواَل نـََقَص قـَْوٌم اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإالَّ ُقِطَع َعنـْ
ُ َعَلْيِهُم اْلَعُدوَّ   َرَواُه َمالك  .«َواَل َخرَتَ قـَْوٌم اِبْلَعْهِد ِإالَّ َسلََّط اَّللَّ

 الموطأ.( 1077رقم: صحيح لغيره. * )الهاللي: 
 

 بَاب الْإِنْذَار والتحذير   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    [720]   -  5376  ،5375 َهَذا اأْلَْمَر َبَدَأ   ِإنَّ »َوَعْن َأِب ُعبَـْيَدَة َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َحْربَةا، َوَفَساداا يف اأْلَْرِض، َيْسَتِحلُّوَن احْلَرِيَر، َرمْحَةا، َونـُبَـوَّةا، ُثَّ َيُكوُن َرمْحَةا، َوِخاَلَفةا، ُثَّ َكاِئٌن ُمْلكاا َعُضوضاا، ُثَّ َكاِئٌن ُعتَـوًّا، وَ 
ميَانِ  َوَجلَّ«َواخْلُُموَر، َواْلُفُروَج، يـُْرزَُقوَن َعَلى َذِلَك، َويـُْنَصُروَن َحَّتَّ يـُْلَقى هللَا َعزَّ  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  .َرَواُه اْلبَـيـْ

   لشعب.( في ا 5228رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:    [ 721]   -  5377 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل زَْيٌد: يـَْعيِن   -" ِإنَّ َأوََّل َما يُْكَفأُ  َوَعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َسَِ
ْساَلَم   اَنُء يـَْعيِن اخْلَْمَر ". َفِقيَل: َكْيَف    -يف اإْلِ ُ ِفيَها َما َبنيََّ؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َكَما يُْكَفأُ اإْلِ اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَقْد َبنيََّ اَّللَّ

َها فـََيْسَتِحلُّوََّنَا«  َرَواُه الدَّارِِميُّ   .َوَسلََّم: »ُيَسمُّوََّنَا ِبَغرْيِ اَسِْ
   في سنن الدارمي.(  2145رقم:  .إسناده حسن* )الداراني: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َتُكوُن النـُّبـُوَّةُ   [722]  -   5378 ِفيُكْم َما   َعن النـُّْعَمان بن بشري َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َأْن َتُكونَ  ُ تـََعاىَل   ،َشاَء اَّللَّ َهاِج ا،  ُثَّ يـَْرفـَُعَها اَّللَّ ُ َأْن َتُكونَ ُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفةا َعَلى ِمنـْ ِة َما َشاَء اَّللَّ ُ تـََعاىَل   ،لنـُّبـُوَّ ُثَّ   ،ُثَّ يـَْرفـَُعَها اَّللَّ
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ُ َأْن َتُكونَ  ُ تـََعاىَل   ،َتُكوُن ُمْلكاا َعاضًّا فـََتُكوُن َما َشاَء اَّللَّ ُ َأْن يَ   ، ُثَّ يـَْرفـَُعَها اَّللَّ ُثَّ    ، ُكونَ ُثَّ َتُكوُن ُمْلكاا َجرْبِيَّةا فـََيُكوُن َما َشاَء اَّللَّ
ُ تـََعاىَل  َهاِج نـُبـُوٍَّة« ُثَّ َسَكَت قَاَل َحِبيٌب: فـََلمَّا قَاَم ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز كَ   ،يـَْرفـَُعَها اَّللَّ تَـْبُت ِإلَْيِه هِبََذا ُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفةا َعَلى ِمنـْ

ُه َوقـُْلُت: َأْرُجو َأْن َتُكونَ  َفُسرَّ ِبِه َوَأْعَجَبُه يـَْعيِن ُعَمُر ْبُن َعْبِد    ، َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي بـَْعَد اْلُمْلِك اْلَعاضِّ َواجْلرَْبِيَّةِ   احْلَِديِث ُأذَكُِّرُه ِإايَّ
َهِقّي يف َداَلِئل النـُّبـُوَّة   . اْلَعزِيِز. َرَواُه َأمْحد َواْلبَـيـْ

 حسن( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 18406رقم: إسناده حسن. * )شعيب:   
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 كتاب الْفِتَن 
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 بَاب أَشْرَاط السَّاعَة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َباَلءا ُيِصيُب َهِذِه اأْلُمََّة َحَّتَّ اَل    َوَعنْ   [723] -  5457 جيََِد الرَُّجُل َأِب َسِعيٍد قَاَل: ذََكَر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ رَُجالا ِمْن ِعرْتيت َوَأْهِل بـَْييِت فـََيْمََلُ ِبِه اأْلَْرضَ  َعُث اَّللَّ  ِقْسطاا َوَعْدالا َكَما ُمِلَئْت ظُْلماا َوَجْوراا يـَْرَضى َمْلَجأا يـَْلَجأُ ِإلَْيِه ِمَن الظُّْلِم فـَيَـبـْ
ئاا ِإالَّ َأْخَرَجْتُه َعْنُه َساِكُن السََّماِء َوَساِكُن اأْلَْرِض اَل َتدَُع السََّماُء مِ  ئاا ِإالَّ َصبـَّْتُه ِمْدرَاراا َواَل َتدَُع اأْلَْرُض ِمْن نـََباَِتَا َشيـْ ْن َقْطرَِها َشيـْ

 َرَواهُ  .َحَّتَّ يـََتَمَنَّ اأْلَْحَياُء اأْلَْمَواَت يَِعيُش يف َذِلَك سبَع ِسِنني َأو َثاَن ِسِنني َأو تسع ِسِنني« 
أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين )شعيب: فيه  .(  ، وقال الذهبي: سنده مظلم4/465الفتن    رواه الحاكم بنحوه في)*  

 ( ( في تخريج شرح السنة.4280. رقم )متروك ومنهم من كذبه
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »  َوَعنْ   [724]  -   5461 رَأَيـُْتُم الرَّااَيِت السُّوَد َقْد َجاَءْت ِمْن ِقَبِل ِإَذا  ثـَْواَبَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ يف »َداَلِئل النبوَّة«  .«ُخَراَساَن، فَْأُتوَها؛ فَِإنَّ ِفيَها َخِليَفَة هللِا اْلَمْهِديَّ   َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـيـْ

 َضِعيف( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 22387رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   
 

َ ِفيَها فَاْهَتمَّ ِبَذِلَك َُهًّا  َوَعْن َجاِبرِ   [ 725]  -  5463 َشِديداا   ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: فُِقَد اجْلََراُد يف َسَنٍة ِمْن ِسيِن ُعَمَر الَّيِت تـُُويفِّ
ئاا فََأََتُه الرَّاِكُب الَِّذي ِمْن قبل اْليمن  فـَبَـَعَث ِإىَل اْليمن رَاِكباا وراكبا ِإىَل اْلعرق َورَاِكباا ِإىَل   الشَّاِم َيْسَأُل َعِن اجْلََراِد َهْل ُأِرَي ِمْنُه َشيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:    ،فـََلمَّا رَآَها ُعَمُر َكربََّ   ، بني َيَدْيهِ   بقبضة فنثرها ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َ  »َوقَاَل َسَِ َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق أَْلَف ِإنَّ اَّللَّ
َها يف اْلَبْحرِ  ْلِك   ، فَِإنَّ َأوََّل َهاَلِك َهِذِه اأْلُمَِّة اجْلََرادُ   ، َوَأْربـَُعِماَئٍة يف اْلرَبِّ   ، أُمٍَّة ِستُِّماَئٍة ِمنـْ فَِإَذا َهَلَك اجْلََراُد تـََتابـََعِت اأْلَُمُم َكِنظَاِم السِّ

َهِقيُّ يف « ميَاِن " . َرَواُه اْلبَـيـْ  ُشَعِب اإْلِ
   في الشعب.(  9659رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

 بَابُ الْعَلَامَاتِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ وَذِكْرِ الدَّجَّالِ 
َعَلْيِه َوَسلََّم: »  َوَعن َأَسَاء  [726]  -  5489  ُ مَيُْكُث الدَّجَّاُل يف اأَلْرِض بنت يزِيد بن السَّكن قَاَلْت: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

 . َرَواُه يف َشْرِح السُّنَّةِ  .«َعَفِة يف النَّارِ َأْربَِعنَي َسَنةا، السََّنُة َكالشَّْهِر، َوالشَّْهُر َكاجْلُُمَعِة، َواجْلُُمَعُة َكاْليَـْوِم، َواْليَـْوِم َكاْضِطَراِم السَّ 
 .(  في شرح السنة 4264رقم: إسناده ضعيف. : شعيب* )

 

َبُع الدَّجَّاَل ِمْن    َوَعنْ   [ 727]   -   5490 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »يـَتـْ ُعوَن أَْلفاا  َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ أُمَّيِت َسبـْ
يَجاُن«  َرَواُه يف شرح الّسنة  . َعَلْيِهُم السِّ

 .(  في شرح السنة  4265رقم: إسناده ضعيف جدا. : شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف بـَْييِت َفذََكَر الدَّجَّاَل فـََقاَل:   َوَعن [ 728]  -  5491 " ِإنَّ َبنْيَ أَساَء بنِت يزيَد قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِسُك السََّماُء ثـُُلَثْي َقْطرَِها َواأْلَْرُض ثـُلَُثْي  َيَدْيِه َثاَلث ِسِنني سنة متسلك السََّماُء ِفيَها ثـُُلَث َقْطرَِها َواأْلَْرُض ثـُُلَث نـََباَِتَا. َوالثَّانَِيُة متُْ 
َقى َذاُت ِظْلٍف وَ  اَل َذاُت ِضْرٍس ِمَن اْلبَـَهائِِم ِإالَّ َهَلَك َوِإنَّ نـََباَِتَا. َوالثَّالَِثُة متُِْسُك السََّماُء َقْطَرَها ُكلَُّه َواأْلَْرُض نـََباََتَا ُكلَُّه. َفاَل يـَبـْ
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َنِتِه أَنَُّه َيَْيت اأْلَْعَراِبَّ فـَيَـُقوُل: َأرَأَْيَت ِإْن َأْحيَـْيُت َلَك ِإِبَلَك أََلْسَت تـَْعَلُم َأيّنِ رَبُّكَ ِمْن َأَشدِّ فِ  ؟ فـَيَـُقوُل بـََلى فـَُيَمثُِّل َلُه الشَّْيطَاَن تـْ
َوَيَْيت الرَُّجَل َقْد َماَت َأُخوُه َوَماَت أَبُوُه فـَيَـُقوُل: َأرَأَْيَت ِإْن َأْحيَـْيُت   حَنَْو ِإِبِلِه َكَأْحَسِن َما َيُكوُن ُضُروعاا َوَأْعَظِمِه َأْسِنَمةا ". قَاَل: " 

َرُسوُل اَّللَِّ َو َأِخيِه ". قَاَلْت: ُثَّ َخَرَج  َلَك َأاَبَك َوَأَخاَك أََلْسَت تـَْعَلُم َأيّنِ رَبَُّك؟ فـَيَـُقوُل: بـََلى فـَُيَمثُِّل لَُه الشََّياِطنَي حَنَْو أَبِيِه َوحنَْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم حِلَاَجِتِه ُثَّ رََجَع َواْلَقْوُم يف اْهِتَماٍم َوَغمٍّ ِمَّا َحدَّثـَُهْم. قَاَلْت: فَ  َأَخَذ ِبَلْحَميتَِ اْلَباِب فـََقاَل: »َمْهَيْم َأَْسَاُء؟«  َصلَّى اَّللَّ

كل   ا ِبذِْكِر الدَّجَّاِل. قَاَل: »ِإْن خَيُْرْج َوَأاَن َحيٌّ فََأاَن َحِجيُجُه َوِإالَّ فِإنَّ َربِّ خليفيت علىقـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َلَقْد َخَلْعَت َأْفِئَدتـَنَ 
َمِئٍذ؟ قَاَل: »جُيْزِئـُُهْم َما جُيِْزُئ َأْهَل ُمْؤِمِننَي يـَوْ ُمْؤِمٍن« فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َواَّللَِّ ِإانَّ لَنَـْعِجُن َعِجينَـَنا َفَما ََنِْبُزُه َحَّتَّ جَنُوَع َفَكْيَف اِبلْ 

 َرَواُه َأمْحد  .السماِء من التسبيِح والتقديِس«
، فأنا حجيُجه ": صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف َشْهر بن حوشب، وبقية * )شعيب:    ال وأنا حيٌّ جَّ قوله: "إن يخرج الدَّ

 َضِعيف(وهو  َشْهر بن حوشبفيه )األلباني:  في مسند أحمد.( 27580رقم: رجاله ثقات. 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »خَيُْرُج الدَّجَّاُل َعَلى مِحَاٍر َأْقَمَر َما َبنْيَ أُ   َوَعْن َأِب   [729]   -  5493 ُعوَن ُهَريـَْرَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ ُذنـَْيِه َسبـْ
َهِقيُّ يف ِكَتاِب اْلبَـْعِث َوالنُُّشورِ  .اَبعاا«  . َرَواُه اْلبَـيـْ

 األلباني: إسناده ضعيف جدا.( )* 
 

 بَاب قصَّة ابْن الصياد   
ُنُه، طَاِلَعٌة  َأنَّ    ،َوَعْن َجاِبرٍ   [ 730]  -  5504 اَنبُُه، فََأْشَفَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اْمَرَأةا ِمَن اْليَـُهوِد اِبْلَمِديَنِة َوَلَدْت ُغالماا َِمُْسوَحٌة َعيـْ

، َهَذا أَبُو اْلَقاِسِم، َفَخَرَج ِمَن هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيُكوَن الدَّجَّاَل، فـََوَجَدُه حَتَْت َقِطيَفٍة يـَُهْمِهُم، فَآَذنـَْتُه أُمُُّه، فـََقاَلْت: ايَ   َعْبَد اَّللَِّ
ُ! َلْو تـَرََكْتُه لََبنيََّ«، ُثَّ قَاَل: »اَيْبَن الصَّ اْلَقِطيَفِة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  اِئِد َما تـََرى؟« قَاَل:   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما هَلَا قَاتـََلَها اَّللَّ

اْئَذْن يل اَي َرُسوَل   :فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابِ   ،رَ َفذََكَر ِمْثَل َمْعََن َحِديِث اْبِن ُعمَ   ..َأَرى َحقًّا، َوَأَرى اَبِطال، َوَأَرى َعْرشاا َعَلى اْلَماِء.
َلهُ  َا َصاِحُبُه ِعيَسى اْبُن َمْرَيََ فـََقاَل    ، اَّللَِّ فََأقْـتـُ ، َوِإال َيُكْن  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإْن َيُكْن ُهَو، فـََلْسَت َصاِحَبُه، ِإَّنَّ

 فـََلْيَس َلَك َأْن تـَْقُتَل رَُجال ِمْن َأْهِل اْلَعْهِد«. ُهَو، 
 َرَواُه يف شرح الّسنة  قَاَل: فـََلْم يـََزْل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْشِفقاا أَنَُّه الدَّجَّاُل.

)األلباني: فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس. .(  في شرح السنة  4274رقم:  فيه تدليس ابن الزبير، وبقية رجاله ثقات.  :  شعيب* )
) 

 

 بَاب نزُول عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام   
َعَلْيِه َوَسلََّم: »يـَْنِزُل ِعيَسى بن َمْرََيَ ِإىَل اأْلَرْ   [731]   -  5508  ُ ِض َعن عبد هللا بن َعْمرو قال: قال َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يَسى بن َمْرََيَ يف َقرْبٍ َواِحٍد َبنْيَ َأََب َبْكٍر  عِ فـَيَـتَـَزوَُّج َويُوَلُد َلُه َومَيُْكُث ََخْساا َوَأْربَِعنَي َسَنةا ُثَّ مَيُوُت فـَُيْدَفُن َمِعي يف َقرْبِي فأقوم َأان وَ 
 َرَواُه اْبُن اجْلَْوِزيِّ يف ِكَتاِب اْلَوفَاءِ  .َوُعَمَر«

 ( وقال: منكر. 6562لم أقف على إسناده، وأورده في الضعيفة برقم : األلباني)* 
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 بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ وَأَنَّ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَت قِيَامَته   
َيا َمَثُل ثـَْوٍب ُشقَّ ِمنْ   [732]  -   5515 نـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمَثُل َهِذِه الدُّ  ، َأوَِّلِه ِإىَل آِخرِهِ َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َقِطَع« ،ْيٍط يف آِخرِهِ فـََبِقَي ُمتَـَعلِّقاا ِبَ  ميَانِ  .فـَُيوِشُك َذِلَك اخْلَْيُط َأْن يـَنـْ َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  .َرَواُه اْلبَـيـْ
   في الشعب.(  9759رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



165 

 

 

 

 

 

 

 كتاب أَحْوَال الْقِيَامَة وبدء الْخلق 
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 بَاب النفخ فِي الصُّور   
رزين اْلعقيِلّي قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكْيَف يُِعيُد هللا اخْللق؟ َما آيَُة َذِلَك يف َخْلِقِه؟ قَاَل: »َأَما    َوَعن أب [733]  -  5531

ُ اْلَمْوَتى} قَاَل: " فَِتْلَك آيَُة اَّللَِّ يف خلقه    ،ُثَّ َمَرْرَت ِبِه يـَْهتَـزُّ َخِضراا؟« قـُْلُت: نـََعمْ   ، َمَرْرَت ِبَواِدي قـَْوِمَك َجْدابا  { َكَذِلك ْييي اَّللَّ
 َرَواُه رزين 

   (في سنده ضعف، وبعضهم يحسنه. )األلباني: .( في مسند أحمد 16192رقم: . إسناده ضعيف: شعيب* )
 

 بَاب الْحساب وَالْقصاص وَالْمِيزَان     
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل يف بـَْعِض َصاَلتِِه:  َعاِئَشةَ   َوَعنْ   [ 734]   -  5562 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اللَُّهمَّ َحاِسْبيِن ِحَساابا   قَاَلْت: َسَِ

ِإنَُّه َمْن نُوِقَش احلَِْساَب يـَْوَمِئٍذ اَي َعاِئَشة   ،احلَِْساُب اْلَيِسرُي؟ قَاَل: »َأْن يـَْنظَُر يف ِكَتابه فيتجاوز َعْنهُ َيِسرياا " قـُْلُت: اَي َنيبَّ اَّللَِّ َما  
 َرَواُه َأمْحد .هلك«

"اللَّهمَّ حاِسْبني حسابا يسيرًا" فهذه حديث صحيح دون قوله: سمعُت النبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يقول في صالته:    * )شعيب: 
د بها محمد بن اسحاق وقد قال الذهبي في "الميزان": وما تفرد به فيه نكارة. )األلباني:   في مسند أحمد.(  24215رقم:    الزيادة تفرَّ

 ( إسناده جيد
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: َأْخرِبْين َمْن يـَْقَوى َعَلى  َوَعْن َأِب  [735]  - 5563 اْلِقَياِم يـَْوَم َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ أَنَُّه أََتى َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ:    َعَلى اْلُمْؤِمِن َحَّتَّ َيُكوَن َعَلْيِه َكالصَّاَلِة ؟ فـََقاَل: »خُيَفَّفُ   { يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس لربِّ اْلَعاملني} اْلِقَياَمِة الَِّذي قَاَل اَّللَّ

 اْلَمْكُتوبَة«
 يراجع ما بعده.* 

 

َعْن    َوَعْنهُ   [736]  -   5564 َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  ُسِئَل  سنةٍ } قَاَل:  ألف  ََخِْسنَي  ِمْقَدارُُه   { يـَْوٍم َكاَن 
ِإنَُّه لَُيَخفَُّف َعَلى اْلُمْؤِمِن َحَّتَّ َيُكوَن َأْهَوَن َعَلْيِه ِمَن الصَّاَلِة اْلَمْكُتوبَِة ُيَصلِّيَها   ، اْليَـْوِم؟ فـََقاَل: »َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدهِ َما ُطوُل َهَذا  

نـَْيا« َهِقيُّ يف ِكَتاِب اْلبَـْعِث َوال  .يف الدُّ  . نُُّشورِ َرَواُُهَا اْلبَـيـْ
 (في مسند أحمد.( 11717. رقم )إسناده ضعيف)شعيب:  (األلباني: رواه أحمد بإسناد ضعيف)* 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    َوَعن َأَسَاء  [ 737]   -  5565 ُْيَْشُر النَّاُس يف َصِعيٍد َواِحٍد يـَْوَم اْلِقَياَمة »بنت يزِيد َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُلوَن اجْلَنََّة ِبَغرْيِ ِحَساٍب ُثَّ فينادي مناٍد فـَيَـُقول: أَْيَن الَِّذيَن َكاَنْت تـََتَجاىَف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع؟ فـَيَـُقوُموَن َوُهْم قَِليٌل فـََيْدخُ 

َهِقيُّ يف َساِب«احلِْ يُؤمر لَسائِر النَّاِس ِإىَل  ميَان . َرَواُه اْلبَـيـْ  .ُشَعِب اإْلِ
 ( في ضعيف الترغيب.(356)األلباني: إسناده ضعيف. رقم )   في الشعب.(  2974رقم: إسناده ضعيف... : محقق الشعب* )
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 بَاب الْحَوْض والشفاعة   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال:    َوَعنِ   [ 738]   -  5596 ِقيَل َلُه: َما اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد؟ قَاَل: " َذاَك يـَْوٌم  اْبِن َمْسُعوٍد َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ تـََعاىَل َعَلى ُكْرِسيِِّه يَِئطُّ َكَما يَِئطُّ الرَّْحُل اجْلَِديُد ِمْن َتَضايُِقِه ِبِه، َوُهَو َكَسعَ  ِة َما َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض، َوجُيَاُء ِبُكْم ُحَفاةا، يـَْنِزُل اَّللَّ
تـََعاىَل: اْكُسوا َخِليِلي، فـَيـُْؤَتى ِبَرْيطَ   ُ ، فـََيُكوُن َأوََّل َمْن يُْكَسى ِإبـَْراِهيُم، يـَُقوُل اَّللَّ َتنْيِ بـَْيَضاَوْيِن ِمْن ِراَيِط اجْلَنَِّة، ُثَّ ُعَراةا، ُغْرالا

 . َرَواُه الدَّارِميّ أْثرِِه، ُثَّ َأُقوُم َعْن ميَِنِي اَّللَِّ َمَقاماا يـَْغِبُطيِن اأْلَوَُّلوَن َواآْلِخُروَن "ُأْكَسى َعَلى 
)األلباني:   في سنن الدارمي.(   2842رقم:    .إسناده ضعيف جدا عثمان بن عمير قال أحمد والبخاري: منكر الحديث* )الداراني:  

 إسناده ضعيف.( 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ وَعَدين َأن يْدخل اجلنَة من أُميت َوَعْن أََنسٍ  [ 739]  -  5603  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: زِْداَن اَي  ،َفَحثَا ِبَكفَّْيِه َوََجََعُهَما «َوَهَكَذا»  :قَالَ  ،زِْداَن اَي َرُسوَل اَّللَِّ  : فـََقاَل أَبُو َبْكرٍ  ، أربعمائِة أَْلٍف ِباَل ِحَساٍب«

ُ ُكلََّنا اجْلَنََّة؟ فـََقاَل ُعَمُر: ِإنَّ   ،َدْعَنا اَي أبكر  :فـََقاَل ُعَمرُ   ، «َوَهَكَذا»قَاَل:    ، َرُسوَل اَّللَِّ  فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: َوَما َعَلْيَك َأْن يُْدِخَلَنا اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َصَدَق ُعَمُر«  ، زَّ َوَجلَّ ِإْن َشاَء َأْن يُْدِخَل َخْلَقُه اجْلَنََّة ِبَكفٍّ َواِحٍد فـََعلَ اَّللََّ عَ  َرَواُه يف شرح   .فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
 الّسنة

 )األلباني: إسناده صحيح.(.( في شرح السنة 4335رقم: إسناده صحيح. : شعيب* )
 

 اجلنة وَأَهْلهَا   بَاب صفة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  َعنْ  [ 740]  - 5652 ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـتَِّكُئ يف اجْلَنَِّة َسْبِعنَي َسَنةا قـَْبَل َأْن َأِب َسِعيٍد َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها ُتِضيُء مَ يـََتَحوََّل، ُثَّ ََتْتِيِه اْمَرأَتُُه، فـََتْضِرُب  َها َأْصَفى ِمَن اْلِمْرآِة، َوِإنَّ َأْدََّن ُلْؤُلَؤٍة َعَليـْ ا َبنْيَ َعَلى َمْنِكبَـْيِه، فـَيَـْنظُُر َوْجَهُه يف َخدِّ
ُعوَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، فـَُتَسلُِّم َعَلْيِه، قَاَل: َفرَيُدُّ السَّاَلَم، َوَيْسَأهُلَا َمْن أَْنِت؟ َوتـَُقوُل: َأاَن   َها َسبـْ ِمَن اْلَمزِيِد، َوِإنَُّه لََيُكوُن َعَليـْ

، َأْداَنَها ِمْثُل النـُّْعَماِن ِمنْ  َها ِمَن التِّيَجاِن، ِإنَّ أَ   ثـَْوابا ُفُذَها َبَصُرُه، َحَّتَّ يـََرى ُمخَّ َساِقَها، ِمْن َورَاِء َذِلَك، َوِإنَّ َعَليـْ ْدََّن  ُطوََب، فـَيَـنـْ
َها لَ   ". َرَواُه َأمْحد ُتِضيُء َما َبنْيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ ُلْؤُلَؤٍة َعَليـْ

 ( .علة الحديث دراج وهو صاحب مناكير)األلباني:  في مسند أحمد.( 11715رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه    َوَعنْ   [ 741]  -  5654   ،َوَسلََّم: أَيـََناُم َأْهُل اجْلَنَِّة؟ قَاَل: »النـَّْوُم َأُخو اْلَمْوتِ َجاِبٍر قَاَل: َسَأَل رَُجٌل َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان . َواَل مَيُوُت َأْهُل اجلنِة«  . رواُه البيهقيُّ يف شعب اإْلِ

 َضِعيف(األلباني: إسناده )  في الشعب.( 4416رقم: رجاله ثقات. : محقق الشعب* )
 

 اهلل تَعَالَى   بَاب رؤية 
ا انظرة(   [742] -  5663 َفِقيَل: قـَْوٌم يـَُقوُلوَن: ِإىَل ثـََواِبِه. فـََقاَل َماِلٌك: َكَذبُوا    وُسئل َمالك بن أَنٍس َعن قـَْوله تـََعاىَل )ِإىل رهبِّ

ُْم َعْن َرهبِِّْم يـَْوَمِئٍذ حملجوبونَ } فَأَْيَن ُهْم َعْن قـَْولُُه تـََعاىَل:   َوقَاَل:    ،ُروَن ِإىَل اَّللَِّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِبَِْعُيِنِهمْ النَّاُس يـَْنظُ   :قَاَل َماِلكٌ   ؟{ َكالَّ ِإَّنَّ
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اْلِقَياَمةِ  يـَْوَم  ُْم  َرهبَّ اْلُمْؤِمُنوَن  يـََر  مَلْ  اِبحلَِْجابِ   ، َلْو  اْلَكفَّاَر   ُ اَّللَّ  ِ يـَُعريِّ حملجو } فـََقاَل    ، مَلْ  يـَْوَمِئٍذ  َرهبِِّْم  َعْن  ُْم  ِإَّنَّ  { بونَكالَّ 
 . نةَرَواُه يف شرح السّ 

 (  وهو مقطوع من كالم مالك بن أنس .في شرح السنة 4393قبل الحديث رقم * )
 

 النار وَأَهْلهَا   بَاب صفة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »  َوَعْن أََنسٍ   [ 743]   -   5685 فـَتَـَباَكْوا، فَِإنَّ َأْهَل ََيَيُـَّها النَّاُس، اْبُكوا، فَِإْن مَلْ َتْسَتِطيُعوا  َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

َقِطَع الدُُّموعُ  َا َجَداِوُل َحَّتَّ تـَنـْ َماُء، فـَتَـْقَرُح اْلُعُيوُن، فـََلْو  النَّاِر يـَْبُكوَن يف النَّاِر َحَّتَّ َتِسيَل ُدُموُعُهْم يف ُوُجوِهِهْم، َكَأَّنَّ ، فـََتِسيُل الدِّ
 . ُه يف شرح الّسنةَرَوا  .« َأنَّ ُسُفناا ُأْرِخَيْت ِفيَها جَلََرتْ 

 .(  في شرح السنة 4418رقم: إسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي. : شعيب* )
 

َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:    َوَعنِ   [ 744]   -  5687  ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ »أَْنَذْرُتُكُم النَّاَر، أَْنَذْرُتُكُم النـُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي قَاَل: َسَِ
يَصٌة َكاَنْت َعَلْيِه ِعْنَد  النَّاَر، أَْنَذْرُتُكُم النَّاَر« َفَما زَاَل يـَُقوهُلَا َحَّتَّ َلْو َكاَن يف َمَقاِمي َهَذا، َلَسِمَعُه َأْهُل   السُّوِق، َحَّتَّ َسَقَطْت َخَِ

 َرَواُه الدَّارِميّ  .رِْجَلْيهِ 
 َصِحيح( األلباني: إسناده ) في سنن الدارمي.( 2854رقم:  .إسناده جيد* )الداراني: 

 

ُ    َوَعن  [745]  -  5689 َهبُ أب بُردَة َعْن أَبِيِه َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ يسكُنه   ،َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ يف َجَهنََّم َلَواِدايا يـَُقاُل َلُه: َهبـْ
 كلُّ جبَّاٍر " َرَواُه الدَّارِميّ 

 َضِعيف( األلباني: إسناده )  في سنن الدارمي.( 2858رقم:  .إسناده ضعيف* )الداراني: 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    َعِن اْبنِ   [ 746]   -   5690  َأْهُل النَّاِر يف النَّاِر، َحَّتَّ ِإنَّ َبنْيَ َشْحَمِة ُأُذنِ   »يـَْعظُمُ ُعَمَر َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُعوَن ِذرَاعاا، َوِإنَّ ِضْرسَ   ُأُحٍد«ُه ِمْثُل َأَحِدِهْم ِإىَل َعاتِِقِه َمِسريََة َسْبِع ِماَئِة َعاٍم، َوِإنَّ ِغَلَظ ِجْلِدِه َسبـْ

 )األلباني: فيه ضعيفان.( .(المسندفي  4800رقم:  .إسناده ضعيف: شعيب* )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَّ يف النَّاِر َحيَّ   َوَعْن َعْبدِ   [747]  -  5691 َكَأْمثَاِل اٍت  اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َجْزٍء قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوِإنَّ يف النَّاِر َعَقاِرَب َكَأْمثَاِل اْلِبغَاِل اْلُمؤَْكَفِة تـَْلَسُع ِإْحَداُهنَّ اللَّْسَعَة   ،اْلُبْخِت تـَْلَسُع ِإْحَداُهنَّ اللَّْسَعَة فـََيِجُد مَحَْوََتَا َأْربَِعنَي َخرِيفاا

 َأمْحد َرَواُُهَا  . فـََيِجُد مَحَْوََتَا َأْربَِعنَي َخرِيفاا«
 )األلباني: فيه ضعيفان.( .(المسندفي  17712رقم:  .إسناده ضعيف: شعيب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »الشَّْمُس َواْلَقَمرُ   َوَعن  [748]   -   5692 ثـََنا أَبُو ُهَريـَْرَة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ثـَْورَاِن احلسِن قَاَل: َحدَّ
اْلِقَياَمِة« يـَْوَم  َعَلْيِه َوَسلَّمَ   .ُمَكوَّرَاِن يف النَّاِر   ُ ُثَك َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُأَحدِّ َذنـْبـُُهَما؟ فـََقاَل:  َفَسَكَت   ،فـََقاَل احلََْسُن: َوَما 

 . احلََْسُن. َرَواُه البيهقيُّ يف كتاب اْلبَـْعث والنشور
 َصِحيح( إسناده  األلباني:)* 
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 اخللق وَذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ(   )بَاب بدء   -   9
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل جلِِرْبِيَل:    َوَعن ُزرَارَة   [ 749] -  5729 فَانـْتَـَفَض ِجرْبِيُل   «َهْل رَأَْيَت رَبََّك؟»بن أوىف َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َنُه َسْبِعنَي ِحَجاابا ِمْن نُوٍر َلْو َدنـَْوُت ِمْن بـَْعِضَها الحرتقت. َهَكَذا يف   .  املصابيحَوقَاَل: اَي حُمَمَُّد ِإنَّ بـَْييِن َوبـَيـْ
 .(  مصابيح السنةفي   4457رقم: ب مرسل)* 

 

 نـَُعْيٍم يف »احْلِْلَيِة« َعْن أََنٍس ِإالَّ أَنه مل يذكر: »فانتفض ِجرْبِيل«   َوَرَواُه أَبُو  [ 750]  -  5730
اأْلَْعَمُش. َقاَل َأُبو َداُوَد: ِعْنَدُه َأَحاِديُث َمْوُضوَعٌة، َوَذَكَرُه َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اأْلَْوَسِط، َوِفيِه َقاِئٌد    قال الهيثمي في مجمع الزوائد:)*  

 ( في ضعيف الجامع.( 3219)األلباني: إسناده ضعيف. رقم ) .(اْبُن ِحبَّاَن ِفي الثِ َقاِت َوَقاَل: َيِهُم. 
 

آَدَم َوُذرِّيَـَّتُه قَاَلِت: اْلَماَلِئَكةُ   َوَعْن َجاِبرٌ   [751]   -   5732  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلمَّا َخَلَق اَّللَّ  ُ : اَي َربِّ  َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
نـَْيا َولََنا اآْلِخَرَة. قَا ُ تـََعاىَل: اَل َأْجَعُل َمْن َخَلْقُتُه بيديَّ ونفخت َخَلْقتَـُهْم َيَُْكُلوَن َوَيْشَربُوَن َويـَْنِكُحوَن َويـَرَْكُبوَن فَاْجَعْل هَلُُم الدُّ َل اَّللَّ

ميَاِن " َفَكاَن«ِفيِه ِمْن ُروِحي َكَمْن قـُْلُت َلُه: ُكْن  َهِقيُّ يف ُشَعِب اإْلِ  . َرَواُه اْلبَـيـْ
 )األلباني: إسناده ضعيف.(  في الشعب.( 147رقم: فيه من لم يعرف حاله. : محقق الشعب* )

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َكاَن ُطوُل آَدَم ِستِّنَي ِذرَاعاا يف سبع َأْذرع عرضا«   َعْن َأِب ُهَريـَْرةَ   [752]  -  5736  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .(المسندفي    10913:  مرق   ضعيف.وهو    زيد،حديث صحيح دون قوله: "في سبع أذرع عرضا"، فقد تفرد بها علي بن  :  شعيب* )

 َصِحيح( األلباني: )
 

َرُسوَل هللِا، َوَنيبٌّ قـُْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َأيُّ اأْلَْنِبَياِء َكاَن َأوَُّل؟ قَاَل: "آَدُم " قـُْلُت: اَي  َأِب َذرٍّ قَاَل:    َوَعنْ   [753]  -  5737
َوبِ  ِماَئٍة  "َثاَلُث  قَاَل:  اْلُمْرَسُلوَن؟  هللِا، َكِم  َرُسوَل  اَي  قـُْلُت:  قَاَل:   " ُمَكلٌَّم  َنيبٌّ  "نـََعْم  قَاَل:  " َكاَن؟  َغِفرياا  ََجًّا  َعَشَر،   ْضَعَة 

ِة اأْلَْنِبَياِء؟ قَاَل: »ِماَئُة أَْلٍف َوَأْربـََعٌة َوِعْشُروَن أَْلفاا الرُُّسُل   َويف ِرَوايَة َعْن َأِب أَُماَمَة قَاَل أَبُو َذرٍّ: قـَْلُت اَي َرُسولَ  اَّللَِّ َكْم َوفَاُء ِعدَّ
 ِمْن َذِلَك َثاَلَُثِاَئٍة َوََخَْسَة َعَشَر ََجًّا َغِفرياا«

 َصِحيح(األلباني: ) .(المسندفي   22288، 21546 رقم: . إسناده ضعيف جداً : شعيب)* 

 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس اخْلرََبُ َكاْلُمَعايـََنِة ِإنَّ اَّللََّ   َوَعنِ   [ 754]   -   5738  تـََعاىَل َأْخرَبَ اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َعاَيَن َما َصنَـُعوا أَْلَقى اأْلَْلَواَح فَاْنَكَسَرْت. َرَوى اأْلََحاِديث الثَّاَلثَة َأمْحدُموَسى مبَا َصَنَع قـَْوُمُه يف اْلِعْجِل فـََلْم يـُْلِق اأْلَْلَواَح فـََلمَّا 
 . بالعنعنةحديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ُسريج بن النعمان، فمن رجال البخاري، وهشيم مدلس وقد رواه  :  شعيب)*  

 َصِحيٌح(األلباني: )  .(المسندفي  2447رقم: 
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 صلوَات اهلل وَسَلَامه عَلَيْهِ   بَابُ فَضَائِلِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيَ     
 اآْلَخُروَن« يف »اَبب اجْلُُمَعة«َوذََكَر َحِديَث َأِب ُهَريـَْرَة: »حَنُْن  .   الدَّارِِميُّ َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َساَلٍم حَنَْوهُ   وََكَذا  [755]  -   5753

ُ َعْنُه، أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: ِإانَّ لََنِجُد ِصَفَة َرُسوِل اَّللَِّ :  من سنن الدارمي  نص احلديث  *  َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعِن اْبِن َساَلٍم َرِضَي اَّللَّ
ُتُه اْلُمتَـوَكَِّل، لَْيَس ِبَفظٍّ وَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإانَّ َأْرَسْلَناَك َشاِهدا  يِّنَي، أَْنَت َعْبِدي َوَرُسويل، ََسَّيـْ راا َوَنِذيراا، َوِحْرزاا ِلَْلُمِّ اَل ا َوُمَبشِّ

ُه َحَّتَّ يُِقيَم اْلِملََّة اْلُمتَـَعوَِّجَة ِبَِْن ُيْشَهَد ضَ َغِليٍظ، َواَل َصخَّاٍب اِبأْلَْسَواِق، َواَل جَيِْزي اِبلسَّيَِّئِة ِمثْـَلَها، َوَلِكْن يـَْعُفو َويـََتَجاَوُز، َوَلْن َأْقبِ 
ُ، نـَْفَتُح ِبِه َأْعيـُناا ُعْمياا َوآَذاانا ُصمًّا َوقـُُلوابا ُغْلفاا« قَاَل َعطَاُء ْبُن َيَسا َع َكْعبا َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ، أَنَُّه: َسَِ ا ٍر، َوَأْخرَبين أَبُو َواِقٍد اللَّْيِثيُّ

 يـَُقوُل ِمْثَل َما قَاَل اْبُن َساَلمٍ 
 .(  سنن الدارميفي  6رقم: .  إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن صالح كاتب الليث وهو موقوف على ابن سالم: الداراني)* 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َوَعن  [756]   -  5759 أَنَُّه قَاَل: "ِإيّنِ ِعْنَد اَّللَِّ َمْكُتوٌب: َخامَتُ النَِّبيِّنَي الِعْرابض بن ساريَة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوَقْد    ، َوُرْؤاَي أُمِّي الَّيِت رََأْت ِحنَي َوَضَعْتيِن   ،َوِبَشارَُة ِعيَسى   ،َدْعَوُة ِإبـَْراِهيمَ   ،َوَسُأْخرِبُُكْم ِبَِوَِّل َأْمِري  ، َوِإنَّ آَدَم ِلُمْنَجِدٌل يف ِطيَنِتهِ 

 . يف شرح الّسنة رواه. "هَلَا نُوٌر َأَضاَء هَلَا ِمْنُه ُقُصوُر الشَّامِ  َخَرجَ 
 ( في صحيح ابن حبان.(6404)شعيب: صحيح لغيره. رقم ) َصِحيح(حديث األلباني: ).( في شرح السنة 3626* )رقم: 

 

 »سأخربكم« ِإىَل آِخره َأمْحَُد َعْن َأِب أَُماَمَة ِمْن قـَْوِلِه:  َوَرَواهُ  [ 757]  -  5760
   في مسند أحمد.( 22261رقم:  .صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " حَنُْن اآْلِخُروَن َوحَنُْن السَّاِبُقوَن يـَْوَم    َوَعن َعْمرو  [758]  -  5763   ،اْلِقَياَمةِ بن قـَْيٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َوِإنَّ اَّللََّ َوَعَدين   ،َوَمِعي ِلَواُء احْلَْمِد يـَْوَم اْلِقَياَمةِ   ،وُموَسى صفي هللا َوَأان حبيب اَّللَِّ   ،َوِإيّنِ قَاِئٌل قـَْوالا َغرْيَ َفْخٍر: ِإبـَْراِهيُم َخِليُل هللا

 َواَل جيمعُهْم على َضاَلَلة ". َرَواُه الدَّارِميّ  ،َواَل َيْسَتْأِصُلُهْم َعُدوٌّ  ، ةٍ ِمْن َثاَلٍث: اَل يـَُعمُُّهْم ِبَسنَ  أُمَّيِت، َوَأَجارَُهمْ يف 
فيه عبدهللا بن صالح، وهو )األلباني:  في سنن الدارمي.( 55رقم:  .في إسناده علتان: عبد هللا بن صالح واالنقطاع* )الداراني: 

 ( ضعيف...ثم هو مرسل.
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَن قَاِئُد اْلُمْرَسِلنَي َواَل َفْخرَ  َجاِبرٌ َوَعْن  [ 759]  -  5764 َفْخَر، َوَأاَن َخامَتُ النَِّبيِّنَي َواَل  ،َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه الدَّارِميّ  .َأوَُّل شافٍع َوُمَشفَّع َواَل َفخر« َوَأانَ 

 ( في ضعيف الجامع.(1319)األلباني: ضعيف. رقم ) في سنن الدارمي.( 50رقم:  .إسناده جيد* )الداراني: 
 

َجاِبرٌ   [ 760]   -  5770 بـََعَثيِن   َوَعْن  َوَسلََّم قال: »ِإنَّ اَّللََّ  َعَلْيِه   ُ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ حَماِسن    َأنَّ  اأْلَْخاَلِق وََكَماِل  َمَكارِِم  لَِتَماِم 
 َرَواُه يف شرح الّسنة  .اأْلَفْـَعال«
 (إسناده ضعيف.األلباني: )(  في شرح السنة. 3623، 3622* )رقم: 
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َْيِْكي َعِن التـَّْورَاِة قَاَل: جنَُِد َمْكُتوابا حممٌد رسوُل هللا َعبِدي اْلُمْخَتار اَل فظٌّ َواَل َغِليٍظ َواَل   َوَعْن َكْعبٍ   [ 761]  -  5771
 َوُمْلُكُه اِبلشَّاِم َوأُمَُّتُه احْلَمَّاُدوَن اأْلَْسَواِق َواَل جَيِْزي اِبلسَّيَِّئِة السَّيَِّئَة َوَلِكْن يـَْعُفو َويـَْغِفُر َمْوِلُدُه مبَكََّة َوِهْجَرتُُه ِبِطيَبةَ َسخَّاٍب يف  

ُونَُه َعَلى ُكلِّ َشَرٍف رَُعاٌة ِللشَّْمِس ُيَصلُّوَن الصَّاَلَة ِإَذا َجاَء َوقْـتـَُها َْيَْمُدوَن اَّللََّ يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َْيَْمُدوَن اَّللََّ يف ُكلِّ   َمْنزَِلٍة َويَُكربِّ
ِة َسَواٌء هَلُْم َصفُُّهْم يف الصَّاَل يتأزَّرون على أَْنَصافهْم ويتوضؤون َعَلى َأْطَراِفِهْم ُمَناِديِهْم يـَُناِدي يف َجوِّ السََّماِء َصفُُّهْم يف اْلِقَتاِل وَ 

 اِبللَّْيِل َدِويٌّ َكَدِويِّ النَّْحِل ». َهَذا َلْفُظ« اْلَمَصابِيِح " َوَرَوى الدَّارِِميُّ َمَع تـَْغِيري يسري 
 ( إسناده ضعيف.األلباني: ).( في شرح السنة 3268* )رقم: 

 

َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اأْلَْنِبَياِء َوَعَلى َأْهِل السََّماِء عبَّاس قَاَل: إنَّ هللا تـََعاىَل فضل    َعن اْبن  [762]  -   5773  ُ حُمَمَّداا َصلَّى اَّللَّ
ُهْم  }   : ءِ فـََقاُلوا اَي َأاَب َعبَّاٍس ِِبَ َفضَّله هللا َعَلى َأْهِل السََّماِء؟ قَاَل: ِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل قَاَل أِلَْهِل السََّما ِإيّنِ ِإَلٌه ِمْن ُدونِِه َوَمْن يـَُقْل ِمنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    { َفَذِلَك جَنْزِيِه َجَهنََّم َكَذِلَك جنزي الظَّاِلمني  ُ تـََعاىَل ِلُمَحمٍَّد َصلَّى اَّللَّ ِإانَّ فـََتْحَنا َلَك فـَْتحاا ُمِبيناا لِيَـْغِفَر َلَك  } َوقَاَل اَّللَّ
ُ َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتخَّ  ُ تـََعاىَل:    { ر اَّللَّ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن قـَْوِمِه } قَاُلوا: َوَما َفْضُلُه َعَلى اأْلَْنِبَياِء؟ قَاَل: قَاَل اَّللَّ
ُ َمْن َيَشاء َ هَلُْم فـَُيِضلُّ اَّللَّ ُ َعَليْ   { لِيـَُبنيِّ ُ تـََعاىَل ِلُمَحمٍَّد َصلَّى اَّللَّ فَأْرسلُه ِإىَل    { َوَما َأْرَسْلَناك ِإالَّ َكافَّة للنَّاس} ِه َوسلم:  اآْليََة َوقَاَل اَّللَّ

 .اجلِّْن َواإْلِْنس
 (فيه الحكم بن أبان، وهو صدوق له أوهام.)األلباني: ( في سنن الدارمي. 47رقم:  إسناده صحيح: الداراني* )

 

َقْنَت؟ فـََقاَل: " اَي َأاَب َذرٍّ  ذّر اْلِغَفاِرّي قَاَل: قـُْلُت:  َوَعن أب  [763]  - 5774 اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكْيَف َعِلْمَت أَنََّك َنيبٌّ َحَّتَّ اْستَـيـْ
اِء َواأْلَْرِض، فـََقاَل َأَحُدُُهَا ِلَصاِحِبِه:  َأََتين َمَلَكاِن َوَأاَن بِبَـْعِض َبْطَحاِء َمكََّة فـََوَقَع َأَحُدُُهَا َعَلى اأْلَْرِض، وََكاَن اآْلَخُر َبنْيَ السَّمَ 

هِبِْم فـََرَجْحتـُُهْم، ُثَّ قَاَل: زِْنُه مبِاَئٍة، فـَُوزِْنُت   َأُهَو ُهَو؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل زِْنُه ِبَرُجٍل، فـَُوزِْنُت ِبِه فـََوزَنـُْتُه، ُثَّ قَاَل: َفزِْنُه ِبَعَشَرٍة، فـَُوزِْنتُ 
َتِثُروَن َعَليَّ ِمنْ هِبِْم فـََرَجحْ  ِخفَِّة اْلِميَزاِن، قَاَل: فـََقاَل َأَحُدُُهَا    تـُُهْم ُثَّ قَاَل: زِْنُه ِِبَْلٍف، فـَُوزِْنُت هِبِْم فـََرَجْحتـُُهْم َكَأيّنِ أَْنظُُر ِإلَْيِهْم يـَنـْ

َتُه ِِبُمَِّتِه َلَرَجَحَها "  . َرَواُُهَا الدَّارِميّ ِلَصاِحِبِه: َلْو َوزَنـْ
رجاله )األلباني:  (  في سنن الدارمي.  14رقم:    .إسناده منقطع عروة بن الزبير لم يدرك أبا ذر الغفاري ورجاله ثقات:  الداراني* )

 ( جعفر بن عثمان القرشي، ولم أعرفه، ثم تبينت أنه نسب إلى جده.موثقون معروفون، غير 
 

َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُكِتَب َعَليَّ النَّْحرُ اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل    َوَعنِ   [764]   -   5775  ُ ُيْكَتْب َعَلْيُكمْ   ،َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   ،َومَلْ 
 َرَواُه الدَّارَُقْطيِنّ  .َومَلْ تؤَمروا هبَا« ،َوأُِمْرُت ِبَصاَلِة الضَُّحى

 ( في مسند أحمد.( 2917ضعيف. رقم ))شعيب: إسناده  َضِعيف(إسناده )األلباني: .( الدارقطني  4751* )رقم: 
 

 بَابِ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاته   
بَـُعُه   -َأْو اَل َيْسُلُك َطرِيقاا    -" َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ َيْسُلْك َطرِيقاا    ،بن َسره  َوَعْن َجاِبرٌ   [765]  -  5792 فـَيَـتـْ

 َرَواُه الدَّارِِميُّ   - َأَحٌد ِإالَّ َعَرَف أَنَُّه َقْد َسَلَكُه ِمْن ِطيِب َعْرِفِه، َأْو قَاَل: ِمْن رِيِح َعَرِقِه "
 ( ... -ولم أجد له ترجمة –فيه أسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي )األلباني:  في سنن الدارمي.( 67* )الداراني: رقم: 
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َرُسوُل اَّللَِّ   ُعبَـْيَدَة ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعمَّاِر ْبِن اَيِسٍر قَاَل: قـُْلُت ِللرُّبـَيِِّع بِْنِت ُمَعوِِّذ ْبِن َعْفَراَء: ِصِفي لََنا  َوَعْن َأِب   [766]  -  5793
 ُ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: اَي ُبيَنَّ َلْو رأيَته رأيَت الشَّمَس طالعة. َرَواُه الدَّارِميّ َصلَّى اَّللَّ

في إسناده عبدهللا  )األلباني:    في سنن الدارمي.(  61رقم:    .إسناده ضعيف لضعف عبد هللا بن موسى الطلحي التيمي* )الداراني:  
 ( الخطأ بن موسى التيمي المدني، قال الحافظ: صدوق كثير 

 

ِمْن »َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأفْـَلَج الثَِّنيـََّتنْيِ، ِإَذا َتَكلََّم رُِئَي َكالنُّوِر خَيُْرُج  َعبَّاٍس قَاَل:    َعِن اْبنِ   [ 767]  -  5797
 َرَواُه الدَّارِميّ  . َبنْيِ ثـََنااَيُه«

 (إسناده ضعيف جدا.)األلباني:  في سنن الدارمي.( 59 * )الداراني: رقم:
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمِرَض فََأََتُه النَّيبُّ َصلَّى ا  َوَعْن أََنسٍ   [ 768]   -   5799 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ ُغاَلماا يـَُهوِدايًّ َكاَن خَيُْدُم النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ َّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَي يـَُهوِديٌّ يـَُعوُدُه فـََوَجَد   أَْنُشُدَك اِبَّللَِّ الَِّذي أَنـَْزَل التـَّْورَاَة   َأاَبُه ِعْنَد رَْأِسِه يـَْقَرأُ التـَّْورَاَة فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

: اَل. قَاَل اْلَفََّت: بـََلى َواَّللَِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإانَّ جنَُِد َلَك يف التـَّْورَاة  قَالَ   .َعَلى ُموَسى َهْل ُتَُِد يف التـَّْورَاِة نـَْعيِت َوِصَفيِت َوخَمَْرِجي؟«
. فـََقاَل النَّيبُّ صَ  ُ َوأَنََّك َرُسوَل اَّللَِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَ نعتك َوِصَفَتَك َوخَمَْرَجَك َوِإيّنِ َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ْصَحاِبِه: »َأِقيُموا لَّى اَّللَّ

َهِقيُّ يف »َداَلِئل النـُّبـُوَّة«  .َهَذا ِمْن ِعْنِد رَْأِسِه َوُلوا َأَخاُكْم«  َرَواُه اْلبَـيـْ
 ( 1/524)الشوكاني: إسناده صحيح. الفتح الرباني (لم أقف على إسناده.األلباني: ).( في دالئل النبوة 6/272* )رقم: 

 

َا َأاَن َرمْحٌَة ُمْهَداٌة« َوَعنْ  [ 769]  -  5800 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »ِإَّنَّ    .َأِب ُهَريـَْرَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقيُّ يف ُشَعِب  ميَانِ َرَواُه الدَّارِِميُّ َواْلبَـيـْ  اإْلِ

 َصِحيح( )األلباني:  في شعب اإليمان.( 1446رقم: إسناده صحيح. : محقق الشعب* )
 

 بَابٌ فِي أَخْلَاقِهِ وَشَمَائِلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َعْن أََنسٍ   [770]  -  5819 َفَما اَلَميِن   ،َوَأاَن اْبُن ََثَاِن ِسِننَي َخَدْمُتُه َعْشَر ِسِننيَ قَاَل: َخَدْمُت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهَذا َلَفُظ »اْلَمَصابِيِح«   .قَاَل: »َدُعوُه فَِإنَُّه َلْو ُقِضَي َشْيٌء َكاَن«  ، َعَلى َشْيٍء َقطُّ أََتى ِفيِه َعَلى َيَديَّ فَِإْن اَلَميِن اَلئٌِم ِمْن َأْهِلهِ 
َهقِ  ميَاِن«َوَرَوى اْلبَـيـْ  َمَع تـَْغِيرٍي َيِسريٍ  .يُّ يف »ُشَعِب اإْلِ

 (أخرجه أحمد بسند صحيح.األلباني: ).( 8070، والبيهقي في الشعب رقم 1816ابن حبان برقم * )
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَعْن َجاِبرِ  [ 771]  -  5826  . َطوِيَل الصَّْمِت. َرَواُه يف شرح الّسنة ْبِن ََسَُرَة قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ( إسناده ضعيف...والحديث حسن.األلباني: ).( في شرح السنة 3695رقم: )* 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف    َوَعن َعليّ   [772]  -  5832 َداَنِنرُي فـَتَـَقاَضى َأنَّ يهودايّا يـَُقاُل َلُه: ُفاَلٌن َحرْبٌ َكاَن َلُه َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َلُه: »اَي يـَُهوِديُّ َما ِعْنِدي َما ُأْعِطيَك« فـََقاَل   ،قَاَل: فَِإيّنِ اَل أُفَارُِقَك اَي حُمَمَُّد َحَّتَّ تـُْعِطَييِن   ،النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
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َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإذاا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر َواْلَعْصَر   ،َأْجِلُس َمَعَك« َفَجَلَس َمَعهُ   َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَتَـهَ  تَـَوعَُّدونَُه فـََفِطَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى  دَُّدونَُه َويَـ َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء اآْلِخَرَة َواْلَغَداَة وََكاَن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما الَِّذي َيْصنَـُعوَن ِبِه. فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ يـَُهوِديٌّ َْيِْبُسَك فـََقاَل َرُسولُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمنَـَعيِن َربِّ   اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َوَأْشَهُد أَنََّك  َأْن َأْظِلَم ُمَعاِهدا  َرُسوُل اَّللَِّ َوَشْطُر َمايل يف سبيِل ا َوَغرْيَُه« فـََلمَّا تـََرجََّل النـََّهاُر قَاَل اْليَـُهوِديُّ: َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

َبَة هللا َأَما َواَّللَِّ َما فـََعْلُت ِبَك الَِّذي فـََعْلُت ِبَك ِإالَّ أِلَْنظَُر ِإىَل نـَعْ  ِتَك يف التـَّْورَاِة: حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َمْوِلُدُه مبَكََّة َوُمَهاَجُرُه ِبطَيـْ
ُ َوأَنََّك اخْلََنا َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلهَ َوُمْلُكُه اِبلشَّاِم لَْيَس ِبَفظٍّ َواَل َغِليٍظ  َواَل َسخَّاٍب يف اأْلَْسَواِق َواَل ُمتَـَزيٍّ اِبْلُفْحِش َواَل قـَْوِل    ِإالَّ اَّللَّ

َهقِ  ُ وََكاَن اْليَـُهوِديُّ َكِثرَي املاِل. َرَواُه اْلبَـيـْ  . ّي يف َداَلِئل النـُّبـُوَّةَرُسوُل اَّللَِّ َوَهَذا َمايل فَاْحُكْم ِفيِه مبَا َأرَاَك اَّللَّ
 (1795بينة في السلسلة الضعيفة برقم حكم عليه العالمة األلباني بالوضع كما )( في دالئل النبوة. 6/280)رقم: * 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َعاِئَشُة َلْو ِشْئُت َلَساَرْت َمِعي ِجَباُل الذَّهَ   َوَعْن َعاِئَشةَ   [ 773]   -  5835 ِب قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا َوِإْن ِشْئَت نَِبيًّا َمِلكاا َجاَءين َمَلٌك َوِإنَّ ُحْجَزَتُه لَُتَساِوي اْلَكْعَبَة فـَقَ  اَل: ِإنَّ رَبََّك يـَْقَرأُ َعَلْيَك السَّاَلَم َويـَُقوُل: ِإْن ِشْئَت نَِبيًّا َعْبدا

 . َرَواُه يف شرح الّسنة فـََنَظْرُت ِإىَل ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم فََأَشاَر ِإيَلَّ َأْن َضْع نـَْفَسَك "
 ( إسناده ضعيف.األلباني: ) .( السنةشرح  3683* )رقم: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل ِجرْبِيَل َكاْلُمْسَتِشرِي َلُه فََأَشاَر جِ   َويف ِرَوايَة  [774]  -  5836 رْبِيُل اْبن عبَّاٍس: فَاْلتَـَفَت َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْعُد َذِلَك اَل َيَُْكُل متكأ يـَُقوُل: »آُكُل   َعْبداا« بَِيِدِه َأْن تـََواَضْع. فـَُقْلُت: »نَِبيًّا   قَاَلْت: َفَكاَن َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 شرح الّسنة َكَما َيَُْكُل اْلَعْبُد َوَأْجِلُس َكَما جَيِْلُس العبُد« َرَواُه يف 
   (ضعيف.إسناده األلباني: ) .(في شرح السنة 3684* )رقم: 

 

 بَاب فِي املعجزات   
َنا حَنُْن َنِسرُي    : َوَعن يعلى بن مرََّة الثَّقفي قَالَ   [ 775]   -  5922 " َثالثَُة َأْشَياَء رَأَيـْتـَُها ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَيـْ

أَْيَن فـََلمَّا رَآُه اْلَبِعرُي، َجَرَجَر فـََوَضَع ِجَرانَُه، فـََوَقَف َعَلْيِه النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َمَعُه ِإْذ َمَرْراَن بَِبِعرٍي ُيْسََن َعَلْيِه، قَاَل: 
، قَاَل: َبْل ِبْعِنيِه، قَاَل:  َصاِحُب َهَذا اْلَبِعرِي؟ َفَجاَءُه، فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِبْعِنيِه، قَاَل: َبْل ََّنَُبُه َلكَ   اَي َرُسوَل اَّللَِّ
فَِإنَُّه َشَكا َكثْـَرَة اْلَعَمِل، َوِقلََّة اْلَعَلِف،  َبْل ََّنَُبُه َلَك، فَِإنَُّه أَلْهِل بـَْيٍت َما هَلُْم َمِعيَشٌة َغرْيُُه، قَاَل: »َأَما ِإْذ ذََكْرَت َهَذا ِمْن َأْمرِِه،  

َفَجاَءْت َشَجَرٌة َتُشقُّ اأَلْرَض َحَّتَّ َغِشيَـْتُه، ُثَّ  قَاَل: ُثَّ ِسْراَن َحَّتَّ نـََزْلَنا َمْنزال، فـََناَم النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، «.فََأْحِسُنوا ِإلَْيهِ 
َقَظ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َا يف َأْن ُتَسلَِّم رََجَعْت ِإىَل َمَكاَِّنَا، فـََلمَّا اْستَـيـْ َم، ذََكْرُت َلُه، فـََقاَل: ِهَي َشَجَرٌة اْسَتْأَذَنْت َرهبَّ

، فََأِذَن هَلَا، قَاَل: ُثَّ ِسْراَن َفَمَرْراَن مبَاٍء، فَأَتـَْتُه اْمَرَأٌة اِبْبٍن هَلَا ِبِه ِجنَّ  َوَسلََّم مبَْنِخرِِه، ُثَّ   ٌة، فََأَخَذ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ
، قَاَل: ُثَّ ِسْراَن، فـََلمَّا رََجْعَنا ِمْن َسرْيِاَن، َمَرْراَن ِبَذِلَك   اْلَماِء، فَأَتـَْتُه اْلَمْرَأُة ِبُُزٍر َوَلََبٍ، فََأَمَرَها َأْن قَاَل: اْخُرْج ِإيّنِ حُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَِّ

َنا ِمْنُه رَ تـَُردَّ اجْلُُزَر، َوَأَمَر َأصْ  ، فـََقاَلْت: َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحْلَقِّ َما رَأَيـْ . َرَواُه يف يـْباا بـَْعَدَك "َحابَُه، َفَشرِبُوا اللَََّبَ، َفَسَأهَلَا َعِن الصَّيبِّ
 شرح الّسنة 
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 ( سنده ضعيف...لكن الحديث جيد.األلباني: ).( في شرح السنة 3718 * )رقم:
 

َأنَّ اْمَرَأةا َجاَءْت اِبْبٍن هَلَا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت اَي َرُسوَل اَّللَِّ اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:    َوَعنِ   [776]   -  5923
َنا »َفمَ  َسَح َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصْدرَُه، َوَدَعا فـََثعَّ ِإنَّ اْبيِن ِبِه ُجُنوٌن، َوِإنَُّه َيَُْخُذُه ِعْنَد َغَدائَِنا َوَعَشائَِنا فـَُيَخبَُّث َعَليـْ

 . َرَواُه الدَّارِميّ ثـَعَّةا َوَخَرَج ِمْن َجْوِفِه ِمْثُل اجلِْْرِو اأْلَْسَوِد، َفَسَعى«
 َضِعيف( إسناده )األلباني:  في سنن الدارمي.( 19رقم:  .إسناده ضعيف من أجل فرقد السبخي* )الداراني: 

 

َجاَء ِجرْبِيُل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َجاِلٌس َحزِيٌن، َوَقْد خَتَضََّب   :أنس بن َمالك قَالَ   َوَعن  [777]  -  5924
َعَلْيِه السَّاَلُم: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهْل حتُِبُّ َأْن ُأرَِيَك آيَةا؟ قَاَل: »نـََعْم«، فـََنَظَر ِإىَل  اِبلدَِّم ِمْن ِفْعِل َأْهِل َمكََّة ِمْن قـَُرْيٍش فـََقاَل ِجرْبِيُل  

ْت، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ْع، فَأََمَرَها فـََرَجعَ َشَجَرٍة ِمْن َورَائِِه فـََقاَل: ادُْع هِبَا، َفَدَعا هِبَا، َفَجاَءْت َوقَاَمْت َبنْيَ َيَدْيِه، فـََقاَل: ُمْرَها فـَْلرَتْجِ 
ُ علْيِه َوَسلََّم: »َحْسيب َحْسيب«  . َرَواُه الدَّارِميّ َصلَّى اَّللَّ

 َصِحيح(إسناده )األلباني:   في سنن الدارمي.( 23رقم:  .إسناده صحيح* )الداراني: 
 

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يف َسَفٍر فََأقْـَبَل َأْعَراِبٌّ فـََلمَّا َداَن ِمْنُه، قَاَل َلُه ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ    :اْبِن ُعَمَر قَالَ   َوَعنِ   [778]  -  5925
َأْن اَل  َوَما ُهَو؟ قَاَل: »َتْشَهُد  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَْيَن تُرِيُد؟« قَاَل: ِإىل َأْهِلي قَاَل: »َهْل َلَك يف َخرْيٍ؟« قَاَل:  

ا َعْبُدُه َوَرُسولُُه« فـََقاَل: َوَمْن َيْشَهُد َعَلى َما   ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ حُمَمَّدا تـَُقوُل؟ قَاَل: »َهِذِه السََّلَمُة« َفَدَعاَها ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
اْلَواِدي ِبَشاِطِئ  َوِهَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،    َرُسوُل  َثاَلَثا فَاْسَتْشَهَدَها  َيَدْيِه،  َبنْيَ  قَاَمْت  َخدًّا َحَّتَّ  اأْلَْرَض  خَتُدُّ  فََأقْـبَـَلْت 

َبِتَها َورََجَع اأْلَْعَراِبُّ ِإىَل قـَْوِمِه، َوقَاَل: إِ  ُتَك هِبِمْ َفَشِهَدْت َثاَلَثا أَنَُّه َكَما قَاَل، ُثَّ رََجَعْت ِإىَل َمنـْ ، َوِإالَّ رََجْعُت، َفُكْنُت ِن اتَـّبَـُعوين أَتـَيـْ
 َرَواُه الدَّارِميّ  .َمَعكَ 

)الداراني:   الدارمي.(  16رقم:    .حديث صحيح*  اللفظ، والمثبت من سنن َصِحيح(  إسناده  )األلباني:    في سنن  * اختالف في 
 الدارمي. 

 

َها َشاةا، َفطََلَبُه الرَّاِعي َحَّتَّ انـْتَـَزَعَها ِمْنُه، قَاَل:   ،أب هريرَة  َوَعن [779]  -  5927 قَاَل: َجاَء ِذْئٌب ِإىَل رَاِعي َغَنٍم، فََأَخَذ ِمنـْ
ُ َأَخْذتُُه، ُثَّ   ، َوقَاَل: َعَمْدُت ِإىَل ِرْزٍق َرزَقَِنيِه اَّللَّ ، فََأقْـَعى َواْستَـَقرَّ ْئُب َعَلى َتلٍّ ؟ فـََقاَل الرَُّجُل: ََتَّللَِّ ِإْن رَأَْيُت انـْتَـَزعْ َفَصِعَد الذِّ َتُه ِمينِّ

ْئُب: َأْعَجُب ِمْن َهَذا رَُجٌل يف النََّخالِت َبنْيَ احْلَرََّتنْيِ خُيْرِبُكُ  قَاَل:    ْم مبَا َمَضى، َوَما ُهَو َكاِئٌن بـَْعدَُكْم.َكاْليَـْوِم ِذْئٌب يـََتَكلَُّم! فـََقاَل الذِّ
، َفَجاءَفَكاَن   َقُه النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َ الرَُّجُل يـَُهوِدايًّ َم، ُثَّ قَاَل النَّيبُّ ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبَُه َوَأْسَلَم، َفَصدَّ

َا َأَمارَاٌت َبنْيَ َيَدِي السَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَّنَّ ثَُه نـَْعالُه َوَسْوطُُه مبَا َصلَّى هللاُ  اَعِة، َقْد َأْوَشَك الرَُّجُل َأْن خَيُْرَج، َفال يـَْرِجَع َحَّتَّ ُْيَدِّ
 َرَواُه يف َشْرِح السُّنَّةِ  َأْحَدَث َأْهُلُه بـَْعَدُه«.

 َصِحيح(إسناده األلباني: )(  في شرح السنة. 4282رقم: ر بن حوشب ضعيف، وبقية رجاله ثقات. هش: شعيب* )
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َلةا مبَكََّة، فـََقاَل بـَْعُضُهْم: ِإَذا َأْصَبَح، فَأَثِْبُتوُه اِبْلَوََثِق، يُرِيُدوَن   : اْبن عبَّاس قَالَ   َوَعن  [ 780]   -   5934 "َتَشاَوَرْت قـَُرْيٌش لَيـْ
ْعُضُهْم: َبْل َأْخرُِجوُه، فََأْطَلَع هللاُ َعزَّ َوَجلَّ نَِبيَُّه َعَلى َذِلَك، فـََباَت  النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوقَاَل بـَْعُضُهْم: َبِل اقْـتـُُلوُه، َوقَاَل بَـ 

َلَة، َوَخَرَج النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  اَبَت اْلُمْشرُِكوَن  َوَسلََّم َحَّتَّ حلََِق اِبْلغَاِر، وَ َعِليٌّ َعَلى ِفَراِش النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تِْلَك اللَّيـْ
فـََلمَّ  ِإلَْيِه،  ََثُروا  َأْصَبُحوا  فـََلمَّا  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  النَّيبَّ َصلَّى هللاُ  َْيَْسُبونَُه  َعِليًّا،  أَْيَن َْيُْرُسوَن  فـََقاُلوا:  َمْكَرُهْم،  َردَّ هللاُ  َعِليًّا،  رََأْوا  ا 

بِِه ا أَثـََرُه، فـََلمَّا بـََلُغوا اجْلََبَل ُخلَِّط َعَلْيِهْم، َفَصِعُدوا يف اجْلََبِل، َفَمرُّوا اِبْلغَاِر، فـََرَأْوا َعَلى ابَ َصاِحُبَك َهَذا؟ قَاَل: اَل َأْدِري، فَاقْـَتصُّو 
 . َرَواُه َأمْحد "َث لََيالٍ َنْسَج اْلَعْنَكُبوِت، فـََقاُلوا: َلْو َدَخَل َهاُهَنا، مَلْ َيُكْن َنْسُج اْلَعْنَكُبوِت َعَلى اَبِبِه، َفَمَكَث ِفيِه َثاَل 

 َضِعيف( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 3251رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى زَْيٍد    َوَعْن أُنـَْيَسةَ   [ 781]   -  5939 يـَُعوُدُه ِمْن َمَرٍض  بِْنِت زَْيِد ْبِن َأْرَقَم َعْن أَبِيَها ِإنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
ْرَت بـَْعِدي فـََعِميَت؟« قَاَل: َأْحتَ  ِسُب َوَأْصرِبُ. قَاَل: »ِإذاا َكاَن ِبِه قَاَل: »لَْيَس َعَلْيَك ِمْن َمَرِضَك ِبٌَْس َوَلِكْن َكْيَف َلَك ِإَذا ُعمِّ

ُ َبَصره ُثَّ َماتَ قَاَل: فـََعِمَي بـَْعَد َما َماَت النَّيبُّ  . َتْدُخِل اجْلَنََّة ِبَغرْيِ ِحَساب« ُ َعَلْيِه َوسلم ُثَّ ردَّ اَّللَّ   َصلَّى اَّللَّ
 (نباتة بنت برير بن حماد لم أجد من ذكرها: فيه 2/312)الهيثمي .( البيهقي في الدالئل  6/479* )رقم: 

 

ْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ْبِن زَْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    َوَعْن ُأَساَمةَ   [ 782] -  5940 ُ َعَلْيِه َوسلم: »من َتقول َعلّي مامل َأُقْل فـَ اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََوَجدَ   . ِمَن النَّاِر« بله  َميِّتاا َوقد انشقَّ َبْطنه َومل تق  َوَذِلَك أَنَُّه بـََعَث رَُجالا َفَكَذَب َعَلْيِه َفَدَعا َعَلْيِه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َهِقّي يف َداَلِئل النـُّبـُوَّة   اأَلْرض. َرَواُُهَا اْلبَـيـْ
 ( )األلباني: لم أقف على إسناده بهذا التمام.( للبيهقي في الدالئل. 6/245* )رقم: 

 

ِه ُحبَـْيِش بن َخاِلد  [ 783]  -  5943 ُ  - َمْعَبد َوُهَو َأُخو أمِّ   - َوَعن َحازِم ْبِن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َعاِمُر ْبُن فـَُهرْيََة َوَدلِيُلُهَما َعْبُد اَّللَِّ اللَّْيِثي َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي ُأْخرَِج ِمْن َمكََّة َخَرَج ُمَهاِجراا ِإىَل اْلَمِديَنِة ُهَو َوأَبُو َبْكٍر َوَمْوىَل َأِب َبْكرٍ 

ئاا من َذِلك وََكانَ َمرُّوا َعَلى َخيْ  َها فـََلْم ُيِصيُبوا ِعْنَدَها َشيـْ  اْلَقْوُم ُمْرِمِلنَي ُمْسِنِتنَي فـََنَظَر َميَتْ أُمِّ َمْعَبٍد َفَسأَُلوَها حَلْماا َومَتْراا لَِيْشرَتُوا ِمنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َشاٍة يف ِكْسِر اخْلَْيَمِة فَـ  َقاَل: »َما َهِذِه الشَّاُة اَي أُمَّ معبد؟« قَاَلْت: َشاٌة َخلََّفَها اجْلَْهُد َعِن  َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َت قَاَلْت: ِبَِِب أَْنَت َوأُمِّي ِإْن رََأيْ اْلَغَنِم. قَاَل: »َهْل هِبَا ِمْن َلََبٍ؟« قَاَلْت: ِهَي َأْجَهُد ِمْن َذِلَك. قَاَل: »َأََتَْذِننَي يل َأْن َأْحِلبَـَها؟« 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمَسَح بَِيِدِه َضْرَعَها َوََسَّى اَّللََّ  تـََعاىَل َوَدَعا هَلَا يف َشاَِتَا فتفاجت َعَلْيِه هِبَا َحلباا فاحلبها. َفَدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 َحَّتَّ عالُه اْلبَـَهاُء ُثَّ َسَقاَها َحَّتَّ َرِوَيْت َوَسَقى َأْصَحابَُه َحَّتَّ َرُووا ُثَّ  َوردت َواْجرَتَّْت َفَدَعا ِبِِاَنٍء يـُْرِبُض الرَّْهَط َفَحَلَب ِفيِه ثجَّاا 
اَنَء ُثَّ َغاَدرَُه ِعْنَدَها َواَبيـََعَها وَ  َها. َرَواُه يف شَ َشِرَب آِخَرُهْم ُثَّ َحَلَب ِفيِه ََثنِياا بـَْعَد َبْدٍء َحَّتَّ َمََلَ اإْلِ ْرِح السُّنَِّة َواْبُن َعْبِد  اْرحَتَُلوا َعنـْ

 .اْلرَبِّ يف ااِلْسِتيَعاِب َواْبُن اجْلَْوِزيِّ يف ِكَتاِب اْلَوفَاِء َويف احلَِديث قصَّةٌ 
( 3704)شعيب: حسن قوي. رقم )  (بطرق ساقها الحاكمِإَلى اْلحسن  الحديث  قى  تير قد  ).(  في دالئل النبوة  277-276-1* )رقم:  

 في شرح السنة.( 
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 بَاب الكرامات   
َأنَّ َسِفيَنَة، َمْوىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْخطََأ اجْلَْيَش ِبَِْرِض الرُّوِم، َأْو ُأِسَر  ،َوَعْن اْبِن اْلُمْنَكِدرِ  [ 784]  -  5949

 اِبأَلَسِد، فـََقاَل َلُه: َأاَب احْلَاِرِث، ِإيّنِ َمْوىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َأْرِض الرُّوِم، فَاْنطََلَق َهاِرابا يـَْلَتِمُس اجْلَْيَش، فَِإَذا ُهوَ 
 ، َع َصْوَتا  َأقْـَبَل مَيِْشي ِإىَل َجْنِبِه،  َأْهَوى ِإلَْيِه، ُثَّ َكاَن ِمْن َأْمِري َكْيَت وََكْيَت، فََأقْـَبَل اأَلَسُد َلُه َبْصَبَصٌة َحَّتَّ قَاَم ِإىَل َجْنِبِه ُكلََّما َسَِ

 . َرَواُه يف َشْرِح السُّنَّةِ  .فـََلْم يـََزْل َكَذِلَك َحَّتَّ بـََلَغ اجْلَْيَش، ُثَّ رََجَع اأَلَسدُ 
 .(  شرح السنةفي  3732رقم: شعيب: رجاله ثقات، إال ان ابن المنكدر لم يثبت سماعه من سفينة. * )

 

ا، َفَشَكْوا ِإىَل َعاِئَشَة فـََقاَلْت: " اْنظُُروا َقرْبَ النَّيبِّ َوَعْن َأِب اجْلَْوزَاِء قَاَل:    [ 785]   -  5950 ُقِحَط َأْهُل اْلَمِديَنِة َقْحطاا َشِديدا
َنُه َوَبنْيَ السََّماِء َسقْ  ٌف. قَاَل: فـََفَعُلوا، َفُمِطْراَن َمَطراا َحَّتَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْجَعُلوا ِمْنُه ِكواى ِإىَل السََّماِء َحَّتَّ اَل َيُكوَن بـَيـْ

ِبُل َحَّتَّ تـََفتـََّقْت ِمَن الشَّْحِم، َفُسمِّ  َنِت اإْلِ  َرَواُه الدَّارِِميُّ  .َي َعاَم اْلَفْتقِ نـََبَت اْلُعْشُب، َوَسَِ
 َضِعيف(إسناده )األلباني:  في سنن الدارمي.(  93رقم:  .رجاله ثقات وهو موقوف على عائشة* )الداراني: 

 

ُم احْلَرَِّة مَلْ يـَُؤذَّْن يف    [ 786]   -  5951 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلَثا َوَعن سعيد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل: َلمَّا َكاَن َأايَّ َمْسِجِد النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه    ، َومَلْ َيرْبَْح َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب اْلَمْسِجدَ   ،َومَلْ يـَُقمْ  وََكاَن اَل يـَْعِرُف َوْقَت الصَّاَلِة ِإالَّ هِبَْمَهَمٍة َيْسَمُعَها ِمْن َقرْبِ النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َم. َرَواُه الدَّارِميّ َوَسلَّ 
 94  رقم:  .رجاله ثقات ولكن سعيد بن عبد العزيز أصغر من أن يدرك هذه الحادثة أو يسمع من سعيد بن المسيب* )الداراني:  

 َضِعيف( إسناده )األلباني:  في سنن الدارمي.(
 

َنَما ُعَمُر خَيُْطُب َفَجَعَل َيِصيُح: اَي اْبن عمر َأنَّ ُعَمَر بـََعَث َجْيشاا َوَأمََّر  َوَعن [787] -  5954 َعَلْيِهْم رَُجالا يُْدَعى َسارِيََة فـَبَـيـْ
فََأْسَنْداَن ظُهُ  اجْلََبَل.  َساِرَي  اَي  َيِصيُح:  ِبَصاِئٍح  فَِإَذا  َلِقيَـَنا َعُدوُّاَن فـََهَزُمواَن  اْلُمْؤِمِننَي  ُ  َأِمرَي  فـََهَزَمُهُم اَّللَّ اجْلََبِل  ِإىَل  َرَواُه    تـََعاىَل وَراَن 

َهِقيُّ يف َداَلِئل النـُّبـُوَّة   اْلبَـيـْ
 حسن( إسناده )األلباني: .( في دالئل النبوة 6/370* )رقم: 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَقَ   َوَعنْ   [788] -  5955 َهَة ْبِن َوْهٍب َأنَّ َكْعباا َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة َفذََكُروا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ "  اَل َكْعٌب:  نـُبَـيـْ
ُعوَن أَْلفاا ِمَن اْلَماَلِئَكِة، َحَّتَّ َْيُفُّوا ِبَقرْبِ النَّيبِّ صَ  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْضرِبُوَن ِبَِْجِنَحِتِهْم، َوُيَصلُّوَن َما ِمْن يـَْوٍم َيْطُلُع ِإالَّ نـََزَل َسبـْ

َذِلَك َحَّتَّ ِإَذا اْنَشقَّْت َعْنُه اأْلَْرُض،  َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ ِإَذا َأْمَسْوا، َعَرُجوا َوَهَبَط ِمثْـُلُهْم َفَصنَـُعوا ِمْثَل  
 . َرَواُه الدَّارِِميُّ  َسْبِعنَي أَْلفاا ِمَن اْلَماَلِئَكِة يَزِفُّونَهُ َخَرَج يف 

نبيه  في إسناده علتان: األولى ضعف عبد هللا بن صالح فهو سيئ الحفظ جدا وكانت فيه غفلة واالنقطاع أيضا فإن * )الداراني: 
 (إسناده ضعيف، مع كونه مقطوعا.)األلباني:  في سنن الدارمي.( 95رقم: بن وهب لم يدرك كعبا 
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 بَاب هِجْرَة أَصْحَابه صلى اهلل عَلَيْهِ وَسلم من مَكَّة ووفاته   
َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمَرِضِه الَِّذي َماَت سعيد اخْلُْدِرّي قَاَل:  َوَعن أب [ 789]  - 5968 ِفيِه َوحَنُْن  َخَرَج َعَليـْ

الَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، ِإيّنِ أَلَْنظُُر ِإىَل احْلَْوِض يف اْلَمْسِجِد َعاِصباا رَْأَسُه ِبِْرَقٍة َحَّتَّ َأْهَوى حَنَْو اْلِمْنرَبِ فَاْستَـَوى َعَلْيِه َواتَـّبَـْعَناُه، قَاَل: »وَ 
ا ُعِرضَ  نـَْيا َوزِينَـتـَُها، فَاْخَتاَر اآْلِخَرَة«، قَاَل: فـََلْم يـَْفِطْن هَلَا َأَحٌد َغرْيُ َأِب َبْكٍر ِمْن َمَقاِمي َهَذا«، ُثَّ قَاَل: »ِإنَّ َعْبدا ْت َعَلْيِه الدُّ

َناُه، فـََبَكى، ُثَّ قَاَل: َبْل نـَْفِديَك ِِباَبئَِنا َوأُمََّهاتَِنا َوأَنـُْفِسنَ  ، قَاَل: ُثَّ َهَبَط َفَما ا َوَأْمَوالِ ِرْضَواُن اَّللَِّ َعَلْيِه َفَذرََفْت َعيـْ َنا اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 . َرَواُه الدَّارِميّ قَاَم َعَلْيِه َحَّتَّ السَّاَعةِ 

 (إسناده صحيح.)األلباني:   في سنن الدارمي.( 78رقم:  .إسناده صحيح* )الداراني: 
 

[ َدَعا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  1َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح{ ]النصر: َلمَّا نـََزَلْت }ِإَذا  اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:    َوَعنِ   [790]  -  5969
قاا ِب«، َفَضِحَكْت، فـََرآَها بـَْعُض َوَسلََّم فَاِطَمَة فـََقاَل: »َقْد نُِعَيْت ِإيَلَّ نـَْفِسي«، فـََبَكْت، فـََقاَل: »اَل تـَْبِكي فَِإنَِّك َأوَُّل َأْهِلي حِلَا

َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلَن: اَي فَاِطَمُة، رَأَيـَْناِك َبَكْيِت ُثَّ َضِحْكِت؟ قَاَلْت: ِإنَّ َأزْ  ُه َأْخرَبين أَنَُّه َقْد نُِعَيْت ِإلَْيِه نـَْفُسُه َواِج النَّيبِّ َصلَّى هللاُ 
ُ علْيِه َوَسلََّم: »َجاَء َنْصُر اَّللَِّ   .َفَضِحْكتُ فـََبَكْيُت، فـََقاَل يل »اَل تـَْبِكي فَِإنَِّك َأوَُّل َأْهِلي اَلِحٌق ِب«   َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلَّى اَّللَّ

، َوَما َأْهُل اْلَيَمِن؟ فـََقاَل: »ُهْم َأَرقُّ أفْ  ميَاُن مَيَاٍن، َواحلِْْكمَ َواْلَفْتُح، َوَجاَء َأْهُل اْلَيَمِن« فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ   ُة مَيَانِيٌَّة« ئدةا، َواإْلِ
 َرَواُه الدَّارِميّ 
 حسن(إسناده )األلباني:   في سنن الدارمي.( 80 رقم:. إسناده صحيح* )الداراني: 

 

َها:  [791]   -   5971 اْلَبِقيِع، فـََوَجَدين َوَأاَن َأِجُد  رََجَع ِإيَلَّ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم ِمْن ِجَنازٍَة ِمَن  قَاَلْت:    َوَعنـْ
ُتِك َوَصلَّْيُت ُصَداعاا َوَأاَن َأُقوُل: َوا رَْأَساُه، قَاَل: »َبْل َأاَن اَي َعاِئَشُة َوا رَْأَساُه«، قَاَل: »َوَما َضرَِّك َلْو ُمتِّ قَـ  ْبِلي فـََغسَّْلُتِك وََكفَّنـْ

ُتِك؟«، فـَُقْلُت: َلَكَأيّنِ   ِبَك َواَّللَِّ َلْو فـََعْلَت َذِلَك َلَرَجْعَت ِإىَل بـَْييِت فََأْعَرْسَت ِفيِه بِبَـْعِض ِنَساِئَك، قَاَلْت: فـَتَـَبسََّم َعَلْيِك َوَدفـَنـْ
 . َرَواُه الدَّارِِميُّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ بُِدَئ يف َوَجِعِه الَِّذي َماَت ِفيهِ 

 . التدليس رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن ولكنه صرح بالتحديث في رواية البيهقي فانتفت شبه  * )الداراني:  
 مختصرا.  1465* رواه ابن ماجه برقم  حسن(حديث )األلباني:  في سنن الدارمي.( 81رقم: 

 

ُثَك َعْن  َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد َعْن أَبِيِه َأنَّ رَُجالا ِمْن قـَُرْيٍش َدَخَل َعَلى أَبِيِه َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ فـََقاَل َأاَل    َوَعنْ   [ 792]   -   5972 ُأَحدِّ
ُ عَ  ثـَْنا َعْن َأِب اْلَقاِسِم َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: بـََلى َحدِّ ُ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َلمَّا َمَرِض َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
  َلَك َخاصَّةا َلَك َيْسأَُلَك َعمَّا ُهَو َأْعَلُم ِبِه ِمْنكَ   َعَلْيِه َوَسلََّم َأََتُه ِجرْبِيُل فـََقاَل: " اَي حُمَمَُّد ِإنَّ اَّللََّ َأْرَسَليِن ِإلَْيَك َتْكِرمياا َلَك َوَتْشرِيفاا

فـََقاَل َلُه َذِلَك فـََردَّ َعَلْيِه يـَُقوُل: َكْيَف ُتدك؟ قَاَل: أجُدين اَي ِجرْبِيل مغموماا وأجدين اَي ِجرْبِيل َمْكُروابا ". ُثَّ َجاَءُه اْليَـْوُم الثَّاين  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما َردَّ َأوََّل يـَْوٍم ُثَّ َجاَءُه اْليَـوْ  َم الثَّاِلَث فـََقاَل َلُه َكَما قَاَل َأوََّل يـَْوٍم َوَردَّ َعَلْيِه َكَما َردَّ َعَلْيِه َوَجاَء َمَعُه النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

 قَاَل ِجرْبِيل: َهَذا َفَسأََلُه َعْنُه. ُثَّ   َمَلٌك يـَُقاُل َلُه: ِإَْسَاِعيُل َعَلى ِماَئِة أَْلِف َمَلٍك ُكلُّ َمَلٍك َعَلى ِماَئِة أَْلِف َمَلٍك فَاْسَتْأَذَن َعَلْيهِ 
َلَك َواَل َيْسَتْأِذُن َعَلى آَدِميٍّ بـَْعَدَك. فَـ  َقاَل: اْئَذْن َلُه فََأِذَن َلُه َفَسلََّم َمَلُك اْلَمْوِت َيْسَتْأِذُن َعَلْيَك. َما اْسَتْأَذَن َعَلى آَدِميٍّ قـَبـْ
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اَي ِإلَْيَك فَِإْن َأَمْرَتيِن َأْن َأْقِبَض ُروَحَك قـََبْضُت َوِإْن َأَمْرَتيِن َأْن أَتْـرَُكُه تـَرَْكُتُه فـََقاَل: َوتـَْفَعُل  َعَلْيِه ُثَّ قَاَل اَي حُمَمَُّد ِإنَّ اَّللََّ َأْرَسَليِن  
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ِإىَل ِجرْبِيل َعَلْيِه السَّاَلم فـََقاَل مَ َمَلَك اْلَمْوِت؟ قَاَل: نـََعْم ِبَذِلَك أُمرُت وأُمرُت َأن أطيَعك. قَاَل: فـََنَظَر النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلمَ  َ َقِد اْشَتاَق ِإىَل ِلَقاِئَك فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ َلِك اْلَمْوِت: »اْمِض ِلَما أُِمْرَت ِبِه« فـََقَبَض ِجرْبِيُل: اَي حُمَمَُّد ِإنَّ اَّللَّ
َ َرُسولُ  ُعوا َصْوَتا ِمْن اَنِحَيِة اْلبَـْيِت: السَّاَلُم َعلَ ُروَحُه فـََلمَّا تـُُويفِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجاَءِت التـَّْعزِيَُة َسَِ ْيُكْم َأْهَل اْلبَـْيِت  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ِمْن ُكلِّ هالكٍ  َوَخَلفاا  ُمِصيَبٍة  ِمْن ُكلِّ  َعَزاءا  ِإنَّ يف اَّللَِّ  َوبـَرََكاتُُه  َا    َوَرمْحَُة اَّللَِّ  فَِإَّنَّ فَاْرُجوا  ُه  َوِإايَّ وَدرَكاا من كلِّ فَائت فباهلل فثقوا 
ةِ اْلُمَصاُب َمْن ُحرَِم الثَـَّواَب. فـََقاَل َعِليٌّ: أََتْدُروَن َمْن َهَذا؟ ُهَو اخْلَِضُر َعَلْيِه السَّاَلُم. َرَواُه اْلبَـ  َهِقيُّ يف َداَلِئِل النـُّبـُوَّ  . يـْ

 واه( إسناده )األلباني: .( دالئل النبوةفي  7/267* )رقم: 
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 بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ وَذِكْرِ الْقَبَائِلِ     
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    [ َوَعنِ 793]  -  6006 َأِحبُّوا اْلَعَرَب لَِثاَلٍث: أِلَيّنِ َعَرِبٌّ َواْلُقْرآُن  »اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ميَان "«َعَرِبٌّ وََكاَلُم َأْهِل اجْلَنَِّة عربٌّ  َهِقّي يف شعب اإْلِ  . َرَواُه اْلبَـيـْ

 َمْوُضوع(حديث )األلباني:  في الشعب.( 1364رقم: إسناده ضعيف. : محقق الشعب* )
 

 بَاب مَنَاقِب الصَّحَابَة   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأْكرُِموا َأْصَحاِب فَِإَّنَُّ   [ َعنْ 794]  -  6012 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْم ِخَيارُُكْم ُثَّ ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

َواَل ُيْسَتْحَلُف َوَيْشَهُد َواَل ُيْسَتْشَهُد َأاَل َمْن َسرَُّه حُبُْبوَحُة الَِّذيَن يـَُلوََّنُْم ُثَّ الَِّذيَن يـَُلوََّنُْم ُثَّ َيْظَهُر اْلَكِذُب َحَّتَّ ِإنَّ الرَُّجَل لََيْحِلُف  
 ؤمن« اجْلَنَِّة فـَْليَـْلَزِم اجْلََماَعَة فَِإنَّ الشَّْيطَاَن ََثلِثـُُهْم َوَمْن َسرَّْتُه َحَسنَـُتُه َوَساَءْتُه سيئته فـَُهَو مُ 

 َصِحيح(: )األلباني.( سنن النسائي الكبرى في   9222)رقم: * 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمَثُل َأْصَحاِب يف أُمَّيِت َكاْلِمْلِح يف   [795]   -  6015 الطََّعاِم اَل َيْصُلُح   َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َفَكْيَف نصلح؟ َرَواُه يف شرح الّسنة الطََّعاُم ِإالَّ اِبْلِمْلِح« قَاَل احلََْسُن: فـََقْد َذَهَب ِمْلُحَنا 

نة  3863  رقم:إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، والحسن البصري مدلس وقد عنعن.  :  شعيب* ) حديث )األلباني:  .(  ِفي شرح الس 
 (ضعيف.

 

ُ َعَلْيِه    َوَعن  [ 796]   -   6018 ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم يـَُقوُل: " َسأَْلُت َربِّ َعِن اْخِتاَلِف عمر بن اخْلطاب قَاَل: َسَِ
ُضَها َأقْـَوى ِمْن بـَْعٍض َوِلُكلٍّ نُوٌر َفَمْن َأْصَحاِب ِمْن بـَْعِدي فََأْوَحى ِإيَلَّ: اَي حُمَمَُّد ِإنَّ َأْصَحاَبَك ِعْنِدي مبَْنزَِلِة النُُّجوِم يف السََّماِء بـَعْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَخَذ ِبَشْيٍء ِمَّا ُهْم   َأْصَحاِب َكالنُُّجوِم َعَلْيِه ِمِن اْخِتاَلِفِهْم فـَُهَو ِعْنِدي َعَلى ُهداى " قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتْم اْهَتَديـُْتْم«  َرَواُه رزين  . فَِبأَيِِّهُم اقْـَتَديـْ

 ( ، وإسناده واه جدا.َباِطلحديث )األلباني: * 
 

 بَاب مَنَاقِب أبي بكر   
ِمهِ   َعن عمر  [797]  -  6034 ا ِمْن َأايَّ َلةا    ذُِكَر ِعْنَدُه أَبُو َبْكٍر فـََبَكى َوقَاَل: َوِدْدُت َأنَّ َعَمِلي ُكلَُّه ِمْثُل َعَمِلِه يـَْوماا َواِحدا َولَيـْ

َلٌة َساَر َمَع َرُسوِل ا َلُتُه فـََليـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلغَار فـََلمَّا انتهينا ِإلَْيِه قَاَل: َواَّللَِّ اَل َتْدُخُلُه َحَّتَّ َواِحَدةا ِمْن لََيالِيِه َأمَّا لَيـْ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َلَك فَِإْن َكاَن ِفيِه َشْيٌء َأَصاَبيِن ُدوَنَك َفَدَخَل َفَكَسَحُه َوَوَجَد يف َجانِِبِه ثـُْقباا َفَشقَّ إزَ  َها اثـَْنان اره وسدها بِ َأْدُخَل قـَبـْ ِه َوبَِقي ِمنـْ

اْدُخلْ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  ِلَرُسوِل  قَاَل  ُثَّ  رِْجَلْيِه  َوَسلَّمَ   ،فألقمها  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل   َفَدَخَل 
َعَلْيِه َوَسلََّم َوُوِضَع  رَأسه يف حجره َواَنَم فـَُلدَِغ أَبُو َبْكٍر يف رِْجِلِه ِمَن اجلُْ   ُ حر َومل يـََتَحرَّك خَمَاَفة َأن ينتبه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: »َما َلَك اَي َأاَب َبْكٍر؟« قَا  َل َل: ُلِدْغُت ِفَداَك َأِب َوأُمِّي فـََتفِ َفَسَقَطْت ُدُموُعُه َعَلى َوْجُه َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَذَهَب َما جيَُِدُه ُثَّ انـْتَـَقَض َعَلْيِه وََكاَن َسَبَب َمْوتِِه َوأَ  مَّا يـَْوُمُه فـََلمَّا قُِبَض َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اةا. فـََقاَل: َلْو َمنَـُعوين ِعَقاالا جَلَاَهْدَُتُْم َعَلْيِه. فـَُقْلُت: اَي َخِليَفُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم اْرَتدَِّت اْلَعَرُب َوقَاُلوا: اَل نـَُؤدِّي زَكَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََتَلَِّف النَّاَس َواْرُفْق هِبِْم. فـََقاَل يل: َأَجبَّاٌر يف اجْلَاِهِليَِّة َوَخوَّاٌر يف اإْلِ  ُقُص ْساَلِم؟ ِإنَّهُ اَّللَّ يُن أَيـَنـْ  َقِد انـَْقَطَع اْلَوْحُي َومَتَّ الدِّ
 َرَواُه رزين  .َوَأان َحّي؟

 ( في الدالئل. 2/477وصله البيهقي  )األلباني: * 
 

 بَاب مَنَاقِب عمر   
ُ َعْنُه قَاَل: َما ُكنَّا نـُْبِعُد َأنَّ السَِّكيَنَة    َوَعْن َعِليٍّ   [ 798]   -   6044 َهِقّي يف َداَلِئل َرِضَي اَّللَّ تـَْنِطُق َعَلى ِلَساِن عمر. َرَواُه اْلبَـيـْ
 . النـُّبـُوَّة 

 ( .ينحسن ينإسناد رواه الطبراني في األوسط ب)األلباني: في شرح السنة.(  3877)رقم: * 
 

َعْنُه ِبَِْربٍَع: ِبذِْكِر اأْلَْسَرى يـَْوَم َبْدٍر، َأَمَر َفَضَل النَّاَس ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ  اْبن َمْسُعود قَاَل:    َوَعن  [ 799]   -   6052
[ ، َوِبذِْكرِِه احلَِْجاَب، 68{ ]األنفال:  ِبَقْتِلِهْم، فَأَنـَْزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َلْواَل ِكَتاٌب ِمَن هللِا َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذمُتْ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َنا اَي اْبَن اخْلَطَّاِب، َواْلوَ َأَمَر ِنَساَء النَّيبِّ   َنا يف بـُُيوتَِنا؟ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َْيَْتِجَْبَ، فـََقاَلْت َلُه زَيـَْنُب: َوِإنََّك َعَليـْ ْحُي يـَْنِزُل َعَليـْ
[ َوِبَدْعَوِة النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 53رَاِء ِحَجاٍب{ ]األحزاب:  فَأَنـَْزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاعاا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمْن وَ 

ْساَلَم ِبُعَمَر " َوِبَرْأِيِه يف َأِب َبْكٍر، َكاَن َأوََّل النَّاِس اَبيـََعهُ   . َرَواُه َأمْحد َلُه: " اللُهمَّ أَيِِّد اإْلِ
 َضِعيف(إسناده  )األلباني:  في مسند أحمد.( 4362رقم:  .حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  

 

 بَابِ مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا   
َلٍة َضاِحَيٍة ِإْذ    َوَعن  [800]  -  6068 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف حجري لَيـْ َنا رَْأَس َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قـُْلُت: اَي َرُسوَل  َعاِئَشة قَاَلْت: بـَيـْ

يُع   .اَّللَِّ َهْل َيُكوُن أِلََحٍد ِمَن احلََْسَناِت َعَدُد جُنُوِم السََّماِء؟ قَاَل: »نـََعْم ُعَمُر« َا َجَِ قـُْلُت: فَأَْيَن َحَسَناُت َأِب َبْكٍر؟ قَاَل: »ِإَّنَّ
 اُه رزين َحَسَناِت ُعَمَر َكَحَسَنٍة َواِحَدٍة ِمْن َحَسَناِت َأِب َبْكٍر« َروَ 

 َمْوُضوع(حديث )األلباني: * 
 

 بَاب مَنَاقِب عُثْمَان   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيِسرُّ ِإىَل ُعْثَماَن َوَلوْ لسه  أب   َوَعن  [801]  -  6081 ُهَما قَاَل: َجَعَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ ُن ة موىل ُعْثَمان َرِضي هللا َعنـْ

ُ َعَليْ إُعْثَماَن يـَتَـَغريَُّ فـََلمَّا َكاَن يـَْوم الدَّار قـُْلَنا: َأال نـَُقاِتل؟ قَاَل: اَل  ِه َوَسلََّم َعِهَد ِإيَلَّ َأْمراا فََأاَن َصاِبٌر نَفِسي نَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َعَلْيهِ 

 .(  دالئل النبوةفي  6/393رقم: رواه البيهقي )* 
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َع َأاَب ُهَريـَْرَة َيْسَتْأِذُن ُعْثَماَن يف اْلكَ   أب   َوَعن  [ 802]   -   6082 اَلِم فََأِذَن حبيبَة أَنَُّه َدَخَل الدَّاَر َوُعْثَماُن حَمُْصوٌر ِفيَها َوأَنَُّه َسَِ
ُ َعَلْيِه َوسَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنةا َواْخِتاَلفاا  »لََّم يـَُقوُل: َلُه فـََقاَم َفَحِمَد اَّللََّ َوأَْثََن َعَلْيِه ُثَّ قَاَل: َسَِ   -ِإنَُّكْم َستَـْلَقْوَن بـَْعِدي ِفتـْ

َنةا  ؟ َأْو َما َتَُْمُراَن ِبِه؟ قَاَل: »َعَلْيُكْم اِبأْلَمِ   -  «َأْو قَاَل: اْخِتاَلفاا َوِفتـْ رِي َوَأْصَحاِبِه« فـََقاَل َلُه قَاِئٌل ِمَن النَّاِس: َفَمْن لََنا اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َهِقّي يف َداَلِئل النبوَّة  . َوُهَو ُيِشرُي ِإىَل ُعْثَماَن ِبَذِلَك. َرَواُُهَا اْلبَـيـْ

 (لم أقف على إسناده.)األلباني: .( ئل النبوةدال في  6/393)رقم: * 
 

 بَاب مَنَاقِب عَليّ بن أبي طَالب   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: » أُمِّ َسَلَمةَ  َوَعنْ  [ 803]  -  6101  َرَواُه َأمْحد  . «َمْن َسبَّ َعِليًّا، فـََقْد َسبَّيِن قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ( رجاله ثقات، إال أن أبا إسحاق وهو السبيعي كان اختلط. )األلباني:  في مسند أحمد.( 26748رقم:  .إسناده صحيح* )شعيب:  
 

َعَلْيِه َوَسلََّم:  َوَعنْ   [ 804]   -   6102  ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  ُ َمَثٌل ِمْن ِعيَسى  »  َعِليٍّ َرِضَي اَّللَّ أَبـَْغَضْتُه  ِفيَك 
ُثَّ قَاَل: يـَْهِلُك يفَّ رَُجالِن حمُِبٌّ ُمْفِرٌط يـَُقرُِّظيِن مبَا   « اْليَـُهوُد َحَّتَّ هَبَُتوا أُمَُّه، َوَأَحبـَّْتُه النََّصاَرى َحَّتَّ أَنـَْزُلوُه اِبْلَمْنزَِلِة الَّيِت لَْيَس ِبهِ 

َهَتيِن لَْيَس يفَّ، َوُمْبِغٌض َْيِْمُلُه َشَنآين َعَلى أَ   َرَواُه َأمْحَدُ  . ْن يـَبـْ
 َضِعيٌف( إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 1376 رقم: إسناده ضعيف لضعف الحكم بن عبد الملك القرشي.* )شعيب:   

 

ُ    َوَعنِ   [805]   -   6103 َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا نـََزَل ِبَغِديِر ُخمٍّ َأَخَذ بَِيِد َعِليٍّ  اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب َوزَْيِد ْبِن َأْرَقَم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُموَن َأيّنِ َأْوىَل ِبُكلِّ ُمْؤِمٍن ِمْن نـَْفِسِه؟«  فـََقاَل: »أََلْسُتْم تـَْعَلُموَن َأيّنِ َأْوىَل اِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنـُْفِسِهْم؟« قَاُلوا: بـََلى قَاَل: »أََلْسُتْم تـَْعلَ 

َلِقَيُه ُعَمُر بـَْعَد َذِلَك فـََقاَل َلُه:    .ا: بـََلى قَاَل: »اللَُّهمَّ َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـََعِليٌّ َمْواَلُه اللَُّهمَّ َواِل َمْن َوااَلُه َوَعاِد َمْن َعاَداُه«قَاُلو  فـَ
 َواُه َأمْحد َهِنيئاا اَي اْبَن َأِب طَاِلٍب َأْصَبْحَت َوَأْمَسْيَت َمْوىَل كلَّ ُمؤمن ومؤمنة. رَ 

 (المرفوع من الحديث صحيح)األلباني:  في مسند أحمد.( 18479رقم:  .صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  
 

 بَابُ مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يـَْوَمِئٍذ يـَْعيِن يـَْوَم ُأُحٍد: »اللَُّهمَّ اْشُدْد  َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى    َوَعنْ   [ 806]   -   6124 اَّللَّ

 . َرَواُه يف شرح الّسنة .رَْميَـَتُه َوَأِجْب دعوَته«
 َضِعيف( إسناده )األلباني: ( في شرح السنة.  3822* )رقم: 

 

َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل أِلَْزَواِجِه:    َوَعنْ   [ 807]  -  6131  ُ ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيُكنَّ    الَِّذي َْيُْنو   »ِإنَّ أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت: َسَِ
 َرَواُه َأمْحد   .«اجْلَنَّةِ بـَْعِدي هَلَُو الصَّاِدُق اْلَبارُّ، اللُهمَّ اْسِق َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َعْوٍف ِمْن َسْلَسِبيِل 

 َضِعيف(إسناده  )األلباني:  رقم: في مسند أحمد.( حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف.* )شعيب:  
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ا  َوَعن [808]  - 6133 ُروا َأاَب َبْكٍر ُتَُِدوُه َأِميناا زَاِهدا ُر بـَْعَدَك؟ قَاَل: »ِإْن تـَُؤمِّ : َمْن نـَُؤمِّ نـَْيا َعلّي قَاَل: قيل لَرُسول اَّللَِّ يف الدُّ
ُروا ُعَمَر ُتَُِدوُه َقِوايًّ َأِميناا اَل خَيَاُف يف اَّللَِّ َلْوَمَة اَلئِ  ُروا َعِليًّا  رَاِغباا يف اآْلِخَرِة َوِإْن تـَُؤمِّ ُتَُِدوُه   - َواَل َأرَاُكْم فَاِعِلنَي    - ٍم َوِإْن تـَُؤمِّ

 َرَواُه َأمْحد  .َهاِدايا َمْهِدايًّ َيَُْخُذ ِبُكُم الطَّرِيَق اْلُمْسَتِقيَم«
 َضِعيف(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 859رقم:  .إسناده ضعيف* )شعيب:   

 

 بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ  أمِّ  َوَعن [809] -  6180 َا َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإيّنِ  اْلفضل بنت احْلَاِرث َأَّنَّ

َلَة. قَاَل: »َوَما ُهَو؟« قَاَلْت: ِإنَُّه َشِديٌد قَاَل: »َوَما ُهَو؟« قَاَلْت: رَأَْيُت َكَأنَّ ِقْطَعةا  رَأَْيُت ُحْلماا   ِمْن َجَسِدَك ُقِطَعْت  ُمْنَكراا اللَّيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »رَأَْيِت َخرْياا َتِلُد   ُ ُغاَلماا َيُكوُن يف ِحْجِرِك«َوُوِضَعْت يف ِحْجِري. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ   .فَاِطَمُة ِإْن َشاَء اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َفَدَخْلتُ  ُ فـََوَلَدْت فَاِطَمُة احْلَُسنْيَ َفَكاَن يف ِحْجِري َكَما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  يـَْوماا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَْ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَوَ  َنا َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ رِيَقاِن الدُُّموَع قَاَلْت: فـَُقْلُت: َضْعُتُه يف ِحْجرِِه ُثَّ َكاَنْت ِمينِّ اْلِتَفاَتٌة فَِإَذا َعيـْ

ْخرَبين َأنَّ أُمَّيِت َستَـْقُتُل اْبيِن َهَذا فـَُقْلُت: َهَذا؟ قَاَل: نـََعْم اَي نيبَّ هللا ِِبب أَْنت َوأمي َمالك؟ قَاَل: " َأََتين ِجرْبِيل َعَلْيِه السَّاَلُم فَأَ 
 َوَأََتين ِبرُتْبٍَة من تربته مَحَْراء " 

 (منقطع ضعيف...لكن الجملة االخيرة لها شواهد كثيرة.)األلباني: .( دالئل النبوةفي  6/469)رقم: * 
 

اْبن َعبَّاس قَاَل: رَأَْيت النَّيب صلى هللا َعَلْيِه وسل ِفيَما يـََرى النَّائُِم َذاَت يـَْوٍم بِِنْصِف النـََّهاِر َأْشَعَث   َوَعن  [810]  -  6181
اِبِه َومَلْ َأَزْل أَْلَتِقطُُه ُمْنُذ اْليَـْوم« فأحصي  َأْغرَبَ بَِيِدِه قَاُرورٌَة ِفيَها َدٌم فـَُقْلُت: ِبَِِب أَْنَت َوأُمِّي َما َهَذا؟ قَاَل: »َهَذا َدُم احْلَُسنْيِ َوَأْصحَ 
َهِقيُّ يف »َداَلِئِل النـُّبـُوَِّة« َوأمحد اأْلَخري   َذِلك اْلَوْقت فأجد قبل َذِلَك اْلَوْقِت. َرَواُُهَا اْلبَـيـْ

 َصِحيح( إسناده )األلباني: .( في دالئل النبوة 6/471)رقم: * 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َأاَل ِإنَّ أب    َوَعن  [ 811]   -  6183 ْعُت النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ  ِمْثَل َأْهِل  ذٍر أَنَُّه قَاَل َوُهَو آِخٌذ بَِباِب اْلَكْعَبِة: َسَِ
َها هلك«  َرَواُه َأمْحد  .بـَْييِت ِفيُكْم ِمْثُل َسِفيَنِة نُوٍح َمْن رَِكبَـَها جَنَا َوَمْن خَتَلََّف َعنـْ

 ( ليس في المسند...وإسناده واه)األلباني: * 
 

 بَاب جَامع املناقب   
اْلَقْولِ   َوَعنْ   [ 812]   -   6256 َلُه يف  فََأْغَلْظُت  اَيِسٍر َكاَلٌم  ْبِن  َوَبنْيَ َعمَّاِر  بـَْييِن  قَاَل: َكاَن  اْلَولِيِد  ْبِن  فَاْنطََلَق َعمَّاٌر   ، َخاِلِد 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َفَجَعَل يـُْغِلُظ َلُه   ، َيْشُكوين ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَجاَء َخاِلٌد َوُهَو يشكوه ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
فـََبَكى َعمَّاٌر َوقَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأاَل تـََراُه؟ فـََرَفَع النَّيبُّ َصلَّى   ، َعَلْيِه َوَسلََّم َساِكٌت اَل يـََتَكلَّمُ َوالنَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ   ،َواَل يَزِيُدُه ِإالَّ ِغْلظَةا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأَسُه َوقَاَل: »َمْن َعاَدى َعمَّاراا َعاَداُه اَّللَُّ  قَاَل َخاِلٌد: َفَخَرْجُت َفَما َكاَن َشْيٌء   .ُه اَّللَُّ«َوَمْن أَبـَْغَض َعمَّاراا أَبـَْغضَ   ،اَّللَّ
 . فـََلِقيته مبَا َرِضي َفرِضي ،َأَحبَّ ِإيَلَّ من رضى عمار
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 َصِحيح( إسناده )األلباني:  .(المسندفي  16814رقم:   .حديث صحيح: شعيب* )
 

ْعُت  َوَعن [813]  - 6257 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »أب ُعَبيدَة أَنَُّه قَاَل: َسَِ َخاِلٌد َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف هللِا َعزَّ  َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُُهَا َأمْحد  . «َوَجلَّ، َونِْعَم َفََّت اْلَعِشريَةِ 

في   16823رقم:  .  النقطاعهحديث صحيح لغيره، دون قوله: "ونعم فتى العشيرة" فهو حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف  :  شعيب* )
 ( لغيره َصِحيححديث  )األلباني:  .(المسند

 

 وَالشَّامِ وَذِكْرِ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ   بَابُ ذِكْرِ الْيَمَنِ   
ُهْم اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي قَاَل: ُشَرْيِح ْبِن ُعبَـْيٍد قَاَل: ذُِكَر َأْهُل الشَّام ِعْند عليٍّ ]َرِضي هللا َعنُه[ َوِقيَل  َعنْ  [ 814]  -  6277 اْلَعنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: » ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، ُكلََّما َماَت رَُجٌل أَْبَدَل هللاُ اَل َأيّنِ َسَِ اأْلَْبَداُل َيُكونُوَن اِبلشَّاِم، َوُهْم َأْربـَُعوَن رَُجالا
، ُيْسَقى هبِِ  َتَصُر هِبِْم َعَلى اأْلَْعَداِء، َوُيْصَرُف َعْن َأْهِل الشَّاِم هِبِِم اْلَعَذابُ َمَكانَُه رَُجالا  «ُم اْلَغْيُث، َويـُنـْ

 ( إسناده منقطع)األلباني:   .(المسندفي  896رقم:  .إسناده ضعيف النقطاعه: شعيب* )
 

َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:    َوَعنْ   [815]   -   6278  ُ ْمُتُ رَُجٍل ِمَن الصََّحابَِة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْفَتُح َعَلْيُكُم الشَّاُم، فَِإَذا ُخريِّ َستـُ
َا َمْعِقُل اْلُمْسِلِمنَي ِمَن اْلمَ  َها ِبَِْرٍض يـَُقاُل هَلَا: اْلُغوطَُة اْلَمَناِزَل ِفيَها، فـََعَلْيُكْم مبَِديَنٍة يـَُقاُل هَلَا: ِدَمْشُق، فَِإَّنَّ اَلِحِم، َوُفْسطَاطَُها ِمنـْ

 ". َرَواُُهَا َأمْحَدُ 
( أبي مريم.  :  شعيب*  بكر بن  أبي  إسناد ضعيف لضعف  إسناده )األلباني:    .(المسندفي    17470رقم:  حديث صحيح، وهذا 

 َضِعيف(
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اخلِْاَلَفُة اِبْلَمِديَنِة َواْلُمْلُك اِبلشَّام«َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل:  َوَعنْ  [ 816]  -  6279  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َضِعيف()األلباني: .( دالئل النبوةفي  6/447)رقم: * 

 

ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى    َوَعنْ   [817]   -  6280 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »رَأَْيُت َعُموداا ِمْن نُوٍر َخَرَج ِمْن  ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ اَّللَّ
َهِقيُّ يف َداَلِئل النـُّبـُوَّة  .حَتِْت رَْأِسي َساِطعاا َحَّتَّ اْستَـَقرَّ اِبلشَّاِم«  . َرَواُُهَا اْلبَـيـْ

 َصِحيح(حديث )األلباني: .( في دالئل النبوة 6/449)شعيب: رقم: * 
 

 الْأمة   بَاب ثَوَاب هَذِه   
َا َمَثلُ   [ َعنْ 818]   -  6287 َعَلْيِه َوَسلََّم: »أَْبِشُروا ِإَّنَّ  ُ  أُمَّيِت َمَثُل َجْعَفٍر َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها فـَْوٌج َعاماا َلَعلَّ آخِ  َرَها فـَْوجاا َأْن يكون أعَرَضها عرضا َوَأْعَمَقَها ُعْمقاا  اْلَغْيِث اَل يُْدَرى آِخُرُه َخرْيٌ َأْم َأوَّلُُه؟ َأْو َكَحِديَقٍة ُأْطِعَم ِمنـْ
ُهم«  َوَأْحَسنَـَها ُحْسناا َكْيَف ََتِْلُك أُمٌَّة َأاَن َأوَّهُلَا َواْلَمْهِديُّ َوَسطَُها َواْلَمِسيُح آِخُرَها َوَلِكْن َبني ذَ  ِلك فـَْيٌج َأْعَوج لَْيُسوا َواَل َأان ِمنـْ

 َرَواُه رزين 
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 ( .لم أقف على إسناده بهذا التمام وما أراه يصحني: )األلبا* 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأيُّ  [ 819]  - 6288 ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اخْلَْلِق َأْعَجُب  َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ
؟« قَاُلوا:   قَاَل: »وماهلم اَل يـُْؤِمُنوَن َواْلَوْحُي يـَْنِزُل َعَلْيِهْم؟« قَاُلوا: فـََنْحُن. قَاَل: »ومالكم اَل تـُْؤِمُنوَن َوَأاَن   فالنبيونِإلَْيُكْم ِإميَاانا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإن َأْعَجَب اخْلَْلِق ِإيَلَّ ِإميَ  اانا َلَقْوٌم َيُكونُوَن ِمْن بـَْعِدي جيَُِدوَن ُصُحفاا َبنْيَ َأْظُهرُِكْم؟« قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِفيَها ِكَتاٌب يـُْؤِمُنوَن مبَا ِفيَها« 

 َضِعيٌف( إسناده )األلباني: .( في دالئل النبوة 6/538)رقم: * 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإنَُّه َسَيُكوُن َوَعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلَعاَلِء احلَْْضَرِميِّ قَاَل: َحدََّثيِن َمْن    [820]  -  6289 َع النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ َسَِ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر   َهِقّي يف َرَواُُهَا اْلبَـيْـ   َويـَُقاتُِلوَن َأْهَل اْلِفنَتِ« يف آِخِر َهِذِه اأْلُمَِّة قـَْوٌم هَلُْم ِمْثُل َأْجِر َأوَّهِلِْم َيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 َداَلِئل النـُّبـُوَّة 
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن )شعيب:    (لم أقف على إسناده.)األلباني:  .(  دالئل النبوةفي    6/513رقم:  ) *  

 في مسند أحمد مختصرا.(  23181. رقم بن الحضرمي
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َوَعْن َأِب أَُماَمَة َأنَّ َرُسوَل    [ 821]  -  6290 ُطوََب ِلَمْن رَآين َوآَمَن ِب، َوُطوََب، َسْبَع َمرَّاٍت، اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َرَواُه َأمْحد . «ِلَمْن مَلْ يـََرين َوآَمَن ِب 

 َضِعيف(إسناده )األلباني:  في مسند أحمد.( 22214رقم:  .حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف* )شعيب:  
 

ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ   [822]  -  6291 ثـَْنا َحِديثاا َسَِ ُ َوَعن أب حُمَرْيِيٍز قَاَل: قـُْلُت أِلَِب َُجَُعَة رَُجٌل ِمَن الصََّحابَِة: َحدِّ  َصلَّى اَّللَّ
ثُُكْم َحِديثاا َجيِّداا يـَْنا َمَع َرُسوِل هللاِ   ، َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَل: نـََعْم ُأَحدِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَمَعَنا أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاِح، قَاَل:  تـََغدَّ

نـََعْم، قـَْوٌم َيُكونُوَن ِمْن بـَْعدُِكْم يـُْؤِمُنوَن ِب َومَلْ »فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َهْل َأَحٌد َخرْيٌ ِمنَّا؟ َأْسَلْمَنا َمَعَك َوَجاَهْداَن َمَعَك، قَاَل:  
. َأَحٌد َخرْيٌ  .«َرْوين يَـ    ِمنَّا ِإىل آِخره َرَواُه َأمْحَُد َوالدَّارِِميُّ َوَرَوى َرزِيٌن َعْن َأِب ُعبَـْيَدَة ِمْن قـَْوِلِه: قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 َصِحيح( بإسنادين أحدهما )األلباني:  في مسند أحمد.( 16976رقم:  .حديث صحيح* )شعيب:  
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