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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

وجالله تتّم الصاحلات، اي رّب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم أغفر لنا  احلمد هلل اّلذي بعّزته  
منا وأدخلن اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها،   اوأرمحنا وأرض عنا، وتقّبل  لنا شأننا كله،  الّنار، وأصلح  اجلنة وجننا من 
أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت، اي اللهّم اي من . وأجران من خزي الّدنيا وعذاب األخرة

 التجاوز، تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم.   عظيم العفو وحسن
جممع الزوائد ومنبع   هـ( 807أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )املتوىف:  احلافظ  يعد كتاب اإلمام  

الفوائد أعظم وأجل كتب الزوائد احلديثية احملذوفة األسانيد على اإلطالق، حيث اشتمل هذا الكتاب على زوائد مسانيد  
حبسب   حديثا   18776على الكتب الستة. وقد بلغت هذه األحاديث    أمحد، وأيب يعلى، والبزار، ومعاجم الطرباين الثالثة

وأربعني كتااب، مث فرع مضمون كل كتاب على أبواب    أربعوقد قسم فيه احلافظ مؤلفه على    . مكتبة القدسي، القاهرةطبعة  
 سانيد هذه األحاديث. أكما قام اإلمام اهليثمي ابحلكم على   ،تناسب ما حتتويه من أحاديث

)البخاري، مسلم،    الكتب التسعة  يف جممع الزوائد واليت زادت علىحتديد األحاديث املرفوعة  هو    يف هذا الكتابعملي  و 
الدارمي( سنن  أمحد،  مسند  مالك،  موطأ  ماجه،  ابن  الرتمذي،  داود،  أبو  الزوائد    ،النسائي،  استخراج  مت  على وقد  اليت 

 حدى الصور االتية: إ
 . التسعةالكتب أي من منت احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه ومل خيرج يف  .1
 خر. آولكن عن طريق صحايب  التسعة ن يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى الكتب أ .2
 بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة.  التسعةالكتب إحدى أن يكون احلديث خمرجا يف  .3
املقبولة، و وبعد   بتحديد األحاديث  الزائدة قمت  القبول حتديد األحاديث  اعتمدت يف فرز هذه األحاديث من حيث  قد 

طبعة دار املنهاج الشيخ حسني سليم   –ومن مث قمت إبرفاق أحكام حمقق جممع الزوائد    والرد على أحكام العالمة اهليثمي.
رمحه هللا تعاىل ما استطعت إىل ذلك سبيال. كما ارفقت بعض ما توافر يل من أحكام العالمة األلباين رمحه هللا   أسد الداراين
   .ختريج أحاديث جممع الزوائد ومنبع الفوائدأيضا أحكام حمققي كتاب  تتعاىل، وارفق

احلافظ أحكام  أن  التنويه  الغالب   وجيب  يف  سبب  ما  وهذا  املتون،  على  تكن  ومل  األسانيد  على  رمحه هللا كانت  اهليثمي 
املواضع. بعض  أحكام غريه يف  احلكم    اختالف يف حكمه عن  العبارات يف  من  العديد  اهليثمي  اإلمام  استخدم  على وقد 

اجملمع أحاديث  أمههاأسانيد  وثقوا  ، ومن  رجاله  أو  موثقون،  رجاله  أو  ثقات،  رجاله  أو  الصحيح،  رجاله رجال  أو قوله:   ،
   .إسناده صحيح، أو إسناده حسن، أو إسناده جيد 

  18776إمجايل    % من 15ما يقرب من  حديثا وهو ما يشكل    2864األحاديث الزائدة املقبولة  عدد  هذا وقد بلغت  
 حديثا هي عدد أحاديث اجملمع.  
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هذا   أن  اليه  التنويه  جيدر  موسوعة ومما  يف  النبوية  السنة  أحاديث  جتميع  إىل  يهدف  متكامل  مشروع  من  جزء  هو  العمل 
 التالية:  املراحلوقد تضمنت اخلطة املبدئية هلذا املشروع  ،متكاملة وديوان واحد

الب     .1 )صحيح  عشر  األحد  األصول  يف  الواردة  الصحيحة  املرفوعة  األحاديث  أيب  جتميع  سنن  مسلم،  خاري، صحيح 
الدارمي،   سنن  أمحد،  اإلمام  مسند  ماجه،  ابن  سنن  مالك،  اإلمام  موطأ  الصغرى،  النسائي  سنن  الرتمذي،  سنن  داود، 
صحيح ابن خزمية، صحيح ابن حبان( يف مصنف واحد حتت اسم "غاية املأمول يف صحيح األمهات واألصول" وجتميع 

األ يف  الواردة  الضعيفة  األمهات  األحاديث  ضعيف  يف  الوصول  "سالمة  اسم  حتت  رديف  يف كتاب  عشر  األحد  صول 
 .وقد مت نشر كتاب سالمة الوصول وال زال كتاب غاية املأمول قيد التحرير واملراجعةواألصول". 

احد حتت حتديد األحاديث املرفوعة يف جممع الزوائد واليت زادت على كتايب غاية املأمول وسالمة الوصول يف مصنف و      .2
وهو   اسم "منتهى الفوائد يف زوائد جممع الزوائد"، ومن مث فرز األحاديث فيه إىل الصحيح والضعيف أو املقبول واملردود. 

 عملي يف هذا الكتاب. 

. ومن مث فرز هذه  2و   1حتديد األحاديث املرفوعة يف املطالب العالية واليت زادت على الكتب املذكورة يف اخلطوتني       .3
 وقد مت نشر هذا العمل يف كتاب "املقاصد السامية يف زوائد املطالب العالية".  األحاديث من حيث القبول والرد.

 
 

 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي
 ه  1442صنعاء 

m.alshadadi@gmail.com 
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 كِتَابُ الْإِميَانِ. 
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ُ َعْنُه  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة  -  13 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -َرضي ُ  -َصلهى اَّلله   -: " »َمْن قَاَل: اَل إيَلَه إياله اَّلله
يُبُه قـَْبَل َذليَك َما َأَصابَُه«.   نـََفَعْتُه يـَْوًما ميْن َدْهريهي، ُيصي

ِحيِح. # ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح عند البزار[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ
ُ َعْنُه   -»َوَعْن زَْيدي ْبني َخاليٍد اجْلَُهنيّي  -  20 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َأْرَسَلني َرُسوُل اَّللهي  -َرضي ُر النهاَس: "   -َصلهى اَّلله أَُبشّي

ُ َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه   فـََلُه اجْلَنهُة«. أَنهُه َمْن َماَت َيْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ه  -  26 َع النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني النـهوهاسي ْبني ََسَْعاَن أَنهُه َسَي ًئا فـََقْد  يـَُقوُل: »َمْن َماَت َوُهَو اَل  -َصلهى اَّلله َّللهي َشيـْ ُيْشريُك ابي
 َحلهْت َلُه َمْغفيَرتُُه«. 

 [ . ]ممدوح: ضعيف َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه ََل َبْأَس ِبهِ  #
ُ َعْنُه  -َوَعْن َجرييٍر   -  27 َي اَّلله ّي   -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النهِبي ًئا، َومَلْ يـَتَـَنده   -َصلهى اَّلله َّللهي َشيـْ قَاَل: »َمْن َماَت اَل ُيْشريُك ابي

َل ميْن َأيّي أَبـَْوابي اجْلَنهةي َشاَء«.   -بيَدٍم َحَراٍم                                                                        ُأْدخي
 [ ]ممدوح: حسن  ُمَوثَُّقوَن. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلهُ  #

ُ َعْنُه  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة  -  42 َي اَّلله ه -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: »َأنه رَُجاًل أََتى النهِبي َارييٍَة َسْوَداَء َأْعَجمييهٍة، فـََقاَل: اَي   -َصلهى اَّلله ِبي
َنٍة، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي، إينه َعَليه ]عيْتَق[ رَقـََبٍة ُمْؤمي َها إيىَل  -َصلهى اَّلله ُ؟ " فََأَشاَرْت بيَرْأسي : " أَْيَن اَّلله

ْصُبعيَها ا ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -لسهبهابَةي، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللهي السهَماءي ِبُي ْصُبعيَها إيىَل َرُسولي اَّللهي  : " َمْن َأاَن؟ " -َصلهى اَّلله   -فََأَشاَرْت ِبُي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم                               . َوإيىَل السهَماءي ; َأْي أَْنَت َرُسوُل اَّللهي. قَاَل: " َأْعتيْقَها« -َصلهى اَّلله

َماِء، َفَقاَلْت: َّللاَُّ«.َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل َلَها: »َمْن َربُِّك؟ " َفَأَشاَرْت بِ  #   َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.  َرْأِسَها ِإَلى السَّ
 ]الداراني: إسناده البزار حسن[ 

، َعْن أَبييهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  51 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َماليٍك اأْلَْشَجعييّي : »أُميْرُت َأْن أُقَاتيَل النهاَس َحَّته  -َصلهى اَّلله
َساُُبُْم َعَلى اَّللهي يـَُقوُلوا: اَل إيَلَه إياله اَّللهُ  َقّيَها، َوحي  «.  -َعزه َوَجله   -، فَإيَذا قَاُلوَها َعَصُموا مينّي ديَماَءُهْم َوَأْمَواهَلُْم إياله حبي

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
رييًبا  مثُه رََجَع، َحَّته إيَذا َكاَن قَ  َوَعْن مُحَْيدي ْبني هياَلٍل قَاَل: »َغَزا ُعَمارَُة ْبُن قـَْرٍض اللهْيثييُّ َغَزاًة َلُه، َفَمَكَث فييَها َما َشاَء اَّللهُ  -  56

ََماَعٍة ميَن اْلُمْسليمينَي ُمْنذُ  َع َصْوَت اأْلََذاني فـََقاَل: َواَّللهي َما يلي َعْهٌد بيَصاَلٍة ِبي َثاَلٍث، َوَقَصَد ََنَْو اأْلََذاني يُرييُد   ميَن اأْلَْهَوازي َسَي
أْلَزَاريَقةي، فـََقاُلوا َلُه: َما َجاَء بيَك اَي عَ  ، لَنَـْقتـَُلنهَك.  الصهاَلَة فَإيَذا ُهَو ابي . قَاُلوا: أَْنَت َأُخو الشهْيطَاني ُدوه اَّللهي؟ فـََقاَل: َما أَنـُْتْم إيْخَوايني

َي بيهي َرُسوُل اَّللهي  َا َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َأَما تـَْرَضْوَن مينّي مبي َي بيهي ميْنَك؟ قَاَل: -َصلهى اَّلله ُتُه َوَأاَن  ؟ قَاُلوا: َأيُّ َشْيٍء َرضي أَتـَيـْ
. فََأَخُذوُه فـََقتَـُلوُه«.  ُ َوأَنهُه َرُسوُل اَّللهي َفَخلهى َعنّي  َكافيٌر، َفَشهيْدُت َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله

ِحيِح. #  ن[ ]الداراني: إسناده قابل للتحسي َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -  57 رٍي َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني النـُّْعَماني ْبني َبشي ُ،  -َصلهى اَّلله قَاَل: »أُميْرُت َأْن أُقَاتيَل النهاَس َحَّته يـَُقوُلوا: اَل إيَلَه إياله اَّلله

َقّيَها«.فَإيَذا قَاُلوَها َعَصُموا مينّي ديَماَءُهْم                                                   َوَأْمَواهَلُْم إياله حبي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده جيد[    َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ه  -  76 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َطوييٍل َشْطٍب اْلَمْمُدودي أَنهُه »أََتى النهِبي فـََقاَل: َأرَأَْيَت َمْن َعميَل الذُّنُوَب ُكلهَها فـََلْم  -َصلهى اَّلله
ًئا َوُهَو يفي َذليَك مَلْ َيرْتُْك َحاَجًة َواَل َداَجًة إياله َأتَ  َها َشيـْ نـْ َها فـََهْل ليَذليَك ميْن تـَْوبٍَة؟ قَاَل: " فـََهْل َأْسَلْمَت؟ " قَاَل: َأمها َأاَن  َيرْتُْك مي

ُ ]َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه[ َوأَنهَك َرُسوُل اَّللهي. قَاَل: ]نـََعْم[ " تـَْفَعُل اخْلَرْيَاتي  فََأْشَهدُ  ُ  َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله َوَترْتُُك السهيّيَئاتي فـََيْجَعُلُهنه اَّلله
؟ قَاَل: " نـََعْم ". ُ َحَّته تـََواَرى«.   َلَك َخرْيَاٍت ُكلهُهنه "، قَاَل: َوَغَدرَاِتي ويَفَجَراِتي ُ َأْكرَبُ. َفَما زَاَل يَُكربّي                                                                                                              قَاَل: اَّلله

ِد ْبِن َهاُروَن َأِبي َنِشيٍط، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل  # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ]الداراني: إسناده صحيح إلى عبد   الصَّ
 الرحمن بن جبير[ 

ه  -  78 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اجْلَاُرودييّي اْلَعْبدييّي قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي ُأاَبييُعُه، فـَُقْلُت َلُه: َعَلى َأيّني إيْن تـَرَْكُت دييني  -َصلهى اَّلله
َرةي. قَاَل: " نـََعْم«.   ُ يفي اْْلخي                                                                      َوَدَخْلُت يفي ديينيَك اَل يـَُعذّيُبني اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  .َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #
ُ َعْنُه   -َوَعْن أََنٍس  -  86 َي اَّلله قَاَل: »قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، إيانه َنُكوُن عيْنَدَك َعَلى َحاٍل َحَّته إيَذا فَارَقْـَناَك َنُكوُن َعَلى   -َرضي

رّي َواْلَعاَلنيَيةي. قَاَل: " لَْيسَ  ُتْم َونَبييُُّكْم؟ " قَاُلوا: أَْنَت نَبييـَُّنا يفي السّي  « ". َذاَك النّيَفاقَ  َغرْييهي. قَاَل: " َكْيَف أَنـْ
ُ َربُّنَ  # ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر، ِإَلَّ َأنَّ اْلَبزَّاَر َقاَل: »َكْيَف َأْنُتْم َوَربُُّكْم؟ " َقاُلوا: َّللاَّ رِ  َواْلَعََلِنَيِة«. َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ  ا ِفي السِ 

 لكن له ما يشهد له وهو صحيح[ ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: إسناده ضعيف،  
: اْبَن َمْسُعوٍد   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  -  90 ُ َعْنُه   -يـَْعني َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »ُسئيَل َرُسوُل اَّللهي  -َرضي َعني   -َصلهى اَّلله

.» ميَاني                                                                                    اْلَوْسَوَسةي. فـََقاَل: " َذاَك حَمُْض اإْلي
ُ َأْعَلُم. # ِحيِح، َوَشْيُخ الطََّبَراِنيِ  ِثَقٌة. َوَّللاَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

هي: »َأنه النهاَس َسأَُلوا -َأوي اْبني احْلََسني   -َوَعْن ُعَمارََة ْبني َأيبي احْلََسني  -  92 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي  َعْن َعمّي   -َصلهى اَّلله
ُ  -ميْن عيْندي الثُـَّرايه َأَحبُّ إيلَْيهي ميْن َأْن يـََتَكلهَم بيهي. قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َعني اْلَوْسَوَسةي الهيتي جيَيُدَها َأَحُدُهْم، أَلَْن َيْسُقطَ  َصلهى اَّلله

ْنُه َوَقَع في -َعَلْيهي َوَسلهَم  َم مي ، إينه الشهْيطَاَن َيَِْتي اْلَعْبَد فييَما ُدوَن َذليَك، فَإيَذا ُعصي ميَاني  يَما ُهَناليَك« ". : " َذاَك َصرييُح اإْلي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت َأِئمٌَّة. #

ُ َعْنُه  -َوَعني اْبني َمْسُعوٍد  - 106 َي اَّلله ّي  -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النهِبي    قَاَل مبييْثليهي. -َصلهى اَّلله
 ]ممدوح: أثر موقوف حسن[ ]الداراني: إسناده صحيح[ 
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اًما يـَُقوُلوَن: اَل َقَدَر، قَاَل:  َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »أََتى اْبَن ُعَمَر رَُجٌل فـََقاَل: اَي َأاَب َعْبدي الرهمْحَني، إيانه ُنَسافيُر فـَنَـْلَقى َأقْـوَ   -  115
رَ  بَرييٌء، ُكنها عيْنَد  ُهْم  نـْ ُعَمَر مي اْبَن  َأنه  ُْهْم  فََأْخربي ُأولَئيَك  َلقييَت  َوَسلهَم    -ُسولي اَّللهي  فَإيَذا  َعَلْيهي   ُ َأَتُه رَُجٌل َحَسُن   -َصلهى اَّلله إيْذ 

، فـََقاَل: السهاَلُم َعَلْيَك اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْدنُو ميْنَك؟ قَاَل: " ادْ  ، نَقييُّ الثـهْوبي نُْه "، َفَداَن َدنـَْوًة. قَاَل َذليَك ميَرارًا  اْلَوْجهي، طَيّيُب الرّييحي
ّي    َّته اْصَطكهَتا رُْكبَـَتاهُ حَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    -رُْكَبيتَي النهِبي ْساَلُم؟ قَاَل: " َشَهاَدُة َأْن اَل إيَلَه إياله   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما اإْلي

َوإييَتاُء   الصهاَلةي،  َوإيقَاُم  اَّللهي،  َرُسوُل  حُمَمهًدا  َوَأنه   ُ فَإيَذا اَّلله قَاَل:   ." اجْلََنابَةي  ميَن  َواْلُغْسُل  رََمَضاَن،  َياُم  َوصي  ، اْلبَـْيتي َوَحجُّ  الزهَكاةي، 
تـُْؤميَن ابي  َأْن  ميَاُن  ميَاُن؟ قَاَل: " اإْلي َفَما اإْلي نـََعْم ". قَاَل: َصَدْقَت،  بيهي َوُرُسليهي َّللهي َوَماَلئيَكتيهي وَُكتُ فـََعْلُت َذليَك فََأاَن ُمْسليٌم؟ قَاَل: " 

َأاَن ُمْؤميٌن؟ قَاَل: " نـََعْم ". قَاَل: َصَدْقَت،  َواجْلَنهةي َوالنهاري َواْلَقَدري َخرْييهي َوَشرّيهي ُحْلويهي َوُمرّيهي ميَن اَّللهي ". قَاَل: " فَإيَذا فـََعْلُت َذليَك فَ 
ْحَساُن؟ قَاَل: تـَْعُبُد اَّللهَ َكأَنهَك تـََراُه فَ  ٌن؟ قَاَل: " نـََعْم ".  َفَما اإْلي إيْن َتُكْن اَل تـََراُه فَإينهُه يـََراَك ". قَاَل: فَإيَذا فـََعْلُت َذليَك فََأاَن حُمْسي

ّي  َوقـَْولُُه    -َعَلْيهي َوَسلهَم    َصلهى اَّللهُ   -  قَاَل: َصَدْقَت، قـُْلَنا: َما رَأَيـَْنا رَُجاًل ]َأْحَسَن َوْجًها َواَل[ َأْطَيَب ريحًيا َواَل َأَشده تـَْوقيريًا ليلنهِبي
ّي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    -ليلنهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    -: َصَدْقَت، فـََقاَل النهِبي لرهُجلي "، فـَُقْمَنا، َوُقْمُت َأاَن إيىَل  -َصلهى اَّلله : " َعَليه ابي

َرُسوُل اَّللهي   فـََقاَل  ًئا،  َشيـْ نـََر  فـََلْم  اْلَمدييَنةي  َوَسلهَم    -َطرييٍق ميْن طُُرقي  َعَلْيهي   ُ ُ -َصلهى اَّلله قَاُلوا: اَّلله َهَذا؟ "  َمْن  َتْدُروَن  َهْل   " :
هَ   " قَاَل:  َأْعَلُم.  الصُّورَ َوَرُسولُُه  َهذيهي  يفي  إياله  َعَرفْـُتُه،  إياله  َقطُّ  ُصورٍَة  يفي  َجاَءيني  َما  ديينيُكْم،  َك  َمَناسي يـَُعلّيُمُكْم  رْبييُل  جي ". َذا                                                                                          ةي« 

 ]الداراني: إسناد أحمد صحيح، ورجال الطبراني ثقات[   يِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكبِ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْمريو ْبني ُمرهَة اجْلَُهنيّي قَاَل: »َجاَء رَُجٌل ميْن ُقَضاَعَة إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 135 فـََقاَل: إييّني   -َصلهى اَّلله

ُ َوأَنهَك َرُسوُل اَّللهي، َوَصلهْيُت الصهَلَواتي اخْلَْمَس، َوُصْمُت رََمَضاَن َوقْـَتُه، َوآتـَْيُت الزهَكاَة، فـََقاَل َرُسوُل   َشهيْدُت َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  دّييقينَي َوالشَُّهَداءي« ".-َصلهى اَّلله  : " َمْن َماَت َعَلى َهَذا َكاَن ميَن الصّي

ِحيِح َخََل َشْيِخي الْ  # ]الداراني: إسناده صحيح[ ]ممدوح:   َبزَّاُر، َوَأْرُجو ِإْسَناَدُه َأنَُّه ِإْسَناٌد َحَسٌن َأْو َصِحيٌح.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 صحيح[ 
ُ َعْنُه    -َوَعْن َأيبي الدهْرَداءي    -  139 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    -قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي    -َرضي : " ََخٌْس َمْن َجاَء ُبيينه َمَع -َصلهى اَّلله

، َعَلى ُوُضوئيهينه َورُُكوعيهينه َوُسُجوديهينه َوَموَ  اقييتيهينه، َوَصاَم رََمَضاَن، َوَحجه إيميَاٍن َدَخَل اجْلَنهَة: َمْن َحاَفَظ َعَلى الصهَلَواتي اخْلَْمسي
َوَأْعَطى   َسبيياًل،  إيلَْيهي  اْسَتطَاَع  إيني  "اْلبَـْيَت  قَاَل:  اأْلََمانَةي؟  َأَداُء  َوَما  ه اَّللهي،  َنِبي اَي  قييَل:   " اأْلََمانََة  َوَأدهى  نـَْفُسُه،  َا  طَيّيَبًة ُبي   الزهَكاَة 

                                اْلُغْسُل ميَن اجْلََنابَةي، إينه اَّللهَ مَلْ َيََْمني اْبَن آَدَم َعَلى َشْيٍء ميْن ديينيهي َغرْييَها« ".  
ٌد. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َجيِ 

ه   - 143 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َشقييٍق َعْن رَُجٍل ميْن بـَْلَقنْيي قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي َوُهَو بيَواديي اْلُقَرى،   -َصلهى اَّلله
َا أُميْرَت؟ قَاَل: " أُميْرُت َأْن تـَْعُبُدوا اَّللهَ َواَل  ًئا، َوَأْن تُقييُموا الصهاَلَة، َوتـُْؤُتوا الزهَكاَة. قـُْلُت:  فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، مبي ُتْشريُكوا بيهي َشيـْ

: اْليَـُهوَد، فـَُقْلُت: َمْن َهُؤاَلءي؟ قَاَل: : النهَصاَرى.    اَي َرُسوَل اَّللهي، َمْن َهُؤاَلءي؟ قَاَل: " اْلَمْغُضوُب َعَلْيهيْم " يـَْعني " الضهالّينَي "، يـَْعني
َُؤاَلءي َأْربـََعُة َأْسُهٍم ". قَاَل: فـَُقْلُت: َهْل َأَحٌد َأَحقُّ    -َعزه َوَجله  -اَّللهي؟ قَاَل: " َّلليهي  : فَليَمني اْلَمْغَنُم اَي َرُسولَ قـُْلتُ  َسْهٌم، َوهلي

ْلَمْغَنمي ميْن َأَحٍد؟ قَاَل: اَل، َحَّته السهْهُم َيَُْخُذُه َأَحدُُكْم ميْن َجْنبيهي لَ  َحقه بيهي ميْن َأَحٍد«. ابي  ْيَس ِبَي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل ريْدَف َرُسولي اَّللهي  - 149 ُّ  -َصلهى اَّلله ُ   -فـََقاَل النهِبي َصلهى اَّلله
ُ َوَرُسولُُه َأعْ -َعَلْيهي َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َلُم. قَاَل َرُسوُل اَّللهي : " َما َحقُّ اَّللهي َعَلى اْلعيَبادي؟ " قَاَل ُمَعاٌذ: اَّلله : " َحقُُّه  -َصلهى اَّلله

 ُّ ًئا " قَاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعَلْيهيْم َأْن يـَْعُبُدوُه َواَل ُيْشريُكوا بيهي َشيـْ وُه  : " َهْل َتْدريي َما َحقُّ اْلعيَبادي َعَلى اَّللهي إيَذا َعَبدُ -َصلهى اَّلله
َلُهُم  ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: " َحقُُّهْم َعَلْيهي َأْن يُْدخي ًئا؟ " قَاَل ُمَعاٌذ: اَّلله اجْلَنهَة ". قَاَل ُمَعاٌذ: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَل  َومَلْ ُيْشريُكوا بيهي َشيـْ

 ُّ َرُهْم؟! فـََقاَل النهِبي ُ َعلَ  -آِتي النهاَس فَأَُبشّي ْليَـْعَمُلوا«. -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله  : " اَل، َدْعُهْم فـَ
ُ َأْعَلُم. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَّللاَّ

ُهَما   -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو  - 158 ُ َعنـْ َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -َرضي ميَاَن لََيْخَلُق  -َصلهى اَّلله : »إينه اإْلي
ميَاَن يفي قـُُلوبيُكْم«.  -تـََعاىَل  -يفي َجْوفي َأَحديُكْم َكَما خَيَْلُق الثـهْوُب، َفَسُلوا اَّللهَ  َد اإْلي  َأْن جُيَدّي

 ]الداراني: رواته ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ّي  - 180 ّي َعني »النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن بياَللي ْبني احْلَاريثي اْلُمَزيني ليَسانيهي قَاَل: " اْلُمْسليُم َمْن َسليَم اْلُمْسليُموَن ميْن  -َصلهى اَّلله

 َوَيديهي« ". 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعْنُه  -َعْن َأيبي الدهْرَداءي  - 191 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعْن َرُسولي اَّللهي  -َرضي ُلُغ َعْبٌد َحقييَقَة اإْليميَاني    -َصلهى اَّلله قَاَل: " اَل يـَبـْ
يَبُه« ".                                                    َحَّته يـَْعَلَم َأنه َما َأَصابَُه مَلْ َيُكْن ليُيْخطيَئُه، َوَما َأْخطََأُه مَلْ َيُكْن ليُيصي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  . َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَقاَل: ِإْسَناُدُه َحَسنٌ  #
ُ َعْنُه   -َعْن أََنٍس  - 195 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -َرضي : " إينه َأْكَمَل النهاسي إيميَااًن َأْحَسنـُُهْم  -َصلهى اَّلله

ُلُغ َدرََجَة الصهْومي َوالصهاَلةي« ".                                                                           ُخُلًقا، َوإينه ُحْسَن اخْلُُلقي لَيَـبـْ
 [ (: حسن1578]الداراني: إسناده حسن[ ]صحيح الجامع ) َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعْنُه   -َوَعْن َأيبي ُموَسى  - 209 َي اَّلله ّي  -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َعني النهِبي ْساَلمي َأْفَضُل؟ قَاَل: "  -َصلهى اَّلله أَنهُه ُسئيَل: َأيُّ اإْلي
ةي  َوَيديهي ". قييَل: فََأيُّ اجلْيَهادي َأْفَضُل؟ قَاَل: " َمْن ُعقيَر َجَواُدُه، َوُأْهرييَق َدُمُه ". قييَل: فََأيُّ الصهاَل َمْن َسليَم النهاُس ميْن ليَسانيهي 

." »  َأْفَضُل؟ قَاَل: " ُطوُل اْلُقُنوتي
 ]ممدوح: حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعْنُه   -َعْن أََنٍس  - 213 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأنه َرُسوَل اَّللهي   -َرضي ُروا، َوَسكّيُنوا َواَل   -َصلهى اَّلله رُّوا َواَل تـَُعسّي قَاَل: " »َيسّي
 تـُنَـفّيُروا« ". 

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعْنُه  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة اْلَباهيلييّي  - 240 َي اَّلله َنا َرُسوُل اَّللهي  -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َخَرَج َعَليـْ بـَْعَد َصاَلةي   -َصلهى اَّلله

بَـَعني َحَّته أََتى يبي َجَباًل َطويياًل َوْعًرا، فـََقاَل  الصُّْبحي فـََقاَل: " إييّني رَأَْيُت ُرْؤاَي هيَي َحقٌّ فَاْعقيُلوَها: َأَتيني رَُجٌل فََأَخَذ بي  َيديي، فَاْستَـتـْ
ُلُه َلَك، َفَجَعْلُت ُكلهَما رَقيَيْت َقَدَميه َوَضْعتـُهَ  : اْرَقْه، فـَُقْلُت: اَل َأْسَتطييُع، فـََقاَل: إييّني َسُأَسهّي ا َعَلى َدرََجٍة، َحَّته اْستَـَويـَْنا َعَلى  يلي

، فَاْنطََلْقَنا فَإيَذا ََنُْن بيريَجاٍل َونيَساٍء ُمَشقهَقٍة َأْشَداقـُُهْم، فـَُقْلُت: َمْن َهُؤاَلءي؟ قَاَل: َهُؤاَل َسَواءي اجلَْ  ءي الهذييَن يـَُقوُلوَن َما اَل  َبلي
نـُُهْم َوآَذانُُ  نَـُهْم َما اَل يـَْعَلُموَن، مثُه اْنطََلْقَنا فَإيَذا ََنُْن بيريَجاٍل َونيَساٍء ُمَسمهَرٍة َأْعيـُ ْم. قـُْلُت: َما َهُؤاَلءي؟ قَاَل: َهُؤاَلءي الهذييَن يـُُروَن َأْعيـُ
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َهُش ثُدْ يـََرْوَن، َوُيْسميُعوَن آَذاَنُْم َما اَل َيْسَمُعوَن، مثُه اْنطََلْقَنا فَإيَذا ََنُْن بينيَساٍء ُمَعلهَقاٍت بيَعَراقييبي  اَيَنُنه  هينه، ُمَصوهبٍَة رُُءوُسُهنه، تـَنـْ
َنا فَإيَذا ََنُْن بيريَجاٍل َونيَساٍء ُمَعلهَقاٍت  احْلَيهاُت. قـُْلُت: َما َهُؤاَلءي؟ قَاَل: َهُؤاَلءي الهذييَن مَيْنَـُعوَن َأْواَلَدُهنه ميْن أَْلَبانيينه، مثُه اْنطََلقْ 

قَلييٍل َومَحٍَأ. قـُْلُت: َما َهُؤاَلءي؟ قَاَل: َهُؤاَلءي الهذييَن َيُصوُموَن َويـُْفطيُروَن قـَْبَل حتَيلهةي  بيَعَراقييبيهينه، ُمَصوهبٍَة رُُءوُسُهنه، يـَْلَحْسَن ميْن َماءٍ 
هي لَُبوًسا، َوأَنـَْتني  يُض. قـُْلُت: َما  هي ريحًيا، َكَأّنهَ َصْوميهيْم، مثُه اْنطََلْقَنا فَإيَذا ََنُْن بيريَجاٍل َونيَساٍء َأقْـَبحي َشْيٍء َمْنَظًرا، َوَأقْـَبحي ا ريحُيُهُم اْلَمَراحي
َْوَتى َأَشدّي َشْيٍء اْنتيَفاًخا،  َوأَنـَْتنيهي ريحًيا. قـُْلُت: َما َهُؤاَلءي؟ قَاَل: َهُؤاَلءي   َهُؤاَلءي؟ قَاَل: َهُؤاَلءي الزهانُوَن َوالزُّاَنُة، مثُه اْنطََلْقَنا فَإيَذا ََنُْن مبي

َلْقَنا فَإيَذا ََنُْن  طََلْقَنا فَإيَذا ََنُْن نـََرى ُدَخااًن َوَنْسَمُع ُعَواًء. قـُْلُت: َما َهَذا؟ قَاَل: َهذيهي َجَهنهُم َفَدْعَها، مثُه اْنطَ َمْوَتى اْلُكفهاري، مثُه انْ 
ََواٍر َوغيْلَماٍن يـَْلَعُبوَن   بيريَجاٍل نيَياٍم حَتَْت ظياَللي الشهَجري. قـُْلُت: َما َهُؤاَلءي؟ قَاَل: َهُؤاَلءي َمْوَتى اْلُمْسليمينَي، مثُه اْنطََلْقَنا فَإيَذا ََنُْن ِبي

ني َشْيٍء َوْجًها، َوَأْحَسنيهي لَُبوًسا، َوَأْطَيبيهي  َبنْيَ َنَْرْيني. قـُْلُت: َما َهُؤاَلءي؟ قَاَل: ُذرّييهُة اْلُمْؤمينينَي، مثُه اْنطََلْقَنا فَإيَذا ََنُْن بيريَجاٍل َأْحسَ 
ُوَن، مثُه ريحًيا يُقوَن َوالشَُّهَداُء َوالصهاحلي دّي  اْنطََلْقَنا فَإيَذا ََنُْن بيَثاَلثَةي  ، َكَأنه ُوُجوَهُهُم اْلَقَراطييُس. قـُْلُت: َما َهُؤاَلءي؟ قَاَل: َهُؤاَلءي الصّي

ْبُن َحاريثََة، َوَجْعَفٌر، َواْبُن َرَواَحَة، َفميْلُت قيبَـَلُهْم، فـََقاُلوا: ُقْداَن  نـََفٍر َيْشَربُوَن ََخًْرا َويـَُغنُّوَن، فـَُقْلُت: َما َهُؤاَلءي؟ قَاَل: َذاَك زَْيُد 
ي فَإيَذا بيَثاَلثَةي نـََفٍر حَتْتَ  . قـُْلُت: َما َهُؤاَلءي؟ قَاَل: َذاَك أَبُوَك إيبـَْراهييُم، َوُموَسى، َوعييَسى،   َلَك، ُقْداَن َلَك، مثُه رَفـَْعُت رَْأسي اْلَعْرشي

َتظيُروَنَك َوهُ   َصَلَواُت اَّللهي َعَلْيهيْم َأمْجَعينَي«".   -ْم يـَنـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

رْبييُل َكاحلْيْلسي اْلَبايلي ميْن َخْشَيةي  - 246 ْلَمََلي اأْلَْعَلى َوجي َلَة ُأْسريَي يبي ابي   اَّللهي« ". َوَعْن َجابيٍر قَاَل: " »َمَرْرُت لَيـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعْنُه  -ٍر َوَعْن َجابي  - 256 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -َرضي " »ُأذيَن يلي َأْن ُأَحدّيَث َعْن َمَلٍك ميْن   َصلهى اَّلله
ريَُة َسْبعينَي َعاًما« ".   ، َما َبنْيَ َشْحَمةي ُأُذنيهي إيىَل َعاتيقيهي َمسي  َماَلئيَكةي اَّللهي ميْن مَحََلةي اْلَعْرشي

 أَبُو َداُوَد َخاَل قـَْوَلُه: َسْبعينَي َعاًما.  َرَواهُ  قـُْلُت:
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[   ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعْنُه   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة  - 257 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -َرضي " »ُأذيَن يلي َأْن ُأَحدّيَث َعْن َمَلٍك   َصلهى اَّلله
                      ْيَن َتُكوُن« ".  َقْد َمَزَقْت ريْجاَلُه اأْلَْرَض السهابيَعَة، َواْلَعْرُش َعَلى َمْنكيبَـْيهي َوُهَو يـَُقوُل: ُسْبَحاَنَك أَْيَن ُكْنَت َوأَ 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُهَما  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمريو ْبني اْلَعاصي   - 275 ُ َعنـْ َي اَّلله ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َسَي يـَُقوُل:   -َصلهى اَّلله

مثُه يـَُقوُل: َأاَن اجْلَبهاُر، َأاَن اْلَمليُك، أَْيَن   -َوقـََبَض َيَدُه، َوَجَعَل يـَْقبيُضَها َويـَْبُسطَُها  -" »َيَُْخُذ اجْلَبهاُر ََسَاَواتيهي َوَأْرَضُه بيَيديهي 
ُوَن؟ ". قَاَل: َوميَييُل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - اجْلَبهاُروَن؟ أَْيَن اْلُمَتَكربّي ْنرَبي   -َصلهى اَّلله َاليهي، َحَّته َنَظْرُت إيىَل اْلمي َعْن ميَيينيهي َوَعْن ِشي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«  -يـََتَحرهُك ميْن َأْسَفلي َشْيٍء ميْنُه، َحَّته إييّني أَلَُقوُل: َأَساقيٌط ُهَو بيَرُسولي اَّللهي   ؟. -َصلهى اَّلله
ِ ْبِن َعْمٍرو، وَ  َرَواهُ  # ِ ْبِن ُعَمَر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَقاَل: َهَكَذا َرَواُه َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر، َفَقاَل: َعْن َعْبِد َّللاَّ َقاَل َغْيُرُه: َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِحيِح.  ]الداراني: إسناده صحيح[  الصَّ
ُهَما   -َوَعني اْبني ُعَمَر  - 276 ُ َعنـْ َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -َرضي ُ  َصلهى اَّلله تـََباَرَك َوتـََعاىَل   -" »َيْطويي اَّلله

َيْأُخُذَها بيَيديهي اأْلُْخَرى - ، مثُه يـَُقوُل: َأاَن اْلَمليُك، أَْيَن اْلُمُلوُك؟« " قَاَل ُعَمُر ْبُن  السهَماَواتي فـََيْأُخُذُهنه بيَيميينيهي، َوَيْطويي اأْلَْرَض فـَ



10 
 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مَحَْزَة: َفَحدهْثُت بيهي عيْكريَمَة، فـََقاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  . قَاَل: مثُه ذََكَر ََنَْو َحدييثي َساملٍي َهَذا َعني اْبني  -َصلهى اَّلله
 ُعَمَر. 

ِحيِح ِبَغْيِر ِسَياِقِه، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َروَ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[  اُه اْلَبزَّاُر َهَكَذا، َوَحِديُث اْبِن ُعَمَر ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن نـَُعْيمي ْبني مَههاٍر َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 277 »اْلمييَزاُن بيَيدي الرهمْحَني يـَْرَفُع َأقْـَواًما َوَيَضُع قَاَل: "  -َصلهى اَّلله

 آَخرييَن« ". 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ اْلَمْوَتى؟ قَاَل: " َأَوَما َمَرْرَت بيَوادي  - 281 ي قـَْوميَك حَمْاًل، مثُه ََتُرُّ بيهي َوَعْن َأيبي َرزييٍن قَاَل: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َكْيَف حُيْييي اَّلله
 ُ ًرا؟ َكَذليَك حُيْييي اَّلله ًرا، مثُه ََتُرُّ بيهي حَمْاًل، مثُه ََتُرُّ بيهي َخضي                                                       اْلَمْوَتى« ".  َخضي

 ]الداراني: إسناده جيد[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُهَما    -َوَعني اْبني َعبهاٍس    -  290 ُ َعنـْ َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي    -َرضي يَحُة ". قَاُلوا:    َصلهى اَّلله يُن النهصي " »الدّي

َئيمهةي اْلُمْؤمينينَي« ".   ليَمْن؟ قَاَل: " َّلليهي َوليَرُسوليهي َوألي
#  ." ِتِهْم  َوَعامَّ اْلُمْسِلِميَن  َوِْلَِئمَِّة   " َوَقاَل:  اْلَكِبيِر،  ِفي  َوالطََّبَراِنيُّ  َواْلَبزَّاُر  َأْحَمُد  اْبَن   َرَواُه  َسِمَع  َمْن  َأْخَبَرِني  ِديَناٍر  ْبِن  َعْمِرو  َعْن  َأْحَمُد:  َقاَل 

ِديَنا : َعْن َعْمِرو ْبِن  َوَقاَل الطََّبَراِنيُّ َذِلَك ِفيِه َعبْ َعبَّاٍس،  َوَمَع  َواْبِن َعبَّاٍس،  َبْيَن َعْمٍرو  َأْحَمَد اَِلْنِقَطاُع  َفُمْقَتَضى ِرَواَيِة  ُد ٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس، 
ْحَمِن ْبُن َثاِبِت ْبِن َثْوَباَن َوَقْد َضعََّفُه َأْحَمُد، َوَقاَل: َأَحاِديُثُه َمَناِكيُر. َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى، ِحيِح، َوَلْفُظ َأِبي َيْعَلى: َقاُلوا: ِلَمْن َيا وَ   الرَّ ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ِه َوِْلَِئمَِّة اْلُمْسِلِميَن ".  ِ َوِلَنِبيِ  ِ؟ َقاَل: " ِلِكَتاِب َّللاَّ  َرُسوَل َّللاَّ
 ]الداراني: إسناد الموصلي صحيح، وإسناد الطبراني حسن[ 

َي اَّللهُ   -َوَعني اْبني ُعَمَر  - 292 ُهَما َرضي ه  - َعنـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأنه النهِبي يَحُة« ".  -َصلهى اَّلله يُن النهصي                قَاَل: " »الدّي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعْنُه  -َوَعْن َجرييري ْبني َعْبدي اَّللهي اْلَبَجلييّي  - 295 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »اَبيـَْعُت َرُسوَل اَّللهي   -َرضي مثُه رََجْعُت،   -َصلهى اَّلله
 فـََبايـَْعُتُه«.  َفَدَعايني فـََقاَل: " اَل َأقْـَبُل ميْنَك َحَّته تـَُباييَع َعَلى النُّْصحي ليُكلّي ُمْسليٍم " 

يحي َغرْيُ َهَذا.  قـُْلُت: َلُه َحدييٌث يفي الصهحي
ِغيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن ُمَعاوييََة ْبني َأيبي ُسْفَياَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 332 ّي،   َصلهى اَّلله ْدقي ; فَإينهُه يـَْهديي إيىَل اْلربي لصّي »َعَلْيُكْم ابي
ُكْم َواْلَكذيَب ; فَإينهُه يـَْهديي إيىَل اْلُفُجوري، وَ   مُهَا يفي النهاري«. َومُهَا يفي اجْلَنهةي، َوإيايه

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ّي  - 340 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنٍس: »ُكْنُت َجاليًسا َورَُجٌل عيْنَد النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله "   َصلهى اَّلله

هي ". قَاَل أََنٌس: َفَخَرْجُت َأاَن َوالرهُجلُ  يهي اْلُمْسليمي َما حيُيبُّ لينَـْفسي َخي ْلَعٌة تـَُباُع   اَل يـُْؤميُن َعْبٌد َحَّته حيُيبه ألي إيىَل السُّوقي فَإيَذا سي
بـَُها: َما حَيْميُلَك َعَلى َهَذا َوَأانَ َفَساَوْمُتُه، فـََقاَل: بيثَ  ْربَعينَي، فـََقاَل َصاحي َقله   اَلثينَي، فـََنَظَر الرهُجُل فـََقاَل: َقْد َأَخْذُُتَا ِبَي ُأْعطييَكَها ِبَي

بـَُها: َما حَيْميُلَك  نَي، فـََقاَل َصاحي َْمسي َقله ميْن َهَذا؟ قَاَل:  ميْن َهَذا؟ مثُه َنَظَر أَْيًضا فـََقاَل: َقْد َأَخْذُُتَا ِبي َعَلى َهَذا َوَأاَن ُأْعطييَكَها ِبَي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إييّني َسَي هي "، َوَأاَن َأَرى أَنهُه   -َصلهى اَّلله يهي َما حيُيبُّ لينَـْفسي َخي يـَُقوُل: " اَل يـُْؤميُن َعْبٌد َحَّته حيُيبه ألي

نَي« َْمسي ْنُه َعْن أََنٍس َوْحَدُه.َصاليٌح ِبي يحي َطَرٌف مي                                                         . قـُْلُت: يفي الصهحي
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ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: الحديث ضعيف بإسناد البزار ومتنه صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َفَضاَلَة ْبني ُعبَـْيٍد َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 360 ُهْم: رَُجٌل اَنزََع اَّللهَ    -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َثاَلثٌَة اَل ُيْسَأُل َعنـْ

، َورَُجٌل يفي َشكٍّ ميْن َأْمري اَّللهي، َواْلُقُنوُط ميْن َرمْحَتيهي« ". ريَداَءُه،   فَإينه ريَداَءُه اْلكيرْبُ، َوإيزَارَُه اْلعيزُّ
، َوَيْأِتي ِفي َباِب اْلَكَباِئِر، َوِرَجاُلُه ِثقَ  وَرَواهُ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َهَكَذا.  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  اٌت.اْلَبزَّاُر ُمَطوََّلا

ُ  »َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َساَلٍم أَنهُه َمره يفي السُّوقي َوَعَلْيهي ُحْزَمٌة ميْن َحَطٍب، َفقييَل َلُه: َما حَيْميُلَك  - 361 َعَلى َهَذا َوَقْد َأْغَناَك اَّلله
عْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُت َرُسوَل اَّللهي َعْن َهَذا؟ قَاَل: َأَرْدُت َأْن َأْدَمَغ اْلكيرْبَ، َسَي يـَُقوُل: " اَل َيْدُخُل اجْلَنهَة َمْن يفي قـَْلبيهي   -َصلهى اَّلله

                                                                                                                       َخْرَدَلٌة ميْن كيرْبٍ« ". 
 : سنده صحيح[ 7/375]البوصيري  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ّي  - 371 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني َعبهاٍس َوَأيبي ُهَريـَْرَة َواْبني ُعَمَر، َعني النهِبي نَي يـَْزيني َوُهَو    -َصلهى اَّلله قَاَل: " »اَل يـَْزيني الزهايني حي
نَي َيشْ  نَي َيْسريُق َوُهَو ُمْؤميٌن، َواَل َيْشَرُب اخْلَْمَر حي َتهيُب ُنَْبًة َذاَت َشَرٍف َوُهَو  ُمْؤميٌن، َواَل َيْسريُق حي َرُُبَا َوُهَو ُمْؤميٌن، َواَل يـَنـْ

 ُمْؤميٌن« ". 
ِحيِح َوَغْيرِِه ِباْخِتَصاٍر،   #  صحيح[  ]ممدوح: َوَحِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة َكَذِلَك.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر. ُقْلُت: َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َسَلَمَة ْبني قـَْيٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -388 َشحه   َصلهى اَّلله َا هيَي َأْرَبٌع، َفَما َأاَن ِبَي مينّي َعَلْيهينه يـَْوَم  " »إيّنه
ْعتـُُهنه ميْن َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َسَي ، َواَل   َصلهى اَّلله حْلَقّي ُ إياله ابي ًئا، َواَل تـَْقتـُُلوا النـهْفَس الهيتي َحرهَم اَّلله َّللهي َشيـْ َأاَل، اَل ُتْشريُكوا ابي
                                                                                                          تـَْزنُوا، َواَل َتْسريُقوا« ". 

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َّللهي، َواإْلياَيسُ  - 391 ْرُك ابي ميْن َرْوحي اَّللهي، َواْلَقُنوُط ميْن   َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما اْلَكَبائيُر؟ قَاَل: " الشّي

 َرمْحَةي اَّللهي« ".
، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #  لداراني: إسناده رجاله ثقات خَل شيخ الطبراني فما وجدت له ترجمة[ ]ممدوح: حسن[ ]ا  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمرٍو قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 393 َْصَحابيهي: " ُأاَبييُعُكْم َعَلى َأْن اَل ُتْشريُكوا   -َصلهى اَّلله ألي
، َواَل تـَْزنُوا، َواَل َتْسريُقوا، وَ  حْلَقّي ُ إياله ابي ًئا، َواَل تـَْقتـُُلوا النـهْفَس الهيتي َحرهَم اَّلله َّللهي َشيـْ ًئا،  ابي اَل َتْشَربُوا ُمْسكيًرا، َفَمْن فـََعَل ميْن َذليَك َشيـْ

َسابُُه َعَلى اَّللهي فَأُقييَم َعلَ  ُ َعَلْيهي، َفحي ْنُت َلُه   َوَمْن مَلْ يـَْفَعْل ميْن َذليكَ  -َعزه َوَجله  -ْيهي َحدُُّه ; فـَُهَو َكفهارٌَة، َوَمْن َسرَتَ اَّلله ًئا َضمي َشيـْ
 َعَلى اَّللهي اجْلَنهَة« ". 

ِه.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن ِإَلَّ َأنَُّه ِمْن ِرَواَيِة َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ِبيِه َعْن َجدِ 
ْرُك   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني أُنـَْيٍس اجْلَُهنيّي َعْن َرُسولي اَّللهي  - 395 أَنهُه قَاَل: " »ميْن َأْكرَبي اْلَكَبائيري الشّي

َّللهي، َواْلَيمينُي اْلَغُموُس« ".  ابي
يَماِن َوالنُُّذوِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوُهَو ِبَتَماِمِه ِفي اْلِْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َفَضاَلَة ْبني ُعبَـْيٍد َعْن َرُسولي اَّللهي  - 398 ُهْم: رَُجٌل فَاَرَق اجْلََماَعَة  -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َثاَلثٌَة اَل ُيْسَأُل َعنـْ
َها َزْوُجَها وَ  ًيا، َوَأَمٌة َأْو َعْبٌد أََبَق ميْن َسيّيديهي َفَماَت، َواْمَرَأٌة َغاَب َعنـْ نـَْيا فـََترَبهَجْت  َوَعَصى إيَماَمُه َوَماَت َعاصي َقْد َكَفاَها َأْمَر الدُّ
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، َورَُجلٌ بـَْعَدُه. َوثَ  ُهْم: رَُجٌل اَنزََع اَّللهَ ريَداَءُه ; فَإينه ريَداَءُه اْلكيرْبُ، َوإيزَارَُه اْلعيزُّ  َكاَن يفي َشكٍّ ميْن َأْمري اَّللهي، َواْلَقُنوُط  اَلثٌَة اَل ُيْسَأُل َعنـْ
                                                                                                      ميْن َرمْحَةي اَّللهي« ".

 ]الداراني: حديث صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َفَجَعَلُهَما َحِديَثْيِن، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 409  " »َما َأَخاُف َعَلى أُمهيتي إياله َضْعَف اْلَيقينيي« ".   َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 416 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النهِبي قَاَل: " »َثاَلٌث َمْن ُكنه فييهي فـَُهَو ُمَنافيٌق،   -َصلهى اَّلله

: إيَذا َحدهَث َكَذَب، َوإيَذا اْؤَتُي   َن َخاَن، َوإيَذا َوَعَد َأْخَلَف« ". َوإيْن َكاَن فييهي َخْصَلٌة َففييهي َخْصَلٌة ميَن النّيَفاقي
ِحيِح. #  [ ]ممدوح: الحديث صحيح  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الطَُّفْيلي قَاَل: »َخَرَج َرُسوُل اَّللهي  - 425 إيىَل َغْزَوةي تـَُبوَك فَانـْتَـَهى إيىَل َعَقَبٍة، فََأَمَر ُمَنادييَُه   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََناَدى: اَل َيَُْخَذنه اْلَعَقَبَة َأَحٌد ; فَإينه َرُسوَل اَّللهي  رُي َيَُْخُذَها، وََكاَن َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي   -َيسي َصلهى اَّلله

لي َحَّته  -َم َوَسله  ٍر َيُسوقُُه، فََأقْـَبَل رَْهٌط ُمتَـَلثّيمينَي َعَلى الرهَواحي رُي، َوُحَذيـَْفُة يـَُقوُدُه َوَعمهاُر ْبُن اَيسي ه  َيسي ُ   -َغشُّوا النهِبي َصلهى اَّلله
ُّ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ، فـََقاَل النهِبي لي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - فـََرَجَع َعمهاٌر َفَضَرَب َوُجوَه الرهَواحي َقُه َعمهاٌر،   -َصلهى اَّلله َُذيـَْفَة: " ُقْد ُقْد " فـََلحي حلي

. قَاَل:   فـََقاَل: ُسْق ُسْق، َحَّته َأاَنَخ، فـََقاَل ليَعمهاٍر: َهْل تـَْعريُف اْلَقْوَم؟ فـََقاَل: اَل، َكانُوا ُمتَـَلثّيمينَي، َوَقدْ  لي َعَرْفُت َعامهَة الرهَواحي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َتْدريي َما َأرَاُدوا بيَرُسولي اَّللهي أَ  ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: َأرَاُدوا َأْن يـَْنفيُروا بيَرُسولي اَّللهي -َصلهى اَّلله َصلهى  -؟ قـُْلُت: اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ،  فـََيْطَرُحوُه ميَن اْلَعَقَبةي. فـََلمها َكاَن بـَعْ  -اَّلله ُهْم َشْيٌء َما، َيُكوُن َبنْيَ النهاسي نـْ َد َذليَك نـَزََع َبنْيَ َعمهاٍر َوَبنْيَ رَُجٍل مي
َّللهي َكْم َأْصَحاُب اْلَعَقَبةي الهذييَن َأرَاُدوا َأْن مَيُْكُروا بيَرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل: أَْنُشُدَك ابي ُْم َأْربـََعَة ؟ قَاَل: نـَرَ -َصلهى اَّلله ى َأنه

ْزاًب َّلليهي َورَ  نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم  َعَشَر. قَاَل: فَإيْن ُكْنُت فييهيْم َفَكانُوا ََخَْسَة َعَشَر، َوَيْشَهُد َعمهاٌر َأنه اْثَنْ َعَشَر حي ُسوليهي يفي احْلََياةي الدُّ
                                                                            اأْلَْشَهاُد«.

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 433 " »َيْطُلُع َعَلْيُكْم رَُجٌل ميْن َهَذا اْلَفجّي ميْن َأْهلي النهاري " وَُكْنُت   َصلهى اَّلله

يُت َأْن َيُكوَن ُهَو، فَاطهَلَع َغرْيُُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -تـَرَْكُت َأيبي يـَتَـَوضهأُ، َفَخشي  " ُهَو َهَذا« ".   َصلهى اَّلله
ِحيِح.َوِرَجاُلُه  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[  ِرَجاُل الصَّ

: »َوحْيََك، َأمَلْ يـَْلَعْن َرُسوُل اَّللهي   - 436 َيبي اأْلَْعَوري السَُّلمييّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني احلََْسني ْبني َعلييٍّ أَنهُه قَاَل ألي ريْعاًل   -َصلهى اَّلله
                                                                                                    َوَعْمَرو ْبَن ُسْفَياَن«؟.َوذَْكَواَن 

ْحَمِن ْبِن َأِبي َعْوٍف، َوُهَو ِثَقٌة. َوَذَكَر سَ  # ِحيِح َغْيَر َعْبِد الرَّ ِ  َندا َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ   -ا آَخَر ِإَلى اْلَحَسِن، َقاَل: َدَخَل َرُسوُل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ْمََلِء. -َصلَّى َّللاَّ ]الداراني: اْلسناد اْلول صحيح،  َعَلْيَنا َبْيَت َفاِطَمَة، َقاَل: َوَذَكَر اْلَحِديَث، َوَكَتْبَناُه ِفي َأَحاِديِث اْبِن ُنَمْيٍر ِفي اْلِْ

 نة ابن اسحاق[ ]ممدوح: متن الحديث صحيح[ واْلخر فيه عنع
ه  - 437 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسفييَنَة »َأنه النهِبي َكاَن َجاليًسا، َفَمره رَُجٌل َعَلى بَعيرٍي َوَبنْيَ َيَدْيهي قَائيٌد َوَخْلَفُه َسائيٌق،    -َصلهى اَّلله

ُ اْلَقائيَد َوالسهائيَق َوالرهاكيَب« ".                                                                                         فـََقاَل: " َلَعَن اَّلله
 [ ]ممدوح: ضعيف َبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الْ  #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َفَضاَلَة ْبني ُعبَـْيٍد َعْن َرُسولي اَّللهي  - 443 أَنهُه قَاَل: " »َمْن َماَت َعَلى َمْرتـََبٍة ميْن َهذيهي اْلَمَراتيبي  -َصلهى اَّلله
َها يـَْوَم اْلقيَياَمةي« ".  َعُث َعَليـْ                                                                                              يـُبـْ

َنَدْيِن. #  ]الداراني: إسناده صحيح[.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِفي َأَحِد السَّ
ه -يـَْعني اْبَن َأيبي َوقهاٍص  -َوَعْن َسْعٍد  - 461 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: »َأنه َأْعَرابييًّا أََتى النهِبي ؟  -َصلهى اَّلله فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي أَيـَْنِبي

لنهاري« ".  ْرُه ابي ثَُما َمَرْرَت بيَقرْبي َكافيٍر، فـََبشّي  قَاَل: " يفي النهاري " قَاَل: فَأَْيَن أَبُوَك؟ قَاَل: " َحيـْ
، فَ  # ِ َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَزاَد: َفَأْسَلَم اْْلَْعَراِبيُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َقاَل: َلَقْد َكلََّفِني َرُسوُل َّللاَّ ِبَعَناٍء، َما َمَرْرُت ِبَقْبِر َكاِفٍر   -َصلَّى َّللاَّ

ِحيِح. ْرُتُه ِبالنَّاِر ". َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[. ِإَلَّ َبشَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 462 قَاَل: " »لََيْأُخَذنه رَُجٌل بيَيدي أَبييهي يـَْوَم اْلقيَياَمةي، فـََليـُْقطيَعنهُه   -َصلهى اَّلله

َلُه اجْلَنهَة، قَاَل: فـَيـَُناَدى َأنه اجْلَنهَة اَل َيْدخُ  ُلَها ُمْشريٌك، إينه اَّللهَ َقْد َحرهَم اجْلَنهَة َعَلى ُكلّي ُمْشريٍك، قَاَل: فـَيَـُقوُل:  اَنرًا، يُرييُد َأْن يُْدخي
. قَاَل: فـَيَـَتَحوهُل يفي ُصورٍَة قَبييَحٍة َورييٍح ُمْنتيَنٍة، فـََيرْتُُكُه " قَاَل: وََكاَن َأْصَحاُب َرسُ  ، َأيبي هييُم، َومَلْ  ولي اَّللهي يـََرْوَن أَنهُه إيبـَْراَأْي َربّي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يَزيْدُهْم َرُسوُل   َعَلى َذليَك«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[. َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 463 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعني النهِبي ، َهْل أَْنَت   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »يـَْلَقى رَُجٌل َأاَبُه يـَْوَم اْلقيَياَمةي فـَيَـُقوُل: اَي أََبتي
َ بيهي اَّللهَ  ُمطييعيي اْليَـْوَم؟ َوَهْل أَْنَت َتبيعيي اْليَـْوَم؟ فـَيَـُقوُل: نـََعْم، فـََيْأُخُذ بيَيدي  َوُهَو يـَْعريُض  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -هي فـَيَـْنطَليُق بيهي َحَّته َيَِْتي

 ُ ، فـَيـُْعريُض اَّلله ، إينهَك َوَعْدَتني َأْن اَل خُتْزييني ْثَل َذليَك، فـََيْمَسخُ  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -اخْلَْلَق، فـَيَـُقوُل: َأْي َربّي ُ  َعْنُه، مثُه يـَُقوُل: مي  اَّلله
 َأاَبُه َضبـًُعا فـَيَـْهويي يفي النهاري، فـَيَـُقوُل: أَبُوَك، فـَيَـُقوُل: اَل َأْعريُفَك« ". 

 ([ 3631]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب:  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َم، َويـَْفَعُل  َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: قـُْلُت: »اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه َعمّيي هيَشاَم ْبَن اْلُمغيريَةي َكاَن يُْطعيُم الطهَعامَ  - 465 ُل الرهحي ، َوَيصي

ُ َعَلْيهي َوَسله  -َويـَْفَعُل، فـََلْو َأْدرََكَك َأْسَلَم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   نـَْيا َومَحْديَها َوذيْكريَها، َوَما قَاَل يـَْوًما   َم:َصلهى اَّلله " َكاَن يـُْعطيي ليلدُّ
 َقطُّ: اللهُهمه اْغفيْر يلي َخطييَئيتي يـَْوَم الدّييني« ". 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  - 470 ّي قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسَلَمَة ْبني َعاميٍر الضهِبّي ُل  -َصلهى اَّلله فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه َأيبي َكاَن َيصي

ْساَلمَ  لذّيمهةي. قَاَل: " َومَلْ يُْدريكي اإْلي َم، َويـَْقريي الضهْيَف، َويَفيي ابي لشهْيخي " قَاَل: " الرهحي ؟ ". قَاَل: اَل. فـََلمها َولهْيُت، فـََقاَل: " َعَليه ابي
                                                                         َيُكوُن َذليَك يفي َعقيبيَك، فـََلْن تـَُزوُلوا، َوَلْن تـَتَـَفرهُقوا أََبًدا«.  

 ]الداراني: إسناده حسن[. ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن..َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 486 ُ بيهي َخرْيًا يـَُفقّيْهُه يفي الدّييني« ".  َصلهى اَّلله  " »َمْن يُريدي اَّلله
ِحيِح. # ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 488 ُ بيَعْبٍد َخرْيًا   َصلهى اَّلله " »إيَذا َأرَاَد اَّلله
، َوَأهْلََمُه ُرْشَدُه« ".                                                                                                             فـَقهَهُه يفي الدّييني

 ]الداراني: إسناده حسن[.  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ّي  َوَعْن َأيبي  - 499 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -أَُماَمَة، َعني النهِبي دي اَل يُرييُد إياله َأْن يـَتَـَعلهَم َخرْيًا َأْو    -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َمْن َغَدا إيىَل اْلَمْسجي

، َتمًّا َحجهَتُه« ".                                                                                        يـَُعلّيَمُه َكاَن َلُه َكَأْجري َحاجٍّ
 ]الداراني: إسناده حسن[.   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن ُكلُُّهْم. #

ْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 523 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َأيبي الده " »اْلُعَلَماُء ُخَلَفاُء اأْلَْنبيَياءي« ". قـُْلُت: َلُه يفي    َصلهى اَّلله
                                                                                                        السَُّنني: " »اْلُعَلَماُء َورَثَُة اأْلَْنبيَياءي« ".

 ]الداراني: إسناده حسن[.   َوثَُّقوَن.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه مُ  #
ه  - 544 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة »َأنه النهِبي                       َكاَن إيَذا َتَكلهَم َتَكلهَم َثاَلًًث ; ليَكْي يـُْفَهَم َعْنُه«.    -َصلهى اَّلله

 ([ 7/1388]اْللباني: إسناده حسن )السلسلة الصحيحة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه   - 550 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َصْفَواَن ْبني َعسهاٍل اْلُمَرادييّي قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي دي ُمتهكيٌئ َعَلى بـُْرٍد   -َصلهى اَّلله َوُهَو يفي اْلَمْسجي

ْئُت َأْطُلُب اْلعيْلَم، فـََقاَل: " مَ  ، إينه طَاليَب اْلعيْلمي لََتُحفُُّه اْلَماَلئيَكُة  َلُه َأمْحََر، فـَُقْلُت َلُه: اَي َرُسوَل اَّللهي، إييّني جي ْرَحًبا بيطَاليبي اْلعيْلمي
نـَْيا ميْن حَمَبهتيهيْم ليَما َيْطُلُب«  ُلُغوا السهَماَء الدُّ ْجنيَحتيَها، مثُه يـَرَْكُب بـَْعُضُهْم بـَْعًضا َحَّته يـَبـْ ". قـُْلُت: َلُه َحدييٌث عيْنَد َأيبي َداُوَد   ِبَي

                                                                                                                      هي، َغرْيُ َهَذا.  َوَغرْيي 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناد صحيح، ورجاله رجال الصحيح[.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َنُه َوَبنْيَ اْلبَـوهابي َشْيٌء، َفَسميَع َصْوَتُه فََأذيَن َلُه، فـََقاَل:  َوَعْن َمْكُحوٍل َأنه ُعْقَبَة ْبَن َعاميٍر أََتى - 562 َمْسَلَمَة ْبَن خَمَْلٍد، وََكاَن بـَيـْ
َاَجٍة، أََتْذُكُر يـَْوَم قَاَل َرُسوُل اَّللهي  ُتَك حلي ئـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  - إييّني مَلْ آتيَك زَائيًرا، جي يهي َسيّيَئًة َفَسرَتََها َسرَتَ  َصلهى اَّلله " »َمْن َعليَم ميْن َأخي

ْئُت.  ََذا جي ُ َعَلْيهي يـَْوَم اْلقيَياَمةي« قَاَل: نـََعْم. قَاَل: هلي                                                                       اَّلله
َفَذَكَرُه ُمْخَتَصراا، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل   -اِمٍر  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َهَكَذا، َوِفي اْْلَْوَسِط َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن َقاَل: َخَرَج ُعْقَبُة ْبُن عَ  #

ِحيِح.  [ يح لغيره (: صح2336]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه[ ]صحيح الترغيب ) الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 579                قَاَل: " »َمْن ذُكيْرُت عيْنَدُه فـَْلُيَصلّي َعَليه« ". -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[. َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَباَدَة ْبني الصهاميتي َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 592 ثُُكُم احْلَدييَث، فـَْلُيَحدّيثي    -َصلهى اَّلله َكاَن يـَُقوُل: " »إييّني حُمَدّي

ْنُكُم اْلغَائيَب« ".  ُر مي  احْلَاضي
 ]الداراني: إسناده صحيح[.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

دي اأْلَْعَظمي يـَْوَم اْلفيْطري َويـَْوَم النهْحري  - 595 لرّيقهةي يفي اْلَمْسجي ، فـََقاَل: إييّني َشهيْدُت َرُسوَل اَّللهي »َوَعْن َوابيَصَة أَنهُه َكاَن يـَُقوُم ليلنهاسي ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - فـََقاَل: " اَي أَيُـَّها النهاُس، َأيُّ َشْهٍر َأْحَرُم؟ ". قَاُلوا: َهَذا. قَاَل:   يفي َحجهةي اْلَوَداعي َوُهَو خَيُْطُب النهاَس، -َصلهى اَّلله

ا يفي  ذَ " قَاُلوا: َهَذا. قَاَل: " فَإينه ديَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم حُمَرهَمٌة َعَلْيُكْم َكُحْرَمةي يـَْوميُكْم هَ  َأْحَرُم؟" أَيُـَّها النهاُس، َأيُّ بـََلٍد 
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َدْيهي  َشْهريُكْم َهَذا يفي بـََلديُكْم َهَذا إيىَل يـَْومي تـَْلَقْوَن رَبهُكْم، َهْل بـَلهْغُت؟ " قَاَل النهاُس: نـََعْم، فـََرَفَع يَ  إيىَل   -َصلهى اَّلله
ْنُكُم اْلغَائيَب ". فَاْدنُوا نـُبَـلّيْغُكْم َكَما قَاَل لََنا َرُسوُل  السهَماءي فـََقاَل: " اللهُهمه اْشَهْد "، مثُه قَاَل: " اَي أَيُـَّها ا بَـلّيغي الشهاهيُد مي لنهاُس، لييـُ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«   -اَّللهي   .-َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[.   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْثَماَن ْبني َعفهاَن أَنهُه َكاَن يـَُقوُل: َما مَيْنَـُعني َأْن ُأَحدّيَث َعْن َرُسولي اَّللهي  - 617 َأْن اَل َأُكوَن   -َصلهى اَّلله
ْعُتُه يـَُقوُل: " »َمْن قَاَل    َعَليه َما مَلْ َأُقْل فـَْليَـتَـبَـوهْأ َمْقَعَدُه ميَن النهاري« ". َأْوَعى َأْصَحابيهي َعْنُه، َوَلكينّي َأْشَهُد َلَسمي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َويفي ريَوايٍَة َعْن ُعْثَماَن ْبني َعفهاَن يـَْعني قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  ًتا يفي   َصلهى اَّلله ْليَـتَـبَـوهْأ بـَيـْ " »َمْن قَاَل َعَليه َكذياًب فـَ
 ". النهاري« 

ِ   َرَواُهَما َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر. # ا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن   -َوِفي ِرَواَيِة اْلَبزَّاِر: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ دا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ  َصلَّى َّللاَّ
َناِد، َوُهَو َضِعيَوَكَذِلَك َأُبو َيْعَلى، َوُهوَ  النَّاِر« ". ْحَمِن ْبُن َأِبي الزِ  ُل ِفيَها َعْبُد الرَّ ِحيِح، َوالطَِّريُق اْْلَوَّ   ٌف، َوَقْد ُوثِ َق. َحِديٌث ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 ]ممدوح: متواتر[  ]الداراني: الرواية اَلولى إسنادها حسن والثانية إسنادها صحيح[
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َسعييدي ْبني زَْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 620 " »إينه َكذياًب َعَليه لَْيَس َكَكذيٍب َعَلى َأَحٍد، َمْن   َصلهى اَّلله

ًدا فـَْليَـتَـبَـوهْأ َمْقَعَدُه ميَن النهاري« ".   َكَذَب َعَليه ُمتَـَعمّي
 ]ممدوح: متواتر[  ]الداراني: إسناده صحيح[ َيْعَلى، َوَلُه ِعْنَدُهَما ِإْسَناَداِن َأَحُدُهَما ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَأُبو  #

ّي   - 622 ّي يفي اْلَكبيريي َواأْلَْوَسطي أَْيًضا َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَلُه عيْنَد الطهرَبَايني ًدا   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َمْن َكَذَب َعَليه ُمتَـَعمّي
ًتا يفي النهاري« ". ُ َلُه بـَيـْ                                                                                                            َبََن اَّلله

 ]ممدوح: متواتر[  ]الداراني: إسناده صحيح[ َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ّي  - 629 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي َعني النهِبي ًدا ليَيضيله بيهي النهاُس فـَْليَـتَـبَـوهْأ َمْقَعَدُه  قَاَل: " »َمْن َكَذَب َعَليه   -َصلهى اَّلله ُمتَـَعمّي

 ميَن النهاري« ". 
ِحيِح.  #  ]ممدوح: متواتر دون زيادة "ليضل به الناس" فزيادة منكرة[   ]الداراني: إسناده صحيح[َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 630 نَـْيهي َما مَلْ تـََر، َوميْن   َصلهى اَّلله " »ميْن َأفـََرى اْلفيَرى: َمْن َأَرى َعيـْ
يحي َطَرٌف ميْن َأوهلي   هي.َأفـََرى اْلفيَرى: َمْن قَاَل َعَليه َما مَلْ َأُقْل« ". قـُْلُت: يفي الصهحي

ِحيِح. #    ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 641 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْمريو ْبني َعَبَسَة، َعني النهِبي ًدا ليَيضيله بيهي النهاَس   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َمْن َكَذَب َعَليه ُمتَـَعمّي

ْليَـتَـبَـوهْأ َمْقَعَدُه ميَن النهاري« ".                                                                                                        فـَ
 ]ممدوح: متواتر دون زيادة "ليضل به الناس" فزيادة منكرة[  ]الداراني: إسناده حسن[ ِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، وَ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعني السهائيبي ْبني يَزييَد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 651 ًدا فـَْليَـتَـبَـوهْأ َمْقَعَدُه ميَن   َصلهى اَّلله " »َمْن َكَذَب َعَليه ُمتَـَعمّي
 النهاري« ". 

 ]ممدوح: متواتر[  ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َأْوسي ْبني َأْوٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 656 نَـْيهي َأْو َعَلى   َصلهى اَّلله " »َمْن َكَذَب َعَلى نَبييّيهي َأْو َعَلى َعيـْ
                                                                                                        َواليَدْيهي مَلْ يـَُرْح رَائيَحَة اجْلَنهةي« ".  

 ]ممدوح: ضعيف[  ]الداراني: إسناده جيد[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ْعُت َمْيُمواًن اْلُكْردييه َوُهَو عيْنَد َماليكي ْبني دييَناٍر، فـََقاَل َلُه َماليُك ْبُن  - 658 دييَناٍر: َما ليلشهْيخي اَل  َوَعْن َأيبي َخْلَدَة قَاَل: َسَي

ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -حُيَدّيُث َعْن أَبييهي، فَإينه َأاَبَك َقْد َأْدَرَك النهِبي ّي   -َصلهى اَّلله ثـَُنا َعني النهِبي ْنُه؟ فـََقاَل: َكاَن َأيبي اَل حُيَدّي َع مي َصلهى   -َوَسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -اَّلله ُقَص، َوقَاَل: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -خَمَاَفَة َأْن يَزييَد َأْو يـَنـْ يـَُقوُل: " »َمْن َكَذَب َعَليه   -َصلهى اَّلله

ْليَـتَـبَـوهْأ َمْقَعَدُه ميَن النهاري« ".  ُمتَـ  ًدا فـَ                                                                                          َعمّي
ُ   -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن  #  ]ممدوح: متواتر[  .-ِإْن َشاَء َّللاَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن زَْيدي ْبني ًَثبيٍت قَاَل: »ُكْنُت َأْكُتُب اْلَوْحَي ليَرُسولي اَّللهي  - 684 وََكاَن إيَذا نـََزَل َعَلْيهي اْلَوْحُي   -َصلهى اَّلله
، مثُه ُسرّيَي َعْنُه،   ْثَل اجْلُمهاني َفُكْنُت َأْدُخُل َعَلْيهي بيقيْطَعةي اْلَكتيفي َأْو َكْسَرٍة، فََأْكُتُب  َأَخَذْتُه بـَُرَحاُء َشدييَدٌة، َوَعريَق َعَرقًا َشدييًدا مي

ي عَ  ُر ميْن ثيْقلي اْلُقْرآني َحَّته َأُقوَل: اَل َأْمشي ، َفَما َأفْـرَُغ َحَّته َتَكاَد ريْجليي تـَْنَكسي َلى ريْجليي أََبًدا، فَإيَذا فـََرْغُت قَاَل:  َوُهَو مُيْليي َعَليه
«." اقْـَرْأ "  ، فََأقْـَرَأُه، فَإيْن َكاَن فييهي َسْقٌط َأقَاَمُه، مثُه َأْخُرُج بيهي إيىَل النهاسي

ٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن، ِإَلَّ َأنَّ ِفيِه: َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َخاِلي. َفُهَو وَ  #  ]ممدوح: حسن[  َجادَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 707 »َأاَن زَعييٌم بيبَـْيٍت يفي رََبضي اجْلَنهةي، َوبيبَـْيٍت يفي َوَسطي  َصلهى اَّلله

 ا، َوتـََرَك اْلَكذيَب َوإيْن َكاَن َمازيًحا، َوَحُسَن ُخُلُقُه«.  ليَمْن تـََرَك اْلميَراَء َوإيْن َكاَن حمُيقًّ   -اجْلَنهةي، َوبيبَـْيٍت يفي َأْعَلى اجْلَنهةي  
ُ  -َوِإْسَناُدُه َحَسٌن  -َوَيْأِتي َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس ِفي ُحْسِن اْلُخُلِق  -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة   # ]الداراني: إسناده ضعيف[  .-ِإْن َشاَء َّللاَّ

 ]ممدوح: حسن[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن زَْيدي ْبني ًَثبيٍت َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 710  قَاَل: »اَل َُتَاُروا يفي اْلُقْرآني ; فَإينه اْلميَراَء فييهي ُكْفٌر«.  -َصلهى اَّلله

 : صحيح[ ممدوح]  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُموثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي فيَراٍس رَُجٍل ميْن َأْسَلَم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -733 ُتْم؟ "،    -َصلهى اَّلله ئـْ َذاَت يـَْوٍم: »َسُلويني َعمها شي
؟ قَاَل: " أَبُوَك ُفاَلٌن الهذيي ُتْدَعى إيلَْيهي "، َوَسأََلُه رَُجٌل: يفي اجْلَنه فـََقاَل  ةي َأاَن؟ قَاَل: " يفي اجْلَنهةي "  رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َمْن َأيبي

َّللهي  يَنا ابي «. َوَسأََلُه رَُجٌل: يفي اجْلَنهةي َأاَن؟ قَاَل: " يفي النهاري " فـََقاَل ُعَمُر: َرضي                                                               َرابًّ
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[.   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

، َوتـَنْ  - 755 ميَاَن قـَْبَل اْلُقْرآني   -زيُل السُّورَُة َعَلى حُمَمهٍد َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: لََقْد عيْشُت بـُْرَهًة ميْن َدْهٍر َوإينه َأَحَداَن يـُْؤَتى اإْلي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َبغيي َأْن يَ   -َصلهى اَّلله َها َكَما تـََعلهُموَن أَنـُْتُم اْلُقْرآَن، مثُه َلَقْد رَأَْيُت ريَجااًل  فـَيَـتَـَعلهُم َحاَلهَلَا َوَحَراَمَها َوَما يـَنـْ نـْ قيَف عيْنَدُه مي

َتيهي َما َيْدريي مَ  َةي اْلكيَتابي إيىَل َخاَتي ، فـَيَـْقَرأُ َما َبنْيَ فَاحتي ميَاني ُرُه، َوَما يـَنْـ يـُْؤَتى َأَحُدُهُم اْلُقْرآَن قـَْبَل اإْلي َبغيي َأْن يَقيَف  ا آميُرُه َواَل زَاجي
 . ثـَُرُه نـَثْـَر الدهَقلي ْنُه[، َويـَنـْ                                                                              عيْنَدُه ]مي

ِحيِح. #  ]ممدوح: حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »بـََعَث َرُسوُل اَّللهي  - 756 ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َوَأاَب ُموَسى إيىَل اْلَيَمني، فـََقاَل: "   -َصلهى اَّلله
، َوقَالَ  َتَساَنَدا َوَتطَاَوَعا، ْساَلمي َوالتـهَفقُّهي َواْلُقْرآني َرا َواَل تـُنَـفّيَرا "، َفَخَطَب النهاَس ُمَعاٌذ، َفَحثـهُهْم َعَلى اإْلي ْهلي اجْلَنهةي  َوَبشّي : ُأْخربيُُكْم ِبَي

َرْيٍ فـَُهَو ميْن َأْهلي اجْلَنهةي، َوإيَذا ذُكيرَ    #                                 بيَشرٍّ فـَُهَو ميْن َأْهلي النهاري«.   َوَأْهلي النهاري: إيَذا ذُكيَر الرهُجُل ِبي
 ]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه[. ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.

ّي  - 772 ، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َواثيَلَة ْبني اأْلَْسَقعي قَاَل: »َمْن َسنه ُسنهًة َحَسَنًة فـََلُه َأْجُرَها َما ُعميَل بيهي يفي   -َصلهى اَّلله
َها َحَّته ُترْتََك، َوَمْن َماَت ُمَرابيطًا يفي َسبييلي اَّللهي َجَرى َعَلْيهي َعَمُل َحَياتيهي َوبـَْعَد مَمَاتيهي َحَّته ُترْتََك، َوَمْن َسنه ُسنهًة َسيّيَئًة فـََعَلْيهي إيثُْ 

َعَث يـَْوَم اْلقيَياَمةي«.  اْلُمَرابيطي َحَّته يـُبـْ
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

َنا َرُسوُل اَّللهي  - 783 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَيُّوَب اأْلَْنَصارييّي ]َعْن َعْوفي ْبني َماليٍك[ قَاَل: »َخَرَج َعَليـْ َوُهَو   -َصلهى اَّلله
َرةي[ َمْرُعوٌب فـََقاَل: " َأطييُعويني َما ُكْنُت َبنْيَ َأْظُهريُكْم، َوَعَلْيُكْم بيكيَتابي  هْلَاجي لُّوا َحاَلَلُه، َوَحرّيُموا َحَراَمُه«.  ]ابي                   اَّللهي، َأحي

 ]ممدوح: حديث صحيح[  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن زَْيدي ْبني ًَثبيٍت، َعْن َرُسولي اَّللهي  - 784 قَاَل: »إييّني تـَرَْكُت فييُكْم َخلييَفَتنْيي: كيَتاَب اَّللهي، َوَأْهَل   -َصلهى اَّلله

 .» َُما َلْن يـَتَـَفرهقَا َحَّته يَريَدا َعَلى احْلَْوضي ، َوإينه  بـَْييتي
 ]ممدوح: صحيح بل متواتر[   ]الداراني: إسناده حسن[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي الدهْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 794 ُ يفي كيَتابيهي فـَُهَو -َصلهى اَّلله َحاَلٌل، َوَما َحرهَم فـَُهَو  : »َما َأَحله اَّلله
يًّا{  َحَراٌم، َوَما َسَكَت َعْنُه فـَُهَو َعْفٌو، فَاقْـبَـُلوا ميَن اَّللهي َعافييَـَتُه ; فَإينه اَّللهَ مَلْ َيُكْن لييَـْنَسى َشيْـ  ًئا " مثُه َتاَل " }َوَما َكاَن رَبَُّك َنسي

 [«. 64]مرمي: 
 ]ممدوح: صحيح[  ]الداراني: إسناد البزار حسن[   ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ثـَْعَلَبَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 796 ُتَضيّيُعوَها، َوَنَى َعْن  : »إينه اَّللهَ فـََرَض فـََرائيَض َفاَل -َصلهى اَّلله
َتهيُكوَها، َوَحده ُحُدوًدا َفاَل تـَْعَتُدوَها، َوَغَفَل َعْن َأْشَياَء ميْن َغرْيي نيْسَياٍن َفاَل تـَبْ  َها«. َأْشَياَء َفاَل تـَنـْ  َحُثوا َعنـْ

َواَيِة، َوكَ  # َواِة َظنَّ َأنَّ َهَذا َمْعناى َوَسَكَت، َفَرَواَها َكَذِلكَ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوُهَو َهَكَذا ِفي َهِذِه الرِ  ُ َأْعَلُم  -  َأنَّ َبْعَض الرُّ َوِرَجاُلُه  -َوَّللاَّ
ِحيِح.  ]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه[ ]ممدوح: صحيح[  ِرَجاُل الصَّ

ه »َوَعني اْبني ُعَمَر أَنهُه َكاَن َيَِْتي َشَجَرًة َبنْيَ َمكهَة وَ  - 813 ُ َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلَمدييَنةي فـََيقييُل حَتْتَـَها، َوخُيْربي َكاَن    -َصلهى اَّلله
 يـَْفَعُل َذليَك«. 

 ]الداراني: إسناده صحيح[.  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ّي  - 824 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبَدَة السَُّوائييّي قَاَل: »َلَغَط قـَْوٌم قـُْرَب النهِبي فـََقاَل َأْصَحابُُه: اَي َرُسوَل اَّللهي، َلْو    -َصلهى اَّلله

َهاُهْم َعْن َهَذا، فـََقاَل: " َلْو بـََعْثُت إيلَْيهيْم فـَنَـ  تـُُهْم َأْن َيَُْتوا احْلَُجوَن أَلََتُه بـَْعُضُهْم َوإيْن مَلْ َيُكْن َلُه  بـََعْثَت إيىَل َهُؤاَلءي بـَْعَض َمْن يـَنـْ َهيـْ
 بيهي َحاَجٌة«.

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناد صحيح إلى عبده[.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاعيًدا َذاَت يـَْوٍم َوُقدهاَمُه قَـ  - 825 َفَة قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ًئا َيْكَرُهُه  َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ ْوٌم َيْصنَـُعوَن َشيـْ
َهاُهْم؟ فـََقاَل: َلْو نََ  تـُُهْم َعني احْلَُجوني أَلَْوَشَك َأَحُدُهْم َأْن َيَْتيَيُه َولَْيَسْت َلُه  ميْن َكاَلميهيْم َوَلَغطًا، َفقييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَل تـَنـْ يـْ

                                                                                                                           َحاَجٌة«.
، َوِرَجاُلُه ِرَجالُ  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده صحيح[.   الصَّ

؟ قَاَل: " َشاويُروا  َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إيْن نـََزَل بيَنا َأْمٌر لَْيَس فييهي بـََياُن َأْمٍر َواَل َنٍْي، َفَما  - 834 َتَُْمُريني
                                                                        ]فييهي[ اْلُفَقَهاَء َواْلَعابيدييَن، َواَل ََتُْضوا فييهي رَْأَي َخاصهٍة«.

ِحيِح. #   ]الداراني: إسناده صحيح[.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن ِمْن َأْهِل الصَّ
ّي قَاَل: »لَْيَس َأَحٌد إياله يـُْؤَخُذ ميْن قـَْولي  -رَفـََعُه  -َوَعني اْبني َعبهاٍس  - 840 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -هي َويُدَُع َغرْيَ النهِبي  «. -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ّي  - 841 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْوفي ْبني َماليٍك، َعني النهِبي قَاَل: »تـَْفرَتيُق أُمهيتي َعَلى بيْضٍع َوَسْبعينَي فيْرَقًة، َأْعَظُمَها  -َصلهى اَّلله

لُّوَن احْلََراَم، َوحُيَرّيُموَن احْلاََلَل«. َنًة َعَلى أُمهيتي قـَْوٌم يَقييُسوَن اأْلُُموَر بيَرْأييهيْم، فـَُيحي  فيتـْ
 قـُْلُت: عيْنَد اْبني َماَجْه َطَرٌف ميْن َأوهليهي.

ِحيِح. َرَواهُ  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[.  الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 871 ُب النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َتَييَمَة، َعْن ُجْنُدَب ْبَن َعْبدي اَّللهي اأْلَْزدييُّ َصاحي قَاَل: »اْنطََلْقُت َأاَن َوُهَو   -َصلهى اَّلله

َنا َمَكااًن يـَُقاُل َلُه: بـَْيُت اْلميْسكينيي، َوُهَو ميَن اْلَبْصَرةي َعَلى ميْثلي النـهْوبَ  ةي، فـََقاَل: َهْل ُكْنُت ُتَداريُس َأَحًدا إيىَل اْلَبْصَرةي َحَّته أَتـَيـْ
َنا الْ  ، اْلُقْرآَن؟ قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: فَإيَذا أَتـَيـْ َدّيهي، َواَنفيعي ْبني اأْلَْزَرقي يبي بياَلٍل َوِبي ُتُه بيَصاليحي ْبني ميْسَرٍح، َوِبَي َوُهْم  َبْصَرَة فَْأتيني ُبييْم. فَأَتـَيـْ

ي يـَْوَمئيٍذ ميْن َأفَاضيلي َأْهلي اْلَبْصَرةي، فَأَْنَشَأ حُيَدّيُثني َعْن َرُسولي اَّللهي  ُ َعلَ  -يفي نـَْفسي فـََقاَل ُجْنُدٌب: قَاَل َرُسوُل  -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ،-َصلهى اَّلله َراجي ُ الهذيي يـَُعلّيُم النهاَس اخْلَرْيَ َويـَْنَسى نـَْفَسُه َكَمَثلي السّي ُيضييُء ليلنهاسي َوحَيْريُق نـَْفَسُه   : " َمَثُل اْلَعاملي
." 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوقَاَل َرُسوُل اَّللهي  َا ميْلُء َكفٍّ ميْن َدٍم َأْهَراَقهُ -َصلهى اَّلله  : " اَل حَيُوَلنه َبنْيَ َأَحديُكْم َوَبنْيَ اجْلَنهةي َوُهَو يـَْنظُُر إيىَل أَبـَْواُبي
ْلَمْعُروفي َوالنـهْهَي عَ  ُهْم، مثُه قَاَل: مَلْ َأَر َكاْليَـْومي  ظُْلًما ". قَاَل: فـََتَكلهَم اْلَقْوُم، َفذََكُروا اأْلَْمَر ابي نـْ ني اْلُمْنَكري، َوُهَو َساكيٌت َيْسَمُع مي

لنهَجاةي إيْن َكانُوا َصاديقينَي«.   َقطُّ، قـَْوٌم َأَحقُّ ابي
  1681]الداراني: إسناد حسن عند الطبراني برقم    َوثَُّقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَلُه َطِريٌق َتْأِتي ِفي ِقَتاِل َأْهِل اْلَبْغِي، َوِرَجاُلُه مُ  #

 [. 1685وضعيف برقم 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 890 َا َأخَتَوهُف َعَلْيُكْم رَُجاًل قـََرَأ اْلُقْرآنَ -َصلهى اَّلله َحَّته إيَذا رُئيَي   : »إيّنه

ْساَلمي  «.  -َعَلْيهي َُبَْجُتُه وََكاَن َردييَء اإْلي ْركي لشّي ُ، َوَخَرَج َعَلى َجاريهي بيَسْيفيهي، َورََماُه ابي                    اْعتَـَزَل إيىَل َما َشاَء اَّلله
 ]الداراني: إسناد صحيح إذا كان الحسن سمعه من جندب[ ]ممدوح: حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ّي   - 910 ، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَباَدَة ْبني الصهاميتي  َمْأُموٌر، َأْو ُمَتَكلّيٌف«.قَاَل: »اَل يـَُقصُّ إياله َأميرٌي، َأْو  -َصلهى اَّلله
 ]ممدوح: صحيح لغيره[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُموَسى قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 924 كيَتااًب فَاتـهبَـُعوُه، َوتـَرَُكوا  : »إينه َبني إيْسَرائييَل َكتَـُبوا  -َصلهى اَّلله
 التـهْورَاَة«.

 ([ 2044]اْللباني: حسن )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه  - 930 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلَعاَلءي ْبني َخاريَجَة َأنه النهِبي ُلوَن بيهي َأْرَحاَمُكْم«.  قَاَل:  -َصلهى اَّلله »تـََعلهُموا ميْن أَْنَسابيُكْم َما َتصي

 . مي َلةي الرهحي  َفذََكَر احْلَدييَث، َوُهَو بيَتَماميهي يفي صي
 ]الداراني: إسناده حسن[.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ه  َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ  - 933 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوََسَُرَة ْبني ُجْنُدٍب َأنه النهِبي قَاَل: »َوَلَد نُوٌح َثاَلثًَة: َفَساُم أَبُو   -َصلهى اَّلله
.» ، َوَحاُم أَبُو احْلََبَشةي، َواَيفيُث أَبُو الرُّومي  اْلَعَربي

 ]الداراني: إسناد منقطع، والحسن لم يسمع من عمران[ ]ممدوح: حسن[   وَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَّقُ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُجَبرْيي ْبني ُمْطعيٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 947 ُهْم«. -َصلهى اَّلله نـْ  : »اْبُن ُأْختي اْلَقْومي مي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه   - 951 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس »َأنه النهِبي تّينَي«.  -َصلهى اَّلله  َماَت َوُهَو اْبُن ََخٍْس َوسي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »ُوليَد َرُسوُل اَّللهي  - 952 «.   -َصلهى اَّلله                                             َعاَم اْلفييلي

 ]ممدوح: مشهور مقبول[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ٌّ َكاَن آَدُم؟ قَاَل: " نـََعْم ". قَا - 953 َنُه َوَبنْيَ نُوٍح؟ قَاَل: َوَعْن َأيبي أَُماَمَة اْلَباهيلييّي َأنه رَُجاًل قَاَل: »اَي َرُسوَل اَّللهي، أََنِبي َل: َكْم بـَيـْ

". قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َكْم َكاَنتي الرُُّسُل؟ قَاَل: " َثاَلثَياَئٍة  " َعَشَرُة قـُُروٍن ". قَاَل: َكْم َبنْيَ نُوٍح َوإيبـَْراهييَم؟ قَاَل: " َعَشَرُة قـُُروٍن 
 َوََخَْسَة َعَشَر«. 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُسوَل اَّللهي  »َأنه رَ  -يـَْعني اْبَن يـَْربُوٍع  -َوَعْن َسعييدي  - 955 قَاَل َلُه: " َأاَن َأْكرَبُ َأْو أَْنَت؟ " فـَُقْلُت:   -َصلهى اَّلله

نًّا«.  ، َوَأاَن َأْقَدُم سي                                                                             أَْنَت َأْكرَبُ َوَأْخرَيُ مينّي
 ]الداراني: إسناده حسن[.   ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلهُ  #

956 -  ُّ َ النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َدْغَفٍل قَاَل: »تـُُويفّي تّينَي«.  -َصلهى اَّلله                                              َوُهَو اْبُن ََخٍْس َوسي
# . ِحيِح، َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]ممدوح: ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

ه   - 958 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي مَحَْزَة، َعْن أَبييهي »َأنه النهِبي تّينَي«.  -َصلهى اَّلله                                     َماَت َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوسي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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فـَرُّوُخ َفَجَلَس، فـََقاَل  َوَعْن نـَُعْيمي ْبني َدَجاَجَة قَاَل: ُكْنُت َجاليًسا عيْنَد َعلييٍّ إيْذ َجاَء أَبُو َمْسُعوٍد، فـََقاَل َعلييٌّ: َقْد َجاَء   - 963
ُُهُم ]السهاَعَة[ َأنه اْْلَخَر َشرٌّ. قَا ًئا؟ قَاَل: نـََعْم،  َعلييٌّ: إينهَك تـُْفيتي النهاَس؟ قَاَل: َأَجْل، َوُأْخربي ْنُه َشيـْ ْعَت مي ، َهْل َسَي ْيني َل: فََأْخربي

اَئُة َسَنٍة َوَعَلى اأْلَْرضي َعنْيٌ َتْطريُف« "، فـََقاَل َعلييٌّ: َأْخطَ  ْعُتُه يـَُقوُل: " »اَل َيَِْتي َعَلى النهاسي مي َأتي اْسُتَك احْلُْفَرَة، َوَأْخطَْأَت يفي َسَي
َياَك، إيّنهَ     اْلمياَئةي؟                                              ا قَاَل َذاَك ليَمْن َحَضَرُه يـَْوَمئيٍذ، َهلي الرهَخاُء إياله بـَْعَد َأوهلي فـُتـْ

ا. #  ]الداراني: إسناده صحيح[.  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت َأْيضا
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 968 اَئُة َسَنٍة َوَعنْيٌ َتْطريفُ -َصلهى اَّلله َقضيي مي         «.: »اَل تـَنـْ

 ]الداراني: إسناده لين[ ]ممدوح: صحيح[
ُ  -قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َويفي ريَوايٍَة قَاَل: -969 َعثـَُها عيْنَد رَْأسي مياَئةي   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -: »إينه َّلليهي -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله ريحًيا يـَبـْ

                                                                                                               َسَنٍة، فـَيَـْقبيُض ُروَح ُكلّي ُمْؤميٍن«. 
ِحيِح.رَ  #  ([ ]ممدوح: صحيح[ 1947: ضعيف الجامع]اْللباني: ضعيف ) َواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم؛  - 973 نينَي ميْن َحَياةي َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله َ سي  ُوليْدُت َعاَم ُأُحٍد. َوَعْن َأيبي الطَُّفْيلي قَاَل: َأْدرَْكُت َثَايني
َنا ًَثبيٌت اْلُكوَفَة، فـَنَـَزَل َمدييَنَة أَ  : َقديَم َعَليـْ ْعَنا ميْنُه  قَاَل َعْبُد اَّللهي ْبُن َأمْحََد: قَاَل َأيبي يبي َجْعَفٍر، َفَذَهْبُت َأاَن َوحَيََْي ْبُن َمعينٍي َفَسمي

 َأَحادييَث.
 ]الداراني: إسناده جيد[. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

اَئُة َسَنٍة. قـُْلُت: َهْل َتْذُكُر ميْن  َوَعْن َعْبدي اْلَمليكي ْبني َسْلٍع قَاَل: »قـُْلُت ليَعْبدي َخرْيٍ: َكْم أَتَ  - 974 ى َعَلْيَك؟ قَاَل: عيْشُروَن َومي
ًئا؟ قَاَل: نـََعْم، ُكنها بيبياَلدي اْلَيَمني، َفَجاَءاَن كيَتاُب َرُسولي اَّللهي َيْدُعو النهاسَ  ٍع، َفَكاَن َأيبي مميهْن َخَرَج َوأَ َأْمري اجْلَاهيلييهةي َشيـْ اَن  إيىَل َخرْيٍ َواسي

َذيهي اْلقيْدري فـَْلرُتَاَق ليْلكياَلبي ; فَإيانه َقْد َأْسَلْمَنا«.  ُمّيي: ُمريي ُبي  ُغاَلٌم، فـََلمها رََجَع َأيبي قَاَل ألي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[. ]ممدوح: حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.  #

يّي ْبني َحْرٍب َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 979 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َوْحشي ُك اْلعيْلُم َأْن خُيْتَـَلَس ميَن النهاسي َحَّته اَل  -َصلهى اَّلله قَاَل: »يُوشي
ْنُه َعَلى َشْيٍء "، فـََقاَل زياَيُد ْبُن لَبييٍد: وََكْيَف خُيْتَـَلُس مينها اْلعيلْ  َناَءاَن؟ فـََقاَل: " َثكيَلْتَك  يـَْقديُروَن مي ُم َوَقْد قـََرْأاَن اْلُقْرآَن َوَأقْـَرْأاَنُه أَبـْ

َا رَْأًسا« َْيديي اْليَـُهودي َوالنهَصاَرى َما يـَْرفـَُعوَن ُبي جْنييُل ِبي                                             .  أُمَُّك اَيْبَن لَبييٍد، َهذيهي التـهْورَاُة َواإْلي
 ]الداراني: إسناده لين[. ]ممدوح: حسن[  َواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.رَ  #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 993 «. قَاَل اَنفيٌع: ََنَْو   -َصلهى اَّلله َاَجتيهي إيىَل اْلُمَغمهسي َيْذَهُب حلي
 مييَلنْيي ميْن َمكهَة. 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[. َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِمْن َأْهِل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي   - 998  َأْن يـَُباَل يفي اْلَماءي اجْلَاريي«.  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  - 999 ْعُت َعْبَد اَّللهي ْبَن يَزييَد حُيَدّيُث َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َبْكري ْبني َماعيٍز قَاَل: َسَي َقُع   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »اَل يـُنـْ

ًتا فييهي بـَْوٌل  تَـَقٌع، َواَل تـَُبوَلنه يفي ُمْغَتَسليَك« ". بـَْوٌل يفي َطْسٍت يفي اْلبَـْيتي ; فَإينه اْلَماَلئيَكَة اَل َتْدُخُل بـَيـْ                                  ُمنـْ
 ]الداراني: إسناده صحيح[. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ه  -  1001 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُحَذيـَْفَة ْبني ُأَسْيٍد َأنه النهِبي قَاَل: " »َمْن آَذى اْلُمْسليمينَي يفي طُُرقيهيْم َوَجَبْت َعَلْيهي   -َصلهى اَّلله
 َلَعنَـتـُُهْم« ". 

 سن[. ]الداراني: إسناده ح َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َبُكْم َقْد َعلهَمُكْم كُ  -  1005 له َشْيٍء، َحَّته َعلهَمُكْم »َوَعْن َعْلَقَمَة قَاَل: قَاَل رَُجٌل ميَن اْلُمْشريكينَي ليَعْبدي اَّللهي: إييّني أَلَْحَسُب َصاحي

َنا َكْيَف َتَُْتوَن اخْلَاَلَء. قَاَل: إيْن ُكْنَت ُمْستَـْهزيًًئ فـََقْد َعلهَمَنا َأْن اَل َنْستَـْقبي  َلَة بيُفُروجي َي   -َوَأْحَسُبُه قَاَل:  -َل اْلقيبـْ َواَل َنْستَـْنجي
َي بيُدوني َثاَلثَةي َأْحَجا ، َواَل َنْستَـْنجي ْلَعْظمي َي ابي ، َواَل َنْستَـْنجي يعي لرهجي َي ابي مْيَانيَنا، َواَل َنْستَـْنجي  ٍر«. ِبَي

 راني: إسناده رجاله ثقات[. ]الدا  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1014 َلَة َومَلْ َيْسَتْدبيْرَها يفي اْلغَائيطي -َصلهى اَّلله : " »َمْن مَلْ َيْستَـْقبيلي اْلقيبـْ

  #                                                                                      ُكتيَبْت َلُه َحَسَنٌة، َوحمُيَي َعْنُه َسيّيَئٌة« ".    -
ِحيِح، ِإَلَّ َشْيَخ الطََّبَراِنيِ  َوَشْيَخ َشْيِخِه، َوُهَما ِثَقَتاِن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَوْ   ]الداراني: إسناده صحيح[. َسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1021 ، فـََيْجليَساني  -َصلهى اَّلله : " »اَل خَيُْرُج اثـَْناني إيىَل اْلغَائيطي
فينَي َعْوَرَُتَُما ; فَإينه اَّللهَ   مَيُْقُت َعَلى َذليَك« ".  -َعزه َوَجله  -يـََتَحدهًَثني َكاشي

 ([ 156ح الترغيب: ]اْللباني: صحيح لغيره )صحي  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
1027  -  ُّ َنَما النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َبْكَرَة قَاَل: »بـَيـْ ي بـَْيني َوَبنْيَ رَُجٍل آَخَر إيْذ أََتى َعَلى َقرْبَْيني،    -َصلهى اَّلله مَيْشي

 ، َِبْ َهَذْيني اْلَقرْبَْيني يـَُعذهاَبني َرييَدٍة، َفَشقهَها  فـََقاَل: " إينه َصاحي ُتُه ِبي ِبي فَأَتـَيـْ َرييَدٍة ". قَاَل أَبُو َبْكَرَة: فَاْستَـبَـْقُت َأاَن َوَصاحي فَْأتيَيايني ِبي
ُهَما َما َدًة. قَاَل: " َلَعلهُه خُيَفّيُف َعنـْ َدًة، َويفي َذا اْلَقرْبي َواحي َُما يـَُعذّياَبني بيَغرْيي َكبيرٍي:  بَـَتنْيي َداَمَتا َرطْ   نيْصَفنْيي، فـََوَضَع يفي َهَذا اْلَقرْبي َواحي إينه

                                                                                           اْلغييَبُة، َواْلبَـْوُل« ".  
، َوَقاَل َأْحَمُد: " َوَما ُيَعذََّباِن فِ  # ي َكِبيٍر، َوَبَلى، َوَما ُيَعذََّباِن ِإَلَّ ِفي اْلِغيَبِة َواْلَبْوِل ". َوَرَواُه َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَأْحَمُد، َوَهَذا َلْفُظ الطََّبَراِنيِ 

 ]الداراني: إسناده حسن[.  ثَُّقوَن.اْبُن َماَجْه ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ُموَ 
ّي  -  1034 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة، َعني النهِبي قَاَل: " »اتـهُقوا اْلبَـْوَل ; فَإينهُه َأوهُل َما حُيَاَسُب بيهي اْلَعْبُد يفي   -َصلهى اَّلله

 اْلَقرْبي« ". 
 ([ ]ممدوح: صحيح[112:  ضعيف الجامع]اْللباني: ضعيف )  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    -َوَعني الزَُّبرْيي ْبني اْلَعوهامي قَاَل: »َصلهى بيَنا َرُسوُل اَّللهي    -  1038 دي اْلَمدييَنةي،   -َصلهى اَّلله َصاَلَة الصُّْبحي يفي َمْسجي
َلَة "، فََأْسَكَت ا بَـُعني إيىَل َوْفدي اجلْينّي اللهيـْ ُهْم َأَحٌد. قَاَل َذليَك َثاَلًًث، َفَمره يبي  فـََلمها اْنَصَرَف قَاَل: " أَيُُّكْم يـَتـْ نـْ ْلَقْوُم فـََلْم يـََتَكلهْم مي

إيىَل  َنا  َوَأْفَضيـْ اْلَمدييَنةي ُكلَُّها،  َباُل  َعنها جي َخَنَسْت  َمَعُه حَّته  ي  َأْمشي َفَجَعْلُت  بيَيديي،  فََأَخَذ  ي،  فَإيَذا ريَجاٌل طيَواٌل    مَيْشي بيَراٍز،  َأْرضي 
ُمُ  يَـْتني ريْعَدٌة َشدييَدٌة َحَّته َكَأنه ، فـََلمها   الرّيَماُح، ُمْسَتْذفيريي ثيَياَُبُْم ميْن َبنْيي َأْرُجليهيْم، فـََلمها رَأَيـْتـُُهْم َغشي ُكني ريْجاَلَي ميَن اْلَفَرقي َما َتُْسي

ُهْم َخطه يلي َرُسوُل اَّللهي   نـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ   -َدنـَْواَن مي َ: " اقْـُعْد يفي َوَسطيهي "، فـََلمها   -  َصلهى اَّلله إبييُْبَامي ريْجليهي يفي اأْلَْرضي َخطًّا، فـََقاَل يلي
  ُّ ُدُه ميْن رييَبٍة، َوَمَضى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    -َجَلْسُت َذَهَب َعنّي ُكلُّ َشْيٍء ُكْنُت َأجي نَـُهْم، فـََتاَل قـُْرآانً   -َصلهى اَّلله  رَفييًعا  بـَْيني َوبـَيـْ

َنا غَ  َفَمَضيـْ َمَعُه،  ي  َأْمشي َفَجَعْلُت  احْلَْق "،   " :َ فـََقاَل يلي  ، َمره يبي َأقْـَبَل َحَّته  اْلَفْجُر، مثُه  اْلَتفيْت َحَّته طََلَع   "  :َ فـََقاَل يلي بَعييٍد،  رْيَ 
ُ َعَلْيهي   -اَّللهي، َأَرى َسَواًدا َكثيريًا، َفَخفهَض َرُسوُل اَّللهي    فَاْنظُْر، َهْل تـََرى َحْيُث َكاَن ُأولَئيَك ميْن َأَحٍد؟ " قـُْلُت: اَي َرُسولَ  َصلهى اَّلله

،    -َوَسلهَم   ُأولَئيَك مينّي ُرْشُد   " قَاَل:  إيلَْيهيْم، مثُه  بيهي  بيَرْوثٍَة، مثُه رََمى  َعْظًما  فـََنظهَم   ، اأْلَْرضي إيىَل  يبي رَْأَسُه  َوْفُد َنصي ُهْم  قـَْوٍم  نَي،  َوْفُد 
يَ  ََحٍد َأْن َيْستَـْنجي َ الزهاَد َفَجَعْلُت هَلُْم ُكله َعْظٍم َوَرْوثٍَة ". قَاَل الزَُّبرْيُ: َفاَل حيَيلُّ ألي  بيَعْظٍم َواَل َرْوثٍَة أََبًدا«.  َسأَُلويني

 ]ممدوح: صحيح[  َة، َوَقْد َصرََّح ِبالتَّْحِديِث.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن، َلْيَس ِفيِه َغْيُر َبِقيَّ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن طَاريقي ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -1046 : " »إيَذا اْسَتْجَمْرمُتْ فََأْوتيُروا، َوإيَذا تـََوضهْأمُتْ -َصلهى اَّلله

 فَاْستَـْنثيُروا« ". 
ْأُتْم َفاْسَتْنِثُروا ]ممدوح: صحيح دون قوله "  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #  "[ َوِإَذا َتَوضَّ

َبُكْم َقْد َعله  -  1049 َمُكْم ُكله َشْيٍء، َحَّته  »َوَعْن َعْلَقَمَة قَاَل: قَاَل رَُجٌل ميَن اْلُمْشريكينَي ليَعْبدي اَّللهي: " إييّني أَلَْحَسُب َصاحي
َلةَ  َي   َعلهَمُكْم َكْيَف ََتُْتوَن اخْلَاَلَء؟ قَاَل: إيْن ُكْنَت ُمْستَـْهزيًًئ فـََقْد َعلهَمَنا َأْن اَل َنْستَـْقبيَل اْلقيبـْ َنا، َوَأْحَسُبُه قَاَل: َواَل َنْستَـْنجي بيُفُروجي

، يعي لرهجي َي ابي مْيَانيَنا، َواَل َنْستَـْنجي َي بيُدوني َثاَلثَةي َأْحَجاٍر«.    ِبَي ، َواَل َنْستَـْنجي ْلَعْظمي َي ابي   #                                   َواَل َنْستَـْنجي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن..

ّي  ]يعن ابن عباس[ َوَلهُ  -  1064 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -عيْنَد اْلبَـزهاري »َعني النهِبي أَنهُه َأرَاَد َأْن يـَتَـَوضهَأ، فـََقاَلْت َلُه اْمَرَأٌة ميْن   -َصلهى اَّلله
ُسُه َشْيٌء«.  ْنُه َوقَاَل: " إينه اْلَماَء اَل يـَُنجّي                                                                   نيَسائيهي: َأَّنه تـََوضهْأُت ميْن َهَذا. فـَتَـَوضهَأ مي

 ]ممدوح: صحيح لغيره[  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َمْيُمونََة َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  1065 ُسُه َشْيٌء« ".   -َصلهى اَّلله                                      قَاَل: " »اْلَماُء اَل يـَُنجّي

 ]ممدوح: صحيح لغيره[  ]الداراني: إسناده فيه اضطراب[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ه  -  1066 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َأنه النهِبي ُسُه َشْيٌء« ".    -َصلهى اَّلله                                         قَاَل: " »اْلَماُء اَل يـَُنجّي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َمطَاهيري؟ فـََقاَل: " اَل،  »َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، اْلُوُضوُء ميْن َجرٍّ َجدييٍد خُمَمهٍر َأَحبُّ إيلَْيَك َأْم ميَن الْ  -  1071

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َبْل ميَن اْلَمطَاهيري، إينه دييَن اَّللهي احْلَنييفييهُة السهْمَحُة ". قَاَل: وََكاَن َرُسوُل اَّللهي  َعُث إيىَل اْلَمطَاهيري،  -َصلهى اَّلله يـَبـْ
ْلَماءي فـََيْشَربُُه، يـَْرُجو بـَرََكَة أَْيديي اْلُمْسليمينَي«.   فـَيـُْؤَتى ابي

ْرَجاِء.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن، َوَعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َروَّاٍد ثِ  #  ]الداراني: رجاله ثقات[  َقٌة، ُيْنَسُب ِإَلى اْلِْ
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ه  -  1080 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعني اْلَعرَكييّي أَنهُه َسَأَل النهِبي تَـُتُه«.  -َصلهى اَّلله  َعْن َماءي اْلَبْحري فـََقاَل: " ُهَو الطهُهوُر َماُؤُه، احلْيلُّ َميـْ
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  1085 اَنَء فـََيْشَرُب ميْنُه،   -َصلهى اَّلله مَيُرُّ بيهي اهلْيرُّ فـَُيْصغيي َلُه اإْلي
 فـَيَـتَـَوضهأُ بيَفْضليهي«. 

اَنءي هَلَا ".   قـُْلُت: َرَواُه أَبُو َداُوَد َخاَل " إيْصغَاَء اإْلي
 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ه  -  1088 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك »َأنه النهِبي اْستَـْوَهَب َوُضوًءا، َفقييَل َلُه: مَلْ جنَيْد َذليَك إياله يفي َمْسكي  -َصلهى اَّلله
َتٍة. قَاَل: " َأَدبـَْغُتُموُه؟ " قَاُلوا: نـََعْم. قَاَل: " فـََهُلمه، فَإينه َذليَك َطُهورُهُ   «.َميـْ

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  -  1092 َناني ْبني َسَلَمَة »َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن سي َلوي  أََتى َعَلى َجَذَعٍة َميّيَتٍة، فـََقاَل: " َما َضره َأْهَل َهذيهي  -َصلهى اَّلله

 انـْتَـَفُعوا مبيَْسكيَها« ". 
 ]ممدوح: صحيح بشواهده[   ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، غير أنه مرسل[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1112 : " »اَي َأاَب ُهَريـَْرَة، إيَذا تـََوضهْأَت فـَُقْل: بيْسمي اَّللهي  -َصلهى اَّلله
                                         حُتْديَث ميْن َذليَك اْلُوُضوءي« ".َواحْلَْمُد َّلليهي، فَإيْن َحَفظََتَك اَل َترْبَُح َتْكُتُب َلَك احْلََسَناتي َحَّته 

ِغيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ([ ]ممدوح: ضعيف[ 1/166]الشوكاني: إسناد واه )نيل اْلوطار:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  1117 َواكي َمَع ُكلّي -َصلهى اَّلله لسّي : " »َلْواَل َأْن َأُشقه َعَلى أُمهيتي أَلََمْرُُتُْم ابي

 ُوُضوٍء« ".
 ]الداراني: إسناده حسن[  َناُدُه َحَسٌن.سْ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه اْبُن ِإْسَحاَق، َوُهَو ِثَقٌة ُمَدلِ ٌس، َوَقْد َصرََّح ِبالتَّْحِديِث. َوإِ  #

 َما َأَصاَب بيفييهي، َوإيَذا  َعْن َأيبي أَُماَمَة اْلَباهيلييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى َعَلْيهي َوَسلهَم: " »إيَذا َتََْضَمَض َأَحدُُكْم ُحطه  -  1123
هي تـََناثـََرْت َخطَااَيُه ميْن ُأُصولي  َغَسَل َوْجَهُه ُحطه َما َأَصاَب بيَوْجهيهي، َوإيَذا َغَسَل َيَدْيهي ُحطه َما َأَصاَب بيَيَدْيهي  ، َوإيَذا َمَسَح بيَرْأسي

                                                                            ُحطه َما َأَصاَب بيريْجَلْيهي« ".   الشهْعري، َوإيَذا َغَسَل َقَدَمْيهي 
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، وَ  #  ]ممدوح: حسن[  ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -أَْيًضا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  أيب أمامة َوَلُه يفي الصهغيريي َعنْ  -  1127 : " »إيَذا تـََوضهَأ اْلُمْسليُم فـََغَسَل  -َصلهى اَّلله
َلْت َيَداُه،   َناُه، َوإيَذا َيَدْيهي َكفهْرُت بيهي َما َعمي َعْت ُأُذاَنُه،   فَإيَذا َغَسَل َوْجَهُه َكفهْرُت َعْنُه َما َنَظَرْت إيلَْيهي َعيـْ هي َكفهَر بيهي َما َسَي َمَسَح بيَرْأسي

يلَ   ". ٌة« فَإيَذا َغَسَل ريْجَلْيهي َكفهْرُت َعْنُه َما َمَشْت إيلَْيهي َقَدَماُه، مثُه يـَُقوُم إيىَل الصهاَلةي َفهيَي َفضي
َن التِ ْرِمِذيُّ ِْلَِبي َغاِلٍب  َ # ا.َأُبو َغاِلٍب ُمْخَتَلٌف ِفي اَِلْحِتَجاِج ِبِه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت، َوَقْد َحسَّ َح َلُه َأْيضا َوَرَواُه َأْحَمُد ِمْن َطِريٍق َصِحيَحٍة،    َوَصحَّ

 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوَزاَد َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا ِمْن َطِريٍق َصِحيَحٍة، وَ  -َصلَّى َّللاَّ ََلُة َناِفَلةا "، َوَرَواُه َأْيضا ُر َما َقْبَلُه ُثمَّ َتِصيُر الصَّ َزاَد: " َقاَل: " اْلُوُضوُء ُيَكفِ 
 ([187]اْللباني: صحيح لغيره )صحيح الترغيب:  َأ َكَما ُأِمَر ".ِإَذا َتَوضَّ 
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ثـَْعَلَبَة ْبني َعبهاٍد، َعْن أَبييهي قَاَل: َما َأْدريي َكْم َحدهثَُه َرُسوُل اَّللهي   -  1134 َأْزَواًجا َوَأفْـَراًدا،   -َصلهى اَّلله
يَل اْلَماُء َعَلى َذْقنيهي، مثُه  ُل بيَوْجهيهي َحَّته َيسي ُن اْلُوُضوَء، فـَيَـْغسي يَل  قَاَل: " »َما ميْن َعْبٍد يـَتَـَوضهأُ، فـَُيْحسي  َغَسَل ذيرَاَعْيهي َحَّته َيسي

يلَ  ُ َما َسَلَف ميْن َذْنبيهي« ".  -اْلَماُء ميْن َكْعبَـْيهي، مثُه يـَُقوُم فـَُيَصلّيي  اْلَماُء َعَلى ميْرفـََقْيهي، مثُه َغَسَل ريْجَلْيهي َحَّته َيسي  إياله َغَفَر َلُه اَّلله
زَّاِق. َوَوِهَم ِفي اْسِمِه،  َرَواُه ِإْسَحاُق  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَرَواُه ِبِإْسَناٍد آَخَر َفَقاَل: َعْن َثْعَلَبَة ْبِن ِعَماَرَة، َوَقاَل: َهَكَذا # َبِريُّ َعْن َعْبِد الرَّ الدَّ

َواُب َثْعَلَبُة ْبُن َعبَّاٍد. َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: ضعيف[  َوالصَّ
َع ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر يـَُقوُل: اَل َأُقوُل اْليَـْوَم َعَلى َرُسولي اَّللهي  -  1135 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َوَعْن َأيبي ُعشهانََة اْلَمَعافيرييّي أَنهُه َسَي َصلهى اَّلله

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   - ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َما مَلْ يـَُقْل، َسَي ، فـَيـَُعاليُج نـَْفَسُه يـَُقولُ  -َصلهى اَّلله : " »رَُجاَلني ميْن أُمهيتي يـَُقوُم َأَحُدمُهَا ميَن اللهْيلي
لهْت  لهْت ُعْقَدٌة، َوإيَذا َمَسَح رَْأَسُه اَنَْ إيىَل الطهُهوري َوَعَلْيهي ُعَقٌد، فـَيَـتَـَوضهأُ ; فَإيَذا َوضهَأ َيَدُه اَْنَلهْت ُعْقَدٌة، َوإيَذا َوضهَأ َوْجَهُه اَنَْ 

: اْنظُُروا إيىَل َعْبديي َهَذا يـَُعاليُج نـَْفَسُه،  -َعزه َوَجله  -ُعْقَدٌة، َوإيَذا َوضهَأ ريْجَلْيهي اَْنَلهْت ُعْقَدٌة، فـَيَـُقوُل الرهبُّ  ليلهذيي َورَاَء احلْيَجابي
                                                                             َما َسأََلني َعْبديي فـَُهَو َلُه« ".  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَزاَد ِفيِه: َسِمْعُت النَِّبيَّ  # َيُقوُل: " َمْن َقاَل َعَليَّ َما َلْم َأُقْل َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن   -َصلَّى َّللاَّ
نادها  ]الداراني: رواية أحمد إس َجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.َجَهنََّم "، َوَزاَد: " ِرَجاٌل ِمْن ُأمَِّتي َيُقوُم َأَحُدُهْم ِمَن اللَّْيِل " َفَذَكَرُه، َوَلُه َسَنَداِن ِعْنَدُهَما، رِ 

 صحيح بدون الزيادة[ ]ممدوح: صحيح[
ُه قَاَل: " حُمَجهُلوَن  »َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َكْيَف تـَْعريُف َمْن مَلْ تـََر ميْن أُمهتيَك؟ قَاَل: " ُغرًّا ". َأْحَسبُ  -  1142

 ميْن آًَثري اْلُوُضوءي«. 
 : إسناده حسن[ يالداران]  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1145 : " »َما ميْن ُمْسليٍم يـَتَـَوضهأُ ليلصهاَلةي، فـَُيَمْضميُض إياله -َصلهى اَّلله
ُق إياله  َا ليَسانُُه، َواَل َيْستَـْنشي ُل  َخَرَج َمَع َقْطري اْلَماءي ُكلُّ َسيّيَئٍة َتَكلهَم ُبي َْنفيهي، َواَل يـَْغسي َخَرَج َمَع َقْطري اْلَماءي ُكلُّ َسيّيَئٍة َوَجَد ريحَيَها ِبي

ئً  ُل َشيـْ َها ُبييَما، َواَل يـَْغسي نَـْيهي َمَع َقْطري اْلَماءي ُكلُّ َسيّيَئٍة َنَظَر إيلَيـْ ْلَماءي ُكلُّ َسيّيَئٍة ا ميْن َيَدْيهي إياله َخَرَج َمَع َقْطري اَوْجَهُه إياله تـََناثـََر ميْن َعيـْ
هَ  ًئا ميْن ريْجَلْيهي إياله َخَرَج َمَع َقْطري اْلَماءي ُكلُّ َسيّيَئٍة َمَشى ُبييَما إيلَيـْ ُل َشيـْ َا، َواَل يـَْغسي دي ُكتيَب َلُه  َبَطَش ُبي ا، فَإيَذا َخَرَج إيىَل اْلَمْسجي

َا َعْنُه  َ َمَقاَمُه« ".  بيُكلّي ُخْطَوٍة َخطَاَها َحَسَنٌة، َوحمُيَي ُبي                                           َسيّيَئٌة، َحَّته َيَِْتي
ِحيِح ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #  ني: إسناده حسن[ ا]الدار  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوُهَو ِفي الصَّ

ه  -  1148 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه النهِبي اَلتيهي  -َصلهى اَّلله اَلتيهي أَنهُه َأْحَدَث يفي صي ُسئيَل َعني الرهُجلي خُيَيهُل إيلَْيهي يفي صي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َومَلْ حُيْديْث، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  اَلتيهي، َحَّته يـَْفَتَح َمْقَعَدَتهُ -َصلهى اَّلله   : " إينه الشهْيطَاَن َيَِْتي َأَحدَُكْم َوُهَو يفي صي

ُذنيهي، َأْو جيَيَد رييَح َذليَك  فـَُيَخيهُل إيلَْيهي أَنهُه َأْحَدَث َومَلْ حُيْديْث، فَإيَذا َوَجَد َأَحدُُكْم َذليَك َفاَل يـَْنَصريُف َحَّته َيْسَمَع َصوْ  َت َذليَك ِبُي
َْنفيهي« ".                                                                                                                                ِبي

ِحيِح. #   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1154 ُ َصاَلًة بيَغرْيي َطُهوٍر، َواَل -َصلهى اَّلله : " »اَل يـَْقَبُل اَّلله

 َصَدَقًة ميْن ُغُلوٍل« ". 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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هي، َوَطههَر  »َوَعْن ُعْثَماَن أَنهُه َدَعا بيَوُضوٍء، َفَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق، َوَغَسَل َوْجَهُه َثاَلًًث، َوذيرَاَعْيهي َثاَلًًث، َومَ  -  1164 َسَح بيَرْأسي
؟ قـُْلَنا: َما َأْضَحَكَك اَي َأميريَ  َك، قَاَل: َأاَل َتْسأَُلويني َما َأْضَحَكني ْكُت َأنه َرُسوَل اَّللهي َقَدَمْيهي، مثُه َضحي   - اْلُمْؤمينينَي؟ قَاَل: َضحي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ، فـَتَـَوضهَأ َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َدَعا بيَوُضوٍء َقرييًبا ميْن َهَذا اْلَمَكاني َكَما تـََوضهْأُت، مثُه    -َصلهى اَّلله
ْكُت،  َك َكَما َضحي ه اَّللهي؟ قَاَل: " َأْضَحَكني َأنه َضحي ؟ " قـُْلَنا: َما َأْضَحَكَك اَي َنِبي اْلَعْبَد إيَذا  مثُه قَاَل: " َأاَل َتْسأَُلويني َما َأْضَحَكني

ُ َعْنُه ُكله َخطييَئٍة َأَصاَب بيَوْجهيهي، فَإيَذا َغَسَل ذيرَاَعْيهي   -تـََوضهَأ، فـََغَسَل َوْجَهُه  َكاَن َكَذليَك، فَإيَذا َمَسَح رَْأَسُه َكاَن َكَذليَك،  َحطه اَّلله
 فَإيَذا َطههَر َقَدَمْيهي َكاَن َكَذليَك« ".

ِحيِح ِباْخِتَصاٍر. # ِحيِح، َوُهَو ِفي الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
يحي »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  1169 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة إبييْسَناٍد ريَجالُُه ريَجاُل الصهحي تـََوضهَأ، َفَمْضَمَض َثاَلًًث،   -َصلهى اَّلله

هي    َثاَلًًث، َوَغَسَل َقَدَمْيهي َثاَلًًث«.َواْستَـْنَشَق َثاَلًًث، َوَغَسَل َوْجَهُه َثاَلًًث، َوَغَسَل َيَدْيهي َثاَلًًث، َوَمَسَح بيَرْأسي
هي َثاَلًًث.   قـُْلُت: َرَواُه اْبُن َماَجْه َخاَل قـَْوَلُه: َوَمَسَح بيَرْأسي

 ]الداراني: إسناد حسن إن شاء هللا[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط. # 
ْيني  -  1172 لزهاوييَةي، فـَُقْلُت َلُه: َأْخربي ّي قَاَل: »رَأَْيُت أََنَس ْبَن َماليٍك ابي دي أَبُو حُمَمهٍد احلْيمهايني   -َعْن ُوُضوءي َرُسولي اَّللهي  َوَعْن رَاشي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُئُه.   -َصلهى اَّلله َ بيَطْسٍت َوبيَقَدٍح َنُيَت  َكْيَف َكاَن، فَإينهُه بـََلَغني أَنهَك ُكْنَت تـَُوضّي قَاَل: نـََعْم، َفَدَعا بيُوُضوٍء، فَُأِتي
َع َبنْيَ َيَدْيهي، فََأْكَفَأ َعَلى َيَدْيهي ميَن اْلَماءي، فَأَنـَْعَم ُغْسَل كَ  هي( فـَُوضي فهْيهي، مثُه َمْضَمَض َثاَلًًث، َواْستَـْنَشَق  )يـَُقوُل( َكَما َنُيَت )يفي َأْرضي

َدًة َغرْيَ أَنهُه  َسَل َوْجَهُه َثاَلًًث، مثُه َأْخَرَج َيَدُه اْلُيْمََن فـََغَسَلَها َثاَلًًث، مثُه َغَسَل اْلُيْسَرى َثاَلًًث، مثُه َمَسحَ َثاَلًًث، َوغَ  هي َمرهًة َواحي  بيَرْأسي
يًعا   يفي اْلَماءي«. قَاَل: َفذََكَر احْلَدييَث. َأَمرهَها َعَلى ُأُذنـَْيهي، َفَمَسَح َعَلْيهيَما، مثُه َأْدَخَل َكفهْيهي مجَي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َلَة قَاَل: »َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماليٍك: َكْيَف أَتـََوضهأُ؟ فـََقاَل: َسأَْلَتني َكْيفَ  -  1173 أَتـََوضهأُ، َواَل َتْسأَُلني   َوَعْن إيبـَْراهييَم ْبني َأيبي َعبـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َكْيَف رَأَْيَت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َل اَّللهي  يـَتَـَوضهأُ؟! رَأَْيُت َرُسو  -َصلهى اَّلله يـَتَـَوضهأُ َثاَلًًث َثاَلًًث،   -َصلهى اَّلله
ََذا َأَمَريني َريبّي   «. -َعزه َوَجله  -َوقَاَل: " ُبي

ِغيِر َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي رَافيٍع قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  -  1175 تـََوضهَأ، فـََغَسَل َوْجَهُه َثاَلًًث، َوَغَسَل َيَدْيهي َثاَلًًث،   -َصلهى اَّلله

ُتُه َمرهًة ُأْخَرى تـََوضهَأ َمرهًة َمرهًة«.  هي َوُأُذنـَْيهي َوَغَسَل ريْجَلْيهي َثاَلًًث، َورَأَيـْ  َوَمَسَح بيَرْأسي
ِ  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَلُه ِفي ا # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ْلَكِبيِر: »َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَّ َتْيِن، َوَمرَّةا   -َصلَّى َّللاَّ َتْيِن َمرَّ َأ َثََلثاا َثََلثاا، َوَمرَّ َتَوضَّ

ِحيِح.  ]الدارني: إسناد اْلوسط جيد، وإسناد الكبير صحيح[  َمرَّةا«. َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يفي اْلَكبيريي أَْيًضا قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  َعبهادي ْبني َتَييٍم، َعْن أَبييهي َوَعْن  -  1188 تـََوضهأَ َوَمَسَح   -َصلهى اَّلله

َْيتيهي َورَْجَلْيهي«. ْلَماءي َعَلى حلي                                                                                                                   ابي
 ]ممدوح: صحيح[ َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
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ُ َعَلْيهي  -َوَعني احْلََسني ْبني َعلييٍّ »َأنه َرُسوَل اَّللهي   -  1190 يَلُه َعَلى َمْوضيعي   -َوَسلهَم َصلهى اَّلله َكاَن إيَذا تـََوضهأَ َفضهَل َماًء َحَّته ُيسي
 ُسُجوديهي«. 

 ]الداراني: في إسناده الحسين بن زيد بن علي، وهو ضعيف[ ]ممدوح: ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  -  1191 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني احْلَُسنْيي ْبني َعلييٍّ »َأنه النهِبي ْلَماءي َحَّته َسيـهَلُه   -َصلهى اَّلله َع ُسُجوديهي ابي َكاَن يـَتَـَوضهأُ، فـََغَسَل َمْوضي

عي ُسُجوديهي«.                                                                                                                 َعَلى َمْوضي
 ]ممدوح: ضعيف[  ]الداراني: إسناده ضعيف[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َشقييٍق قَاَل: »تـََوضهَأ ُعْثَماُن ْبُن َعفهاَن، َفَخلهَل َأَصابيَع ريْجَلْيهي َوقَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  -  1202 َصلهى اَّلله
                                                                                                                      فـََعَل َذليَك«.  -
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1210 لطهُهوري، َأْو  -َصلهى اَّلله تَـَهَكنه اأْلََصابيُع ابي : " لَتـُنـْ
َتهيَكنـهَها النهاُر« ".   لَتَـنـْ

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   َعَلى اْبِن َمْسُعوٍد، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَوَقَفُه ِفي اْلَكِبيرِ  #
 

تُ  -  1216 ئـْ َلٍة اَبريَدٍة، َفجي َاٍء، فـََغَسَل َوْجَههَوَعْن مُحَْراَن قَاَل: »َدَعا ُعْثَماُن بيُوُضوٍء َوُهَو يُرييُد اخْلُُروَج إيىَل الصهاَلةي يفي لَيـْ   ُه مبي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َلُة َشدييَدُة اْلرَبْدي، فـََقاَل: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَيَدْيهي فـَُقْلُت: َحْسُبَك، َواللهيـْ يـَُقوُل: " اَل ُيْسبيُغ َعْبٌد   -َصلهى اَّلله

ُ َلُه َما تـََقدهَم ميْن َذْنبيهي َوَما َتََخهَر« ".   #                                                                      اْلُوُضوَء إياله َغَفَر اَّلله
ُ  -َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن، َواْلَحِديُث َحَسٌن   ]الداراني: إسناده حسن[  .-ِإْن َشاَء َّللاَّ

ه  -  1224 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َخْوَلَة بيْنتي قـَْيسي ْبني فـَْهٍد »َأنه النهِبي قَاَل: " َأاَل ُأْخربيُُكْم بيَكفهارَاتي اخْلَطَااَي؟ "  -َصلهى اَّلله
دي، َواْنتيظَاُر الصهاَلةي بـَْعَد الصهاَلةي« ". قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي. قَاَل: إيْسَباُغ اْلُوُضوءي عيْنَد اْلَمَكاريهي، وََكثْـَرُة اخلُْ   طَا إيىَل اْلَمَساجي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح بشواهده[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة. َوَلُه ِإْسَناٌد آَخُر ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن ُكلُُّهْم. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي   -  1272 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُبْسَرَة بيْنتي َصْفَواَن قَاَلْت: »َسَي يـَُقوُل: " َمْن َمسه ذََكَرُه َأْو أُنـْثـَيَـْيهي   -َصلهى اَّلله

ْليَـتَـَوضهْأ ُوُضوَءُه ليلصهاَلةي«                                                                                            .  “.َأْو رُفْـَغْيهي فـَ
ْفَغْيِن، وَ  # َنِن َخََل ِذْكَرُه اْْلُْنَثَيْيِن َوالرُّ ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوُهَو ِفي السُّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  1300 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني زَْيٍد، »َعني النهِبي                           قَاَل: " اْلُوُضوُء مميها َمسهتي النهاُر« ". -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  1302 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي أَيُّوَب »َأنه النهِبي                               َكاَن إيَذا َأَكَل مميها َغريهَتي النهاُر تـََوضهَأ«.    -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ه  -  1303 ّي يفي اْلَكبيريي أَْيًضا »َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَلُه عيْنَد الطهرَبَايني  قَاَل: " تـََوضهُئوا مميها َمسهتي النهاُر« ".  -َصلهى اَّلله
ِحيِح، ِإَلَّ َأنَّ َعْمَرو ْبَن ِديَناٍر َقاَل: َأْخَبَرِني َمْن َسمِ  # اُه ِفي اْلَحِديِث َقْبَلُه، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ِ ْبَن َعْبِد اْلَقاِرِئ، َوَسمَّ َوُهَو َيْحَيى ْبُن   َع َعْبَد َّللاَّ

ِه. ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اْلَقاِرِئ ِنْسَبةا ِإَلى َجدِ  ِد ْبِن ُجَبْيَرَة ِمْن َبِني َعْبِد اْْلَْشَهِل، َوَعْن َزْيِد ْبِن ُجَبْيَرَة ْبِن َمْحُمو  َجْعَدَة، َواْبُن َعْبِد اْلَقاِرِئ ُهَو َعْبُد َّللاَّ
 [ ]ممدوح: صحيح[جهالة ]الداراني: إسناده فيه  َعْن َأِبيِه ُجَبْيَرَة ْبِن َمْحُموٍد.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة السَُّوائييّي قَاَل: »َسأَْلُت َرُسوَل اَّللهي  -  1309 َيٍة، فـََهْل   -َصلهى اَّلله فـَُقْلُت: إيانه َأْهُل اَبدييٍَة َوَماشي
َا؟ قَاَل: " نـََعْم ". قـُْلُت: فـََهْل نـَتَـَوضهأُ مينْ  بيلي َوأَْلَباني َا؟ قَاَل: " اَل« ". نـَتَـَوضهأُ ميْن حُلُومي اإْلي                                 حُلُومي اْلَغَنمي َوأَْلَباني

 ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن ِإْن َشاَء َّللاَُّ. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َنَشْلُت ليَرُسولي اَّللهي   -  1319 ، فََأَكَلَها َوقَاَم ُيَصلّيي    -َصلهى اَّلله َكتيًفا ميْن قيْدري اْلَعبهاسي

 َومَلْ يـَتَـَوضهْأ«. 
ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َأِبي َسَلَمَة، َوُهَو َحِديٌث َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِفيِه ُمَحمَّ

ُ َعَلْيهي  -قَاَلْت: »َدَخَل َعَليه َرُسوُل اَّللهي   -يـَْعني بيْنَت ُحَييٍّ  -َوَعْن َصفييهَة  -  1333 فـََقرهْبُت إيلَْيهي َكتيًفا   -َوَسلهَم َصلهى اَّلله
                                                                                           اَبريًدا، َفُكْنُت َأْسَحاَها، فََأَكَلَها مثُه قَاَم َفَصلهى«.

 ]الداراني: إسناده صحيح[  ِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، وَ  #
ه  -َوَعْن حُمَمهدي ْبني اْلُمْنَكديري، »َعْن أُمّي َهانيٍئ أَنهُه َأَكَل َكتيًفا، مثُه َصلهى َومَلْ يـَتَـَوضهْأ  -  1337 ُ َعَلْيهي   -يـَْعني النهِبي َصلهى اَّلله
 َوَسلهَم«.

 الداراني: اسناده رجاله ثقات، إَل أنه منقطع[ ]ممدوح: صحيح[ ] َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ّي  -  1339 َا َكاَنْت َتْصَنُع ليلنهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن أُمّي َحكييٍم بيْنتي الزَُّبرْيي َأنه َا َأَتَها  -َصلهى اَّلله َعُث بيهي إيلَْيهي، َوُرمبه   طََعاًما َوتـَبـْ

                                                                                                                                        ُه َأَكَل َوَصلهى َومَلْ يـَتَـَوضهْأ«. فََأَكَل عيْنديَها، فـََزَعَمْت أَنهُه َأَتَها َذاَت يـَْوٍم، فَأَتـَْتُه بيَكتيٍف، َفَجَعْلُت َأْسَحاَها َلُه، َوزََعَمْت أَنه 
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن َأيبي أَيُّوَب أَنهُه نـَزََع ُخفهْيهي، فـََنَظُروا إيلَْيهي فـََقاَل: َأَما إييّني َقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  -  1347 مَيَْسُح    -َصلهى اَّلله
َ اْلُوُضوُء«.  َعَلْيهيَما، َوَلكيْن ُحبّيَب يلي

 انقطاع[ ]ممدوح: صحيح[   ]الداراني: إسناد فيه َرَواُه َأْحَمُد. #
ْلَمْسحي َعَلى اخْلُفهنْيي َويـَْغسي  -  1348 ُّ يفي اْلَكبيريي، َوزَاَد: َعْن َأيبي أَيُّوَب أَنهُه َكاَن َيَُْمُر ابي ُل ريْجَلْيهي، َفقييَل َلُه يفي َذليَك  َوالطهرَبَايني

 فـََقاَل: بيْئَس َما يلي إيْن َكاَن َلُكْم َمْهَناُه َوَعَليه َمْأَثُُه. 
 ]الداراني: إسناده صحيح[  ثَُّقوَن.َوِرَجاُلُه ُموَ  #

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  1352 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَمَر قَاَل: »َسَي ْلَمْسحي َعَلى اخْلُفهنْيي إيَذا لَبيَسُهَما َومُهَا   -َصلهى اَّلله َيَُْمُر ابي
.»  طَاهيَرَتني

ِة َسْعٍد َغْيُر َهَذا، َوَلُه ِعْنَد اْبِن َماَجْه آَخُر، وَ  # ِحيِح ِذْكٌر ِفي ِقصَّ ]الداراني: في إسناده خالد بن   ِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِلُعَمَر ِفي الصَّ
 أبي بكر، وفيه لين[ ]ممدوح: ضعيف بهذا السياق[ 

 



30 
 

ه  -  1357 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي طَْلَحَة »َأنه النهِبي                                     َفَمَسَح َعَلى اخْلُفهنْيي َواخلْيَماري«.   تـََوضهأَ  -َصلهى اَّلله
ِغيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. # ]ممدوح: متواتر دون المسح على الخمار  []الداراني: إسناده رجاله ثقات، غير شيخ الطبراني   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

 فصحيح[ 
ه  -يـَْعني اْبَن َعْبدي اَّللهي  -َوَعْن َجابيٍر   -  1360 ُ  -»َأنه النهِبي                                    َمَسَح َعَلى اخْلُفهنْيي«.   -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

ُ   -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن  #  ]ممدوح: متواتر[  .-ِإْن َشاَء َّللاَّ
ه  -  1363 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُخَزمْيََة ْبني ًَثبيٍت »َأنه النهِبي                                َكاَن مَيَْسُح َعَلى اخْلُفهنْيي َواخلْيَماري«.   -َصلهى اَّلله

 ]ممدوح: متواتر دون المسح على الخمار فصحيح[   ]الدارني: اْلسناد جيد إن شاء هللا[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  -  1369 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن رَبييَعَة ْبني َكْعٍب اأْلَْسَلمييّي قَاَل: »رَأَْيُت النهِبي                        مَيَْسُح َعَلى ُخفهْيهي«.  -َصلهى اَّلله

 ]ممدوح: متواتر[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْوفي ْبني َماليٍك قَاَل: »َأَمَراَن َرُسوُل اَّللهي  -  1390 ْلَمْسحي َعَلى  -َصلهى اَّلله اخْلُفهنْيي َثاَلثََة يفي َغْزَوةي تـَُبوَك ابي

 .» َلٌة ليْلُمقييمي ٍم َولََيالييهينه ليْلُمَسافيري، َويـَْوٌم َولَيـْ  َأايه
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1408 : " »الصهعييُد َوُضوُء اْلُمْسليمي َوإيْن مَلْ جيَيدي اْلَماَء  -َصلهى اَّلله
نينَي، فَإيَذا َوَجَد اْلَماَء فـَْليَـتهقي اَّللهَ َوْلُيميسهُه َبَشَرُه، فَإينه َذليَك خَ   رْيٌ« ". َعْشَر سي

ِحيِح. َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَقاَل: ََل َنْعَلُمُه ُيْرَوى َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ُقْلُت: َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُّ  َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َكاَن أَبُو َذرٍّ يفي ُغنَـْيَمٍة َلُه ابي  -  1410 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ْلَمدييَنةي، فـََلمها َجاَء قَاَل َلُه النهِبي : "  -َصلهى اَّلله

َاٍء    اَي َأاَب َذرٍّ "، َفَسَكَت، فـََردهَدَها َعَلْيهي َفَسَكَت، فـََقاَل: " اَي َأاَب َذرٍّ، َثكيَلْتَك أُمَُّك! ". قَاَل: إييّني  َجنـُْبُت، َفَدَعا َلُه اجْلَارييََة مبي
ه  َلتيهي فَاْغَتَسَل، مثُه أََتى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -َفَجاَءْت بيهي، فَاْسَترَتَ بيَراحي ُّ   -لهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -فـََقاَل َلُه النهِبي "   َصلهى اَّلله

ْلَدَك«.                                          جُيْزيُئَك الصهعييُد َوَلْو مَلْ جتَيدي اْلَماَء عيْشرييَن َسَنًة، فَإيَذا َوَجْدَت اْلَماَء فََأميسهُه جي
ِحيِح.رَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

هي قَاَل: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إييّني َأغييُب الشهْهَر َعني اْلَماءي َومَ  -  1421 يَب  َوَعْن َحكييمي ْبني ُمَعاوييََة، َعْن َعمّي عيي َأْهليي، فَُأصي
ُهْم؟ قَاَل: " نـََعْم ". قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إييّني َأغييُب َأْشُهًرا؟ قَاَل: " َوإيْن غيْبتَ  نـْ نينَي«. مي  َثاَلَث سي

 ]ممدوح: صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
، وَ  -  1441 ُب اْلُغْسَل ميَن اجلْيَماعي الصهاَلةي يفي   َعنَوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َعائيٍذ قَاَل: »َسَأَل رَُجٌل ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َعمها يُوجي

. فـََقاَل ُمَعاٌذ: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللهي  دي، َوَعمها حيَيلُّ ميَن احْلَائيضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الثـهْوبي اْلَواحي َعْن َذليَك فـََقاَل: " إيَذا   -َصلهى اَّلله
َها َما َجاَوَز اخلْيَتاُن اخلْيَتاَن فـََقْد َوَجَب اْلُغْسُل، َوَأمها الصهاَلُة يفي  نـْ دي فـَتَـَوشهَح بيهي، َوَأمها َما حيَيلُّ ميَن احْلَائيضي فَإينهُه حيَيلُّ مي  الثـهْوبي اْلَواحي

زَاري، َواْستيْعَفافُُه َعْن َذليَك َأْفَضُل« ".   فـَْوَق اإْلي
َة اْلَحائِ  # ِض، َوِرَجاُل َأِبي َداُوَد ِفيِهْم َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، َوُهَو َضِعيٌف ِلَتْدِليِسِه، َوِإْسَناُد َهَذا  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَرَوى َأُبو َداُوَد ِمْنُه ِقصَّ

 ]ممدوح: صحيح[  َحَسٌن.
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َا َدَخَلْت َعَلى َرُسولي اَّللهي  -  1459 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن زَيـَْنَب بيْنتي َأيبي َسَلَمَة َأنه ْفَنًة ميْن   -َصلهى اَّلله ُل، فََأَخَذ حي َوُهَو يـَْغَتسي
                                                                     َماٍء َفَضَرَب بيهي َوْجهيي، َوقَاَل: " َورَاَءكي َأْي َلَكاُع«. 

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
لي اجْلََنابَةي؟ قَاَل: " َأمها َأاَن َوَعْن أََنٍس َأنه َوْفَد ثَقييٍف قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه َأْرَضَنا َأْرٌض اَبريَدٌة، َفَما َيْكفييَنا ميْن ُغسْ  -  1469

ي َثاَلًًث ".     #                                                                                                     فَأُفييُض َعَلى رَْأسي
ِحيِح.  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  1480 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد »َأنه رَُجاًل َجاَء إيىَل النهِبي ُل ميَن   -َصلهى اَّلله َفَسأََلُه َعني الرهُجلي يـَْغَتسي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اجْلََنابَةي، فـَُيْخطيُئ بـَْعَض َجَسديهي اْلَماُء فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   ُل َذليَك اْلَمَكاَن مثُه ُيَصلّيي«.  -َصلهى اَّلله  : " يـَْغسي

 : إسناده ضعيف[ ]ممدوح: حسن[ 381/ 1]البوصيري   ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه  #
ه  -  1485 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه النهِبي ُلوَن يفي إياَنٍء   -َأْو قَاَل: بـَْعُض َأْهليهي  -َكاَن ُهَو َوَأْهُلُه   -َصلهى اَّلله يـَْغَتسي

ٍد«.                                                                                                                                   َواحي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  1488 ّي يفي اأْلَْوَسطي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوأليَيبي ُهَريـَْرَة عيْنَد الطهرَبَايني ًبا َوَأرَاَد َأْن َيَُْكَل  -َصلهى اَّلله إيَذا َكاَن ُجنـُ
 َأْو يـََناَم تـََوضهَأ«. 

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.بن َوِفيِه ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم  #  ]الداراني: إسناده حسن[   اْلَقْرَقَساِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوليَعلييٍّ عيْنَد َأيبي يـَْعَلى قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  -  1509 . قَاَل:   -َصلهى اَّلله ًئا ميَن اْلُقْرآني تـََوضهَأ مثُه قـََرَأ َشيـْ

 ُنٍب، فََأمها اجْلُُنُب َفاَل َواَل آيًَة«. َهَكَذا ليَمْن لَْيَس ِبيُ 
 ]الداراني: إسناده قوي[  َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر َأنه َرُسوَل اَّللهي   -  1512                   قَاَل: " »اَل مَيَسه اْلُقْرآَن إياله طَاهيٌر« ". -َصلهى اَّلله
ِغيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوالصَّ

ري َوالصُّوَفةي  -  1534 ْذخي إْلي ه  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َلَقْد ُكنها َنْسليُتُه ابي                                                                    .-يـَْعني اْلَمني
 ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

1540  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »ُسئيَل النهِبي َعني اْلُمْسَتَحاَضةي قَاَل: " تيْلَك رَْكَضٌة ميْن ريَكاضي   -َصلهى اَّلله
 الشهْيطَاني يفي َرمحييَها«.

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر »َأنه فَاطيَمَة بيْنَت قـَْيٍس َسأََلْت َرُسوَل اَّللهي  -  1541 َعني اْلُمْسَتَحاَضةي فـََقاَل: " تـَْقُعُد   -َصلهى اَّلله

ي َوُتَصلّيي«.  ُل عيْنَد ُكلّي طُْهٍر، مثُه حَتَْتشي َم َأقْـَرائيَها، مثُه تـَْغَتسي  َأايه
ِغيِر.َرَواُه الطَّ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[ َبَراِنيُّ ِفي الصَّ
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َابيٍر يفي اأْلَْوَسطي َعْن َرُسولي اَّللهي  -  1542 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوجلي ْلُوُضوءي ليُكلّي َصاَلٍة«.  -َصلهى اَّلله  »أَنهُه َأَمَر اْلُمْسَتَحاَضَة ابي
ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َوُهَو ُمخْ  # ِحيِح، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِفيِهْم َعْبُد َّللاَّ ِل ِرَجاُل الصَّ  َتَلٌف ِفي اَِلْحِتَجاِج ِبِه..َوِرَجاُل اْْلَوَّ

 ]الداراني: إسناده حسن[ 
مي ْبني ُعَمَر »َأنه ُعَمَر قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللهي  -  1548 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعاصي َما حيَيلُّ ليلرهُجلي ميَن اْمَرأَتيهي َوهيَي    -َصلهى اَّلله

زَاري«.                                                                                                    َحائيٌض؟ قَاَل: " َما فـَْوَق اإْلي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناد منقطع[ ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

، فَإيَذا َكاَن يـَْوُم طُْهريَها َغَسَلْت َما َأَصابَهُ  -  1556 ، مثُه َصلهْت فييهي، َوإينه َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: َكاَنْت إيْحَدااَن حتَييُض يفي الثـهْوبي
َا يـَْوَم طُْهريَها.                                                                               إيْحَداُكنه اْليَـْوَم تـَُفرّيُغ َخاديَمَها ليَغْسلي ثيَياُبي

 [ ممدوح: منكر ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ه  َوَعنْ  -  1558 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -أََنٍس »َأنه النهِبي ليَعائيَشَة: " اَنويلييني اخْلُْمَرَة ". قَاَلْت: إييّني َحائيٌض قَاَل: " إينه قَاَل   -َصلهى اَّلله

 .»  َحْيَضَتكي لَْيَسْت يفي َيديكي
 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ه  -  1559 ُ َعَليْ  -َوَعْن َأيبي َبْكَرَة »َأنه النهِبي دي "، فـََقاَلْت: إييّني   -هي َوَسلهَم  َصلهى اَّلله َاديميهي: " اَنويلييني اخْلُْمَرَة ميَن اْلَمْسجي قَاَل خلي
  .»                                                                                                               َحائيٌض، فـََقاَل: " اَنويلييني

 ]ممدوح: صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن قـََتاَدَة َأيبي هيَشاٍم قَاَل: »أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللهي  -  1563 َاٍء    -َصلهى اَّلله ْل مبي : " اَي قـََتاَدُة، اْغَتسي فـََقاَل يلي

ْدٍر، َواْحليْق َعْنَك َشْعَر اْلُكْفري "، وََكاَن َرُسوُل اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -َوسي َ َوإيْن َكاَن اْبَن َثَانينَي   - َصلهى اَّلله َيَُْمُر َمْن َأْسَلَم َأْن خَيَْتنتي
                                                                                                                            َسَنًة«.  

 ]الداراني: إسناده حسن[  ُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجالُ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  1573 َارييٍَة،   -َصلهى اَّلله َ ِبي ٍّ فـََباَل َعَلْيهي، فـََنَضَحُه، َوُأِتي َ بيَصِبي ُأِتي

 #                                                                                                          فـََباَلْت َعَلْيهي فـََغَسَلُه«.  
 ]ممدوح: صحيح من حديث علي عليه السَلم[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.

ّي  -  1574 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة »َأنه احلََْسَن َأوي احْلَُسنْيي اَبَل َعَلى َبْطني النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله ُ   -فـََقاَل النهِبي َصلهى اَّلله
ُلوُه  -: " اَل تـَْزريُموا اْبني -َعَلْيهي َوَسلهَم  َاٍء َفَصبهُه َعَلْيهي«.  -َأْو اَل َتْستَـْعجي                         " َفرَتََكُه َحَّته َقَضى بـَْوَلُه، َفَدَعا مبي

ُ   ِإنْ  -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح بشواهده[  ِْلَنَّ ِفي َطِريِقِه ِوَجاَدةا.-َشاَء َّللاَّ
ّي  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َعْن َعْبدي اَّللهي  -  1577 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »ُكنها ُنَصلّيي َمَع النهِبي َواَل نـَتَـَوضهأُ ميْن   -َصلهى اَّلله
 َمْوطيٍئ«.

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  1580 ، َعْن أََنٍس َعني النهِبي يحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَرَوى أَبُو يـَْعَلى َعقيَبُه إبييْسَناٍد ريَجالُُه ريَجاُل الصهحي    قَاَل ميثْـَلُه. -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن، ورجاله رجال الصحيح[  #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َعائيذي ْبني قـُْرٍط قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1606  َصلهى اَّلله
َها ميْن ُسْبَحاتيهي َحَّته تَتيمه« ".  " »َمْن َصلهى َصاَلًة مَلْ يُتيمهَها زييَد َعَليـْ

 ده صحيح[ ]الداراني: إسنا  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني قـُْرٍط قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1607 َها َمْن  َصلهى اَّلله " »َمْن َصلهى َصاَلًة مَلْ يُتيمهَها زييَد َعَليـْ

 ُسْبَحتيهي« ". 
 ]الداراني: متنه صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  -  1613 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُحَذيـَْفَة، َعني النهِبي ْساَلُم َسْهٌم َوالصهاَلُة َسْهٌم« قَاَل: "    -َصلهى اَّلله ْساَلُم َثَانيَيُة َأْسُهٍم، اإْلي »اإْلي
." 

يَماِن، َوَحِديُث ُحَذْيَفَة َحِديٌث َحَسٌن. َم ِبَتَماِمِه َوَأَحاِديُث ُأَخُر ِفي اْلِْ  ]الداراني: إسناده صحيح موقوفا[  َوَقْد َتَقدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسولي اَّللهي   -  1617 تٍّ   -َصلهى اَّلله أَنهُه قَاَل ليَمْن َحْوَلُه ميْن أُمهتيهي: " »اْكُفُلوا يلي بيسي

جْلَنهةي ". قـُْلُت: َما هيَي اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: "   الصهاَلُة، َوالزهَكاُة، َواأْلََمانَُة، َواْلَفْرُج، َواْلَبْطُن، َواللّيَساُن« ". َأْكُفْل َلُكْم ابي
ْسَناِد. ُقْلُت: َوِإسْ  # دوح: حسن ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]مم  َناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوَقاَل: ََل ُيْرَوى َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ِإَلَّ ِبَهَذا اْلِْ

 بهذا السياق[ 
، َعْن أَبييهي قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  1618 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َماليٍك اأْلَْشَجعييّي إيَذا َأْسَلَم الرهُجُل َكاَن َأوهاًل  -َصلهى اَّلله

 الصهاَلَة«.يـَُعلّيُمَنا الصهاَلَة، َأْو قَاَل: َعلّيْمُه  
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َعْت َرُسوَل اَّللهي   -  1619 َا َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َأنه اْفرَتََض َعَلى اْلعيَبادي ََخَْس  يـَُقوُل: " »إينه اَّللهَ  -َصلهى اَّلله
َلٍة« ".   َصَلَواٍت يفي ُكلّي يـَْوٍم َولَيـْ

 ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 1658 ُتُم الصُّْبَح   َصلهى اَّلله " »حَتْرَتيُقوَن حَتْرَتيُقوَن، فَإيَذا َصلهيـْ

حَتْرَتيُقوَن،  حَتْرَتيُقوَن  مثُه  َها،  َها،    َغَسَلتـْ َغَسَلتـْ الظُّْهَر  ُتُم  َصلهيـْ حَتْرَتيُقوَن فَإيَذا  مثُه  َها،  َغَسَلتـْ اْلَعْصَر  ُتُم  َصلهيـْ فَإيَذا  حَتْرَتيُقوَن،  حَتْرَتيُقوَن  مثُه 
ُتُم اْلعيَشاءَ  َها، مثُه حَتْرَتيُقوَن حَتْرَتيُقوَن، فَإيَذا َصلهيـْ ُتُم اْلَمْغريَب َغَسَلتـْ َها، مثُه تـََناُموَن فَ   حَتْرَتيُقوَن، فَإيَذا َصلهيـْ اَل ُيْكَتُب َعَلْيُكْم َحَّته َغَسَلتـْ

 َتْستَـْيقيُظوا« ". 
ِحيِح،    # الصَّ ِرَجاُل  اْلَمْوُقوِف  َوِرَجاُل  اْلَكِبيِر،  ِفي  َمْوُقوٌف  َأنَُّه  ِإَلَّ  الثَََّلَثِة  ِفي  الطََّبَراِنيُّ  َوَحِديُثُه َرَواُه  َبْهَدَلَة،  ْبُن  َعاِصُم  ِفيِهْم  اْلَمْرُفوِع  َوِرَجاُل 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: حسن[  َحَسٌن.
ََنٍس: َحدّيْثني بيَوْقتي َرُسولي اَّللهي َوَعْن بـَيَ  -  1684 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اٍن قَاَل: »قـُْلُت ألي يفي الصهاَلةي. قَاَل: َكاَن ُيَصلّيي  -َصلهى اَّلله

، َوُيَصلّيي اْلَعْصَر َبنْيَ َصاَلتيُكُم اأْلُوىَل َواْلَعْصري، وََكاَن  ، َوُيَصلّيي الظُّْهَر عيْنَد َدُلويكي الشهْمسي ُيَصلّيي اْلَمْغريَب عيْنَد ُغُروبي الشهْمسي
نَي يـَْفَتتيُح اْلَبَصُر، ُكلُّ َما َبنْيَ  ، َوُيَصلّيي اْلَغَداَة عيْنَد طُُلوعي اْلَفْجري حي   َذليَك َوْقٌت، َأْو قَاَل: َصاَلٌة«. اْلعيَشاَء عيْنَد ُغُروبي الشهَفقي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َكَما ُهَنا ِمْن َغْيِر ِزَياَدٍة، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َهَكَذا  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: »َسَأَل رَُجٌل َرُسوَل اَّللهي    -  1686 َعْن َوْقتي الصهاَلةي، فـََلمها َدَلَكتي   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    -الشهْمُس َأذهَن بياَلٌل الظُّْهَر، فََأَمَرُه َرُسوُل اَّللهي   نَي ظَنَـنها َأنه   -َصلهى اَّلله فََأقَاَم الصهاَلَة َوَصلهى، مثُه َأذهَن ليْلَعْصري حي
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فَ  ْنُه،  مي َأْطَوُل  الرهُجلي  اَّللهي  ظيله  َرُسوُل  َوَسلهَم    -َأَمَرُه  َعَلْيهي   ُ اَّلله َغاَبتي   -َصلهى  نَي  حي ليْلَمْغريبي  َأذهَن  مثُه  َوَصلهى،  الصهاَلَة  فََأقَاَم 
َعَلْيهي َوَسلهَم    -الشهْمُس، فََأَمَرُه َرُسوُل اَّللهي    ُ نَي َذَهَب بـََياُض النـهَهاري َوُهَو فََأقَاَم الصهاَلَة َوَصلهى، مثُه َأذهَن    -َصلهى اَّلله ليْلَعَشاءي حي

نَي طََلَع اْلَفْجُر، فََأَمَرُه فََأقَامَ   الصهاَلَة َفَصلهى، مثُه َأذهَن بياَلٌل اْلَغَد ليلظهْهري  الشهَفُق، مثُه َأَمَرُه فََأقَاَم الصهاَلَة َفَصلهى، مثُه َأذهَن ليْلَفْجري حي
نَي َدَلَكتي ا ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    -لشهْمُس، فََأخهَرَها َرُسوُل اَّللهي  حي ثْـَلُه، فََأَمَرُه فََأقَاَم َوَصلهى، مثُه   -َصلهى اَّلله َحَّته َصاَر ظيلُّ ُكلّي َشْيٍء مي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    -َأذهَن ليْلَعْصري فََأخهَرَها َرُسوُل اَّللهي  ثْـَلْيهي، فََأَمَرُه َرُسوُل اَّللهي  َحَّته َصاَر ظي   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي    -لُّ ُكلّي َشْيٍء مي َصلهى اَّلله
نَي َغَرَبتي الشهْمُس، فََأخهَرَها َرُسوُل اَّللهي    -َوَسلهَم   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم    -فََأقَاَم َوَصلهى، مثُه َأذهَن ليْلَمْغريبي حي َحَّته َكاَد يَغييُب   -َصلهى اَّلله

َعَلْيهي َوَسلهَم    -بـََياُض النـهَهاري، َوُهَو الشهَفُق فييَما نـََرى، مثُه َأَمَرُه َرُسوُل اَّللهي    ُ فََأقَاَم الصهاَلَة َوَصلهى، مثُه َأذهَن ليْلعيَشاءي   -َصلهى اَّلله
َنا  إيلَيـْ َخَرَج  ميَرارًا، مثُه  قُْمَنا  فَنيْمَنا مثُه  الشهَفُق،  َغاَب  نَي  َوَسلهَم    -َرُسوُل اَّللهي    حي َعَلْيهي   ُ اَّلله النهاسي   -َصلهى  ميَن  َأَحٌد  َما   " فـََقاَل: 

َتَظْرَُتُوَها، َوَلْواَل َأْن َأُشقه َعَلى أُمهيتي  َتظيُر َهذيهي الصهاَلَة َغرْيُُكْم؟ فَإينهُكْم يفي َصاَلٍة َما انـْ ريي َهذيهي الصهاَلةي   يـَنـْ  إيىَل نيْصفي أَلََمْرُت بيَتْأخي
، فََأَمَرُه فََأقَاَم الصهاَلَة َفَصلهى، مثُه اللهْيلي َأْو َأقْـَرَب ميْن نيْصفي اللهْيلي ". مثُه َأذهَن ليْلَفْجري، فََأخهَرَها َحَّته َكاَدتي الشهْمُس َأْن َتْطُلعَ 

 قَاَل: " اْلَوْقُت فييَما َبنْيَ َهَذْيني« ". 
 ]الداراني: إسناده حسن[  اِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبرَ  #

ّي يفي اْلَكبيريي: »َشَكْواَن إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  1692 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد عيْنَد الطهرَبَايني الصهاَلَة   -َصلهى اَّلله
َرةي، فـََلْم ُيْشكيَنا«.  هْلَاجي  ابي

ا. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت َأْيضا
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َخبهاٍب قَاَل: »َشَكْواَن إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  1695 َحره الرهْمَضاءي، فـََلْم ُيْشكيَنا َوقَاَل: " إيَذا زَاَلتي   -َصلهى اَّلله

 الشهْمُس َفَصلُّوا« ". 
يحي َخاَل   قـَْوليهي: " »إيَذا زَاَلتي الشهْمُس َفَصلُّوا« ". قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »ُكنها ُنَصلّيي َمَع َرُسولي اَّللهي  -  1696 فـََيْأُخُذ َأَحُداَن احلََْصى يفي َيديهي، فَإيَذا بـََرَد   -َصلهى اَّلله

 َوَضَعُه َفَسَجَد َعَلْيهي«. 
ِحيِح. #  ده صحيح[ ]الداراني: إسنا َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  1702 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َأنه النهِبي لصهاَلةي« ".   -َصلهى اَّلله دهَة احْلَرّي ميْن فـَْيحي َجَهنهَم، فَأَْبريُدوا ابي  قَاَل: " »إينه شي
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  1711 َكاَن ُيَصلّيي اْلَعْصَر بيَقْدري َما َيْذَهُب الرهُجُل إيىَل َبني    -َصلهى اَّلله
 .» ُع قـَْبَل ُغُروبي الشهْمسي  َحاريثََة ْبني احْلَاريثي َويـَْرجي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي   -  1712 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَلُه عيْنَد َأيبي يـَْعَلى َواْلبَـزهاري: »ُكنها ُنَصلّيي َمَع النهِبي ريِتي فََأُقوُل هَلُْم: ُقوُموا   -َصلهى اَّلله فَآِتي َعشي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«  -َفصهُلوا، فـََقْد َصلهى َرُسوُل اَّللهي    . -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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قَاَل: »َوْقُت   -َأظُنُُّه اْبَن َعْمٍرو. قَاَل ُشْعَبُة: َكاَن َأْحَيااًن يـَْرفـَُعُه َوَأْحَيااًن اَل يـَْرفـَُعُه  -َوَعْن َأيبي أَيُّوَب، َعْن َعْبدي اَّللهي  -  1714
«. َفذََكَر احْلَدييَث. اْلَعْصري َما مَلْ حَيُْضْر َوْقُت اْلَمْغري   بي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  عن ابن عباسوَ  -  1720 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -عيْنُد اْلبَـزهاري: َأنه النهِبي  اْلُوْسَطى َصاَلُة اْلَعْصري« ". قَاَل: " »َصاَلُة   -َصلهى اَّلله

ا. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن َأْيضا
ه  -  1723 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر »َأنه النهِبي ُ بـُُيوَُتُْم َوقـُُبورَُهْم اَنرًا    -َصلهى اَّلله : " َمََلَ اَّلله َكَما َشَغُلواَن َعني  قَاَل يـَْوَم اخْلَْنَدقي

 الصهاَلةي اْلُوْسَطى َحَّته َغاَبتي الشهْمُس« ". 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

، فـََتَذاَكُروا  -  1724 يّي الصهاَلَة اْلُوْسَطى فـََقاَل: »َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة أَنهُه َأقْـَبَل َحَّته نـََزَل ديَمْشَق، فـَنَـَزَل َعَلى َأيبي ُكْلُثوٍم الدهْوسي
ُ َعَلْيهي  -اْختَـَلْفَنا َكَما اْختَـَلْفُتْم َوََنُْن بيفيَناءي بـَْيتي َرُسولي اَّللهي  َبَة ْبني   -َوَسلهَم  َصلهى اَّلله مي ْبُن ُعتـْ َوفييَنا الرهُجُل الصهاليُح أَبُو َهاشي

ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -رَبييَعَة ْبني َعْبدي َِشٍْس، فـََقاَل: َأاَن َأْعَلُم َلُكْم َذليَك، فَأََتى النهِبي وََكاَن َجرييًئا َعَلْيهي، فَاْسَتْأَذَن َفَدَخَل    -َصلهى اَّلله
َا َصاَلُة اْلَعْصري«.َعلَ  َنا، فََأْخرَباََن َأنه  ْيهي مثُه َخَرَج إيلَيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْلَبزَّاُر َوَقاَل: ََل َنْعَلُم َرَوى َأُبو َهاِشِم ْبُن ُعْتَبَة َعِن النَِّبي ِ  # ِديَث َوَحِديثاا آَخَر. ِإَلَّ َهَذا اْلحَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ]الداراني: إسناده حسن[  ُقْلُت: َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.
لصهاَلةي اْلُوْسَطى، فـََقاَل: ُكنها  َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َأفْـَلَح »َأنه نـََفًرا ميَن الصهَحابَةي َأْرَسُلويني إيىَل اْبني ُعَمَر َيْسأَُلونَُه َعني ا -  1725

َه فييَها َرُسوُل اَّللهي  َا الصهاَلُة الهيتي ُوجّي ُ َعلَ  -نـََتَحدهُث َأنه َلةي: الظُّْهُر«. -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله  إيىَل اْلقيبـْ
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ّي  -  1734 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َعْبدي اَّللهي ْبني َكْعبي ْبني َماليٍك َأنه رَُجاًل ميْن َأْصَحابي النهِبي َأْخرَبَُه   -َصلهى اَّلله
ُْم »َكانُوا ُيَصلُّوَن َمَع َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأنه ُروَن َمَواقيَع  َصاَلةَ   -َصلهى اَّلله ُعوَن إيىَل َبني َسَلَمَة َوُهْم يـُْبصي ، َويـَْرجي  اْلَمْغريبي

َا«.  نَي يـُْرَمى ُبي  النـهْبلي حي
 َقاٌت. ٌل، َوِرَجاُلُه ثِ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَقاَل: َهَكَذا َرَواُه ُيوُنُس َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعِن اْبِن َكْعٍب: َأْخَبَرِني َرجُ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َأيبي حَمُْذورََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1735 " »إيَذا َأذهْنَت ليْلَمْغريبي فَاْحُدْرَها َوالشهْمُس  َصلهى اَّلله
 َحْدرَاُء« ". 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَلُه يفي اْلَكبيريي أَْيًضا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1736 " »َوْقُت اْلَمْغريبي اْحُدْرَها َوالشهْمُس َحْدرَاُء«   َصلهى اَّلله

." 
 ]ممدوح: صحيح من حديث سلمة بن اْلكوع[  َناُدُه َحَسٌن.َوِإسْ  #

ّي  -  1743 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعني اْلُمْنَكديري، »َعني النهِبي َلٍة َوَقْد َأخهَر َصاَلَة اْلعيَشاءي َحَّته َذَهَب ميَن   -َصلهى اَّلله أَنهُه َخَرَج َذاَت لَيـْ
َهٌة  َتظيُر الصهاَلَة. قَاَل: " َأَما إينه  -َأْو َساَعٌة  -اللهْيلي ُهنَـيـْ َتظيُروَن؟ " قَاُلوا: نـَنـْ دي، فـََقاَل: " َما تـَنـْ َتظيُروَن يفي اْلَمْسجي ُكْم  َوالنهاُس يـَنـْ

َا َصاَلٌة مَلْ ُيَصلّيَها َأَحٌد مميهْن َكاَن قـَبْـ  َلنْ  َتَظْرَُتُوَها "، مثُه قَاَل: " َأَما إينه َلُكْم ميَن اأْلَُممي " مثُه رََفَع رَْأَسُه إيىَل  تـََزاُلوا يفي َصاَلٍة َما انـْ
، فَإيَذا قُبيْضُت أََتى  السهَماءي فـََقاَل: " النُُّجوُم َأَماُن السهَماءي، فَإيْن طُميَستي النُُّجو  ُم أََتى السهَماَء َما ُتوَعُد. َوَأاَن َأَماُن َأْصَحايبي



37 
 

، فَإيَذا قُبيَض َأْصَحايبي أََتى أُمهيتي َما يُوَعُدوَن. اَي بياَللُ   ، َأقيْم« ". َأْصَحايبي َما يُوَعُدوَن. َوَأْصَحايبي َأَماُن أُمهيتي
 ]ممدوح: صحيح من حديث أبي موسى[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه  -َوَعْن َأيبي الزَُّبرْيي قَاَل: َسأَْلُت َجابيًرا   -  1746 ْعَت النهِبي ُ َعْنُه: »َهْل َسَي َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرضي يـَُقوُل: الرهُجُل   -َصلهى اَّلله
ه   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يفي َصاَلٍة َما انـَْتَظَر الصهاَلَة؟. قَاَل: انـَْتَظْراَن النهِبي َنا َحَّته َكاَن َقرييًبا ميْن  -َصلهى اَّلله ليَصاَلةي اْلَعَتَمةي، فَاْحتَـَبَس َعَليـْ

 ُّ َنا، مثُه قَاَل: " اْجليُسوا "، َفَخطَبَـَنا فـََقاَل: " إينه النهاَس َقْد َصلهْوا  نيْصفي اللهْيلي َأْو بـََلَغ َذليَك، مثُه َجاَء النهِبي ُ َعَلْيهي َفَصلهيـْ  َصلهى اَّلله
ُتْم َلْن تـََزاُلوا يفي َصاَلٍة َما انـَْتَظْرمُتُ الصهاَلَة« ".   َورََقُدوا َوأَنـْ

ََلَة ِإَلى َشْطِر اللَّْيِل« ". َوِإْسَناُد َأبِ َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى َزاَد: ُثمَّ َقالَ  # ْرُت َهِذِه الصَّ ِعيِف َوِكَبُر اْلَكِبيِر َْلَخَّ ي َيْعَلى ِرَجاُلُه  : " »َلْوََل َضْعُف الضَّ
ِحيِح.  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح بشواهده[  ِرَجاُل الصَّ

ه   -  1749 ْبني ُعَمَر عيْنَد اْلبَـزهاري »َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوالي ْلعيَشاءي، فـََناَداُه ُعَمُر: اَنَم النّيَساُء   -َصلهى اَّلله َلًة ابي َأْعَتَم لَيـْ
َتظيُر َهذيهي الصهاَلَة َأَحٌد ميْن َأْهلي اأْلَْرضي َغرْيُ  َياُن، فـََقاَل: " َما يـَنـْ بـْ                                                           ُكْم« ".  َوالصّي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه  -  1750 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه النهِبي دي إياله ُعْثَماَن   -َصلهى اَّلله َأخهَر َصاَلَة اْلعيَشاءي َحَّته انـَْقَلَب َأْهُل اْلَمْسجي

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْبَن َمْظُعوٍن َونـََفًرا ميْن َأْصَحابي النهِبي َعَة َعَشَر، فـََقاَل   -َصلهى اَّلله تهَة َعَشَر َما بـََلُغوا َسبـْ ََخَْسَة َعَشَر رَُجاًل َأْو سي
ُّ ُعْثمَ  َلَة َحَّته خَيُْرَج النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اُن: اَل َأْخُرُج اللهيـْ ُّ َقرييًبا ميْن ثـُُلثي   -َصلهى اَّلله فَُأَصلّيَي َمَعُه َوَأْعَلَم َما َأْمُرُه، َفَخَرَج النهِبي

عَ  دي َأَحًدا إيْذ َسَي دي، َفَمَشى إيلَْيهيْم َحَّته َسلهَم َعَلْيهيْم   اللهْيلي َوَمَعُه بياَلٌل، فـََلْم يـََر يفي اْلَمْسجي َيةي اْلَمْسجي نـَْغَمًة ميْن َكاَلميهيْم يفي اَنحي
ه اَّللهي، انـَْتَظْراَنَك ليَنْشَهَد الصهاَلَة َمَعَك، فَـ  َتُكْم َهذيهي  َقاَل هَلُْم: " َما َصلهى َصاَل فـََقاَل: " َما حَيْبيُسُكْم َهذيهي السهاَعَة؟ " قَاُلوا: اَي َنِبي

َلُكْم، َوَما زيْلُتْم يفي َصاَلٍة بـَْعُد "، مثُه قَاَل: " إينه النُُّجوَم َأَماُن السهَماءي، فَإيَذا طُ  ميَستي النُُّجوُم أََتى َأْهَل السهَماءي َما  أُمهٌة َقطُّ قـَبـْ
، فَإيَذا َذَهَبْت أََتى َأصْ  َْصَحايبي ، فَإيَذا َذَهَب َأْصَحايبي أََتى أُمهيتي َما  يُوَعُدوَن، َوإييّني َأَماٌن ألي ُمهيتي َحايبي َما يُوَعُدوَن. َوَأْصَحايبي َأَماٌن ألي

 يُوَعُدوَن« ".
ريي اْلعيَشاءي َغرْيُ َهَذا.  يحي يفي ََتْخي  قـُْلُت: َلُه َحدييٌث يفي الصهحي

 ]ممدوح: ضعيف بهذا السياق وبعض الفاظه صحيح[   .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »ُسئيَل َرُسوُل اَّللهي  -  1754 َعْن َوْقتي اْلعيَشاءي قَاَل: " إيَذا َمََلَ اللهْيُل َبْطَن ُكلّي   -َصلهى اَّلله
 َواٍد« ".

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُّ  َوَعني  -  1755 رٍي قَاَل: »َكاَن النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -النـُّْعَماني ْبني َبشي َرَة«.  -َصلهى اَّلله ُر اْلعيَشاَء اْْلخي  يـَُؤخّي

ِحيِح. #  [ ]ممدوح: صحيح َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي قَاَلْت: »َما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  -  1761 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َزْوجي النهِبي اَنئيًما قـَْبَل اْلعيَشاءي َواَل اَلغيًيا بـَْعَدَها  -َصلهى اَّلله

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -; إيمها َذاكيًرا فـَيَـْغَنُم، َوإيمها اَنئيًما فـََيْسَلُم«، قَاَلْت َعائيَشُة َزْوُج النهِبي قَاَلْت: السهَمُر ليَثاَلثٍَة: ليَعُروٍس،    -َصلهى اَّلله
. َأْو ُمَسافيٍر، َأْو ُمتَـهَ  للهْيلي ٍد ابي  جّي

ِحيِح. #  ]ممدوح: المرفوع صحيح بشواهده، والموقوف ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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مي ْبني ُعَمَر ْبني قـََتاَدَة، َعْن أَبييهي، َعْن َجدّيهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1770 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َعاصي " »َأْسفيُروا    َصلهى اَّلله
َْجريُكْم، َأْو ليَْلَْجري« ".  ْلَفْجري، فَإينهُه َأْعَظُم ألي  ابي

 ]ممدوح: صحيح بشواهده[  اٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثقَ  #
ُ   -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك  -  1780 ُّ  -إيْن َشاَء اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: »ُسئيَل النهِبي َعْن َوْقتي َصاَلةي اْلَغَداةي،   -َصلهى اَّلله

نَي طََلَع اْلَفْجُر، مثُه َأْسَفَر بـَْعُد، مثُه قَاَل: "   أَْيَن السهائيُل َعْن َوْقتي َصاَلةي اْلَغَداةي؟ َما َبنْيَ َهَذْيني َوْقٌت« ". َفَصلهى حي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب قَاَل: »ُكنها ُنَصلّيي َمَع َرُسولي اَّللهي  -1783 َصاَلَة الصُّْبحي مثُه نـَْنَصريُف َوَما   -َصلهى اَّلله
 يـَْعريُف بـَْعُضَنا بـَْعًضا«. 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َبَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1789 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن عيَمارََة ْبني ُرؤيـْ : " »َمْن َصلهى قـَْبَل طُُلوعي الشهْمسي َوقـَْبَل  -َصلهى اَّلله

 ُ َا، َوَشهيَد َأنه اَل إيَلَه إياله اَّلله  َدَخَل اجْلَنهَة« ".  -ُغُروُبي
َا« ".قـُْلُت: َلُه يفي الصهحي  : " »َلْن يَليَج النهاَر َأَحٌد َصلهى قـَْبَل طُُلوعي الشهْمسي َوقـَْبَل ُغُروُبي  يحي

 [ ]ممدوح: صحيح  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ّي  -  1802 ، »َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي فييَمْن يـَْنَسى الصهاَلَة قَاَل: " ُيَصلّييَها إيَذا ذََكَرَها«  -َصلهى اَّلله

." 
َنِن ِبَلْفِظ: " »مَ  # ِحيِح، َوُهَو ِفي السُّ ]الداراني: إسناده  َنِسَيُه« " ْن َناَم َعِن اْلَوَتِر َأوْ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 رجاله ثقات[ 
َفَة قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   - 1803. ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ يفي َسَفريهي الهذيي اَنُموا فييهي َحَّته طََلَعتي   -َصلهى اَّلله

ُ إيلَْيُكْم َأْرَواَحُكْم، َفَمْن اَنَم َعْن  ُتْم َأْمَواًت فـََرده اَّلله َي َصاَلًة  الشهْمُس، فـََقاَل: " إينهُكْم ُكنـْ َقَظ، َوَمْن َنسي َصاَلٍة فـَْلُيَصلّيَها إيَذا اْستَـيـْ
 فـَْلُيَصلّي إيَذا ذََكَر« ". 

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َبْكَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1804 َها فـَْلُيَصلّيَها إيَذا  -َصلهى اَّلله َي َصاَلًة َأْو اَنَم َعنـْ : " »َمْن َنسي

 ذََكَرَها« ". 
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُْم اَنُموا َمَع َرُسولي اَّللهي »َوَعْن  -  1805 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بياَلٍل َأنه يفي َسَفٍر َحَّته طََلَعتي الشهْمُس، فََأَمَر َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ُّ  -َصلهى اَّلله نَي اَنُموا، فََأذهَن مثُه َصلهى رَْكَعَتنْيي، مثُه َأقَاَم بياَلٌل َفَصلهى ُبييُم النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بياَلاًل حي  -َصلهى اَّلله

 َصاَلًة بـَْعَد َما طََلَعتي الشهْمُس«.
 ]الداراني: إسناده منقطع[ ]ممدوح: صحيح بشواهده[   َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، #

َلَة اَنَم َرُسوُل اَّللهي  -  1816 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: َكاَن َمَعَنا لَيـْ َعْن َصاَلةي اْلَفْجري َحَّته   -َصلهى اَّلله
«.طََلَعتي   الشهْمُس َحادياَيني

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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: اَي أَبـََتاُه َأرَأَْيُت قـَْوَلُه: )الهذييَن ُهْم َعْن َصاَلُتييْم َساُهو  -  1824 َيبي َن( أَيُـَّنا اَل َيْسُهو؟ أَيُـَّنا َوَعْن ُمْصَعبي ْبني َسْعٍد قَاَل: قـُْلُت ألي
، يـَْلُهو َحَّته  َا ُهَو إيَضاَعُة اْلَوْقتي يَع اْلَوْقُت. اَل حُيَدّيُث نـَْفَسُه؟ قَاَل: لَْيَس َذاَك، إيّنه  َيضي

 َويفي ريَوايٍَة ُأْخَرى قَاَل َسْعٌد: َأَولَييَس ُكلَُّنا نـَْفَعُل َذليَك؟.
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ  -َوَعْن اْبني ُعَمَر  -  1828 َُه اَّلله تَـَهى َأَذانيهي،  - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -َرمحي : " »يـُْغَفُر ليْلُمَؤذّيني ُمنـْ
َع َصْوَتُه« ".  َوَيْستَـْغفيُر َلُه ُكلُّ َرْطبٍ   َواَيبيٍس َسَي

ِحيِح.َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " َوُيِجيُبُه ُكلُّ َرْطٍب َوَياِبٍس " #  ]الداراني: إسناده صحيح[  . َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُروَن َويَبييُعوَن َمَعاييَشُهْم، َواَل َنْسَتطييُع َأْن نـَْفَعَل َذليَك، فـََقاَل: "  »َوَعْن بياَلٍل أَنهُه قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه النهاسَ  -  1832  يـَتهجي

نينَي َأْطَوُل النهاسي َأْعَناقًا يـَْوَم اْلقيَياَمةي« ".   َأاَل تـَْرَضى َأنه اْلُمَؤذّي
 ([ 308/ 1]الحافظ ابن حجر: حسن )نتائج اْلفكار:   اُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرجَ  #

ّي  -  1861 َفَة قَاَل: »َأذهَن بياَلٌل ليلنهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ ْثَل َذليَك«.  -َصلهى اَّلله  َمْثََن َمْثََن، َوَأقَاَم مي
 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسَلَمَة ْبني اأْلَْكوَعي قَاَل: »َكاَن اأْلََذاُن َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي  -  1863 قَاَمُة   -َصلهى اَّلله َمْثََن َمْثََن، َواإْلي
 فـَُراَدى«. 

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َأْكرَبُ«. -  1864 ُ َواَّلله ُر َأَذاني بياَلٍل: اَل إيَلَه إياله اَّلله  َوَعْن ُسَوْيدي ْبني َغَفَلَة قَاَل: »آخي

ُر َأَذاني بياَل  ُ َأْكرَبُ، اَل إيَلَه ٍل: قـُْلُت: َرَوى النهَسائييُّ ميْن َحدييثي ُسَوْيدي ْبني َغَفَلَة َعْن اأْلَْسَودي ْبني يَزييَد قَاَل: »َكاَن آخي ُ َأْكرَبُ اَّلله اَّلله
 إياله اَّللهُ«.

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: ثابت[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه  -  1882 ُ َعَلْيهي َوَسله  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد َأنه النهِبي ُ   -َم َصلهى اَّلله نَي َيْسَمُع النّيَداَء، ُيَكربّي قَاَل: »َما ميْن ُمْسليٍم يـَُقوُل حي

ُ َوَيْشَهُد َأنه حُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهي، مثُه يـَُقوُل: اللهُهمه  ُ، َوَيْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله يَلَة، َواْجَعْل يفي  َويَُكربّي يَلَة َواْلَفضي   َأْعطي حُمَمهًدا اْلَوسي
 إياله َوَجَبْت َلُه الشهَفاَعُة يـَْوَم اْلقيَياَمةي« ".  -اأْلَْعَلنْيَ َدرََجَتُه، َويفي اْلُمْصطََفنْيَ حَمَبـهَتُه، َويفي اْلُمَقرهبينَي ذيْكَرُه 

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
1892  -   ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني رَبييَعَة السَُّلمييّي قَاَل: »َكاَن النهِبي اًن يـَُقوُل: َأْشَهُد  -َصلهى اَّلله يفي َسَفٍر َفَسميَع ُمَؤذّي

  ُّ ُ، فـََقاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله ُ ". قَاَل: َأْشَهُد َأنه حُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهي. قَاَل : " أَ -َصلهى اَّلله ْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  ُّ  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: " َأْشَهُد َأنه حُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهي "، فـََقاَل النهِبي : " جتَيُدونَُه -َصلهى اَّلله

 رَاعيَي َغَنٍم َأْو َعازياًب َعْن َأْهليهي« ".
َتٍة، َفَقا  # َنةا َعَلى َأْهِلَها؟ " َقاُلوا: َنعَ َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَزاَد: َقاَل: »َفَهَبَط اْلَواِدَي، َفِإَذا ُهَو ِبَشاٍة َميِ  ْم. َقاَل: "  َل: " َأَتَرْوَن َهِذِه َهيِ 

ِ َأْهَوُن ِمْن َهِذِه َعَلى َأْهِلَها« ". ْنَيا َعَلى َّللاَّ ِحيِح. الدُّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َفَة َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  1893 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ اًن يـَُقوُل: َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله   -َصلهى اَّلله َكاَن يفي َسَفٍر َفَسميَع ُمَؤذّي

ُ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّلله : " َخَلَع اأْلَْنَداَد "، فـََقاَل: َأْشَهُد َأنه حُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهي، فـََقاَل: " َخَرَج ميَن  -َصلهى اَّلله
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ري "، مثُه قَاَل َرُسوُل اَّللهي النها َب كياَلٍب« ".-َصلهى اَّلله َب ميْعًزى َمْعزياًب َأْو َصاحي  : " جتَيُدونَُه َصاحي
 ]ممدوح: صحيح بشواهده[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  -  1895 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: ُكنها َمَع النهِبي ُ  -َصلهى اَّلله ُ َأْكرَبُ اَّلله يفي َسَفٍر َفَسميَع رَُجاًل يـَُقوُل: اَّلله
ُ، َأْشَهُد َأنه حُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهي  « ". َأْكرَبُ، َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله ْركي  ، فـََقاَل: " َخَرَج ميَن الشّي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1903 دي -َصلهى اَّلله َماُم َضاميٌن َواْلُمَؤذّيُن ُمْؤََتٌَن، اللهُهمه َأْرشي : " »اإْلي

نينَي " قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي َلَقْد تـَرَْكتَـَنا نـَتَـَناَفُس يفي اأْلََذاني بـَْعَدكَ  ُ َعَلْيهي َوَسله  -، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي اأْلَئيمهَة، َواْغفيْر ليْلُمَؤذّي َم َصلهى اَّلله
نُوُهْم« ".  -َأْو بـَْعدَُكْم  -: " إينهُه َيُكوُن بـَْعديي -  قـَْوٌم َسَفَلتـُُهْم ُمَؤذّي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُكلُُّهْم ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي حَمُْذورََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1905 نُوَن أَُمَناُء اْلُمْسليمينَي َعَلى فيْطريهيْم  -َصلهى اَّلله : " »اْلُمَؤذّي
 َوُسُحوريهيْم« ".

 ن[ ]الداراني: إسناده حس َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  1923 ديي َهَذا مثُه خَيُْرُج،  -َصلهى اَّلله : " »اَل َيْسَمُع النّيَداَء يفي َمْسجي

ُع إيلَْيهي إياله ُمَنافيٌق« ".  َاَجٍة، مثُه اَل يـَْرجي ْنُه إياله حلي  مي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  1938 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َذرٍّ َعني النهِبي ًدا َقْدَر َمْفَحصي َقطَاٍة َبََن   -َصلهى اَّلله ًتا يفي قَاَل: »َمْن َبََن َّلليهي َمْسجي ُ َلُه بـَيـْ اَّلله
 اجْلَنهةي« ". 

ِغيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: حديث صحيح[ َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
1957  -  ُّ دي فـَتـُُوفّيَيْت، فـََلْم يـُْؤَذني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعْن اْبني َعبهاٍس َأنه اْمَرَأًة َكاَنْت تـَْلُقُط اْلَقَذى ميَن اْلَمْسجي   -َصلهى اَّلله

  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بيَدْفنيَها، فـََقاَل النهِبي َها َوقَاَل: " إييّني رَأَيـْتـَُها يفي اجْلَنهةي  : " إيَذا َماَت َلُكْم َميّي -َصلهى اَّلله ٌت فَآذينُويني " َوَصلهى َعَليـْ
دي«.   َلمها َكاَنْت تـَْلُقُط اْلَقَذى ميَن اْلَمْسجي

دي َوأَنهُه ُمُهورُ    احْلُوري اْلعينيي. قـُْلُت: َوَحدييُث َأيبي قيْرَصاَفَة يفي اْلَبابي قـَْبَل َهَذا يفي إيْخَراجي اْلُقَماَمةي ميَن اْلَمْسجي
ْوَداُء الَِّتي َكاَنْت ُتِميُط اْْلَ  # ِ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَقاَل ِفي َتَراِجِم النِ َساِء: اْلَخْرَقاُء السَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -َذى َعْن َمْسِجِد َرُسوِل َّللاَّ   -َصلَّى َّللاَّ

حِ  ا َعْن َأَنٍس َقاَل: َفَذَكَر اْلَحِديَث َوِرَجاُل ِإْسَناِد َأَنٍس ِرَجاُل الصَّ يِح، َوِإْسَناُد اْبِن َعبَّاٍس ِفيِه َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َفاِئٍد َوُهَو َوَذَكَر َبْعَد َهَذا اْلَكََلِم ِإْسَنادا
 ]الداراني: إسناده حسن[  ْهٌم.َمْجُهوٌل َوِقيَل ِفيِه: َفاِئُد ْبُن ُعَمَر َوُهَو وَ 

ه  -  1958 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن اْبني َعبهاٍس أَنهُه قَاَل: أََتى النهِبي دي[ مثُه اْنَصَرَف، فـََقاَم  -َصلهى اَّلله ٌّ فـََبايـََعُه ]يفي اْلَمْسجي َأْعَرايبي
ُّ  فـََفَشجَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََباَل، فـََهمه النهاُس بيهي، فـََقاَل النهِبي : " اَل تـَْقطَُعوا َعَلى الرهُجلي بـَْوَلُه "، مثُه َدَعا بيهي فـََقاَل: "  -َصلهى اَّلله

ُْسليٍم؟ " قَاَل: بـََلى، قَاَل: " َفَما مَحََلَك َعَلى َأْن بـُْلَت يفي اْلَمْسجي  حْلَقّي َما ظَنَـْنُت إياله أَنهُه  أََلْسَت مبي دي؟ " قَاَل: َوالهذيي بـََعَثَك ابي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َصعييٌد ميَن الصُُّعَداتي فـَبـُْلُت فييهي، فََأَمَر النهِبي  بيَذنُوٍب ميْن َماٍء َفُصبه َعَلى بـَْوليهي«.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر وَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن زَْيدي ْبني عييَسى اخْلَُزاعييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  1966 َعاَء فَاْجَعْلُه   َصلهى اَّلله َد َصنـْ " »إيَذا بـَنَـْيَت َمْسجي
 َعْن ميَينيي َجَبٍل يـَُقاُل َلُه صيرٌي« ".

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َجاَء ُمَناديي َرُسولي اَّللهي  -  1971 َماُم يفي   -َصلهى اَّلله َلَة َقْد ُحوّيَلْت، َواإْلي فـََقاَل: إينه اْلقيبـْ

َلُة إيىَل اْلَكْعَبةي فَ   َصلهُوا الرهْكَعَتنْيي اْلَباقييَـَتنْيي إيىَل اْلَكْعَبةي«. الصهاَلةي َقْد َصلهى رَْكَعَتنْيي، فـََقاَل اْلُمَناديي: َقْد ُحوّيَلتي اْلقيبـْ
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن اْبني َعبهاٍس قَاَل: ُصريَف َرُسوُل اَّللهي  -  1974 َلةي، َفَصلهى إيىَل اْلَكْعَبةي يفي  ميَن الشهامي إيىَل  -َصلهى اَّلله اْلقيبـْ
َعَة َعَشَر َشْهًرا ميْن َمْقَدميهي اْلَمدييَنَة«.   رََجٍب َعَلى رَْأسي َسبـْ

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ه  -  1975 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد َأنه النهِبي َكاَن ُيَصلّيي قيَبَل بـَْيتي اْلَمْقديسي فـََلمها َحوهَل اْنطََلَق رَُجٌل    -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -إيىَل َأْهلي قـَُباٍء فـََوَجَدُهْم ُيَصلُّوَن َصاَلَة اْلَغَداةي فـََقاَل: إينه َرُسوَل اَّللهي  أُميَر َأْن ُيَصلهى إيىَل اْلَكْعَبةي،   -لهى اَّلله
َلَة«.   فَاْسَتَداَر إيَماُمُهْم َحَّته اْستَـْقَبَل ُبييُم اْلقيبـْ

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
َنا ُنَصلّيي يفي َبني َحاريثََة فـََقاَل َعبهاُد ْبُن بيْشري ْبني    -َوهيَي ميَن اْلُمَباييَعاتي   -َتوييَلَة بيْنتي َأْسَلَم »َوَعْن  -  1977 قَاَلْت: إيانه لَبيَمَقامي

: إينه َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قيْبطييٍّ اْلبَـْيَت احْلََراَم َواْلَكْعَبَة فـََتَحوهَل الرّيَجاُل َمَكاَن النّيَساءي َوالنّيَساُء  َقدي اْستَـْقَبَل  -َصلهى اَّلله
 َمَكاَن الرّيَجالي َفَصلهُوا الرهْكَعَتنْيي اْلَباقييَـَتنْيي ََنَْو اْلَكْعَبةي«. 

 ده صحيح[ ]الداراني: إسنا  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُكمْ   "   : -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولُ   َقالَ   َقاَل:   َأَنسٍ   َوَعنْ   -  1994 ْقَلَتنْيي   َوَهاَتنْيي   »إيايه َتنْيي   اْلبـَ   َأنْ   اْلُمْنتينـَ

َداَن،   َوَتْدُخُلوا   ََتُْكُلومُهَا  ُتمْ   َفإينْ   َمَساجي ُلومُهَا   آكيُلومُهَا   ُبده   اَل   ُكنْـ تـُ لنهاري   َفاقـْ ْتاًل«   ابي  ".   قـَ
 ([ 332]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

نْ   َأَكلَ   َمنْ »   "   : -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولُ   َقالَ   َقاَل:   َزْيدٍ   ْبني   اَّللهي   َعْبدي   َوَعنْ   -  1995   َفاَل   الشهَجَرةي   َهذيهي   مي
َدانَ   يـَْقَربهنَ   ".   -  الثُّوَم«   يـَْعني   -  َمَساجي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ
َةَ   َوَعنْ   -  1996 ه   َأنه   ًَثبيتٍ   ْبني   ُخَزمْي نْ   َأَكلَ   »َمنْ   "   َقاَل:   -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  النهِبي ْقَلةي   َهذيهي   مي   َفاَل   اخْلَبييَثةي   اْلبـَ

َداَن«   يـَْقَربهنَ   ".   َمَساجي
اِميِ يَن، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِمْن ِرَواَيِة ِإْسَماِعيَل ْبِن عَ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[  يَّاٍش َعِن الشَّ

ريٍ   َوَعنْ   -  1997 ،   َبشي يّي ّي   َمعَ   ُصْحَبةٌ   َلهُ   وََكاَنتْ   اأْلَْسَلمي   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولُ   َقالَ   َقاَل:   -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  النهِبي

نْ   َأَكلَ   »َمنْ   "   : -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ  ْقَلةي   َهذيهي   مي َدانَ   يـَْقَربهنَ   َفاَل   اخْلَبييَثةي   اْلبـَ  ".   -  الثُّوَم«   يـَْعني   -  َمَساجي
 ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

َوَجُدوا   َخْيرَبَ   -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولي   َمعَ   َغَزا   َأنههُ   ثـَْعَلَبةَ   َأيبي   »َوَعنْ   -  1998 َا   يفي   فـَ َناني   َوُثوًما   َبَصاًل   جي
ْنهُ   َفَأَكُلوا  َياٌع،   َوُهمْ   مي َلمها   جي دي   إيىَل   النهاسُ   رَاحَ   فـَ دي   رييحُ   إيَذا   اْلَمْسجي ُّ   َقالَ   َوُثوٌم،   َبَصلٌ   اْلَمْسجي   َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  النهِبي
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نْ   َأَكلَ   َمنْ   "   : -  ".   يـَْقَربـَنها«   َفاَل   اخْلَبييَثةي   َرةي الشهجَ   َهذيهي   مي
 َطوييٍل.   َحدييثٍ   يفي   َفذََكَرهُ   قـُْلُت: 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َماَمةَ   َأيبي   َعنْ   -  2000 ْفلُ   "   : -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولُ   َقالَ   َقاَل:   ُأ دي   يفي   »التـه ُنهُ   َسيّيَئةٌ   اْلَمْسجي   َحَسَنٌة«   َوَدفـْ

 ." 
اَرُتَها دَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[   ْفُنَها"، َوِرَجاُل َأْحَمَد ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: "َخِطيَئٌة َوَكفَّ

دي   يفي   تـََنخهعَ   »َمنْ   "   َقاَل:   -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولَ   َأنه   ُأَماَمةَ   َأيبي   َوَعنْ   -  2002 َلمْ   اْلَمْسجي   َفَسيّيَئٌة،   َيْدفيْنهُ   فـَ

َنهُ   َوإينْ   ".   َفَحَسَنٌة«   َدفـَ
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

َفةَ   َوَعنْ   -  2004 دي   يفي   َأَحدُُكمْ   َبَصقَ   »إيَذا   "   : -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولُ   َقالَ   َقاَل:   ُحَذيـْ   يـَْبُصقُ   َفاَل   اْلَمْسجي
هي«   حَتْتَ   َأوْ   َيَساريهي   َعنْ   َلكينْ   ميَيينيهي،   َعنْ   ".   َقَدمي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه   رََأْيتُ   َقاَل:   َأَنسٍ   »َوَعنْ   -  2007 ْفتيُلهُ   الصهاَلةي   يفي   ثـَْوبيهي   يفي   يـَبْـُزقُ   -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  النهِبي يـَ َعْيهي«.   فـَ  إبييْصبـَ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْرَداءي   َأيبي   َوَعنْ   -  2026 ْعتُ   َقاَل:   الده دُ   "   يـَُقوُل:   -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولَ   َسَي   َتقييٍّ   ُكلّي   بـَْيتُ   »اْلَمْسجي

دُ   َكانَ   ليَمنْ   اَّللهُ   َوَتَكفهلَ  َتهُ   اْلَمْسجي لرهْوحي   بـَيْـ َراطي   َعَلى   َواجْلََوازي   َوالرهمْحَةي   ابي  ".   اجْلَنهةي«   إيىَل   اَّللهي   ريْضَواني   إيىَل   الصّي
ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َواْلَبزَّاُر َوَقاَل: ِإْسَناُدُه َحَسٌن، ُقْلُت: َوِرَجاُل اْلَبزَّارِ  # ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، غير  ُكلُُّهْم ِرَجاُل الصَّ

 أنه منقطع[ ]ممدوح: حسن[ 
تهةُ   "   َقاَل:   -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولي   َعنْ   َعْمٍرو   ْبني   اَّللهي   َعْبدي   َوَعنْ   -  2034 نُ   جَمَاليَس،   »سي نٌ   اْلُمْؤمي   َضامي

نْـَها:   َشْيءٍ   يفي   َكانَ   َما   تـََعاىَل   اَّللهي   َعَلى  دي   يفي   مي ْندَ   مَجَاَعٍة،   َمْسجي ْندَ   َأوْ   بـَْيتيهي،   يفي   َأوْ   َجَناَزٍة،   يفي   َأوْ   َمرييٍض،   َوعي طٍ   إيَمامٍ   عي   ُمْقسي

 ".   َويـَُوقّيُرُه«   يـَُعزّيرُهُ 
 ([ 328]اْللباني: حسن لغيره )صحيح الترغيب:    َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُذوا   »اَل   "   : -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولُ   َقالَ   اَل: قَ   ُعَمرَ   اْبني   َوَعني   -  2042 دَ   تـَتهخي   َأوْ   ليذيْكرٍ   إياله   ُطُرًقا   اْلَمَساجي
 ".   َصاَلٍة« 
ْوَلُه:   َخاَل   َماَجهْ   اْبنُ   َرَواهُ   قـُْلُت:   ".   َصاَلةٍ   َأوْ   ليذيْكرٍ   إياله   "   قـَ

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
2043  -   ُّ َد يـَْنُشُد َضالهًة فـََقاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك َأنه رَُجاًل َدَخَل اْلَمْسجي  : " اَل َوَجْدَت ". -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[  ، َوَتْأِتي َأَحاِديُث ِفي اللَُّقَطِة.َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناٍد َضِعيفٍ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  2052 ّي قَاَل: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُمَغفهٍل اْلُمَزيني يـَُقوُل: " »اَل ُتَصلُّوا يفي َأْعطَاني  -َصلهى اَّلله
بيلي  َئتيَها إيَذا نـََفَرْت؟ َوَصلُّوا يفي َمَرابيدي اْلغَ اإْلي َا َوَهيـْ َا ميَن اجلْينّي ُخليَقْت، َأاَل تـََرْوَن إيىَل ُعُيوني َا هيَي َأقْـَرُب ميَن الرهمْحَةي« ". فَإينه  َنمي فَإينه
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ْحَمِن« ". َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »وَ  #  َصلُّوا ِفي َمَراِح اْلَغَنِم َفِإنََّها َبَرَكٌة ِمَن الرَّ
َثِني.َوَقْد َرَواُه اْبُن َماَجْه َوالنََّساِئيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت َوَقْد َصرََّح اْبُن ِإْسَحاَق ِبَقْولِ   ]الداراني: إسناده صحيح[  ِه َحدَّ

ه   َأنه   َأَنسٍ   َوَعنْ   -  2062  اْلُقُبوري«.   َبنْيَ   الصهاَلةي   َعني   »َنَى   -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  النهِبي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْيَدةَ   َأيبي   َوَعنْ   -  2064 ُهودَ   اَّللهُ   »َلَعنَ   "   : -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولُ   َقالَ   َقاَل:   اجْلَرهاحي   ْبني   ُعبـَ   قـُُبورَ   اختهَُذوا   اْليـَ
مْ  دَ   َأْنبيَيائيهي ُهودَ   "َأْخريُجوا   َقاَل:   َوَأْحَسُبهُ   َقاَل:   "،   َمَساجي نْ   اْليـَ  ".   ازي« احلْيجَ   َأْرضي   مي

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
  تـََوضهأَ   َمنْ   "   َقاَل:   مثُه   اْلُوُضوءَ   َفَأْحَسنَ   تـََوضهأَ   -  َوَسلهمَ   َعَلْيهي   اَّللهُ   َصلهى   -  اَّللهي   َرُسولَ   رََأْيتُ   َقاَل:   ُعْثَمانَ   »َعنْ   -  2068

دَ   َأَتى   مثُه   َهَذا   ُوُضوئيي  مَ   َما   َلهُ   ُغفيرَ   رَْكَعَتنْيي   فييهي   فـَرََكعَ   اْلَمْسجي نْ   تـََقده  ".   َذْنبيهي«   مي
يحي   يفي   ُهوَ   قـُْلُت:  ْوَلُه:   َخاَل   الصهحي دَ   َأَتى   مثُه   "   قـَ  ".   رَْكَعَتنْيي   فـَرََكعَ   اْلَمْسجي

ِحيِح. #  صحيح[  ]الداراني: إسناده َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2074 قَاَل: »إيَذا تـََوضهَأ َأَحدُُكْم فََأْحَسَن ُوَضْوَءُه مثُه َخَرَج إيىَل   -َصلهى اَّلله

دي اَل يـَْنزيُعُه إياله الصهاَلُة مَلْ تـََزْل ريْجُلُه اْلُيْسَرى   َد«.اْلَمْسجي  ََتُْحو َسيّيَئًة َواأْلُْخَرى تـُْثبيُت َحَسَنًة َحَّته َيْدُخَل اْلَمْسجي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

َنَك َوادياًي؟ فـََقاَل َرُسوُل  َوَعْن َجابيٍر »َأنه َبني َسَلَمَة قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي أَنَبييُع ُدورَ  -  2077 نَـَنا َوبـَيـْ اَن َونـََتَحوهُل إيلَْيَك، فَإينه بـَيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  َا -َصلهى اَّلله ُ َلُه ُبي  ْجًرا«. أَ : " اثـْبـُُتوا فَإينهُكْم َأْوَتُدَها، َوَما ميْن َعْبٍد خَيُْطو إيىَل الصهاَلةي ُخْطَوًة إياله َكَتَب اَّلله

 . َياقي يحي بيَغرْيي َهَذا السّي َابيٍر َحدييٌث يفي الصهحي  قـُْلُت: جلي
 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2080 دي يفي  قَاَل: »إينه  -َصلهى اَّلله اَّللهَ لَُيضييُء ليلهذييني يـََتَخلهُلوَن إيىَل اْلَمَساجي
 الظَُّلمي بيُنوٍر َساطيٍع يـَْوَم اْلقيَياَمةي«.

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ّي  -  2083 ْرَداءي َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده دي َلقيَي اَّللهَ   -َصلهى اَّلله   -قَاَل: " »َمْن َمَشى يفي ظُْلَمةي اللهْيلي إيىَل اْلَمْسجي

 بيُنوٍر يـَْوَم اْلقيَياَمةي«.  -َعزه َوَجله 
 ]الداراني: إسناده حسن[   ُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجالُ  #

ّي  -  2087 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْلَماَن َعني النهِبي َد    -َصلهى اَّلله قَاَل: »َمْن تـََوضهَأ يفي بـَْيتيهي فََأْحَسَن اْلُوُضوَء مثُه أََتى اْلَمْسجي
 يُْكريَم الزهائيَر«. فـَُهَو زَائيُر اَّللهي، َوَحقٌّ َعَلى اْلَمُزوري َأْن 

ِحيِح. #  ([ 322]اْللباني: حسن )صحيح الترغيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَأَحُد ِإْسَناَدْيِه ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َنَما ََنُْن ُنَصلّيي َمَع َرُسولي اَّللهي  -  2091 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي قـََتاَدَة قَاَل: »بـَيـْ َع َجَلَبَة ريَجاٍل َخْلَفُه فـََلمها    -َصلهى اَّلله إيْذ َسَي

 قَاَل: " َفاَل تـَْفَعُلوا، ليُيَصلّي َأَحدُُكْم َما َأْدَرَك، َوْليَـْقضي َما فَاَتُه«. َقَضى َصاَلَتُه قَاَل: " َما َشْأنُُكْم؟ " قَاُلوا: َأْسَرْعَنا إيىَل الصهاَلةي 
ِحيِح، َوُهَو ُمتََّفٌق َعَلْيِه ِبَلْفِظ: " َوَما َسَبَقُكمْ  #  ]الداراني: إسناده حسن[   َفَأِتمُّوا"َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2099 َد اَّللهي«. -َصلهى اَّلله  : »اَل ََتْنَـُعوا إيَماَء اَّللهي َمَساجي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »ُكنه النّيَساُء ُيَصلّينَي َمَع َرُسولي اَّللهي  -  2103 ُمتَـَلفّيَعاٍت  اْلَغَداَة مثُه خَيُْرْجَن  -َصلهى اَّلله
ُُروطيهينه«.   مبي

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْلَقَمَة اْخُتِلَف ِفي اَِلْحِتَجاِج ِبِه. # من حديث عائشة رضي هللا   صحيح]ممدوح:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِمْن َطِريِق ُمَحمَّ
 عنها[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2122 قَاَل: »إيْسَباُغ اْلُوُضوءي يفي اْلَمَكاريهي َوإيْعَماُل  -َصلهى اَّلله
ُل اخْلَطَااَي َغْساًل« دي َواْنتيظَاُر الصهاَلةي بـَْعَد الصهاَلةي يـَْغسي  . اأْلَْقَدامي إيىَل اْلَمَساجي

ِحيحِ  #  ([ 313. ]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب: َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ بيهي اخْلَطَااَي« "، َوزَاَد يفي َأَحدي طَ  َو أَبُو اْلَعيهاسي َغرْيُ ُمَسمًّى رييَقْيهي رَُجاًل َوهُ َوزَاَد اْلبَـزهاُر يفي َأوهليهي: " »َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى َما يَُكفّيُر اَّلله
نيي اْلُمْهَمَلةي. َر احْلُُروفي َوالسّي ْلَياءي اْلُمثـَنهاةي آخي  َوقَاَل: إينهُه جَمُْهوٌل، قـُْلُت: أَبُو اْلَعيهاسي ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »طَعيَم َرُسوُل اَّللهي  -  2130 يفي بـَْيتي اْلَعبهاسي َأْو يفي بـَْيتي مَحَْزَة فـََقاَل: "   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلى َرُسوليهي اَل َيُكْن هَلُْم َحظٌّ  َغرْيُُه، وََكفهارَاُت اخْلَطَااَي إيْسَباُغ اْلُوُضوءي، وََكثْـَرُة اخْلُطَا  لَيَـَتَخوهَضنه اَنٌس ميْن أُمهيتي َعَلى َما َأفَاَء اَّلله

دي، َواْنتيظَاُر الصهاَلةي بـَْعَد الصهاَلةي«.  إيىَل اْلَمَساجي
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات غير أنه منقطع[ ]ممدوح: حسن بهذا السياق[ َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2133 : »َفْضُل َصاَلةي الرهُجلي يفي اجْلََماَعةي َعَلى  -َصلهى اَّلله
 َصاَلتيهي َوْحَدُه بيْضٌع َوعيْشُروَن َدرََجًة«.
َْمٍس َوعيْشرييَن َدرََجةً   « ". َويفي ريَوايٍَة: " »ِبي
ْثُل َصاَلتيهي« ".   َويفي ريَوايٍَة: " »ُكلَُّها مي

ْثُل َصاَلتيهي يفي بـَْيتيهي« ".   َويفي ريَوايٍَة: " »ُكلَُّها مي
]الداراني: حديث   ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت.َوُهَو الَِّذي َقاَل: " ِفي َبْيِتِه "  -َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط   #

 صحيح[ 
ّي  -  2135 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس َعني النهِبي َأْو َصاَلةي الرهُجلي  -قَاَل: »تـَْفُضُل َصاَلُة اجْلََماَعةي َعَلى َصاَلةي اْلَفذّي  -َصلهى اَّلله
 ََخًْسا َوعيْشرييَن َصاَلًة«. -َوْحَدُه 

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  2141 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " »إينه اَّللهَ َعزه َوَجله لَيَـْعَجُب ميَن الصهاَلةي   -َصلهى اَّلله

 .»  يفي اجْلَمييعي
 ضعيف[ ]ممدوح: ضعيف[  ]الداراني: إسنادهَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن ". #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن قـََباَث ْبني َأْشَيَم اللّييثييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  2142 : »َصاَلُة الرهُجَلنْيي يـَُؤمُّ َأَحُدمُهَا  -َصلهى اَّلله
َبُه َأزَْكى عيْنَد اَّللهي ميْن َصاَلةي َأْربـََعٍة َترْتَى، َوَصاَلُة َأْربـََعٍة يـَُؤمُّ َأَحُدُهْم َأزَْكى عيْنَد اَّللهي   ميْن َصاَلةي َثَانيَيٍة َترْتَى، َوَصاَلُة َثَانيَيٍة يـَُؤمُّ  َصاحي
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اَئٍة َترْتَى«.  َأَحُدُهْم َأزَْكى  عيْنَد اَّللهي ميْن مي
 ([ 412]اْللباني: حسن لغيره )صحيح الترغيب:   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  2150 : »َما َصاَلٌة أَثـَْقُل َعَلى اْلُمَنافيقينَي ميْن  -َصلهى اَّلله
ًوا«. َصاَلةي اْلعيَشاءي َواْلَفْجري، َوَلْو يـَْعَلُموَن َما فييهيَما ميَن اْلَفْضلي أَلَتـَْومُهَا َوَلْو حَ   بـْ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: ُكنها إيَذا فـََقْداَن الرهُجَل يفي َصاَلةي اْلَغَداةي َأَسْأاَن بيهي الظهنه.  -  2152

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ثِ  #
َلَة ُشهُ  -  2154 َلٌة َشدييَدُة الظُّْلَمةي َواْلَمَطري فـَُقْلُت: َلْو َأيّني اْغتَـَنْمُت اللهيـْ ّي »َوَعْن قـََتاَدَة قَاَل: َكاَنْت لَيـْ   -وَد اْلَعَتَمةي َمَع النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُّ    -َصلهى اَّلله ُ عَ  -فـََفَعْلُت فـََلمها اْنَصَرَف النهِبي ي َعَلْيهي فـََقاَل: " َما  -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله أَْبَصَريني َوَمَعُه ُعْرُجوٌن مَيْشي
ه اَّللهي، فََأعْ    طَايني اْلُعْرُجوَن فـََقاَل: " إيني الشهْيطَانَ َلَك اَي قـََتاَدُة َها ُهَنا َهذيهي السهاَعَة؟ " فـَُقْلُت: اْغتَـَنْمُت ُشُهوَد اْلَعَتَمةي َمَعَك اَي َنِبي
َتَك َفُخْذُه ميْن زَاوييَةي الْ  َ بـَيـْ ْك بيهي َحَّته ََتِْتي ََذا اْلُعْرُجوني فََأْمسي ْلُعْرُجوني َفَخَرْجُت ميَن  َقْد َخَلَفَك يفي َأْهليَك فَاْذَهْب ُبي بَـْيتي فَاْضريْبُه ابي

ْثَل الشهْمَعةي نُورًا، فَاْسَتَضْأُت بي  دي فََأَضاَء اْلُعْرُجوُن مي هي فَأَتـَْيُت َأْهليي فـََوَجْدُُتُْم َقْد رََقُدوا، فـََنَظْرُت يفي الزهاوييَةي فَإيَذا فييَها  اْلَمْسجي
ْلُعْرُجوني َحَّته َخَرَج« ".  ُفٌذ فـََلْم َأَزْل َأْضريبُُه ابي  قـُنـْ

ُ َوَيْأِتي َحِديٌث ِعْنَد َأْحَمَد َأْطَوُل ِمْن َهذَ  -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر  # اَعِة الَِّتي ِفيَها ِإْن َشاَء َّللاَّ   َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. -ا ِفي اْلُجُمَعِة َوالسَّ
 ]الداراني: إسناده جيد[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َبْكَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2155 مَجَاَعٍة فـَُهَو يفي ذيمهةي اَّللهي،  : »َمْن َصلهى الصُّْبَح يفي -َصلهى اَّلله
ُ يفي النهاري ليَوْجهيهي«.   َفَمْن َأَخَفَر ذيمهَة اَّللهي َكبهُه اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: المتن صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِفي َأْثَناِء َحِديٍث، َوَهَذا َلْفُظُه َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  وَ  -  2169 : »َلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر بياَلاًل فـَُيقييَم  -َصلهى اَّلله

ُعوا النّيَداَء فـََلْم جيُييُبوا فَُأَحرّيَق َعَلْيهيْم بـُيُ   وَُتُْم«. الصهاَلَة، مثُه أَْنَصريَف إيىَل قـَْوٍم َسَي
ِحيحِ  #  . ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

لنهاسي مثُه ُأَحرّيُق َعَلى ريَجاٍل   يـََتَخلهُفوَن َعني اجْلُُمَعةي بـُُيوَُتُْم ". َوُهَو عيْنَد ُمْسليٍم بيَلْفظي " َلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر رَُجاًل ُيَصلّيي ابي
ه  -  2170 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك َأنه النهِبي ْرَماَتنْيي   -َصلهى اَّلله قَاَل: »َلْو َأنه رَُجاًل َدَعا النهاَس إيىَل عيْرٍق َأْو مي

لنهاسي يفي مَجَاَعٍة مثُه أَلََجابُوُه، َوُهْم يُْدَعْوَن إيىَل َهذيهي ا أَْنَصريَف  لصهاَلةي يفي مَجَاَعٍة َفاَل َيَُْتوَنَا، َلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر رَُجاًل َأْن ُيَصلّيَي ابي
َها إياله  ُعوا النّيَداَء فـََلْم جيُييُبوا فَُأْضريَمَها َعَلْيهيْم اَنرًا، إينهُه اَل يـََتَخلهُف َعنـْ   ُمَنافيٌق«. إيىَل قـَْوٍم َسَي

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
َع َحيه َعَلى اْلَفاَلحي فـََلْم جيُيْب فـََقْد تـََرَك ُسنهَة حُمَمهٍد   َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َمنْ  -  2171 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َسَي  . -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي َبْكَرَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2177 ي اْلَمدييَنةي يُرييُد الصهاَلَة فـََوَجَد النهاَس َقْد   -َصلهى اَّلله َأقْـَبَل ميْن نـََواحي

 َصلهْوا َفَماَل إيىَل َمْنزيليهي َفَجَمَع َأْهَلُه َفَصلهى ُبييْم«. 
 ]الداراني: إسناده حسن[  ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #
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ْلَعَشاءي«. -  2189  َوَعني اْبني َعبهاٍس رَفـََعُه قَاَل: »إيَذا َحَضَر اْلَعَشاُء َوأُقييَمتي الصهاَلُة فَاْبَدُؤوا ابي
 ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان، والمتن صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َرُسولي اَّللهي َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك َعنْ  -  2191 ْليَـْبَدْأ   -َصلهى اَّلله قَاَل: »إيَذا أُقييَمتي الصهاَلُة َوَأَحدُُكْم َصائيٌم فـَ
ْلَعَشاءي قـَْبَل َصاَلةي اْلَمْغريبي  ُلوا َعْن َعَشائيُكْم«.  ابي  َواَل تـَُعجّي

يحي َخاَل قـَْوَلُه:   "َوَأَحدُُكْم َصائيٌم".قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه اَّللهي  -  2192 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ََسَُرَة »َأنه َنِبي «. قَاَل يـَْوَم َخْيرَبَ يفي يـَْوٍم   -َصلهى اَّلله  َمطيرٍي: " الصهاَلُة يفي الرّيَحالي
ِحيِح. َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه َوَزاَد: "َكَراِهَيَة َأْن َيُشقَّ َعَلْيَنا" َورِ  # ]الداراني: إسناده ضعيف   َجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 َلنقطاعه[ ]ممدوح: صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنٍس قَاَل: »َصلهى َرُسوُل اَّللهي وَ  -  2209 ٍد َقْد َخاَلَف َبنْيَ َطَرفـَْيهي«.  -َصلهى اَّلله  يفي ثـَْوٍب َواحي

 ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ّي  -  2211 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمَعاوييََة قَاَل: »َدَخْلُت َعَلى أُمّي َحبييَبَة َزْوجي النهِبي ه    -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي   -فـََرأَْيُت النهِبي َصلهى اَّلله

ٍد َقْد َخاَلَف َبنْيَ َطَرفـَْيهي فـَُقْلُت: ايَ  -َوَسلهَم قَائيًما  ُّ  ُيَصلّيي يفي ثـَْوٍب َواحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -أُمه َحبييَبَة أَُيَصلّيي النهِبي يفي   -َصلهى اَّلله
ٍد؟ قَاَلْت: نـََعْم، َوُهَو الثـهْوُب الهذيي َكاَن فييهي َما َكاَن  : اجلْيَماَع  -ثـَْوٍب َواحي  «. -تـَْعني

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ِفي اْلَكِبيِر ُمْخَتَصراا: »َأنَّ النَِّبيَّ  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَرَواُه  # َكاَن ُيَصلِ ي ِفي الثَّْوِب اْلَواِحِد«،   -َصلَّى َّللاَّ
 ]الداراني: حديث صحيح[  َوِإْسَناُد َأِبي َيْعَلى َحَسٌن.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعائيَشَة َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2212 ي َعَليه   َكاَن ُيَصلّيي فـََوَجَد اْلَقره فـََقاَل: " اَي َعائيَشةُ   -َصلهى اَّلله َأْرخي
" قَاَلْت: إييّني َحائيٌض قَاَل: عيلهًة َوُِبْاًل " إينه َحْيَضَتكي لَْيَسْت يفي  « ". ميْرَطكي  َيديكي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قـُْلُت: هَلَا عيْنَد َأيبي َداُوَد: َأنه النهِبي ، َوليُمْسليٍم: َكاَن ُيَصلّي   -َصلهى اَّلله ٍد بـَْعُضُه َعَليه ي ميَن  َصلهى يفي ثـَْوٍب َواحي

 اللهْيلي َوَأاَن إيىَل َجْنبيهي َوَأاَن َحائيٌض َوَعَليه ميْرٌط يلي بـَْعُضُه َعَلْيهي. 
َنا َرُسوُل اَّللهي  -  2217 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َخَرَج َعَليـْ ٌح بيثـَْوبي ُقْطٍن َويفي  -َصلهى اَّلله َيديهي َعنَـَزٌة  َوُهَو ُمتَـَوشّي

َها«.  َوُهَو ُمتَـوَكّيٌئ َعَلى ُأَساَمَة ْبني زَْيٍد فـَرَكهَزَها َبنْيَ َيَدْيهي مثُه َصلهى إيلَيـْ
 ]ممدوح: ضعيف بهذا السياق[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللهي  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني أُنـَْيٍس قَاَل: -  2223 َوُهَو ُيَصلّيي فـَُقْمُت َعْن َيَساريهي   -َصلهى اَّلله
َف  ْدُت َأْمَسْكُتُه بيَيديي فََأَخَذيني َرُسوُل اَّللهي فََأقَاَمني َعْن ميَيينيهي َوَعَليه ثـَْوٌب ُمَتَمزّيٌق اَل يـَُوارييني َفَجَعْلُت ُكلهَما َسجَ  خَمَاَفَة َأْن تـَْنَكشي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْوَرِتي َوَخْلفيي نيَساٌء، فـََلمها اْنَصَرَف َرُسوُل اَّللهي   َليقيَك«.  -َصلهى اَّلله  َدَعا يلي بيثـَْوٍب َفَكَسانييهي َوقَاَل: "َتَدرهْع ِبي
 ]ممدوح: ضعيف[  َن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقو  #

ه اَّللهي  -  2224 َس َأنه »َنِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َسْرجي َصلهى يـَْوًما َوَعَلْيهي ّنَيَرٌة َلُه فـََقاَل ليَرُجٍل ميْن   -َصلهى اَّلله
" فـََقاَل: اَي   َرُسوَل اَّللهي ّنَيَرُتُك َأْجَوُد ميْن ّنَيَرِتي قَاَل: " َأَجْل َوَلكيْن فييَها َخْيٌط َأمْحَُر،  َأْصَحابيهي: " َأْعطيني ّنَيَرَتَك َوُخْذ ّنَيَرِتي
 .» َها فـَتَـْفتيَنني َعْن َصاَلِتي يُت َأْن أَْنظَُر إيلَيـْ  َفَخشي
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ِحيِح. #  ([ 542شرح السنة: ]شعيب: إسناده حسن ) َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه   -  2226 مي ْبني ُكَلْيٍب َعْن أَبييهي َعْن َخاليهي قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعاصي َتاءي فـََوَجْدُُتُُم   -َصلهى اَّلله يفي الشّي

َيةي َوأَْيديييهيْم فييَها«.   ُيَصلُّوَن يفي اْلرَبَانيسي َواأْلَْكسي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

2227  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل النهِبي ْليَـْلَبْس ثـَْوبـَْيهي فَإينه اَّللهَ َأَحقُّ َمنْ -َصلهى اَّلله   : »إيَذا َصلهى َأَحدُُكْم فـَ
 يـُزهيهُن َلُه«. 

 أَبُو َداُوَد َخاَل قـَْوَلُه: "فَإينه اَّللهَ َأَحقُّ َمْن يـَُزيهُن َلُه".  َرَواهُ قـُْلُت: 
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: »َوَقَف َرُسوُل اَّللهي  -  2236 أْلَْسَواقي َوبياَلٌل َمَعُه َفَدىله ريْجَلْيهي يفي   -َصلهى اَّلله ابي
َذْيهي َفَجاَء أَبُو َبْكٍر َيْسَتْأذيُن فـََقاَل: " اَي بياَلُل اْئذَ  جْلَنهةي "، َفَدَخَل أَبُو َبْكٍر َفَجَلَس َعْن ميَينيي  اْلبيْئري وََكَشَف َعْن َفخي ْرُه ابي ْن َلُه َوَبشّي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي  َذْيهي مثُه َجاَء ُعَمُر َيْسَتْأذيُن فـََقاَل: " اَي بياَلُل اْئَذنْ  -َصلهى اَّلله لَُه  َوَدىله ريْجَلْيهي يفي اْلبيْئري وََكَشَف َعْن َفخي
جْلَنهةي "، َفَدَخَل َفَجَلَس َعْن َيَساري َرُسولي اَّللهي  ْرُه ابي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَبشّي َذْيهي مثُه   -َصلهى اَّلله َوَدىله ريْجَلْيهي يفي اْلبيْئري وََكَشَف َعْن َفخي

يُبُه "، َفَدَخَل ُعْثَماُن َفَجَلَس قـَُباَلَة َرُسولي اَّللهي  َجاَء ُعْثَماُن َيْسَتْأذيُن فـََقاَل: " اْئَذْن َلُه اَي بياَلُل َوَبشّي  جْلَنهةي َعَلى بـَْلًوى ُتصي   -ْرُه ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َذْيهي«. -َصلهى اَّلله  َوَدىله ريْجَلْيهي يفي اْلبيْئري وََكَشَف َعْن َفخي

 ]الداراني: إسناده حسن[   ثَُّقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُموَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َفرْيُوَز الدهيـَْلمييّي »َأنه َوْفَد ثَقييٍف َقديُموا َعَلى َرُسولي اَّللهي  -  2250 َناُه ُيَصلّيي يفي   فـََقاُلوا: -َصلهى اَّلله رَأَيـْ

 نـَْعَلنْيي ُمتَـَقابيَلَتنْيي«. 
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي   -  2256 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأْوسي ْبني َأْوٍس قَاَل: »َأَقْمُت عيْنَد النهِبي ُتُه ُيَصلّيي َوَعَلْيهي نـَْعاَلني  -َصلهى اَّلله نيْصَف َشْهٍر فـََرأَيـْ
َاليهي«. ُزُق َعْن ميَيينيهي َوَعْن ِشي ُتُه يـَبـْ  ُمتَـَقابيَلَتاني َورَأَيـْ
ْنُه الصهاَلَة يفي النـهْعَلنْيي.   قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه مي

 عيف بهذا السياق[ ]الداراني: إسناده فيه قيس بن الربيع، وهو ضعيف[ ]ممدوح: ض  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
2260  -   ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »مَلْ خَيَْلعي النهِبي نـَْعَلْيهي يفي الصهاَلةي إياله َمرهًة َفَخَلَع اْلَقْوُم نيَعاهَلُْم   -َصلهى اَّلله

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل النهِبي رْبييَل َعَلْيهي السهاَلُم  -َصلهى اَّلله َ َخَلْعُتْم نيَعاَلُكْم؟ " قَاُلوا: رَأَيـَْناَك َخَلْعَت َفَخَلْعَنا فـََقاَل: " إينه جي : " ملي
 رَبيني َأنه فييهيَما َقَذرًا "«. َأخْ 
ِحيِح، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  2265 ُ َعَلْيهي  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة »َأنه النهِبي  َكاَن ُيَصلّيي َعَلى اخْلُْمَرةي«.   -َوَسلهَم  َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل ِفيِه: »َكاَن ِلَرُسوِل َّللاَِّ  # َحِصيٌر َوُخْمَرٌة ُيَصلِ ي َعَلْيَها«،  -َصلَّى َّللاَّ

ِحيِح.  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
ّي  -  2266 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أُمّي َحبييَبَة َزْوجي النهِبي ه  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه النهِبي ُيَصلّيي َعَلى   َكانَ   -َصلهى اَّلله

 اخْلُْمَرةي«.



48 
 

ِحيِح.  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  -  2267  ُيَصلّيي َيْسُجُد َعَلى ثـَْوبيهي«.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ن حديث أنس[ ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح م َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  2269 َها«.  -َصلهى اَّلله  ُيَصلّيي َعَلى اخْلُْمَرةي َويفي ريَوايٍَة: َوَيْسُجُد َعَليـْ

ِغيِر ِبَأَساِنيَد َبْعُضَها ِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن ُشَرْيٍح أَنهُه َسَأَل َعائيَشَة: »َأَكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  2270 ْعُت يفي   -َصلهى اَّلله ُيَصلّيي َعَلى احلَْصيريي فَإييّني َسَي

ريًا؟ قَاَلْت: مَلْ َيُكْن ُيَصلّيي َعَلْيهي«.   كيَتابي اَّللهي َوَجَعْلَنا َجَهنهَم ليْلَكافيرييَن َحصي
أصل صفة  ) في ثبوته عندي نظر ويؤكد شذوذه بل ضعفه أنه صح عن عائشة نفسها خَلفه]اْللباني:   َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

 ([ ]ممدوح: شاذ[ 2/795: الصَلة
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«  -َوَعْن َخبهاٍب قَاَل: »ُكْنُت َأَضُع اْلَعنَـَزَة ليَرُسولي اَّللهي   -  2281  . -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2287 َلَة« ". -َصلهى اَّلله  : " »اْرَهُقوا اْلقيبـْ

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: ضعيف[   َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ه  -  2288 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد َأنه النهِبي َها اَل   -َصلهى اَّلله نـْ قَاَل: " »إيَذا َصلهى َأَحدُُكْم إيىَل ُسرْتٍَة فـَْلَيْدُن مي

 يـَْقَطُع الشهْيطَاُن َعَلْيهي َصاَلَتُه« ".
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح من حديث سهل بن أبي حثمة[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ه   -  2292 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس َأنه النهِبي  َواحلْيَماُر َواْلَمْرَأُة« ". قَاَل: " »يـَْقَطُع الصهاَلَة اْلَكْلُب  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْعُت  »َوَعْن ُبْسري ْبني َسعييٍد قَاَل: َأْرَسَلني أَبُو ُجَهْيٍم إيىَل زَْيدي ْبني َخاليٍد َأْسأَلُُه َعني اْلَمارّي َبنْيَ َيدَ  -  2302 يي اْلُمَصلّيي فـََقاَل: َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي  َديي اْلُمَصلّيي َماَذا َعَلْيهي، َكاَن أَلَْن يـَُقوَم َأْربَعينَي َخرييًفا َخرْيٌ  يـَُقوُل: " َلْو يـَْعَلُم اْلَمارُّ َبنْيَ يَ  -َصلهى اَّلله

 َلُه ميْن َأْن مَيُره َبنْيَ َيَدْيهي« ". 
ا ". # ِحيِح، َوَقْد َرَواُه اْبُن َماَجْه َغْيَر َقْوِلِه: " َخِريفا ([  298بلفظ خريف )ضعيف الترغيب: ]اْللباني: شاذ   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 ]ممدوح: صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2305 «  -َصلهى اَّلله ثينَي َوالنّيَيامي : " »نُييُت َأْن ُأَصلّيَي َخْلَف اْلُمَتَحدّي

." 
ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْلَقَمَة َواْخُتِلَف ِفي اَِلْحِتَجاِج ِبِه. #  ([ 2/96:إرواء الغليل) حسن ]اْللباني:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِفيِه: ُمَحمَّ

ُ َعَلْيهي  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2308  : " »اَل يـَْقَطُع الصهاَلَة َشْيٌء« ". -َوَسلهَم َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: حسن بطرقه[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

َاٍر َفَمرَ  -  2316 ٍم َعَلى محي ْئُت َأاَن َوُغاَلٌم ميْن َبني َهاشي ّي »َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: جي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ْراَن َبنْيَ َيَديي النهِبي َصلهى اَّلله
"   -َوُهَو ُيَصلّيي فـَنَـَزْلَنا َعْنُه َوتـَرَْكَنا احلْيَماَر َيَُْكُل ميْن بـََقلي اأْلَْرضي   - َفَدَخْلَنا َعَلْيهي يفي الصهاَلةي، فـََقاَل    -َأْو قَاَل: "نـََباتي اأْلَْرضي

 نْيَ َيَدْيهي َعنَـَزٌة؟ قَاَل: اَل«. رَُجٌل: َأَكاَن بَ 
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يحي َخاَل قـَْوَلُه: َأَكاَن َبنْيَ َيَدْيهي َعنَـَزٌة فـََقاَل: اَل.  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: رجاله رجال صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  2320 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعْمريو ْبني َسَلَمَة قَاَل: اْنطََلْقُت َمَع َأيبي إيىَل النهِبي إبييْساَلمي قـَْوميهي َفَكاَن فييَما    -َصلهى اَّلله
 .»  َأْوَصااَن: " لييَـُؤمهُكْم َأْكثـَرُُكْم قـُْرآاًن " َفُكْنُت َأْكثـََرُهْم قـُْرآاًن فـََقدهُمويني

يحي ميْن َحدييثيهي َعْن أَبييهي قـُْلتُ  ُ َأْعَلُم. : ُهَو يفي الصهحي هي، َواَّلله  َوُهَنا َعْن نـَْفسي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2322 : " »إيَذا َسافـَْرمُتْ فـَْليَـُؤمهُكْم َأقْـَرؤُُكْم َوإيْن َكاَن  -َصلهى اَّلله
 َأْصَغرَُكْم، َوإيَذا َأمهُكْم فـَُهَو َأميريُُكْم« ". 

 الداراني: إسناده حسن[ ]  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
دي فـَُراتي ْبني َحيهاَن، َفَحَضرَ  -  2327 تي الصهاَلُة فـََقاَل  »َوَعْن قـَْيسي ْبني زَُهرْيٍ قَاَل: اْنطََلْقُت َمَع َحْنظََلَة ْبني الرهبييعي إيىَل َمْسجي

نًّا َوَأْقَدُم مينّي هيْجرَ  َتـََقدهَمَك َوأَْنَت َأْكرَبُ مينّي سي ْعُت َرُسوَل  َلُه: تـََقدهْم فـََقاَل: َما ُكْنُت ألي ُدَك فـََقاَل فـَُراٌت: َسَي ُد َمْسجي ًة َواْلَمْسجي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ًنا؟  -َصلهى اَّلله ُتُه يـَْوَم الطهائيفي فـَبَـَعَثني َعيـْ ْدَتُه يـَْوَم أَتـَيـْ ًئا، اَل أَتـََقدهُمَك أَبًَدا قَاَل: َأَشهي قَاَل:   يـَُقوُل فييَك َشيـْ
َا َقدهْمُت َهَذا َأنه َرُسوَل اَّللهي فـَتَـَقده  نـََعمْ  ْل إييّني إيّنه ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َم َحْنظََلُة َفَصلهى ُبييْم، فـََقاَل فـَُراٌت: اَي ُبَنه َعجّي بـََعَثُه   -َصلهى اَّلله

ْع إي  ًنا إيىَل الطهائيفي َفَجاَءُه فََأْخرَبَُه اخْلَرَبَ فـََقاَل: َصَدْقَت اْرجي َلَة، فـََلمها َوىله قَاَل لََنا: " ائْـَتمُّوا  َعيـْ ىَل َمْنزيليَك فَإينهَك َقْد َسهيْرَت اللهيـْ
ََذا َوَأْشَباهيهي«.  ُبي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - »َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمرْيٍ إيَمامي َبني َخْطَمَة أَنهُه َكاَن إيَماًما لََبني َخْطَمَة َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي  -  2331 َصلهى اَّلله

 َوُهَو َأْعَمى، َوَغَزا َمَعُه َوُهَو َأْعَمى«.  -
ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيرِ  #  ]ممدوح: صحيح[  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

خهَر أَبُو ُموَسى، فـََقاَل  َوَعْن إيبـَْراهييَم قَاَل: أََتى َعْبُد اَّللهي َأاَب ُموَسى فـََتَحدهَث عيْنَدُه، َفَحَضَرتي الصهاَلُة فـََلمها أُقييَمْت َتََ  -  2333
ُب الْ  ، فََأََب أَبُو ُموَسىَلُه َعْبُد اَّللهي: َأاَب ُموَسى َلَقْد َعليْمَت َأنه ميَن السُّنهةي َأْن يـَتَـَقدهَم َصاحي َا.  بَـْيتي ََحديمهي  َحَّته تـََقدهَم َمْوىًل ألي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُمَعاوييََة َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2343 َماُم َجاليًسا َفَصلُّوا ُجُلوًسا« ". قَاَل  -َصلهى اَّلله : " »إيْن َصلهى اإْلي  ليلنهاسي

ْدقي ُمَعاوييََة. َب النهاُس ميْن صي ُم: فـََعجي  قَاَل اْلَقاسي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2351 اَْن َمَعُه، فََأَشاَر إيىَل اْلَقْومي َأْن َكَما أَنـُْتْم،  -َصلهى اَّلله َدَخَل يفي َصاَلتيهي وََكربه
ُّ اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََلْم نـََزْل قيَياًما َحَّته َأَتاَن َنِبي  َقدي اْغَتَسَل َورََأُسُه يـَْقطُُر َماًء«.   -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]ممدوح: حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2357 ُيبَّي َصلهى َصاَلًة  -َصلهى اَّلله فَاْلتَـَبَس َعَلْيهي فييَها، فـََلمها اْنَصَرَف قَاَل ألي

 ْبني َكْعٍب: " َأَصلهْيَت َمَعَنا؟ " قَاَل: نـََعْم قَاَل: " َفَما َمنَـَعَك َأْن تـَْفَتَح َعَليه« ". 
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 أَبُو َداُوَد َخاَل قـَْوَلُه: " َأْن تـَْفَتَح َعَليه ".  َرَواهُ قـُْلُت: 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه الطَّبَ  #

َُعاذي ْبني َجَبٍل َوُهَو يُ  -  2374 َصلّيي بيَقْوميهي َصاَلَة اْلَعَتَمةي َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: »َمره َحْزُم ْبُن َأيبي َكْعبي ْبني َأيبي اْلَقنْيي مبي
ٌح َلُه، فـََتَأخهَر َفَصلهى فََأْحَسنَ  َحُه فَأََتى َرُسوَل اَّللهي  فَافْـتَـَتَح بيُسورٍَة َطوييَلٍة َوَمَع َحْزٍم اَنضي ُ َعَلْيهي   -الصهاَلَة مثُه أََتى اَنضي َصلهى اَّلله

ْنُه فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأْخرَبَُه َوقَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي إينهُه ميْن َصاليحي َمْن ُهَو مي فـَتهااًن : " اَل َتُكوَننه -َصلهى اَّلله
 إينهُه يـَُقومُ  -قَاهَلَا َثاَلًًث  -

 َورَاَءَك اْلَكبيرُي َوالضهعييُف َوُذو احْلَاَجةي َواْلَمرييُض« ".
ْختيَصاٍر.  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ  - »َوَعْن َأيبي َماليٍك اأْلَْشَجعييّي َعْن أَبييهي قَاَل: َما َصلهْيُت َخْلَف َأَحٍد َصاَلًة َأَخفه َصاَلًة ميْن َرُسولي اَّللهي  -  2375 َصلهى اَّلله

 يفي ََتَاٍم«.  -َعَلْيهي َوَسلهَم 
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: َما َصلهْيُت َخْلَف َأَحٍد بـَْعَد َرُسولي اَّللهي  -  2376 َأَخفه َصاَلًة ميْن   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي   يفي ََتَاٍم«.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن ُعْثَماَن ْبني َأيبي اْلَعاصي قَاَل: قَاَل يلي َرُسوُل اَّللهي  -  2377 نَي بـََعَثني إيىَل ثَقييٍف: "   -َصلهى اَّلله جَتَوهْز يفي حي

ْضَعفيهيْم، فَإينه فييهيُم الضهعييَف َوَذا احْلَاَجةي َواحْلَاميَل َواْلُمرْ  َع« ".الصهاَلةي اَي ُعْثَماَن، َوأُمه النهاسي ِبَي  ضي
َع َواحْلَاميَل". يحي َخاَل قـَْوَلُه: "َواْلُمْرضي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

َواْلَحاِمَل   ]الداراني: إسناده رجاله ثقات غير انه منقطع[ ]ممدوح: صحيح دون قوله "  ْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَ  #
 " فإنه منكر[ َواْلُمْرِضعَ 
ا َلَك تـَرَْكَت الصهاَلَة َمَعَنا؟  »َوَعْن إيبـَْراهييَم ْبني يَزييَد التـهْيمييّي قَاَل: َكاَن َأيبي َقْد تـََرَك الصهاَلَة َمَعَنا فـَُقْلُت َلُه: اَي أَبَةي مَ  -  2378

ّي  ُ َعَلْيهي َوسَ  -قَاَل: إينهُكْم خُتَفّيُفوَن قـُْلُت: فَأَْيَن قـَْوُل النهِبي : " إينه فييُكُم الضهعييَف َواْلَكبيرَي َوَذا احْلَاَجةي؟ " فـََقاَل:  -لهَم َصلهى اَّلله
ْعُت َعْبَد اَّللهي ْبَن َمْسُعوٍد يـَُقوُل َذليَك، وََكاَن مَيُْكُث يفي الرُُّكوعي َوالسُُّجودي َثاَلثََة َأْضَعافي   َما ُتَصلُّوَن«.َقْد َسَي

 ]الداراني: إسناده جيد[  ِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلكَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي َماليٍك اأْلَْشَجعييّي َعْن أَبييهي قَاَل: َصلهْيُت َخْلَف َرُسولي اَّللهي  -  2379 َوَخْلَف َأيبي َبْكٍر   -َصلهى اَّلله

ُهْم  -اَن َوَخْلَف َعلييٍّ َوَخْلَف ُعَمَر َوَخْلَف ُعْثمَ  ُ َعنـْ َي اَّلله ُهْم َأَخفه َصاَلًة ميْن َرُسولي اَّللهي  -َرضي ُ  -فـََلْم َيُكْن َأَحٌد مينـْ َصلهى اَّلله
 ]يفي ََتَاٍم[. -َعَلْيهي َوَسلهَم« 

ِحيِح َوَرَوى اْلَبزَّاُر َبْعَضُه. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
هيْم فَأُقييَمتي الصهاَلُة فـَتَـَقدهَم إيَماُمُهْم فََأطَاَل الصه  -  2380 ، فـََلمها  »َوَعْن َعدييّي ْبني َحامتٍي أَنهُه َخَرَج إيىَل جَمْليسي اَلَة يفي اجْلُُلوسي

ْنُكْم فـَْلُيتيمه الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد فَإينه َخْلَفُه الصهغيرَي َواْلَكبيرَي َواْلَمري  يَض َواْبَن السهبييلي َوَذا احْلَاَجةي فـََلمها  اْنَصَرَف قَاَل: َمْن َأمهَنا مي
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 َوَأمَته الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد َوجَتَوهَز يفي الصهاَلةي فـََلمها اْنَصَرَف قَاَل: َهَكَذا ُكنها ُنَصلّيي َخْلَف  َحَضَرتي الصهاَلُة تـََقدهَم َعدييُّ ْبُن َحامتيٍ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«  -َرُسولي اَّللهي   . -َصلهى اَّلله

َماِم َأحْ  # َم َوِرَجاُل اْلَحِديَثْيِن ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبُطوِلِه، َوُهَو ِعْنَد اْلِْ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َمَد ِباْخِتَصاٍر، َوَقْد َتَقدَّ
ّي  -  2381 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني َعبهاٍس َعني النهِبي َواْلَكبيرَي  قَاَل: " »جَتَوهُزوا يفي الصهاَلةي فَإينه َخْلَفُكُم الضهعييَف  -َصلهى اَّلله

 َوَذا احْلَاَجةي« ". 
 ]ممدوح: صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  -  2384 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي ّي َوَأاَن يفي الصه  -َصلهى اَّلله اَلةي فَُأَخفّيُف قَاَل: " »إييّني أَلََْسَُع َصْوَت الصهِبي
 خَمَاَفَة َأْن تـُْفنَتَ أُمُُّه« ". 

 ]ممدوح: حسن قوَل، صحيح فعَل[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2390 «  : »إيَذا أُقييَمتي -َصلهى اَّلله الصهاَلُة َفاَل تـَُقوُموا َحَّته تـََرْويني

." 
ِغيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُموَسى »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2394 نَي َأَخَذ اْلُمَؤذّيُن يُقييُم   -َصلهى اَّلله رََأى رَُجاًل َصلهى رَْكَعيتي اْلَغَداةي حي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََغَمَز النهِبي  َمْنكيَبُه َوقَاَل: " َأاَل َكاَن َهَذا قـَْبَل َذا«.  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ   - وُل اَّللهي َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »أُقييَمْت َصاَلُة اْلَغَداةي فـَنَـَهْضُت ُأَصلّيي الرهْكَعَتنْيي قـَْبَل اْلَغَداةي فََأَخَذ َرسُ  -  2395 َصلهى اَّلله

 بيَيديي َفَجَذَبني َوقَاَل: " أَُتَصلّيي الصُّْبَح َأْربـًَعا« ". -َعَلْيهي َوَسلهَم 
 ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه َوَأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُجَبرْيي ْبني ُمْطعيٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2411 ْلقيَيامي يفي  -َصلهى اَّلله : " »إييّني َقْد بَدهْنُت َفاَل تـَُباديُرويني ابي
 الصهاَلةي َوالرُُّكوعي َوالسُُّجودي« ".

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه رِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َجاُل الصَّ
ّي  -  2415 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي يَـُتُه بيَيدي   -َصلهى اَّلله َا اَنصي َمامي إيّنه قَاَل: " »الهذيي خُيَفّيُض َويـَْرَفُع قـَْبَل اإْلي

 َشْيطَاٍن« ".
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ه   -  2438 ٍر قَاَل: أَتـَْيُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعمهاري ْبني اَيسي  َليه«. َوُهَو ُيَصلّيي َفَسلهْمُت َعَلْيهي فـََلْم يـَُرده عَ  -َصلهى اَّلله
ُ َأْعَلمُ  ًخا ليَذاَك َواَّلله : أَنهُه َسلهَم فـََرده َعَلْيهي فـََيُكوُن َهَذا اَنسي  .قـُْلُت: ليَعمهاٍر عيْنَد النهَسائييّي

 ]ممدوح: ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َمَرْرُت بيَرُسولي اَّللهي  »َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعودٍ  -  2439  َفَسلهْمُت َعَلْيهي فََأَشاَر إييَله«.  -َصلهى اَّلله
: أَنهُه َسلهَم َعَلْيهي فـََلْم يـَُرده َعَلْيهي. قـُْلُت: يحي ْبني َمْسُعوٍد يفي الصهحي  الي

ِحيِح. # ِغيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ
ّي   -  2440 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َجابيٍر َعني النهِبي  اْلَقْهَقَهُة«. قَاَل: »اَل يـَْقَطُع الصهاَلَة اْلَكْشُر َوَلكيْن يـَْقطَُعَها  -َصلهى اَّلله
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ِغيِر َمْرُفوعاا َوَمْوُقوفاا َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #  ]الداراني: إسناده صحيح موقوفا[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن بـَُرْيَدَة َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2454 َأْن يـَُبوَل الرهُجُل َوُهَو قَائيٌم، َأْو  قَاَل: " »َثاَلٌث ميَن اجْلََفاءي:  -َصلهى اَّلله

ُفَخ يفي ُسُجوديهي« ". َهَتُه قـَْبَل َأْن يـَْفرَُغ ميْن َصاَلتيهي، َأْو يـَنـْ  مَيَْسَح َجبـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

2457  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن النهِبي  اَل مَيَْسُح َوْجَهُه يفي الصهاَلةي«. -َصلهى اَّلله
 ]ممدوح: ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي ُموَسى َوَعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2461 : " »اَل تـَْقَرأي اْلُقْرآَن َوأَْنَت  -َصلهى اَّلله
ٌد، َواَل تـُْقعي إيقْـَعاَء اْلَكْلبي َواَل ُتَصلّي َوأَْنَت َعاقيٌص َشْعَرَك َواَل تـَفْ ُجُنٌب  َاَش َواَل أَْنَت رَاكيٌع َواَل أَْنَت َساجي ريْش ذيرَاَعْيَك اْفرتي

، َواَل تـَْلَبْس َخاَتَََك يفي َهاَتنْيي  لذهَهبي ، َواَل خَتْتيْم ابي يه ، َواَل تـََلَبسي اْلَقسّي  : السهبهابَةي َواْلُوْسَطى« ". السهْبعي
يحي َوَغرْييهي.  قـُْلُت: َحدييُث َعلييٍّ بـَْعُضُه يفي الصهحي

ْجَدَتيْ  # : اْلَحاِرُث َوُهَو  ِن، َوََل َتْعَبْث ِباْلَحَصى"، َوَقْد َرَواُه اْلَبزَّاُر َكَما َهاُهَنا َوَرَوى َأْحَمُد َبْعَضُه َوَزاَد ِفيِه َأْحَمُد: "َوََل ُتْقِع َبْيَن السَّ َوِفي َحِديِث َعِليٍ 
 ]ممدوح: ضعيف جدا بهذا السياق[  َضِعيٌف، َوَحِديُث َأِبي ُموَسى ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.

ه  -  2469 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أُمّي َسَلَمَة َأنه النهِبي  َورََأُسُه َمْعُقوٌص«. »َنَى َأْن ُيَصلّيَي الرهُجُل   -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  2486 أْلََذاني فـَيَـُقومُ يَبييُت فـَيـَُنادييهي بياَلٌل  -َصلهى اَّلله ُل فَإييّني  ابي فـَيَـْغَتسي
ََرى اْلَماَء يـَْنَحديُر َعَلى َخدّيهي َوَشْعريهي مثُه خَيُْرُج فـَُيَصلّيي فََأَْسَُع بَُكاَءُه« َفذََكَر احْلَدييَث.   ألي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  2487 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " »إيَذا َوَجَد َأَحدُُكْم َوُهَو يفي َصاَلتيهي ريزًّا   -َصلهى اَّلله

ْليَـتَـَوضهْأ« ".   فـَْليَـْنَصريْف فـَ
ِغيِر َوِرَجاُلُه مُ  #  ([ 823]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َوثَُّقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2493 : " »إييّني أَلَْنظُُر ميْن َورَائيي َكَما أَْنظُُر ميْن َبنْيي َيَديه -َصلهى اَّلله
ُنوا رُُكوَعُكْم َوُسُجودَُكْم« ". َسوُّوا ُصُفوَفُكْم   َوَأْحسي

 ]الداراني: إسناده جيد[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
2498  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن بياَلٍل قَاَل: »َكاَن النهِبي  ُيَسوّيي َمَناكيبَـَنا يفي الصهاَلةي«. -َصلهى اَّلله

ِغيِر َوِإْسَناُدُه ُمتَِّصٌل َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #  ]ممدوح: صحيح من حديث أبي مسعود اْلنصاري[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2501 َيارُُكْم أَْليَـُنُكْم َمَناكيَب يفي الصهاَلةي،  : " -َصلهى اَّلله »خي

 َوَما ميْن ُخْطَوٍة َأْعَظُم َأْجًرا ميْن ُخْطَوٍة َمَشاَها رَُجٌل إيىَل فـُْرَجٍة يفي الصهفّي َفَسدهَها« ". 
َوَما ِمْن ُخْطَوٍة" ِإَلى آِخرِِه َوِإْسَناُد اْلَبزَّاِر َحَسٌن، َوِفي ِإْسَناِد الطََّبَراِنيِ  َلْيُث ْبُن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َكَما َها ُهَنا َواْلَبزَّاُر َخََل ِمْن َقْوِلِه: " #

. اَرُقْطِنيُّ اٍد َضعََّفُه الدَّ  ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[ ]ممدوح: ضعيف بهذا السياق وصدر الحديث صحيح[ َحمَّ
 

ه  -  2503 َفَة َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ  قَاَل: " »َمْن َسده فـُْرَجًة يفي الصهفّي ُغفيَر َلُه« ".  -َصلهى اَّلله
 [ (: ضعيف5047]ممدوح: ضعيف[ ]السلسلة الضعيفة )  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2505 ُكْم َواْلُفَرَج -َصلهى اَّلله : يفي الصهاَلةي«  -: " »إيايه  ".   -يـَْعني
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: منكر[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2520 ُرَها،  -َصلهى اَّلله : " »َخرْيُ ُصُفوفي الرّيَجالي َأوههُلَا َوَشرَُّها آخي
ُرَها« ".   َوَشرُّ ُصُفوفي النّيَساءي َأوههُلَا َوَخرْيَُها آخي

 ]الداراني: إسناده جيد[  ي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ فِ  #
ه   -  2521 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس َأنه النهِبي ُرَها، َوَخرْيُ ُصُفوفي   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َخرْيُ ُصُفوفي الرّيَجالي َأوههُلَا َوَشرَُّها آخي

ُرَها َوَشرَُّها َأوههُلَا« ".   النّيَساءي آخي
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  -  2530 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن أََنٍس قَاَل: َصلهْيُت َمَع النهِبي  فََأقَاَمني َعْن ميَيينيهي«. -َصلهى اَّلله
 ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ه   -  2532 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلُمغيريَةي ْبني ُشْعَبَة »َأنه النهِبي  تـََوضهأَ َوَمَسَح َعَلى اخْلُفهنْيي َوَصلهى فََأقَاَمني َعْن ميَيينيهي«.  -َصلهى اَّلله
يحي َخاَل قـَْوَلُه: " »فََأقَاَمني َعْن ميَيينيهي« ". قـُْلُت: ُهَو يفي الصه   حي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  2555 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َعني النهِبي َواٍك« ". قَاَل: " »رَْكَعَتاني   -َصلهى اَّلله َواٍك َأْفَضُل ميْن َسْبعينَي رَْكَعًة بيَغرْيي سي  بيسي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
َواكي َوقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  2564 لسّي : أَنهُه َأَمَر ابي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعلييٍّ : " »إينه اْلَعْبَد إيَذا َتَسوهَك مثُه قَاَم  -َصلهى اَّلله

ْنُه  َحَّته َيَضَع فَاُه َعَلى فييهي، َفَما خَيُْرُج ميْن فييهي َشْيٌء ميَن  -ََنَْوَها َأْو َكليَمًة  -ُيَصلّيي قَاَم اْلَمَلُك َخْلَفُه فـََيْسَتميُع ليقيَراَءتيهي فـََيْدنُو مي
." » ُروا َأفْـَواَهُكْم ليْلُقْرآني ، َفَطهّي  اْلُقْرآني إياله َصاَر يفي َجْوفي اْلَمَلكي

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
 اْبُن َماَجْه بـَْعَضُه إياله أَنهُه َمْوُقوٌف َوَهَذا َمْرُفوٌع. قـُْلُت: َرَوى 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2567 « ". -َصلهى اَّلله يُت َأْن َيْدريَديني َواَك َحَّته َخشي  : " »َلزيْمُت السّي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الَصِحيٍح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَوْ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن زَْيدي ْبني َخاليٍد اجْلَُهنيّي قَاَل: »َما َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  2569 خَيُْرُج ميْن بـَْيتيهي ليَشْيٍء ميَن   -َصلهى اَّلله
 َيْسَتاَك«. الصهَلَواتي َحَّته 

 ([ ]ممدوح: ضعيف[ 143]اْللباني: ضعيف )ضعيف الترغيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
يّي قَاَل: »ُكْنُت يفي اْلَوْفدي الهذييَن أَتـَْوا َرُسوَل اَّللهي  -  2575 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي َخرْيََة الصَُّباحي فـََزوهَداَن اأْلَرَاَك   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َتَك َوَعطييـهَتَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َنْسَتاُك بيهي، فـَُقْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللهي عيْنَداَن اجْلَرييُد، َوَلُكنها نـَْقَبُل َكَرامَ  : "  -َصلهى اَّلله
 َخَزااَي َمْوُتورييَن« ".  اللهُهمه اْغفيْر ليَعْبدي اْلَقْيسي إيْذ َأْسَلُموا طَائيعينَي َغرْيَ ُمْكَرهينَي إيْذ قـََعَد قـَْوٌم مَلْ ُيْسليُموا إياله 

 ]الداراني: إسناده حسن[  اِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبرَ  #
ه  -  2585 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس: »َأنه النهِبي  َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيهي يفي الرُُّكوعي َوالسُُّجودي«.   -َصلهى اَّلله
 اْبُن َماَجْه َخاَل قـَْوَلُه: " َوالسُُّجودي ".  َرَواهُ قـُْلُت: 
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 ([ 2/68]اْللباني: إسناده صحيح )إرواء الغليل:  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِرَجاُل َصِحيٍح. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي  َوَعْنُه قَاَل: »رَأَْيُت َرُسولَ  -  2586 َيَدْيهي إيَذا افْـتَـَتَح الصهاَلَة َوإيَذا رََكَع َوإيَذا رََفَع رَْأَسُه  يـَْرَفُع  -َصلهى اَّلله

.»  ميَن الرُُّكوعي
. َرَواهُ قـُْلُت:   اْبُن َماَجْه َخاَل قـَْوَلُه: َوإيَذا رََفَع رَْأَسُه ميَن الرُُّكوعي

ِحيِح. #  ]ممدوح: صحيح بشواهده[  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه َوَعني اْبني  -  2590 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُعَمَر: »َأنه النهِبي نَي    -َصلهى اَّلله ، َوعيْنَد التهْكبيريي حي َكاَن يـَْرَفُع َيَدْيهي عيْنَد التهْكبيريي ليلرُُّكوعي

ًدا«.   يـَْهويي َساجي
ُجوِد، َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح. # ِحيِح َخََل التَّْكِبيَر ِللسُّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوُهَو ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلرَبَاءي: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2601 ُ يفي    -َصلهى اَّلله  ُكلّي َخْفٍض َورَْفٍع«. َكاَن يَُكربّي
 ]ممدوح: صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

َد َوَرُسوُل اَّللهي  -  2605 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن رَفَاَعَة ْبني رَافيٍع: »َأنه رَُجاًل َدَخَل اْلَمْسجي َجاليٌس َفَصلهى فََأَمَرُه   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي َما أََلْوُت بـَْعُد َمرهَتنْيي َأْو َثاَلًًث، فـََقاَل َأْن يُعييَد فََأَعاَد َمرهَتنْيي َأْو َثاَلًًث، فَـ  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  َعُه مثُه يـَُقوُل: -َصلهى اَّلله ََحٍد ميَن النهاسي َحَّته يـَتَـَوضهأَ، فـََيَضَع اْلُوُضوَء َمَواضي   : " إينهُه اَل تَتيمُّ َصاَلٌة ألي

ُ َأْكرَبُ« ".   اَّلله
ُ َأْكرَبُ.  قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث َوُهَو يفي السَُّنني اأْلَْربـََعةي َغرْيَ قـَْوليهي: اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه اَّللهي َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َسَي  -  2609 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْعُت َنِبي يلي فيْطرياَن  -َصلهى اَّلله َر اأْلَْنبيَياءي أُميْراَن بيتَـْعجي يـَُقوُل: " »إيانه َمَعاشي

ريي ُسُحورياَن َوَأْن َنَضَع َأمْيَانـََنا َعَلى َِشَائيليَنا يفي الصهاَلةي« ".   َوَتَْخي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  2616  يـَُقوُل: " اللهُهمه اَبعيْد بـَْيني َوَبنْيَ َذْنِبي َكَما اَبَعْدتَ  -َصلهى اَّلله
 ." » ، َونـَقّيني ميْن َخطييَئيتي َكَما نـَقهْيَت الثـهْوَب اأْلَبـَْيَض ميَن الدهَنسي  َبنْيَ اْلَمْشريقي َواْلَمْغريبي

 ]الداراني: إسناده منقطع[ ]ممدوح: صحيح من حديث أبي هريرة[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ّي  -  2622 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس َعني النهِبي »أَنهُه َكاَن إيَذا َكربهَ رََفَع َيَدْيهي َحَّته حُيَاذيَي ُأُذنـَْيهي يـَُقوُل: " ُسْبَحاَنَك   -َصلهى اَّلله

َْمديَك َوتـََباَرَك اَْسَُك َوتـََعاىَل َجدَُّك َواَل إيَلَه َغرْيَُك« ".   اللهُهمه َوحبي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح بشواهده[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه »َرُسوَل اَّللهي  -  2623  َربّي اْلَعاَلمينَي{ إيَذا افْـتَـَتَح الصهاَلَة قَاَل: " }احْلَْمُد َّلليهي  -َصلهى اَّلله
َهًة«.2]الفاحتة:   [ " مثُه َيْسُكُت ُهنَـيـْ

 ]ممدوح: شاذ[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ه  -  2624 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُحَذيـَْفَة ْبني اْلَيَماني قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي ُتُه   -َصلهى اَّلله َلٍة فـَتَـَوضهأَ َوقَاَم ُيَصلّيي فَأَتـَيـْ َذاَت لَيـْ

 َواجْلرََبُوتي َواْلكيرْبياَيءي َواْلَعَظَمةي« ".فـَُقْمُت َعْن َيَساريهي فََأقَاَمني َعْن ميَيينيهي فـََقاَل: " ُسْبَحاَن اَّللهي ذيي اْلَمَلُكوتي 
 ]ممدوح: صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   -  2630 يمي َهزيَأ ميْنُه   -َصلهى اَّلله إيَذا قـََرَأ بيْسمي اَّللهي الرهمْحَني الرهحي
يَم فـََلمه  َصلهى   -ا نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة َأَمَر َرُسوُل اَّللهي اْلُمْشريُكوَن َوقَاُلوا: حُمَمهٌد َيْذُكُر إيَلَه اْلَيَماَمةي َكاَن ُمَسْيليَمَة يـََتَسمهى الرهمْحََن الرهحي

َا«. -َعَلْيهي َوَسلهَم  اَّللهُ   َأْن اَل جُيَْهَر ُبي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2631 رُّ   -َصلهى اَّلله يمي َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر«. َكاَن ُيسي  بيَبْسمي اَّللهي الرهمْحَني الرهحي
 ]ممدوح: مضطرب[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ه  َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه  -  2633 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -النهِبي يمي يفي الصهاَلةي«.  -َصلهى اَّلله  َكاَن جَيَْهُر بيَبْسمي اَّللهي الرهمْحَني الرهحي
َا.  َرَواهُ قـُْلُت:   أَبُو َداُوَد َوَغرْيُُه َخاَل اجْلَْهَر ُبي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
2634  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن النهِبي ََة السُّورَةي َحَّته تـَْنزيَل بيْسمي اَّللهي الرهمْحَني   -َصلهى اَّلله اَل يـَْعريُف َخاَتي

يمي َعريَف َأنه السُّورََة َقدْ  ، فَإيَذا نـََزَل بيْسمي اَّللهي الرهمْحَني الرهحي يمي  . -َأوي ابـُْتديَئْت ُسورٌَة ُأْخَرى«   -ُختيَمْت َواْستـُْقبيَلْت  الرهحي
ََة السُّورَةي َحَّته تـَْنزيَل بيْسمي اَّللهي الره  «. قـُْلُت: اقْـَتَصَر أَبُو َداُوَد ميْنُه َعَلى قـَْوليهي: »اَل يـَْعريُف َخاَتي يمي  مْحَني الرهحي

ِحيِح. َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجالُ  #  ]ممدوح: صحيح[  َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
ّي  -  2635 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي أَنهُه َكاَن يـَُقوُل: " »احْلَْمُد َّلليهي َربّي اْلَعاَلمينَي َسْبُع آاَيٍت   -َصلهى اَّلله

« ". إيْحَداُهنه بيْسمي اَّللهي  َُة اْلكيَتابي ، َوفَاحتي ، َوهيَي َسْبُع اْلَمثَايني َواْلُقْرآُن اْلَعظييُم َوهيَي أُمُّ اْلُقْرآني يمي  الرهمْحَني الرهحي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صححه ابن الملقن وابن حجر[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه  -  2644 ْرَداءي قَاَل: »َسَأَل رَُجٌل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي َأيفي ُكلّي َصاَلٍة قيَراَءٌة؟   -َصلهى اَّلله
  ُّ : َوَجَب َهَذا؟ فـََقاَل النهِبي َماَم إيَذا قـََرَأ إياله َكاَن -َعَلْيهي َوَسلهَم   َصلهى اَّللهُ  -قَاَل: " نـََعْم " فـََقاَل رَُجٌل ميَن اْلَقْومي : " َما َأَرى اإْلي

 َكافيًيا« ". 
ْنُه إيىَل قـَْوليهي: " َوَجَب َهَذا ".   قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه مي

 ]ممدوح: حسن موقوفا[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َدَة ْبني الصهاميتي َأنه َرُسوَل اَّللهي َوَعْن ُعَبا -  2651 َةي   -َصلهى اَّلله ْليَـْقَرْأ بيَفاحتي َمامي فـَ قَاَل: " »َمْن قـََرَأ َخْلَف اإْلي

 ." »  اْلكيَتابي
َياقيهي.  يحي بيَغرْيي سي  قـُْلُت: َلُه َحدييٌث يفي الصهحي

 ]ممدوح: صحيح بلفظ "َل صَلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ه اَّللهي  -  2660 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه َنِبي  َربّي اْلَعاَلمينَي{ َكاَن يـَْفَتتيُح الصهاَلَة بي }احْلَْمُد َّلليهي   -َصلهى اَّلله

 [«. 2]الفاحتة: 
 ]الداراني: إسناده جيد[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه اَّللهي  -  2663 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل »َأنه َنِبي هي َوَعائيَشُة، عيْنَدُه   -َصلهى اَّلله َجَلَس يفي بـَْيٍت ميْن بـُُيوتي َأْزَواجي
دهثُوا َوَقْد َفهيَمْت َعائيَشُة حتَييـهتَـُهُم  َفَدَخَل َعَلْيهي نـََفٌر ميَن اْليَـُهودي فـََقاُلوا: السهاُم َعَلْيَك اَي حُمَمهُد قَاَل: " َوَعَلْيُكْم "، َفَجَلُسوا فـََتحَ 
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ه الهيتي َحيـهْوا  َا النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُبي فَاْسَتْجَمَعْت َغَضًبا َوتـََبصهَرْت فـََلْم ََتْليْك َغْيَظَها فـََقاَلْت: َبْل َعَلْيُكُم السهاُم   -َصلهى اَّلله
ه اَّللهي  ََذا حُتَيُّوَن َنِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَغَضُب اَّللهي َوَلْعنَـُتُه ُبي ُّ  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -مثُه َخَرُجوا فـََقاَل هَلَا النهِبي : " َما  -َصلهى اَّلله

ي  ؟ " قَاَلْت: َأَو مَلَ َتْسَمْع َكْيَف َحيـهْوَك اَي َرُسوَل اَّللهي؟ َواَّللهي َما َمَلْكُت نـَْفسي َك فـََقا مَحََلكي َعَلى َما قـُْلتي ْعُت حتَييـهتَـُهْم إيايه نَي َسَي َل حي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي : " اَل َجَرَم َكْيَف رَأَْيتي َرَدْدتي َعَلْيهيْم، إينه اْليَـُهوَد قـَْوٌم َسئيُموا ديينَـُهْم َوُهْم قـَْوُم َحَسٍد، َومَلْ  -َصلهى اَّلله

، َوإيقَامَ  ، َوقـَْوهُلُْم َخْلَف إيَماميهيْم يفي اْلَمْكُتوبَةي: آمينَي« ". حَيُْسُدوا اْلُمْسليمينَي َعَلى َأْفَضلي ميْن َثاَلٍث: َردُّ السهاَلمي  ُة الصُُّفوفي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح من حديث عائشة[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ه  -  2667 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َوائيلي ْبني ُحْجٍر قَاَل: »رَأَْيُت النهِبي َةي اْلكيَتابي   -َصلهى اَّلله َدَخَل يفي الصهاَلةي فـََلمها فـَرََغ ميْن فَاحتي
 قَاَل: آمينَي َثاَلَث َمرهاٍت«. 

 ". اْبُن َماَجْه َخاَل قـَْوَلُه: " َثاَلَث َمرهاٍت  َرَواهُ قـُْلُت: 
 ]الداراني: إسناده منقطع[ ]ممدوح: صحيح دون قوله "ثَلث مرات" فهي زيادة منكرة[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  -2670 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اأْلََغرّي ميْن َأْصَحابي النهِبي ّي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َصلهْيُت َخْلَف النهِبي   -َصلهى اَّلله
.»  فـََقَرَأ ُسورََة الرُّومي

 ([ 1/432]الحافظ ابن حجر: حسن )نتائج اْلفكار:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه  -  2687 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس »َأنه النهِبي َكاَن يـَْقَرأُ يفي الظُّْهري َواْلَعْصري }َسبّيحي اْسَم رَبّيَك اأْلَْعَلى{ ]األعلى:    -َصلهى اَّلله

َيةي{ ]الغاشية: 1  [«. 1[ َو }َهْل َأَتَك َحدييُث اْلغَاشي
ِحيِح َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل ا  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  لصَّ

  -ْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي َوَعْن َمْرَواَن قَاَل: »قَاَل يلي زَْيُد ْبُن ًَثبيٍت: َما يلي َأرَاَك تـَْقَرأُ يفي الصهاَلةي بيقيَصاري اْلُمَفصهلي َوَلقَ  -  2700
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  لطُّولََينْيي قـُْلُت: َوَما الطُّولََينْيي؟ قَاَل: ا -َصلهى اَّلله  أْلَْعَراُف َويُوُنُس«.يـَْقَرأُ ابي

يحي َخاَل ُسورََة يُوُنَس.  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح دون قوله "ويونس"[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  2702 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي أَيُّوَب »َأنه النهِبي  َكاَن يـَْقَرأُ يفي اْلَمْغريبي اأْلَنـَْفاَل«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  2711 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة »َأنه النهِبي  َكاَن يـَْقَرأُ يفي الصُّْبحي بـي يس«.  -َصلهى اَّلله
ه  -  2712 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة َعْنُه »َأنه النهِبي ْلَواقيَعةي َوَنَْ   -َصلهى اَّلله  ويَها ميَن السَُّوري«. َكاَن يـَْقَرأُ يفي الصُّْبحي ابي

ِحيِح َوِرَجاُل اْلَواِقَعِة ِفيِهْم َيْعُقوُب ْبُن ُحمَ  # ْيِد ْبِن َكاِسٍب َضعََّفُه َجَماَعٌة َقاَل َبْعُضُهْم: ِْلَنَُّه  َرَواُهَما الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُل يس ِرَجاُل الصَّ
ا َوَذَكَرُه اْبُن ِحبَّ  ِحيِح.َكاَن َمْحُدودا  ]الداراني: إسناده جيد[   اَن ِفي الثِ َقاِت، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َقديْمُت اْلَمدييَنَة َوَرُسوُل اَّللهي   -  2714 َْيرَبَ َورَُجٌل ميْن َبني غيَفاٍر  -َصلهى اَّلله يـَُؤمُّ  ِبي
 : يفي َصاَلةي اْلَفْجري«.النهاَس، فـََقَرَأ يفي الرهْكَعةي اأْلَْوىَل بيُسورَةي َمْرمَيَ َويفي الثهانيَيةي: َوْيٌل ليْلُمطَفّيفينَي َأْحَسُبُه قَالَ 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُمَغفهٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2722 : »َأْسَرُق النهاسي الهذيي َيْسريُق َصاَلَتُه "  -َصلهى اَّلله
«.قييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي َكْيَف َيْسريُق َصاَلَتُه؟ قَاَل: " اَل يُتيمُّ رُُكوَعَها َواَل ُسُجوَدَها لسهاَلمي  ، َوَأِْبَُل النهاسي َمْن ِبَيَل ابي

ََلمِ  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح خَل قوله "" َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  [ َوَأْبَخُل النَّاِس َمْن َبِخَل ِبالسَّ
ُ َعْنُه  -َوَعْن َأيبي َعْبدي اَّللهي اأْلَْشَعرييّي  -  2728 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه َرُسوَل اَّللهي  -َرضي رََأى رَُجاًل اَل يُتيمُّ   -َصلهى اَّلله

ُقُر يفي ُسُجوديهي َوُهَو ُيَصلّيي فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ  -رُُكوَعُه َويـَنـْ : " َلْو َماَت َعَلى َحاليهي َهذيهي َماَت َعَلى َغرْيي  -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ميلهةي حُمَمهٍد  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -"، مثُه قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله ُقُر يفي  -َصلهى اَّلله : " َمَثُل الهذيي اَل يُتيمُّ رُُكوَعُه َويـَنـْ

ًئا«.سُ   ُجوديهي َمَثُل اجْلَائيعي َيَُْكُل التهْمَرَة َوالتهْمَرَتنْيي اَل تـُْغنيَياني َعْنُه َشيـْ
ََذا َعْن َرُسولي اَّللهي  َيبي َعْبدي اَّللهي: َمْن َحدهَث ُبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل أَبُو َصاليٍح: قـُْلُت ألي َنادي َعْمُرو  ؟ قَاَل: أَُمَراُء اأْلَجْ -َصلهى اَّلله

ُعوُه ميْن َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْبُن اْلَعاصي َوَخاليُد ْبُن اْلَولييدي َوُشَرْحبييُل ْبُن َحَسَنَة َسَي  . -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده جيد[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَأُبو َيْعَلى َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2730 ََحديُكْم   -َصلهى اَّلله ٌر: " »َلْو َكاَن ألي َْصَحابيهي َوَأاَن َحاضي يـَْوًما ألي
 َصاَلتَُه الهيتي هيَي َّلليهي؟ فََأَتيُّوا َصاَلَتُكْم فَإينه اَّللهَ اَل يـَْقَبُل إياله َتمًّا«. خُيْدََع، َكْيَف يـَْعَمُل َأَحدُُكْم فـََيْخدَُع  َهذيهي السهارييَُة َلَكريَه َأنْ 

 ([ 5282]اْللباني: موضوع )السلسلة الضعيفة:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  2737 إيَذا رََكَع اْستَـَوى فـََلْو ُصبه َعَلى َظْهريهي اْلَماُء   -َصلهى اَّلله

 .»  اَلْستَـَقره
 (: صحيح[ 4732]صحيح الجامع ) يف جدا[]ممدوح: ضع َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي بـَْرزََة اأْلَْسَلمييّي قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  2738 إيَذا رََكَع َلْو ُصبه َعَلى َظْهريهي َماٌء   -َصلهى اَّلله
 .»  اَلْستَـَقره

 ]الداراني: إسناده منقطع[ ]ممدوح: ضعيف جدا[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  2744 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي َماُم لييـُْؤمَته بيهي،  -َصلهى اَّلله َا اإْلي ُوا َوإيَذا رََكَع فَارَْكُعوا قَاَل: »إيّنه فَإيَذا َكربهَ َفَكربّي

َدُه فـَُقوُلوا: احْلَْمُد َّلليهي«.  ُ ليَمْن محَي َع اَّلله  َوإيَذا قَاَل: َسَي
ِحيِح َخََل َقْوَلُه: اْلَحْمُد ّلِلَِّ   -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط   #  ]مددوح: صحيح خَل قوله "الحمدهلل"[   َن.َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقو -َوُهَو ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َكَأيّني أَْنظُُر إيىَل بـََياضي إيبيَطْي َرُسولي اَّللهي  -  2753  إيَذا َسَجَد«.  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

2754  -   ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعدييّي اْبني َعميريََة احلَْْضَرمييّي قَاَل: »َكاَن النهِبي  إيَذا إيَذا َسَجَد يـَُرى بـََياُض إيبيطَْيهي، مثُه  -َصلهى اَّلله
 َسلهَم َأقْـَبَل بيَوْجهيهي َعْن ميَيينيهي َحَّته يـَُرى بـََياُض َخدّيهي َوَعْن َيَساريهي«.

ََلِم، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبُطوِلِه َوِفي اْلَكِبيِر ِباْخِتَصاِر السَّ
ْلَقاعي  -  2757 ميْن ّنَيَرَة فـََرأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  َوَعْن ُعبَـْيدي اَّللهي ْبني َعْبدي اَّللهي ْبني َأقْـَرَم َعْن أَبييهي َعْن َجدّيهي قَاَل: »ُكْنُت َأْرَعى َغَنًما ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ْصَحابي  -َصلهى اَّلله هي َفَصلهْيُت َمَعُهْم َكَأيّني أَْنظُُر إيىَل ُعْفَرةي َما حَتَْت َمْنكيَِبْ َرُسولي اَّللهي  نـََزهَلَا فََأقَاَم الصهاَلَة َوَصلهى ِبَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ٌد«.  -َصلهى اَّلله  َوُهَو َساجي
ِ ْبِن َأْقَرَم َنْفِسِه َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َعْن َأْقَرٍم َكَما ُهَنا َرَواُه َأُبو َداُوَد َوَغْيُرُه َعْن   #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َعْبِد َّللاَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   -  2779 يـَُقوُل يفي ُسُجوديهي إيَذا َسَجَد: " َسَجَد   -َصلهى اَّلله
ي«.َلَك   َسَواديي َوَخَيايلي َوآَمَن بيَك فـَُؤاديي، أَبُوُء بينيْعَمتيَك َعَليه، َهذيهي َيديي َوَما َجنَـْيُت َعَلى نـَْفسي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: ضعيف جدا[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاُت. #
ه  -  2793 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر »َأنه النهِبي ُ ُكلهَما َخَفَض َورََفَع«.   -َصلهى اَّلله  َكاَن يَُكربّي

 ]الداراني: إسناده فيه زمعة بن صالح ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
يَناَها   َوَعْن َأيبي ُموَسى قَاَل: »َلَقْد َأذَْكَراَن َعلييُّ ْبُن َأيبي طَاليٍب َصاَلًة ُكنها ُنَصلّييَها َمَع َرُسولي اَّللهي َما -  2795 َأْو َما   -َنسي
«. -تـَرَْكَناَها  ُ إيَذا رََكَع َوإيَذا رََفَع رَْأَسُه ميَن الرُُّكوعي  قَاَل: َفَكاَن يَُكربّي

 ]الداراني: إسناده صحيح[   ْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه ا #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي اأْلَْنَصارييّي قَاَل: »َكاَن ُمَعاٌذ يـََتَخلهُف عيْنَد َرُسولي اَّللهي  -  2802 ، َفَكاَن  -َصلهى اَّلله

َلًة َفَصلهى َسلييٌم وَ إيَذا َجاَء َأمه قـَْوَمُه وََكاَن رَجُ  ُهْم لَيـْ ْحَدُه  ٌل ميْن َبني َسليَمَة يـَُقاُل َلُه: ُسَلْيٌم ُيَصلّيي َمَع ُمَعاٍذ فَاْحُتبيَس ُمَعاٌذ َعنـْ
َ َأنه ُسَلْيًما َصلهى َوْحَدُه َواْنَصَرَف، فََأْخرَبَ ُمَعاٌذ َذليَك َرُسولَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي  َواْنَصَرَف، فـََلمها َجاَء ُمَعاٌذ ُأْخربي   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأْرَسَل َرُسوُل اَّللهي  إيىَل ُسَلْيٍم َسأََلُه َعْن َذليَك فـََقاَل: إييّني رَُجٌل َأْعَمَل َنَاريي َحَّته إيَذا َأْمَسْيُت   -َصلهى اَّلله
َيْأتييَنا ُمَعاٌذ َوَقدْ  َنا فـََلمها اْحُتبيَس َعَليه َصلهْيُت َوانـَْقَلْبُت إيىَل َأْهليي فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َأْمَسْيُت اَنعيًسا فـَ ُ َعَلْيهي  -  أَْبطََأ َعَليـْ َصلهى اَّلله

َةي اْلكيَتابي َوُسورٍَة مثُه قـََعْدُت َوَتَشههْدُت َوَسأَلْ -َوَسلهَم  نَي َصلهْيَت؟ " قَاَل: قـََرْأُت بيَفاحتي ُت اجْلَنهَة َوتـََعوهْذُت ميَن  : " َكْيَف َصنَـْعَت حي
ّي  ُ َعَليْ  -النهاري َوَصلهْيُت َعَلى النهِبي َك َرُسوُل   -هي َوَسلهَم َصلهى اَّلله ُن َدْنَدنـََتَك َواَل َدْنَدنََة ُمَعاٍذ َفَضحي مثُه اْنَصَرْفُت، َوَلْسُت ُأْحسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي   َأْرَسَل إيىَل ُمَعاٍذ: " اَل َتُكْن  َوقَاَل: " َهْل ُأَدْنديُن َأاَن َوُمَعاٌذ إياله ليَنْدُخَل اجْلَنهَة َونـَُعاَذ ميَن النهاري " مثُه   -َصلهى اَّلله
ْع إيلَْيهيْم َفَصلّي ُبييْم قـَْبَل َأْن يـََناُموا " مثُه قَاَل ُسَلْيٌم: َستَـْنظُُر اَي مُ  ُ النهاَس اْرجي َعاُذ َغًدا إيَذا َلقييَنا اْلَعُدوه َكْيَف َتُكوُن َأْو  فـَتهااًن تـَْفنتي

َفُه فـََقاَل: اَي ُمَعاُذ تـََقدهْم فـََلْم يـَتَـَقدهْم َمَعاٌذ َوتـََقدهَم ُسَلْيٌم فَـ َأُكوُن َأاَن َوأَْنَت قَاَل: َفمَ  َقاَتَل َحَّته قُتيَل  ره ُسَلْيٌم يـَْوَم ُأُحٍد َشاهيًرا َسيـْ
 َفَكاَن إيَذا ذُكيَر عيْنَد ُمَعاٍذ يـَُقوُل: إينه ُسَلْيًما َصَدَق اَّللهَ وََكَذَب ُمَعاٌذ«.

َا يحي َغرْيَ َهَذا. قـُْلُت: جلي  بيٍر َحدييٌث يفي الصهحي
ِ ْبِن َحِبيٍب َوُهَو ِثَقٌة ََل َكََلَم فِ  # ِحيِح َخََل ُمَعاَذ ْبَن َعْبِد َّللاَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[   يِه.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  2813 ْرَداءي َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي الده قَاَل: »َأوهُل َشْيٍء يـُْرَفُع ميْن َهذيهي اأْلُمهةي اخْلُُشوُع َحَّته اَل تـََرى  -َصلهى اَّلله
ًعا«.   فييَها َخاشي

 سناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح من حديث عوف بن مالك اْلشجعي[ ]الداراني: إ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قـََنَت َرُسوُل اَّللهي  -  2826  يفي َصاَلةي اْلَفْجري َدَعا َعَلى قـَْوٍم َوَدَعا ليَقْوٍم«.  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح من حديث أبي هريرة[   َجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َورِ  #
ه  -  2829 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلرَبَاءي »َأنه النهِبي  اَل ُيَصلّيي َصاَلًة َمْكُتوبًَة إياله قـََنَت فييَها«.  َكاَن َكانَ   -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: حديث قابل للتحسين[ ]ممدوح: ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2830 َا َأقْـُنُت ليَتْدُعوا رَبهُكْم َوَتْسأَُلوُه َحَوائيَجُكْم«.-َصلهى اَّلله  : " »إيّنه

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2836  قـََنَت َحَّته َماَت َوأَبُو َبْكٍر َحَّته َماَت َوُعَمُر َحَّته َماَت«.  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: ضعيف[   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َمْسُعوٍد »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  2851 َكاَن يـََتَشههُد يفي الصهاَلةي قَاَل: قـُْلَنا: حَتَْفُظ َعْن َرُسولي    -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - اَّللهي   َكَما حَتَْفُظ ُحُروَف اْلُقْرآني اْلَواَواتي َواأْلَليَفاتي إيَذا َجَلَس َعَلى ويرْكيهي اْلُيْسَرى«.   -َصلهى اَّلله

 ]ممدوح: حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َهَكَذا. #
ُ َعْنُه  -قَاَل: »َسأَْلُت احْلَُسنْيَ ْبَن َعلييٍّ   َوَعني اْلبَـْهزييّي  -  2857 َي اَّلله ُ َعْنُه  -َعْن َتَشهُّدي َعلييٍّ   -َرضي َي اَّلله ؟ قَاَل: ُهَو  -َرضي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َتَشهُُّد َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - قـُْلُت: فـََتَشههُد َعْبدي اَّللهي؟ قَاَل: إينه َرُسوَل اَّللهي  -َصلهى اَّلله َكاَن   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -حيُيبُّ َأْن خُيَفّيَف َعَلى أُمهتيهي، قـُْلُت: َكْيَف َتَشههَد َعلييٌّ بيَتَشهُّدي َرُسولي اَّللهي  يهاُت َّلليهي  -َصلهى اَّلله ؟ قَاَل: " التهحي

 دياَيُت الرهائيَحاُت الزهاكيَياُت اْلُمَبارََكاُت الطهاهيَراُت َّلليهي«. َوالصهَلَواُت َوالطهيّيَباُت اْلغَا
اِبَغاُت " َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ُمَوثَّ  #  ]ممدوح: ضعيف بهذا السياق[  ُقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوَقاَل: " َوالنَّاِعَماُت السَّ

ُْم »َسأَُلوا َرُسوَل اَّللهي  -  2870 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه َكْيَف ُنَصلّيي َعَلْيَك؟ قَاَل: " ُقوُلوا: اللهُهمه َصلّي    -َصلهى اَّلله
 ى آلي إيبـَْراهييَم إينهَك محَييٌد جمَييٌد َوالسهاَلُم َكَما َقْد َعليْمُتْم«.َعَلى حُمَمهٍد َواَبريْك َعَلى حُمَمهٍد َوَعَلى آلي حُمَمهٍد َكَما َصلهْيَت َواَبرَْكَت َعلَ 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
2878  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َكاَن النهِبي ُهَما   -َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر  -َصلهى اَّلله ُ َعنـْ َي اَّلله   -َرضي

 يـَْفَتتيُحوَن اْلقيَراَءَة بـي "احْلَْمُد َّلليهي َربّي اْلَعاَلمينَي" َوُيَسلّيُموَن َتْسلييَمًة«.
يحي بـَْعُضُه.قـُْلُت: يفي   الصهحي

ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط ِبالتَّْسِليَمِة اْلَواِحَدِة َفَقْط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل ا #  ]الداراني: إسناده منقطع[ ]ممدوح: حسن[  لصَّ
ُْم »َتَذاَكُروا َصاَلَة  َوَعني اْلَعبهاسي ْبني َسْهلي ْبني َسْعٍد أَنهُه َكاَن يفي جَمْليٍس فييهي أَبُوُه َوأَبُو ُهَريـَْرَة َوأَبُو ُأَسْيٍد َوأَبُ  -  2882 و مُحَْيٍد َوَأنه

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي  َاليهي«.  َفذََكُروا أَنهُه َسلهَم َعنْ  -َصلهى اَّلله  ميَيينيهي َوَعْن ِشي
. يحي  قـُْلُت: َحدييُث َأيبي مُحَْيٍد يفي الصهحي

 ]ممدوح: صَلة النبي صلى هللا عليه وسلم متواتر[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2890 : »الصهاَلُة َثاَلثَُة أَْثاَلٍث: الطهُهوُر ثـُُلٌث، َوالرُُّكوُع  -َصلهى اَّلله

ْنُه َسائيُر عَ  ْنُه َوقُبيَل مي َقّيَها قُبيَلْت مي َها َسائيُر َعَمليهي«. ثـُُلٌث، َوالسُُّجوُد ثـُُلٌث، َفَمْن َأدهاَها حبي  َمليهي َوَمْن رُدهْت َعَلْيهي َصاَلتُُه رُده َعَليـْ
 ح: منكر[ ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدو  َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَقاَل: ََل َنْعَلُمُه َمْرُفوعاا ِإَلَّ َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُمْسِلٍم ُقْلُت: َواْلُمَغيََّرُة ِثَقةٌ  #

َيبي َسعييٍد: »َهْل َحفيْظَت َعْن َرُسولي اَّللهي  -  2891 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي َهاُروَن قَاَل: قـُْلَنا ألي ًئا َكاَن يـَُقولُُه  -َصلهى اَّلله َشيـْ
 َيْصُفوَن َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسلينَي َواحْلَْمُد َّلليهي َربّي اْلَعاَلمينَي«. اْلعيزهةي َعمهابـَْعَد َما َسلهَم؟ قَاَل: نـََعْم َكاَن يـَُقوُل: " ُسْبَحاَن رَبّيَك َربّي 

 ]الداراني: إسناده فيه أبو هارون العبدي، متروك[ ]ممدوح: ضعيف جدا[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َا ذََكْرُت َهَذا  ُ.اْلَباَب ُهَنا لييَـتَـنَـبهَه بيهي َعَلى َما َيَِْتي يفي اأْلَذَْكاري َواأْلَْدعيَيةي مميها يـَُقاُل بـَْعَد الصهاَلةي َوَغرْيي قـُْلُت: َوإيّنه  َها إيْن َشاَء اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني احْلََسني ْبني َعلييٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2892 يّي يفي ُدبُري الصهاَلةي  : »-َصلهى اَّلله َمْن قـََرَأ آيََة اْلُكْرسي
 اْلَمْكُتوبَةي َكاَن يفي ذيمهةي اَّللهي إيىَل الصهاَلةي اأْلُْخَرى«. 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: »َعاَد َرُسوُل اَّللهي  -  2894 َمرييًضا َوَأاَن َمَعُه فـََرآُه ُيَصلّيي َوَيْسُجُد   -َصلهى اَّلله
فََأْوَمى إيميَاًء َواْجَعلي السُُّجوَد َأْخَفَض ميَن   َعَلى ويَساَدٍة فـَنَـَهاُه َوقَاَل: " إيني اْسَتطَْعَت َأْن َتْسُجَد َعَلى اأْلَْرضي فَاْسُجْد َوإياله 

 .»  الرُُّكوعي
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل َّللاَِّ  # ا  -َصلَّى َّللاَّ ا َفَرآُه ُيَصلِ ي َعَلى ِوَساَدٍة َفَرَمى ِبَها َفَأَخَذ ُعودا َعاَد َمِريضا

ِحيِح.  ]الداراني: إسناد البزار صحيح[  ُيَصلِ ي َعَلْيِه َفَرَمى ِبِه َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
ه  -  2902 ُ َعَلْيهي َوسَ  -َوَعني اْبني ُعَمَر َأنه النهِبي «.   -لهَم  َصلهى اَّلله  قَاَل: »َصاَلُة اْلَقاعيدي َعَلى النّيْصفي ميْن َصاَلةي اْلَقائيمي

 ]الداراني: إسناد الطبراني صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُه فَاْستَـَتمه قَائيًما قَاَل:  َوَعْن قـَْيسي ْبني َأيبي َحازيٍم قَاَل: »َصلهى بيَنا َسْعُد ْبُن َأيبي َوقهاٍص فـَنَـَهَض يفي الرهْكَعَتنْيي َفَسبهْحَنا لَ  -  2910

َا َصنَـْعُت َكمَ  ُتْم تـََرْوَن َأْن َأْجليَس إيّنه ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ا رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي َفَمَضى يفي قيَياميهي َحَّته فـَرََغ قَاَل: َأُكنـْ  َيْصَنُع«.  -َصلهى اَّلله
 يََة.قَاَل أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن حُمَمهٍد النهاقيُد: مَلْ َنْسَمْع َأَحًدا يـَْرَفُع َهَذا احْلَدييَث َغرْيَ َأيبي ُمَعاوي 

ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َوِرَجاُلهُ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح موقوفا[   ِرَجاُل الصَّ
ه  -  2915 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه النهِبي َصلهى ُبييْم َصاَلَة اْلَعْصري َأوي الظُّْهري فـََقاَم يفي رَْكَعَتنْيي َفَسبهُحوا   -َصلهى اَّلله

 َفَمَضى يفي َصاَلتيهي فـََلمها َقَضى الصهاَلَة َسَجَد َسْجَدَتنْيي مثُه َسلهَم«. َلُه 
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ريييَن فـَُقْلُت: ُأَصلّيي َفاَل َأْدريي رَْكَعَتنْيي َصلهْيُت َأْو َأْربـًَعا؟  -  2919 قَاَل: َحدهَثني أَبُو  َوَعْن َأيبي َخْلَدَة قَاَل: َسأَْلُت اْبَن سي
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلُعْراَيني »َأنه النهِبي َصلهى  -اَن يفي اْلَقْومي َطوييُل اْلَيَدْيني وََكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى يـَْوًما َوَدَخَل اْلبَـْيَت وَكَ  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  يَت؟ فـََقاَل: " مَلْ تَـ  -اَّلله يهي َذا اْلَيَدْيني فـََقاَل ُذو اْلَيَدْيني: اَي َرُسوَل اَّللهي َأَقُصَرتي الصهاَلُة َأْم َنسي ْقُصْر َومَلْ أَْنَس"  ُيَسمّي
يَت الصهاَلَة قَاَل: فـَتَـَقدهَم َفَصلهى ُبييْم رَْكَعَتنْيي مثُه َسلهَم، مثُه َكربهَ َفَسَجَد ميْثَل ُسُجوديهي قَاَل:   َأْو َأْطَوَل مثُه َكربهَ َورََفَع رَْأَسُه َومَلْ  َبْل َنسي

 حَيَْفْظ حُمَمهٌد َسلهَم بـَْعُد َأْم« اَل. 
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي ا #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َمْغريَب رَْكَعَتنْيي مثُه َسلهَم  َوَعْن َأيبي ُعْثَماَن النـهْهَديّي قَاَل: »َخَرَج أَبُو ُموَسى اأْلَْشَعرييُّ َوَأْصَحابُُه ميْن َمكهَة َفَصلهى ُبييُم الْ  -  2925
ّي مثُه قَاَم فـََقَرَأ بي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َثاَلثي آاَيٍت ميَن النّيَساءي مثُه رََكَع َوَسَجَد َوَسلهَم َيْذُكُرُه َعني النهِبي  « ". -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 سُّنهَة َكَفَر«. َوَعْن ُموريٍق قَاَل: »َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َعني الصهاَلةي يفي السهَفري فـََقاَل: رَْكَعَتنْيي رَْكَعَتنْيي َمْن َخاَلَف ال -  2936

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
يفي َصاَلةي احلََْضري  لسهائيبي ْبني يَزييَد اْلكيْندييّي اْبني ُأْختي النهميري قَاَل: »ُفريَضتي الصهاَلُة رَْكَعَتنْيي رَْكَعَتنْيي مثُه زييَد َوَعني ا -  2937

 َوأُقيرهْت َصاَلُة السهَفري«. 
ِحيِح. #  اراني: إسناده حسن[ ]الد َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َسافـَْرُت َمَع َرُسولي اَّللهي  -  2946 َوَمَع َأيبي َبْكٍر َوُعَمَر، ُكلُُّهْم َصلهى ميْن   -َصلهى اَّلله
َها  َع إيلَيـْ نيي خَيُْرُج ميَن اْلَمدييَنةي إيىَل َأْن يـَْرجي َكهَة«. حي ريي َواْلُمَقامي مبي  رَْكَعَتنْيي يفي اْلَمسي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده منقطع[ ]ممدوح: صحيح من حديث ابن عمر[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسوُل اَّللهي  َوَعني اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »َكاَن رَ  -  2966  جَيَْمُع َبنْيَ الصهاَلَتنْيي يفي السهَفري«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. # ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: الجمع بين الصَلتين في  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

 السفر صحيح[ 
ه  -  2973 ُ َعَليْ  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك »َأنه النهِبي َكاَن إيَذا َكاَن يفي َسَفٍر فـََزاَغتي الشهْمُس قـَْبَل َأْن يـَْرحتَيَل   -هي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

يًعا َوإيني اْرحَتََل قـَْبَل َأْن َتزييَغ الشهْمُس مَجََع بـَْينيهيَما يفي َأوهلي َوْقتي الْ  بي  َعْصري، َكاَن يـَْفَعُل َذليَك يفي اْلَمْغري َصلهى الظُّْهَر َواْلَعْصَر مجَي
 َواْلَعَشاءي«.

ْختيَصاٍر.  َرَواهُ قـُْلُت:   أَبُو َداُوَد ابي
 ([ ]ممدوح: صحيح[ 33/ 3)إرواء الغليل:  إسناده حسن في الشواهد]اْللباني:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن يـَْعَلى ْبني أَُميهَة قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   -  2979 َنا السهَماُء َفَكاَنتي اْلبيلهُة ميْن   -َصلهى اَّلله يفي َسَفٍر فََأَصابـَتـْ
يٍق، َفَحَضَرتي الصهاَلُة فََأَمَر َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -حَتْتيَنا، َوالسهَماُء ميْن فـَْوقيَنا، وََكاَن يفي َمضي بياَلاًل فََأذهَن َوَأقَاَم   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - اَّللهي َوتـََقدهَم َرُسولُ  ليهيْم يُوميي إيميَاًء جَيَْعُل السُُّجوَد َأْخَفَض ميَن   -َصلهى اَّلله َلتيهي َواْلَقْوُم َعَلى َرَواحي َفَصلهى َعَلى رَاحي
 .»  الرُُّكوعي

 يثي يـَْعَلى ْبني أَُميهَة. أَبُو َداُوَد ميْن َحدييثي يـَْعَلى ْبني ُمرهَة َوُهَو ُهَنا ميْن َحدي  َرَواهُ قـُْلُت: 
اِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه ِإْسَناُد َأِبي َداُوَد َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن، ِإَلَّ َأنَّ َأَبا َدا # مَّ َد ِبِه ُعَمُر ْبُن الرَّ  ]ممدوح: حسن[  ُوَد َقاَل: َغِريٌب َتَفرَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »ُعريَضتي اجْلُُمَعُة َعَلى َرُسولي اَّللهي  -  2996 رْبييُل يفي َكفّيهي   -َصلهى اَّلله َجاَءُه جي
رْبييُل؟ " قَالَ  : َهذيهي اجْلُُمَعُة يـَْعريُضَها َعَلْيَك رَبَُّك ليَتُكوَن َلَك َكاْلميْرآةي اْلبَـْيَضاءي يفي َوَسطيَها َكالنُّْكَتةي السهْوَداءي فـََقاَل: " َما َهَذا اَي جي

ْعديَك، َوفييَها َساَعٌة اَل َيْدُعو َأَحٌد  عييًدا َوليَقْوميَك ميْن بـَْعديَك، َوَلُكْم فييَها َخرْيٌ َتُكوُن أَْنَت اأْلَوهَل َوَيُكوُن اْليَـُهوُد َوالنهَصاَرى ميْن بَـ 
َرْيٍ  ْنُه، َوََنُْن نَ رَبهُه فييَها ِبي َرةي يـَْوَم اْلَمزييدي   ُهَو َلُه َقَسٌم إياله َأْعطَاُه، َأْو يـَتَـَعوهُذ ميْن َشرٍّ إياله َدَفَع َعْنُه َما ُهَو َأْعَظُم مي ْدُعوُه يفي اْْلخي

 َفذََكَر احْلَدييَث. 
َفةي اجْلَنهةي  ُ يفي صي  «. قـُْلُت: َوَيَِْتي بيَتَماميهي إيْن َشاَء اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت َوَرَوى َأُبو َيْعَلى َطَرفاا ِمْنُه. #
ََنٍس يفي ريَوايٍَة عيْنَدُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  2997 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوألي ُم فـَُعريَض َعَليه فييَها   : " »ُعريَضْت َعَليه -َصلهى اَّلله اأْلَايه

 سهاَعُة« ". يـَْوُم اجْلُُمَعةي فَإيَذا هيَي َكميْرآٍة بـَْيَضاَء، فَإيَذا يفي َوَسطيَها نُْكَتٌة َسْوَداُء فـَُقْلُت: َما َهذيهي؟ قييَل: ال
ِحيِح َخََل َشْيَخ الطََّبَراِنيِ  َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: حسن وبعض الفاظه صحيح[  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َوُحَذيـَْفَة قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  3007 ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َعني اجْلُُمَعةي -َصلهى اَّلله : " »َأَضله اَّلله
َلَنا، ليْليَـُهو  نـَْيا اأْلَوهُلوَن يـَْوَم اْلقيَياَمةي اْلَمْغُفوُر هَلُمْ َمْن َكاَن قـَبـْ ُروَن يفي الدُّ « ". دي السهْبَت َوليلنهَصاَرى اأْلََحَد، ََنُْن اْْلخي   قـَْبَل اخْلَاَلئيقي

 ." » يحي َخاَل قـَْوَلُه: " »اْلَمْغُفوُر هَلُْم قـَْبَل اخْلَاَلئيقي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح.َرَواُه اْلبَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  زَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة َوَأاَب َسعييٍد َيذُْكَراني َعْن َرُسولي اَّللهي  -  3010 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسَلَمَة قَاَل: َسَي قَاَل: " »إينه   -َصلهى اَّلله
ُه« "  ًئا إياله َأْعطَاُه إيايه قَاَل: َوَعْبُد اَّللهي ْبُن َساَلٍم َيْذُكُر َعْن َرُسولي  يفي اجْلُُمَعةي َساَعًة اَل يـَُوافيُقَها َعْبٌد َوُهَو ُيَصلّيي َيْسَأُل اَّللهَ فييَها َشيـْ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  َا قَاَل َوُهَو ُيَصلّيي َولَْيَسْت تيْلَك َساَعَة َصاَلٍة، قَاَل: َأَما قَاَل: نـَعَ   -َصلهى اَّلله ُر َساَعٍة قـُْلُت: إيّنه ْم، هيَي آخي
ْعَت  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأنه َرُسوَل اَّللهي  -َأْو َأَما بـََلَغَك   -َسَي  ٍة« ". قَاَل: " »َمني انـَْتَظَر الصهاَلَة فـَُهَو يفي َصاَل  -َصلهى اَّلله

يحي َوَلكينهُه َمْوُقوٌف.  يحي َوَحدييُث اْبني َساَلٍم يفي الصهحي  قـُْلُت: َحدييُث َأيبي ُهَريـَْرَة يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  3011 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب َأنه النهِبي قَاَل: " »إينه يفي اجْلُُمَعةي َلَساَعًة اَل يـَُوافيُقَها ُمْسليٌم    -َصلهى اَّلله
ُه« ".   َيْسَأُل اَّللهَ فييَها َخرْيًا إياله َأْعطَاُه إيايه

 ]الداراني: إسناده حسن[   َقاٌت ُكلُُّهْم.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ثِ  #
ثـَُنا َعْن َرُسولي اَّللهي  -  3014 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسَلَمَة قَاَل: َكاَن أَبُو ُهَريـَْرَة حُيَدّي أَنهُه قَاَل: " »إينه يفي اجْلُُمَعةي   -َصلهى اَّلله

ُه ". َلَساَعًة اَل يـَُوافيُقَها ُمْسليٌم ُهَو   ُيَصلّيي َيْسَأُل اَّللهَ َخرْيًا إياله آَتُه إيايه
ْئُت َأابَ  َ أَبُو ُهَريـَْرَة قـُْلُت: َواَّللهي َلَقْد جي  َسعييٍد َفَسأَْلُتُه َعْن َهذيهي السهاَعةي إيْن َيُكْن  قَاَل: َوقـَلهَلَها أَبُو ُهَريـَْرَة بيَيديهي قَاَل: فـََلمها تـُُويفّي

نْـ  نُي الهيتي َأرَاكَ عيْنَدُه مي نَي فـَُقْلُت: اَي َأاَب َسعييٍد َما َهذيهي اْلَعَراجي ُتُه فـََوَجْدتُُه يـَُقوّيُم َعَراجي نُي َجَعَل  َها َعَلٌم فَأَتـَيـْ  تـَُقوّيُم؟ قَاَل: َهذيهي َعَراجي
ُ لََنا فييَها بـَرََكًة، َكاَن َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسله  -اَّلله َا، فـََرَأى ُبَصاقًا يفي    -َم َصلهى اَّلله َا، َفُكنها نـَُقوّيُمَها َوَنَْتييهي ُبي حيُيبـَُّها َويـََتَخصهُر ُبي

نيي َفَحكهُه َوقَاَل: " إيَذا َكاَن َأَحدُُكْم يفي َصاَلتي  دي َويفي َيديهي ُعْرُجوٌن ميْن تيْلَك اْلَعَراجي َلةي اْلَمْسجي إينه رَبهُه َأَماَمُه  هي َفاَل يـَْبُصَقنه َأَماَمُه فَ قيبـْ
 ْو نـَْعليهي.َوْليَـْبُصْق َعْن َيَساريهي َأْو حَتَْت َقَدميهي "، قَاَل: مثُه قَاَل َسرييٌح فَإيْن مَلْ جيَيْد َمْبَصًقا َففيي ثـَْوبيهي أَ 

 ُّ َلةي فـََلمها َخَرَج النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى ا  -قَاَل: مثُه َهاَجتي السهَماُء ميْن تيْلَك اللهيـْ َرةي بـََرَقْت بـَْرَقًة فـََرَأى   -َّلله ليَصاَلةي اْلعيَشاءي اْْلخي
ةي َقلييٌل فََأْحبَـْبُت َأْن َأْشَهَدَها  قـََتاَدَة ْبَن النـُّْعَماني فـََقاَل: " َما السَُّرى اَي قـََتاَدُة؟ " قَاَل: َعليْمُت اَي َرُسوَل اَّللهي َأنه َشاهيَد الصهاَل 

يُء َلَك َأَماَمَك َعْشًرا َوَخْلَفَك  اَل: "فَإيَذا َصلهْيَت فَاثـُْبْت َحَّته َأُمره بيَك"، فـََلمها اْنَصَرَف َأْعطَاُه اْلُعْرُجوَن قَاَل: "ُخْذ َهَذا َفَسُيضي قَ 
ْبَل َأْن تـََتَكلهَم فَإينهُه َلَشْيطَاٌن "، قَاَل: فـََفَعَل فـََنْحُن َنُيبُّ  َعْشًرا، فَإيَذا َدَخْلَت اْلبَـْيَت َورَأَْيَت َسَواًدا يفي زَاوييَةي اْلبَـْيتي فَاْضريْبُه قَـ 

نَي ليَذليَك.   َهذيهي اْلَعَراجي
  -: َسأَْلَنا َرُسوَل اَّللهي ْلٌم فييَها؟ فـََقالَ قَاَل: قـُْلُت: اَي َأاَب َسعييٍد إينه َأاَب ُهَريـَْرَة َحدهثـََنا َعني السهاَعةي الهيتي يفي اجْلُُمَعةي فـََهْل عيْنَدَك عي 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َلَة اْلَقْدري« ".  -َصلهى اَّلله يُت لَيـْ يتـَُها َكَما أُْنسي َها فـََقاَل: " إييّني ُكْنُت ُأْعليْمتـَُها مثُه أُْنسي  َعنـْ
، َوَحدييُث َأيبي َسعييٍد يفي َحكّي ا يحي  ْلُبَصاقي أَْيًضا.قـُْلُت: َحدييُث َأيبي ُهَريـَْرَة يفي الصهحي

: ميْن عيْندي َأيبي َسعييٍد  -َأمْحَُد َواْلبَـزهاُر بيَنْحويهي َوزَاَد: مثُه »َخَرْجُت ميْن عيْنديهي  َرَواهُ  ّي  -يـَْعني َحَّته أَتـَْيُت َداَر رَُجٍل ميْن َأْصَحابي النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ه قَاَل: قـُْلُت: َهَذا رَجُ  -َصلهى اَّلله َب النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ٌل َقْد قـََرَأ التـهْورَاَة َوَصحي قَاَل: َفَدَخْلُت   -َصلهى اَّلله

ْيني َعْن َهذيهي السهاَعةي الهيتي َكاَن َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعَلْيهي فـَُقْلُت: َأْخربي  يـَْومي اجْلُُمَعةي؟  يـَُقوُل فييَها َما يـَُقوُل يفي  -َصلهى اَّلله
ُ آَدَم يـَْوَم اجْلُُمَعةي َوَأْسَكَنُه اجْلَنهَة يـَْوَم اجْلُُمَعةي َوَأْهَبطَُه إيىَل اأْلَْرضي   يـَْوَم اجْلُُمَعةي َوتـََوفهاُه يـَْوَم اجْلُُمَعةي، َوُهَو اْليَـْوُم قَاَل: نـََعْم، َخَلَق اَّلله

ه  الهذيي تـَُقوُم فييهي السهاَعُة، َوهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َي آَخُر َساَعٍة ميْن يـَْومي اجْلُُمَعةي قَاَل: قـُْلُت: أََلْسَت تـَْعَلُم َأنه النهِبي قَاَل:   -َصلهى اَّلله
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -" يفي َصاَلٍة؟ " قَاَل: َأَوَلْسَت تـَْعَلُم َأنه النهِبي  َر َصاَلًة فـَُهَو يفي َصاَلٍة« ". قَاَل: " َمني انـَْتظَ  -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
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ه  -  3022 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد »َأنه النهِبي اجْلُُمَعةي امل تـَْنزييُل  َكاَن يـَْقَرأُ يفي َصاَلةي الصُّْبحي يـَْوَم   -َصلهى اَّلله
( يُديمُي َذليَك«.  ْنَساني  السهْجَدُة َو )َهْل أََتى َعَلى اإْلي
 قـُْلُت: ُهَو عيْنَد اْبني َماَجْه َخاَل قـَْوَلُه: يُديمُي َذليَك. 

ِغيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح خَل قوله "يديم ذلك"[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  3048 َر اْلُمْسليمينَي؛   -َصلهى اَّلله : " ُمَعاشي قَاَل يفي مُجَُعٍة ميَن اجْلَُمعي

« ".إينه َهَذا يـَْوٌم َجَعَلُه  َواكي لسّي ُلوا َوَعَلْيُكْم ابي ُ َلُكْم عييًدا فَاْغَتسي  اَّلله
ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ

 ُمَعةي«. َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »ميَن السُّنهةي اْلُغْسُل يـَْوَم اجلُْ  -  3053
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْلَماَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  3059 : " »اَي َسْلَماُن َهْل َتْدريي َما يـَْوُم اجْلُُمَعةي؟ " قـُْلُت:  -َصلهى اَّلله
ُثَك َعْن يـَْومي اجْلُُمَعةي: َما ميْن ُمْسليٍم يَـ ُهَو الهذيي  ُ فييهي أَبُوَك َأْو أَبـََوْيَك قَاَل: " اَل، َوَلكيْن ُأَحدّي َتَطههُر َويـَْلَبُس َأْحَسَن ثيَيابيهي  مَجََع اَّلله

َماُم مثُه ُيَصلّيي إياله َكاَنْت َكفهارًَة َلُه َويـََتطَيهُب ميْن طييٍب، إيْن َكاَن هَلُْم طييٌب َوإياله فَاْلَماُء، مثُه َيَِْتي اْلَمسْ  ُت َحَّته خَيُْرَج اإْلي َد فـَيـُْنصي جي
َنُه َوَبنْيَ اجْلُُمَعةي اأْلُْخَرى َما اْجُتنيَبتي اْلَمْقتَـَلُة َوَذليَك الدهْهُر ُكلُُّه« ".   بـَيـْ

 قـُْلُت: َرَوى النهَسائييُّ بـَْعَضُه. 
 ]الداراني: إسناده صحيح[  ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْلَماَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  3060 ُ َوَرُسولُُه  -َصلهى اَّلله : " »اَي َسْلَماُن َما يـَْوُم اجْلُُمَعةي؟ " قـُْلُت: اَّلله
َع أَبُوَك َأْو أَبـََوْيَك« ". َأْعَلُم، َثاَلًًث قَاَل َسْلَما  ُن: " يـَْوُم اجْلُُمَعةي فييهي مجُي

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َفَذَكَر َنْحَوُه َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  3063 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة َعني النهِبي اجْلُُمَعةي لََيُسلُّ اخْلَطَااَي ميْن ُأُصولي  قَاَل: " »إينه اْلُغْسَل يـَْوَم  -َصلهى اَّلله

اَلاًل« ".   الشهْعري اْنسي
 ([ ]ممدوح: منكر[ 432]اْللباني: ضعيف )ضعيف الترغيب:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َعْوٍف قَاَل: »افْـتَـَقَد َرُسوُل اَّللهي  -  3095 رَُجاًل ميْن َأْصَحابيهي فـََقاَل: " أَْيَن   -َصلهى اَّلله
ْئُت َوَقْد ثـَبَ  َت النهاُس َفَكريْهُت َأْن َأخَتَطهى ريقَاَب النهاسي قَاَل: "  ُكْنَت فَإييّني مَلْ َأَرَك، َأمَلْ َتْشَهدي الصهاَلَة؟ " قَاَل: بـََلى، َوَلكينّي جي

 بـََلى« ". 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

3102  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: »َكاَن النهِبي َها خَيُْطُب ُكله مُجَُعٍة َحَّته َأَتُه   -َصلهى اَّلله يـَُقوُم إيىَل َخَشَبٍة يـَتَـوَكهأُ َعَليـْ
ًئا إيَذا قـََعْدَت َعَلْيهي ُكْنتَ  ْئَت َجَعْلُت َلَك َشيـْ ْنرَبُ فـََلمها رَُجٌل ميَن الرُّومي َوقَاَل: إيْن شي  َكأَنهَك قَائيٌم قَاَل: " نـََعْم " قَاَل: َفُجعيَل َلُه اْلمي

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َجَلَس َعَلْيهي َحنهتي اخْلََشَبُة َحنينَي النهاَقةي َعَلى َوَلديَها َحَّته نـََزَل النهِبي َها فـََلمها َكاَن مي   -َصلهى اَّلله َن فـََوَضَع َيَدُه َعَليـْ
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلَغدي فـََرأَيـْتـَُها َقْد ُحوّيَلْت فـَُقْلَنا: َما َهَذا؟ قَاَل: َجاَء النهِبي  َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َفَحوهُلوَها«. -َصلهى اَّلله

َياقيهي.  يحي بيَغرْيي سي َابيٍر َحدييٌث يفي الصهحي  قـُْلُت: جلي
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 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ْنرَبي أَْيًضا. َابيٍر َأَحادييُث يفي اْلمي  َوَتَِْتي جلي

ه  -  3109 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة »َأنه النهِبي دي فـَلَ   -َصلهى اَّلله ذْعي اْلَمْسجي ْنرَبَ َحنه اجلْيذُْع  َكاَن خَيُْطُب إيىَل جي مها َصَنَع اْلمي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إيلَْيهي فَاْعتَـنَـَقُه النهِبي                                                              َفَسَكَن«. -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ّي  -  3116 ُع َمَع النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »ُكنها جُنَمّي ُع فـََنقييُل«. -َصلهى اَّلله  مثُه نـَْرجي

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
3127  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َخطَبَـَنا النهِبي : َمََّت   -َصلهى اَّلله ُيبٍَّ يـَْوَم مُجَُعٍة َفذََكَر ُسورًَة فـََقاَل أَبُو َذرٍّ ألي

ه أُْنزيَلْت َهذيهي السُّورَُة؟ فََأْعَرَض َعْنُه فـََلمها اْنَصَرَف قَاَل: َما َلَك ميْن َصاَلتيَك إياله َما َلَغْيَت، َفَسأَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َل النهِبي َصلهى اَّلله
 "َصَدَق« ". فـََقاَل:   -
َن التِ ْرِمِذيُّ َحِديَثُه َوِفيِه اْخِتََلٌف. # ُد ْبُن َعْمٍرو ]َو[ َقْد َحسَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِفيِه ُمَحمَّ

3129  -  ُّ ْرَداءي قَاَل: »َكاَن النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده مي اَّللهي، مثُه قـََرَأ ُسورًَة   -َصلهى اَّلله ايه خَيُْطُب يـَْوَم اجْلُُمَعةي َفذَكهَراَن ِبَي
ْرَداءي ُأيَبه ْبَن َكْعٍب فـََقاَل: َمََّت أُْنزيَلْت َهذيهي  اْنَصَرُفوا   السُّورَُة فَإييّني مَلْ َأَْسَْعَها إياله اْْلَن؟ فََأَشاَر إيلَْيهي َأني اْسُكْت، فـََلمها فـََغَمَز أَبُو الده

ه  ْرَداءي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل ُأيَبٌّ: لَْيَس َلَك ميْن َصاَلتيَك إياله َما َلَغْوَت، فََأْخرَبَ أَبُو الده َا قَاَل ُأيَبٌّ فـََقاَل: " َصَدَق   -َصلهى اَّلله مبي
 ُأيَبٌّ« ". 
ْرَداءي َوَأيبي َذرٍّ قَااَل: »قـََرَأ َرُسوُل اَّللهي   -  3130 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي الده ْنرَبي«، قَاَل: َفذََكَر   -َصلهى اَّلله يـَْوَم اجْلُُمَعةي َعَلى اْلمي

 احْلَدييَث.
مَ  ْرَداءي الهذيي قـَْبَل َهَذا تـََقدهَم َأنه اإْلي  .اَم َأمْحَدَ قـُْلُت: َحدييُث َأيبي الده

ا إِ  #  ْرَداِء َوَذَكَر َبْعَدُه ِإْسَنادا ، َوَلِكنَّ الطََّبَراِنيَّ َرَوى َهَذا َعْن َأِبي الدَّ ْرَداِء َوَأِبي َذرٍ  َقاَل: َفَذَكَر اْلَحِديَث، َوِإْسَناُدُهَما  َرَواُه ُهَو َوالطََّبَراِنيُّ َلى َأِبي الدَّ
ِحيِح.  ممدوح: ضعيف جدا بهذا السياق[ ] ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  َعني اْبني َعبهاسٍ َويفي اْلبَـزهاري  -  3138 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه النهِبي نَـُهَما    -َصلهى اَّلله ُل بـَيـْ َكاَن خَيُْطُب يـَْوَم اجْلُُمَعةي ُخْطبَـَتنْيي يـَْفصي
 ِبييْلَسٍة«. 

ِحيِح. #  ]ممدوح: صحيح[  َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ
َماُم ْبُن ثـَْعَلَبَة إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  3147 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َجاَء ضي فـََقاَل: َأاَل َأْرقييَك اَي حُمَمهُد؟   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َنا َو ]ميْن[ َسيّيَئاتي  -َصلهى اَّلله َّللهي ميْن ُشُروري أَنـُْفسي :« احْلَْمُد َّلليهي ََنَْمُدُه َوَنْسَتعييُنُه، َونـَُعوُذ ابي
ُ َفاَل  ُ َوَأنه حُمَمهًدا َعْبُدُه َورَ َأْعَماليَنا، َمْن يـَْهديهي اَّلله ُسولُُه، قـُْلُت:   ُمضيله َلُه، َوَمْن ُيْضليْل َفاَل َهاديَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله

ْبني َعبهاٍس َحدييٌث يفي قيصهةي  ُ َوالي َماٍد  َفذََكَر احْلَدييَث َوَيَِْتي بيُطوليهي يفي َمَناقيبيهي إيْن َشاَء اَّلله لدهالي  -ضي ْلمييمي   -ابي يحي َوَهَذا ابي يفي الصهحي
-                                                                                                                  
 [ . ]الداراني: إسناده صحيح َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللهي  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  -  3150  "  فـََقاَل: " َأمها بـَْعُد«   -َصلهى اَّلله



65 
 

 . ]ممدوح: صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ  #
ّي  -  3176 ْعُت َعمّيي حُيَدّيُث َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن حُمَمهدي ْبني َعْبدي الرهمْحَني قَاَل: َسَي َع   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َمْن َسَي

َع النّيَداَء فـََلْم َيَْتي -َأْو مَلْ جيُيْب   -جْلُُمَعةي فـََلْم َيَْتي النّيَداَء يـَْوَم ا َع النّيَداَء َومَلْ َيَْتي -َأْو مَلْ جيُيْب  -، مثُه َسَي َأْو مَلْ جيُيْب   -، مثُه َسَي
-  ُ                                                                     َعَلى قـَْلبيهي، َفُجعيَل قـَْلَب ُمَنافيٍق« "   -َعزه َوَجله  -طََبَع اَّلله
ِد بْ  # ْحَمِن ُهَو اْبُن َسْعِد ْبِن ُزَراَرَة َوالرَّاِوي َلُه َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّ ْحَمِن ُشْعَبُة َواْخُتِلَف َعَلْيِه ِفيِه، َفَرَواُه َعْنُه  ِن َعْبِد الرَّ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوُمَحمَّ

ْحَمنِ  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ يُّ َوالنَّْضُر ْبُن ُشَمْيٍل َعْن ُشْعَبَة َعْن ُمَحمَّ ِه، َوَرَواُه َأُبو ِإْسَحاَق اْلَفَزاِريُّ َعْن ُشْعَبَة عَ  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلُجدِ  ْن  َعْن َعمِ 
ْحَمِن َعِن اْبِن َأِبي َأْوَفى َكَما َسَيْأِتي، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاتٌ  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ  . ]الداراني: إسناده صحيح[. ُمَحمَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك َعْن َرُسولي اَّللهي  -  3181 َتهينَيه َأقْـَواٌم َيْسَمُعوَن النّيَداَء يـَْوَم   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »لَيَـنـْ
ُ َعَلى قـُُلوُبييْم مثُه لََيُكونُنه ميَن اْلغَافيلينَي« "                                                                  اجْلُُمَعةي مثُه اَل َيَُْتوَنَا َأْو لََيْطبَـَعنه اَّلله

 (: صحيح لغيره[ 730. ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]صحيح الترغيب )اُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ َروَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َأْوَصايني َخلييليي  -  3188 ْفٍر َواَل َحَضٍر؛ نـَْوٍم َعَلى   -َصلهى اَّلله بيَثاَلٍث اَل َأَدُعُهنه يفي سي

ٍم ميْن ُكلّي َشْهٍر، َورَْكَعَتنْيي بـَْعَد اجْلُُمَعةي، مثُه إينه َأاَب ُهَريـَْرَة َجَعلَ  َيامي َثاَلثَةي َأايه  بـَْعَد رَْكَعَتنْيي بـَْعَد اجْلُُمَعةي رَْكَعيتي الضَُّحى« َوْتٍر، َوصي
يحي َخاَل قـَْوَلُه: َورَْكَعَتنْيي بـَْعَد اجْلُُمَعةي قـُْلتُ    #                                                                       : ُهَو يفي الصهحي

 . ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقونَ 
لدهاري ميْن َأْصبَـَهاَن َوَما ُبييْم يـَْوَمئيٍذ َكبيرُي   -  3198 يّي َأنه َأاَب ُموَسى َكاَن ابي َخْوٍف، َوَلكيْن َأَحبه َأْن  َوَعْن َأيبي اْلَعاليَيةي الرّياَيحي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -يـَُعلّيَمُهْم ديينَـُهْم َوُسنهَة نَبييّيهيْم  اَلُح ُمْقبيَلًة َعَلى َعُدوّيَها، َوطَائيَفًة ميْن  َفَجَعَلُهْم َصفه   -َصلهى اَّلله نْيي؛ طَائيَفًة َمَعَها السّي
لهذييني يـَُلونَُه رَْكَعًة مثُه َنَكُصوا َعَلى َأْداَبريهيْم َحَّته قَاُموا َمَقاَم اْْلَخرييَن يـَتَ  ى ُبييْم  َخلهُلوَنُْم َحَّته قَاُموا َورَاَءُه َفَصله َورَائيَها َفَصلهى، ابي

 َعَلى بـَْعٍض فـََتمهْت ليْْليَمامي رَْكَعَتنْيي َوليلنهاسي رَْكَعًة ُأْخَرى مثُه َسلهَم فـََقاَم الهذييَن يـَُلونَُه َواْْلَخُروَن َفَصلُّوا رَْكَعًة رَْكَعًة، مثُه َسلهَم بـَْعُضُهمْ 
                                                                                                              رَْكَعًة رَْكَعةً 

ِحيحِ  #  . ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: صحيح[َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  3208                         مَحَْراَء«يـَْلَبُس يـَْوَم اْلعييدي بـُْرَدًة  -َصلهى اَّلله
 ([ 1279. ]اْللباني: إسناده جيد )السلسلة الضعيفة: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #

 َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »ميَن السُّنهةي َأْن َتْطَعَم قـَْبَل َأْن خَتُْرَج َوَلْو بيَتْمَرٍة«   -  3211
نَِّة َأْن ََل َتْخُرَج َيْوَم اْلفِ  # َدَقَة َوَتْطَعَم َشْيئاا َقْبَل َأْن َتْخُرَج َوِإْسَناُد  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر َوَلْفُظُه: ِمَن السُّ ْطِر َحتَّى ُتْخِرَج الصَّ

ُ   -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 3228. ]الداراني: إسناده صحيح[اِر َمْن َلْم َأْعِرْفهُ الطََّبَراِنيِ  َحَسٌن َوِفي ِإْسَناِد اْلَبزَّ  َصلهى اَّلله
لصهاَلةي قـَْبَل اخْلُْطَبةي يفي  َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر يـَْبَدُؤونَ  -َعَلْيهي َوَسلهَم       اْلعييدي«                                                                                                                    ابي

ِحيِح ِبَلْفِظ: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ  #   »َصلَّى َيْوَم النَّْحِر ُثمَّ َخَطَب«. - َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَُّ  -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوُهَو ِفي الصَّ
 ]ممدوح: صحيح بشواهده[ 

َمامي يـَْوَم اْلعييدي  -  3232                                                      َوَعْن َأيبي َمْسُعوٍد قَاَل: لَْيَس ميَن السُّنهةي الصهاَلُة قـَْبَل ُخُروجي اإْلي
 . ]ممدوح: صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #

ُ َعْنُه   -َوَعْن ََسَُرَة ْبني ُجْنُدٍب  -  3291 َي اَّلله ه  -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه النهِبي َكاَن َيْدُعو إيَذا اْسَتْسَقى: " اللهُهمه   -َصلهى اَّلله
َنا بـَرََكتَـَها َوزيينَـتَـَها َوَسَكنَـَها« ".   أَْنزيْل يفي َأْرضي

 َواْرزُقْـَنا َوأَْنَت َخرْيُ الرهازيقينَي ". َويفي ريَوايٍَة: " 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: ضعيف[  َرَواُهَما الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن َأْو َصِحيٌح. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسرْبََة ْبني َمْعَبٍد قَاَل: »رََأى َأْصَحاُب َرُسولي اَّللهي  -  3298 َسَحابًَة فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي ُكنها   -َصلهى اَّلله
 . -يـَْعني َوادياًي يـَُقاُل لَُه: بيَلْيٍل«  -ٍل "،  نـَْرُجوا َأْن َُتْطيَراَن َهذيهي السهَحابَُة فـََقاَل: " إينه َهذيهي أُميَرْت َأْن َُتْطيَر بـََليْ 

 ]ممدوح: ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ْرَداءي قَاَل: »َأْوَصايني َخلييليي   -  3301 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي الده ٍم ميْن ُكلّي َشْهٍر، َواْلَوْتري  بيَثاَلٍث:  -َصلهى اَّلله بيَصْومي َثاَلثَةي َأايه

، َورَْكَعيتَي اْلَفْجري«.   قـَْبَل النـهْومي
 أَبُو َداُوَد َخاَل قـَْوَلُه: َورَْكَعيتَي اْلَفْجري.  َرَواهُ قـُْلُت: 

ِحيِح. #  ([ ]ممدوح: صحيح بلفظ "وصَلة الضحى"[ 317ضعيف )ضعيف الترغيب:  ]اْللباني:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  3305 ، َوُقْل اَي  -َصلهى اَّلله ُ َأَحٌد تـَْعديُل ثـُُلَث اْلُقْرآني : " »ُقْل ُهَو اَّلله

 َغُب الدهْهري« ". تـَْعديُل رُبَُع اْلُقْرآني " وََكاَن يـَْقَرأُ ُبييَما يفي رَْكَعيتَي اْلَفْجري، َوقَاَل: " َهاَتني الرهْكَعَتاني فييهيَما رَ أَيُـَّها اْلَكافيُروَن 
ْميذييُّ اْلقيَراَءَة ُبييَما يفي رَْكَعيتَي اْلَفْجري.  قـُْلُت: َرَوى َلُه الرتّي

: َعْن ُمَجاِهدٍ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي  # ٍد َعِن اْبِن ُعَمَر، َوَقاَل الطََّبَراِنيُّ  َعِن اْبِن ُعَمَر َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى اْلَكِبيِر َوَأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه َوَقاَل: َعْن َأِبي ُمَحمَّ
 ]الداراني: إسناده فيه متروك، والحديث صحيح[   ِثَقاٌت.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني مُحَْيٍد َعْن أَبييهي َعْن َجدّيهي َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  3327 ريي   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َصاَلُة اهْلَجي
ريي فـََقاَل: إيذَ  « " َفَسأَْلُت َعْبَد الرهمْحَني ْبَن مُحَْيٍد َعني اهْلَجي ْثُل َصاَلةي اللهْيلي  ا زَاَلتي الشهْمُس.مي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ّي  -  3350 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة َعني النهِبي نَي َتْطُلُع  -َصلهى اَّلله َا َتْطُلُع قَاَل: " اَل ُتَصلُّوا حي نَي َتْسُقُط فَإينه الشهْمُس َواَل حي

 َبنْيَ قـَْرينَي الشهْيطَاني َوتـَْغُرُب َبنْيَ قـَْرينَي الشهْيطَاني ". 
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ِ  َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِمْن ُطُرٍق َبْعُضَها ِبَنْحِوِه، َوَقاَل ِفي َبْعِضَها: »َكا  # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َيْأُمُرَنا َأْن   -َن َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
ْيَطاَن َيِغيُب َمَعَها ِحي ُنَصلِ َي َأيَّ َساَعٍة ِشْئَنا ِمَن اللَّْيِل َوالنََّها  ْمِس َوُغُروَبَها، َوَقاَل: " ِإنَّ الشَّ َن َتِغيُب َوَيْطُلُع  ِر َغْيَر َأنَُّه َأَمَرَنا َأْن َنْجَتِنَب ُطُلوَع الشَّ

 ]الداراني: إسناده جيد[  َمَعَها ِحيَن َتْطُلُع« " َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت.
  ٍع قَاَل: »رَآيني أَبُو اْلُيْسري َوَأاَن ُأَصلّيي َصاَلَة الضَُّحى فـَنَـَهايني مثُه قَاَل: إينه َرُسوَل اَّللهي قَاَل: " اَل َوَعْن َسعييدي ْبني اَنفي  -  3353

َا َتْطُلُع يفي قـَْريَنْ َشْيطَاٍن«.  نَي تـَْرَتفيُع الشهْمُس فَإينه  ُتَصلُّوا حي
 اراني: إسناده رجاله ثقات[ ]الد  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: إينه الشهْمَس َتْطُلعُ  -  3358 نَي َتْطُلُع َبنْيَ قـَْريَنْ  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله  حي
َهى َعني الصهاَلةي عيْنَد طُُلوعي  َا، َونيْصفي النـهَهاري.  َشْيطَاٍن، قَاَل: َفُكنها نـُنـْ ، َوعيْنَد ُغُروُبي  الشهْمسي

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: اَل ُتَصلُّوا عيْنَد طُُلوعي ال -  3359 َا  َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َا، فَإينه ، َواَل عيْنَد ُغُروُبي شهْمسي

ُتْم.  ئـْ ، َصلُّوا َبنْيَ َذليَك َما شي  تـَْغُرُب َوَتْطُلُع َعَلى قـَْرني الشهْيطَاني
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  3360 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرَواُه اْلبَـزهاُر، َوَلْفظُُه: َأنه النهِبي َنَى َعني الصهاَلةي بـَْعَد اْلَعْصري َحَّته تـَْغُرَب الشهْمُس، َوبـَْعَد  -َصلهى اَّلله
  اْلَفْجري َحَّته َتْطُلَع الشهْمُس.

 ]ممدوح: صحيح[  #
ه  -  3363 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َصْفَواَن ْبني اْلُمَعطهلي السَُّلمييّي َأنه النهِبي قَاَل: " »إينه الشهْمَس إيَذا طََلَعْت قَاَرَنَا   -َصلهى اَّلله

زَاَلْت فَارَقـََها فَإيَذا َدَنْت ليْلَمغييبي قَاَرَنَا فَإيَذا َغاَبْت فَارَقـََها "  الشهْيطَاُن فَإيَذا انـَْبَسَطْت فَارَقـََها فَإيَذا َدَنْت ليلزهَوالي قَاَرَنَا فَإيَذا 
.»  فـَنَـَهى َعني الصهاَلةي يفي تيْلَك السهاَعاتي

 حيح[]الداراني: إسناده رجاله ثقات إَل أنه منقطع[ ]ممدوح: ص  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
َا ُتْكَرُه الصهاَلُة عيْنَد  َوَعْن َعْمريو ْبني دييَناٍر قَاَل: »رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر طَاَف بـَْعَد َصاَلةي الصُّْبحي َوَصلهى رَْكَعَتنْيي مثُه قَاَل:  -  3375 إيّنه

ه  َنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -طُُلوعي الشهْمسي ألي  إينه الشهْمَس َتْطُلُع َبنْيَ قـَْريَنْ َشْيطَاٍن ".قَاَل:«  -َصلهى اَّلله
 ]ممدوح: ضعيف بهذا السياق[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

3389  -   ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب قَاَل: »َكاَن النهِبي ُيَصلّيي ميَن اللهْيلي التهَطوَُّع َثَاني رََكَعاٍت   -َصلهى اَّلله
لنـهَهاري ثيْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة«.  َوابي

ِحيِح َخََل  #  ]الداراني: إسناده صحيح[   َعاِصَم ْبَن َحْمَزَة َوُهَو ِثَقٌة َثْبٌت.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
3403  -   ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َما َصلهى النهِبي  الضَُّحى إياله يـَْوَم فـَْتحي َمكهَة«.  -َصلهى اَّلله

# .  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن، َوِفي َبْعِضِهْم َكََلٌم ََل َيُضرُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »بـََعَث َرُسوُل اَّللهي  -  3406 َوَأْسَرُعوا اْلَكرهَة فـََقاَل  بـَْعثًا فََأْعَظُموا اْلَغنييَمَة  -َصلهى اَّلله

! فـََقا ْنُه َوَأْعَظَم رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللهي َما رَأَيـَْنا بـَْعثًا َقطُّ َأْسرََع َكرهًة َواَل َأْعَظَم َغنييَمًة ميْن َهَذا اْلبَـْعثي ْسرََع َكرهًة مي َل:« َأاَل ُأْخربيُُكْم ِبَي
دي َفَصلهى فييهي اْلَغَداَة مثُه َعقهَب بيَصاَلةي الضهْحَوةي فـََقدْ َغنييَمًة؟ رَُجٌل تـََوضهَأ )يفي بـَْيتي   َأْسرََع  هي( فََأْحَسَن اْلُوُضوَء مثُه َعَمَد إيىَل اْلَمْسجي

 َوَأْعَظَم اْلَغنييَمَة ". 
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ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  3413 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني النـهوهاسي ْبني ََسَْعاَن قَاَل: َسَي ُ  -َصلهى اَّلله :  -َعزه َوَجله  -يـَُقوُل: " »قَاَل اَّلله

َرُه« ".  َزنه ميْن َأْرَبعي رََكَعاٍت يفي َأوهلي النـهَهاري َأْكفيَك آخي  اْبَن آَدَم اَل تـَْعجي
 ]ممدوح: صحيح[   الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه  #

ه  -  3426 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُجَبرْيي ْبني ُمْطَعٍم أَنهُه »رََأى النهِبي  ُيَصلّيي الضَُّحى«.  -َصلهى اَّلله
 ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َهانيٍئ قَاَلْت: »َلمها َكاَن يـَْوُم فـَْتحي َمكهَة َدَعا َرُسوُل اَّللهي  -  3428 َاٍء َوَسرَتَْت أُمُّ َهانيٍئ   -َصلهى اَّلله مبي
 ى الضَُّحى َأْرَبَع رََكَعاٍت.َوأُمُّ ُسَلْيٍم أُمه أََنسي ْبني َماليٍك مبييْلَحَفٍة« مثُه َدَخَل بـَْيَت أُمّي َهانيٍئ َفَصله 

ِحيِح َحِديٌث َغْيُرُه. #  ]الداراني: إسناده منقطع[ ]ممدوح: منكر[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت َوَلَها ِفي الصَّ
ه  -  3429 َها »َأنه النهِبي ُ  -َوَعنـْ ته رََكَعاٍت«.  -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله َها يـَْوَم اْلَفْتحي َفَصلهى الضَُّحى سي  َدَخَل َعَليـْ

َها ثَ  # ِحيِح: َأنَُّه َصَلَّ  ]الداراني: إسناده جيد[   َماِن َرَكَعاٍت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن َوَلَها َحِديٌث ِفي الصَّ
ّي  -  3474 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي َمْسُعوٍد ُعْقَبَة ْبني َعْمٍرو »َعني النهِبي أَنهُه َكاَن يُوتيُر ميْن َأوهلي اللهْيلي َوَأْوَسطيهي  -َصلهى اَّلله

ريهي«.  َوآخي
: َفَأيُّ َذِلَك َفَعَل َكاَن َصَواباا.َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَ  # ]ممدوح:   ]الداراني: إسناده ضعيف[ ْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َزاَد الطََّبَراِنيُّ

 صحيح[ 
ه  -  3489 ّي »َأنه رَُجاًل أََتى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اأْلََغرّي اْلُمَزيني ه اَّللهي إييّني َأْصَبْحُت َومَلْ ُأوتيْر، فـََقاَل:   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: اَي َنِبي

ه اَّللهي إييّني َأْصَبْحتُ  للهْيلي "، فـََقاَل: اَي َنِبي َا اْلويتْـُر ابي  َومَلْ ُأوتيْر قَاَل: " فََأْوتيْر«.  " إيّنه
# .  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن َوِإْن َكاَن ِفي َبْعِضِهْم َكََلٌم ََل َيُضرُّ

ُعُد فـَُقْلُت: َواَّللهي َما  َوَعْن ُمَطرّيٍف قَاَل: قـََعْدُت إيىَل نـََفٍر ميْن قـَُرْيٍش َفَجاَء رَُجٌل َفَجَعَل ُيَصلّيي َويـَرَْكُع َوَيْسُجُد َواَل يـَقْ  -  3502
وُل َلُه؟ قَاَل: فـَُقْمُت فـَُقْلُت: اَي َعْبَد اَّللهي َما َأرَاَك  َأَرى َهَذا َيْدريي يـَْنَصريُف َعَلى َشْفٍع َأْو َعَلى ويْتٍر فـََقاُلوا: َأاَل تـَُقوُم إيلَْيهي فـَتَـقُ 

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -تـَْنَصريُف َعَلى َشْفٍع َأْو َعَلى ويْتٍر قَاَل: َوَلكينه اَّللهَ َيْدريي، َوَسَي يـَُقوُل: " »َمْن َسَجَد   -َصلهى اَّلله
َا َدرََجًة« " فـَُقْلُت: َمْن أَْنَت؟ فـََقاَل: أَ  َّلليهي َسْجَدًة َكَتبَ  َا َعْنُه َخطييَئًة َورََفَع َلُه ُبي َا َحَسَنًة َوَحطه ُبي ُ َلُه ُبي بُو َذرٍّ فـََرَجْعُت إيىَل  اَّلله

ُ ميْن ُجَلَساءي َشرٍّ َأَمْرَُتُويني َأْن ُأَعلّيَم رَُجاًل ميْن  ّي َأْصَحايبي فـَُقْلُت: َجَزاُكُم اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْصَحابي النهِبي  . -َصلهى اَّلله
ُتُه يُطييُل اْلقيَياَم َويُْكثيُر الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد َفذََكْرُت َذليَك َلُه فـََقاَل: َما أََلوْ  َن، َرُسوُل اَّللهي َويفي ريَوايٍَة: فـََرأَيـْ ُ  -ُت َأْن ُأْحسي َصلهى اَّلله

َا َخطييَئٌة« ". -َعَلْيهي َوَسلهَم  َا َدرََجًة َوُحطه َعْنُه ُبي  يـَُقوُل: " »َمْن رََكَع رَْكَعًة َأْو َسَجَد َسْجَدًة رُفيَع ُبي
ِحيِح، َوَرَواُه الطََّبرَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ْوَسِط.اِنيُّ ِفي اْْلَ َرَواُه ُكلَُّه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه ِبَأَساِنيَد، َوَبْعُضَها ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي   -  3506 ُب َهَذا اْلَقرْبي؟ " فـََقاُلوا:   -َصلهى اَّلله َمره بيَقرْبٍ فـََقاَل: " َمْن َصاحي
 بَقييهةي ُدنـَْياُكْم« ". ُفاَلٌن فـََقاَل: " رَْكَعَتاني َأَحبُّ إيىَل َهَذا ميْن 

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  3518 َصاَلةي النـهَهاري َكَفْضلي : " »َفْضُل َصاَلةي اللهْيلي َعَلى -َصلهى اَّلله
رّي َعَلى َصَدَقةي اْلَعاَلنيَيةي« ".   َصَدَقةي السّي

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َتذَكهْرُت قيَياَم اللهْيلي فـََقاَل بـَْعُضُهْم: إينه َرُسوَل اَّللهي  -  3526 قَاَل: "   -َصلهى اَّلله

 نيْصَفُه، ثـُُلَثُه، رُبـَُعُه، فـََواَق َحْلبي اَنَقٍة، فـََواَق َحْلبي َشاٍة« ". 
ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، وَ  #  ]الداراني: إسناده رجاله رجال الصحيح إَل أنه منقطع[ ]ممدوح: ضعيف[  ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  3536 ْرَداءي َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده ُ َوَيْضَحُك إيلَْيهيْم  -َصلهى اَّلله ُر ُبييُم:  قَاَل: " »َثاَلثٌَة حيُيبـُُّهُم اَّلله َوَيْستَـْبشي
هي َّلليهي تـََعاىَل فَإيمها َأْن يـُْقَتَل َوإيمها َأْن يـَْنُصرَ  ُ َوَيْكفيَيُه، فـَيَـُقوُل: اْنظُُروا إيىَل َعْبديي  الهذيي إيَذا اْنَكَشَفْت فيَئٌة قَاَتَل َورَاَءَها بينَـْفسي ُه اَّلله

هي!؟ َوالهذيي لَ  ٌ َحَسٌن فـَيَـُقوُم ميَن اللهْيلي َيَذُر َشْهَوَتُه َوَيْذُكُريني َوَلْو َشاَء رََقَد،َهَذا َكْيَف َصرَبَ يلي بينَـْفسي   ُه اْمَرَأٌة َحَسَنٌة َوفيَراٌش َلنيّي
رًّا«   ". َوالهذيي إيَذا َكاَن يفي َسَفٍر وََكاَن َمَعُه رَْكٌب َفَسهيُروا مثُه َهَجُعوا فـََقاَم ميَن السهَحري يفي َضرهاَء سي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأنه َرُسوَل اَّللهي  -وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة  -َوَعْن يَزييَد ْبني اأْلَْخَنسي  -  3544 قَاَل: " »اَل تـََناُفَس   -َصلهى اَّلله
ُ قـُْرآاًن فـَُهَو يـَُقوُم بيهي آاَنَء اللهْيلي َوالنـهَهاري َويـَتهبيُع َما في بـَْينيُكْم  يهي فـَيَـُقوُل رَُجٌل: َلْو َأنه اَّللهَ َأْعطَايني َما  إياله يفي اثـْنَـَتنْيي: رَُجٌل َأْعطَاُه اَّلله

ْثَل تيْلَك« ". َأْعَطى ُفاَلاًن فََأُقوُم بيهي َكَما يـَُقوُم بيهي، َورَُجٌل َأْعطَاُه اَّللهُ    َمااًل فـَُهَو يـُْنفيُق َويـََتَصدهُق فـَيَـُقوُل رَُجٌل مي
 ]الداراني: إسناده حسن، والحديث يصح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  3545 ُ اْلُقْرآَن -اَّلله : " »اَل َحَسَد إياله يفي اثـْنَـَتنْيي: رَُجٌل آَتُه اَّلله
َ َهَذا َلَفَعْلُت َكَما ْثَل َما ُأوِتي ُلوُه آاَنَء اللهْيلي َوآاَنَء النـهَهاري فـَُهَو يـَُقوُل: َلْو ُأوتييُت مي  َمااًل فـَُهَو يـُْنفيُقُه فـََعَل، َورَُجٌل آَتُه اَّللهُ  فـَُهَو يـَتـْ

َ َهَذا َلَفَعْلُت َكَما يـَْفَعُل« ".  ْثَل َما ُأوِتي  يفي َحقّيهي فـَُهَو يـَُقوُل: َلْو ُأوتييُت مي
ِحيِح َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه. #  ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي َوَعْن َجا -  3556 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بيٍر قَاَل: »قَاَل رَُجٌل ليلنهِبي َهاُه  -َصلهى اَّلله : إينه ُفاَلاًن ُيَصلّيي فَإيَذا َأْصَبَح َسَرَق قَاَل: " َسيَـنـْ
 َما يـَُقوُل«. 

 ]ممدوح: صحيح[ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  3560 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَنْت َمْواَلٌة ليلنهِبي َا   -َصلهى اَّلله َتُصوُم النـهَهاَر َوتـَُقوُم اللهْيَل َفقييَل َلُه: إينه

ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -َتُصوُم النـهَهاَر َوتـَُقوُم اللهْيَل فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   رهُة إيىَل َفرْتٍَة َفَمْن َكاَنْت  - َصلهى اَّلله رهًة َوالشّي : " إينه ليُكلّي َعَمٍل شي
 َفرْتَتُُه إيىَل ُسنهيتي فـََقدي اْهَتَدى َوَمْن َكاَنْت َفرْتَتُُه إيىَل َغرْيي َذليَك فـََقْد َضله« ". 

ِحيِح. #  ]ممدوح: صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  -  3563 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجْعَدَة ْبني ُهَبرْيََة قَاَل: »ذُكيَر ليلنهِبي َمْوىًل ليَبني َعْبدي اْلُمطهليبي ُيَصلّيي َواَل يـََناُم   -َصلهى اَّلله

رهٍة َفرْتٌَة َفَمْن َتُكْن َفرْتَتُُه إيىَل السُّنهةي فـََقدي  َوَيُصوُم َواَل يـُْفطيُر فـََقاَل: " َأاَن ُأَصلّيي َوَأاَنُم َوَأُصوُم َوأُْفطيُر، ليُكلّي َعَملٍ  رهٌة َوليُكلّي شي  شي
 اْهَتَدى َوَمْن َتُكْن إيىَل َغرْيي َذليَك فـََقْد َضله« ". 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ّي  -  3565 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ َعني النهِبي َا ُتطييُقوَن فَإينه اَّللهَ اَل   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َعَلْيُكْم ميَن اْلَعَملي مبي
 مَيَلُّ َحَّته ََتَلُّوا« ". 

 راني: إسناده حسن[ ]الدا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  3574 هي َجرييٌر َمْعُقوٌد  -َصلهى اَّلله : »َما ميْن ذََكٍر َواَل أُنـَْثى إياله َوَعَلى رَْأسي

َقَظ َأَحدُُكْم َفذََكَر اَّللهَ  نَي يـَْرُقُد فَإيني اْستَـيـْ اَْنَلهْت ُعْقَدٌة فَإيَذا قَاَم فـَتَـَوضهَأ اَْنَلهْت ُعْقَدٌة فَإيَذا قَاَم إيىَل  -َعزه َوَجله  - َثاَلَث ُعَقٍد حي
 الصهاَلةي اَْنَلهْت ُعَقُدُه ُكلَُّها« ". 

ِحيِح. َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َوَزاَد: " َوَأْصَبَح َنِشيطاا َقْد َأَصاَب َخْيراا َفِإْن ُهَو َناَم ََل َيْذُكُر َّللاََّ  #   َأْصَبَح َعَلْيِه ُعَقُدُه َثِقيَلا َوِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ
 ]ممدوح: صحيح[  ]الداراني: إسناده ضعيف[

َقَظ قَاَل َلُه الشهْيطَاُن: َعَلْيَك لَْيٌل َطوييٌل اْرُقْد فـَيَـعْ  َرَواهُ وَ  ُّ يفي اأْلَْوَسطي َوزَاَد: " »َوإيني اْستَـيـْ  طَاُن َعَلْيهي اجْلَرييَر« ". قيُد الشهيْ الطهرَبَايني
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  3582 َعُث   -َصلهى اَّلله إيَذا قَاَم ميَن اللهْيلي اْستَـْنَجى َوتـََوضهَأ َواْسَتاَك مثُه يـَبـْ

 َيْطُلُب الطّييَب يفي َراَبعي نيَسائيهي«. 
 ]ممدوح: حسن[   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ّي  -  3592 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس َعني النهِبي َها إياله إبييْذنيهي َواَل تـَُقوُم ميْن   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »اَل َتََْذُن اْمَرَأٌة يفي بـَْيتي َزْوجي
َها   فـَُتَصلّيي َتَطوًُّعا إياله إبييْذنيهي« ". فيَراشي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: ضعيف بهذا السياق وصدره صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  3601 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َوَعائيَشَة »َعني النهِبي ْلقيَراَءةي  -َصلهى اَّلله أَنهُه اطهَلَع يفي بـَْيٍت َوالنهاُس ُيَصلُّوَن جَيَْهُروَن ابي

يهي، َواَل جيَْ  َا يـَُناجي ي رَبهُه فـَْليَـْنظُْر مبي «. فـََقاَل: " إينه اْلُمَصلّيَي يـَُناجي ْلُقْرآني  َهْر بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعٍض ابي
ُد ْبُن َعْمٍرو َوِفيِه َكََلٌم ِمْن ُسوِء ِحْفِظِه. # ]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ممدوح: تالف بهذا اْلسناد،   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه ُمَحمَّ

 والمرفوع منه صحيح[ 
ّي  -  3611 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َفَضاَلَة ْبني ُعبَـْيٍد َوَتَييٍم الدهارييّي َعني النهِبي َلٍة   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َمْن قـََرَأ َعْشَر آاَيٍت يفي لَيـْ

نـَْيا َوَما فييَها، فَإيَذا َكاَن يـَْوُم اْلقي  : اقْـَرْأ َواْرَق بيُكلّي آيٍَة  -َعزه َوَجله  -َياَمةي يـَُقوُل رَبَُّك  ُكتيَب َلُه قيْنطَاٌر، َواْلقيْنطَاُر َخرْيٌ ميَن الدُّ
ْنُه يـَُقوُل رَبَُّك  ري آيٍَة مي َتهيَي إيىَل آخي ليْلَعْبدي: اْقبيْض، فـَيَـُقوُل اْلَعْبُد بيَيديهي: اَي َربّي أَْنَت َأْعَلُم يـَُقوُل:   -َعزه َوَجله  -َدرََجًة َحَّته يـَنـْ

َذيهي ا َذيهي النهعييُم« ". هلي  خْلُْلُد َوهلي
اِميِ يَن َوِهَي َمْقُبوَلٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِفيِه ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش َوَلِكنَُّه ِمْن ِرَواَيِتِه َعِن ال # ]اْللباني: حسن )صحيح  شَّ

 ([ 638الترغيب:  
ه  -  3624 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو »َأنه النهِبي ُ الصهَمُد  -َصلهى اَّلله ُ َأَحٌد اَّلله : ُقْل ُهَو اَّلله قَاَل: " َمْن قـََرَأ بي

 .»  فـََقْد قـََرَأ ثـُُلَث اْلُقْرآني
 ]ممدوح: صحيح[   ]الداراني: إسناده ضعيف[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »قَاَم َرُسوُل اَّللهي  -  3632 َفقييَل َلُه: أَلَْيَس   -َأْو َساقَاُه   -َحَّته تـََورهَمْت َقَدَماُه  -َصلهى اَّلله
ُ َلَك َما تـََقدهَم ميْن َذنْبيَك َوَما َتََخهَر؟! قَاَل: " َأَفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا؟«.  َقْد َغَفَر اَّلله

ِحيِح. #  الحديث صحيح[ ]الداراني:  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   -  3634 ُيَصلّيي َحَّته َتريَم َقَدَماُه َفقييَل َلُه: َأْي َرُسوَل اَّللهي   -َصلهى اَّلله
 تـََقدهَم ميْن َذْنبيَك َوَما َتََخهَر؟ قَاَل: " َأَفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا؟«.تـَْفَعُل َهَذا َوَقْد َجاَءَك ميَن اَّللهي َأْن َقْد َغَفَر َلَك َما 

 قـُْلُت: َرَوى النهَسائييُّ بـَْعَضُه. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  3648  َقَسَم ُسورََة اْلبَـَقَرةي يفي رَْكَعَتنْيي«. -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

3650  -  ُّ ُيَصلّيي يفي ُحْجَرتيهي َفَجاَء اَنٌس ميْن َأْصَحابيهي َفَصلهْوا بيَصاَلتيهي   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َكاَن النهِبي
َنا َمَعَك َوََنُْن َنُي  قَاَل: َفَدَخَل اْلبَـْيَت مثُه َخَرَج فـََعاَد ميَرارًا، ُكلُّ َذليَك ُيَصلّيي فـََلمها َأْصَبَح قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي  بُّ َأْن ََتُده يفي  َصلهيـْ

ََكانيُكْم َوَعْمًدا فـََعْلُت َذليَك«.   َصاَلتيَك قَاَل: " َقْد َعليْمُت مبي
ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر،، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

بي َرُسولي اَّللهي  -  3661 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني احْلَجهاجي ْبني َغزييهَة َصاحي قَاَل: حَيَْسُب َأَحدُُكْم إيَذا قَاَم ميَن اللهْيلي   -َصلهى اَّلله
َا التـهَهجُُّد: اْلَمْرُء ُيَصلّيي الصهاَلَة بـَعْ  َد رَْقَدٍة مثُه الصهاَلَة بـَْعَد رَْقَدٍة َوتيْلَك َكاَنْت َصاَلَة َرُسولي ُيَصلّيي َحَّته ُيْصبيَح أَنهُه َقْد َُتَجهَد، إيّنه

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي   . -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَلُه ِإْسَناٌد َصِحيٌح ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

هي الهذيي قُبيَض فييهي فـََقاَل:  -  3667 ي َما َأَعَمَلَك   َوَعْن يُوُسَف ْبني َعْبدي اَّللهي ْبني َساَلٍم قَاَل: أَتـَْيُت َأاَب الدهْرَداءي يفي َمَرضي اَي اْبَن َأخي
َنَك وَ  َلُة َما َكاَن بـَيـْ َبنْيَ َواليديي َعْبدي اَّللهي ْبني َساَلٍم فـََقاَل: بيْئَس َساَعُة  إيىَل َهَذا اْلبَـَلدي؟ َأْو َما َجاَء بيَك؟ قَاَل: قـُْلُت: اَل، إياله صي

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلَكذيبي َهذيهي، َسَي يـَُقوُل: " »َمْن تـََوضهأَ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء مثُه قَاَم َفَصلهى رَْكَعَتنْيي َأْو   -َصلهى اَّلله
ُن فييهيَما الرُُّكوَع َواخْلُُشوَع مثُه اْستَـْغَفَر اَّللهَ َغَفَر َلُه«.  -َسْهٌل َشكه  -َأْربـًَعا   حُيْسي

ُجوَد« "  ْكُتوَبةا َأْو َغْيَر َمْكُتوَبٍة ُيحْ َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »ُثمَّ َقاَم َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن َأْو َأْرَبعاا مَ  # ُكوَع َوالسُّ ِسُن ِفيَها الرُّ
 ([ 27546)مسند أحمد:  إسناده حسن على وهم في تسمية أحد رواته ]شعيب:  َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.

ّي  -  3674 ْبني َمْسُعوٍد يفي اْلَكبيريي َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوالي اْسَتَخاَر يفي اأْلَْمري يُرييُد َأْن َيْصنَـَعُه  »أَنهُه َكاَن إيَذا  -َصلهى اَّلله
 ." » ْرُه يلي  يـَُقوُل«: َفذََكَر ََنَْوُه إياله أَنهُه قَاَل: " »َفَخْر يلي يفي َعافيَيٍة َوَيسّي

ْلُه " َوِرَجاُل  َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَأَساِنيَد َوَزاَد ِفيِه: " »َوَأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك َوَرْحَمِتَك َفِإنَُّهَما بِ  # َيِدَك ََل َيْمِلُكَها َأَحٌد ِسَواَك« "، َوَقاَل: " َفَوفِ ْقُه ِلي َوَسهِ 
 ]ممدوح: صحيح بشواهده[  َطِريَقْيِن ِمْن ُطُرِقِه َحَسَنٌة.

ّي   -  3684 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل النهِبي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي إييّني أُرييُد َأْن   -َصلهى اَّلله
َارٍَة فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوسَ  -َأْخُرَج إيىَل اْلَبْحرييني يفي جتي  : " َصلّي رَْكَعَتنْيي«. -لهَم َصلهى اَّلله

 (: منكر[ 6236]ممدوح: ضعيف[ ]السلسلة الضعيفة )  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ّي  -  3686 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي َدَخْلَت َمْنزيَلَك َفَصلّي رَْكَعَتنْيي ََتْنَـَعانيَك َمْدَخَل  قَاَل: " »إيَذا   -َصلهى اَّلله

 السُّوءي، َوإيَذا َخَرْجَت ميْن َمْنزيليَك َفَصلّي رَْكَعَتنْيي ََتْنَـَعانيَك خَمَْرَج السُّوءي« ". 
 [ (: حسن 505]الداراني: إسناده جيد[ ]صحيح الجامع )  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ه  -  3693 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه النهِبي  َسَجَد يفي )ص(«.  -َصلهى اَّلله
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ُد ْبُن َعْمٍرو َوِفيِه َكََلٌم، َوَحِديُثُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوَأُبو َيْعَلى َوِفيِه ُمَحمَّ
ه  -  3697 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه النهِبي ُه ُسورَُة َوالنهْجمي فـََلمها بـََلَغ السهْجَدَة َسَجَد  ُكتيَبْت عيْندَ   -َصلهى اَّلله

 َوَسَجْداَن َمَعُه َوَسَجَدتي الدهَواُة َواْلَقَلُم«.
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ًدا َفقييَل َلُه: اْرَفعْ  -  3716 ُْمُجَمةي إيْنَساٍن َفَحدهَث نـَْفَسُه َفَخره َساجي  رَْأَسَك فَأَْنَت أَْنَت  َوَعْن َجابيٍر رَفـََعُه قَاَل: " َمره رَُجٌل ِبي
 َوَأاَن َأاَن ".

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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َنا َرُسوَل اَّللهي  -  3740 َا قَاَلْت: »أَتـَيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُعبَـْيَدَة ْبني ُحَذيـَْفَة َعْن َعمهتيهي فَاطيَمَة َأنه نـَُعوُدُه يفي   -َصلهى اَّلله
َقاٌء ُمَعلهٌق ََنَْوُه يـَْقطُُر َماُؤُه َعَلْيهي مميها جيَيُدُه ميْن َحرّي احْلُمهى فـَُقْلَنا: اَي َرسُ  وَل اَّللهي َلْو َدَعْوَت اَّللهَ َفَشَفاَك؟ فـََقاَل َرُسوُل نيَساٍء فَإيَذا سي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ْم مثُه الهذييَن  ْن َأَشدّي النهاسي َباَلًء اأْلَْنبيَياَء مثُه الهذييَن يـَُلوَنُْم مثُه الهذييَن يـَُلوَنُْم مثُه الهذييَن يـَُلونَُ : " إينه مي -َصلهى اَّلله
 يـَُلوَنُْم«. 

]الداراني: إسناده  اْْلَْنِبَياِء ُيَضاَعُف َعَلْيَنا اْلَبََلُء« " َوِإْسَناُد َأْحَمَد َحَسٌن. َرَواُه َأْحَمُد َواْلَطَبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه، َوَقاَل ِفيِه: " »ِإنَّا ُمَعاِشرَ  #
 جيد[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  3743 ْلُمْؤميني -َصلهى اَّلله َنةي َحَّته يـَْلَقى : " »اَل تـََزاُل اْلَباَلاَي ابي َواْلُمْؤمي
 اَّللهَ َوَما َعَلْيهي َخطييَئٌة« ". 

ُد ْبُن َعْمٍرو َوِفيِه َكََلٌم. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُمَحمَّ
ُ  -َعني اْلرَبَاءي ْبني َعازيٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  3755 : " »َما اْختَـَلَج عيْرٌق َواَل َعنْيٌ إياله بيَذْنٍب، َوَما -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

ُ َأْكثـَُر« ".   يـَْغفيُر اَّلله
ْلُت ْبُن َبْهَراَم َوُهَو ِثَقٌة ِإَلَّ َأنَُّه َكاَن ُمْرِجئاا. # ِغيِر َوِفيِه الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   -  3768 هي«.  -َصلهى اَّلله  إيَذا َعاَد اْلَمرييَض َجَلَس عيْنَد رَْأسي
ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   -  3770 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْمريو ْبني َحْزٍم قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " »َمْن َعاَد َمرييًضا َفاَل يـََزاُل يفي   -َصلهى اَّلله
َع ميْن َحْيُث َخَرَج« ". الرهمْحَةي َحَّته إيَذا قـََعَد عيْنَدُه اْسَتْشَفَع فييَها َوإيَذا قَاَم ميْن عيْنديهي َفاَل يـََزاُل   خَيُوُض فييَها َحَّته يـَْرجي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  3771 : " »َمْن َعاَد اْلَمرييَض َخاَض يفي الرهمْحَةي، فَإيَذا  -َصلهى اَّلله

 َجَلَس عيْنَدُه اْغَتَمَس فييَها« ". 
ِغيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والمتن صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوالصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  3780 إيَذا َعاَد َمرييًضا َيَضُع َيَدُه َعَلى اْلَمَكاني الهذيي َيَْمَلُ  -َصلهى اَّلله
 مثُه يـَُقوُل: " بيْسمي اَّللهي اَل ِبََْس«. 

 داراني: حديث صحيح[ ]ال  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.  #
ّي  -  3785 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل النهِبي َرْيٍ ميْن   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: َكْيَف َأْصَبْحُت؟ فـََقاَل: " ِبي

َنازًَة«.  قـَْوٍم مَلْ يـَُعوُدوا َمرييًضا، َومَلْ َيْشَهُدوا جي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  3797 ْلَعْبدي َواأْلََمةي َوإينه -َصلهى اَّلله : »اَل يـََزاُل اْلَملييَلُة َوالصَُّداُع ابي
ثْـَقاُل َخْرَدَلٍة«.  َعَلْيهيَما ميَن اخْلَطَااَي ميْثَل ُأُحٍد َفَما َيَدُعُهَما َوَعَلْيهيَما مي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  3800 قَاَل: »َمْن ُصديَع رَْأُسُه يفي َسبييلي اَّللهي فَاْحَتَسَب   -َوَسلهَم  َصلهى اَّلله
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 ُغفيَر َلُه َما َكاَن قـَْبَل َذليَك ميْن َذْنٍب«.
 [ (: ضعيف5656]ضعيف الجامع ) َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

هي الشهدييدي الهذيي َأَصابَُه فـََقاَل: إييّني أَلَ  -  3802 ْرثيَي َلَك مميها َأَرى!!  َوَعني احْلََسني قَاَل: َدَخْلَنا َعَلى عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ يفي َمَرضي
ي اَل تـَْفَعْل فـََواَّللهي إينه َأَحبهُه إييَله َأَحبُُّه إيىَل اَّللهي  يَبٍة فَبيَما َكَسَبْت   - َوَجله َعزه   -قَاَل: اَي اْبَن َأخي َوَقْد قَاَل: }َما َأَصاَبُكْم ميْن ُمصي

 [ فـََهَذا َما َكَسَبْت َيَداَي مثُه َيَْتييني َعْفُو َريبّي بـَْعُد فييَما بَقيَي.30أَْيدييُكْم َويـَْعُفو َعْن َكثيرٍي{ ]الشورى: 
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات إَل أنه منقطع[  ُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَنا #

ّي  -  3803 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة اْلَباهيلييّي َعني النهِبي ُ ميْنُه   -َصلهى اَّلله قَاَل: »َما ميْن َعْبٍد َتَضرهَع ميْن َمَرٍض إياله بـََعَثُه اَّلله
 طَاهيًرا«.

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  3805 : »َمْن ُصديَع رَْأُسُه يفي َسبييلي اَّللهي  -َصلهى اَّلله

 فَاْحَتَسَب ُغفيَر َلُه َما َكاَن قـَْبَل َذليَك ميْن َذْنٍب«. 
 [ اْلفريقي وهو ضعيف(: فيه 5/84([ ]البوصيري )2003]اْللباني: ضعيف )ضعيف الترغيب:   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َعْن َعائيَشةَ  -  3816 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَلْت: َسَي يـَُقوُل: »َما َضَرَب َعَلى ُمْؤميٍن عيْرٌق َقطُّ إياله َحطه  -َصلهى اَّلله
ُ َعْنُه َخطييَئًة وََكَتَب َلُه َحَسَنًة َورََفَع َلُه َدرََجًة«.   اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  -  3825 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َأنه النهِبي  قَاَل: »احْلُمهى َحظُّ ُكلّي ُمْؤميٍن ميَن النهاري«.   -َصلهى اَّلله

 ([ 3187]الداراني: إسناده رجاله ثقات، غير هشيم وهو مدلس وقد عنعن[ ]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
3831  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن فَاطيَمَة اخْلَُزاعييهةي قَاَلْت: »َعاَد النهِبي َعٌة فـََقاَل هَلَا: "  اْمَرَأًة مينَ  -َصلهى اَّلله  اأْلَْنَصاري َوهيَي َوجي

 ُّ : احْلُمهى[، فـََقاَل النهِبي ْلَدٍم َقْد بَريَحْت يبي ]يـَْعني َرْيٍ إياله َأنه أُمُّ مي ؟ " قَاَلْت: ِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -  َكْيَف جتَيدييَنكي : "  -َصلهى اَّلله
َا ُتْذهيُب َخَبَث اْبني    آَدَم َكَما يُْذهيُب اْلكيرُي َخَبَث احْلَدييدي«. اْصربييي فَإينه

ِحيِح. #  ]الداراني: حديث مرسل[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  -  3866 َبَة ْبَن َعْبٍد َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعتـْ لطهاُعوني فـَيَـُقوُل  قَاَل:  -َصلهى اَّلله »َيَِْتي الشَُّهَداُء َواْلُمتَـَوفـهْوَن ابي

يُل َدًما َكريي َراحي الشَُّهَداءي َتسي َراَحتَـُهْم َكجي : ََنُْن ُشَهَداُء فـَيـَُقاُل: اْنظُُروا فَإينه جي حي اْلميْسكي فـَُهْم ُشَهَداُء  َأْصَحاُب الطهاُعوني
ُدوَنُْم َكَذليَك«.  فـََيجي

اِم َمْقُبولٌ  َرَواهُ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  َوَهَذا ِمْنُه.  الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش َوِفيِه َكََلٌم َوَحِديُثُه َعِن َأْهِل الشَّ
ه  -  3868 ُ َعَلْيهي َوسَ  -َوهَلَا عيْنَد َأيبي يـَْعَلى أَْيًضا َأنه النهِبي ، ُغدهٌة    -لهَم َصلهى اَّلله يُب أُمهيتي ميْن َأْعَدائيهيُم اجلْينّي قَاَل: »َوْخَزٌة ُتصي

ْنُه َكاْلَفارّي  يَب بيهي َكاَن َشهييًدا َوَمْن فـَره مي َها َكاَن ُمَرابيطًا َوَمْن ُأصي ، َمْن َأقَاَم َعَليـْ بيلي «.َكُغدهةي اإْلي   ميَن الزهْحفي
اِبُر َعَلْيِه َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل َّللاَِّ«.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي ا #  ]الداراني: إسناده ضعيف[ ْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: »َوالصَّ

 الدُّمهَل خَيُْرُج يفي اْْلاَبطي  َوهَلَا عيْنَد اْلبَـزهاري: قـُْلُت: »اَي َرُسوَل اَّللهي َهَذا الطهْعُن َقْد َعَرفْـَناُه َفَما الطهاُعوُن؟ قَاَل: " ُيْشبيهُ  -  3869
 َواْلُمَراقي َوفييهي تـَزْكيَيُة َأْعَماهلييْم َوُهَو ليُكلّي ُمْسليٍم َشَهاَدٌة«. 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َأْحَمَد ِثَقاٌت، َوَبِقيَُّة اْْلََساِنيِد ِحَساٌن.َوِرَجاُل  #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن زَْيَد ْبني ًَثبيٍت قَاَل: »ذُكيَر الطهاُعوُن عيْنَد َرُسولي اَّللهي  -  3873 فـََقاَل: " إينهُه ريْجٌس َأَصاَب   -َصلهى اَّلله
َا َفاَل خَتُْرجُ َمْن  ْعُتْم بيهي بيبَـَلٍد َفاَل َتْدُخُلوا َعَلْيهي، َوإيَذا َوَقَع بيبَـَلٍد َوأَنـُْتْم ُبي َلُكْم فَإيَذا َسَي  وا فيَرارًا ميْنُه«.قـَبـْ

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ّي  -  3895 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -َوَعْن َسْوَدَة َزْوجي النهِبي َنا َصلهى لََنا ُعْثَماُن ْبُن    -ى اَّلله تـْ قَاَلْت: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي إيَذا أُمي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َمْظُعوٍن َحَّته َيَْتييَـَنا؟ فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللهي    -اَي بيْنَت زَْمَعَة  -: " َلْو تـَْعَلمينَي َما َأْعَلُم عيْلَم اْلَمْوتي -َصلهى اَّلله
 َعليْمتي أَنهُه َأَشدُّ مميها تـَُقدّيرييَن«. 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعمْ  -  3897 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ٍرو َعني النهِبي  قَاَل: »حُتَْفُة اْلُمْؤميني اْلَمْوُت«. -َصلهى اَّلله

 ([ 6890]اْللباني: ضعيف )السلسلة الضعيفة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  3901 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمَعاوييََة أَنهُه َكاَن يـَُقوُل: َسَي ُ   -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: »َمْن َأَحبه ليَقاَء اَّللهي َأَحبه اَّلله

ُ ليَقاَءُه«.  ليَقاَءُه، َوَمْن َكريَه ليَقاَء اَّللهي َكريَه اَّلله
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  ي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ فِ  #

ُ فَإينه نـَْفَس اْلُمْؤمي  -  3915 ني خَتُْرُج َرْشًحا، َونـَْفُس اْلَكافيري َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد رَفـََعُه قَاَل: »َلقّيُنوا َمْوَتُكْم اَل إيَلَه إياله اَّلله
ْدقيهي َكَما خَتُْرُج نـَْفُس احلْيَماري«.   خَتُْرُج ميْن شي

 ]الداراني: إسناده حسن[  اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َصْفَواَن ْبني َعسهاٍل اْلُمَرادييّي قَاَل: »َدَخَل َرُسوُل اَّللهي  -  3917 َعَلى ُغاَلٍم ميَن اْليَـُهودي َوُهَو   -َصلهى اَّلله

ُ؟ " قَاَل: نـََعْم قَاَل: " أََتْشَهُد َأنه حُمَمهًدا َرُسولُ َمرييٌض فـََقاَل: " أََتْشَهُد َأْن اَل  اَّللهي؟ " قَاَل: نـََعْم، مثُه قُبيَض فـََوليَيُه   إيَلَه إياله اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي   َواْلُمْسليُموَن فـََغسهُلوُه َوَدفـَُنوُه«.  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: الحديث صحيح[   ِفي اْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #
ْعُت ُعَمَر يـَُقوُل ليطَْلَحَة ْبني ُعبَـْيدي اَّللهي: َما يلي َأرَاَك َشعيثًا َأْغرَبَ ُمْنُذ تـُوُ  -  3920 َ َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َجابيٍر قَاَل: »َسَي ُ  -يفّي َصلهى اَّلله

ْعُتُه يـَُقوُل: " إييّني أَلَْعَلُم َكليَمًة اَل يـَُقوهُلَا رَُجٌل َلَعلهُه َأنه َما بيَك َأَمارَُة اْبني َعمّيَك؟ قَاَل: فـََقاَل: َمعَ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  اَذ اَّللهي إييّني َسَي
َصلهى   -اَمةي "، فـََلْم َأْسَأْل َرُسوَل اَّللهي حَيُْضُرُه اْلَمْوُت إياله َوَجَد ُروَحُه هَلَا َرْوَحٌة َحَّته خَتُْرَج َمْن َجَسديهي، وََكاَنْت َلُه نُورًا يـَْوَم اْلقييَ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  !! قَاَل ُعَمُر: فَإييّني َأْعَلُمَها قَاَل: فَليلههي احْلَْمُد فَ  -اَّلله َا! َفَذاَك الهذيي َدَخَلني ْيني ُبي َها َومَلْ خُيْربي َما هيَي قَاَل: اْلَكليَمُة  َعنـْ
هي قَاَل: َصَدْقَت«.   الهيتي قَاهَلَا ليَعمّي

 َماَجْه بـَْعَضُه.  قـُْلُت: َرَوى اْبنُ 
ِحيِح. #  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

  -ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َوَعْن حَيََْي ْبَن طَْلَحَة قَاَل: »رََأى ُعَمُر طَْلَحَة ْبَن ُعبَـْيدي اَّللهي َحزييًنا فـََقاَل: َما َلَك؟ قَاَل: إييّني َسَي  -  3921
ُ َعَلْيهي  ُ َعْنُه َوَأْشَرَق َله -َوَسلهَم  َصلهى اَّلله َلْونَُه، ]َورََأى[ َما  يـَُقوُل: " إييّني أَلَْعَلُم َكليَماٍت اَل يـَُقوهُلُنه َعْبٌد عيْنَد اْلَمْوتي إياله نـَفهَس اَّلله

َها فـَقَ  َها إياله اْلُقْدرَُة َعَليـْ اَل ُعَمُر: إييّني أَلَْعَلُم َما هيَي قَاَل طَْلَحُة: َما هيَي؟ قَاَل: َهْل تـَْعَلُم  َيُسرُُّه " قَاَل: َفَما مَيْنَـُعني َأْن َأْسأََلُه َعنـْ
َها َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َكليَمًة هيَي َأْفَضُل ميْن َكليَمٍة َدَعا إيلَيـْ ، قَاَل طَْلَحُة: هيَي  -َصلهى اَّلله   -َواَّللهي  -َعمهُه عيْنَد اْلَمْوتي
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 هيَي ]قَاَل ُعَمُر[ اَل إيَلَه إياله اَّللهُ«.
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  3922 ُ   -َصلهى اَّلله َعاَد رَُجاًل ميَن اأْلَْنَصاري فـََقاَل: " اَي َخالي ُقْل: اَل إيَلَه إياله اَّلله
 ا قَاَل: " نـََعْم«. "، فـََقاَل: َخاٌل َأْم َعمٌّ؟ قَاَل: " اَل َبْل َخاٌل " ]َوقَاَل[ َخرْيٌ إييَله َأْن َأُقوهلََ 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  3924 ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -َصلهى اَّلله ي قَاَلْت: اَل قَاَل: »قَاَل اَّلله : اْخُرجي ليلنـهْفسي

 .» ي َوإيْن َكريْهتي  َأْخُرُج إياله َكاريَهًة قَاَل: اْخُرجي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  -  3926 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى   -َعني النهِبي  قَاَل: »اْلُمْؤميُن مَيُوُت بيَعَرقي اجْلَبينيي«.   -اَّلله
حِ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  يِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفي اْلَكِبيِر َنْحَوُه ِفي َحِديٍث َطِويٍل، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوِرَجاُل الصَّ

ٍر  -  3937 فـََقاَلْت: اقْـَرْأ َعَلى اْبني  َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َكْعبي ْبني َماليٍك َعْن َكْعٍب قَاَل: »َلمها َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة أَتـَْتُه أُمُّ ُمَبشّي
ْعتي َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -السهاَلَم فـََقاَل هَلَا: َأَوَما َسَي ُقوُل: " ُروُح اْلُمْؤميني طَائيٌر يـَْعُلُق يفي َشَجري اجْلَنهةي َحَّته  يَـ  -َصلهى اَّلله

َعَث يـَْوَم اْلقيَياَمةي " قَاَلْت: بـََلى َوَلكيْن ُذهيْلُت«.   يـُبـْ
. يحي  قـُْلُت: َحدييُث َكْعٍب يفي الصهحي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  َعنْ  -  3942 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعائيَشَة: »تـُُوفّيَيتي اْمَرَأٌة َكاَن َأْصَحاُب النهِبي َها َومُيَازيُحوَنَا فـَُقْلُت:   -َصلهى اَّلله نـْ َيْضَحُكوَن مي

ُ َعَلْيهي   -اْسرَتَاَحْت. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َا َيْسرَتييُح َمْن ُغفيَر َلُه«. -َوَسلهَم َصلهى اَّلله  : " إيّنه
 ([ 4/287]اْللباني: إسناده حسن )السلسلة الصحيحة:  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »إيَذا رَأَ  -  3958 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َي اَّلله يـُْتُم الرهُجَل يـَتَـَعزهى بيَعَزاءي  َوَعْن ُأيبَّي ْبني َكْعٍب َرضي
 اجْلَاهيلييهةي فَاعيضُّوُه َواَل َتْكُنوا« ". 

 ]الداراني: إسناده صحيح[  ِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، وَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »َما ميْن ُمْسليٍم مَيُوُت فَـ  -  3960 ه َصلهى اَّلله ُ َعْنُه َأنه النهِبي َي اَّلله َتْشَهُد َلُه َأْهُل َأْربـََعةي أَبـَْياٍت َوَعْن أََنٍس َرضي

ريَانيهي اأْلَْدَننْيَ إياله قَ  ُ: َقْد قَبيْلُت عيْلَمُكْم فييهي، َوَغَفْرُت َلُه َما اَل تـَْعَلُموَن« ". ميْن جي  اَل اَّلله
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيمُ  # اٍت ِمْن ِجيَراِنِه اْْلَْدَنْيَن  وُت َفَيْشَهُد َلُه َأْهُل َأْرَبَعِة َأْبيَ َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى. َوَقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ: َقْد َقِبْلُت ِعْلَمُكْم َوَغَفْرُت َلُه َما ََل َتْعَلُموَن«   ". َأنَُّهْم ََل َيْعَلُموَن ِإَلَّ َخْيراا ِإَلَّ َقاَل َّللاَّ
ِحيِح.  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

َ ِبييَنازٍَة، فَأَْثََن النه   َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرةَ  -  3962 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم فَُأِتي ّي َصلهى اَّلله ُ َعْنُه قَاَل: »ُكنها عيْنَد النهِبي َي اَّلله َها َخرْيًا،  َرضي اُس َعَليـْ
ْخَرى َفَكَأنه النه  َ ِبُي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " َوَجَبْت ". مثُه ُأِتي ُّ َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: "  فـََقاَل النهِبي ُّ َصلهى اَّلله ْنُه، فـََقاَل النهِبي اَس اَنُلوا مي

 َ َ بيُفاَلٍن فـََقاَل: َوَجَبْت، َوُأِتي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: ُأِتي بيُفاَلٍن فـََقاَل: َوَجَبْت. فـََقاَل ُعَمُر:   َوَجَبْت ". فـََقاَل َأْصَحاُب َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله
يبي أَ  َ بيُفاَلٍن أَْثََن النه ِبَي َ بيُفاَلٍن فَأَْثََن النهاُس َعَلْيهي َخرْيًا فـَُقْلَت: َوَجَبْت، مثُه ُأِتي اُس َعَلْيهي َشرًّا فـَُقْلُت: َوَجَبْت؟ فـََقاَل:  ْنَت َوأُمّيي، ُأِتي

َا َشهيْدمُتْ فـََوَجَبْت َشَهاَدُتُكْم، مثُه  يُكْم َفَشهيْدمُتْ مبي خي َ ِبَي َا َشهيْدمُتْ[ فـََوَجَبْت َشَهاَدُتُكْم، أَنـُْتْم   " ُأِتي يُكْم ُفاَلٍن َفَشهيْدمُتْ ]مبي خي َ ِبَي ُأِتي
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 ُشَهَداُء اَّللهي يفي اأْلَْرضي بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعٍض« ". 
ِحيِح. َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِباخْ  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  ِتَصاٍر.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َنا -  3966 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َفَمرهْت جي ّي َصلهى اَّلله ُ َعْنُه قَاَل: »ُكْنُت قَاعيًدا َمَع النهِبي َي اَّلله زٌَة فـََقاَل: " َما َهذيهي  َوَعْن أََنٍس َرضي
َنازَُة ُفاَلني ْبني ُفاَلٍن، ]َكاَن حيُيبُّ اَّللهَ َوَرُسوليهي. فـََقاَل: " َوَجَبْت " َثاَلًًث. مثُه َمرهْت ُأْخَرى فـََقاَل: " َما َهذيهي؟ "   اجلْيَنازَُة؟ " فـََقاَل: جي

َنازَُة ُفاَلني ْبني ُفاَلٍن[ َكاَن يـُْبغيُض اَّللهَ َوَرُسوَلُه فـََقاَل: " َوَجَبْت " َثاَلًًث«.   فـََقاُلوا: جي
 . َياقي يحي بيَغرْيي َهَذا السّي  قـُْلُت: َلُه َحدييٌث يفي الصهحي

ِحيِح.َرَواُه الْ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْعَتُه ميْن َرُسولي اَّللهي صَ  -  3969 ثـَْنا َحدييثًا َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم لَْيَس َوَعْن َأيبي أَُماَمَة، َعْن َعْمريو ْبني َعَبَسَة قَاَل: قـُْلُت َلُه: َحدّي لهى اَّلله

ْعُتُه يـَُقوُل: " »َمْن ُوليَد َلُه َثاَلثَُة َأوْ  ُ اجْلَنهَة  فييهي اْنتيَقاٌص َواَل َوْهٌم. قَاَل: َسَي ُلُغوا احلْيْنَث َأْدَخَلُه اَّلله ْساَلمي َفَماُتوا قـَْبَل َأْن يـَبـْ اَلٍد يفي اإْلي
ُلُه  ُهْم، َوَمْن أَنـَْفَق َزْوَجنْيي يفي َسبييلي اَّللهي فَإينه ليْلَجنهةي َثَانيَيَة أَبـَْواٍب يُْدخي نْـ بيَرمْحَتيهي إيايه ُ ميْن َأيّي اَبٍب َشاَء مي  َها اجْلَنهَة« ". اَّلله

ُ ِبَرْحمَ  # . ]الداراني: إسناده  ِتِه ُهَو َوِإيَّاُهُم اْلَجنََّة " َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِباْخِتَصاِر النََّفَقِة، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َأْدَخَلُه َّللاَّ
 ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[ 

ُ َعَلْيهي َوسَ  -  3978 لهَم يفي اْبٍن هَلَا َماَت َفَكاَن َوَعْن زَُهرْيي ْبني َعْلَقَمَة قَاَل: »َجاَءتي اْمَرَأٌة ميَن اأْلَْنَصاري إيىَل َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  اْلَقْوُم َعنـهُفوَها فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َقْد َماَت يلي ابـَْناني ُمْنُذ َدَخلْ  ُّ َصلهى اَّلله َوى َهَذا. فـََقاَل النهِبي ْساَلمي سي ُت يفي اإْلي

 " َلَقدي اْحَتَظْرتي ميَن النهاري حبييظَاٍر َشدييٍد« ". 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم فـَبَـَلَغُه َأنه اْمَرَأًة ميَن اأْلَْنَصاري مَ َوَعْن  -  3986 ّي َصلهى اَّلله اَت اْبٌن هَلَا َفَجزيَعْت َعَلْيهي،  بـَُرْيَدَة قَاَل: »ُكْنُت عيْنَد النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َوَمَعُه َأْصَحابُُه، فـََلمها بـََلَغ ابَ  ُّ َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يُرييُد َأْن  فـََقاَم النهِبي ه اَّللهي َصلهى اَّلله َب اْلَمْرَأةي قييَل ليْلَمْرَأةي: إينه َنِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم فـََقاَل: " َأَما أَنهُه بـََلَغني أَنهكي جَ  !! " قَ َيْدُخَل يـَُعزّييَها، َفَدَخَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ه اَّللهي، زيْعتي َعَلى اْبنيكي اَلْت: اَي َنِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " إي  َ اَل َأْجزَُع َوَأاَن رَُقوٌب اَل يَعييُش يلي َوَلٌد!! فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َا الرهُقوُب الهذيي يَعييُش َوَلُدَها، إينهُه اَل َما يلي ّنه

ْمَرَأٍة ُمْسليَمٍة َأوي اْمريٍئ  بـُُهْم إياله َوَجَبْت َلُه اجْلَنهُة "، فـََقاَل ُعَمُر َوُهَو َعْن  -َأْو قَاَل: َثاَلثٌَة ميْن َوَلديهي  -ُمْسليٍم َنَسَمٌة  مَيُوُت الي حَيَْتسي
ُّ اَّللهي َصلهى اَّللهُ  يبي َوأُمّيي، َواثـَْننْيي؟ قَاَل َنِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: ِبَي ّي َصلهى اَّلله  َعَلْيهي َوَسلهَم: " َواثـَْننْيي« ".  ميَينيي النهِبي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَليْ  -  3987 ْبٍن هَلَا، فـََقاَلْت:  َوَعْن زَُهرْيي ْبني َأيبي َعْلَقَمَة قَاَل: »َجاَءتي اْمَرَأٌة ميَن اأْلَْنَصاري إيىَل َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله هي َوَسلهَم ابي

َوى َهَذا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي صَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " َلَقدي اْحَتَظْرتي ميْن ُدوني النهاري حبييظَاٍر  اَي َرُسوَل اَّللهي، إينهُه َقْد َماَت يلي ابـَْناني سي لهى اَّلله
 َشدييٍد« ". 

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َ يلي َوَلَداني فـَُقْلُت: اَي رَ  َوَعْن َأيبي ثـَْعَلَبةَ  -  3988 ُ  اخْلَُشنيّي قَاَل: »تـُُويفّي ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َ يلي َوَلَداني ُسوَل اَّللهي، تـُُويفّي

ُهْم "، فـََلقيَيني أَ  ُ اجْلَنهَة بيَفْضلي َرمْحَتيهي إيايه ُسوُل  بُو ُهَريـَْرَة فـََقاَل: أَْنَت الهذيي َحدهَثَك رَ َعَلْيهي َوَسلهَم: " َمْن َماَت َلُه َوَلَداني َأْدَخَلُه اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يفي اْلَوَلَدْيني؟ قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: أَلَْن َتُكوَن َحدهثـَْتني بيهي َأَحبُّ   إييَله مميها ُغلّيَقْت َعَلْيهي فيَلْسطينُي«. اَّللهي َصلهى اَّلله
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َم َغْيَر َهَذا  # َقُهَما َجَعَل اْْلَْشَجِعيَّ الَِّذي َتَقدَّ ُ َأْعَلُم   -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَفرَّ ِحيِح. -َوَّللاَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َعَلى جَمْليٍس َمْن َبني َسَلَمَة فـََقاَل: " اَي َبني   َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َوَقَف َرُسوُل اَّللهي َصلهى -  4001 اَّلله

ا اْلُمْعَدُم فييُكْم؟ ". قَاُلوا:  َسَلَمَة، َما الرهُقوُب فييُكْم؟ " قَاَل: الهذيي اَل َوَلَد َلُه. قَاَل: " َبْل ُهَو الهذيي اَل فـََرَط َلُه ". قَاَل: " مَ 
 َماَل َلُه. قَاَل: " َبْل ُهَو الهذيي يـَْقَدُم َولَْيَس َلُه عيْنَد اَّللهي َخرْيٌ« ". الهذيي اَل 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاُر ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »َما تـَُعدُّوَن الرهُقوَب فييُكْم؟ " قَاُلوا: الهذيي اَل َولَ َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَالَ  -  4002 َد  : قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 َلُه. قَاَل: " َبلي الهذيي اَل فـََرَط َلُه«.
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعْنُه  -َعْن أََنٍس  -  4008 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -َرضي " »َثاَلٌث اَل يـََزْلَن يفي أُمهيتي َحَّته تـَُقوَم  َصلهى اَّلله
، َواأْلَنـَْواُء« ".   السهاَعُة: النّيَياَحُة، َواْلُمَفاَخَرُة يفي اأْلَْنَسابي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  4011 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعني النهِبي قَاَل: " »َأْرَبٌع يفي أُمهيتي لَْيَس ُهْم بيَتاريكييَها: اْلَفْخُر يفي   -َصلهى اَّلله

َعُث يـَْوَم اْلقيَياَمةي النهائيَحُة إيَذا مَلْ تـَُتْب َعَليْـ  ، َوالنّيَياَحُة، تـُبـْ ، َوالطهْعُن يفي اأْلَْنَسابي  اٍن« ". َها ديرٌْع ميْن َقطيرَ اأْلَْحَسابي
ْختيَصاٍر.  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َلمها افْـتَـَتَح َرُسوُل اَّللهي  -  4014 ُجُنوُدُه  َمكهَة َرنه إيْبلييُس رَنهًة اْجَتَمَعْت إيلَْيهي  -َصلهى اَّلله

ْركي بـَْعَد يـَْوميُكْم َهَذا، َوَلكيني اْفتيُنوُهْم يفي دييني   هيْم، َوَأْفُشوا فييهيُم النـهْوَح. فـََقاُلوا: ايـَْئُسوا َأْن تـََردُّوا أُمهَة حُمَمهٍد َعَلى الشّي
 ه حسن[ ]الداراني: إسناد  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  4017 َرةي: ميْزَماٌر    َصلهى اَّلله نـَْيا َواْْلخي " »َصْوَتني َمْلُعواَنني يفي الدُّ
يَبٍة« ".  عيْنَد نيْعَمٍة، َورَنهٌة عيْنَد ُمصي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  4018 َا اَنئيَحٍة َماَتْت قـَْبَل َأْن تـَُتوَب   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " »َأميُّ

ْراَباًل ميْن اَنٍر، َوَأقَاَمَها ليلنهاسي يـَْوَم اْلقيَياَمةي« ".  ُ سي  أَْلَبَسَها اَّلله
 [ (: ضعيف 2250]ضعيف الجامع ) َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ه  -  4024 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه النهِبي  مَلْ يـَُنْح َعَلْيهي.  -َصلهى اَّلله
ُد ْبُن َعْمٍرو، َوِفيِه َكََلٌم، َوَحِديُثُه َحَسٌن.  #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُمَحمَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  4035  " »لَْيَس مينها ميْن َحَلَق َواَل َسَلَق َواَل َخَرَق« ".  َصلهى اَّلله
ا. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى َأْيضا

ه  -  4036 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل »َأنه النهِبي َلمها بـََعَثُه إيىَل اْلَيَمني َخَرَج َعَلْيهي السهاَلُم َوُمَعاٌذ رَاكيٌب   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَرُسوُل اَّللهي  َلتيهي فـََقاَل: " اَي ُمَعاُذ إينهَك َعَسى َأْن اَل تـَْلَقايني بـَْعَد َعاميي َهَذا فـََتُمرُّ    -َصلهى اَّلله ي حَتَْت رَاحي مَيْشي

ديي "، فـََبَكى ُمَعاٌذ َجَشًعا ليفيَراقي َرُسولي اَّللهي  بيَقرْبيي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَمْسجي فـََقاَل: " اَل تـَْبكي اَي ُمَعاُذ، فَإينه اْلُبَكاَء   -َصلهى اَّلله
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 .»  ميَن الشهْيطَاني
 ]الداراني: إسناده صحيح[  ِبيِر.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلكَ  #

، »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  4042 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن رَبييٍع اأْلَْنَصارييّي ، َفَجَعَل َأْهُلُه   -َصلهى اَّلله ي َجرْبٍ اأْلَْنَصارييّي َعاَد اْبَن َأخي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يـَْبُكوَن َعَلْيهي، فـََقاَل هَلُْم َجرْبٌ: اَل تـُْؤُذوا َرُسوَل اَّللهي  ْصَواتيُكْم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي   -ِبَي َصلهى اَّلله

 نه يـَْبكينَي َما َداَم َحيًّا، فَإيَذا َوَجَب فـَْلَيْسُكنْتَ«. " َدْعهُ  َوَسلهَم:
 ([ 2/290)الترغيب والترهيب:  رواته محتج بهم في الصحيح]المنذري:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

  نـَْفُه َوُأُذنـَْيهي، قَاَل َجابيٌر:َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي: »َأنه َأاَبُه يـَْوَم ُأُحٍد قـَتَـَلُه اْلُمْشريُكوَن، مثُه َمثـهُلوا بيهي ; َفَجَدُعوا أَ  -  4054
ْحُت، َفَجاَءتي اأْلَْنَصاُر َفَسجُّ   وُه بيثـَْوٍب، مثُه إييّني َكَشْفُت الثـهْوَب، فـََلمها رَأَْيُت َما ُصنيعَ َفَجَعْلُت أَْنظُُر إيلَْيهي َوإيىَل َما َصنَـُعوا بيهي َوصي

، قَاَل: َوَذليَك بيَعنْيي َرُسولي اَّللهي  لثـهْوبي ْحُت، َفَجاَءتي اأْلَْنَصاُر َفَسجُّوُه ابي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بيهي صي َفَذَهَب اأْلَْنَصاُر َحَّته   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسوَل اَّللهي أَتـَْوا رَ   فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَل تـََرى َما َيْصَنُع َجابيٌر!؟ قَاَل: " َدُعوُه«.  -َصلهى اَّلله

يحي بـَْعُض َهَذا.   قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث، َويفي الصهحي
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

َص يفي اْلُبَكاءي ميْن َغرْيي نـَْوٍح.  -  4056  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني يَزييَد قَاَل: رُخّي
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #

: »َدَخْلُت َعرييًشا، َوفييهي قـََرظَُة ْبُن َكْعٍب، َوأَبُو َمْسُعوٍد اأْلَْنَصارييُّ، قَاَل: َفذََكَر َحدييثًا هَلَُما  َوَعْن َعاميري ْبني َسْعٍد قَالَ  -  4057
يَبةي ميْن َغرْيي نـَْوٍح«.  َص لََنا يفي اْلُبَكاءي عيْنَد اْلُمصي  قَااَل فييهي: إينهُه رُخّي

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، وَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َأيبي رَافيٍع قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  4068 " »َمْن َغسهَل َميّيًتا َفَكَتَم َعَلْيهي َغَفَر ]اَّللهُ[ َلُه َأْربَعينَي    َصلهى اَّلله

َعَث« ".  َا َأْسَكَنُه َمْسَكًنا َحَّته يـُبـْ يهي َقرْبًا َحَّته جيُينهُه َفَكَأّنه َخي  َكبيريًَة، َوَمْن َحَفَر ألي
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل ال  #  ([ 2049]اْللباني: شاذ )ضعيف الترغيب:  صَّ

يَب مَحَْزُة ْبُن َعْبدي اْلُمطهليبي َوَحْنظََلُة ْبُن الرهاهيبي َومُهَا ُجُنٌب، فـََقاَل   -  4080 َصلهى   -َرُسوُل اَّللهي َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »ُأصي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: ُلُهَما« ".   اَّلله  " رَأَْيُت اْلَماَلئيَكَة تـَُغسّي

 ]الداراني: في إسناده ضعيفان[  َكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الْ  #
ّي   -  4082 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َسعييدي ْبني ُعبَـْيٍد، وََكاَن يُْدَعى يفي زََمني النهِبي ُهْم،   -َصلهى اَّلله نـْ اْلَقاريَئ، وََكاَن َلقيَي َعُدوًّا، فَاْنََزَم مي

يهةي،  فـََقاَل َلُه ُعَمُر: َهْل َلَك يفي الشهامي َلَعله اَّللهَ مَيُنُّ َعَلْيَك؟ قَاَل: اَل، إياله اْلَعُدوه الهذيي فـََرْرُت  ْلَقاديسي ُهْم، قَاَل: َفَخطَبَـُهْم ابي نـْ مي
ُلوا َعنها َدًما، َواَل نَُكفهُن إياله يفي ثـَْوبٍ فـََقاَل: إيانه اَلُقو  ُ َغًدا، َوإيانه ُمْسَتْشهيُدوَن َفاَل تـَْغسي َنا. اْلَعُدوّي إيْن َشاَء اَّلله   َكاَن َعَليـْ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه َوَعْن  -  4088 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -أََنسي ْبني َماليٍك »َأنه النهِبي  ُكفّيَن يفي َثاَلثَةي أَثـَْواٍب َأَحُدَها َقمييٌص«.   -َصلهى اَّلله

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي   -َوَعْن َأيبي إيْسَحاَق قَاَل: َسأَْلُت آَل حُمَمهٍد َوفييهيُم اْبُن نـَْوَفٍل: »يفي َأيّي َشْيٍء ُكفّيَن َرُسوُل اَّللهي  -  4092 َصلهى اَّلله

قُّ َقطييَفٍة َكاَنتْ   هَلُْم«.  َوَسلهَم؟ قَاَل: يفي ُحلهٍة مَحَْراَء لَْيَس فييَها َقمييٌص، َوُجعيَل يفي َقرْبيهي شي
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ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
4096  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َلمها َكاَن يـَْوُم ُأُحٍد َمره النهِبي َْمَزَة َوَقْد ُجديَع  -َصلهى اَّلله أَنـُْفُه َوُمثّيَل بيهي فـََقاَل: "  حبي

َباعي َوالطهرْيي "، َفُكفّي  ُ ميْن بُُطوني السّي َها تـَرَْكُتُه َحَّته حَيُْشَرُه اَّلله َر رَْأُسُه َبَدْت ريْجاَلُه،  َلْواَل َأْن جتَيَد َصفييهُة يفي نـَْفسي َن يفي ّنَيَرٍة ; إيَذا َخُّي
َر ريْجاَلُه َبَدا رَأْ   ُسُه، َفَخمهُروا رَْأَسُه«.َوإيَذا َخُّي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوَرَوى َأُبو َداُوَد َبْعَضُه ِمْن َغْيِر ِذْكِر اْلَكَفِن، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي وَ  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  4097 ْليَـُهودي«َسلهَم:َصلهى اَّلله ُروا ُوُجوَه َمْوَتُكْم َواَل َتَشبـهُهوا ابي    " " »َخَّي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َا قَاَم َرُسوُل اَّللهي  -  4119 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »إيّنه َا َعَلْيهي«.  -َصلهى اَّلله َنازَةي يـَُهودييٍّ َمره ُبي  يفي جي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َنا َرُسوَل اَّللهي  -  4133 بـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُعْثَماَن ْبني َعفهاَن قَاَل: »إيانه َقْد َصحي يفي احلََْضري َوالسهْفري، َفَكاَن    -َصلهى اَّلله

َبُع َجَنائيَزُهْم. -يـَُعوُد َمْرَضى اْلُمْسليمينَي َوَيْشَهُد َجَنائيَزُهْم«   َأْو قَاَل: يـَتـْ
 ]الداراني: إسناده جيد[  اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه  #

ّي  -  4137 ُ َعني النهِبي َُه اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر َرمحي َها فَإينه َلُه   -َصلهى اَّلله َنازًَة َحَّته ُيَصلّيَي َعَليـْ قَاَل: " »َمْن تَبيَع جي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قيريَاطًا ". َفُسئيَل النهِبي  َعني اْلقيريَاطي فـََقاَل: " ميْثُل ُأُحٍد« ".  -َصلهى اَّلله

ْثُل قـََراري  -  4138  يطيَنا َهذيهي؟ قَاَل: " اَل َبْل ميْثُل ُأُحٍد، َأْو َأْعَظُم ميْن ُأُحٍد« ". َويفي ريَوايٍَة قَاُلوا: »اَي َرُسوَل اَّللهي، مي
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " »َمِن تََّبعَ   -َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل ِفي اْلَكِبيِر: َعْن َرُسوِل َّللاَِّ  #  ِجَناَزةا َحتَّى ُيَصلِ َي  َصلَّى َّللاَّ

ِ، َوَما اْلِقيَراَطاِن؟ َقاَل: " ِمْثُل ُأُحٍد« ".  َعَلْيَها ُثمَّ َيْرِجُع َفَلُه ِقيَراٌط، َوَمْن َصلَّى َعَلْيَها ُثمَّ َمَشى َمَعَها َحتَّى َيْدِفَنَها َفَلُه ِقيَراَطاِن "  ِقيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ
 ]الداراني: إسناده حسن[  ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوهِ 

، َوُهَو يَـ  -  4146 نَي َماَت احلََْسُن، َوُهَو َيْدَفُع يفي قـََفا َسعييدي ْبني اْلَعاصي ًنا حي ُقوُل: تـََقدهْم ;  َعْن َأيبي َحازيٍم قَاَل: َشهيْدُت ُحَسيـْ
َبُة[ َما َقدهْمُتَك. َوَسعييٌد َأميرٌي َعَلى اْلَمدييَنةي يـَوْ  َا السُّنهُة ]يـَُقوُل: الشهيـْ  َمئيٍذ. فـََلْواَل َأنه

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة ْبني ثـَْعَلَبَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  4148 خْلُُروجي إيىَل َبْدٍر، َوَأمْجََع اخْلُُروجَ َأْخرَبَُهْم  -َصلهى اَّلله َمَعُه،  ابي

، فـََقاَل َلُه أَبُو أَُماَمَة: َبْل أَ  ْنَت فََأقيْم َعَلى ُأْختيَك، َفذََكَر َذليَك  فـََقاَل َلُه َخالُُه أَبُو بـُْرَدَة ْبُن نيَياٍر: َأقيْم َعَلى أُمّيَك اَي اْبَن ُأْختي
ّي  ُّ  - َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّللهُ  -ليلنهِبي يبي بـُْرَدَة، فـََقديَم النهِبي هي، َوَخَرَج ِبَي ْلُمَقامي َعَلى أُمّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأَمَر َأاَب أَُماَمَة ابي   -َصلهى اَّلله

َها«.   َوَقْد تـُُوفّيَيْت َفَصلهى َعَليـْ
 َقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ثِ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعني احْلَاريثي ْبني َوْهٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  4152 " »اَل تـََزاُل أُمهيتي يفي َمْسَكٍة ميْن ديينيَها َما مَلْ   َصلهى اَّلله
 َيكيُلوا اجْلََنائيَز إيىَل َأْهليَها« ". 

 ]الداراني: إسناده صحيح إلى الحارث[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُهَما  -َوَعني اْبني َعبهاٍس   -  4165 ُ َعنـْ َي اَّلله ه    - َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َأنه النهِبي َكاَن إيَذا َصلهى َعَلى اْلَميّيتي قَاَل: "    -َصلهى اَّلله

َتُه مينه  ُنـْثَااَن َوذُُكورياَن، َمْن َأْحيَـيـْ َيّيَنا، َوَميّيتيَنا، َوَشاهيدياَن، َوَغائيبيَنا، َوألي ُتُه مينها فـَتَـَوفهُه  اللهُهمه اْغفيْر حلي ، َوَمْن تـََوفـهيـْ ْساَلمي ا فََأْحييهي َعَلى اإْلي
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ميَ  ، اللهُهمه َعْفَوَك َعْفَوَك« ". َعَلى اإْلي  اني
 ]الداراني: في إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ عَ  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َأيبي طَْلَحَة، »َأنه َأاَب طَْلَحَة َدَعا َرُسوَل اَّللهي  -  4169 إيىَل ُعَمرْيي ْبني َأيبي طَْلَحَة   -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
َ، فََأَتُهْم َرُسوُل اَّللهي  نَي تـُُويفّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -حي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَصلهى َعَلْيهي يفي َمْنزيليهي، فـَتَـَقدهَم َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله  -َصلهى اَّلله

 طَْلَحَة َورَاَءُه، َوأُمُّ ُسَلْيٍم َورَاَء َأيبي طَْلَحَة، مَلْ َيُكْن َمَعُهْم َغرْيُُهْم«.وََكاَن أَبُو 
ِحيِح. #  ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

اَلٌل َكاَن يـَْفَعُلُهنه َرُسوُل اَّللهي  -  4171 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »خي تـَرََكُهنه النهاُس: إيْحَداُهنه َتْسلييُم  -َصلهى اَّلله
َمامي يفي اجلْيَنازَةي ميْثَل َتْسلييميهي يفي الصهاَلةي«.  اإْلي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الْ  #
ُهَما   -َوَعني اْبني َعبهاٍس   -  4177 ُ َعنـْ َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه َرُسوَل اَّللهي   -َرضي َلى ُأُحٍد، َفَكربهَ   -َصلهى اَّلله َصلهى َعَلى قـَتـْ

َّللهي«.  ًعا، مثُه َأْربـًَعا َأْربـًَعا، َحَّته حلَيَق ابي ًعا َسبـْ  تيْسًعا تيْسًعا، مثُه َسبـْ
 ]الداراني: إسناده جيد[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعْنُه  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك   -  4187 َي اَّلله ه   -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َأنه النهِبي َنَى َأْن ُيَصلهى َعَلى اجْلََنائيزي َبنْيَ   -َصلهى اَّلله
 اْلُقُبوري«. 

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  -  4194 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُحَصنْيي ْبني َوْحَوٍح »َأنه طَْلَحَة ْبَن اْلرَبَاءي، َلمها لَقيَي النهِبي قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، ُمْريني   -َصلهى اَّلله

 ُّ َب ليَذليَك النهِبي ْمريَك َواَل َأْعصيي َلَك َأْمًرا، قَاَل: فـََعجي َوُهَو ُغاَلٌم، فـََقاَل َلُه عيْنَد َذليَك: " اْذَهْب   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -ِبَي
مي "، َفَمريَض طَْلَحُة بـَْعَد َذليَك،  فَاقْـُتْل َأاَبَك "، قَاَل: َفَذَهَب ُمَولّيًيا يـَْفَعُل، َفَدَعاُه فـََقاَل: " َأْقبيْل ; فَإييّني مَلْ أُبـَْعْث بيَقطييَعةي  الرهحي

ُّ  فََأتَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُه النهِبي َْهليهي: " إييّني اَل َأَرى طَْلَحَة إياله   -َصلهى اَّلله َتاءي يفي بـَْرٍد َوَغْيٍم، فـََلمها اْنَصَرَف قَاَل ألي يـَُعوُدُه يفي الشّي
ُّ َحَدَث فييهي اْلَمْوُت، فَآذينُويني بيهي َحَّته َأْشَهَدُه َوُأَصلّيَي َعَلْيهي، َوعَ  ُلغي النهِبي ُلوا "، فـََلْم يـَبـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -جّي َبني َسامليي ْبني   -َصلهى اَّلله

َ، َوَجنه َعَلْيهي اللهْيُل، َفَكاَن مميها قَاَل طَْلَحُة: اْدفيُنويني َوَأحلْيُقويني بيَريبّي َعزه  ُ  -  َوَجله، َواَل َتْدُعوا َرُسوَل اَّللهي  َعْوٍف َحَّته تـُُويفّي َصلهى اَّلله
ُّ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  َ النهِبي ، َوُأْخربي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فَإييّني َأَخاُف اْليَـُهوَد َأْن َتصهافه يفي ُسنهيتي نَي َأْصَبَح، َفَجاَء َحَّته َوَقَف    -َصلهى اَّلله حي

 ْيهي[ فـََقاَل: " اللهُهمه اْلَق طَْلَحَة َتْضَحُك إيلَْيهي َوَيْضَحُك إيلَْيَك«. َعَلى َقرْبيهي َوَصفه النهاَس َمَعُه ]مثُه رََفَع َيدَ 
ُب اأْلَْطَرافي بـَْعَض َهَذا إيىَل َأيبي َداُوَد َومَلْ َأرَُه.   قـُْلُت: َعَزا َصاحي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  -  4200 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه النهِبي ، َفَكربهَ َعَلْيهي َأْربـًَعا«.  -َصلهى اَّلله يّي  َصلهى َعَلى النهَجاشي

ِحيِح. َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجا #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ُل الصَّ
ه  -  4201 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس »َأنه النهِبي نَي نُعيَي َفقييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، ُتَصلّيي َعَلى   -َصلهى اَّلله يّي حي َصلهى َعَلى النهَجاشي

ُ َعزه  ؟ فَأَنـَْزَل اَّلله يٍّ َّللهي{ ]آل عمران: َعْبٍد َحَبشي  [« اْْليََة. 199َوَجله: }َوإينه ميْن َأْهلي اْلكيَتابي َلَمْن يـُْؤميُن ابي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت. #
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ه  -  4204 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجرييٍر َأنه النهِبي يه َقْد َماَت َفَصلُّوا َعَلْيهي«.  -َصلهى اَّلله  قَاَل: »إينه النهَجاشي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

يٍد »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  4207 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُحَذيـَْفَة ْبني َأسي َْصَحابيهي: " إينه   -َصلهى اَّلله يّي فـََقاَل ألي بـََلَغُه َمْوُت النهَجاشي
يه َقْد َماَت، َفَمْن َأرَاَد َأْن ُيَصلّيَي َعَلْيهي فـَْلُيَصلّي َعَلْيهي ". فَـ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -تَـَوجهَه َرُسوُل اَّللهي َأَخاُكُم النهجهاشي ََنَْو   -َصلهى اَّلله

 احْلََبَشةي َفَكربهَ َعَلْيهي َأْربـًَعا«. 
 اْبُن َماَجْه َخاَل التهْكبيرَي.  َرَواهُ قـُْلُت: 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  -  4211 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه النهِبي َها، فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َعَلْيهي   -َصلهى اَّلله َ ِبييَنازٍَة، فـََقاَم ُيَصلّيي َعَليـْ ُأِتي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َدْيٌن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  بيُكْم َفَصلُّوا َعَلْيهي "، فـََقاَل رَُجٌل: َعَليه دييُنُه َفَصلّي " اْنطَليقُ  َصلهى اَّلله َعَلْيهي،   وا بيَصاحي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَم َرُسوُل اَّللهي   َفَصلهى َعَلْيهي«.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأَْسَاَء بيْنتي يَزييَد قَاَلْت: »ُدعيَي َرُسوُل اَّللهي  -  4216 َنازَةي رَُجٍل ميَن اأْلَْنَصاري، فـََلمها   -َصلهى اَّلله إيىَل جي

ُّ اَّللهي  َع السهرييُر تـََقدهَم َنِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُوضي بيُكْم َدْيٌن؟ " قَاُلوا: نـََعْم اَي   -َصلهى اَّلله ليُيَصلّيَي َعَلْيهي مثُه اْلتَـَفَت فـََقاَل: " َعَلى َصاحي
ه اَّللهي، َفَصلهى َعَلْيهي«. َرُسوَل اَّللهي ; دييَنارَا بيُكْم "، فـََقاَل أَبُو قـََتاَدَة: َأاَن بيَدْينيهي اَي َنِبي ، قَاَل: " َصلُّوا َعَلى َصاحي  ني

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َ رَُجٌل َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي  -  4217 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: »تـُُويفّي ُّ  -فـََلْم يُوَجْد َلُه َكَفٌن فَُأِتي    -َصلهى اَّلله النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َلةي إيزَاريهي "، فَُأصي  -َصلهى اَّلله ، فـََقاَل: " َكيـهَتاني " َصلُّوا َعَلى  فـََقاَل: " اْنظُُروا إيىَل َداخي يَب دييَناٌر َأْو دييَنارَاني
بيُكْم«.  َصاحي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه  -  4223 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َكاَن ُغاَلٌم َشابٌّ خَيُْدُم النهِبي ُّ   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي   -َفَمريَض فََأَتُه النهِبي َصلهى اَّلله
ُ، َوَأيّني َرُسوُل اَّللهي  -َوَسلهَم  ؟ "، قَاَل: َفَجَعَل يـَْنظُُر إيىَل أَبييهي، فـََقاَل َلُه: ُقْل َكَما يـَُقوُل  يـَُعوُدُه فـََقاَل: " َتْشَهُد أَنهُه اَل إيَلَه إياله اَّلله

 ُّ يُكْم«.  -َلَك حُمَمهٌد. قَاَل: فـََقبيَل مثُه َماَت، فـََقاَل النهِبي َْصَحابيهي[: " َصلُّوا َعَلى َأخي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم ]ألي  َصلهى اَّلله
ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرجَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  اُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َعْن َأيبي َسعييٍد قَاَل: »َلمها َكاَن يـَْوُم ُأُحٍد اَنَدى ُمَناديي َرُسولي اَّللهي  -  4238 َلى إيىَل   َصلهى اَّلله " َأْن رُدُّوا اْلَقتـْ
عيهيْم« ".  َمَضاجي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
: اَي ُبَنه، إيَذا ميتُّ فَاحْلَْد يلي حلَْ  -  4243 ا، فَإيَذا َوَضْعَتني يفي  دً َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني اْلَعاَلءي ْبني اللهْجاَلجي قَاَل: »قَاَل يلي َأيبي

َاَب َعلي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم، مثُه َشنّي الرتُّ َةي اْلبَـَقَرةي  حلَْديي فـَُقْل: بيْسمي اَّللهي َوَعَلى ميلهةي َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله ي بيَفاحتي يه َشنًّا، مثُه اقْـَرْأ عيْنَد رَْأسي
ْعُت َرُسو  َتيَها، فَإييّني َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُقوُل َذليَك«.َوَخاَتي  َل اَّللهي َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده جيد[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَْوَم ُدفيَن َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َوُهَو قَاعيٌد  -  4257 ه َصلهى اَّلله َعَلى َقرْبيهي قَاَل: " َلْو جَنَا  َوَعني اْبني َعبهاٍس، »َأنه النهِبي
َنةي اْلَقرْبي َأْو َمْسأََلةي اْلَقرْبي لََنَجا َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َوَلَقْد   َي َعْنُه«.َأَحٌد ميْن فيتـْ  ُضمه َضمهًة، مثُه ُأْرخي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلََوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -  4259 " َلْو َأفْـَلَت َأَحٌد ميْن َضمهةي اْلَقرْبي أَلَفْـَلَت َوَعْن َأيبي أَيُّوَب »َأْن َصبييًّا ُدفيَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

.»ُّ  َهَذا الصهِبي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى عَ  -  4260 ه َصلهى اَّلله ٍّ َأْو َصبييهٍة فـََقاَل: " َلْو َكاَن َأَحٌد جَنَا ميْن َضمهةي اْلَقرْبي  َوَعْن أََنٍس »َأنه النهِبي َلى َصِبي
 .»ُّ  لََنَجا َهَذا الصهِبي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »َوالهذيي نَـ  -  4269 ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َي اَّلله ي بيَيديهي إينهُه لَُيْسَمُع َخْفُق َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َرضي ْفسي

ًنا َكاَنتي الصهاَلُة عيْنَد رَ  نَي يـَُولُّوَن َعْنُه، فَإيَذا َكاَن ُمْؤمي ،  نيَعاهلييْم حي َاليهي، َوفيْعُل اخْلَرْيَاتي هي، َوالزهَكاُة َعْن ميَيينيهي، َوالصهْوُم َعْن ِشي ْأسي
هي، فـَتَـُقوُل الصهاَلُة: لَ  ْحَساُن إيىَل النهاسي ميْن قيَبلي ريْجَلْيهي، فـَيـُْؤَتى ميْن قيَبلي رَْأسي ينيهي  ْيَس قيَبليي َمْدَخٌل. فـَيـُْؤَتى َعْن ميَي َواْلَمْعُروُف، َواإْلي

َاليهي فـَيَـُقوُل الصهْوُم: لَْيَس قيَبليي َمْدَخٌل.  مثُه يـُْؤَتى ميْن قيَبلي ريْجَلْيهي فـَيَـُقوُل  فـَتَـُقوُل الزهَكاُة: لَْيَس قيَبليي َمْدَخٌل. َويـُْؤَتى ميْن قيَبلي ِشي
: لَْيَس مينْ  ْحَساُن إيىَل النهاسي ، َواْلَمْعُروُف، َواإْلي  قيَبليي َمْدَخٌل. فـَيـَُقاُل َلُه: اْجليْس. فـََيْجليُس، َوَقْد َمثـَُلْت َلُه  فيْعُل اخْلَرْيَاتي

، فـَيـَُقاُل َلُه: َما تـَُقوُل يفي َهَذا الرهُجلي الهذيي َكاَن قيبَـَلُكْم؟  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الشهْمُس ليْلُغُروبي ه َصلهى اَّلله فـَيَـُقوُل:   -يـَْعني النهِبي
ْلبَـيّيَناتي ميْن عيْندي رَبّيَنا ; َفَصدهقْـَناُه َواتـهبَـ َأْشَهُد أَنه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َجاَءاَن ابي ْعَناُه، فـَيـَُقاُل َلُه: َصَدْقَت، َوَعَلى َهَذا ُه َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

ُ. َويـُْفَسُح لَ  َعُث إينه َشاَء اَّلله ، َوَعَلْيهي تـُبـْ ُ  َحيييَت َوَعَلى َهَذا ميته ُه يفي َقرْبيهي َمده َبَصريهي، َفَذليَك قـَْوُل اَّللهي َعزه َوَجله: " }يـُثـَبّيُت اَّلله
َرةي{ ]إبراهيم:  نـَْيا َويفي اْْلخي ْلَقْولي الثهابيتي يفي احْلََياةي الدُّ ْفَتُح لَ 27الهذييَن آَمُنوا ابي ُه اَباًب  [ "، َويـَُقاُل: افْـَتُحوا َلُه اَباًب إيىَل النهاري، فـَيـُ

. فـَيَـْزَداُد غيْبطًَة َوُسُرورًا َويـَُقاُل: افْـَتُحوا َلُه اَباًب إيىَل اجْلَنهةي،  -َعزه َوَجله   -إيىَل النهاري، فـَيـَُقاُل: َهَذا َكاَن َمْنزيَلَك َلْو َعَصْيَت اَّللهَ 
ُ َلكَ  ْفَتُح َلُه فـَيـَُقاُل: َهَذا َمْنزيُلَك َوَما َأَعدهُه اَّلله ْنُه َوجُيَْعُل ُروُحُه يفي َنَسمي َطرْيٍ  فـَيـُ . فـَيَـْزَداُد غيْبطًَة َوُسُرورًا فـَيـَُعاُد اجلْيْلُد إيىَل َما َبَدَأ مي

 يـَُعلهُق يفي َشَجري اجْلَنهةي. 
هي َفاَل يُوَجُد َشْيٌء، فـَيـُْؤَتى ميْن قيبَ  ُد َشْيٌء، فـََيْجليُس َخائيًفا َمْرُعواًب  َوَأمها اْلَكافيُر فـَيـُْؤَتى ]يفي َقرْبيهي[ ميْن قيَبلي رَْأسي لي ريْجَلْيهي َفاَل يُوجي

هي، فـَيـَُقاُل: حمَُ  َسْي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم.  فـَيـَُقاُل َلُه: َما تـَُقوُل يفي َهَذا الرهُجلي َكاَن فييُكْم؟ َوَما َتَشَهُد بيهي؟ َفاَل يـَْهَتديي الي مهٌد َصلهى اَّلله
ْعُت ال ، َوَعَلْيهي فـَيَـُقوُل: َسَي ًئا فـَُقْلُت َكَما قَاُلوا. فـَيـَُقاُل لَُه: َصَدْقَت، َعَلى َهَذا َحيييَت، َوَعَلْيهي ميته َعُث إيْن   نهاَس يـَُقوُلوَن َشيـْ تـُبـْ

ُ َقرْبَُه َحَّته خَتَْتليَف َأْضاَلُعُه، َفَذليَك قـَْوُل اَّللهي َعزه َوَجله: }وَ  ُ. َوُيَضيهُق اَّلله َمْن َأْعَرَض َعْن ذيْكريي فَإينه َلُه َمعييَشًة َضْنًكا{  َشاَء اَّلله
ْفَتُح َلُه اَبٌب إيىَل اجْلَنهةي[، فـَيـَُقاُل َلُه: َهَذا َكاَن مَ 124]طه:  ُ َلَك َلْو  [، فـَيـَُقاُل: افْـَتُحوا َلُه اَباًب إيىَل اجْلَنهةي، ]فـَيـُ ْنزيَلَك َوَما َأَعده اَّلله

َها، فـَيـَُقاُل: هَ َأطَْعَتُه، فـَيَـْزَدا ْفَتُح َلُه ]اَبٌب[ إيلَيـْ ُ  ُد َحْسَرًة ُوثـُُبورًا، مثُه يـَُقاُل: افْـَتُحوا َلُه اَباًب إيىَل النهاري، فـَيـُ َذا َمْنزيُلَك َوَما َأَعده اَّلله
 َلَك، فـَيَـْزَداُد َحْسَرًة َوثـُُبورًا«. 

َلةي؟ قَاَل: نـََعْم.: قـُْلُت حليَ -يـَْعني الضهرييَر   -قَاَل أَبُو ُعَمَر   مهادي ْبني َسَلَمَة: َكاَن َهَذا ميْن َأْهلي اْلقيبـْ
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ُع إيىَل قـَْلبيهي، َكاَن َيْسَمُع النه  َذيهي الشهَهاَدةي َعَلى َغرْيي يَقينٍي يـَْرجي ًئا فـَيَـُقولُُه. قَاَل أَبُو ُعَمَر: َكأَنهُه َيْشَهُد ُبي  اَس يـَُقوُلوَن َشيـْ
 ]الداراني: إسناده حسن[  اِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبرَ  #

َ ميْن قيَبلي رَ  -  4270 ،  َوأليَيبي ُهَريـَْرَة يفي اأْلَْوَسطي أَْيًضا رَفـََعُه قَاَل: " »يـُْؤَتى الرهُجُل يفي َقرْبيهي، فَإيَذا ُأِتي هي َدفـََعْتُه تياَلَوُة اْلُقْرآني ْأسي
 َ دي، َوال َوإيَذا ُأِتي َ ميْن قيَبلي ريْجَلْيهي َدفـََعُه َمْشُيُه إيىَل اْلَمَساجي صهرْبُ َحْجَرًة، فـََقاَل: َأَما إييّني َلْو  ميْن قيَبلي َيَدْيهي َدفـََعْتُه الصهَدَقُة، َوإيَذا ُأِتي

َبُه« ".   رَأَْيُت َخليياًل ُكْنُت َصاحي
 : إسناده حسن[ ]الداراني َوَرَوى اْلَبزَّاُر َطَرفاا ِمْنُه. #

تَـَلى َهذيهي اأْلُمهُة يفي قـُُبوريَها َفكَ  -  4272 َها قَاَلْت: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، تـُبـْ ُ َعنـْ َي اَّلله ْيَف يبي َوَأاَن اْمَرَأٌة  َوَعْن َعائيَشَة َرضي
ْلَقْولي الثهابيتي يفي  ُ الهذييَن آَمُنوا ابي َرةي{ ]إبراهيم: َضعييَفٌة؟ قَاَل: }يـُثـَبّيُت اَّلله نـَْيا َويفي اْْلخي  [«. 27احْلََياةي الدُّ

. يحي  قـُْلُت: هَلَا َحدييٌث َغرْيُ َهَذا يفي الصهحي
 ]الداراني: في إسناده متروك[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُهَما   -َوَعني اْبني َعبهاٍس   -  4277 ُ َعنـْ َي اَّلله َع َخْفَق    -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »إيَذا ُدفيَن اْلَميّيُت َسَي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
 نيَعاهلييْم إيَذا َولهْوا َعْنُه ُمْنَصريفينَي« ".

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َدييٍث أُنـَبّيُئُكْم بيَتْصدييقي َذليَك، إينه اْلُمْؤميَن إيَذا َماَت َجَلسَ َوعَ  -  4278 ثـُْتُكْم حبي  يفي َقرْبيهي، فـَيـَُقاُل: َمْن  ْن َعْبدي اَّللهي قَاَل: »إيَذا َحده

ُ، َودييني  َ اَّلله ثـَبّيُتُه اَّللهُ[ فـَيَـُقوُل: َريبّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم. فـَيـَُوسهُع َلُه يفي  رَبَُّك؟ َما دييُنَك؟ َمْن نَبييَُّك؟ ]فـَيـُ ْساَلُم، َونَبييّيي حُمَمهٌد َصلهى اَّلله اإْلي
ْلَقْولي الثهابيتي يفي  ُ الهذييَن آَمُنوا ابي َرةي َقرْبيهي، َويـَُفرهُج َلُه فييهي. مثُه قـََرَأ َعْبُد اَّللهي: }يـُثـَبّيُت اَّلله نـَْيا َويفي اْْلخي ُ الظهاليمينَي{   احْلََياةي الدُّ َوُيضيلُّ اَّلله

 [«. 27]إبراهيم:  
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعْنُه  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة  -  4279 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »إينه اْلَميّيَت لََيْسَمُع َخْفَق نيَعاهلييْم  -َرضي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
 ".  -يـَْعني ُمْدبيرييَن«   -إيَذا َولهْوا َعْنُه 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »إينه اْلَمْوَتى لَيـَُعذهبُوَن يفي قـُُبوريهيْم ;   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  - َوَعْن َعْبدي اَّللهي  -  4291 ّي َصلهى اَّلله َعني النهِبي

 َحَّته إينه اْلبَـَهائيَم َتْسَمُع َأْصَواَُتُْم« ". 
 ([ 3548]اْللباني: حسن صحيح )صحيح الترغيب:   ٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحسَ  #

 ا ُبييَما. َوَعْن ُمَعاوييََة قَاَل: إينه َتْسوييََة اْلَقرْبي ميَن السُّنهةي، َقْد رَفـََعتي اْليَـُهوُد َوالنهَصاَرى َفاَل َتَشبـهُهو  -  4297
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعْنُه   -َسعييٍد اخْلُْدرييّي َوَعْن َأيبي  -  4301 َي اَّلله ُتُكْم َعْن   -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »]ُكْنُت[ َنَيـْ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ُتُكْم َعْن زياَيرَةي اْلُقُبوري فـَُزوُروَها،  ُروا، َوَنَيـْ يّي فـَْوَق َثاَلٍث َفُكلُّوا َوادهخي ُتُكْم َعني  حُلُومي اأْلََضاحي ، َوَنَيـْ ُط الرهبه َواَل تـَُقوُلوا َما ُيْسخي

 اأْلَْوعيَيةي فَانـَْتبيُذوا، وَُكلُّ ُمْسكيٍر َحَراٌم« ". 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، والحديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن، ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َها  -َوَعْن َعائيَشَة   -  4302 ُ َعنـْ َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َنَى َعْن زياَيرَةي اْلُقُبوري، مثُه رَخهَص فييَها، َأْحَسُبُه   -َرضي ه َصلهى اَّلله »َأنه النهِبي
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َرَة« ".  َا ُتذَكّيُر اْْلخي  قَاَل: " فَإينه
 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

ْلَبقييعي فَ  -  4318 ْقُتُه ابي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم فـََلحي ه َصلهى اَّلله َيةي قَاَل: أَتـَْيُت النهِبي ريي ْبني اخْلََصاصي ْعُتُه يـَُقوُل: " السهاَلُم َعَلى »َوَعْن َبشي َسمي
ْسعيي فـََقاَل: " أَْنعيْش َقَدَمكَ  ، َوََنَْيُت َعْن َداري  َأْهلي الدّياَيري ميَن اْلُمْؤمينينَي ". َوانـَْقَطَع شي ". فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، طَاَلْت ُعُزوَبيتي

َيتيَك ميْن َبنْيي رَبييَعَة قـَْوٍم يـََرْوَن لَ  رُي، َأاَل حَتَْمُد اَّللهَ الهذيي َأَخَذ بيَناصي َها« ". قـَْوميي، فـََقاَل: " اَي َبشي َْن َعَليـْ  ْواَلُهُم اْنَكَفَأتي اأْلَْرُض مبي
ُ.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَلُه َطِريٌق ِعْنَد َأْحَمَد َتْأِتي ِفي اْلَمنَ  # ]الداراني: إسناد الطبراني رجاله    اِقِب، ِإْن َشاَء َّللاَّ

 ثقات، ولكنه منقطع[ 
ُ َعْنُه  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد   -  4320 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َأْن يـُْبََن َعَلى اْلُقُبوري، َأْو يـُْقَعَد   -َرضي ُّ اَّللهي َصلهى اَّلله قَاَل: »َنَى َنِبي

َها«.  َها، َأْو ُيَصلهى َعَليـْ  َعَليـْ
َها فـََقْط.   قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه النـهْهَي َعني اْلبيَناءي َعَليـْ

 [ ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، ولكنني أخشى أن يكون منقطعا  ِثَقاٌت. َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلهُ  #
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ُهَما   -َوَعني اْبني الزَُّبرْيي  -  4343 ُ َعنـْ َي اَّلله بي إيبيٍل اَل يـَُؤدّيي  -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »َما ميْن َصاحي َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
خْ  يَء يـَْوَم اْلقيَياَمةي َحَّته تـُْبَطَح هَلَا بيَقاٍع قـَْرَقٍر َتَطُؤُه ِبَي َا إياله جي ُأواَلَها اْعَتَدْت َعَلْيهي   َفافيَها، ُكلهَما نَفيَدتْ َحقهَها يفي ريْسليَها، َوجَنَْدُتي

 يـُْقَضى َبنْيَ النهاسي َويـََرى َسبييَلُه« ".  ُأْخَراَها، َحَّته 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُهَما   -َوَعني اْبني الزَُّبرْيي  -  4344 ُ َعنـْ َي اَّلله بي إيبيٍل إياله   -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »َما ميْن َصاحي قَاَل: إينه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
ْخَفافيَها، َويُـ  ي َعَلْيهي بيَقاٍع َتَطُؤُه ِبَي َا يـَْوَم اْلقيَياَمةي إيَذا مَلْ َيُكْن يـَُؤدّيي َحقهَها فـََتْمشي بي اْلبَـَقري يـُْؤَتى ُبي إيَذا مَلْ َيُكْن يـَُؤدّيي   ْؤَتى بيَصاحي

بي ا ، َويـُْؤَتى بيَصاحي ْظاَلفيَها لَْيَس فييَها مَجهاُء َواَل َمْكُسورَُة اْلَقْرني ي َعَلْيهي َتَطُؤُه ِبَي ْلَغَنمي إيَذا مَلْ َيُكْن يـَُؤدّيي َحقهَها  َحقهَها فـََتْمشي
َا َوَتطَ  ي َعَلْيهي بيَقاٍع فـَتَـْنَطُحُه بيُقُروني بي اْلَكْنزي فـَُيَمثهُل َلُه  فـََتْمشي ، َويـُْؤَتى بيَصاحي ْظاَلفيَها لَْيَس فييَها مَجهاُء َواَل َمْكُسورَُة اْلَقْرني ُؤُه ِبَي

ُل َيَدُه يفي فييهي« ".  ًئا فـَُيْدخي  ُشَجاًعا َأقْـرََع َفاَل جيَيُد َشيـْ
 ]الداراني: إسناده حسن[  َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. -ِمْنُه  َوَرَوى اْلَبزَّاُر َطَرفاا -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبُطوِلِه   #

ُ َعْنُه   -َوَعْن بـَُرْيَدَة  -  4350 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »َما َمَنعَ   -َرضي ُ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله قـَْوٌم الزهَكاَة إياله ابـَْتاَلُهُم اَّلله
نينَي« ".  لسّي  ابي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َسنه فييَما َسَقتي السهَماُء َواْلُعُيوُن اْلُعْشَر، َومَ  -  4386 ه َصلهى اَّلله لنـهَواضيحي نيْصَف َوَعْن أََنٍس »َأنه النهِبي ا ُسقيَي ابي

 اْلُعْشري«.
 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

بيلي َشْيٌء. فَإيَذا بـََلَغْت ََخًْسا َففييَها  َوَعْن اَنفيٍع أَنهُه قـََرَأ كيَتابَ  -  4391 : أَنهُه لَْيَس فييَما ُدوَن ََخٍْس ميَن اإْلي  ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي
ْسَع َعْشَرَة. فَإيَذا بـََلَغتي  ٌث إيىَل تي َشاٌة إيىَل تيْسٍع. فَإيَذا َكاَنْت َعْشًرا َفَشاَتني إيىَل َأْرَبَع َعْشَرَة. فَإيَذا بـََلَغْت ََخَْس َعْشَرَة َففييَها َثاَل 
َوَثاَلثينَي. فَإيَذا زَاَدْت َففييَها ابـَْنُة   اْلعيْشرييَن فََأْرَبٌع إيىَل َأْرَبٍع َوعيْشرييَن. فَإيَذا بـََلَغْت ََخًْسا َوعيْشرييَن َففييَها بيْنُت خَمَاٍض إيىَل ََخْسٍ 

نَـَتا لَُبوٍن إيىَل التّيْسعينَي. فَإيَذا زَاَدْت َففييَها  لَُبوٍن إيىَل ََخٍْس َوَأْربَعينَي. فَإيَذا زَاَدتْ  تّينَي. فَإيَذا زَاَدْت َففييَها ابـْ قهٌة إيىَل السّي  َففييَها حي
َنُة لَبُ  قهٌة.، َويفي ُكلّي َأْربَعينَي ابـْ نَي حي قهَتاني إيىَل اْلعيْشرييَن َومياَئٍة. فَإيَذا زَاَدْت َففيي ُكلّي ََخْسي لَْيَس يفي اْلَغَنمي َشْيٌء فييَما ُدوَن وٍن. وَ حي
اْلميائـََتنْيي. فَإيَذا زَاَدْت َعَلى اْلميائـََتنْيي   اأْلَْربَعينَي. فَإيَذا بـََلَغتي اأْلَْربَعينَي فَفييَها َشاٌة إيىَل اْلعيْشرييَن َومياَئٍة. فَإيَذا زَاَدْت َفَشاَتني إيىَل 

َياٍه إيىَل الثهاَلثي  اَئٍة َففيي ُكلّي مياَئٍة َشاٌة.فـََثاَلُث شي  مياَئٍة. فَإيَذا زَاَدْت َعَلى الثهاَلثي مي
 ]الداراني: رجاله ثقات[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِوَجاَدةا َكَما َتَراُه، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم بـَْعثـَُهَما إيىَل اْلَيَمني  -  4399  فََأَمَرمُهَا َأْن يـَُعلّيَما النهاَس  »َعْن َأيبي ُموَسى، َوُمَعاذي ْبني َجَبٍل، َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
، َوالتهْمري« ". َأْمَر ديينيهيْم َوقَاَل: " اَل ََتُْخذي الصهَدَقَة إياله ميْن َهذيهي اأْلَْربـََعةي: ال   شهعيريي، َواحلْيْنطَةي، َوالزهبييبي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُقوُل:  -4416 ْعُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله " »َيْظَهُر َمْعديٌن يفي َأْرضي َبني ُسَلْيٍم يـَُقاُل َلُه:   َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: َسَي

« ".  -َوَذليَك بيليَساني َأيبي َجْهٍم َقرييٌب ميَن السهَواءي   -فيْرَعْوُن َوفيْرَعاُن  َراُر النهاسي ، َأْو حُيَْشُر إيلَْيهي شي َراُر النهاسي  خَيُْرُج إيلَْيهي شي
 ]الداراني: حسن بشواهده[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #



90 
 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم بيقيْطَعٍة ميْن َذَهٍب َكاَنْت َأوهَل َصَدقَ  -  4419 ُّ َصلهى اَّلله َ النهِبي ٍة َجاَءْتُه ميْن َمْعديٍن لََنا  َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »ُأِتي
َا سَ  « ". فـََقاَل: " إينه  َتُكوُن َمَعاديُن، َوَسَيُكوُن فييَها َشرُّ اخْلَْلقي

ِحيِح.  # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »تـُْؤَخُذ َصَدَقُة َأْهلي اْلَبادييَةي َعلَ  -  4424 ْفنيَيتيهيْم«  َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َياهيهيْم، َوِبَي ى مي

." 
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »إيَذا َجاَء اْلُمَصدّيُق اَل َيْصُدُر  -  4425  إياله َوُهَو َعْنُكْم رَاٍض« ". َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َغُضوَن ; فَإيَذا جَ  -  4426 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »َسَيْأتييُكْم رَْكٌب ُمبـْ ُبوا ُبييْم  َوَعْن َجابيٍر َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله اُؤوُكْم فـََرحّي
هيمْ  َنـُْفسي ُغوَن، فَإيْن َعَدُلوا َفَلي نَـُهْم َوَبنْيَ َما يـَبـْ َها، َوَأْرُضوُهْم، فَإينه ََتَاَم زََكاتيُكْم ريَضاُهْم، َوْلَيْدُعوا َلُكْم«  َوإيْن ظََلُموا فـََعَليْـ  َوَخلُّوا بـَيـْ

." 
# .  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوِفي َبْعِضِهْم َكََلٌم ََل َيُضرُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َعْن أَ  -  4440 َا َكاَنْت خُتْريُج َعَلى َعْهدي َرُسوٍل َصلهى اَّلله ُهْم َواْلَمْمُلوكي َوَعْن َأَْسَاَء بيْنتي َأيبي َبْكٍر َأنه نـْ ْهليَها احْلُرّي مي
ْلُمدّي الهذيي يـَْقَتاُتوَن بيهي ..  ْنطٍَة َأْو َصاًعا َمْن ََتٍْر ابي  ُمدهْيني ميْن حي

ُ َعَلْيهي   -  4441 ُْم َكانُوا خُيْريُجوَن زََكاَة اْلفيْطري َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله َها َأنه ْلُمدّي الهذيي يـَْقَتاُت بيهي  َويفي ريَوايٍَة َعنـْ َوَسلهَم ابي
 َأْهُل اْلَمدييَنةي يـَْفَعُل َذليَك َأْهُل اْلَمدييَنةي ُكلُُّهْم.

َواَيَة اْْلُوَلى َفَقْط، َوَرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفي اْْلَْوَسِط َبْعُضُه، َوِإْسَناُدهُ َرَوى َأْحمَ  # ِحيِح. ُد الرِ  ]الداراني:  َلُه َطِريٌق ِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ
 إسناده حسن[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يفي بـَْييتي َفَجاَء رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َكْم َصَدَقُة  َعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصله  -  4443 ى اَّلله
ُّ َصلهى  َعَلْيهي بيَصاٍع. فـََقاَل النه َكَذا وََكَذا؟ قَاَل: " َكَذا وََكَذا " قَاَل: فَإينه ُفاَلاًن تـََعدهى َعَليه قَاَل: فـََنَظُروا فـََوَجُدوُه َقْد تـََعدهى  ِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " َكْيَف بيُكْم إيَذا َسَعى َعَلْيُكْم َمْن يـَتَـَعدهى َعَلْيُكْم َأَشده ميْن َهَذا التـهَعدّيي«   ".  اَّلله
ُّ بـَْعَد قـَْوليهي: " َأَشده ميْن َهَذا التـهَعدّيي " َفَخاَض اْلَقْوُم َوَُبََرُهُم ا َرَواهُ  ُهْم:  َأمْحَُد َهَكَذا َوزَاَد الطهرَبَايني نـْ حْلَدييُث، َحَّته »قَاَل رَُجٌل مي

َيتيهي  َوَزْرعيهي فََأدهى زََكاَة َماليهي فـَتـُُعدّيَي َعَلْيهي َفَكْيَف َيْصَنُع، َوُهَو َعْنَك    َكْيَف اَي َرُسوَل اَّللهي، إيَذا َكاَن رَُجٌل َغائيٌب َعْنَك يفي إيبيليهي َوَماشي
َا يُري  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " َمْن َأدهى زََكاَة َماليهي طَيّيَب النـهْفسي ُبي َا َوْجَه اَّللهي َوالدهاَر اْْل َغائيٌب؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َرَة، فـََلْم  يُد ُبي خي

اَل  ًئا ميْن َماليهي، َوَأقَاَم الصهاَلَة، مثُه َأدهى الزهَكاَة، فـَتَـُعدّيَي َعَلْيهي يفي احْلَقّي فََأَخَذ سي  َحُه فـََقاَتَل فـَُقتيَل فـَُهَو َشهييٌد« ". يـَُغيّيْب َشيـْ
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلجَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ِميِع ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »اْلُمتَـَعدّيي يفي الصهَدَقةي َكَمانيعيَها« ".  -  4446 ّي َصلهى اَّلله  َوَعْن َجرييٍر، َعني النهِبي
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

َُجزيُكْم َعني ال َوَعنْ  -  4458 ٌك حبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »إييّني مُمْسي نهاري: َهُلمه َعني النهاري، ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
 ، ،  َهُلمه َعني النهاري، َوتـَْغليُبوَنني تـََقامَحُوَن فييهي تـََقاُحَم اْلَفَراشي َأوي اجْلََناديبي َُجزيُكْم َوَأاَن فـََرُطُكْم َعَلى احْلَْوضي َل حبي ُك َأْن ُأْرسي فَُأوشي
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يَماُكْم، َوَأَْسَائيُكْم َكَما يـَْعريُف الرهُجُل اْلَغرييَبَة مي  بيلي يفي إيبيليهي، َوَيْذَهُب بيُكْم َذاَت  َفرَتيُدوَن َعَليه َمًعا َوَأْشَتاًت، فََأْعريُفُكْم بيسي َن اإْلي
مَ  ، فـَيَـُقوُل: اَي حُمَمهُد، إينه الشّي ُد فييُكْم َربه اْلَعاَلمينَي فََأُقوُل: َأْي َربّي قـَْوميي، َأْي َربّي أُمهيتي َك اَل َتْدريي َما َأْحَدثُوا بـَْعَدَك،  الي َوُأاَنشي

ُْم َكانُوا مَيُْشوَن بـَْعَدَك اْلُقْهَقَرى َعَلى َأْعَقاُبييْم، َفاَل َأْعريَفنه  َأَحدَُكْم يـَْوَم اْلقيَياَمةي حَيْميُل َشاًة هَلَا ثـُغَاٌء، فـَيـَُناديي: اَي حُمَمهُد، اَي  إينه
ًئا، َقْد بـَلهْغُتَك. َفاَل َأْعريَفنه َأَحدَُكْم يـَْوَم اْلقيَياَمةي حَيْميُل  َناديي: اَي حُمَمهُد، فََأُقوُل: اَل َأْمليُك َلَك َشيـْ حُمَمهُد، اَي  بَعيريًا َلُه رَُغاٌء، فـَيـُ
ًئا َقْد بـَلهْغُتَك. َفاَل َأْعريَفنه َأَحدَُكْم َيَِْتي يـَْوَم اْلقيَياَمةي حيَْ  ميُل فـََرًسا هَلَا مَحَْحَمٌة، فـَيـَُناديي: اَي حُمَمهُد،  حُمَمهُد. فََأُقوُل: اَل َأْمليُك َلَك َشيـْ

ًئا َقدْ  َقاًء َمْن َأَدٍم يـَُناديي: اَي حُمَمهُد، اَي   اَي حُمَمهُد. فََأُقوُل: اَل َأْمليُك َلَك َشيـْ بـَلهْغُتَك. َفاَل َأْعريَفنه َأَحدَُكْم يـَْوَم اْلقيَياَمةي حَيْميُل سي
ًئا َقْد بـَلهْغُتَك« ".   حُمَمهُد. فََأُقوُل: اَل َأْمليُك َلَك َشيـْ

 ]الداراني: إسناده جيد[   اْلَجِميِع ِثَقاٌت.َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِفي اْلَكِبيِر، َواْلَبزَّاُر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " َيْحِمُل َقْشعاا " َمَكاَن: " ِسَقاءا ". َوِرَجالُ  #
ُ َعَلْيهي َوسَ  -  4461 قًا فـََقاَل: " اَي َسْعُد، اتهقي َأْن  َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »بـََعَث َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله لهَم َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة ُمَصدّي

، فََأْعَفاُه«.  ، اْعفيني ُديني ُلُه َلُه رَُغاٌء ". قَاَل: اَل َأجي  جتَييَء يـَْوَم اْلقيَياَمةي بيَبعيرٍي حَتْمي
ِحيِح. #  ده صحيح[ ]الداراني: إسنا  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم بـََعَثُه َعَلى الصهَدَقةي فـََقاَل: -  4462 اتهقي اَّللهَ،   اْلَولييدي،" اَي َأاَب  »َوَعْن ُعَباَدَة ْبني الصهاميتي َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
ُلُه َلُه رَُغاٌء، َأْو بـَقَ  َرٍة هَلَا ُخَواٌر، َأْو َشاٍة هَلَا ثـُغَاٌء ". فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه َذليَك َلَكَذليَك؟ قَاَل:  اَل َتَْتي يـَْوَم اْلقيَياَمةي بيَبعيرٍي حَتْمي

حْلَقّي اَل َأْعَمُل َلَك َعَلى َشْيٍء أََبًدا«.  ي بيَيديهي ". قَاَل: فـََوالهذيي بـََعَثَك ابي  " َأْي َوالهذيي نـَْفسي
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ فِ  #  ]الداراني: إسناده منقطع[  ي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َلمها بـََعَثُه َساعيًيا قَاَل: " اْنظُْر أَ  -  4463 اَب َمْسُعوٍد، َواَل أُْلفييَـنهَك  »َوَعْن َأيبي َمْسُعوٍد، َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
ي َهَذا. قَاَل: " إيًذا اَل  قيَياَمةي َعَلى َظْهريَك بَعيرٌي َلُه رَُغاٌء ميْن إيبيلي الصهَدَقةي َقْد َغَلْلَتُه ". قَاَل: َما َأاَن بيَسائيٍر يفي َوْجهي جتَييُء يـَْوَم الْ 
 ُأْكريُهَك«.

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َها ُرَطٌب فـََقاَل: " مَ  -  4489 َائيَدٍة َعَليـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم مبي ّي َصلهى اَّلله ا َهذيهي؟ ". قَاَل: َهذيهي َصَدقٌَة َوَعْن َسْلَماَن أَنهُه »َجاَء إيىَل النهِبي

َا َسْلَماُن، فـََلمها َكاَن ميَن اْلَغدي َجاَءُه َسْلَماُن َعَلْيَك َوَعَلى َأْصَحابيَك. قَاَل: " اَي َسْلَماُن، إيانه اَل   ََنُْكُل الصهَدَقَة ". َفَذَهَب ُبي
َْصَحابيهي: " اْدنُوا َفُكلُ  َها ُرَطٌب فـََقاَل: " َما َهذيهي اْلَمائيَدُة؟ ". قَاَل: َهدييهٌة. فـََقاَل ألي َائيَدٍة َعَليـْ  وا«.مبي

 ]الداراني: حديث صحيح[  ي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ فِ  #
، وَ  -  4498 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »اَل حتَيلُّ الصهَدَقُة ليَغنيٍّ «. َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله  اَل ليذيي ميرهٍة َسوييٍّ

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوسَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َوا َوَعني اْبني  -  4510 ، َوَلْو بيَشْوصي السّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »اْستَـْغُنوا َعني النهاسي «. َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله  كي

 [ (: صحيح947]الداراني: إسناده صحيح[ ]صحيح الجامع )  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »أَلَْن َيَُْخَذ َأَحدُُكْم َحْباًل فـَيَ  -  4511 ْأُكَل، َويـََتَصدهَق َخرْيٌ ميْن َأْن َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 َيْسَأَل النهاَس َأْعَطْوُه، َأْو َمنَـُعوُه«.
 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َيْسَأاَلنيهي  -  4516 ّي َصلهى اَّلله ُ َعْنُه قَاَل: »َدَخَل رَُجاَلني َعَلى النهِبي َي اَّلله   يفي َشْيٍء، فََأَعاَنَُما َوَعْن ُعَمَر َرضي
اَّللهي، رَأَْيُت ُفاَلاًن َوُفاَلاًن َخَرَجا ميْن عيْنديَك يـُْثنيَياني َخرْيًا.  بيدييَنارَْيني، َفَخَرَجا فَإيَذا مُهَا يـُْثنيَياني َخرْيًا، َفَدَخْلُت َعَلْيهي فـَُقْلُت: اَي َرُسولَ 

اَئٍة َفَما يـَُقوُل َذليَك؟ َوإي  ُتُه َما َبنْيَ َعَشَرٍة إيىَل مي ديي  نه َأَحدَُكْم لََيْخُرُج بيَصَدقَتيهي ميْن عينْ قَاَل: " َلكينه ُفاَلاًن َما يـَُقوُل َذليَك، َوَقْد َأْعطَيـْ
َا َلُه اَنرٌ  َا هيَي َلُه اَنٌر ". قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َكْيَف تـُْعطييهي َوَقْد َعليْمَت َأنه ،  ُمَتأَبّيطَُها َوإيّنه ؟ قَاَل: " َفَما َأْصَنُع؟ َيَُْتويني َيْسأَُلويني

َ اْلُبْخَل«.  ُ َعزه َوَجله يلي  َوَيَََْب اَّلله
يحي بَـ   ْعُضُه.قـُْلُت: يفي الصهحي

 َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »اَل تُليحُّوا يفي اْلَمْسأَ  -  4519 ّي َصلهى اَّلله َيْسَتْخريْج مينها   َلةي، فَإينهُه َمنْ َوَعني اْبني ُعَمَر يـَْرَفُع احْلَدييَث إيىَل النهِبي

ًئا مَلْ يـَُباَرْك َلُه فييهي«.  َا َشيـْ  ُبي
ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل ا #  ]الداراني: إسناده صحيح[  لصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »َمْسأََلُة اْلَغنيّي َشنْيٌ  -  4523  يفي َوْجهيهي يـَْوَم اْلقيَياَمةي«. َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
 ُة اْلَغِنيِ  َناٌر، ِإْن ُأْعِطَي َقِليَلا َفَقِليٌل، َوِإْن ُأْعِطَي َكِثيراا َفَكِثيٌر«.َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوَزاَد: »َوَمْسَألَ  #

ِحيِح.  ]الداراني: إسناده منقطع[  َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
ُ َعْنُه َأنه رَ  -  4525 َي اَّلله ٌّ َعني اْلَمْسأََلةي حُيَْشُر يـَْوَم  َوَعْن َجابيٍر َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »َمْن َسَأَل َوُهَو َغني ُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله

 اْلقيَياَمةي َوهيَي َُخُوٌش يفي َوْجهيهي«. 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُقوُل: »َمْن َسَأَل النهاَس يفي َغرْيي  -  4527 ْعُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َا   َويفي ريَوايٍَة ُأْخَرى: َسَي يَبٍة َجاَحْتُه َفَكَأّنه ُمصي
 يـَْلَقُم الرهْضَفَة«.

، َوِفيِه َكََلٌم، َوَقْد َوثََّقُه الثَّْوِريُّ َرَواُهَما الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل اْْلُوَلى رِ  # َواَيِة اْْلُْخَرى َجاِبٌر اْلُجْعِفيُّ ِحيِح، َوِفي ِإْسَناِد الرِ    َوُشْعَبُة.َجاُل الصَّ
 ]الداراني: إسناده صحيح[ 

ْرَداءي، قَاَلْت: قـُْلُت َلُه: َما َلَك اَل َتْطُلُبُه َكَما َيْطُلُب ُفاَلٌن َوفُ  -  4530 ْرَداءي، َعْن َأيبي الده ْعُت  َوَعْن أُمّي الده اَلٌن؟ قَاَل: إييّني َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُقوُل: »إيْن َورَاءَُكْم َعَقَبًة َكُؤوًدا اَل جيَُ  بُّ َأْن َأخَتَفهَف ليتيْلَك اْلَعَقَبةي«. َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله  وزَُها اْلُمْثقيُلوَن، فََأاَن ُأحي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ عَ  -  4533 َلْيهي َوَسلهَم: »اأْلَْيديي َثاَلثٌَة: فـََيُد اَّللهي اْلُعْلَيا، َوَيُد اْلُمْعطيي َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 الهيتي َتلييَها، َوَيُد السهائيلي السُّْفَلى«.
ني اْلَمْسأََلةي َما اْسَتطَْعَت، فَإيْن  َأمْحَُد، َوأَبُو يـَْعَلى، َوزَاَد: »َوَيُد السهائيلي السُّْفَلى إيىَل يـَْومي اْلقيَياَمةي، فَاْسَتعيفه َعني السَُّؤالي َوعَ  َرَواهُ  #

ًئا  َْن تـَُعوُل، وَ  -َأْو قَاَل: َخرْيًا   -ُأْعطييَت َشيـْ «. فـَْلرُيَ َعَلْيَك، َواْبَدْأ مبي ، َواَل ُتاَلُم َعَلى اْلَعَفافي  َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.اْرَضْخ ميَن اْلَفْضلي
 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح لغيره[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُقوُل: »اْلَيُد اْلُمْعطيَيُة َخرْيٌ  -  4534 ْعُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله  ميَن اْلَيدي السُّْفَلى«.  َوَعْن َعطييهَة قَاَل: َسَي
ُّ يفي اأْلَْوَسطي َواْلَكبيريي، إياله أَنهُه قَاَل: »َعْن َعطييهَة: أَنهُه َقديمَ  َرَواهُ  #  ُ َعَلْيهي  َأمْحَُد، َواْلبَـزهاُر، َوالطهرَبَايني  َعَلى َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله

ُ عَ  ّي َصلهى اَّلله َلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " َهْل َقديَم َمَعُكْم َأَحٌد َغرْيُُكْم؟ " قَاُلوا: نـََعْم، َفًَّت  َوَسلهَم يفي َوْفدي قـَْوميهي، فـََلمها َدَخُلوا َعَلى النهِبي
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، فـََقاَل: " إينه اْلَيَد اْلُمْنطيَيَة  َخلهْفَناُه َعَلى ريَحاليَنا، قَاَل: ْلُت َعَلْيهي َوُهْم عيْنَدُه اْستَـْقبَـَلني ُلوا إيلَْيهي ". فـََلمها ُأْدخي َي اْلُعْلَيا،  هي " َأْرسي
ُ َعَلْيهي  َوإينه اْلَيَد السهائيَلَة هيَي السُّْفَلى، َوَما اْستَـْغنَـْيَت َفاَل َتَسْل، فَإينه َماَل اَّللهي َمْسُئوٌل َوُمْنًطى ".  َفَكلهَمني َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 ،»  سناده جيد[ ]الداراني: إ َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت.َوَسلهَم بـُْلَغيتي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َفَسميعَ  -  4537 ّي َصلهى اَّلله ، أَنهُه انـْتَـَهى إيىَل النهِبي ُه يـَُقوُل: »َيُد اْلُمْعطيي اْلُعْلَيا ;  َوَعْن ثـَْعَلَبَة ْبني زَْهَدٍم اْلرَيْبُوعييّي
 أُمهَك َوَأاَبَك، َوُأْخَتَك فََأَخاَك، َوَأْداَنَك َأْداَنَك«.

ِل رِ َرَواُه اْلَبزَّاُر،  # ِحيِح.َوُذِكَر ِبَأَساِنيَد ُأَخَر َعِن اْْلَْسَوِد ْبِن َثْعَلَبَة َقاَل ِمْثَلُه، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت، َوِرَجاُل اْْلَوَّ  َجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »اْليَ  -  4542 ه َصلهى اَّلله َْن  َوَعْن عيْمَراَن، َوََسَُرَة ْبني ُجْنُدٍب َأنه النهِبي ُد اْلُعْلَيا َخرْيٌ ميَن اْلَيدي السُّْفَلى، َواْبَدْأ مبي

 تـَُعوُل: أُمهَك َوَأاَبَك، َوَأْداَنَك َأْداَنَك«.
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َزاٍم قَاَل: قَاَل َرُسو  -  4543 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »اْلَيُد اْلُعْلَيا َخرْيٌ ميَن اْلَيدي السُّْفَلى، َوْليَـْبَدْأ  َوَعْن َحكييمي ْبني حي ُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ُ، َوَمْن يَ  َْن يـَُعوُل، َوَخرْيُ الصهَدَقةي َما َكاَن َعْن َظْهري غيًَن، َوَمْن َيْستَـْعفيْف يُعيفهُه اَّلله   َعزه َوَجله«. ْستَـْغني يـُْغنيهي اَّللهُ َأَحدُُكْم مبي
 ." ُ ُ، َوَمْن َيْستَـْغني يـُْغنيهي اَّلله يحي َخاَل قـَْوَلُه: " َوَمْن َيْستَـْعفيْف يُعيفهُه اَّلله  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َناهُ َعْن عَ  -  4545 َرٌة ; َفَمْن َأْعطَيـْ نـَْيا ُحْلَوٌة َخضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »إينه الدُّ ّي َصلهى اَّلله ًئا بيَغرْيي طييبي   ائيَشَة، َعني النهِبي َها َشيـْ نـْ مي

 نـَْفٍس َكاَن َغرْيَ ُمَباَرٍك َلُه فييهي«. 
 سناده حسن[ ]الداراني: إ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُقوُل: »إينه الدُّنـْيَ  -  4548 ْعُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َرٌة، َفَمْن  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: َسَي ا ُحْلَوٌة َخضي
َقّيهي بُوريَك َلُه فييَها، َوُربه ُمَتَخوّيٍض فييَما اْشتَـَهْت نـَْفسُ   ُه لَْيَس َلُه يـَْوَم اْلقيَياَمةي إياله النهاُر«. َأَخَذَها حبي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
: " إينه َخرْيًا َلَك َأْن اَل َتْسَأَل أَ  -  4555 َحًدا ميَن النهاسي  َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َقْد قـُْلَت يلي

َا ُهوَ  ُ ميْن َغرْيي َمْسأَلٍَة فَإيّنه َا َذاَك َأْن َتْسَأَل، َوَما آَتَك اَّلله ًئا ". قَاَل: " إيّنه  ريْزٌق َرزََقَكُه اَّللهُ«.  َشيـْ
ْختيَصاٍر.  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.  #
ُ َعَلْيهي َوَسله  -  4556 ْعُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله يهي َمْعُروٌف ميْن  َوَعْن َخاليدي ْبني َعدييٍّ اجْلَُهنيّي قَاَل: َسَي َم يـَُقوُل: »َمْن بـََلَغُه ميْن َأخي

ُ َعزه َوَجله  َا ُهَو ريْزٌق َساَقُه اَّلله  إيلَْيهي«.  َغرْيي َمْسأََلٍة َواَل إيْشَرافي نـَْفٍس فـَْليَـْقبَـْلُه َواَل يـَُردهُه، فَإيّنه
 ِرَجاُل  ِبيِر، ِإَلَّ َأنَُّهَما َقاََل: " َمْن َبَلَغُه َمْعُروٌف ِمْن َأِخيِه ". َوَقاَل َأْحَمُد: َعْن َأِخيِه. َوِرَجاُل َأْحَمدَ َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلكَ  #

ِحيِح.  ]الداراني: إسناده صحيح[  الصَّ
نـَْيا اَل ُيْسليُم  َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »إيْن َكاَن الرهُجُل لََيْأِتي َرُسوَل اَّللهي  -  4571 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم ُيْسليُم ليلشهْيءي ميَن الدُّ  َصلهى اَّلله

نـَْيا َوَما فييَها«.  ْساَلُم َأَحبه إيلَْيهي ميَن الدُّ ي َحَّته َيُكوَن اإْلي  إياله َلُه، َفَما مُيْسي
ه  -  4572 نـَْيا فـَُيْسليُم َلُه« َويفي ريَوايٍَة: »إيْن َكاَن الرهُجُل لََيْسَأُل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم الشهْيَء ليلدُّ َْعَناُه.  -َصلهى اَّلله  َواْلَباقيي مبي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  .الصحيحَرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاٌل  #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »َعَلى ُكلّي ُمْسليٍم يفي ُكلّي يـَْومٍ  -  4575  َصَدَقٌة ". فـََقاَل رَُجٌل:  َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ْرَشاُدَك الرهُجَل الطهرييَق َصَدَقٌة، َوَنُْيَك َعني اْلُمْنَكري َمْن يُطييُق َهَذا اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: " إيَماطَُتَك اأْلََذى َعني الطهرييقي َصَدَقٌة، َوإي 

 اَلَم َصَدَقٌة«. َصَدَقٌة، َوعيَياَدُتَك اْلَمرييَض َصَدَقٌة، َواتّيَباُعَك اجلْيَنازََة َصَدَقٌة، َورَدُّ اْلُمْسليمي َعَلى اْلُمْسليمي السه 
تهٌة َوَثاَلثُوَن ُساَلَمى، َعَليْ  َويفي ريَوايٍَة: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  4576 تُّوَن َعْظًما، َأْو سي ْنَساُن َثاَلثُياَئٍة َوسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »اإْلي هي  َصلهى اَّلله

َهى َعني  ْلَمْعُروفي َويـَنـْ اْلُمْنَكري ". قَاُلوا: َفَمْن مَلْ َيْسَتطيْع؟   يفي ُكلّي يـَْوٍم َصَدَقٌة ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َفَمْن مَلْ جيَيْد؟ قَاَل: " َيَُْمُر ابي
قَاَل: " فـَْليَـْهدي َسبيياًل ". قَاُلوا: َفَمْن مَلْ َيْسَتطيْع َذليَك؟ قَاَل: " فـَْلُيعيْن  قَاَل: " يـَْرَفُع َعْظًما ميَن الطهرييقي ". قَاُلوا: َفَمْن مَلْ َيْسَتطيْع؟

 َتطيْع َذليَك؟ قَاَل: " فـَْلَيدَعي النهاَس ميْن َشرّيهي«. َضعييًفا ". قَاُلوا: َفَمْن مَلْ َيسْ 
ْختيَصاٍر.  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

ِحيِح. #  َرَواُه ُكلَُّه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »اتـهقُ  -  4585 قّي ََتَْرٍة«. َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله  وا النهاَر َوَلْو بيشي

ِحيِح. #  [ (: صحيح114]الداراني: إسناده ضعيف[ ]صحيح الجامع ) َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »َتَصدهُقوا ; فَإينه الصهَدَقَة فيَكاُكُكْم  -  4590  ميَن النهاري«. َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
بيلي فـََقاَل رَ َوَعني الشهرييدي قَ  -  4596 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َيْسأَلُُه َعْن َشْيٍء ميْن َأْمري اإْلي ّي َصلهى اَّلله ُسوُل اَّللهي  اَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل النهِبي

ينَـَها، َوامحْيْل َعَلى جنَييبيَها، َواْحليْب يـَْوَم ويْرديَها َتدْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " اَْنَْر َسَي  ُخُل اجْلَنهَة بيَساَلٍم«.َصلهى اَّلله
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #

َا احلََْسُد يفي اثْـ  -  4600 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »إيّنه اْلُقْرآَن  نَـَتنْيي: رَُجٌل آَتُه اَّللهُ َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
َهُ  ْنُه َأقَاريبَُه َوَرمحي ُ َمااًل فـََوَصَل مي  َوَعميَل بيطَاَعةي اَّللهي«. فََأقَاَم بيهي فََأَحله َحاَلَلُه َوَحرهَم َحَراَمُه، َورَُجٌل آَتُه اَّلله

 يف[ ]الداراني: إسناده ضع  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
َمَها َبنْيَ  -  4602 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم أُميَر َأْن يُْذَبَح َشاٌة فـَيـَُقسّي ، قَاَل: َفَذحَبْتـَُها  َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله  اجلْيريَاني

ُ َعَليْ  ّي َصلهى اَّلله ، َورُفيَعتي الذّيرَاُع إيىَل النهِبي ُّ َصلهى  فـََقَسْمتـَُها َبنْيَ اجلْيريَاني هي َوَسلهَم، وََكاَن َأَحبُّ الشهاةي إيلَْيهي الذّيرَاَع، فـََلمها َجاَء النهِبي
َها إياله الذّيرَاُع قَاَل: " ُكلَُّها بَقيَي إياله  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَلْت َعائيَشُة: َما بَقيَي عيْنَداَن مينـْ  الذّيرَاَع«. اَّلله

)السلسلة   رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال التهذيب غير علي ابن محمد فلم أعرفه اآلن]اْللباني:  ِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر، وَ  #
 ([ 6/99الصحيحة: 

ّي  -  4625 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة، َعني النهِبي لصهَدَقةي ميَن اْلَكْسبي الطهيّيبي َواَل قَاَل: »إينه الرهُجَل لَيَـَتَصدهُق   -َصلهى اَّلله ابي
ُ إياله الطهيّيَب، فـَيَـتَـَلقهاَها الرهمْحَُن تـََباَرَك َوتـََعاىَل بيَيديهي َفرُيَبّييَها َكَما يـَُريبّي أَ  يَلُه«. يـَْقَبُل اَّلله يَفُه، َأْو َفصي ُه، َأْو َوصي  َحدُُكْم فـُُلوه

 ]الداراني: إسناده حسن[  ُه ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجالُ  #
ّي   -  4628 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »ُأْهديَي إيىَل النهِبي ، فـََلْم َيَُْكْلُه، قَاَلْت َعائيَشُة: اَي َرُسوَل اَّللهي،  -َصلهى اَّلله َضبٌّ

  َما اَل ََتُْكُلوَن«. َأاَل نُْطعيُمُه اْلَمَساكينَي؟ قَاَل: " اَل ُتْطعيُموُهمْ 
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  4637 : »َصَنائيُع اْلَمْعُروفي َتقيي َمَصاريَع السُّوءي، َوَصَدَقُة  -َصلهى اَّلله
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مي َتزييُد يفي اْلُعُمري«.  َلُة الرهحي ، َوصي رّي ُتْطفيُئ َغَضَب الرهبّي  السّي
 ([ 3797]اْللباني: حسن )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ه َوَعْن أُ  -  4650 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مّي ُكْلُثوٍم بيْنتي ُعْقَبَة َأنه النهِبي مي    -َصلهى اَّلله قَاَل: »َأْفَضُل الصهَدقَةي الصهَدَقُة َعَلى ذيي الرهحي
.» حي  اْلَكاشي

ِحيِح. #  ]الداراني: رواه الحاكم بإسناد صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  4664 : »اْلَيُد اْلُعْلَيا َأْفَضُل ميَن اْلَيدي السُّْفَلى، -َصلهى اَّلله
َْن تـَُعوُل: أُمهَك، َوَأاَبَك، َوُأخْ   َتَك، َوَأَخاَك، َوَأْداَنَك، فََأْداَنَك«.َواْبَدْأ مبي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
4681  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َخَرَج النهِبي َعَلى َأْصَحابيهي َذاَت يـَْوٍم، َويفي َيديهي قيْطَعٌة ميَن الذهَهبي  -َصلهى اَّلله

قـَْبَل َأْن يـَُقوَم َوقَاَل: " َما َيُسرُّيني َأنه  فـََقاَل ليَعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر: " َما َكاَن حُمَمهٌد قَائياًل ليَربّيهي َلْو َماَت َوَهذيهي عيْنَدُه؟ ". فـََقسهَمَها 
َْصَحابي  ْثَل َهَذا اجْلََبلي ".  ألي َها دييَنارًا ".  -َوَأَشاَر إيىَل ُأُحٍد  - حُمَمهٍد مي نـْ ْنفيُقَها يفي َسبييلي اَّللهي َوَيرْتُُك مي  " َذَهًبا، َوفيضهًة فـَيـُ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل اْبُن َعبهاٍس: قُبيَض َرُسوُل اَّللهي   يَدَْع دييَنارًا َواَل ديْرمَهًا، َواَل َعْبًدا َواَل َأَمًة، َوَلَقْد  يـَْوَم قُبيَض َوملَْ  -َصلهى اَّلله
َها َويُْطعيُم  نـْ  عيَياَلُه«.تـََرَك ديْرَعُه َمْرُهونًَة عيْنَد رَُجٍل ميَن اْليَـُهودي بيَثاَلثينَي َصاًعا ميْن َشعيرٍي َكاَن َيَُْكُل مي

 َجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َورِ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة ْبني ُجْنُدٍب َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  4683 َُها إياله   -َصلهى اَّلله َكاَن يـَُقوُل: »إييّني اَل أَليُج َهذيهي اْلُغْرَفَة َما َأجلي

 ُه«.َخْشَيَة َأْن َيُكوَن فييَها َماٌل فَأُتـََوىفه َومَلْ أُْنفيقْ 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد قَاَل: »َكاَنْت عيْنَد َرُسولي اَّللهي   -  4685 َعُة َداَننيرَي َوَضَعَها عيْنَد َعائيَشَة،   -َصلهى اَّلله َسبـْ
لذهَهبي إيىَل َعلييٍّ ". مثُه ُأْغميَي َعَلْيهي، َوَشَغلَ  هي قَاَل: " اَي َعائيَشُة، ابـَْعثيي ابي  َعائيَشَة َما بيهي َحَّته قَاَل َذليَك ميَرارًا  فـََلمها َكاَن عيْنَد َمَرضي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ولي اَّللهي ; ُكلُّ َذليَك يـُْغَمى َعَلى َرسُ  َا    -َصلهى اَّلله ، فـََتَصدهَق ُبي َوَيْشَغُل َعائيَشَة َما بيهي، فـَبَـَعَث ]بيهي[ إيىَل َعلييٍّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَأْمَسى َرُسوُل اَّللهي  ثـَْننْيي، فََأْرَسَلْت َعائي  -َصلهى اَّلله َلَة االي َشُة مبييْصَباٍح هَلَا إيىَل اْمَرَأٍة ميْن نيَسائيَها يفي َجدييدي اْلَمْوتي لَيـْ

َنا ميْن ُعكهتيكي السهْمَن، فَإينه َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَلْت: َأْهديي لََنا يفي ميْصَباحي «.  -َصلهى اَّلله  َأْمَسى يفي َجدييدي اْلَمْوتي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

.ُ  قـُْلُت: َوََتِْتي َأَحادييُث ميْن ََنْوي َهَذا يفي الزُّْهدي إيْن َشاَء اَّلله
ْذميٍَ قَاَل: »بـََلَغ ُعَمُر أَنههُ  -  4686 ُر يفي بـَْيتيهي ميَن احْلَاَجةي، فـَبَـَعَث إيلَْيهي بيَعَشَرةي آاَلٍف،    َوَعْن َسعييدي ْبني َعاميري ْبني حي اَل َيدهخي

َا إيىَل مَ  َذيهي؟ قَاَل: َأْذَهُب ُبي ُح لََنا فييَها، َفَما أُْبقيي لََنا إي فََأَخَذَها َفَجَعَل يـَُفرّيقـَُها ُصَررًا فـََقاَلْت َلُه اْمَرأَتُُه: أَْيَن َتْذَهُب ُبي اله  ْن يـَُرجّي
ريًا. فـََلمها نـََفَد الهذيي َكاَن عيْنَدُهْم قَاَلْت َلُه اْمَرأَتُُه: اْذَهْب إيىَل بـَْعضي َأْصَحابيَك الهذيي ًئا َيسي ُحوَن َلَك َفُخْذ ميْن  َشيـْ تَـُهْم يـَُرجّي َن َأْعطَيـْ

هيْم. َوَجَعَل يَُدافيُعَها َومُيَاطيُلَها َحَّته طَاَل َذليَك فـََقا ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َأْراَبحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َل: َسَي يـَُقوُل: " َلْو َأنه َحْورَاَء  -َصلهى اَّلله
ُهنه َلُكنه«.  َأَحقُّ َأْن َأَدَعُكنه هلَُ َأْطَلَعْت ُأْصبـًُعا ميْن َأَصابيعيَها َلَوَجَد ريحَيَها ُكلُّ ذيي ُروٍح، فََأاَن َأَدُعُهنه َلُكنه، اَل َواَّللهي أَلَْننُته  نـْ  نه مي
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 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات غير أنه منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَلُه ُطُرٌق ِفي ِصَفِة اْلَجنَِّة. #
ه  -  4701 ُ َعَلْيهي  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه النهِبي َعاَد بياَلاًل فََأْخَرَج َلُه ُصرْبًَة ميْن ََتٍْر فـََقاَل: " َما َهَذا اَي بياَلُل؟  -َوَسلهَم  َصلهى اَّلله

شي ُل َواَل خَتَْش ميْن ذيي اْلَعرْ " قَاَل: ادهَخْرتُُه َلَك اَي َرُسوَل اَّللهي! قَاَل: " َأَما خَتَْشى َأْن جُيَْعَل َلَك ُِبَاٌر يفي َجَهنهَم؟ أَْنفيْق بياَل 
 إيْقاَلاًل«.

ِحيِح، َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبِإْسَناٍد  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِفيِه ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة، َوُهَو ِثَقٌة، َوِفيِه َكََلٌم، َوَبِقيَُّة ِرَجالِ  # ِه ِرَجاُل الصَّ
 [(: صحيح1520ت[ ]صحيح الجامع )]الداراني: إسناده رجاله ثقا  َحَسٍن.

ْعُت عيَياَض ْبَن َمْرَثٍد َأْو َمْرَثَد ْبَن عيَياٍض حُيَدّيُث رَُجاًل: »أَنهُه َسأَ  -  4725 مي ْبني ُكَلْيٍب قَاَل: َسَي ه َوَعْن َعاصي ُ  -َل النهِبي َصلهى اَّلله
ُلُه اجْلَنهَة قَاَل: " َهْل ميْن َواليَدْيَك َأَحٌد َحيٌّ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ْلُه َعْن َعَمٍل يُْدخي ؟ ". قَاَل: اَل. َفَسأََلُه َثاَلًًث. قَاَل: " اْسقي اْلَماَء ; امحْي

ُه إيَذا َحَضُروا«.   إيلَْيهيْم إيَذا َغابُوا، َواْكفيهيْم إيايه
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه َوَعْن ُكَديْ  -  4729 ّي »َأنه َأْعَرابييًّا أََتى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ٍر الضهِبّي ْيني بيَعَمٍل يـَُقرّيُبني ميَن اجْلَنهةي   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: َأْخربي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويـَُباعيُديني َعني النهاري، فـََقاَل النهِبي َأْعَمَلَتاَك؟ ". قَاَل: نـََعْم، قَاَل: " تـَُقوُل اْلَعْدَل، َوتـُْعطيي : " َأَو مُهَا -َصلهى اَّلله

ي  اْلَفْضَل ". قَاَل: َواَّللهي اَل َأْسَتطييُع َأْن َأُقوَل اْلَعْدَل ُكله َساَعٍة، َوَما َأْسَتطييُع َأْن ُأْعطيَي اْلَفْضلَ  . قَاَل: " فـَُتْطعيُم الطهَعاَم، َوتـُْفشي
َقاٍء، مثُه اْعَمْد  اَل: َهذيهي أَْيًضا َشدييَدٌة. قَاَل: " فـََهْل َلَك إيبيٌل؟ ". قَاَل: نـََعْم. قَاَل: " فَاْنظُْر إيىَل بَعيرٍي ميْن إيبيليَك السهاَلَم ". قَ  َوسي

َقاُؤَك َحَّته جتَيَب َلَك اجْلَنهُة ". فَاْنطََلَق  إيىَل َأْهلي بـَْيٍت اَل َيْشَربُوَن اْلَماَء إياله غيبًّا فَاْسقيهيْم ; فـََلَعلهَك اَل يـَْهليُك بَعيريُكَ   َواَل يـََتَخرهُق سي
َقاُؤُه، َواَل َهَلَك بيعيريُُه َحَّته قُتيَل َشهييًدا«.  ُ، َفَما اْْنََرَق سي ُّ يَُكربّي  اأْلَْعَرايبي

ِحيِح. #  ([ 563باني: مرسل ضعيف )ضعيف الترغيب: ]اْلل  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  -  4733 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس، َأنه َأْزَواَج النهِبي ، َيْسقينَي َأْصَحاَب َرُسولي اَّللهي   -َصلهى اَّلله ْلقيَربي َصلهى   -ُكنه يُْدجليَْن ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   . -اَّلله
 ]الداراني: إسناده صحيح[  ِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، وَ  #

ّي  -  4734 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد، َعني النهِبي ُ   -َصلهى اَّلله قَاَل: »أََتْدُروَن َأيُّ الصهَدَقةي َأْفَضُل؟ ". قَاُلوا: اَّلله
ْرَهَم، َأْو َظْهَر الدهابهةي، َأْو َلََبَ الشهاةي، َأْو َلََبَ الْ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: "   بَـَقري«. اْلَمنييَحُة ; َأْن مَيَْنَح ]َأَحدُُكْم[ َأَخاُه الدّي

يَناَر َأِو اْلَبَقَرَة ". َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَ  # ِحيِح.َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوَزاَد: " الدِ   ]الداراني: إسناده ضعيف[  ْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو ْبني اْلَعاصي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  4740 : »اَل يـَْغريُس ُمْسليٌم َغْرًسا، َواَل -َصلهى اَّلله

ْنُه إيْنَساٌن، َواَل طَائيٌر، َواَل َشْيٌء إياله َكاَن َلُه َأْجٌر«. يـَْزرَُع َزْرًعا ; فـَيَ   ْأُكُل مي
 ]الداراني: في إسناده ضعيفان[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

َّللهي  -  4744 ميَاُن ابي ي اْلَعْبَد ميَن النهاري؟ قَاَل: " اإْلي  ". قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َوَعْن َأيبي َذرٍّ قَاَل: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َماَذا يـُْنجي
ُ ". قـُْلُت: اَي َرُسولَ  ميَاني َعَماًل؟ قَاَل: " يـَْرَضُخ مميها َرزََقُه اَّلله اَّللهي، َأرَأَْيَت إيْن َكاَن َفقيريًا اَل جيَيُد َما يـَْرَضُخ بيهي؟ قَاَل: "   إينه َمَع اإْلي

َهى َعني اْلُمْنَكري ". قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأرَأَْيَت إيْن َكاَن َعيييًّا اَل  ْلَمْعُروفي َويـَنـْ ْلَمْعُروفي َو ]اَل[ َيَُْمُر ابي َيْسَتطييُع َأْن َيَُْمَر ابي
َْخَرَق ". قـُْلُت: َأرَأَْيَت إيْن َكاَن َأْخَرَق اَل َيْسَتطييُع َأْن َيْصَنعَ يَـ  َهى َعني اْلُمْنَكري؟ قَاَل: " َيْصَنُع ألي ًئا؟ قَاَل: " يُعينُي َمْغُلواًب ".  نـْ َشيـْ
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ُك َعْن َأَذى  قـُْلُت: َأرَأَْيَت إيْن َكاَن َضعييًفا اَل َيْسَتطييُع َأْن يُعينَي َمْغُلواًب؟ قَاَل: " مَ  بيَك ميْن َخرْيٍ؟ مُيْسي ا تُرييُد َأْن َترْتَُك يفي َصاحي
 ميْن َهُؤاَلءي إياله َأَخَذْت بيَيديهي  النهاسي ". فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إيَذا فـََعَل َذليَك َدَخَل اجْلَنهَة؟ قَاَل: " َما ميْن ُمْسليٍم يـَْفَعُل َخْصَلةً 

َلهُ   اجْلَنهَة«.  َحَّته ُتْدخي
َمْت َلُه ُطُرٌق. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَقْد َتَقدَّ

، فَـ  -  4747 ي َورَُجٌل َمَعُه، فـََرَفَع َحَجًرا ميَن الطهرييقي َبَة اْلَمْهرييّي قَاَل: »َكاَن ُمَعاٌذ مَيْشي ْعُت َوَعْن َأيبي َشيـْ َقاَل: َما َهَذا؟ قَاَل: َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي  يـَُقوُل: " َمْن رََفَع َحَجًرا ميَن الطهرييقي ُكتيَبْت َلُه َحَسَنٌة، َوَمْن َكاَنْت َلُه َحَسَنٌة َدَخَل   -َصلهى اَّلله

 اجْلَنهَة«. 
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َمْسُعوٍد اأْلَْنَصارييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  4755  : »ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة«.-َصلهى اَّلله
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلهُ  #   ِرَجاُل الصَّ

ه  -  4767 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس »َأنه َسْعًدا أََتى النهِبي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه أُمّيي تـُُوفّيَيْت َومَلْ تُوصي   -َصلهى اَّلله
َها؟ قَاَل: " نـََعْم، َوَعَلْيَك ابي  َفُعَها َأْن أََتَصدهَق َعَليـْ  ْلَماءي«. َأفـَيَـنـْ

ِحيِح. #  ([ 2/98)الترغيب والترهيب:  رواته محتج بهم في الصحيح]المنذري:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َدْغَفلي ْبني َحْنظََلَة، َعْن َرُسولي اَّللهي  -  4771 قَاَل: »َكاَن َعَلى النهَصاَرى َصْوُم َشْهري رََمَضاَن،   -َصلهى اَّلله
ٍم، مثُه كَ  ُ ليَيزييَدنه َعَشَرَة َأايه َع، فـََقاَل:  وََكاَن َعَلْيهيْم َمليٌك َفَمريَض، فـََقاَل: لَئيْن َشَفاُه اَّلله اَن َعَلْيهيْم َمليٌك بـَْعَدُه فََأَكَل اللهْحَم فـََوجي

ٍم، مثُه َكاَن َعَلْيهيْم َمليٌك بـَْعَدُه فـََقاَل: َما يـَْفرُُغ ميْن هَ  ُ ليَيزييَدنه َثَانيَيَة َأايه َياَمَنا يفي الَئيْن َشَفاُه اَّلله مي َأْن نُتيمهَها، َوجَنَْعَل صي ، ذيهي اأْلَايه لرهبييعي
نَي يـَْوًما«.   َفَصاَرْت ََخْسي

ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َمْرُفوعاا َكَما َتَراُه، َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َمْوُقوفاا َعَلى دَ  #  ْغَفٍل، َوِرَجاُل ِإْسَناِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
ُقُص َثاَلثينَي يـَْوًما َوَثاَلثينيَ َوَعْن َأيبي َبْكَرَة قَالَ  -  4821 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »ُكلُّ َشْهٍر َحَراٌم اَل يـَنـْ َلًة«.  : قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله  لَيـْ

ِحيِح. #   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َوَأاَن ُأرييُد َأْن ُأَسلّيَم   َوَعْن حُمَمهدي ْبني َكْعٍب قَاَل: َدَخْلُت َعَلى أََنسي ْبني َماليٍك عيْنَد اْلَعْصري يـَْوًما َنُشكُّ فييهي ميْن رََمَضاَن، -  4828

 َعَلْيهي، َفَدَعا بيطََعاٍم فََأَكَل، فـَُقْلُت: َهَذا الهذيي َتْصَنُع ُسنهٌة؟ قَاَل: نـََعْم .. 
ْميذييُّ َحدييثًا يفي اْلفيْطري إيَذا َأرَاَد السهَفَر. قُـ   ْلُت: َرَوى َلُه الرتّي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَليْ  -  4848 َنا اْلَغَداَء اْلُمَباَرَك ". َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله : السهُحوَر،   -هي َوَسلهَم: " »قـَرّييبي إيلَيـْ يـَْعني
َا مَلْ َيُكْن إياله ََتَْرَتنْيي«.   َوُرمبه

 ]الداراني: إسناده ضعيف وله شاهد[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه َصلهى  -  4851 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »نيْعَم السهُحوُر التهْمُر« ". َوَعْن َجابيٍر َأنه النهِبي  اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »إينه بياَلاًل يـَُؤذّيُن بيَلْيٍل ; َفُكُلوا، َواْشرَ  -  4860 ه َصلهى اَّلله ََنٍس َأنه النهِبي بُوا َحَّته يـَُؤذّيَن اْبُن أُمّي َمْكُتوٍم«  َوألي

." 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُقوُل: »إينه بياَلاًل يـَُناديي  -  4864 ْعُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله بيَلْيٍل ; َفُكُلوا َواْشَربُوا  َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد قَاَل: َسَي
 َلُه: َأْصَبْحَت َأْصَبْحَت«.  َحَّته يـَُناديَي اْبُن أُمّي َمْكُتوٍم ". وََكاَن اْبُن َمْكُتوٍم اَل يـَُؤذّيُن َحَّته يـَُقالَ 

ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم مثُه ُقْمَنا إيىَل ال -  4866  صهاَلةي«.َوَعْن َعاميري ْبني َمَطٍر قَاَل: »َتَسحهْراَن َمَع َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله

 ُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَوا #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »ُكُلوا َواْشَربُوا َحَّته يـَُؤذّيَن بياَل  -  4869  ٌل« ". َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َحبييبي ْبني َعْبدي الرهمْحَني قَاَل: َحدهثـَْتني َعمهيتي  -  4870 ّي َصلهى اَّلله قَاَلْت:   -وََكاَنْت َقْد َحجهْت َمَع النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »إينه بياَلاًل يـَُؤذّيُن بيَلْيٍل ; َفُكُلوا َواْشَربُوا َحَّته يـَُؤذّيَن اْبُن أُمّي َمْكتُ قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصله  وٍم« ". وََكاَن َيْصَعُد  ى اَّلله
 َهَذا، َويـَْنزيُل َهَذا. َفُكنها نـَتَـَعلهُق بيهي فـَنَـُقوُل: َكَما أَْنَت َحَّته نـََتَسحهَر.

: " »ِإَذا َأذََّن اْبُن ُأمِ  َمْكُتوٍم َفُكُلوا َعَلى اْلَغَلِس َرَواُه  # ِحيِح. ِمْن َهَذا« ".الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر. َوَرَوى َلَها النََّساِئيُّ  َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ
 ]الداراني: إسناده صحيح[ 
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ْعُت رَ  -  4880 َل فيْطَرانَ َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َسَي َر اأْلَْنبيَياءي أُميْراَن َأْن نـَُعجّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُقوُل: " »إيانه َمَعاشي ،  ُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
َر ُسُحوَراَن، َوَأْن َنَضَع َأمْيَانـََنا َعَلى َِشَائيليَنا يفي الصهاَلةي« ".  َوَأْن نـَُؤخّي

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ًيا يفي  -  4900 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »َمْن َأَكَل َأْو َشريَب اَنسي  رََمَضاَن َفاَل َقَضاَء  َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
 َكفهارََة« ". َعَلْيهي َواَل  

يحي َغرْيُ َهَذا.  قـُْلُت: َلُه َحدييٌث يفي الصهحي
ُد ْبُن َعْمٍرو، َوَحِديُثُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه ُمَحمَّ

ُل ميَن السهَحري إيىَل السهَحري«. َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي صَ  -  4905 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُواصي  لهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوُهَو َحِديٌث َحَسٌن. #

ي َحافيًيا َواَنعياًل، َوَيْشرَ  -  4911 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َكاَن مَيْشي ه َصلهى اَّلله َفتيُل َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ »َأنه النهِبي ُب قَائيًما َوقَاعيًدا، َويـَنـْ
 َعْن ميَيينيهي َوَعْن َيَساريهي، َوَيُصوُم يفي السهَفري َويـُْفطيُر«.

 ]الداراني: رجاله ثقات[  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواُه اْلَبزَّاُر، #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم مينها الصهائيمُ  -  4912 َومينها اْلُمْفطيُر، فـََلْم يَعيبي   َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »َخَرْجَنا َمَع َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله

«.الصهائيُم َعَلى اْلُمْفطيري، َواَل اْلُمفْ   طيُر َعَلى الصهائيمي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َكاَن َيُصوُم يفي السهَفري َويـُْفطيُر، فََأاَن  -  4914  َأُصوُم َوأُْفطيُر«.َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
 ]الداراني: أحد إسانيد الطبراني صحيح[  الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَلُه َطِريٌق ِرَجاُلُه ِثَقاٌت ُكلُُّهْم.َرَواُه  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َسافـََر يفي رََمَضاَن، فَاْشَتده الصهْوُم َعَلى رَُجٍل مي  -  4924 ه َصلهى اَّلله بيهي َفَجَعَلْت اَنقـَُتُه ْن َأْصَحاَوَعْن َجابيٍر »َأنه النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم، فََأَمَرُه فََأْفَطَر، مثُه  ُّ َصلهى اَّلله َ النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم إبيياَنٍء   َدَعا َرُسولُ ُتَييُم بيهي حَتَْت ظياَللي الشهَجري، فَُأْخربي اَّللهي َصلهى اَّلله

 َيديهي، فـََلمها رََأى النهاُس َشريَب َفَشريبُوا«. فييهي َماٌء، فـََوَضَعُه َعَلى 
يحي َغرْيُ َهَذا.  َابيٍر َحدييٌث يفي الصهحي  قـُْلُت جلي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعلَ  -  4927 َياُم يفي السهَفري« ". َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ُّ الصّي  ْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »لَْيَس اْلربي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
ْصَحابيهي،  -  4928 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم فـَنَـَزَل ِبَي َوإيَذا اَنٌس َقْد َجَعُلوا  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »َسافـََر َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوسَ  بيهيْم، َوُهَو َصائيٌم، َفَمره ُبييْم َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ٌع؟ ". قَاُلوا: اَل  َعرييًشا َعَلى َصاحي بيُكْم؟ َأَوجي لهَم فـََقاَل: "َما َشْأُن َصاحي
ُ َعَلْيهي َوَسله   َم: " اَل بيره َأْن ُيَصاَم يفي َسَفٍر«. اَي َرُسوَل اَّللهي، َوَلكينهُه َصائيٌم، َوَذليَك يفي يـَْوٍم َحُروٍر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَرانِ  #  ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  يُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
رْ  -  4929 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم ميْن َغْزَوٍة، َفسي ٍر قَاَل: »َأقْـبَـْلَنا َمَع َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله اَن يفي يـَْوٍم َشدييدي احْلَرّي،  َوَعْن َعمهاري ْبني اَيسي

، فَاْنطََلَق رَُجٌل مينها َفَدَخَل حَتَْت َشَجَرٍة، فَإيَذا َأْصَحابُُه يـَُلوُذوَن بيهي، َوُهَو فـَنَـزَ  ، فـََلمها  ْلَنا يفي بـَْعضي الطهرييقي عي َئةي اْلَوجي ٌع َكَهيـْ ُمْضَطجي
بيُكْم؟ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " َما اَبُل َصاحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: "   رَآُهْم َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ". قَاُلوا: َصائيٌم. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
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ُ َلُكْم فَاقْـبَـُلوَها« ".  لرُّْخَصةي الهيتي َأْرَخَص اَّلله ّي َأْن َتُصوُموا يفي السهَفري، َعَلْيُكْم ابي  لَْيَس ميَن اْلربي
 ([ 145/ 2]المنذري: إسناده حسن )الترغيب والترهيب:  َناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإسْ  #

ْرَداءي    -َوَعْن أُمّي الدهْرَداءي  -  4930 دي: اَل َأْعَلُمُه إياله َعْن َأيبي الده ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -قَاَل َعْبُد اْلَواحي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ّي  َياُم يفي السهَفري« ". " »لَْيَس ميَن اْلربي   الصّي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْنَساُن يُْطعيُم فييهي   -  4953 ْعُت قـَْيَس ْبَن السهائيبي يـَُقوُل: إينه َشْهَر رََمَضاَن يـَْفَتديي بيهي اإْلي ُكله يـَْوٍم ميْسكييًنا  َويفي ريَوايٍَة: »َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َشرييًكا يلي يفي اجلَْ فََأْطعي  اهيلييهةي َفَخرْيُ َشرييٍك اَل مُيَاريي َواَل  ُموا َعنّي ميْسكييًنا ليُكلّي يـَْوٍم َصاًعا، وََكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
 ُيَشاريي«. 

 ي: في إسناده ضعيف[ ]الداران َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم فـََقاَل: إييّني َأْفَطْرُت يـَْوًما  -  4975 ّي َصلهى اَّلله ميْن رََمَضاَن؟ قَاَل: " ميْن  َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل النهِبي

؟ قَاَل: " َأْعتيْق رَقـََبًة ". قَاَل: َوالهذيي  َغرْيي ُعْذٍر َواَل َسَفٍر؟ ". قَاَل: نـََعْم. قَاَل: " بيْئَس َما َصنَـْعَت ". قَاَل: ]َأَجْل[ َفَما  َتَُْمُريني
حْلَقّي َما َمَلْكُت رَقـََبًة َقطُّ. قَاَل: " َفُصْم َشْهَرْيني ُمتَـَتابيَعنْيي ". تّينَي ميْسكييًنا ".   بـََعَثَك ابي قَاَل: اَل َأْسَتطييُع َذليَك. قَاَل: " فََأْطعيْم سي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم مبييْكَيٍل فييهي ََتٌْر فـََقاَل:  قَاَل: َوالهذيي بـََعَثَك ابي  ُّ َصلهى اَّلله ََذا َعَلى  حْلَقّي َما ُأْشبيُع َأْهليي. قَاَل: فَأََتى النهِبي " َتَصدهْق ُبي
تّينَي ميْسكييًنا ". قَاَل: إيىَل َمْن َأْدفـَُعُه؟ قَاَل: " إيىَل َأفْـَقري َمْن تـَْعَلُم ". قَاَل: َواله  حْلَقّي َما َبنْيَ ُقرْتَيـَْها َأْهُل بـَْيٍت َأْحَوُج  سي ذيي بـََعَثَك ابي

 مينها. قَاَل: " فـََتَصدهْق بيهي َعَلى عيَياليَك« ". 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُبوبَةي الشه  َوَعنْ  -  4992 َم َمَع َغيـْ َبَة فـََوَضَع اْلَمَحاجي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َأَمَر َأاَب طَيـْ ه َصلهى اَّلله ، مثُه َأَمَرُه َمَع إيْفطَاري َجابيٍر »َأنه النهِبي ْمسي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصاًعا«.الصهائيمي َفَحَجَم مثُه َسأََلُه: " َكْم َخَراُجَك؟ ". قَاَل: َصاَعنْيي. فـََوَضَع النهِبي   َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم رَخهَص يفي احلْيَجاَمةي ليلصه  -  4998 ه َصلهى اَّلله «. َوَعْن َأيبي َسعييٍد، »َأنه النهِبي  ائيمي

اِئمِ  # َص ِفي اْلُقْبَلِة َواْلِحَجاَمِة ِللصَّ ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: ُرخِ   ]الداراني: إسناده صحيح[  . َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
للهْيلي يفي رََمَضاَن، َفَجاَء قـَْوٌم وَ  -  5021 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َكاَن ُيَصلّيي ابي ه َصلهى اَّلله َصلهى، وََكاَن خُيَفّيُف، مثُه  َوَعْن أََنٍس »َأنه النهِبي

َتُه فـَُيَصلّيي، مثُه خَيُْرُج فـَُيَخفّيُف، فـََلمها َأْصَبَح قَاُلوا: اَي َرُسوَل  َتَك مثُه خَتُْرُج؟  َيْدُخُل بـَيـْ َلَة، َفُكْنَت َتْدُخُل بـَيـْ اَّللهي، ُقْمَنا َخْلَفَك اللهيـْ
َا فـََعْلُت َذليَك ميْن َأْجليُكْم« ".   قَاَل: " إيّنه

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم اْعَتَكَف َأوهَل َسَنٍة اْلَعْشَر اأْلَُوَل، مثُه اْعَتَكَف الْ َوَعْن أُمّي سَ  -  5024 ه َصلهى اَّلله َعْشَر اْلُوْسَطى، مثُه  َلَمَة »َأنه النهِبي

يتـَُها ". فَـ  َلَة اْلَقْدري فييَها فَأُْنسي َر َوقَاَل: " إييّني رَأَْيُت لَيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَْعَتكيُف  اْعَتَكَف اْلَعْشَر اأْلََواخي َلْم يـََزْل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«. َ َصلهى اَّلله  فييهينه َحَّته تـُُويفّي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #



102 
 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يُوقيُظ َأْهَلُه يفي اْلَعشْ  -  5030 ري يفي َشْهري  َوَعْن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ري اأْلََواخي
 رََمَضاَن، وَُكله َصغيرٍي وََكبيرٍي يُطييُق الصهاَلَة«.

ْختيَصاٍر.  َرَواهُ قـُْلُت:  ْميذييُّ ابي  الرتّي
  َوِإْسَناُد َأِبي َيْعَلى َحَسٌن. اِر ْبُن َقاِسٍم، َوُهَو َضِعيفٌ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَأُبو َيْعَلى ِباْخِتَصاٍر َعْنُه، َوِفي ِإْسَناِد الطََّبَراِنيِ  َعْبُد اْلَغفَّ  #

 ]الداراني: إسناد أبو يعلى جيد[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »اْلَتميُسوَها يفي اْلَعْشري  -  5034 ري ويتْـًرا« ".  َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله  اأْلََواخي

 ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِثَقاٌت. #
َلَة اْلَقْدري يفي   -  5037 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »اْلَتميُسوا لَيـْ ه َصلهى اَّلله ري« ". َوَعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة َأنه النهِبي  اْلَعْشري اأْلََواخي

ري ميْن رََمَضاَن يفي ويْتٍر، فَإييّني َقدْ  َرَواهُ  َلُة َقْطٍر َورييٍح ". َأْو قَاَل: " َأمْحَُد َوزَاَد ابـُْنُه: " »يفي اْلَعْشري اأْلََواخي يتـَُها، َوهيَي لَيـْ  رَأَيـْتـَُها مثُه َنسي
 َمَطٍر َورييٍح« ". 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَزاَد: " َوَرْعٍد ". َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
َلةي اْلَقْدري  -  5050 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َعْن لَيـْ فـََقاَل: " ُكْنُت ُأْعليْمتـَُها مثُه  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »ُسئيَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

َقنْيَ« ".  َقنْيَ َأْو َثاَلٍث يـَبـْ  انـَْفَلَتْت مينّي فَاْطُلُبوَها يفي َسْبٍع يـَبـْ
 ]الداراني: إسناده صحيح[   اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواهُ  #

ري يفي الته  -  5051 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »اْلَتميُسوَها يفي اْلَعْشري اأْلََواخي ه َصلهى اَّلله َعةي َوالسهابيَعةي َواخْلَاميَسةي«  َوَعْن أََنٍس َأنه النهِبي اسي
." 
ِحيِح. َرَواُه اْلَبزَّاُر، #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َلَة اْلَقْدري  -  5057 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »اْلَتميُسوا لَيـْ َلَة َسْبٍع َوعيْشرييَن« ". َوَعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله   لَيـْ
 ٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َأِبي َشْيَبَة ِوَجاَدةا َعْن َخطِ  َأِبيِه، َوِرَجاُلُه ِثَقا  #

تَ  -  5060 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َوإيانه جَلُُلوٌس نـَنـْ ه َصلهى اَّلله ٍم قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي َنا، َويفي َوْجهيهي  َوَعني اْلَفْلَتاني ْبني َعاصي ظيُرُه إيْذ َخَرَج َعَليـْ
يُح الضهاَلَلةي  اْلَغَضُب َفَجَلَس َطويياًل اَل يـََتَكلهُم مثُه ُسرّيَي َعْنُه فـََقاَل: " إييّني َخَرْجُت إيلَْيُكْم َوَقْد تـَبَـيـهَنْت يلي  َلُة اْلَقْدري َوَمسي لَيـْ

ُبـَيّينَـَها[ َلكُ  نَـُهَماَفَخَرْجُت إيلَْيُكْم ألي نَـُهَما الشهْيطَاُن َفَحَجْزُت بـَيـْ دي رَُجَلنْيي يـََتاَلَحَياني بـَيـْ َا[ فـََلقييُت يفي اْلَمْسجي رُُكْم ُبي   ْم َوأَُبشّي
َهةي مَمُْسوُح اْلعَ  يُح الضهاَلَلةي فَإينهُه َأْجَلُح اجْلَبـْ ري. َوَأمها َمسي ، يفي اْلَعْشري اأْلََواخي َعرييُض النهْحري فييهي ديَماُء اْبني اْلُعزهى   نْيي فَاْخُتليَسْت مينّي

 َأْو َعْبدي اْلُعزهى ْبني ُفاَلٍن« ". 
ري« ". َلُة اْلَقْدري فَاْلَتميُسوَها يفي اْلَعْشري اأْلََواخي  َويفي ريَوايٍَة: " »َأمها لَيـْ

ِحيِح. #  الداراني: إسناده صحيح[ ] َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َلةُ  -  5062 تَـَغى فييَها لَيـْ َلٍة تـُبـْ ْيني َأيُّ لَيـْ اْلَقْدري؟ فـََقاَل: " َلْواَل َأْن َترْتَُك   َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني أُنـَْيٍس أَنهُه قَاَل: »اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْخربي

َلَة أَلَْخربَْ   ُتَك« ". النهاُس الصهاَلَة إياله تيْلَك اللهيـْ
 ([ 49]الحافظ العراقي: إسناده حسن )ليلة القدر:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

َياٌم فـَْلَيُصْم عَ  -  5069 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " »َمْن َماَت َوَعَلْيهي صي  ْنُه َولييُُّه إيْن َشاَء« ". َوَعْن َعائيَشَة َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
يحي َخاَل قـَْوليهي: " إيْن َشاَء ".   قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي



103 
 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َسٌن.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه حَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »قَاَل اَّللهُ  -  5093 َياُم يلي َوَأاَن َأْجزيي بيهي.   َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله تـََباَرَك َوتـََعاىَل: الصّي

  ُ َا اْمريٍئ ميْنُكْم أَ َومبيَْحُلوفي َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله ، فََأميُّ ْصَبَح  َعَلْيهي َوَسلهَم: خَلُُلوُف َفمي الصهائيمي َأْطَيُب عيْنَد اَّللهي ميْن رَائيَحةي اْلميْسكي
«. َصائيًما َفاَل يـَْرُفْث َواَل جَيَْهْل، َوإيْن إيْنَساٌن قَاتـََلُه فـَْليَـُقْل: إييّني َصائيٌم، فَإينه هَلُْم يـَْوَم اْلقييَ   اَمةي َحْوًضا َما يَريُدُه َغرْيُ الصُّوهامي

ْختيَصاٍر احْلَْوُض.  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
 ]الداراني: في إسناده من لم أعرفه، وهو منقطع[   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

َنَما ُهْم َكَذليَك إيْذ رَفـَُعوا  َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّللهُ  -  5095  َعَلْيهي َوَسلهَم بـََعَث َأاَب ُموَسى َسرييهًة يفي اْلَبْحري، فـَبَـيـْ
َلٍة ُمْظليَمٍة إيَذا َهاتيٌف يـَْهتيُف ميْن فـَْوقيهيْم: اَي َأْهَل السهفييَنةي قيُفوا ُأْخربيُُكْم بيَقضَ  َراَع يفي لَيـْ ُ عَ الشّي هي فـََقاَل أَبُو  اٍء َقَضاُه اَّلله َلى نـَْفسي

هي أَنهُه َمْن َأْعطَ  ًا؟! قَاَل: إينه اَّللهَ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َقَضى َعَلى نـَْفسي اَْن إيْن ُكْنَت خُمْربي ُ ُموَسى: َأْخربي َش نـَْفَسُه َلُه يفي يـَْوٍم َصائيٍف َسَقاُه اَّلله
 .»  يـَْوَم اْلَعَطشي

 ]الداراني: في إسناده ضعيف، وهو من كَلم أبي موسى[   ُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجالُ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »َمْن َصاَم رََمَضاَن، َوأَتْـبَـَعُه بيسي  -  5099 َا َصاَم  َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعْن َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله تٍّ ميْن َشوهاٍل َفَكَأّنه

 الدهْهَر ُكلهُه«.
ِحيحِ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  .َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَلُه ُطُرٌق ِرَجاُل َبْعِضَها ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »َمْن َصاَم رََمَضاَن َوأَتْـبَـ  -  5103 ه َصلهى اَّلله تًّا ميْن َشوهاٍل َفَذليَك  َوَعْن َأيبي أَيُّوَب اأْلَْنَصارييّي َأنه النهِبي َعُه سي
َياُم الدهْهري ". قَاَل: قـُْلُت: ليُكلّي يـَْوٍم َعْشٌر؟ قَالَ   : " نـََعْم«. صي

يحي َخاَل قـَْوليهي: ليُكلّي يـَْوٍم َعْشٌر؟ قَاَل: " نـََعْم ".   قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَْوَم َعاُشورَاَء فـََقاَل: " اْئتي قـَْوَمَك َفُمْرُهْم َأْن  َوَعْن َأَْسَاَء ْبني َحاريثََة قَاَل: »بـََعَثني رَ  -  5113 ُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ُهْم فـَْلَيُصْم بَ  َيُصوُموا َهَذا اْليَـْوَم ". قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما ُأرَايني آتييهيْم َحَّته َيْطَعُموا؟ قَاَل: " َفُمْر َمْن طَعيمَ   قييهَة يـَْوميهي«. مينـْ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَوْ  -  5116 ْعُت ُمَناديَي َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله َم َعاُشورَاَء، َوُهَو يـَُقوُل: "  َوَعْن جَمَْزَأَة ْبني زَاهيٍر َعْن أَبييهي قَاَل: »َسَي

 بَقيَي َأْو ليَيُصْم«. َصْوَمُه، َوَمْن مَلْ َيُكْن َصائيًما فـَْليُتيمه َما  َمْن َكاَن َصائيًما اْليَـْوَم فـَْلُيتيمه 
ُ َعلَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[   ْيِه َوَسلََّم َأَمَر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم ذََكَر يـَْوَم َعاُشورَاَء فـََعظهَم ميْنُه، مثُه قَاَل ليَمنْ َوَعْن َأيبي َسعييٍد ا -  5119 ه َصلهى اَّلله  َحْوَلُه: " َمْن  خْلُْدرييّي »َأنه النهِبي
ْنُكْم فـَْلَيُصْم بَقييهَة يَـ  ْنُكْم فـَْلَيُصْم يـَْوَمُه َهَذا، َوَمْن َكاَن َقْد طَعيَم مي  ْوميهي«. َكاَن مَلْ َيْطَعْم مي

 ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »لَْيَس لييَـْوٍم َفْضٌل َعَلى يـَْوٍم يفي الصّي  -  5123 ُّ َصلهى اَّلله َيامي إياله َشْهَر رََمَضاَن َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل النهِبي

 َويـَْوَم َعاُشورَاَء«. 
 ([ 616نكر )ضعيف الترغيب: ]اْللباني: مَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم بيُقَدْيٍد فََأَتُه رَُجٌل فـََقاَل لَ  -  5127 ُّ َصلهى اَّلله يّي قَاَل: »َكاَن النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: َوَعْن َمْعَبٍد اْلُقَرشي ُّ َصلهى اَّلله ُه النهِبي
ًئا؟ " لييَـْومي َعاُشو  ًئا َحَّته تـَْغُرَب الشهْمُس َوْأُمْر َمْن  " َأطَعيْمَت اْليَـْوَم َشيـْ رَاَء. قَاَل: اَل إياله َأيّني َشريْبُت َماًء. قَاَل: " َفاَل َتْطَعْم َشيـْ

 َورَاَءَك َأْن َيُصوُموا َهَذا اْليَـْوَم«. 
 ماك سمعه من معبد[ ]الداراني: إسناده حسن إن كان س َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

 َوَعْن َعمهاٍر قَاَل: أُميْراَن بيَصْومي َعاُشورَاَء قـَْبَل َأْن يـَْنزيَل رََمَضاُن فـََلمها نـََزَل رََمَضاُن مَلْ نـُْؤَمْر. -  5130
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ري«. -  5135 َيامي َعاُشورَاَء يـَْوَم اْلَعاشي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َأَمَر بيصي ه َصلهى اَّلله  َوَعْن َعائيَشَة »َأنه النهِبي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َشريَب ميْن َشَراٍب يـَْوَم َعَرَفَة«. َوَعني اْلَفْضلي ْبني اْلَعبهاسي قَاَل: »رَأَ  -  5139  ْيُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله
ِحيِح، َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه. #  ]الداراني: حديث جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »َمْن َصاَم يـَْوَم َعَرَفَة ُغفيَر َلُه َسنَـَتنْيي ُمتَـَتابي َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعدٍ  -  5141  َعَتنْيي«.  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ِحيِح.  #  جيد[  ]الداراني: إسناده َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُقوُل: »إينه َأْفَضَل الصهاَلةي بـَْعَد اْلَمْفُروَضةي   َوَعْن ُجْنُدبي ْبني ُسْفَياَن قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  5150 َصلهى اَّلله
َيامي بـَْعَد رََمَضاَن َشْهُر  ، َوَأْفَضَل الصّي  اَّللهي الهذيي َتْدُعونَُه اْلُمَحرهَم«. الصهاَلُة يفي َجْوفي اللهْيلي

، َوُهَو يفي اْلُكرْبَى.  ْدُه يفي ُنْسَخيتي ، َومَلْ َأجي  قـُْلُت: َعَزاُه يفي اأْلَْطَرافي إيىَل النهَسائييّي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُل َشْعَباَن بيَرَمَضاَن«. -  5159 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َكاَن َيصي ه َصلهى اَّلله  َوَعْن َأيبي أَُماَمَة »َأنه النهِبي
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »َمْن َصاَم يـَْوًما يفي َسبييلي اَّللهي  -  5172 ْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َنُه َوَبنْيَ  َوَعْن َأيبي الده ُ بـَيـْ  َجَعَل اَّلله
.»  النهاري َخْنَدقًا َكَما َبنْيَ السهَماءي َواأْلَْرضي

 ]الداراني: اْلسناده قابل للتحسين وله شواهد يتقوى بها[   ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »َمْن َصاَم يـَْوًما يفي َسبييلي  -  5175 اُر  اَّللهي بـَُعَدْت ميْنُه النه َوَعْن َعْمريو ْبني َعَبَسَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

ريََة مياَئةي َعاٍم«.   َمسي
 ]الداراني: إسناده منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »َصْوُم َشْهري الصهرْبي َوَثاَلثَةي أَ  -  5188 ٍم ميْن ُكلّي َشْهٍر يُْذهيَْبَ  َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ايه
 َوَحَر الصهْدري«. 

ِحيِح. #  يف[ ]الداراني: إسناده ضع َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َيامي َفُشغيَل عَ  -  5189 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم، َفَسأََلُه َعني الصّي ّي َصلهى اَّلله ْنُه، فـََقاَل َلُه َعْبُد اَّللهي ْبُن َوَعْن َجابيٍر قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل النهِبي

ٍم ميْن ُكلّي َشْهٍر فـََقاَل: َأُعوذُ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: "  َمْسُعوٍد: ُصْم رََمَضاَن َوَثاَلثََة َأايه  ابيَّللهي ميْنَك اَي َعْبَد اَّللهي. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ٍم ميْن ُكلّي َشْهٍر«.  َفَما تـَْبغيي؟ ُصْم رََمَضاَن ُكلهُه َوَثاَلثََة َأايه

ِحيِح. #  [ ]الداراني: إسناده صحيح َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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؟ فـََقاَل: " َعَلْيَك ابي  -  5190 َيامي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َعني الصّي ه َصلهى اَّلله ٍم ميْن  َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه رَُجاًل َسَأَل النهِبي ْلبييضي َوَثاَلثَةي َأايه
 ُكلّي َشْهٍر«.

 ]الداراني: في إسناده متروكان[   اٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثقَ  #
َياميهي اجلُْ  -  5232 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »ُربه َصائيٍم َحظُُّه ميْن صي وُع َواْلَعَطُش، َوُربه  َعني اْبني ُعَمَر قَاَل " قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 قَائيٍم َحظُُّه ميْن قيَياميهي السهَهُر«. 
 ([ 1084]اْللباني: حسن صحيح )صحيح الترغيب:   ُقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَّ  #

يُح: " َأْن اَل َتُصوُمو  -  5240 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َأْرَسَل َصائيًحا َيصي َا َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َم ; فَإينه ا َهذيهي اأْلَايه
ُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوبيَعاٍل«. َوالْ   بيَعاُل: ويقَاُع النّيَساءي. َأايه

 ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم بـََعَث بَُدْيلَ  -  5241 ه َصلهى اَّلله  ْبَن َوْرقَاَء.   َويفي ريَوايٍَة َلُه يفي اأْلَْوَسطي َواْلَكبيريي أَْيًضا: َأنه النهِبي

ِل َحَسٌن.َوِإسْ  #  َناُد اْْلَوَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم ُأاَنديي -  5243 َم   َوَعْن َمْعَمري ْبني َعْبدي اَّللهي اْلَعَدوييّي قَاَل: »بـََعَثني َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله يفي النهاسي مبييًَن: " إينه َأايه

ُم َأْكٍل َوُشْرٍب«.   التهْشرييقي َأايه
 ]الداراني: إسناده ضعيف، والمتن صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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َ كَ  -  5248 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يفي النهاسي فـََقاَل: " إينه اَّلله َتَب َعَلْيُكُم احْلَجه ". فـََقاَم  َعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: »قَاَم َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
َب، َوَمَكَث َطويياًل، مثُه َتَكلهَم فـََقاَل: "  رَُجٌل ميَن اأْلَْعَرابي فـََقاَل: َأيفي ُكلّي َعاٍم؟ فـََعاَل َكاَلُم َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّللهُ   َعَلْيهي َوَسلهَم َوَغضي

ُّ: َأاَن اَي َرُسوَل اَّللهي. فـََقاَل: " َوحْيََك يـُْؤنيُسَك َأْن َأُقوَل: نَـ  َعْم؟ َواَّللهي َلْو قـُْلُت: نـََعْم َلَوَجَبْت،  َمْن َهَذا السهائيُل؟ ". فـََقاَل اأْلَْعَرايبي
،]وَ  َلُكْم أَئيمهُة احْلََرجي يَع َما يفي   َلْو َوَجَبْت َلرَتَْكُتْم، َوَلْو تـَرَْكُتْم َلَكَفْرمُتْ، َأاَل إينهُه َأْهَلَك الهذييَن قـَبـْ َواَّللهي[ َلْو َأيّني َأْحَلْلُت َلُكْم مجَي

ْثَل ُخفّي بَعيرٍي َلَوقَـ  ُ َعزه َوَجله عيْنَد َذليَك: " }اَي أَيُـَّها الهذييَن آَمُنوا اَل اأْلَْرضي ميْن َشْيٍء، َوَحرهْمُت َعَلْيُكْم مي ْعُتْم ]فييهي[ ". فَأَنـَْزَل اَّلله
 [ " اْْليََة«.101َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء إيْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{ ]املائدة:  

 ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن َجيِ ٌد. #
خلَْ  -  5251 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم ُمَتَضمّيٌخ ابي ، َعَلْيهي ُمقَ َوَعْن يـَْعَلى ْبني أَُميهَة قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله طهَعاٌت َقْد  ُلوقي

ُ َعزه َوَجله: َوَأَتيُّ  ؟ فَأَنـَْزَل اَّلله وا احْلَجه َواْلُعْمَرَة َّلليهي فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى  َأْحَرَم بيُعْمَرٍة، قَاَل: َكْيَف ََتُْمُريني اَي َرُسوَل اَّللهي يفي ُعْمَرِتي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " َمني السهائيُل َعني ا ْل، َواْستَـْنقي َما اْسَتطَْعَت، َوَما ُكْنَت  اَّلله ْلُعْمَرةي؟ ". فـََقاَل: َأاَن. فـََقاَل: " أَْلقي ثيَياَبَك َواْغَتسي

 َصانيًعا يفي َحجهتيَك فَاْصنَـْعُه يفي ُعْمَرتيَك«.
ْختيَصاٍر.  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرجَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  اُلُه ِرَجاُل الصَّ
ٍّ َحجه، مثُه بـََلغَ  -  5254 َا َصِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »َأميُّ احلْيْنَث َعَلْيهي َأْن حَيُجه َحجهٌة   َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

َا َأْعَرايبيٍّ حَ  َا َعْبٍد َحجه مثُه ُعتيَق فـََعَلْيهي َحجهٌة ُأْخَرى«. ُأْخَرى، َوَأميُّ  جه مثُه َهاَجَر فـََعَلْيهي َأْن حَيُجه َحجهًة ُأْخَرى، َوَأميُّ
ِحيِح. #  ([ 2729]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم فـََقاَل: إييّني َجَباٌن َوإييّني َوَعني احلُْ  -  5257 ّي َصلهى اَّلله َضعييٌف! فـََقاَل: "   َسنْيي ْبني َعلييٍّ قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل النهِبي
.» َهاٍد اَل َشوَْكَة فييهي: احْلَجّي  َهُلمه إيىَل جي

 ]الداراني: إسناده صحيح[   ِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، وَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »إينه اَّللهَ يـَُقوُل: إينه  -  5259  َعْبًدا َأْصَحْحُت َلُه َبَدنَُه،  َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله

، مَلْ يـَْغُد إييَله يفي ُكلّي َأْربـََعةي َأْعَواٍم َلَمحْ   ُروٌم«.َوَأْوَسْعُت َعَلْيهي يفي الرّيْزقي
ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوَأُبو َيْعَلى ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " َخْمَسِة َأْعَواٍم ". َوِرَجاُل اْلَجِميِع رِ  #  َجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َوَسأََلهُ  -  5264 ْعُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َفاءي قَاَلْت: َسَي رَُجٌل: »َأيُّ اأْلَْعَمالي َأْفَضُل؟ قَاَل: " إيميَاٌن   َوَعني الشّي
َهاٌد يفي َسبييليهي، َوَحجٌّ َمرْبُوٌر«.  َّللهي، َوجي  ابي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ْمَعاُر؟ قَاَل: َما -  5272 َابيٍر: َما اإْلي  افْـتَـَقَر.  َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي رَفـََعُه قَاَل: »َما َأْمَعَر َحاجٌّ َقطُّ«. قييَل جلي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »احْلُجهاُج َواْلُعمهاُر َوْفُد اَّللهي، َدعَ  -  5288 اُهْم فََأَجابُوُه، َوَسأَُلوُه  َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 فََأْعطَاُهْم«. 
 ([ 1107]اْللباني: حسن لغيره )صحيح الترغيب:   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم خَيُْرُج إيىَل َسَفٍر َأْو يـَبْـ  -  5291 َعُث بـَْعثًا إياله يـَْوَم  َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك قَاَل: »َما َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
.»  اخْلَمييسي

يحي مينْ    َغرْيي َحْصٍر. قـُْلُت: َلُه َحدييٌث يفي الصهحي
ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُتْم يفي اخلْيْصبي فَأَْمكيُنوا الرُّ  -  5296 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »إيَذا ُكنـْ نـهتَـَها َواَل تـَْعدُ َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله و ُكَب َأسي
للهْيلي  لدُّجْلَةي ; فَإينه اأْلَْرَض ُتْطَوى ابي ُتْم يفي اجْلَْدبي فَاْستَـْنُجوا، َوَعَلْيُكْم ابي أْلََذاني  اْلَمَنازيَل، َوإيَذا ُكنـْ ، َوإيَذا تـََغوهَلتي اْلغيياَلُن فـََباُدوا ابي

َها، فَ  َا اْلَماَلعيُن«.َواَل ُتَصلُّوا َعَلى َجَوادّي الطهرييقي َواَل تـَْنزيُلوا َعَليـْ َها احْلََوائيَج ; فَإينه ، َواَل تـَْقُضوا َعَليـْ َباعي َا َمْأَوى احْلَيهاتي َوالسّي  إينه
ْختيَصاٍر َكثيرٍي.   قـُْلُت: َرَواُه أَبُو َداُوَد َوَغرْيُُه ابي

ِحيِح. #  أنه منقطع[ ]الداراني: رجاله ثقات غير  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُتْم َهذيهي  -  5298 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »إيَذا رَكيبـْ اْلبَـَهائيَم اْلُعْجَم فَإيَذا َكاَنْت   َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُمَغفهٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

َا َيْطوييَها اَّللهُ  لدُّجْلَةي فَإيّنه  «. َسَنٌة فَاجْنُوا، َوَعَلْيُكْم ابي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: في إسناده متروك[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »إينه اَّللهَ رَفييٌق  -  5299 ّي َصلهى اَّلله حيُيبُّ الرّيْفَق َويـَْرَضاُه، َويُعينُي  َوَعْن َخاليدي ْبني َمْعَداَن، َعْن أَبييهي، َعني النهِبي
ُتْم َهذيهي الدهَوابه اْلُعْجمَ  ، فَإيَذا رَكيبـْ َها ; فَإينه   َعَلْيهي َما اَل يُعينُي َعَلى اْلُعْنفي فـَنَـزّيُلوَها َمَنازيهَلَا، فَإيْن َأْجَدَبتي اأْلَْرُض فَاجْنُوا َعَليـْ

لطهرييقي ; فَإينهُه َطرييُق الده  ُكْم َوالتـهْعرييَس ابي لنـهَهاري، َوإيايه للهْيلي َما اَل ُتْطَوى ابي «. اأْلَْرَض ُتْطَوى ابي ، َوَمْأَوى احْلَيهاتي  َوابّي
ِحيِح.َرَواُه ا # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 1770]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  لطََّبَراِنيُّ

: " َهذيهي  -  5304 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل لينيَسائيهي َعاَم َحجهةي اْلَوَداعي ه َصلهى اَّلله  مثُه ظُُهوُر احْلُُصري ". قَاَل:  َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه النهِبي
: َواَّللهي اَل حتَُ َفكَ  ْعَنا َذليَك ميَن  اَن ُكلُُّهنه حَيُْجْجَن إياله زَيـَْنَب بيْنَت َجْحٍش َوَسْوَدَة بيْنَت زَْمَعَة، وََكانـََتا تـَُقواَلني رّيُكَنا َدابهٌة بـَْعَد َأْن َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم. َوقَاَل إيْسَحاُق يفي َحدييثيهي:  ّي َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: "   النهِبي قَالََتا: َواَّللهي اَل حُتَرّيُكَنا َدابهٌة بـَْعَد قـَْولي َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله
 َهذيهي مثُه ظُُهوُر احْلُُصري«. 

ُة ُثمَّ ُظُهوُر اْلُحُصِر« ". َوِفيِه  َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َفُكنَّ ُكلُُّهنَّ َيْحُجْجَن ِإَلَّ َزْيَنَب َوَسوْ  # َدَة. َواْلَبزَّاُر َوَقاَل: " »ِإنََّما ِهَي َهِذِه اْلَحجَّ
]الداراني: إسناده   ِحيٌح.اْخِتََلِطِه، َوُهَو َحِديٌث َص  َصاِلٌح َمْوَلى التَّْوَأَمِة، َوَلِكنَُّه ِمْن ِرَواَيِة اْبِن َأِبي ِذْئٍب َعْنُه َواْبُن َأِبي ِذْئٍب َسِمَع ِمْنُه َقْبلَ 

 صحيح[ 
: " )إيّنهَ  -  5305 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يفي َحجهةي اْلَوَداعي ا( هيَي َهذيهي احْلَجهُة، مثُه  »َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: قَاَل لََنا َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 .»  اجْلُُلوُس َعَلى ظُُهوري احْلُُصري يفي اْلبـُُيوتي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه. َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِثَقاٌت.رَ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يفي اْمَرَأٍة هَلَا َزْوٌج َوهَلَا َماٌل، َواَل َيَْ  -  5307 َزْوُجَها يفي احْلَجّي قَاَل:   ُن هَلَاذَ َعني اْبني ُعَمَر: »َعْن َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله
َها«.  " لَْيَس هَلَا َأْن تـَْنطَليَق إياله إبييْذني َزْوجي

ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُروَن اْلَعَجَم؟ قَاَل: ُكنها ُنسَ  -  5312 ُتْم ُتَسخّي ُرُهْم ميْن قـَْريٍَة إيىَل  َوَعْن َأيبي عيْمَراَن قَاَل: َسأَْلُت ُجْنُدَب ْبَن َعْبدي اَّللهي: َهْل ُكنـْ خّي

، مثُه ُْنَلّييهيْم.  قـَْريٍَة َيُدلُّواَن َعَلى الطهرييقي
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ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم، َوُهَو مبييًَن َأْو بيَعرَ  -  5318 َْهلي اْلَيَمني  »َوَعني احْلَاريثي ْبني َعْمٍرو قَاَل: أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله فَاٍت، َوَوقهَت ألي

هَ  نـْ  ا«. يـََلْمَلَم َأْن يُهيلُّوا مي
ُ، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[   .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِفي َحِديٍث َطِويٍل َيْأِتي ِفي ُخَطِب اْلَحجِ  ِإْن َشاَء َّللاَّ

َل الرهُجُل إيَذا َأرَاَد َأْن حيُْ  -  5323  ريَم.َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: ميَن السُّنهةي َأْن يـَْغَتسي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  اُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت ُكلُُّهْم.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: ِعْنَد ِإْحَراِمِه َوِعْنَد ُدُخوِل َمكََّة، َوِرجَ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم إيَذا َأرَاَد َأْن حُيْريَم َغَسَل رَْأَسهُ  -  5324  ِبييْطمييٍّ َوُأْشَناٍن، َوَدَهَنُه َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
 بيَشْيٍء ميْن زَْيٍت َغرْيي َكثيرٍي«. 

 ]الداراني: إسناده حسن[   ِباْخِتَصاٍر، َوِإْسَناُد اْلَبزَّاِر َحَسٌن.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسطِ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »َمْن مَلْ جيَيْد إيزَارًا -  5327 ، َوُهَو حُمْريٌم فـََوَجَد َسَراوييَل  َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

ْليَـْلَبْسُه،  ، َوْليَـْقطَْعُهَما َأْسَفَل ميَن اْلَكْعَبنْيي«.  فـَ  َوَمْن مَلْ جيَيْد نـَْعَلنْيي فـَْليَـْلَبسي اخْلُفهنْيي
 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »َكَأيّني أَْنظُُر إيىَل  -  5351 ُموَسى ْبني عيْمَراَن يفي َهَذا   َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
 اْلَواديي حُمْريًما َبنْيَ َقَطَوانييـهَتنْيي«. 

 ]الداراني: في إسناده ضعيف[  ْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »َما َأَهله ُمهيلٌّ َقطُّ َواَل َكربهَ  -  5371 َر ". قييَل:  َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعْن َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله ٌ َقطُّ إياله ُبشّي  ُمَكربّي

 جْلَنهةي؟ قَاَل: " نـََعْم«.اَي َرُسوَل اَّللهي، ابي 
ِحيِح. #  ([ 1137]اْللباني: حسن لغيره )صحيح الترغيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبِإْسَناَدْيِن، ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

اْلُمْزَدليَفةي، فـََلْم َأَزْل َأَْسَُعُه يـَُلِبّي َحَّته رََمى مَجَْرَة اْلَعَقَبةي، َفَسأَْلُتُه  َعْن عيْكريَمَة قَاَل: »َأَفْضُت َمَع احْلَُسنْيي ْبني َعلييٍّ ميَن   -  5379
اَل: َأَفْضُت َمَع   اْلَعَقَبةي، َفَسأَْلُتُه فـَقَ فـََقاَل: َأَفْضُت َمَع َأيبي َعَلْيهي السهاَلُم ميَن اْلُمْزَدليَفةي، فـََلْم َأَزْل َأَْسَُعُه يـَُلِبّي َحَّته رََمى مَجَْرةَ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم فـََلْم َأَزْل َأَْسَُعُه يـَُلِبّي َحَّته رََمى مَجَْرَة اْلَعَقَبةي«.   َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله
َواْلَبزَّاُر، َوَقْد َبيََّن َأُبو َيْعَلى َسَماَع اْبِن ِإْسَحاَق   : َصَدَق.َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى َوَزاَد: َفَرَجْعُت ِإَلى اْبِن َعبَّاٍس، َفَأْخَبْرُتُه ِبَقْوِل ُحَسْيٍن، َفَقالَ  #

.ِ َثِني َأَباُن ْبُن َصاِلٍح، َفَصحَّ اْلَحِديُث َواْلَحْمُد ّلِلَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َفَقاَل: َعِن اْبِن ِإْسَحاَق َفَقاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َأاَب قـََتاَدَة اأْلَْنَصا -  5416 رييه َعَلى الصهَدَقةي، َوَخَرَج  َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: »بـََعَث َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َوَأْصَحابُُه حُمْريمينَي َحَّته نـََزُلوا ُعسْ  لٌّ  َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َفاَن، فَإيَذا ُهْم حبييَماري َوْحٍش. َوَجاَء أَبُو قـََتاَدَة، َوُهَو حي
َيَة َأْن يـُْبُدوا أَْبَصارَُهْم فـَيَـْعَلَم، فـََرآُه أَبُو قـََتاَدَة فـَرَكيَب فـََرَسُه َوَأَخذَ  ْنُه الرُّْمُح فـََقاَل:  َوَنكهُسوا رُُءوَسُهْم َكَراهي  الرُّْمَح َفَسَقَط مي

ْنُه، مثُه قَاُلوا: رَ اَنويُلو  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َبنْيَ نييهي. فـََقاُلوا: ََنُْن َما نُعييُنَك َعَلْيهي. َفَحَمَل َعَلْيهي فـََعَقَرُه، َفَجَعُلوا َيْشُووَن مي ُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ُقوُه، َفَسأَُلوُه فـََلْم يـََر بيهي    -َشكه ُعبَـْيُد اَّللهي  -ِبًَْسا. قَاَل: فََأْحَسُبُه قَاَل: " َهْل َمَعُكْم ميْنُه َشْيٌء؟«.  َأْظُهرياَن. وََكاَن تـََقدهَمُهْم فـََلحي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُتُه، فََأَصْبُت ُخَشَشاَءُه  -  5421 ًيا فـََرَميـْ : َأْصَل قـَْرنيهي  -َوَعْن قَبييَصَة ْبني َجابيٍر قَاَل: ُكْنُت حُمْريًما، فـََرأَْيُت ظَبـْ فـَرَكيَب   -يـَْعني

ي ميْن َذليَك فَأَتـَْيُت ُعَمَر ْبَن اخْلَطهابي َأْسأَلُُه فـََوَجْدُت إيىَل  َجْنبيهي رَُجاًل أَبـَْيَض رَقييَق اْلَوْجهي، فَإيَذا ُهَو َعْبُد  َرْدَعُه، فـََوْقَع يفي نـَْفسي
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ُ َعْنُه، فَاْلتَـَفَت إييَل َعْبدي الرهمحَْ  َي اَّلله ُ َعْنُه، َفَسأَْلُت ُعَمَر، َرضي َي اَّلله ني(، فـََقاَل: تـََرى َشاًة َتْكفييهي؟ قَاَل:  الرهمْحَني ْبُن َعْوٍف، )َرضي
ْن يـُْفتييَك َحَّته نـََعْم. فََأَمَريني أَ  : إينه َأميرَي اْلُمْؤمينينَي مَلْ حُيْسي ٌب يلي  َسَأَل الرهُجَل، َفَسميَع ْن َأْذَبَح َشاًة. فـََلمها ُقْمَنا ميْن عيْنديهي قَاَل َصاحي

لدّيرهةي َضْراًب، مثُه َأقْـَبَل َعَليه ليَيْضريَبني فـَُقْلتُ  َا ُهَو قَاَلُه. َفرَتََكني  ُعَمُر بـَْعَض َكاَلميهي فـََعاَلُه ابي ًئا إيّنه ( مَلْ َأُقْل َشيـْ : اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينَي )إييّني
ْنَساني َعَشَرُة َأْخاَل  َيا. مثُه قَاَل: إينه يفي اإْلي ٌد َسيّي )مثُه قَاَل(: َأَرْدَت َأْن تـَْقُتَل احْلََراَم َوتـَتَـَعدهى اْلُفتـْ ُدَها  ٍق ; تيْسَعٌة َحَسَنٌة َوَواحي ٌئ، يـُْفسي

 . َك َوعيْشَرَة السهيّيَئاتي  َذليَك السهيّيُئ، مثُه قَاَل: إيايه
، َواَّللهي َلَكَأنه َوْجَهُه قـَْلٌب. -  5422  َويفي ريَوايٍَة: فَاْجتَـَنَح إيىَل رَُجلي

 ح[ ]الداراني: إسناده صحي َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم اْحَتَجَم، َوُهَو حُمْريٌم ميْن َوَجٍع َكاَن بيهي وَ  -  5424 ه َصلهى اَّلله َتَسوهَك َوُهَو حُمْريٌم«. قـُْلُت: َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه النهِبي

. يحي يفي احلْيَجاَمةي ليْلُمْحريمي  َلُه َحدييٌث يفي الصهحي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #

حْلَجّي فـَلَ  -  5431 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َوَأْصَحابُُه فََأْحَرْمَنا ابي مها َأْن َقديْمَنا َمكهَة قَاَل: "  َوَعني اْلرَبَاءي قَاَل: »َخَرَج َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
حْلَجّي َفَكْيَف جَنَْعُلَها ُعْمَرًة؟ قَاَل: " اْنظُُروا َما آُمرُكُ اْجَعُلوا َحجهُكْم ُعمْ  ْم بيهي فَافْـَعُلوا "  َرًة ". قَاَل اَنٌس: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْحَرْمَنا ابي

فـََعَرَفتي اْلَغَضَب يفي َوْجهيهي قَاَلْت: َمْن   قَاَل: فـََردُّوا َعَلْيهي اْلَقْوَل. فـََغضيَب مثُه اْنطََلَق َحَّته َدَخَل َعَلى َعائيَشَة َغْضَباَن قَاَل:
أْلَْمري اَل يـُتـهَبُع«.   َأْغَضَبَك َأْغَضَبُه؟ قَاَل: " َما يلي اَل َأْغَضُب َوَأاَن آُمُر ابي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح لغيره[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم ُحجهاًجا فََأْهَلْلَنا  -  5433 حْلَجّي فـََلمها َقديْمَنا َمكهَة َوَعْن َسْهلي ْبني ُحنَـْيٍف قَاَل: »َخَرْجَنا َمَع َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله ابي

 فََأَمَراَن َأْن جَنَْعَلَها ُعْمَرًة«. 
 ]الداراني: إسناده حسن[    ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلهُ  #

: َوَما َذاَك اَي ُعَريهُة؟ قَاَل:  َوَعْن ُعْرَوَة ْبني الزَُّبرْيي أَنهُه أََتى اْبَن َعبهاٍس فـََقاَل: اَي اْبَن َعبهاٍس طَاَلَما َأْضَلْلَت النهاَس! قَالَ  -  5434
َجٍّ َأْو بيُعْمرَ  َهَياني َعْن َذليَك؟ فـََقاَل: َأمُهَا الرهُجُل خَيُْرُج حُمْريًما حبي   -ٍة، فَإيَذا طَاَف زََعْمَت أَنهُه َقْد َحله فـََقْد َكاَن أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر يـَنـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يفي َأْصَحابي  -َوحْيََك  هي، َويفي أُمهتيهي؟ فـََقاَل ُعْرَوُة: مُهَا  آثـَُر عيْنَدَك َأْم َما يفي كيَتابي اَّللهي، َوَما َسنه َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم مينّي َوميْنَك، قَاَل اْبنُ   َأيبي ُمَلْيَكَة: َفَخَصَمُه ُعْرَوُة. َكااَن َأْعَلَم بيكيَتابي اَّللهي، َوَما َسنه َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  ِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، وَ  #
َهاٍب قَاَل: َأرَاَدتي اْمَرَأٌة مينها َأْن حَتُجه، فََأرَاَدْت َأْن َتُضمه َمَع َحجهتيَها ُعْمَرًة،  -  5436 َفَسأََلْت َعْبَد اَّللهي؟  َعْن طَاريقي ْبني شي

ُ َعزه َوَجله: احْلَجُّ َأْشُهٌر َمعْ  ُد َهذيهي إياله َأْشُهَر احْلَجّي قَاَل اَّلله  ُلوَماتٌ فـََقاَل: َما َأجي
ِحيِح.. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َهَكَذا َوَجْدُتُه ِفي النُّْسَخِة الَِّتي َكَتْبُت َأَنا ِمْنَها #  ]الداراني: إسناده صحيح[                                                                                 َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َقديَم فـََقَرَن َبنْيَ احْلَجّي َواْلُعْمَرةي َوَساَق اهلَْ  -  5452 ه َصلهى اَّلله ْدَي َوقَاَل: " َمْن مَلْ يـَُقلّيدي اهْلَْدَي َوَعْن َجابيٍر »َأنه النهِبي
ْلَيْجَعْلَها ُعْمَرًة«.   فـَ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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: " »َلْواَل َأْهَديْ  -  5455 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يفي َحجهةي اْلَوَداعي ُت حَلََلْلُت« ". وََكاَن َأَهله َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
.بيُعْمَرٍة وَ   َحجٍّ

 . َا: وََكاَن َأَهله بيُعْمَرٍة َوَحجٍّ يحي َخاَل قـَْوهلي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َعَلى اْلَيَمني، فََأَصْبُت َمَعُه  َوَعني اْلرَبَاءي ْبني َعازيٍب قَاَل: »ُكْنُت َمعَ  -  5456 نَي َأمهَرُه َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َعلييٍّ حي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَلْت فَاطيَمُة: َقْد َنَضْحُت اْلبَـْيَت بي  ا َلَك؟ إينه َرُسوَل  َنُضوٍح فـََقاَلْت: مَ َأَواٍق، فـََلمها َقديَم َعَلى َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َقْد َأَمَر َأْصَحابَُه فََأَحلُّوا قَاَل: قـُْلُت )هَلَا(: إييّني َأْهَلْلُت إبييهْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: فَإييّني اَّللهي َصلهى اَّلله ّي َصلهى اَّلله اَللي النهِبي
َصْ  َحابيهي: " َلْو َأيّني اْستَـْقبَـْلُت ميْن َأْمريي َما اْسَتْدبـَْرُت َلَفَعْلُت َكَما فـََعْلُتْم، َوَلكينّي )َقْد( ُسْقُت  ُسْقُت اهْلَْدَي َوقـََرْنُت َوقَاَل ألي

َك ثَ  ْك لينَـْفسي تّينَي، )َوَأْمسي تًّا َوسي تّينَي َأْو سي ًعا َوسي َوَثاَلثينَي َأْو َأْربـًَعا َوَثاَلثينَي(،  اَلًًث اهْلَْدَي َوقـََرْنُت ". فـََقاَل: " اَْنَْر ميَن اْلُبْدني َسبـْ
ْك ميْن ُكلّي َبَدنٍَة ُبْضَعًة«.  َوَأْمسي

ُ َأْعَلُم.  ، َواَّلله ، َولَْيَس فييهي ذيْكُر اْلقيَراني َياقي يحي بيَغرْيي َهَذا السّي  قـُْلُت: ليْلرَبَاءي َحدييٌث يفي الصهحي
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َورِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َعَلى بَعيرٍي يـَْوَم اْلَفْتحي َمَعُه اْلميْحجَ  -  5499 ُّ َصلهى اَّلله ُن َيْسَتليُم الرُّْكَن بيهي َكَراَهَة  َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »طَاَف النهِبي
 َأْن ُيْضَرَب النهاُس َعْنُه«.

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْلبَـْيتي َعَلى انَ  -  5501 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يفي َحجهتيهي ابي ُّ َصلهى اَّلله قَتيهي اجْلَْدَعاءي، َوَعْبُد اَّللهي ْبُن  َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: »طَاَف النهِبي

ٌذ ِبييطَاميَها يـَْرجتَيُز«.  أُمّي َمْكُتوٍم آخي
يحي ; َخاَل ذي   ْكري اْبني أُمّي َمْكُتوٍم َورََجزيهي. قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

 ]الداراني: في إسناده متروك[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »َمْن طَ  -  5504 ْلبَـْيتي ُأْسُبوًعا اَل يـَْلُغو  َعْن حُمَمهدي ْبني اْلُمْنَكديري َعْن أَبييهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله اَف ابي

 فييهي َكاَن َكعيْدلي رَقـََبٍة يـُْعتيُقَها«. 
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم أَنهُه قَالَ  -  5506 ّي َصلهى اَّلله ََذا اْلبَـْيتي َأيه  َوَعْن َجابيٍر َعني النهِبي : »اَي َبني َعْبدي َمَناٍف، اَل ََتْنَـُعوا َأَحًدا َيُطوُف ُبي
 َساَعٍة ميْن لَْيٍل َأْو َنَاٍر َوُيَصلّيي«.

ْثَناُه َأُبو ُموَسى  # ِحيِح، َقاَل اْلَبزَّاُر: َهَكَذا َحدَّ َداِر َبِني ُعَمْيٍر ُثمَّ ِإنَُّه  يفي  َسَنَة َثَماٍن َوَأْرَبِعينَ  -َن  َيْعِني: اْلَزمِ  -َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َثَنا َعْبُد اْلَوهَّاِب، َعْن َأيُّوَب، َعْن اْبِن الزَُّبْيِر، َوَلْم َيُقْل: َعنْ  َث ِبِه َمرَّةا ُأْخَرى َفَقاَل َحدَّ َواُب، ِمْن َحِديِث   َجاِبٍر، َوُهوَ َحدَّ َأيُّوَب، َوِإنََّما َكاَن َسَبَقُه  الصَّ

ِ ْبِن َباَباَه َعْن ُجَبْيِر ْبنِ   ُمْطِعٍم.  ِلَساُنُه ِعْنَدَما، َوِإنََّما ُيْعَرُف َعْن َأِبي الزَُّبْيِر َعْن َعْبِد َّللاَّ
َا ُتْكَرُه عيْنَد  َوَعْن َعْمريو ْبني دييَناٍر قَاَل: »رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر طَاَف بـَْعَد اْلَعْصري ُأسْ  -  5508 ُبوًعا، مثُه َصلهى رَْكَعَتنْيي مثُه قَاَل: إيّنه

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " إينه الشهْمَس َتْطُلُع َبنْيَ قـَْرينَْ  َنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله   َشْيطَاٍن«.طُُلوعي الشهْمسي ; ألي
 ]الداراني: إسناده حسن[   ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، وَ  #
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َثَمة -  5517 َنَما ََنُْن َمَع َعْبدي اَّللهي ْبني َسْعدي ْبني َخيـْ ْلبَـْيتي  َوَعني اْلُمغيريَةي ْبني َأيبي َحكييٍم قَاَل: بـَيـْ ُجُلوٌس إيْذ َجاَء رَُجٌل َفطَاَف ابي
، فـََلمها فـَرََغ قَاَم فَاْلتَـَزَم اْلبَـْيَت، فـََلمها رَ  َي َحَّته  فـَرََكَع رَْكَعَتنْيي بيفيَناءي اْلبَـْيتي آُه قَاَل: َهَذا َما َأْحَدثـُْتْم مَلْ َنُكْن نـَْفَعُلُه. مثُه قَاَل: َما َرضي

دي رََفَع َيَدْيهي، فَاْستَـْقَبَل اْلبَـْيَت َكأَنه  ْستيهي. مثُه َجاَء رَُجٌل، فـََلمها بـََلَغ اَبَب اْلَمْسجي مَلْ َنُكْن   ُه َيْدُعو فـََقاَل: َهَذا َما َأْحَدثـُْتمْ َيْضريَُبَا ابي
 .  نـَْفَعُلُه. َفَسأَْلُت َعْبَد اَّللهي ْبَن َسْعٍد: َهْل َشهيْدَت َبْدرًا؟ قَاَل: نـََعْم، َواْلَعَقَبَة َمَع َأيبي

 ]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #
«. َعني اْبني َعبهاٍس  -  5518 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم بيَشْيٍء إياله َوُهَو ميَن اْلبَـْيتي  قَاَل: »َما طَاَف َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوسَ  -  5532 ْبني َعبهاٍس: يـَْزُعُم قـَْوُمَك َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله لهَم َسَعى َبنْيَ الصهَفا  َوَعْن َأيبي الطَُّفْيلي قَاَل: »قـُْلُت الي

كي اْعرَتََض َعَلْيهي الشهْيطَاُن عيْنَد اْلَمْسَعى  َواْلَمْرَوةي َوَأنه َذليَك ُسنهٌة؟ قَاَل: َصَدُقوا إينه إيبـَْراهييَم َعَلْيهي السهاَلُم َلمها أُ  ْلَمَناسي ميَر ابي
 َفَسابـََقُه َفَسبَـَقُه إيبـَْراهييُم«. 

ُ   -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي َحِديٍث َطِويٍل   #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.-َيْأِتي ِفي َرْمِي اْلِجَماِر ِإْن َشاَء َّللاَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قـَْبَل يـَْومي الرتهْوييَةي بييَـْوٍم: " -  5537 ُ   َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َمْنزيلَُنا َغًدا إيْن َشاَء اَّلله

خْلَْيفي اأْلَمْيَني، َحْيُث اْستَـْقَسَم اْلُمْشريُكوَن َعَلى اْلُكْفري«.  ابي
 ]الداراني: إسناده صحيح[   لطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه ا #

رْبييُل إبييبـَْراهييَم َعَلْيهيَما السهاَلُم إيىَل ميًَن َفَصلهى بيهي ا -  5539   لظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغريبَ َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: َأفَاَض جي
َا  ْمُس،َواْلعيَشاَء َوالصُّْبَح. مثُه َغَدا ميْن ميًَن إيىَل َعَرفَاٍت َفَصلهى بيهي الصهاَلَتنْيي مثُه َوَقَف َحَّته َغاَبتي الشه  مثُه أََتى بيهي اْلُمْزَدليَفَة فـَنَـَزَل ُبي

َا، مثُه قَاَل: َفَصلهى َكَأْعَجلي َما ُيَصلّيي َأَحٌد ميَن ا ُ َعزه  فـََباَت ُبي ْلُمْسليمينَي، مثُه َدَفَع بيهي إيىَل ميًَن فـََرَمى َوَذَبَح َوَحَلَق. مثُه َأْوَحى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: َأني اتهبيْع ميلهَة إيبـَْراهييَم َحنييًفا َوَما َكاَن ميَن اْلمُ   ْشريكينَي. َوَجله إيىَل حُمَمهٍد َصلهى اَّلله

ِحيِح. َوِفي َبْعِض ُطُرِقَها: َأَتى َرُجٌل َعْبَد َّللاَِّ َرَواُه الطََّبَرا  #  ْبَن َعْمٍرو َفَقاَل: ِإنِ ي ُمْضَعٌف ِمَن  ِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َبْعِضَها ِرَجاُل الصَّ
َل؟ َفَقاَل َلُه َعْبدُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَطاَف ِباْلَبْيِت َوَطاَف َبْيَن    اْلُحُموَلِة ُمْضَعٌف ِمْن َأْهٍل، َأَفَتَرى ِلي َأْن َأَتَعجَّ ِ ْبُن َعْمٍرو: َقِدَم ِإْبَراِهيُم َصلَّى َّللاَّ َّللاَّ

َفا َواْلَمْرَوِة ُثمَّ َراَح َفَصلَّى الظُّْهَر ِبِمناى. َفَذَكَر َنْحَوُه.  ]الداراني: إسناده صحيح[  الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »ُكلُّ َعَرفَاٍت َمْوقيٌف َواْرفـَُعوا عَ  -  5540 ّي َصلهى اَّلله ْن َبْطني ُعَرنََة، وَُكلُّ  َعْن ُجَبرْيي ْبني ُمْطعيٍم َعني النهِبي

مي الته  ٍر، وَُكلُّ فيَجاجي ميًَن َمْنَحٌر، وَُكلُّ َأايه  ْشرييقي َذْبٌح«. ُمْزَدليَفَة َمْوقيٌف َواْرفـَُعوا َعْن حُمَسّي
 ]الداراني: إسناد البزار حسن[   َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »َوُكلُّ ِفَجاِج َمكََّة َمْنَحٌر« ". #

ّي َصلهى اَّللهُ  -  5541   َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »َعَرَفُة ُكلَُّها َمْوقيٌف، َوميًَن ُكلَُّها َمْنَحٌر«. َوَعني اْبني َعبهاٍس َعني النهِبي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي وَ  -  5559 َسلهَم بيَعَرفَاٍت َفَحميَد اَّللهَ َوأَْثََن َعَلْيهي مثُه قَاَل: " َأمها  َعني اْلميْسَوري ْبني خَمَْرَمَة قَاَل: »َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
عي إيَذا َكاَنتي الشهْمُس َعَلى رُءُ  ْركي َواأْلَْوًَثني َكانُوا َيْدفـَُعوَن ميْن َهَذا اْلَمْوضي َا َعَمائيُم الرّيَجالي  بـَْعُد، فَإينه َأْهَل الشّي ، َكَأنه وسي اجلْيَبالي

طًَة.  ُوُجوهيَها، َوإيانه َنْدَفُع بـَْعَد َأْن َتغييَب«. وََكانُوا َيْدفـَُعوَن ميَن اْلَمْشَعري احْلََرامي إيَذا َكاَنتي الشهْمسُ يفي  َبسي  ُمنـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: في إسناده عنعنة ابن جريج[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم بيَعَرَفَة َوعَ  -  5577 ٌع َوَعْن مَحَْزَة ْبني َعْمٍرو اأْلَْسَلمييّي قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ، َوُهَو َواضي مّيي ُمْردييفي
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 ُ َعْيهي إيْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى، فـَُقْلُت: َما يـَُقوُل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َعَلْيهي َوَسلهَم؟ قَاَل: يـَُقوُل: " اْرُموا اجلْيَماَر مبييْثلي َحَصى  ُأْصبـُ
.»  اخْلَْذفي

ْسَناِد ِإَلَّ َأيُّوُب   # اْبِن َحْرَمَلٍة َعْن َيْحَيى  َوَرَواُه النَّاُس َعِن  -َيْعِني اْلَغاِفِقيَّ   -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َقاَل: َلْم َيْرِوِه ِبَهَذا اْلِْ
 ْبِن ِهْنٍد، َعْن َأْسَلَم ْبِن َخاِرَجَة. 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -  5578 ه َصلهى اَّلله َوُهَو َعَلى اَنقَتيهي اْلَعْضَباءي يـَْوَم   -َوَأاَن َردييُف َأيبي  -َوَعني اهلْيْرَماسي ْبني زياَيٍد قَاَل: »رَأَْيُت النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم؟ قَاَل: يـَُقو  : َما يـَُقوُل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َيبي ُل: " اْرُموا اجلْيَماَر مبييْثلي َحَصى  اأْلَْضَحى َوالنهاُس َحْوَلُه، فـَُقْلُت ألي

.»  اخْلَْذفي
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلكَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »َمْن رََمى اجْلَْمَرَة بيَسْبعي َحَصَياٍت  -  5593 اجْلَْمَرَة الهيتي عيْنَد   -َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
«. مثُه اْنَصَرَف، فَـ  -اْلَعَقَبةي   َنَحَر َهْداًي، مثُه َحَلَق، فـََقْد َحله َلُه َما َحُرَم َعَلْيهي ميْن َشْأني احْلَجّي

 قـُْلُت: َلُه أَثـٌَر َمْوُقوٌف َعَلْيهي، َوفييهي إياله النّيَساَء. 
ِحيِح. #  كر الذبح والحلق فيه منكر[ ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، لكن ذ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِرَجاُل الصَّ

ني، إييّني َأْحَرْمُت َومَجَْعُت َوَعني اأْلَْزَرقي ْبني قـَْيٍس قَاَل: ُكْنُت َجاليًسا إيىَل اْبني ُعَمَر َفَسأََلُه رَُجٌل فـََقاَل: اَي َأاَب َعْبدي الرهمحَْ  -  5605
اَلفَتيهي قَاَل: مَ  ْعَت ُعَمَر يفي خي ْن َضفهَر رَْأَسُه َأْو لَبهَدُه فـَْلَيْحليْق؟ فـََقاَل: اَي َأاَب َعْبدي الرهمْحَني، إييّني مَلْ ُأَضفّيْرُه،  َشْعريي؟ فـََقاَل: َأَما َسَي

ٌز.  ٌز َوتـَْيٌس، َوتـَْيٌس َوَعنـْ  َوَلكينّي مَجَْعُتُه؟ فـََقاَل اْبُن ُعَمَر: َعنـْ
ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجالُ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  الصَّ

5613  -   َ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َأَمَرَها َأْن تـَُوايفي َها »َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ُ َعنـْ َي اَّلله َصاَلَة الصُّْبحي يـَْوَم النهْحري  َعْن أُمّي َسَلَمَة َرضي
َكهَة«.  مبي

ِحيِح، َوُهَو ُمْشِكٌل ُمْسَتْبعَ  # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر َمْن َقِدَم ِمْن َضَعَفِة َأْهِلِه: َأْن ََل َيْرُموا  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ٌد ; ِْلَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمكََّة َحتَّى َرَمى َوحَ  ْمُس، َوَلْم َيْقِدِم النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ]الداراني: إسناده   ، َفَكْيَف ُيَواِعُدَها؟ َوَهَذا َبِعيٌد.َلَق َوَذَبحَ اْلَجْمَرَة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

 صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم أَنهُه قَاَل يفي َحجه  -  5625 : »َهَذا يـَْوٌم َحَراٌم،  َوَعْن َفَضاَلَة ْبني ُعبَـْيٍد اأْلَْنَصارييّي َعْن َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله ةي اْلَوَداعي

ْثُل َهَذا اْليَـْومي َوَهَذا اْليَـْومي إيىَل يـَْومي تـَْلقَ َوبـََلٌد َحَراٌم، فَ  ْونَُه َوَحَّته َدفْـَعٍة َدفـََعَها ُمْسليٌم ديَماؤُُكْم َوَأْمَواُلُكْم َوَأْعَراُضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، مي
َا ُسوًءا َوَسُأْخربيُُكْم َمني اْلُمْسليُم. اْلُمْسليُم َمْن َسلي  َنُه النهاُس َعَلى َأْمَواهلييْم  ُمْسليًما يُرييُد ُبي َم النهاُس ميْن ليَسانيهي َوَيديهي َواْلُمْؤميُن َمْن َأمي

ُر َمْن َهَجَر اخْلَطَااَي َوالذُّنُوَب َواْلُمَجاهيُد َمْن َجاَهَد نـَْفَسُه يفي طَاَعةي اَّللهي«. هيْم َواْلُمَهاجي  َوأَنـُْفسي
ْنُه: » ُر َمْن َهَجَر اخْلَطَااَي َوالذُّنُوَب«. فـََقْط.قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه مي َنُه النهاُس َواْلُمَهاجي  اْلُمْؤميُن َمْن َأمي

 ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَْوَم النهْحري مبييًَن« قَاَل: بيَنْحٍو َمْن َحدييثي َأيبي َبْكَرَة. َوَعْن َجابيٍر قَاَل: »َخطَبَـنَ  -  5626  ا َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم، َوُهَو مبييًَن َأْو بيَعَرفَاتٍ  -  5630 ه َصلهى اَّلله َوجيَييُء اأْلَْعَراُب، فَإيَذا رََأْوا  َوَعني احْلَاريثي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي

. قَاَل: " اللهُهمه اْغفيْر لََنا " قَاَل: َفُدْرُت. فـَُقْلُت: اَي   َوْجَهُه قَاُلوا: َهَذا َوْجٌه ُمَباَرٌك. قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، اْستَـْغفيرْ  يلي
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. قَاَل: " اللهُهمه اْغفيْر لََنا ". قَاَل: َفُدْرُت فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، اْستَـغْ  . قَاَل: " اللهُهمه اْغفيْر لََنا،  َرُسوَل اَّللهي، اْستَـْغفيْر يلي فيْر يلي
يَب بيهي َأَحًدا مميهْن َحْوَلُه، مثُه َفَذَهَب يـَبْـ  َا نـَْعَلُه، َكريَه َأْن ُيصي َا بـَُزاَقُه، َفَمَسَح ُبي  قَاَل: " اَي أَيُـَّها النهاُس َأيُّ  ُزُق فـََقاَل بيَيديهي فََأَخَذ ُبي

، َكُحْرَمةي يـَْوميُكْم َهَذا، يفي َشْهريُكْم َهَذا يفي بـََلديُكْم َهَذا. اللهُهمه َهْل يـَْوٍم َهَذا؟ َوَأيُّ َشْهٍر َهَذا؟ فَإينه ديَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَرامٌ 
لصهَدَقةي. فـََقاَل: " َتَصدهُقوا ; فَإييّني اَل َأدْ  بَـلّيغي الشهاهيُد اْلغَائيَب ". قَاَل: َوَأَمَراَن ابي ْوميي َهَذا  ريي لََعلهُكْم اَل تـََرْويني بـَْعَد يَـ بـَلهْغُت؟ َوْليـُ
َْهلي ا ، َأْو قَاَل: ألي َْهلي اْلعيَراقي َها، َوَذاَت عيْرٍق ألي نـْ َْهلي اْلَيَمني يـََلْمَلَم َأْن يُهيلُّوا مي «.". َوَوقهَت ألي  ْلَمْشريقي

ْختيَصاٍر.  َرَواهُ قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث. َوَقْد   أَبُو َداُوَد ابي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  ْوَسِط َواْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يفي َحجهةي الْ  -  5632 ، َوُهَو خَيُْطُب، َوُهَو  َوَعْن َوابيَصَة ْبني َمْعَبٍد اجْلَُهنيّي قَاَل: »َشهيْدُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َوَداعي
  -، َوُهَو يـَْوُم النهْحري - يـَْوٍم َأْحَرُم؟ ". قَاُلوا: َهَذا يـَُقوُل: " اَي أَيُـَّها النهاُس َأيُّ َشْهٍر َأْحَرُم؟ ". قَاُلوا: َهَذا الشهْهُر. قَاَل: " َأيُّ 

ْعَراَضُكْم حُمَرهَمٌة َعَلْيُكْم َكُحْرَمةي يـَْوميُكْم قَاَل: " فََأيُّ بـََلٍد َأْعَظُم عيْنَد اَّللهي ُحْرَمًة؟ ". قَاُلوا: َهَذا. قَاَل: " فَإينه ديَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوأَ 
فـََرَفَع َيَدْيهي إيىَل السهَماءي مثُه قَاَل: " يفي َشْهريُكْم َهَذا يفي بـََلديُكْم َهَذا إيىَل يـَْومي تـَْلَقْوَن رَبهُكْم َأاَل َهْل بـَلهْغُت؟ ". قَاَل النهاُس: نـََعْم، َهَذا 

ْنُكُم اْلغَائيَب " بَـلّيغي الشهاهيُد مي ُتْم، َونـُبَـلّيُغُكْم َكَما قَاَل َرُسوُل اَّللهي  اللهُهمه اْشَهْد ". مثُه قَاَل: " لييـُ . قَاَل َوابيَصُة: َوإيانه َشهيْداَن َوغيبـْ
 َعَلْيهي َوَسلهَم«.  َصلهى اَّللهُ 

 َلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه َيَساٌر َمْوَلى َواِبَصَة ; َوَلْم َأِجْد َمْن َذَكَرُه َوَرَواُه َأُبو َيعْ  #
، فََأَتُه رَ  -  5643 َبَسَة ْبني َسعييٍد فـَرَكيْبُت يـَْوًما إيىَل احْلَجهاجي ُجٌل يـَُقاُل َلُه: أَبُو َغادييََة  َوَعْن ُكْلُثومي ْبني ُجَبرْيٍ قَاَل: ُكنها عيْنَد َعنـْ

ُّ، فـََقاَل َلُه َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن َعْبدي اَّللهي: ُقوُموا إيلَْيهي فَأَْنزيُلو  ُع. فـَنَـَزَل اجْلَُهني ُع. َفَخَرْجَنا إيلَْيهي فـَُقْلَنا َلُه: اْْلَن يـَْرجي ُه. فـَُقوُلوا: اْْلَن يـَْرجي
َاٍء يفي َقَدحي زَُجاٍج، فََأََب َأْن َيْشَربَ  َ مبي َ بيهي يفي  َفَدَخَل َعَلى َعْبدي اأْلَْعَلى ْبني َعْبدي اَّللهي، فَاْسَتْسَقى فَُأِتي ، مثُه ُأِتي  َقَدحي نيَضاٍر يفي الزَُّجاجي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َوَأاَن َأرُدُّ َعَلى َأْهليي اْلَماَل. فـََقاَل َلهُ  ه َصلهى اَّلله ُد ْبُن أُنـَْيٍف وََكاَن َمَع َعْبدي اأْلَْعَلى َفَشريَب، فـََقاَل: اَبيـَْعُت النهِبي  رَاشي
َماليهي؟ َوقَاَل: َشهيْدُت ُخْطبَـَتُه يـَْوَم اْلَعَقَبةي، َوُهَو يـَُقوُل: »إينه ديَماءَُكْم  : بيَيميينيكي َهذيهي؟ فَانـْتَـَهَرُه َعْبُد اأْلَْعَلى َوقَ - اَل: َأفَبيشي

عُ  ْضريُب بـَْعُضُكْم وا بـَْعديي ُكفهارًا يَ َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمةي يـَْوميُكْم َهَذا، يفي َشْهريُكْم َهَذا، يفي بـََلديُكْم َهَذا، َأاَل اَل تـَْرجي
ْعُت رَُجاًل، َوُهَو يـَُقوُل: َأاَل يـُْقَتُل َهَذا؟ فـََنظَ  يَط بيُعْثَماَن َسَي ْرُت فَإيَذا ُهَو َعمهاٌر فـََلْواَل َما َكاَن ريقَاَب بـَْعٍض«. َحَّته إيَذا َكاَن يـَْوَم ُأحي

  إيْن َتَشْأ َأْن تـَُلقّيَينييهي. َخْلَفُه ميْن َأْصَحابيهي َلَوطيْئُت َبْطَنُه. فـَُقْلُت: اللهُهمه 
اًل فـََنَظْرُت إيىَل الدّيرْعي فَاْنَكَشَف  رْبٍ يـَُقوُد َكتييَبًة رَاجي فّينَي إيَذا َأاَن بـََرُجٍل سي  َعْن رُْكَبتيهي فََأْطَعُنُه فَإيَذا ُهَو َعمهاٌر. فـََلمها َكاَن يـَْوُم صي

َيارياَن. َوذََكَر ََنَْوُه َوزَاَد: فـََقاَل َمْوىًل لََنا: َأيُّ َيٍد َكَفَتاُه. فـََلْم َأَر رَجُ َويفي ريَوايٍَة َعْنُه قَاَل: َكاَن عَ  -  5644 ٍر ميْن خي اًل  مهاُر ْبُن اَيسي
َع، مثُه قـََتَل عَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َما َسَي ّي َصلهى اَّلله َع ميَن النهِبي ْنُه عيْنديي. أَنهُه َسَي  مهارًا.أَْبنَيَ َضاَلاًل مي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه ِبَتَماِمِه َهَكَذا الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
َهاَن  -  5645 ْعتُ  -وََكاَنْت رَبهَة بـَْيٍت يفي اجْلَاهيلييهةي  -َوَعْن َسرهاَء بيْنتي نـَبـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يـَُقوُل يفي  قَاَلْت: َسَي َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله

: »َهْل َتْدُروَن َأيُّ يـَْوٍم َهَذا؟ " قَاَلْت:  ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: "    -َوُهَو اْليَـْوُم الهذيي َتْدُعوَن يـَْوَم الرهْوسي  -َحجهةي اْلَوَداعي قَاُلوا: اَّلله
ُ َوَرُسولُُه َأْعلَ  مي التهْشرييقي ". قَاَل: َهْل َتْدُروَن َأيُّ بـََلٍد َهَذا؟ ". قَاُلوا: اَّلله ُم. قَاَل: " إينه َهَذا اْلَمْشَعُر احْلََراُم ". إينه َهَذا َأْوَسَط َأايه
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يـَْوميُكْم َهَذا يفي   اَل أَْلَقاُكْم بـَْعَد َعاميي َهَذا، َأاَل َوإينه ديَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمةي  مثُه قَاَل: " إييّني َلَعلّيي 
بَـلّيْغ َأْقَصاُكْم َأْداَنُكْم َأاَل َهْل بـَلهْغُت؟ ". فـََلمها  َشْهريُكْم َهَذا يفي بـََلديُكْم َهَذا َحَّته تـَْلَقْوَن رَبهُكْم فـََيْسأَُلُكْم َعْن َأْعَماليُكْم َأاَل فَـ  ْليـُ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«.  َقديْمَنا اْلَمدييَنَة مَلْ نـَْلَبْث إياله َقليياًل َحَّته َماَت َصلهى اَّلله
 قـُْلُت: َرَوى أَبُو َداُوَد َطَرفًا ميْنُه. 

 ]الداراني: إسناده جيد[  ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسطِ  #
دي ميًَن، فََأَتُه رَجُ  -  5648 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يفي َمْسجي ّي َصلهى اَّلله ٌل ميَن اأْلَْنَصاري َورَُجٌل َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »ُكْنُت َجاليًسا َمَع النهِبي

ُتَما َتْسَأاَليني َعْنُه فـََعْلُت، َوإي ميْن ثَقييٍف َفَسلهَما، مثُه قَااَل: اَي َرسُ  ئـْ َا جي ُتَما َأْخرَبُْتُكَما مبي ئـْ َنا َنْسأَُلَك. فـََقاَل: " إيْن شي ئـْ ْن  وَل اَّللهي، جي
: َسْل.  اَْن اَي َرُسوَل اَّللهي، فـََقاَل الثـهَقفييُّ ليَْلَْنَصارييّي َك فـََعْلُت؟ ". فـََقااَل: َأْخربي ُتَما َأْن أُْمسي ئـْ ْيني اَي َرُسوَل اَّللهي!! فـََقاَل:  فَـ شي َقاَل: َأْخربي

َك ميْن بـَْيتيَك تـَُؤمُّ اْلبَـْيَت احْلََراَم َوَما َلَك فييهي؟ َوَعْن رَْكَعتَـْيَك بـَعْ  َتني َتْسأَُلني َعْن خَمَْرجي ئـْ َد الطهَوافي َوَما َلَك فييهيَما؟ َوَعْن  " جي
يهَة َعَرَفَة َوَما َلَك فييهي؟ َوَعْن رَْمييَك اجلْيَماَر َوَما َلَك فييهي؟ َوَعْن َنَْ  َطَوافيَك َبنْيَ الصهَفا َواْلَمْرَوةي  ريَك  َوَما َلَك فييهي؟ َوَعْن ُوُقوفيَك َعشي

ْلبَـْيتي بـَْعَد َذليَك َوَما َلَك فييهي؟  فَاَضةي؟ ". فـََقاَل: َوالهذيي َوَما َلَك فييهي؟ َوَعْن َحْلقيَك رََأَسَك َوَما َلَك فييهي؟ َوَعْن َطَوافيَك ابي َمَع اإْلي
ْئُت َأْسأَُلَك. قَاَل: " فَإينهَك إيَذا َخَرْجَت ميْن بـَْيتيَك تـَُؤمُّ اْلبَـْيَت احْلَرَ  حْلَقّي َلَعْن َهَذا جي اَم اَل َتَضُع اَنقـَُتَك ُخفًّا َواَل تـَْرفـَُعُه إياله بـََعَثَك ابي

ُ َلَك بيهي َحَسَنًة، لصهَفا  َوحَمَا َعْنَك َخطييَئًة، َوَأمها رَْكَعَتاَك بـَْعَد الطهَوافي َكعيْتقي رَقـََبٍة ميْن َبني إيَْسَاعييَل، َوَأمها َطَواُفكَ  َكَتَب اَّلله  ابي
يهَة َعَرَفَة فَإينه اَّللهَ تـََبارَ  نـَْيا فـَيـَُباهيي بيُكُم  َواْلَمْرَوةي بـَْعَد َذليَك َكعيْتقي َسْبعينَي رَقـََبًة، َوَأمها ُوُقوُفَك َعشي َك َوتـََعاىَل يـَْهبيُط إيىَل ََسَاءي الدُّ

، فـََلْو َكاَنْت ُذنُوبُُكْم كَ  َعَددي الرهْملي َأْو َكَقْطري اْلَمَطري َأْو  اْلَماَلئيَكَة يـَُقوُل: عيَباديي َجاُءويني ُشْعثًا ميْن ُكلّي َفجٍّ َعمييٍق يـَْرُجوَن َجنهيتي
تَـهَ  -َأْو َلَغَفْرُُتَا  -َلَغَفَرَها  َكَزَبدي اْلَبْحري  ا َأفييُضوا عيَباديي َمْغُفورًا َلُكْم َوليَمْن َشَفْعُتْم َلُه. َوَأمها رَْمُيَك اجلْيَماَر فـََلَك بيُكلّي َحَصاٍة رََميـْ

اَل  . َوَأمها ََنُْرَك َفَمْذُخوٌر َلَك عيْنَد رَبّيَك. َوَأمها حي ُقَك رَْأَسَك فـََلَك بيُكلّي َشْعَرٍة َحَلْقتَـَها َحَسَنٌة َوَتَُْحى َعْنَك  َكبيريٌَة ميَن اْلُموبيَقاتي
ْلبَـْيتي بـَْعَد َذليَك فَإينهَك َتُطوُف َواَل َذْنَب َلَك َيَِْتي َمَلٌك َحَّته َيَضعَ  َا َخطييَئٌة. َوَأمها َطَواُفَك ابي  َيَدْيهي َبنْيَ َكتيفيَك فـَيَـُقوُل: اْعَمْل ُبي

 َيْستَـْقبيُل فـََقْد ُغفيَر َلَك َما َمَضى«.فييَما 
 َرَواُه اْلَبزَّاُر.  #

ُ َعَليْ  -  5649 ّي َصلهى اَّلله ُّ يفي اْلَكبيريي بيَنْحويهي إياله أَنهُه قَاَل يفي َأوهليهي: »َجاَء إيىَل النهِبي هي َوَسلهَم رَُجاَلني َأَحُدمُهَا ميَن اأْلَْنَصاري  َوالطهرَبَايني
: اَي َأَخاَواْْل  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم ليلثـهَقفييّي ُّ َصلهى اَّلله ثَقييٍف َسبَـَقَك اأْلَْنَصارييُّ. فـََقاَل   َخُر ميْن ثَقييٍف، َفَسبَـَقُه اأْلَْنَصارييُّ فـََقاَل النهِبي

ْئَت َتْسَأُل َعْنُه ".   اأْلَْنَصارييُّ: َأاَن أُْبدييهي اَي َرُسوَل اَّللهي. فـََقاَل: " اَي َأَخا ثَقييٍف، َسلْ  ْئَت َأْخرَبُْتَك َعمها جي َعْن َحاَجتيَك، َوإيْن شي
َياميَك؟ َوتـَُقوُل:  قَاَل: َفَذاَك َأْعَجُب إييَله َأْن تـَْفَعَل. قَاَل: " فَإينهَك َتْسأَُلني َعْن َصاَلتيَك، َوَعْن رُُكوعيَك، َوَعْن ُسُجودي  َك، َوَعْن صي

َ فييهي؟ ". قَ  َرُه َوََنْ َوَسطَُه ". قَاَل: فَإيْن َصله َما يلي . قَاَل: " َفَصلّي َأوهَل النـهَهاري َوآخي حْلَقّي ْيُت َوَسطَُه؟ قَاَل: " اَل: إيي َوالهذيي بـََعَثَك ابي
ْيَك، َوفـَرّيْج َبنْيَ َأَصابيعيَك، مثُه اْرَفْع رَْأَسَك َحَّته فَأَْنَت إيًذا أَْنَت ". قَاَل: " فَإيَذا ُقْمَت إيىَل الصهاَلةي فـَرََكْعَت َفَضْع َيَدْيَك َعَلى رُْكبَـتَـ 

ُقْر، َوُصمي اللهَيا َهَتَك ميَن اأْلَْرضي َواَل تـَنـْ ليهي، َوإيَذا َسَجْدَت فََأْمكيْن َجبـْ َع ُكلُّ ُعْضٍو إيىَل َمْفصي َ اْلبَـْيَض َثاَلَث َعْشَرَة َوَأْرَبَع  يـَْرجي يلي
 َرَة«. َعْشَرَة َوََخَْس َعشْ 

]الداراني: إسناده جيد[ ]صحيح   َن ِمْن َهَذا الطَِّريِق.َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ُمَوثَُّقوَن. َوَقاَل اْلَبزَّاُر: َقْد ُرِوَي َهَذا اْلَحِديُث ِمْن ُوُجوٍه، َوََل َنْعَلُم َلُه َأْحسَ  #
 [ (: حسن 1360الجامع )
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم اْعَتَمَر َثاَلَث ُعَمٍر ُكلَُّها يفي ذيي اْلَقْعَدةي إيحْ  -  5663 ه َصلهى اَّلله َداُهنه زََمَن احْلَُدْيبيَيةي،  َوَعْن َجابيٍر »َأنه النهِبي
َعُه ميَن الطهائيفي زََمَن ُحَننْيٍ ميَن اجلْي   ْعَرانَةي«. َواأْلُْخَرى يفي ُصْلحي قـَُرْيٍش، َواأْلُْخَرى َمْرجي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
هي  -  5664 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َثاَلًًث قـَْبَل َحجّي   يفي ذيي اْلَقْعَدةي«. َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: »اْعَتَمَر َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

]الداراني: إسناده حسن إذا كان سعيد   ْن ُعَمَر.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِإَلَّ َأنَّ َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيََّب اْخُتِلَف ِفي َسَماِعِه مِ  #
 سمعه من عمر[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قـَْبَل َأْن حَيُجه«.َوَعني اْلرَبَاءي قَاَل: »اْعَتَمَر رَ  -  5666  ُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َوَلُه مَجٌَل َواَنَقٌة: َأْعطيني مَجََلَك َأُحجُّ َعَلْيهي، قَاَل: ُهَو َحبييٌس يفي َسبييلي اَّللهي،   -»َوَعْن َأيبي طَلييٍق َأنه اْمَرأََتُه قَاَلْت َلُه  -  5671
ي أَ قَاَلْت: إينهُه يفي َسبييلي اَّللهي َأْن َأُحجه َعَلْيهي، قَاَلْت: فََأْعطيني النهاَقَة، َوُحجه َعَلى مَجَليَك، قَاَل: اَل  َحًدا قَاَلْت:   ُأوثيُر َعَلى نـَْفسي

تُ  ، قَاَلْت: فَإيْذ فـََعْلَت َما فـََعْلَت فََأْعطيني ميْن نـََفَقتيَك، قَاَل: َما عيْنديي َفْضٌل َعْن َما َأْخُرُج بيهي َوَأدَُع َلُكْم َوَلْو َكاَن َمعيي أَلَْعطَيـْ كي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأْقريْئ َرُسوَل اَّللهي  ُ   - إيَذا َلقييَتُه َوُقْل َلُه الهذيي قـُْلُت َلَك، فـََلمها َلقيَي َرُسوَل اَّللهي السهاَلمَ  -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله

لهذيي قَاَلْت َلُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   -َعَلْيهي َوَسلهَم  َها السهاَلَم َوَأْخرَبَُه ابي نـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َأقْـَرَأُه مي ْت أُمُّ طَلييٍق ; َلْو  " َصَدقَ  َصلهى اَّلله
ُ َلَك "، قـُْلُت: فَ  تَـَها ميْن نـََفَقتيَك َأْخَلَفَها اَّلله تَـَها مَجََلَك َكاَن يفي َسبييلي اَّللهي، َوَلْو َأْعطَيـْ َما يـَْعديُل احْلَجه َمَعَك؟ قَاَل: " ُعْمَرٌة َأْعطَيـْ

 يفي رََمَضاَن«.
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر وَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  اْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َعْنُه، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

ه  -  5672 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس َواْبني الزَُّبرْيي َأنه النهِبي  َحجهًة« ". قَاَل: " »ُعْمَرٌة يفي رََمَضاَن تـَْعديُل  -َصلهى اَّلله
. يحي  قـُْلُت: َحدييُث اْبني َعبهاٍس يفي الصهحي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َها َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َعائيَشَة َوأُمّي َسَلَمَة قَالََتا: »َحاَضْت َصفييهُة بيْنُت ُحَييٍّ قـَْبَل النـهْفري َفَدَخَل  -  5680 ُ َعَلْيهي   -َعَليـْ َصلهى اَّلله
؟ َهْل ُكْنتي َأَفْضتي يـَْوَم النهْحري؟ "، قَاَلْت: نـََعْم، قَاَل: " فَاْنفيري  -َوَسلهَم   ي«. َوهيَي تـَْبكيي فـََقاَل: " َأَحابيَستَـَنا أَْنتي

. يحي  قـُْلُت: َحدييُث َعائيَشَة يفي الصهحي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

5681  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس »َأنه أُمه ُسَلْيٍم َحاَضْت بـَْعَدَما َأفَاَضْت، فََأَمَرَها النهِبي  َأْن تـَْنفيَر«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرجَ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  اُلُه ِرَجاُل الصَّ

يهَة النـهْفري«.  -  5682 أْلَْبَطحي َعشي  َعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: »ميَن السُّنهةي النـُُّزوُل ابي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ّي  -  5683 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل النهِبي فـََقاَل: إينه َأيبي َماَت َومَلْ حَيُجه َحجهَة    -َصلهى اَّلله
؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ْساَلمي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -اإْلي يهي َعْنُه؟ "، قَاَل: نـََعْم، قَاَل:  َصلهى اَّلله " َأرَأَْيَت َلْو َكاَن َعَلى أَبييَك َدْيٌن َأُكْنَت تـَْقضي

 هي«. " فَإينهُه َدْيٌن َعَلْيهي فَاْقضي 
 َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َلمها َخَرَج َرُسوُل اَّللهي  -  5691 ،  ميْن َمكهَة قَاَل: " َأَما َواَّللهي أَلَْخُرُج ميْنكي  -َصلهى اَّلله
 َما َخَرْجُت.  َوإييّني أَلَْعَلُم أَنهكي َأَحبُّ بياَلدي اَّللهي إييَله َوَأْكَرُمُه َعَلى اَّللهي، َوَلْواَل َأنه َأْهَلكي َأْخَرُجويني 
ُتْم ُواَلَة َهَذا اأْلَْمري ميْن بـَْعديي َفاَل ََتْنَـُعوا طَائيًفا بيبَـْيتي اَّللهي   َساَعًة َما َشاَء ميْن لَْيٍل َواَل َنَاٍر َوَلْواَل َأْن َتْطَغى اَي َبني َعْبدي َمَناٍف إيْن ُكنـْ
َرُهْم نـََوااًل   «. قـَُرْيٌش أَلَْخرَبُُْتَا َما هَلَا عيْنَد اَّللهي، اللهُهمه إينهَك َأَذْقَت َأوههَلُْم َواَباًل فََأذيْق آخي

ْميذييُّ بـَْعَضُه.   َرَوى الرتّي
 ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه  -  5692 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني َأيبي ُهَريـَْرَة: َأنه النهِبي َوَقَف َعَلى احْلَْزَورَةي فـََقاَل: " َلَقْد َعليْمُت أَنهكي َأَحبُّ َأْرضي   -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َأنه قـَْوميي َأْخَرُجويني ميْنكي َما َخَرْجُت ". اَّللهي إيلَْيهي، َوَلْواَل 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَواييٍة َعْنُه أَْيًضا َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  5693 حْلَُجوني فـََقاَل: " َواَّللهي إينهكي أَلَْخرَيُ َأْرضي اَّللهي   -َصلهى اَّلله َوَقَف ابي
                            هي،َوَأَحبُّ َأْرضي اَّللهي إيىَل اَّللهي تـََعاىَل، َلْواَل َأيّني ُأْخريْجُت ميْنكي َما َخَرْجُت "، َوذََكَر احْلَدييَث بيُطولي 

ِحيِح. # ِل ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه ُكلُُّه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُل اْْلَوَّ
يٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  5698 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُحْبشي ُ رَْأَسُه يفي   َصلهى اَّلله ْدرًَة َصوهَب اَّلله " »َمْن َقَطَع سي
«. -النهاري "،  ْدري احْلََرمي  يـَْعني ميْن سي
. أَبُو َداُوَد َخاَل قـَْوليهي: ميْن سي  َرَواهُ قـُْلُت:   ْدري احْلََرمي

 ]الداراني: إسناده فيه عنعنة ابن جريج[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
: َسْل لََنا َرُسوَل  َرَواهُ وَ  -  5710 ُ  -اَّللهي اْلبَـزهاُر َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َأيبي َرزييٍن َعْن أَبييهي َعْن َعلييٍّ قَاَل: »قـُْلُت ليْلَعبهاسي َصلهى اَّلله

َقايََة تـَْرَزؤُُكْم َواَل تـَرْ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  : َسْل َرُسوَل اَّللهي  احلْيَجابََة، َفَسأََلُه فـََقاَل: " ُأْعطييُكُم السّي ُ  -زَُءوَنَا "، َوقـُْلُت ليْلَعبهاسي َصلهى اَّلله
«. -َعَلْيهي َوَسلهَم  َْستَـْعميَلَك َعَلى ُغَساَلةي ُذنُوبي النهاسي ، فـََقاَل: " َما ُكْنُت ألي  َيْستَـْعميُلَك َعَلى الصهَدقَاتي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َعْن َأيبي َذرٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  5711 َفاُء ُسْقٍم« ".  َصلهى اَّلله  " »زَْمَزُم طََعاُم طُْعٍم َوشي

ْنُه: " طََعاُم طُْعٍم ".  يحي مي  قـُْلُت: يفي الصهحي
ِغيِر، َوِرَجاُل اْلَبزَّ  # ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ  ([ 2435]الداراني: إسناده صحيح[ ]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  اِر ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  5712 " »َخرْيُ َماٍء َعَلى َوْجهي اأْلَْرضي َماُء زَْمَزَم فييهي طََعاُم    َصلهى اَّلله
ََضَرَمْوتَ  ، َوَشرُّ َماٍء َعَلى َوْجهي اأْلَْرضي َماٌء بيَواديي بـَْرُهوَت بَقييهٌة حبي َفاُء السُّْقمي ، َوشي َكريْجلي اجْلََرادي ميَن اهْلََوامّي ُتْصبيُح    ]ميَن[ الطُّْعمي

ي اَل بياَلَل فييَها« ".تـََتَدفهُق، وَ   َتُْسي
َحُه اْبُن ِحبَّاَن. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَصحَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  5714  بييلي َأوهُل َشاريٍب "، يـَْعني ميْن زَْمَزَم«. " »اْبُن السه   َصلهى اَّلله
ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ([ 44]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

لرهْضمي وََكاَنْت َقْدَر َما يـَْفَتحُ  -  5729 ُهَما اْلَعَناُق، وََكاَنْت َغرْيَ  َوَعْن َأيبي الطَُّفْيلي قَاَل: »َكاَنتي اْلَكْعَبُة يفي اجْلَاهيلييهةي َمْبنييهًة ابي
َها، وََكانَ  َها مثُه ُتْسَدُل َسْداًل َعَليـْ َا ُتوَضُع ثيَياُُبَا َعَليـْ الرُّْكُن اأْلَْسَوُد َمْوُضوًعا َعَلى ُسوريَها َتََدُّاًب، وََكاَنْت َذاَت رُْكَننْيي  َمْسُقوَفٍة، َوإيّنه
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َخَشبَـَها فييَنُة َفَخَرَجْت قـَُرْيٌش ليَيْأُخُذوا َكَهْيَأةي احْلَْلَقةي فََأقْـبَـَلْت َسفييَنٌة ميْن َأْرضي الرُّومي َحَّته إيَذا َكانُوا َقرييًبا ميْن َجدهَة َتَكسهَرتي السه 
ُه، وََكاَنتي السهفييَنُة تُرييُد احْلََبَشَة، وَكَ  اَن الرُّومييُّ الهذيي يفي السهفييَنةي جَنهارًا  فـََوَجُدوا ُرومييًّا عيْنَدَها فََأَخُذ ]وا[ اخْلََشَب َأْعطَاُهْم إيايه

َذَ  لرُّومييّي فـََقاَلْت قـَُرْيٌش: نـَْبني ُبي َيهٍة َعَلى  فـََقديُموا، َوَقديُموا ابي ا اخْلََشبي الهذيي يفي السهفييَنةي بـَْيَت رَبّيَنا. فـََلمها َأرَاُدوا َهْدَمُه إيَذا ُهْم حبي
َجارَتيهي  بَـْيتي لييَـْهديَمُه أَ ُسوري اْلبَـْيتي ميْثلي قيْطَعةي احْلَائيري َسْوَداءي الظهْهري بـَْيَضاءي اْلَبْطني َفَجَعَلْت ُكلهَما َداَن َأَحٌد إيىَل الْ  ْو ليَيْأُخَذ ميْن حي
ًَة فَاَها. فَاْجَتَمَعْت قـَُرْيٌش عيْنَد اْلَمَقامي فـََعجُّوا إيىَل اَّللهي َعزه َوَجله فـََقاُلوا: رَ  بـهَنا مَلْ نـُرَْع َأَرْداَن َتْشرييَف بـَْيتيَك، َوتـَْزيييَنُه َسَعْت إيلَْيهي فَاحتي

ْجَلنْيي  َعْل َما َبَدا َلَك؟ َفَسميُعوا ُخَوارًا يفي السهَماءي فَإيَذا ُهْم بيطَائيٍر َأْسَودي الظهْهري أَبـَْيضي اْلَبْطني َوالرّي فَإيْن ُكْنَت تـَْرَضى بيَذليَك فَافْـ 
َا جَيُرُّ َذنـَبَـَها َأْعَظَم مينْ  َها    َأْعَظَم ميَن اْلَبَشري فـََغَرَز خَمَالييَبُه يفي رَْأسي احْلَيهةي َحَّته اْنطََلَق ُبي َكَذا وََكَذا َساقيطًا، فَاْنطََلَق ََنَْو َأْجَناٍد فـََهَدَمتـْ

َا فـََرفـَُعوَها يفي السهَماءي عيشْ  ُلَها قـَُرْيٌش َعَلى ريقَاُبي ُنوَنَا حبييَجارَةي اْلَواديي حَتْمي ُّ  قـَُرْيٌش، َوَجَعُلوا يـَبـْ َنا النهِبي ُ   -رييَن ذيرَاًعا فـَبَـيـْ َصلهى اَّلله
َجارًَة ميْن َأْجَناَد، َوَعَلْيهي ّنَيَرٌة َفَضاَقْت َعَلْيهي النهميَرُة َفَذَهَب َيَضُع النهميَرَة َعَلى َعاتي  -َوَسلهَم َعَلْيهي  َغري  حَيْميُل حي قيهي َفرُتَى َعْورَتُُه ميْن صي

ْر َعْورََتَك، فـََلْم يـَُر ُعْراَياًن بـَعْ  نينَي،  النهميَرةي فـَُنوديَي: اَي حُمَمهُد َخَّي َد َذليَك، وََكاَن يـََرى َبنْيَ بيَناءي اْلَكْعَبةي، َوَبنْيَ َما أُْنزيَل َعَلْيهي ََخَْس سي
َا ََخَْس َعْشَرَة َسَنًة«.  َياني هي، َوبـُنـْ  َوَبنْيَ خُمَْرجي

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبُطوِلِه، َوَرَوى َأْحَمُد َطَرفاا ِمْنُه، َوِرَجالُ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[ ُهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َأْعَلُم، قَاَل   َويفي ريَوايٍَة: ُرومييٌّ يـَُقاُل َلُه: بـُْلُعوُم، َوقَاَل: فـَُنوديَي: اَي حُمَمهُد اْسرُتْ َعْورََتَك، َوَذليَك َأوهُل َما -  5730 نُوديَي، َواَّلله

 : . أَبُو الطَُّفْيلي  فَاْستَـْعَرَضْت قـَُرْيٌش بـَْعَض اخْلََشبي
َُه، َوَعْن ُعْرَوَة قَاَل: »َلمها ُحرّيَقتي اْلَكْعَبُة تـَثـَلهَمْت فـََقاَل اْبُن الزَُّبرْيي: َلْو َمْسَكُن َأَحديُكْم َكاَن هَ  -  5733 َي َحَّته يـَُغريّي َكَذا َما َرضي

ُ َعَلْيهي  -ُؤَها، َوَشاَوَر النهاَس يفي َذليَك فـََقاَل اْبُن َعبهاٍس: َدْعَها َعَلى َما تـَرََكَها َرُسوُل اَّللهي َوَقْد ثـََبَت ميْن رَْأييي نـَْقُضَها َوبيَنا  َصلهى اَّلله
، قَاَل: مثُه ثـََبَت فـَنَـقَ  -َوَسلهَم  َها ميْن َمايلي َا بيَك اْلُبْخُل يفي النـهَفَقةي فََأاَن أُْنفيُق َعَليـْ َضَها، قَاَل: َوَهَرَب النهاُس َعْن َمكهَة،  قَاَل: إيّنه

يٌّ َأْسَوُد َفَجَعَل يـَْهديُم، َوَأَعاَنَُما النهاُس، َفَما تـََرجه  ، مثُه َواْرتـََقى يفي اْلَكْعَبةي، َوَمَعُه َمْوىًل لَُه َحَبشي أْلَْرضي َلتي الشهْمُس َحَّته أَْلَزُقوَها ابي
َْمليَها ميْن َذليَك اجْلََبلي َحَّته مَحََل ميْن َذليَك َما يُرييدُ َسَأَل ميْن أَْيَن محُيَلْت حي  َف َلُه فََأَمَر حبي ، مثُه قَاَل:  َجاَرُُتَا يفي اجْلَاهيلييهةي؟ فـَُوصي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َأْشَهُد َلَسميْعُت َعائيَشَة تـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   جْلَاهيلييهةي َحدييٌث  " اَي َعائيَشُة لَ  َصلهى اَّلله ْواَل َأنه قـَْوَمكي َعْهُدُهْم ابي
َْن اَل َيْدُخَلَها إياله َمْن شَ  َا رَفـَُعوَها ألي أْلَْرضي فَإينه قـَْوَمكي إيّنه   -اُءوا، َو ]لَـ[ـَجَعْلُت هَلَا اَباًب َغْربييًّا " لَنَـَقْضُت اْلَكْعَبَة، َوأَْلَزقْـتـَُها ابي

َا اَل َأْحَفظُُه: يُْدَخُل ميْن َهَذا، َوخُيَْرُج ميْن َهَذا  َا،    -َوذََكَر اْْلَخَر مبي َساسي إيبـَْراهييَم فَإينه قـَْوَمكي اْستَـْقَصُروا يفي َشْأني " َوأَلَحْلَْقتـَُها ِبَي
، َوَقعَ  َها يفي احلْيْجري "، قَاَل: مثُه َحَفَر اأْلََساَس َحَّته نـْ ُل اْلَعتَـَلَة  -َعَلْيهي السهاَلُم  -َعَلى َأَساسي إيبـَْراهييَم  َوتـَرَُكوا مي قَاَل: َفَكاَن يُْدخي

َها يفي احلْيْجري فـََرفـَعَ  نـْ يًعا مثُه بـََناَها َعَلى َما زَاَد مي انيَيَة َعَشَر َها، وََكاَن ُطوهُلَا يـَْوَم َهْدميَها ثََ ميْن َجانيٍب ميْن َجَوانيبيَها فـَتَـْهتَـزُّ َجَوانيبـَُها مجَي
َ َعْبُد اْلَمليكي قـَْتَل اْبني  ذيرَاًعا فـََلمها زَاَد فييَها اْستَـْقَصَرْت فـََقاَل اْبٌن َلُه: زيْد فييَها تيْسَعَة َأْذرٍُع، َوزَاَد فييَها َثاَلَث َدَعائي  َم، فـََلمها َويلي

َها الزّياَيَدُة الهيتي زَاَد اْبُن  الزَُّبرْيي َكَتَب إيلَْيهي احْلَجهاُج: َأْن ُسده اَبَُبَا اله  َها، َوُتْطَرُح َعنـْ ُفَها َعَلى َما َكاَنْت َعَليـْ ذيي زَاَد اْبُن الزَُّبرْيي، َويُْكسي
َيةي احلْيْجري، َولُْبَسُه الهذيي لَبيَسُه احلَْ  الزَُّبرْيي ميَن احْلََجري، فـََفَعَل َذليَك، َوبيَناُؤُه الهذيي فييهي اْليَـْوَم بيَناُء اْبني الزَُّبرْيي إياله َما َغريهَ  جهاُج ميْن اَنحي

 احْلَجهاُج«.
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
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ه  -  5738 َع النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُجَبرْيي ْبني ُمْطعيٍم »َسَي ْفَتاَح اْلَكْعَبةي:  يـَُقوُل ليُعْثَماَن ْبني طَ  -َصلهى اَّلله نَي َدَفَع إيلَْيهي مي ْلَحَة حي
ْفَتاُح«.   " َهاُؤْم َغيّيْبُه "، قَاَل: َفليَذليَك تـََغيهَب اْلمي

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َجابَةي  َقايَةي.َوَقْد تـََقدهَم َأْمُر حي ، َوالسّي  اْلبَـْيتي

ه  -  5742 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه النهِبي «.  -َصلهى اَّلله  َدَخَل اْلبَـْيَت، َوَمَعُه اْلَفْضُل، َوقَاَم بياَلٌل َعَلى اْلَبابي
يحي َغرْيُ َهَذا.  قـُْلُت: َلُه َحدييٌث يفي الصهحي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َصْفَواَن قَاَل: »َلمها فـََتَح َرُسوُل اَّللهي  -  5753 َمكهَة قـُْلُت: أَلَْلبيَسنه ثيَيايبي   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفذََكَر احْلَدييَث إيىَل َأْن قَاَل: فـََلمها َخَرَج َرُسوُل اَّللهي  -ْت َداريي َعَلى الطهرييقي َفَكانَ  َسأَْلُت َمْن َكاَن   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم؟ قَاَل: رَْكَعَتنْيي عيْنَد السهارييَةي اْلُوْسَطى َعْن ميَيينيَها«.   -َمَعُه: أَْيَن َصلهى َرُسوُل اَّللهي   َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َحِديُث ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َأنَُّه َصلَّى َرْكَعَتْيِن، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
5756  -   ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »َدَخَل النهِبي اْلَكْعَبَة، َوَمَعُه بياَلٌل، َوُأَساَمُة، َوُعْثَماُن، َوَقْد ُأَجاَف  -َصلهى اَّلله

أْلَْرضي َفَمَكُثوا فييهي َملييًّا فـََلمها َخَرَج َرُسوُل اَّللهي   ْئُت فـََقَعْدُت ابي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعَلْيهيُم اْلَباُب َفجي رَقـَْيُت الدهرََج   -َصلهى اَّلله
ُّ  َفَدَخْلُت اْلبَـيْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َت فـَُقْلُت: أَْيَن َصلهى النهِبي يُت َأْن َأْسَأَل: َكْم َصلهى؟«.-َصلهى اَّلله  ؟ قَاُلوا: َهاُهَنا، َوَنسي

. يحي  قـُْلُت: َحدييُث بياَلٍل يفي الصهحي
ِحيِح. #  راني: إسناده صحيح[ ]الدا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َصْفَواَن قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  -  5761 َوَأْصَحابَُه َفَدَخْلُت َبنْيَ رَُجَلنْيي    -َصلهى اَّلله
ُهْم فـَُقْلُت: َكْيَف َصَنَع َرُسوُل اَّللهي  نـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مي ؟ قَاَل: َصلهى رَْكَعَتنْيي َبنْيَ اأْلُْسُطَوانـََتنْيي   -َصلهى اَّلله نَي َدَخَل يفي اْلبَـْيتي حي

 .»  َعْن ميَينيي اْلبَـْيتي
ِحيِح.َرَواُه الطََّبرَ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  اِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َبَة   -  5762 ه  -َوَعْن أُمّي َوَلدي َشيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -، وََكاَنْت َقْد اَبيـََعتي النهِبي ه   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َأنه النهِبي   -َصلهى اَّلله
َبَة فـََفَتَح اْلبَـْيَت فـََلمها َدَخَلُه رََكَع، َوقـَرََع َجبييَنُه«.   َدَعا َشيـْ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -  5769 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر َأنه النهِبي ُعوَن نَبييًّا« ".   -َصلهى اَّلله َ َسبـْ دي اخْلَْيفي ُقربي  قَاَل: " »يفي َمْسجي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
دي اجْلََنائيزي فـََقاَل »َوَعْن َأفْـَلَح َمْوىَل َأيبي أَيُّوَب اأْلَْنَصارييّي أَنهُه َمره بيَزْيدي ْبني ًَثبيٍت، َوَأيبي أَيُّوَب، َومُهَا قَاعيدَ  -  5787 اني عيْنَد َمْسجي

ثـََناُه َرُسوُل اَّللهي  بيهي: َتْذُكُر َحدييثًا َحده دي الهذيي ََنُْن فييهي؟ قَاَل: نـََعْم، َعني  -َعَلْيهي َوَسلهَم   َصلهى اَّللهُ  -َأَحُدمُهَا ليَصاحي يفي َهَذا اْلَمْسجي
ْعُتُه ]َوُهَو[ يـَْزُعُم: " أَنهُه َسَيْأِتي َعَلى النهاسي زََماٌن تـُْفَتُح فييهي فـُُتَحاُت اأْلَْرضي فـَيَ  يُبوَن رََخاًء  اْلَمدييَنةي َسَي َها ريَجاٌل ُيصي ْخُرُج إيلَيـْ

؟ "، قَاَل َرُسوُل  َعْيًشا َوطََعاًما، فـََيُمرُّوَن َعَلى إيْخَواٍن هَلُْم ُحجهاًجا َأْو ُعمهارًا فـَيَـُقوُلوَن: َما يُقييُمُكْم يفي أَلَْواءي وَ  دهةي اجْلُوعي اْلَعْيشي َوشي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -اَّللهي  ُ َعَلى أَلَْوائيَها  -ا ميَرارًا َحَّته قَاهلََ  -" َفَذاهيٌب َوقَاعيٌد  َصلهى اَّلله َا َأَحٌد فـََيْصربي َواْلَمدييَنُة َخرْيٌ هَلُْم، اَل يـَثْـُبُت ُبي
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َا َحَّته مَيُوَت، إياله ُكْنُت َلُه يـَْوَم اْلقيَياَمةي َشهييًدا َأْو َشفييًعا«.  دهُتي  َوشي
 ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي ُأَسْيٍد السهاعيدييّي قَاَل: َأاَن َمَع َرُسولي اَّللهي  -  5788 َعَلى َقرْبي مَحَْزَة ْبني َعْبدي اْلُمطهليبي   -َصلهى اَّلله
ُف َوْجُهُه قَاَل َرُسوُل اَّللهي َفَجَعُلوا جَيُرُّوَن النهميَرَة َعَلى َوْجهيهي فـَُتْكَشُف َقَدمَ  ُ َعَلْيهي   -اُه، َوجَيُرُّوَنَا َعَلى َقَدَمْيهي فـَيَـْنَكشي َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى  -" اْجَعُلوَها َعَلى َوْجهيهي، َواْجَعُلوا َعَلى َقَدَمْيهي ميْن َهَذا الشهَجري "، قَاَل: فـََرَفَع َرُسوُل اَّللهي  َوَسلهَم:   -اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -رَْأَسُه، فَإيَذا َأْصَحابُُه يـَْبُكوَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   " إينهُه َيَِْتي َعَلى النهاسي زََماٌن خَيُْرُجوَن إيىَل اأْلَْراَيفي   َصلهى اَّلله

َها َمْطَعًما َوَمْلَبًسا َوَمرَْكبً  نـْ يُبوَن مي َجاٍز َجُدوبٍَة،   -َأْو قَاَل: َمَراكيَب  -ا فـَُيصي ْرضي حي َنا ; فَإينهُكْم ِبَي فـََيْكتـُُبوَن إيىَل َأْهلييهيْم: َهُلمه إيلَيـْ
 َواْلَمدييَنُة َخرْيٌ هَلُْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن«.

 ده جيد[ ]الداراني: إسنا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ْعَت َرُسوَل اَّللهي   -  5797 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن ُيَسرْيي ْبني َعْمٍرو قَاَل: َسأَْلُت َسْهَل ْبَن ُحنَـْيٍف قـُْلُت: َأَسَي يـَُقوُل  -َصلهى اَّلله

َا َحَراٌم آميٌن،  ْعُتُه يـَُقوُل: " إينه ًئا؟ قَاَل: َسَي َا َحَراٌم آميٌن«. يفي اْلَمدييَنةي َشيـْ  إينه
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َساَلٍم قَاَل: »َما َبنْيَ ُكَداَء َوُأُحٍد َحَراٌم َحرهَمُه َرُسوُل اَّللهي  -  5807 َما ُكْنُت   -َصلهى اَّلله
َْقَطَع بيهي َشَجَرًة، َواَل َأقْـُتَل بيهي طَائيًرا«.  ألي

 ([ 23780]شعيب: صحيح لغيره )مسند أحمد:  ِ َكِبيِر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: »َما َبْيَن َعْيٍر َوُأُحٍد َحَراٌم«، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الْ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »َصلهى َرُسوُل اَّللهي  -  5816 َأقْـَبَل َعَلى اْلَقْومي فـََقاَل: " اللهُهمه  اْلَفْجَر، مثُه  -َصلهى اَّلله

َنا َومَيَنيَنا ". فـََقاَل رَُجٌل: َواْلعيَراُق اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: "   اَبريْك لََنا يفي َمدييَنتيَنا، َواَبريْك لََنا يفي ُمدّياَن َوَصاعيَنا، اللهُهمه اَبريْك لََنا يفي َشامي
، َوُُتَيهُج اْلفينَتُ«. ميْن مثَه َيْطُلُع قـَرْ   ُن الشهْيطَاني

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُّ اَّللهي  -  5817 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َدَعا َنِبي اللهُهمه اَبريْك لََنا يفي َصاعيَنا َوُمدّياَن، َواَبريْك  فـََقاَل: "  -َصلهى اَّلله

ه ا : اَي َنِبي َنا َومَيَنيَنا "، فـََقاَل رَُجٌل ميَن اْلَقْومي ، لََنا يفي َمكهتيَنا َوَمدييَنتيَنا، َواَبريْك لََنا يفي َشامي َا قـَْرَن الشهْيطَاني َّللهي، َوعيَراقيَنا؟ فـََقاَل: " إينه ُبي
«.َوُتََ  ْلَمْشريقي  يَُّج اْلفينَتي، َوإينه اجْلََفاَء ابي

 ([ 1204]اْللباني: صحيح لغيره )صحيح الترغيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ْلَمدييَنةي فَاْشَتده اجْلُْهُد فـََقاَل َرُسوُل ا -  5819 ْعُر ابي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َّللهي َعْن ُعَمَر قَاَل: »َغاَل السّي ُروا ;   َصلهى اَّلله ُوا َوأَْبشي " اْصربي

ثـْنَ  دي َيْكفيي االي ثـَْننْيي َيْكفيي اأْلَْربـََعَة،  فَإييّني َقْد اَبرَْكُت َعَلى ُمدّيُكْم َوَصاعيُكْم، َفُكُلوا َواَل تـَُفرّيُقوا ; فَإينه طََعاَم اْلَواحي نْيي، َوطََعاَم االي
َا ُكْنُت َلُه َشفييًعا َأْو َشهييًدا يـَْومَ  تهَة،َوطََعاَم اأْلَْربـََعةي َيْكفيي اخْلَْمَسَة َوالسّي  دهُتي   َوإينه اْلرَبََكَة يفي اجْلََماَعةي ; َفَمْن َصرَبَ َعَلى أَلَْوائيَها َوشي

ْنُه فييَها، َوَمْن أَ  ُ بيهي َمْن ُهَو َخرْيٌ مي َها رَْغَبًة َعمها فييَها أَْبَدَل اَّلله ُ َكَما َيُذوُب اْلميْلُح يفي اْلقيَياَمةي، َوَمْن َخَرَج َعنـْ رَاَدَها بيُسوٍء َأَذابَُه اَّلله
 اْلَماءي«.

 قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه َطَرفًا ميْنُه.
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَباَدَة ْبني الصهاميتي َعْن َرُسولي اَّللهي  -  5823 أَنهُه قَاَل: " »اللهُهمه َمْن ظََلَم َأْهَل اْلَمدييَنةي،   -َصلهى اَّلله
ْفُه، َوَعَلْيهي َلْعَنُة اَّللهي َواْلَماَلئيَكةي َوالنهاسي َأمْجَعينَي، اَل يُـ  ْنُه َصْرٌف َواَل َعْدٌل« ".َوَأَخافـَُهْم فََأخي  ْقَبُل مي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  5827 يـَْعني  -" »اللهُهمه اْكفيهيْم َمْن َدمَهَُهْم بيَبْأٍس  َصلهى اَّلله

يحي َطرَ  -َأْهَل اْلَمدييَنةي  ُ َكَما َيُذوُب اْلميْلُح يفي اْلَماءي« "، قـُْلُت: يفي الصهحي ريهي. َواَل يُرييُدَها َأَحٌد بيُسوٍء إياله َأَذابَُه اَّلله  ٌف ميْن آخي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  ُدُه َحَسٌن.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَنا  #

دي اْلَبصْ  -  5837 َنا إيىَل َمْسجي ي َمَع عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ فَانـْتَـَهيـْ َرةي فَإيَذا بـَُرْيَدُة َجاليٌس، َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َشقييٍق قَاَل: »إييّني أَلَْمشي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَسْكَبُة رَُجٌل ميْن َأْصَحابي حُمَمهٍد  ميْن َأْسَلَم قَائيٌم ُيَصلّيي الضَُّحى فـََقاَل بـَُرْيَدُة: اَي عيْمَراُن َما َتْسَتطييُع   -َصلهى اَّلله

َا يـَُقوُل َذليَك َكأَنهُه يـَْعنييهي بيهي، قَاَل: َفَسَكَت عيْمَراُن، َوَمضَ  ي َمَع  َيا،  َأْن ُتَصلّيَي َكَما ُيَصلّيي َسْكَبُة؟ َوإيّنه فـََقاَل عيَمُراُن: إييّني أَلَْمشي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي  َها قـَْريٌَة َيرْتُُكَها َأْهُلهَ  -َصلهى اَّلله ا  إيَذا اْستَـْقبَـَلَنا ُأُحٌد َفَصعيْداَن فََأْشَرَف َعَلى اْلَمدييَنةي فـََقاَل: " َوْيُل أُمّي

لسهْيفي "، مثُه نـََزْلنَ َأْحَسَن َما َكاَنْت َيَْتييَها ا َها َمَلًكا ُمْصليًتا ابي نـْ َنا  لدهجهاُل َفاَل َيْسَتطييُع َأْن َيْدُخَلَها جيَيُد َعَلى ُكلّي َفجٍّ مي ا فَأَتـَيـْ
َد فَإيَذا رَُجٌل ُيَصلّيي فـََقاَل: " َمْن َهَذا؟ "، قـُْلُت: ُفاَلٌن، َوميْن َأْمريهي، َفَجَعْلُت أُْثني عَ  ْعُه فـَتَـْقَطَع  اْلَمْسجي َلْيهي، فـََقاَل: " اَل ُتْسمي

 َظْهَرُه "، مثُه رََفَع َيَديه فـََقاَل: " َخرْيُ ديينيُكْم أَْيَسُرُه«. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُهَما  -َوَعني اْبني ُعَمَر  -  5856 ُ َعنـْ َي اَّلله ّي  -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النهِبي قَاَل: " اَل ُتَشدُّ الرّيَحاُل إياله إيىَل َثاَلثَةي   -َصلهى اَّلله
دي بـَْيتي اْلَمْقديسي ". دي اْلَمدييَنةي َوَمْسجي دي احْلََرامي َوَمْسجي َد: َمْسجي  َمَساجي

 الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  َرَواهُ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي اجْلَْعدي الضهْمرييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  5857 : " »اَل ُتَشدُّ الرّيَحاُل إياله إيىَل َثاَلثَةي  -َصلهى اَّلله

دي احلَْ  َد: اْلَمْسجي دي اأْلَْقَصى« ".َمَساجي ديي َهَذا َوَمْسجي  َرامي َوَمْسجي
ا. # ِحيِح، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر َأْيضا  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُهَما   -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني الزَُّبرْيي  -  5858 ُ َعنـْ َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -َرضي " »َصاَلٌة يفي    َصلهى اَّلله
َد احْلََراَم، دي إياله اْلَمْسجي َواُه ميَن اْلَمَساجي ديي َهَذا َأْفَضُل ميْن أَْلفي َصاَلٍة فييَما سي دي احْلََرامي َأْفَضُل ميْن مياَئةي  َمْسجي َوَصاَلٌة يفي اْلَمْسجي

 َصاَلٍة يفي َهَذا« ". 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر َوَلْفُظُه: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ  # َقاَل: " »َصََلٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصََلٍة ِفيَما ِسَواُه ِإَلَّ   -َصلَّى َّللاَّ

 اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم، َوَصََلٌة ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َفِإنَُّه َيِزيُد َعَلْيِه ِماَئةا« ".
ِحيِح.َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبَنْحِو اْلَبزَّاِر، َوِرَجاُل   َأْحَمَد َواْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

ُ َعْنُه  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة  -  5861 َي اَّلله َا قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َأْو َعْن َعائيَشَة َأنه : "  -َصلهى اَّلله
ديي َخرْيٌ ميْن أَْلفي َصاَلٍة فييمَ  َد اأْلَْقَصى« ". »َصاَلٌة يفي َمْسجي َواُه إياله اْلَمْسجي  ا سي

َد اأْلَْقَصى« "، َوَأَعاَدُه بـَْعَد َهَذا يحي َخاَل قـَْوَلُه: " »إياله اْلَمْسجي بيَسَنديهي فـََقاَل: " »إياله   قـُْلُت: َحدييُث َأيبي ُهَريـَْرَة يفي الصهحي
َد احْلََراَم« ".   اْلَمْسجي
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ِحيِح، َورِ  # ِل ِرَجاُل الصَّ ، َوِرَجاُل اْْلَوَّ َجاُل اْْلَِخيِر ِثَقاٌت، َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى َعْن َعاِئَشَة  وَرَواُه ِبَسَنٍد آَخَر َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوَعْن َعاِئَشَة، َوَلْم َيُشكَّ
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َوْحَدَها.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -نهُه َجاَء إيىَل َرُسولي اَّللهي »َوَعني اأْلَْرَقمي أَ  -  5862 َفَسلهَم َعَلْيهي فـََقاَل: " أَْيَن تُرييُد؟ "، قَاَل: َأَرْدُت اَي   -َصلهى اَّلله
ارٌَة؟ "، قَاَل: قـُْلُت: اَل، َوَلكيْن َأَرْدُت الصهاَلَة  َرُسوَل اَّللهي َهاُهَنا َوَأَشاَر بيَيديهي إيىَل َحيّيزي بـَْيتي اْلَمْقديسي قَاَل: " َما خُيْريُجَك إيلَْيهي َأجتيَ 

«. -َوَأَشاَر بيَيديهي إيىَل َمكهَة  -]فييهي[! قَاَل: " فَالصهاَلُة َهاُهَنا    َخرْيٌ ميْن أَْلفي َصاَلٍة َوَأْوَمَأ بيَيديهي إيىَل الشهامي
 َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َفَقاَل: #

، وََكاَن َرُسوُل اَّللهي  -َعني اأْلَْرَقمي  -  5863 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وََكاَن َبْدريايًّ ْنَد الصهَفا َحَّته َتَكاَمُلوا  َأَوى يفي َداريهي عي  -َصلهى اَّلله
ُرُهْم إيْساَلًما ُعَمَر ْبَن اخْلَطهابي فـََلمها َكانُوا َأْربَعينَي َخَرُجوا إي  ْئُت َرُسوَل  َأْربَعينَي رَُجاًل ُمْسليمينَي، وََكاَن آخي ىَل اْلُمْشريكينَي، قَاَل: »جي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  َُودّي   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعُه َوَأَرْدُت اخْلُُروَج إيىَل بـَْيتي اْلَمْقديسي فـََقاَل يلي َرُسوُل اَّللهي  ألي : "  -َصلهى اَّلله
َارٍَة؟ "، قـُْلُت: اَل، وَ  ، قَاَل: " َوَما خُيْريُجَك إيلَْيهي َأيفي جتي ُأَصلّيي فييهي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َلكينّي أَْيَن تُرييُد؟ "، قـُْلُت: ُأرييُد بـَْيَت اْلَمْقديسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -  : " َصاَلٌة َهاُهَنا َخرْيٌ ميْن أَْلفي َصاَلٍة مثَه« ". -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِفيِهْم َيْحَيى ْبُن ِعْمَراَن َجِهَلُه َأُبو َحاِتٍم. #

ُ َعَلْيهي وَ  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -يـَْعني اْبَن الزَُّبرْيي  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  -  5865 ديي َهَذا -َسلهَم  َصلهى اَّلله : " »َصاَلٌة يفي َمْسجي
دي احْلََرامي َأْفَضُل مينْ  َد احْلََراَم، َوَصاَلٌة يفي اْلَمْسجي َواُه إياله اْلَمْسجي َْلفي َصاَلٍة«    َأْفَضُل ميْن أَْلفي َصاَلٍة فييَما سي ديي ِبي َصاَلٍة يفي َمْسجي

." 
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َورِ  #  َجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

؟ قَاَل: " َأْرُض اْلَمْحَشري َوَأْرُض اْلمَ  -  5872 ْنَشري ائْـُتوُه َفَصلُّوا  »َوَعْن َمْيُمونََة قَاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللهي َأْفتيَنا يفي بـَْيتي اْلَمْقديسي
إيلَْيهي؟ قَاَل: " َمْن مَلْ َيْسَتطيْع َأْن َيَْتيَيُه فـَْليـُْهدي   يـََتَحمهلَ فييهي، فَإينه َصاَلًة فييهي َكأَْلفي َصاَلٍة "، قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللهي َفَمْن مَلْ َيْسَتطيْع َأنْ 

 إيلَْيهي زَيـًْتا ُيْسَرُج فييهي، فَإينه َمْن َأْهَدى إيلَْيهي زَيـًْتا َكاَن َكَمْن َأَتُه« ". 
ْنُه ميْن َحدييثي َمْيُمونََة َمْواَلةي  ّي قـُْلُت: َرَوى أَبُو َداُوَد قيْطَعًة مي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم.  -النهِبي  َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى ِبَتَماِمِه ِمْن َحِديِث َمْيُموَنَة َزْوِج النَِّبيِ    # ُ َأْعَلُم، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  -َصلَّى َّللاَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوَّللاَّ
ْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  5873 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده دي احْلََرامي مبيياَئةي أَْلفي  -َصلهى اَّلله : " »الصهاَلُة يفي اْلَمْسجي

مياَئةي  َْمسي َْلفي َصاَلٍة َوالصهاَلُة يفي بـَْيتي اْلَمْقديسي ِبي ديي ِبي  َصاَلٍة« ".  َصاَلٍة َوالصهاَلُة يفي َمْسجي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوِفي َبْعِضِهْم َكََلٌم، َوُهَو َحِديٌث َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوسَ   -َوَعْن َأيبي َذرٍّ قَاَل: َتَذاَكْراَن َوََنُْن عيْنَد َرُسولي اَّللهي  -  5874 ُد َرُسولي اَّللهي  -لهَم َصلهى اَّلله   -أَيُـُّهَما َأْفَضُل؛ َمْسجي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َأْو بـَْيُت اْلَمْقديسي ديي َهَذا َأْفَضُل -َصلهى اَّلله : " »َصاَلٌة يفي َمْسجي

ْنُه بـَْيُت اْلَمْقديسي َخرْيٌ َلُه ميْن َأْرَبعي َصَلَواٍت فييهي َولَني  َكنه َأْن َيُكوَن قـَْوُسُه ميَن اأْلَْرضي َحْيُث يـَُرى مي ميَن  ْعَم اْلُمَصلهى ُهَو َولَُيوشي
يًعا« ".  نـَْيا مجَي  الدُّ

ِحيِح. #  ]الداراني: رجاله ثقات لكنه منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ي احْلَاريثي ْبني اخْلَْزرَجي  -  5879 َقْد َحدهَث نـَْفَسُه قَاَل: إيْن َكاَن  -وََكاَن َشْيًخا َكبيريًا  -َعْن ُمْسليمي ْبني َأْسَلَم ْبني ُِبَْرَة َأخي
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، مثُه يـَْرجي  لسُّوقي َي َحاَجَتُه ابي ّي  لََيْدُخُل اْلَمدييَنَة فـَيَـْقضي دي النهِبي ُ   -َع إيىَل َأْهليهي فَإيَذا َوَضَع ريَداَءُه ذََكَر أَنهُه مَلْ ُيَصلّي يفي َمْسجي َصلهى اَّلله
دي َرُسولي اَّللهي  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ْنُكْم إيىَل   -فـَيَـُقوُل: َواَّللهي َما َصلهْيُت يفي َمْسجي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم، فَإينهُه قَاَل لََنا: " »َمْن َهَبَط مي َصلهى اَّلله

َع إيىَل  دي، مثُه يـَْرجي َعنه إيىَل َأْهليهي َحَّته يـَرَْكَع رَْكَعَتنْيي يفي َهَذا اْلَمْسجي  َأْهليهي« ". َهذيهي اْلَقْريَةي َفاَل يـَْرجي
 ]الداراني: رجاله ثقات لكنه منقطع[  اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي #

ه   -  5884 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص َأنه النهِبي ْنرَبيي   -َصلهى اَّلله َأْو َقرْبيي ]َوميْنرَبيي[   -قَاَل: " »َما َبنْيَ بـَْييتي َومي
 َرْوَضٌة ميْن رياَيضي اجْلَنهةي« ". 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  5886 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر، َعني النهِبي ْنرَبيي   -َصلهى اَّلله ْنرَبيي َرْوَضٌة ميْن رياَيضي اجْلَنهةي َومي قَاَل: " »َما َبنْيَ بـَْييتي َومي

 َعَلى َحْوضيي« ". 
 الداراني: إسناده رجاله ثقات[ ]ِثَقاٌت.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي َأنه َرُسوَل اَّللهي   -  5888 قَاَل: " »ميْنرَبيي َعَلى تـُْرَعٍة ميْن تـُرَعي اجْلَنهةي َوَما َبنْيَ  -َصلهى اَّلله
ْنرَبي َوَبنْيَ بـَْيتي َعائيَشَة َرْوَضٌة ميْن رياَيضي اجْلَنهةي« ".   اْلمي

ُ.  -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوُهَو َحِديٌث َحَسٌن  #  ِإْن َشاَء َّللاَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد قَاَل: اْختَـَلَف رَُجاَلني َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي   -  5893 دي الهذيي   -َصلهى اَّلله يفي اْلَمْسجي

َس َعَلى التـهقْ  ُد الرهُسولي ُأسّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوى فـََقاَل َأَحُدمُهَا: ُهَو َمْسجي ُد قـَُباَء، فَأَتـََيا   -َصلهى اَّلله َوقَاَل اْْلَخُر: ُهَو َمْسجي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي  ديي َهَذا« ".  -َصلهى اَّلله  َفَسَأاَلُه فـََقاَل: " »ُهَو َمْسجي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوايٍَة: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي َويفي ري  -  5894 َس َعَلى التـهْقَوى قَاَل: "  -َصلهى اَّلله دي الهذيي ُأسّي إيَذا ُسئيَل َعني اْلَمْسجي
ديي« ".   ُهَو َمْسجي

ِحيِح. #  بن عامر اْلسلمي ضعيف، ولكن الحديث صحيح[  ]الداراني: عبد هللا َرَواُه ُكلَُّه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى  -َوَعني الشُُّموسي بيْنتي النـُّْعَماني قَاَلْت: َنَظْرُت إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  5898 نَي َقديَم َونـََزَل َوَأسهَس َهَذا  -اَّلله حي

َد  َد قـَُباَء  -اْلَمْسجي ُتُه َيَُْخُذ احْلََجَر  -َمْسجي َابي َعَلى َبْطنيهي  -َأوي الصهْخَرَة  -فـََرأَيـْ َرُه احْلََجُر، َوأَْنظُُر إيىَل بـََياضي الرتُّ   -َحَّته يـَْهصي
يبي َوأُمّيي اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْعطيني َأْكفيَك، فـَيَـُقوُل: " »اَل ُخْذ  فـَيَ  -َأْو ُسرهتيهي  ثْـَلُه« "،  ْأِتي الرهُجُل ميْن َأْصَحابيهي َويـَُقوُل: ِبَي ]َحَجًرا[ مي

رْبييَل  ٍد قيبَـَلُه. ُهَو يـَْوُم اْلَكْعَبةي« "، قَاَل: فَ  -َعَلْيهي السهاَلُم  -َحَّته َأسهَسُه، َويـَُقوُل: " »إينه جي  َكاَن يـَُقاُل: إينهُه َأقْـَوُم َمْسجي
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد قَاَل: َسَقْيُت َرُسوَل اَّللهي  -  5904  بيَيديي ميْن بيْئري ُبَضاَعَة. -َصلهى اَّلله
  ي َسَقْيُتُكْم ِمْن ِبْئِر ُبَضاَعُة َلَكِرْهُتْم، َواْلَباِقي ِبَنْحِوِه.َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َدَخْلَنا َعَلى َسْهِل ْبِن َسْعٍد ِفي ِنْسَوٍة َفَقاَل: ]َلْو[ َأن ِ  #

 ]الداراني: إسناده حسن[  َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. 
، َعْن أَبييهي، َعْن َجدّيهي َأيبي ُأَسْيٍد: َولَ  -  5906 يّي ْلَمدييَنةي يـَُقاُل هَلَا: َوَعْن َماليكي ْبني مَحَْزَة ْبني َأيبي ُأَسْيٍد السهاعيدييّي اخْلَْزرَجي ٌر ابي ُه »بيئـْ

  ُّ ُر ُبَضاَعَة َقْد َبَصَق فييَها النهِبي َا.  -« - َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّللهُ  -بيئـْ َا َويـَتَـَيمهُن ُبي ُر ُبي  َفهيَي يـَُبشّي
ريي يفي ُسورَةي اْلبَـَقَرةي  ُ. -قـُْلُت: َوَيَِْتي بيَتَماميهي يفي التـهْفسي  إيْن َشاَء اَّلله

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
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يُدَها، َوُأْهديي حَلَْمَها إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  5916 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسَلَمَة ْبني اأْلَْكوَعي قَاَل: ُكْنُت َأْرميي اْلَوْحَش، َوَأصي َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -  فـََفَقَديني َرُسوُل اَّللهي  - ُعُد َعَلى الصهْيدي اَي َرُسوَل اَّللهي،   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: " »َسَلَمُة أَْيَن َتُكوُن«؟ "، فـَُقْلُت: نـَبـْ

ْلَعقييقي َلَسبَـْقُتَك إي  يُد ابي يُد بيَصْدري قـََناٍة ميْن ََنْوي بـَْيٍت، فـََقاَل: »َأَما َلْو ُكْنُت َتصي َا َأصي ْئَت، فَإييّني  فَإيّنه ُتَك إيَذا جي َذا َذَهْبَت َوتـََلقهيـْ
بُّ اْلَعقييَق« ".   ُأحي

 ]الداراني: موسى بن إبراهيم منكر الحديث[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  -  5917 ُ َعَلْيهي  -َوَعْن َعائيَشَة َأنه النهِبي ْلَعقييقي فـََقاَل: إينهَك بيَواٍد ُمَباَرٍك« ".   -َوَسلهَم َصلهى اَّلله  قَاَل: " »َأَتيني آٍت، َوَأاَن ابي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َْجٍن أَْيًضا قَاَل: »بـََعَثني َرُسوُل اَّللهي   -  5920 ٍز ميَينَي اْلَمدييَنةي يفي َحاَجٍة فـََلمها   -َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن حمي إيىَل َحاجي

، َوأَْنتي َخرْيُ َما َتُكونينَي "،  رََجَعُت َذَهَب َمعيي َحَّته َصعيَد ُأُحًدا، فََأْشَرَف َعَلى اْلَمدييَنةي، فـََقاَل: " َوْيُل أُمّيكي قـَْريًَة َيَدُعكي َأْهلُ  كي
، فََأًَثرَُه بَ مثُه نـََزَل وَ  دي، فـََرَأى رَُجاًل ُيَصلّيي فـََوَضَع َيَدُه َعَلى َمْنكيِبي َنا اَبَب اْلَمْسجي َصُرُه، فـََقاَل: " أَتـَُقولُُه  نـََزْلُت َمَعُه َحَّته أَتـَيـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -ةي؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصاديقًا؟ " قَاهَلَا َثاَلًًث، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي َهَذا، َوُهَو َأْعَبُد َأْهلي اْلَمديينَ  " اتهقي اَل  َصلهى اَّلله
ْعُه فـَتـُْهليَكُه " قَاهَلَا َثاَلًًث، مثُه قَاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُتْسمي رَي  -َصلهى اَّلله َذيهي اأْلُمهةي اْلَيسي َي هلي رَي«  : إينه اَّللهَ َرضي وََكريَه هَلَا اْلَعسي

." 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  -  5931 ٍم اْلَعَمُل فييَها  -َصلهى اَّلله : " »َما ميْن َأايه
مي اْلَعْشري ". قييَل: َواَل اجلْيَهاُد يفي َسبييلي اَّللهي؟ قَاَل: " َواَل اجلْيَهاُد يفي   َسبييلي اَّللهي« ". َأْفَضُل ميْن َأايه

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُهَما  -َوَعني اْبني َعبهاٍس  -5932 ُ َعنـْ َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -َرضي ٍم َأْعَظُم عيْنَد :" »َما -َصلهى اَّلله ميْن َأايه

، َوال مي اْلَعْشري فََأْكثيُروا فييهينه ميَن التهْسبييحي ، َوالتهْحمييدي، َوالتهْكبيريي« ". اَّللهي، َواَل َأَحبُّ إيىَل اَّللهي اْلَعَمُل فييهينه ميْن َأايه  تـهْهلييلي
 ، ْختيَصاري التهْسبييحي يحي ابي  َوَغرْييهي. قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

ِحيِح. #  ]الداراني: فيه يزيد بن أبي زياد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َجابيٍر َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  5933 ُم اْلَعْشري "   -َصلهى اَّلله نـَْيا َأايه مي الدُّ يـَْعني َعْشَر ذيي   -قَاَل: " »َأْفَضُل َأايه
َابي ". َوذََكَر يـَْوَم َعرَ قييَل: َواَل ميثْـُلُهنه يفي َسبييلي اَّللهي؟ قَاَل: " َواَل ميثْـُلُهنه يفي َسبييلي اَّللهي إياله رَُجٌل َعفهَر َوْجَهُه يفي  -احلْيجهةي  َفَة   الرتُّ

 فـََقاَل: " يـَْوُم ُمَباَهاٍة« " َفذََكَر احْلَدييَث. َوَقْد تـََقدهَم بيُطوليهي. 
 [(: صحيح1133]صحيح الجامع ) َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُهَما  -َوَعْن ُحَذيـَْفَة ْبني ُأَسْيٍد قَاَل: رَأَْيُت َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر  -  5942 ُ َعنـْ َي اَّلله َياني خَمَاَفَة ُيْسنَتُّ ]ُبييَما[ َفَحَمَلني  -َرضي َوَما ُيَضحّي
ي َعْن ُكلٍّ   .َأْهليي َعَلى اجْلََفاءي بـَْعَد َأْن َعليْمُت ميَن السُّنهةي َحَّته إييّني أَلَُضحّي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -  5953 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه النهِبي ُمَها َبنْيَ َأْصَحابيهي«، بـََعَث بيَغَنٍم إيىَل َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص  -َصلهى اَّلله يـَُقسّي

َها تـَْيٌس، َفَضحهى بيهي َسْعُد ْبُن َأيبي َوقهاٍص يفي ََتَتُّعيهي.  نـْ  وََكانُوا يـََتَمتـهُعوَن فـََبقيَي مي
ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َذَبَح َرُسوُل اَّللهي  َوأليَيبي رَافيٍع يفي اأْلَْوَسطي  -  5968 «    -َصلهى اَّلله ، َوَعْن أُمهيتي َكْبًشا، مثُه قَاَل: " َهَذا َعنّي
." 
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه ِفي اْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه، َوِإْسَناُد َأْحَمَد، َواْلَبزَّاِر َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  5969 أََتى بيَكْبَشنْيي َأقْـَرَننْيي َأْمَلَحنْيي َعظييَمنْيي َمْوُجوَءْيني   -َصلهى اَّلله
ُ َأْكرَبُ، اللهُهمه َعْن حمَُ  ُ َأْكرَبُ فََأْضَجَع َأَحَدمُهَا ]َوقَاَل: " بيْسمي اَّللهي َواَّلله مهٍد َوآلي حُمَمهٍد " مثَه َأْضَجَع اْْلَخَر فـََقاَل: "بيْسمي اَّللهي َواَّلله

 ." » ْلَباَلغي يدي َوَشهيَد يلي ابي لتـهْوحي  َعْن حُمَمهٍد َوأُمهتيهي َمْن َشهيَد َلَك ابي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َأُبو َداُوَد ِباْخِتَصاٍر. َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. َوِلَجاِبٍر َحِديٌث َرَواهُ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد »َأنه َرُسوَل اَّللهي   -  5970 َ يـَْوَم النهْحري بيَكْبَشنْيي َأْمَلَحنْيي. َفذََكَر َأَحَدمُهَا فـََقاَل:   -َصلهى اَّلله ُأِتي
«. قـُْلُت: َلُه يفي )السَُّنني " َهَذا َعْن حُمَمهٍد  (: " أَنهُه َضحهى  َوَأْهلي أَبـُْيتيهي "، َوذََكَر اْْلَخَر، َوقَاَل: " َهَذا َعْن َمْن مَلْ ُيَضحّي ميْن أُمهيتي

يٍل " فـََقْط.   بيَكْبٍش َأقْـَرَن َفحي
 ]الداراني: حسن[  ِثَقاٌت. َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَهَذا َلْفُظُه، َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر َوِرَجاُلهُ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم بيَكْبٍش َأقْـَرَن َأْعنَيَ َفْحٍل«. -  5975  َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َضحهى َرُسوُل اَّللهَ َصلهى اَّلله
 ]الداراني: شيخ الطبراني ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر َوَهَذا َلْفُظُه، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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ه  -  5978 ُ َعلَ  -َوَعني النـُّْعَماني ْبني َأيبي فَاطيَمَة أَنهُه اْشرَتَى َكْبًشا َأقْـَرَن َأْعنَيَ، َوَأنه النهِبي رَآُه فـََقاَل: "   -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
ّي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»]َكَأنه[ َهَذا اْلَكْبَش الهذيي َذَبَح إيبـَْراهييُم« ". فـََعَمَد رَُجٌل ميَن اأْلَْنَصاري فَاْشرَتَى ليلنهِبي ميْن َهذيهي   -َصلهى اَّلله

 ُّ َفةي فََأَخَذُه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الصّي  َفَضحهى بيهي.  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َفَة »َأنه رَُجاًل َذَبَح قـَْبَل َأْن ُيَصلّيَي َرُسوُل اَّللهي  -  5984 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ يـَْوَم النهْحري فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - إينه عيْنديي َجَذَعًة؟ فـََقاَل: " جُتْزيُئ َعْنَك، َواَل جُتْزيُئ   : " اَل جُتْزيُئ َعْنَك ". فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي،-َصلهى اَّلله

 بـَْعَدَك« ". 
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل اْلَجِميِع ِثَقاٌت. #

ه  -َوَعْن ََسَُرَة قَاَل: »َأَتُه  -  6004 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يـَْعني النهِبي : َما الهذيي  -َصلهى اَّلله رَُجٌل ميَن اأْلَْنَصاري َيْستَـْفتييهي َعني الرهُجلي
َيتيهي، َوعيرْتيهي، َوفَـ  ُ   -َرعيهي ميْن نيَتاجي إيبيليهي َوَغَنميهي؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللهي حيَيلُّ َلُه، َوالهذيي حَيُْرُم َعَلْيهي ميْن َماليهي، َوُنُسكيهي، َوَماشي َصلهى اَّلله

، َوُأَحرّيُم َعَلْيَك اخْلََبائيَث، إياله َأْن تـَْفَتقيَر إيىَل طََعاٍم، فـََتْأُكَل ميْنُه حَ -َعَلْيهي َوَسلهَم  لُّ َلَك الطهيّيَباتي َ َعْنهُ : " ُأحي   ". َّته َتْستَـْغني
يَنئيٍذ، فـََقاَل: َما فـَْقريي الهذيي آُكُل َذليَك إيَذا بـََلْغُتُه؟ َأْم غيَناَي الهذيي يـُغْ  ُ َوأَنهُه َسأََلُه الرهُجُل حي نييني َعْنُه؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

ُلْغ بيُلُحومي  ُلُغ إيلَْيهي بيُلُحومي  َعْليهي َوَسلهَم: " إيَذا ُكْنَت تـَْرُجو نـََتاًجا، فـَتَـبـْ ثًا َتظُنُُّه ُمْدرًَكا، فـَتَـبـْ َك، َأْو ُكْنَت تـَْرُجو َغيـْ يَـُتَك إيىَل نـََتاجي َماشي
َيتيَك، َوإيَذا ُكْنَت اَل تـَْرُجو ميْن َذلي  ُلُغَها بيُلُحومي َماشي َيتيَك، َأْو ُكْنَت تـَْرُجو ميريًَة تـََناهَلَا، فـَتَـبـْ ًئا، فََأْطعيمْ َماشي  َأْهَلَك َما َبَدا َلَك  َك َشيـْ
ُّ: َوَما غيَناَي الهذيي َأَدُعُه إيَذا َوَجْدتُُه؟ قَاَل: " إيَذا َرَوْيَت  َ َعْنُه". قَاَل اأْلَْعَرايبي َأْهَلَك َغُبوقًا ميَن اللهََبي، فَاْجَتنيْب َما  َحَّته َتْستَـْغني

َك ميْن إيبيليَك فـَْرًعا، َويفي نـََتاَجكي ميْن  ُحرّيَم َعَلْيَك ميَن الطهَعامي َوَأَما َماُلَك فَإينه  ُه َمْيُسوٌر ُكلُُّه لَْيَس فييهي َحَراٌم،، َغرْيَ َأنه يفي نـََتاجي
ْئَت فََأْطعيْمُه َأْهَلَك، َوإيْن َشْئَت َتَصدهْقتَ  ، مثَه إيْن شي يَـُتَك َحَّته َتْستَـْغني   بيَلْحميهي"َغَنميَك فـَْرًعا، تـَْغُذوُه َماشي

َ ميَن اْلغََنمي ميْن ُكلّي َمائيٍة َعتيريٌَة.« وَ   َأَمَرُه َأْن يـَْعرتي
.  قـُْلُت: َهَكَذا َوَجْدتُُه يفي اأْلَْصلي

 ]الداراني: إسناده ضعيف، جعفر بن سعد ليس بالقوي[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
، َعْن أَبييهي »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6005 ّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن يَزييَد ْبني َعْبَد اَّللهي اْلُمَزيني بيلي فـَرٌَع، َويفي    -َصلهى اَّلله قَاَل: " يفي اإْلي

 اْلَغَنمي فـَرٌَع« ". 
 (: صحيح[ 4236]الداراني: إسناده ضعيف لضعف أحمد بن رشدين[ ]صحيح الجامع )  .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #

َعْت َرُسوَل اَّللهي   -  6006 َا َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َأنه ٌد.  -َصلهى اَّلله ، ميْن ََخَْسٍة َواحي ْلَفَرَعةي ميَن اْلَغَنمي  َيَُْمُر ابي
نَي َشاًة َشاٌة ". ميْن َغرْيي ذيْكري اْلَفَرَعةي.   قـُْلُت: هَلَا عيْنَد َأيبي َداُوَد: " ميْن ُكلّي ََخْسي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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 كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ. 
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ه  -  6025 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلُمغيريَةي ْبني ُشْعَبَة َأنه النهِبي »َمره َعَلى نـََفٍر ميَن اأْلَْنَصاري يـَْرُموَن مَحَاَمًة فـََقاَل: " اَل   -َصلهى اَّلله
ُذوا الرُّوَح َغَرًضا«.   تـَتهخي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6030 ُ يـَْوَم -َصلهى اَّلله َُه اَّلله َم َذبييَحًة َرمحي  اْلقيَياَمةي« ". : " »َمْن رَحي
ُ يـَْوَم اْلقيَياَمةي« ".  -  6031 َُه اَّلله َم َوَلْو َذبييَحَة ُعْصُفوٍر َرمحي  َويفي ريَوايٍَة: " »َمْن رَحي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َمره َرُسوُل اَّللهي  -  6033 ٍع ريْجَلُه َعَلى َصْفَحةي َشاٍة، َوُهَو   -َصلهى اَّلله َعَلى رَُجٍل َواضي

 يتَـَها َمْوتـََتنْيي؟«. حَيُدُّ َشْفَرَتُه َوهيَي تـَْلَحُظ إيلَْيهي بيَبَصريَها قَاَل: " َأَفاَل قـَْبَل َهَذا؟ َأَو يُرييُد َأْن ميُي 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َها اْلَمْوَت  َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه اْمَرَأًة َكاَنْت تـَْرَعى َعَلى آلي َكْعبي ْبني َماليٍك َغَنًما بيَسْلٍع َفَخاَفْت َعَلى َشاٍة مينْـ  -  6036
ََجٍر، َفذُكيَر َذليَك ليَرُسولي اَّللهي  َها حبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَذحَبَتـْ ْكليَها«. فََأَمَرُهْم  -َصلهى اَّلله  ِبَي

ِ  َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َعِن اْبِن ُعَمَر: َأنَّ َكْعَب ْبنَ  # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -َماِلٍك »َسَأَل َرُسوَل َّللاَّ َعْن   -َصلَّى َّللاَّ
ِحيِح.   " ُكْلُه«.َجاِرَيٍة َذَبَحْت ِبِليَطٍة، َفَقاَل:    ِرَجاُل َأْحَمَد، َواْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

ْئُت إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  6037 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي رَافيٍع قَاَل: َذحَبُْت َشاًة بيَوتيٍد َفجي فـَُقْلُت: »اَي َرُسوَل اَّللهي إييّني   -َصلهى اَّلله
 بيَوتيٍد؟ فـََقاَل: " ُكُلوَها«.َذحَبُْت َشاًة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوِفي ِرَواَيٍة ِفي اْلَكِبيِر: َأنَّ النَِّبيَّ   # ]الداراني: إسناده   َأَكَل ِمْنَها. -َصلَّى َّللاَّ
 صحيح[ 
ّي   -  6043 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن رَافيٍع قَاَل: ُكنها َمَع النهِبي ًحا تـََردهى   -َصلهى اَّلله َاَمَة. قَاَل رَافيٌع: مثُه إينه اَنضي َفةي ميْن ُتي بيذيي احْلَُليـْ

ْلَمدييَنةي َفذُكّيَي ميْن قيَبلي َشاكيَلتيهي  َرَتُه  -يفي بيْئٍر ابي ريًا بيديْرَهٍم.  فََأَخذَ  -يـَْعني َخاصي ْنُه ُعَمُر َعشي  مي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناد صحيح، ورجاله رجال الصحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َنا ميْنُه شَ  -  6053 ْيٌء، َفذََكْراَن َذليَك ليَرُسولي  َعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: َكاَن ُأاَنٌس ميَن اأْلَْعَرابي َيَُْتواَن بيَلْحٍم، وََكاَن يفي أَنـُْفسي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ُْم َذحبَُ   -َصلهى اَّلله َرَواُه الطََّبَراِنيُّ   #              "وَها، مثُه اذُْكُروا اْسَم اَّللهي، وَُكُلوا فـََقاَل: " اْجَهُدوا َأمْيَاَنُْم َأنه

 (: ضعيف[ 5494]الداراني: شيخ الطبراني غير معتمد. وابو هارون العبدي متروك[ ]السلسلة الضعيفة ) ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.
ه  -  6063 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة »َأنه النهِبي َخْت  -َصلهى اَّلله ؟ قَاَل: " أُمهٌة ُمسي ُ َسأََلُه رَُجٌل: َكْيَف يـََرى يفي الضهبّي َواَّلله
 َأْعَلُم«.

ه  َنُة ْبُن َبْدٍر فـََرَأى َحجهاًما »حَيُْجُم النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َوَدَخَل ُعيَـيـْ بيَقْرٍن فـََقاَل: َُتَكّيُن َهَذا؟ ميْن حَلْميَك؟ فـََقاَل:   -َصلهى اَّلله
 " َهَذا احْلَْجُم َخرْيَ َما َتَداَويـُْتْم بيهي«.

 ]الداراني: إسناده صحيح[  اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت.َرَواُه  #
، فـََقاَل: َأاَن ُمْنُذ قَاَل فييهي َرُسوُل اَّللهي  -  6065 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى   -َوَعني اْبني ُعَمَر أَنهُه ُسئيَل، َعني الضهبّي َما قَاَل، فَإيانه   -اَّلله

َنا َعْن َأْكليهي.   َقدي انـْتَـَهيـْ
 ]الداراني: إسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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ّي قَاَل: َجَلْسُت إيىَل اْبني ُعَمَر َسنَـَتنْيي  -  6070 ّي  -َأْو َسَنًة َونيْصًفا  -َوَعني الشهْعِبي ْعُتُه حُيَدّيُث َعني النهِبي ُ َعَلْيهي   -َما َسَي َصلهى اَّلله
ّي  -َوَسلهَم  ًئا َغرْيَ أَنهُه َحدهَث َمرهًة َعني اْمَرَأٍة ميْن َأْزَواجي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله   -َشيـْ ه -ى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -: »َأنه النهِبي َصلهى اَّلله

-   ُّ ، فـََقاَل النهِبي َ بيَضبٍّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُأِتي  : " ُكُلوُه اَل ِبََْس بيهي، َوَلكينهُه لَْيَس ميْن طََعامي قـَْوميي«. -َصلهى اَّلله
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

6082  -   ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »إييّني أَلَْعَجُب مميهْن َيَُْكُل اْلُغَراَب، َوَقْد َأذيَن النهِبي يفي قـَْتليهي َوََسهاُه   -َصلهى اَّلله
.» ًقا؟ َواَّللهي َما ُهَو ميَن الطهيّيَباتي  فَاسي

 ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  6088 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر، َعني النهِبي  قَاَل: " »الذُّاَبُب ُكلُُّه يفي النهاري إياله النهْحَلَة« ".  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَنَى َرُسوُل اَّللهي   نه، َوَعْن إيْحَراقي الطهَعامي يفي َأْرضي اْلَعُدوّي«.َعْن قـَْتليهي  -َصلهى اَّلله
]الداراني: إسناد صحيح عند الطبراني في    ِباْخِتَصاٍر.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَكِبيِر ِبَأَساِنيَد، ِرَجاُل َبْعِضَها ِثَقاٌت ُكلُُّهْم. َوَرَواُه اْلَبزَّارُ  #

 [ 13467الكبير برقم  
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6089 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك َرضي َلًة  -َصلهى اَّلله : " »ُعْمُر الذُّاَببي َأْربـَُعوَن لَيـْ

  إياله النهْحَل« ". َوالذُّاَبُب ُكلُُّه يفي النهاري 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  -  6090 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس، َعني النهِبي  قَاَل: " »الذُّاَبُب ُكلُُّه يفي النهاري إياله النهْحَلَة« ".  -َصلهى اَّلله
ِحيِح َغْيَر ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِزٍم، َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َتُه َسْلَمى َأْخرَبَْتُه َأنه َرُسوَل اَّللهي   -  6097 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعبَـْيدي اَّللهي ْبني َعلييٍّ َأنه َجده »بـََعَث َأاَب رَافيٍع إيىَل َبني   -َصلهى اَّلله
.» ، َوبـََعَث رَُجاًل آَخَر بيَقْتلي اْلكياَلبي  أَُميهَة ْبني يَزييَد بيَقْتلي اْلكياَلبي

 [ 760برقم   24/299]الداراني: إسناد حسن في الكبير  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  6100 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس، َعني النهِبي اأْلَُممي أَلََمْرُت بيَقْتلي ُكلّي قَاَل: " »َلْواَل َأنه اْلكياَلَب أُمهٌة ميَن  -َصلهى اَّلله

 ." » َا اْلَمْلُعونَُة ميَن اجلْينّي ، فَإينه  َأْسَوَد ُبَييٍم، فَاقْـتـُُلوا اْلُمَعيـهَنَة ميَن اْلكياَلبي
 [ 2442جيد عند ابي يعلى برقم ]الداراني: إسناده  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6107 ََذ َكْلًبا لَْيَس بيَكْلبي َصْيٍد، َواَل   -َصلهى اَّلله قَاَل: " َمني »اخته
َيٍة نـََقَص ميْن َأْجريهي ُكله يـَْوٍم قيريَاٌط« ".   َماشي

: َوُهَو َحِديٌث َحَسٌن. َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل  -َعِقَب َرَواُه ِمْن َطِريِقِه   -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِفيِه ُبَجْيُر ْبُن َأِبي ُبَجْيٍر َقاَل اْلِمزِ يُّ  #
ِحيِح.  ]الداراني: إسناده حسن[  الصَّ
ّي  -  6124 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس، َعني النهِبي َختي اْلقيَرَدُة،   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »احْلَيهاُت َمْسُخ اجلْينّي َكَما ُمسي

 َواخْلََنازييُر ميْن َبني إيْسَرائييَل« ". 
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّارُ  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   ِباَِلْخِتَصاِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  6134 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد »َأنه َفًَّت ميَن اأْلَْنَصاري َكاَن َحدييَث َعْهٍد بيُعْرٍس َفَخَرَج َمَع النهِبي يفي   -َصلهى اَّلله
ْمَرأَتيهي قَائيَمًة يفي احلُْ  َها الرُّْمَح فـََقاَلْت: اْدُخْل، فَاْنظُْر َما يفي  َغَزاٍة، فـََرَجَع ميَن الطهرييقي يـَْنظُُر إيىَل َأْهليهي، فَإيَذا ُهَو ابي ْجَرةي، فـَبَـوهَأ إيلَيـْ
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هي، فَانـَْتَظَمَها بيُرحمْيهي، مثُه رَكهَز الرُّْمَح  َيهٍة ُمْنَطوييٍَة َعَلى فيَراشي ، َفَدَخَل، فَإيَذا ُهَو حبي يفي الدهاري، فَانـْتَـَفَضتي احْلَيهُة، َوانـْتَـَفَض  اْلبَـْيتي
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الرهُجُل، َفَماَتتي احْلَيهُة، َوَماَت الرهُجُل، َفذُكيَر َذليَك ليلنهِبي نٌّ ُمْسليُموَن   -َصلهى اَّلله ْلَمدييَنةي جي فـََقاَل: " إينهُه نـََزَل ابي
ئً  َها َشيـْ َذيهي اْلبـُُيوتي َعَواميُر فَإيَذا رَأَيـُْتْم مينـْ ْنُه، فَإيْن َعاَد فَاقْـتـُُلوُه«. ". َأْو قَاَل: " ُبي  ا فـَتَـَعوهُذوا مي

ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه رَُجاًل َكاَن َحدييَث َعْهٍد بيُعْرٍس، فـَبَـَعَث َرُسوُل  -  6135 ْعثًا َوبـََعَث فييهيْم  بَـ  -َصلهى اَّلله

َا، َفدَ  ْمَرأَتيهي قَائيَمًة َعَلى اَبُبي َها الرُّْمَح ليَيْطَعنَـَها،  َذليَك الرهُجَل، فـََلمها َجاَء اْلَقْوُم تـََعجهَل إيىَل َأْهليهي، فَإيَذا ُهَو ابي َخَلْتُه َغرْيٌَة فـََهيهَأ إيلَيـْ
َها، َفطََعَن احْلَيهَة، َفَماَتْت، َوَماَت  فـََقاَلْت: اَل تـَْعَجْل، َواْنظُْر َما يفي  َيهٍة ُمْنَطوييٍَة َعَلى فيَراشي . َفَدَخَل اْلبَـْيَت، فَإيَذا ُهَو حبي اْلبَـْيتي

ه   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الرهُجُل، فـَبَـَلَغ النهِبي َذيهي اْلبـُُيوتي َعَواميَر ميَن  -َصلهى اَّلله  اجلْينّي ". َوَنَى َعْن قـَْتليهينه«. فـََقاَل: " إينه هلي
ِحيِح. # ِغيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ّي  -  6143 َلْت َصفييهُة بيْنُت ُحَييٍّ َعَلى النهِبي ُ َعَلْيهي وَ  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: »َلمها ُأْدخي ُفْسطَاطَُه َحَضَرُه اَنٌس،   -َسلهَم َصلهى اَّلله
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَحَضْرُت َمَعُهْم ليَيُكوَن يلي فييهيْم َقْسٌم، َفَخَرَج النهِبي يفي ريَدائيهي ََنٌْو ميْن ُمدٍّ َونيْصٍف ميْن ََتٍْر َعْجَوٍة   -َصلهى اَّلله

ُكْم«.   قَاَل: " ُكُلوا ميْن َولييَمةي أُمّي
ِحيِح.َروَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  اُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  6144 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة »َأنه النهِبي ُدهْيني ميْن َشعيرٍي«.  -َصلهى اَّلله  َأْومَلَ َعَلى بـَْعضي نيَسائيهي مبي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: َأْومَلَ َرُسوُل اَّللهي   -  6146  َعَلى أُمّي َسَلَمَة بيَتْمٍر َوََسٍْن. -َصلهى اَّلله
يحي   اْلَولييَمُة َعَلى َصفييهَة، َوَهَذا َعَلى أُمّي َسَلَمَة.قـُْلُت: َلُه يفي الصهحي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َب َرُسولي اَّللهي  -  6148 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد »َأنه َأاَب ُأَسْيٍد َصاحي ُّ  -َصلهى اَّلله َصلهى   -تـََزوهَج اْمَرَأًة َفَدَعا النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  تَـَبَذْتُه مينَ  -اَّلله َنا نَبييَذ التهْمري َقدي انـْ َنا َوهيَي اْلَعُروُس َفَسَقتـْ هي، َفَكاَنتي اْمَرأَتُُه تـَُقوُم َعَليـْ  اللهْيلي َوَصفهْتُه«.  يفي ُعْرسي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6155 يُبوا الدهاعيَي، َواَل تـَُردُّوا اهْلَدييهَة،  -َصلهى اَّلله : " »َأجي
 َواَل َتْضريبُوا اْلُمْسليمينَي« ". 

اِعَي ِإَذا ُدِعيُتْم« " ، َوِفي ِرَواَيٍة ِعْنَد الْ -َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر   # ِحيِح.-َبزَّاِر: " »َأِجيُبوا الدَّ   ، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
 ]الداراني: إسناده صحيح، والحديث صحيح[ 

: " »إيَذا ُدعيَي َأَحدُُكْم إيىَل طََعاٍم  - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  6158
ْلرَبََكةي« ".  ْلَيْأُكْل، َوإيْن َكاَن َصائيًما فـَْلَيدُْع ابي ْب، فَإيْن َكاَن ُمْفطيًرا فـَ  فـَْلُيجي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه  -  6171 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن رَُجٍل ميَن اأْلَْنَصاري يَُكَنه َأاَب ُشَعْيٍب قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي فـََعَرْفُت يفي َوْجهيهي اجْلُوَع،   -َصلهى اَّلله

َْمَسةي ريَجاٍل، مثُه  ه فَأَتـَْيُت ُغاَلًما يلي َقصهااًب، فََأَمْرتُُه َأْن َيْصَنَع طََعاًما خلي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َدَعْوُت النهِبي َفَجاَء َخاميَس   -َصلهى اَّلله
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ْئَت َأْن ََتَْذَن َلُه َوإياله رَ   َجَع ". فََأذيْنُت« َلُه.ََخَْسٍة، َوتَبيَعُهْم رَُجٌل فـََلمها بـََلَغ اْلَباَب قَاَل: " َهَذا تَبيَعَنا، فَإيْن شي
ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي #  ]الداراني: إسناده صحيح[  اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي رَافيٍع َمْوىَل َرُسولي اَّللهي  -  6180 نَي ُوليَد َأرَاَدْت فَاطيَمُة َأْن   -َصلهى اَّلله »َأنه َحَسَن ْبَن َعلييٍّ اأْلَْكرَبَ حي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َتعيقه َعْنُه بيَكْبَشنْيي فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  : " اَل َتعيقّيي َعْنُه، َوَلكيني اْحليقيي رَْأَسُه، مثُه َتَصدهقيي بيَوْزنيهي ميَن  -َصلهى اَّلله

ْثَل َذليَك«. اْلوَ  ًنا بـَْعَد َذليَك َفَصنَـَعْت بيهي مي  ريقي يفي َسبييلي اَّللهي ". مثُه َوَلَدْت ُحَسيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6187  َعقه َعني احلََْسني َواحْلَُسنْيي«. -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6188  َعقه َعني احْلََسني، َواحْلَُسنْيي بيَكْبَشنْيي«.  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  6191 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعني النهِبي َدًما، َوَأمييُطوا َعْنُه  قَاَل: " »َمَع اْلُغاَلمي َعقييَقٌة فََأْهرييُقوا َعْنُه  -َصلهى اَّلله

 اأْلََذى« ". 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  6193 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر، َعني النهِبي فََأْهرييُقوا َعْنُه َدًما، َوَأمييُطوا أَنهُه قَاَل: " »إيَذا َكاَن يـَْوُم َسابيعيهي  -َصلهى اَّلله
 َعْنُه اأْلََذى َوََسُّوُه« ". 

 ]الداراني: إسناده فيه أحمد بن طاهر بن حرملة، وهو كذاب[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
، َعْن أَبييهي َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6196 ّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن يَزييَد ْبني َعْبدي اَّللهي اْلُمَزيني بيلي فـَرٌَع، َويفي    -َصلهى اَّلله قَاَل: " »يفي اإْلي

، َواَل ميَُسُّ رَْأُسُه بيَدٍم« ".   اْلَغَنمي فـَرٌَع، َويـَُعقُّ َعني اْلُغاَلمي
 ([ 4236]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطَّبَ  #

، َومَلْ يـَُقْل َعْن أَبييهي، َوُهَنا يَزييُد ْبُن َعْبدي اَّللهي  َرَواهُ َوَقْد  ّي ُ َأْعَلُم. اْبُن َماَجْه: َعْن يَزييَد ْبني َعْبدي اَّللهي اْلُمَزيني  ، َعْن أَبييهي، فَاَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: »َعقه َرُسوُل اَّللهي  -  6199  ني احلََْسني، َواحْلَُسنْيي«.عَ  -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
: ُيَسمهى، َوخُيْنَتُ،  -  6204 ّي يـَْوَم السهابيعي َعٌة ميَن السُّنهةي يفي الصهِبي َومُيَاُط َعْنُه اأْلََذى، َوتـُثْـَقُب ُأُذنُُه،  َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َسبـْ

هي َذَهًبا،   َأْو فيضهًة. َويـَُعقُّ َعْنُه، َوحُيَْلُق رَْأُسُه، َويـَُلطهُخ بيَدمي َعقييَقتيهي، َويـَُتَصدهُق بيَوْزني َشْعريهي يفي رَْأسي
 راني: فيه رواد بن الجراح، متروك[ ]الدا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »ُسئيَل َرُسوُل اَّللهي  -  6212 َأيُّ اْلَكْسبي َأْفَضُل؟ قَاَل: " َعَمُل الرهُجلي بيَيديهي،   -َصلهى اَّلله
 وَُكلُّ بـَْيٍع َمرْبُوٍر« ". 

 ([ 306]الدمياطي: إسناده جيد )المتجر الرابح:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى ا -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: »َلَقْد َخَرَج أَبُو َبْكٍر َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي  -  6232 ًرا إيىَل ُبْصَرى مَلْ   -َّلله َتجي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -مَيَْنْع َأاَب َبْكٍر الضهنه بيَرُسولي اَّللهي   يبيهي ميَن الشُُّخوصي ليلتّيَجارَةي، َوَذليَك َكاَن إيْعَجاُُبُْم   ُشحُّهُ  -َصلهى اَّلله َعَلى َنصي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َكْسَب التّيَجارَةي َوُحبـهُهْم ليلتّيَجارَةي، َومَلْ مَيَْنْع َرُسوُل اَّللهي  ُبّيهي ُصْحبَـتَ  -َصلهى اَّلله َارَتيهي حبي ُه،  َأاَب َبْكٍر ميَن الشُُّخوصي يفي جتي

ْستيْحَساني َرُسولي اَّللهي  يبي َبْكٍر، فـََقْد َكاَن بيُصْحَبتيهي ُمْعَجًبا الي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَضنّيهي ِبَي َا«.  -َصلهى اَّلله  ليلتّيَجارَةي َوإيْعَجابيهي ُبي
 ]الداراني: رجاله ثقات[  يِر ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل اْلَكبِ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعْمريو ْبني اْلَعاصي قَاَل: »بـََعَث إييَله َرُسوُل اَّللهي  -  6242  فـََقاَل: " ُخْذ َعَلْيَك ثيَياَبَك،   -َصلهى اَّلله

ه اْلَبَصَر، مثُه طَْأطََأُه فـََقاَل: " ُتُه، َوُهَو يـَتَـَوضهأُ َفَصعهَد يفي اَلَحَك، مثُه اْئتيني ". قَاَل: فَأَتـَيـْ إييّني ُأرييُد َأْن أَبـَْعَثَك َعَلى َجْيٍش   َوسي
ُ َويـَُغنّيُمَك، َوَأْرَغُب لَ  ، َوَلكينّي  فـَُيَسلّيُمَك اَّلله ًَة ". فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما َأْسَلْمُت ميْن َأْجلي اْلَمالي َك ميَن اْلَمالي رَْغَبًة َصاحلي

، َوَأْن َأُكوَن َمَع َرُسولي اَّللهي  ْساَلمي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْسَلْمُت رَْغَبًة يفي اإْلي ْلَمالي الصهاليحي . فـََقاَل: " اَي َعْمُرو، نَ -َصلهى اَّلله عيمها ابي
 ." »  ليْلَمْرءي الصهاليحي

 النُّوني َواْلَعنْيي.  َأمْحَُد، َوقَاَل: َكَذا يفي النُّْسَخةي: " نَعيمها " بيَنْصبي النُّوني وََكْسري اْلَعنْيي. قَاَل أَبُو ُعبَـْيَدَة: بيَكْسري  َرَواهُ 
ُّ يفي اْلَكبيريي، وَ  َرَواهُ وَ  ْساَلمي َوَأُكوُن َمَع َرُسولي اَّللهي  الطهرَبَايني ، َوقَاَل فييهي: »َوَلكيْن َأْسَلْمُت رَْغَبًة يفي اإْلي ُ َعَلْيهي   -اأْلَْوَسطي َصلهى اَّلله

« ".  -َوَسلهَم  ْلَمالي الصهاليحي ليْلَمْرءي الصهاليحي  فـََقاَل: " نيْعَم، َونيعيمها ابي
ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوهِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ، َوِرَجاُل َأْحَمَد، َوَأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

يّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  6276 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َحَبشي ُ رَْأَسُه يفي -َصلهى اَّلله ْدرًَة َصوهَب اَّلله : " »َمْن َقَطَع سي
 . ْدري احْلََرمي  النهاري« ". يـَْعني ميْن سي

.  َرَواهُ قـُْلُت:  ْدري احْلََرمي  أَبُو َداُوَد َخاَل قـَْوَلُه: ميْن سي
)السلسلة الصحيحة:   رجاله ثقاتإسناده جيد ]اْللباني:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَبِقيَُّة اْْلََحاِديِث ِفي ِكَتاِب اْْلََدِب. #

614 ]) 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6280 َيةي قـُبهٍة ليَرُجٍل ميَن اأْلَْنَصاري فـََقاَل: " َما َهذيهي؟  -َصلهى اَّلله َمره بيبينـْ

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -". قَاُلوا: قـُبهٌة. فـََقاَل النهِبي هي   -: " ُكلُّ بيَناٍء -َصلهى اَّلله َأْكرَبُ ميْن َهَذا فـَُهَو َواَبٌل َعَلى  -َوَأَشاَر بيَيديهي َعَلى رَْأسي
بيهي يـَْوَم اْلقيَياَمةي« ".   َصاحي

 ([ 1874ح الترغيب:  ]اْللباني: صحيح لغيره )صحي َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6290 رََأى ََتَْرًة َغائيَرًة فََأَخَذَها فـََناَوهَلَا َسائياًل فـََقاَل: " َأَما إينهَك  -َصلهى اَّلله

َا أَلَتـَْتَك« ".   َلْو مَلْ َتَُْتي
ِ ْبِن َأْحَمَد، َوُهَو ِثَقٌة َمْأُموٌن.  # ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ه  -  6303 َع النهِبي ْبٍل أَنهُه َسَي ُّ يفي اْلَكبيريي، فـََقاَل: َعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني شي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَرَواُه الطهرَبَايني يـَُقوُل: "   -َصلهى اَّلله
  َتْسَتْكثيُروا بيهي« ". »اقْـَرُءوا اْلُقْرآَن، َواَل تـَْغُلوا فييهي، َواَل جَتُْفوا َعْنُه، َواَل ََتُْكُلوا بيهي، َواَل 

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَسَي ُ   -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " »إينه التُّجهاَر ُهُم اْلُفجهاُر ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، أَلَْيَس َقْد َأَحله اَّلله
ثُوَن   فـََيْكذيبُوَن َوحَيْليُفوَن َوَيََْثُوَن« ". اْلبَـْيَع؟ قَاَل: " بـََلى، َوَلكينـهُهْم حُيَدّي

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَسَي يـَُقوُل: " »إينه اْلُفسهاَق ُهْم َأْهُل النهاري ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما اْلُفسهاُق؟ قَاَل:   -َصلهى اَّلله
ْشُكْرَن، َوإيَذا  وَل اَّللهي، أَلَْيُسوا أُمهَهاتيَنا َوَأَخَواتيَنا، َوَأْزَواَجَنا؟ قَاَل: " بـََلى، َوَلكينـهُهنه إيَذا ُأْعطينَي مَلْ يَ " النّيَساُء ". قَاَل رَُجٌل: اَي َرسُ 

َْن«.   ابـُْتلينَي مَلْ َيْصربي
 َوِرَجاُل اْلَجِميِع ِثَقاٌت، َوَلُه َطِريٌق ِفي اْْلََدِب َأْطَوُل ِمْن َهِذِه.  #

ّي  -  6313 ، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: " »َأْفَضُل اْلُمْؤمينينَي رَُجٌل ََسُْح اْلبَـْيعي ََسُْح   -َصلهى اَّلله
ْقتيَضاءي« ".  َراءي ََسُْح اْلَقَضاءي ََسُْح االي  الشّي

 (: ضعيف[ 1037]الداراني: فيه سليمان بن داوود الشاذكوني، متروك[ ]ضعيف الجامع ) َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َسْلَماَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  6335 ُ إيلَْيهيْم يـَْوَم اْلقيَياَمةي: ُأَشْيميٌط  -َصلهى اَّلله : " »َثاَلثٌَة اَل يـَْنظُُر اَّلله

ُ بيَضاَعَتُه اَل َيْشرَتيي إياله بيَيميينيهي، َواَل يَبييُع إياله بييَ  ٌ، َورَُجٌل َجَعَل اَّلله  ميينيهي« ". زَاٍن، َوَعائيٌل ُمْسَتْكربي
ُ، َوََل ُيَزكِ يِهْم َوَلُهْم عَ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلثَ  # ِغيِر َواْْلَْوَسِط: " »َثََلَثٌة ََل ُيَكلِ ُمُهُم َّللاَّ َذاٌب َأِليٌم« ". َفَذَكُرُه، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل  ِة ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل ِفي الصَّ

ِحيِح.  ([ 1788]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب:  الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َعني اْبني َعبهاٍس قَالَ  -  6337 : " »اْلميْكَياُل ميْكَياُل َأْهلي َمكهَة، َواْلمييَزاُن مييَزاُن  -َصلهى اَّلله

 َأْهلي اْلَمدييَنةي« ". 
ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  6340 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َأنه النهِبي  قَاَل: " »َمْن َغشهَنا فـََلْيَس مينها« ".  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

6344  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن قـَْيسي ْبني َأيبي َغَرزََة قَاَل: »َمره النهِبي ،   -َصلهى اَّلله َب الطهَعامي بيَرُجٍل يَبييُع طََعاًما فـََقاَل: " اَي َصاحي
ْثُل َأْعاَلُه؟ ". فـََقاَل: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللهي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َأْسَفُل َهَذا مي : " َمْن َغشه اْلُمْسليمينَي  -َصلهى اَّلله

ُهْم« ".  نـْ  فـََلْيَس مي
 ]الداراني: رجاله ثقات إَل أنه منقطع اْلسناد[   الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواهُ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6345 لنـهْبلي  : " »َمْن َغشهَنا فـََلْيَس مينها َوَمْن -َصلهى اَّلله رََمااَن ابي
 فـََلْيَس مينها« ". 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َخَرَج َرُسوُل اَّللهي  -  6348 إيىَل السُّوقي فـََرَأى طََعاًما ُمْصرَبًا، فََأْدَخَل   -َصلهى اَّلله

بيهي: " َما مَحََلَك َعَلى َهَذا؟ ". قَا حْلَقّي إينهُه  َيَدُه فييهي، فََأَصاَب طََعاًما َرْطًبا َقْد َأَصابـَْتُه السهَماُء، فـََقاَل ليَصاحي َل: َوالهذيي بـََعَثَك ابي
ٌد. قَاَل: " َأَفاَل  َتاُعوَن َما يـَْعريُفوَن؟ َمْن َغشهَنا فـََلْيَس مينها«  َلطََعاٌم َواحي َدتيهي فـَيَـبـْ َدتيهي َواْلَيابيَس َعَلى حي  ". َعَزْلَت الرهْطَب َعَلى حي

 ([ 1767]اْللباني: حسن لغيره )صحيح الترغيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ه  َوَعْن َسْهلي  -  6356 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْبني َسْعٍد »َأنه النهِبي  َنَى َعْن بـَْيعي اْلَغَرري«.  -َصلهى اَّلله
؛ # ِحيِح َخََل ِإْسَماِعيَل ْبَن َأِبي اْلَحَكِم الثََّقِفيَّ ]الداراني:  َوثََّقُه َأُبو َحاِتٍم، َوَلْم َيَتَكلَّْم ِفيِه َأَحٌد. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 إسناده صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ى َرُسوُل اَّللهي َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ قَاَل: »نََ  -  6363 ،   -َصلهى اَّلله ، َوَنَى َعني اللهْمسي َعني اجْلََلبي َواجْلََنبي

يهي«.  ْطَبةي َأخي يهي، َأْو خَيُْطَب َعَلى خي َتاَع الرهُجُل َعَلى بـَْيعي َأخي ، َوَنَى َأْن يـَبـْ  َوالنهْجشي َمَع اْلبَـْيعي
ْنُه: " »اَل َجَلَب، َواَل َجَنَب« ". قـُْلُت: َرَوى أَبُو َدا  ُوَد، َوَغرْيُُه مي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات إَل انه منقطع[  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -  6381 ْعُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُسْفَياَن ْبني َوْهٍب قَاَل: »َسَي َهى َعني اْلُمَزاَيَدةي«. -َصلهى اَّلله  يـَنـْ

 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي قَاَل: »َنَااَن َرُسوُل اَّللهي   -  6390 َعْن َصْوَمنْيي، َوَعْن َصاَلَتنْيي، َوَعْن ليَباَسنْيي، َوَعْن  -َصلهى اَّلله

َعَتنْيي. فََأمها الصهْوَماُن: فـَيَـْوُم اْلفيْطري وَ  : َفَصاَلٌة بـَْعَد اْلَغَداةي َحَّته  َمْطَعَمنْيي، َوَعْن نيَكاَحنْيي، َوَعْن بـَيـْ يـَْوُم اأْلَْضَحى. َوَأمها الصهاَلَتني
َ يفي ثـَْوبٍ  : فََأْن حَيَْتِبي ٍد، َواَل َيُكوُن َبنْيَ َعْورَتيهي َوَبنْيَ  َتْطُلَع الشهْمُس، َوَصاَلٌة بـَْعَد اْلَعْصري َحَّته تـَْغُرَب الشهْمُس. َوَأمها اللّيَباَساني  َواحي

يَحٌة، وَ ا َماليهي َوميَييُنُه َصحي : فََأْن َيَُْكَل بيشي : فـَيَـُقوُل لسهَماءي َشْيٌء فـَُتْدَعى تيْلَك السهمهاُء. َوَأمها اْلَمْطَعَماني َعاني َيَُْكَل ُمتهكيًئا. َوَأمها اْلبَـيـْ
: فَنيَكاُح الْ  ، َوأَبييُع َلَك. َوَأمها النّيَكاَحاني  َبغييّي َونيَكاٌح َعَلى اخْلَاَلةي َواْلَعمهةي«.الرهُجُل: تَبييُع يلي

، َومَلْ َأرَُه يفي الصُّْغَرى.   قـُْلُت: َعَزاُه يفي اأْلَْطَرافي إيىَل النهَسائييّي
ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُّ يفي اْلَكبيريي، َعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َغْنٍم، َعْن َتَييٍم الدهارييّي أَنهُه َكاَن يـُْهديي، َفذََكرَ  َرَواهُ وَ  -  6403 ْختيَصاٍر إياله أَنهُه  الطهرَبَايني ََنَْوُه ابي
َراُؤَها َوَثَنـَُها« ".   قَاَل: " »إينهُه َحَراٌم شي

 َوِإْسَناُدُه ُمتَِّصٌل َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعاميري ْبني رَبييَعَة َعْن أَبييهي »َأنه رَُجاًل ميْن ثَقييٍف يَُكَنه َأاَب َتَهاٍم َأْهَدى ليَرُسولي اَّللهي  -  6407   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -رَاوييََة ََخٍْر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َا َقْد ُحرّيَمْت اَي َأاَب َتَهاٍم ". فـََقاَل َلُه: اَي َرُسوَل اَّللهي، فََأْستَـْنفيُق  -َصلهى اَّلله : " إينه
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َثَنَـَها؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   : " إينه الهذيي َحرهَم ُشْرَُبَا َحرهَم َثَنَـَها« ". -َصلهى اَّلله

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #  ]الداراني: إسناده جيد[  ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني احْلََسني َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6410  َنَى َعني اخْلَْمري، َوَحرهَم َثَنَـَها. -َصلهى اَّلله

   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
لهذيي َحرهَم ُشْرَُبَا َحرهَم  َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َلمها نـََزَل حَتْريمُي اخْلَْمري قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَل نَبييُع؟ قَاَل: " إينه ا -  6413

َعَها« ".   بـَيـْ
 ]الداراني: إسناد حسن من أجل شريك[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه  -  6440 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه النهِبي فََأْرَسَل َمَواليَيُه َأْن اْحَتَجَم، َوَأنه احْلَجهاَم َشَكا إيلَْيهي َضرييبَـَتُه،  -َصلهى اَّلله
 خُيَفّيُفوا َعْنُه َضرييبَـَتُه«. 

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ُ َعَلْيهي  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه رَُجاًل َجاَء إيىَل َرُسولي اَّللهي   -  6468 فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َسعّيْر لََنا. فـََقاَل: "   -َوَسلهَم َصلهى اَّلله
ُ يـَْرَفُع َوخيَْ  فيُض، َوإييّني أَلَْرُجو َأْن أَْلَقى اَّللهَ َولَْيَسْت  َبْل َأْدُعو اَّللهَ ". مثُه َجاَءُه رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي َسعّيْر لََنا. فـََقاَل: " َبلي اَّلله

 َحٍد عيْنديي ُمْظَلَمٌة«. أليَ 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6474 اْخرَتْ " مثُه قَاَل: " َهَكَذا  اَبَيَع رَُجاًل، مثُه قَاَل َلُه: "  -َصلهى اَّلله
 اْلبَـْيُع«. 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي  -  6485 ُتْطَعَم، َواَل ُصوٌف َعَلى َظْهٍر،  َأْن تـَُباَع َثََرٌة َحَّته  -َصلهى اَّلله

 َواَل َلََبٌ يفي َضرٍْع«. 
. يحي  قـُْلُت: النـهْهُي َعْن بـَْيعي الثهَمَرةي يفي الصهحي

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي  -  6488  َعْن بـَْيعي الثهَمَرةي َحَّته ُتْطَعَم«. -َصلهى اَّلله
 َويفي ريَوايٍَة: »َنَى َعْن بـَْيعي التهْمري َحَّته يـَْبُدَو َصاَلُحُه«. -  6489

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِمْن ُطُرٍق، َوِرَجاُل َبْعِضَها ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6490  َها« ". : " »اَل تَبييُعوا الثهَمَرَة َحَّته يـَْبُدَو َصاَلحُ -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي  -  6497 َيْكَرُه   عيْكريَمةُ َعني اْلُمَحاقـََلةي َواْلُمَزابـََنةي«. وََكاَن  -َصلهى اَّلله

. يلي  بـَْيَع اْلَفصي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ََسَُرَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6500  السهنَـَتنْيي«. َنَى َعْن بـَْيعي  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده منقطع والحديث صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

اهيلييهةي فـََوَفَد إيىَل َأيبي َبْكٍر يفي  »َوَعْن أَبـَْيَض ْبني مَحهاٍل أَنهُه َأْسَلَم َعَلى َثاَلثَةي نـََفٍر إيْخَوٍة ميْن كيْنَدَة َكانُوا َعبييًدا َلُه يفي اجلَْ  -  6513
ْنُه َأْن يـُْعتيَق رَقـََبَة ا اَلفَتيهي َفَدَعا أَبُو َبْكٍر اْبَن مَحهاٍل َفطََلَب مي تهٍة ميْن ُعُلوجي  خي ْنُه إيْخَوَتُه الهذييَن حُيَاريُب بيسي لهذيي خَيُْدُمُه، َوَيْشرَتيَي مي

يهةي، فـََفَعَل َذليَك أَبـَْيُض ْبُن مَحهاٍل، فََأْعَتَق الهذييَن َكانُوا َمَعُه َوَأَخَذ َمَكاَن إيْخَوتي  تهًة ميْن ُعُلوجي َسِبْي اْلَقادي َسِبْي اْلَقاديسي يهةي قَاَل:  هي سي سي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي وََكاَنْت ويفَاَدُة أَبـَْيَض ْبني مَحهاٍل إيىَل َأيبي َبْكٍر َأنه اْلُعمهاَل انـْتَـَقُضوا َعَلْيهيْم َلمها قُبيَض َرُسوُل  فييَما    -َصلهى اَّلله

حْلَُللي السهْبعينَي، فََأقـَره َذليَك أَبُو َبْكٍر َعَلى َما َوَضَعُه َرُسوُل اَّللهي    - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َصاََلَ أَبـَْيُض ْبُن مَحهاٍل َرُسوَل اَّللهي  ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -  َحَّته َماَت أَبُو َبْكٍر فـََلمها َماَت أَبُو َبْكٍر انـْتَـَقَض َذليَك َوَصاَر َعَلى الصهَدَقةي«. -َصلهى اَّلله

 : اْلُمَصاحَلَُة َعَلى احْلَُللي فـََقْط َرَواَها أَبُو َداُوَد. قـُْلتُ 
 ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ه اَّللهي  -  6526 َلى َأنه َنِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي لَيـْ قَاَل: »َمني اْشرَتَى اَنَقًة ُمَصرهاًة، فَإيْن َكريَهَها فـَْلرَيُدهَها، َوَصاًعا  -َصلهى اَّلله
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 ميْن ََتٍْر«. 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُشَرْيٍح قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6538 ُ َعثْـَرَتُه يـَْوَم  -َصلهى اَّلله ًعا َأقَاَلُه اَّلله : »َمْن َأقَاَل َأَخاُه بـَيـْ
 اْلقيَياَمةي«.

 ْلرساله وله شواهد صحيحة[ ]الداراني: إسناده ضعيف   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َ َرُسوُل اَّللهي  -  6551 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »ُأِتي ، فـََقاَل: " َأَّنه َلُكْم َهَذا التهْمُر؟ ". قَاُلوا:   -َصلهى اَّلله ني بيَتْمري الرهايه

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َكاَن عيْنَداَن ََتُْر بـَْعٍل، فَبيْعَناُه َصاَعنْيي بيَصاٍع، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  بيهي«. -َصلهى اَّلله  : " رُدهُه َعَلى َصاحي
وُه َعَلى َصاِحِبِه، َفِبيُعوُه ِبَعْيٍن، ُثمَّ اْبَتاُعوا التَّْمرَ َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطَّ  #  ]الداراني: إسناده جيد[   َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  ".َبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " ُردُّ

لتهْمري بيَفْضٍل يًَدا -  6556 بيَيٍد؟ فـََقاَل: »َقْد ُكنها َعَلى   َوَعْن َأيبي الزَُّبرْيي اْلَمكّييّي قَاَل: َسأَْلُت َجابيَر ْبَن َعْبدي اَّللهي، َعني احلْيْنطَةي ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْهدي َرُسولي اَّللهي  ًدا َفاَل َخرْيَ َنْشرَتيي الصهاَع احلْيْنطََة بي  -َصلهى اَّلله تّي آُصٍع ميْن ََتٍْر َيًدا بيَيٍد. فَإيْن َكاَن نـَْوًعا َواحي سي

ْثاًل مبييْثٍل«.   فييهي إياله مي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف وهو صحيح بشواهده[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6557 ْلفيضهةي، -َصلهى اَّلله ، َواْلفيضهُة ابي لذهَهبي : »الذهَهُب ابي
ْثاًل مبييْثٍل، َفَمنْ  ْلميْلحي مي ْلُح ابي لشهعيريي، َواْلمي حلْيْنطَةي، َوالشهعيرُي ابي  زَاَد، َواْزَداَد، فـََقْد َأْرََب ". قييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، فَإينه  َواحلْيْنطَُة ابي

َب ََتْريَك َيْشرَتيي َصاًعا بيَصاَعنْيي. فََأْرَسَل إيلَْيهي، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، ََتْريي َكَذا وََكَذا اَل َيَْ  ُخُذوُه إياله َأْن َأزييَدُهْم. فـََقاَل  َصاحي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َرُسوُل اَّللهي   : " اَل تـَْفَعْل«. -َصلهى اَّلله

ْختيَصاٍر.  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ْعُت َأاَب  -  6558 يَنارَْيني، فـََقاَل أَبُو ُأَسْيٍد،  َوَعْن َأيبي الزَُّبرْيي اْلَمكّييّي قَاَل: »َسَي لدّي يَناري ابي لدّي ُأَسْيٍد السهاَعدييه، َواْبَن َعبهاٍس يـُْفيتي ابي
ُ َعَلْيهي  -َوَأْغَلَظ َلُه اْلَقْوَل، فـََقاَل اْبُن َعبهاٍس: َما ُكْنُت َأُظنُّ َأنه َأَحًدا يـَْعريُف قـََراَبيتي ميْن َرُسولي اَّللهي  يـَُقوُل يلي   -َوَسلهَم  َصلهى اَّلله

ْثَل َهَذا اَي َأاَب ُأَسْيٍد، فـََقاَل أَبُو ُأَسْيٍد: َأْشَهُد َلَسميْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مي يَناري،   -َصلهى اَّلله لدّي يَناُر ابي يـَُقوُل: " الدّي
ْنطٍَة بيَصاعي  ، َوَصاُع حي ْرَهمي لدّي ْرَهُم ابي ْنطٍَة، َوَصاُع َشعيرٍي بيَصاعي َشعيرٍي، َوَصاُع ميْلٍح بيَصاعي ميْلٍح، اَل َفْضَل َبنْيَ َشْيٍء ميْن َذليَك  َوالدّي حي

." 
ًئا«.   فـََقاَل اْبُن َعبهاٍس: َهَذا َشْيٌء ُكْنُت َأُقولُُه بيَرْأييي، َومَلْ َأَْسَْع فييهي َشيـْ

 ]الداراني: إسناده ضعيف ْلنقطاعه[  ْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوإِ  #
لذهَهبي َوْزاًن بيَوْزٍن، َفَمْن زَاَد َواْستَـَزاَد، فـََقْد َأْرََب ".  -  6567  َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »الذهَهُب ابي

ُ َعَلْيهي وَ  -َواَّللهي َما َكَذَب اْبُن ُعَمَر َعَلى َرُسولي اَّللهي   «. -َسلهَم َصلهى اَّلله
# .  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن، َوِفي َبْعِضِهْم َكََلٌم ََل َيُضرُّ

ه  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  -  6572 ُ َعَلْيهي   -َأنه النهِبي  َصلهى اَّلله
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ْثُل َذليَك« ".  -َوَسلهَم  ْرُك مي ُعوَن اَباًب، َوالشّي  قَاَل: " »الرّياَب َسبـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْثُل َذليَك.  َرَواهُ وَ  ْرُك مي ْختيَصاٍر: َوالشّي  اْبُن َماَجْه ابي

ّي  -  6581 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َمْسُعوٍد، َعني النهِبي َفذََكَر َحدييثًا، َوقَاَل فييهي: " »َما َظَهَر يفي قـَْوٍم الزّياَن، َوالرّياَب   -َصلهى اَّلله
هيْم عيَقاَب اَّللهي« ". إياله َأَحلُّوا  َنـُْفسي  ِبي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. #
ّي  -  6582 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َمْسُعوٍد، َعني النهِبي  َوالزّياَن، َواخْلَْمُر« ".قَاَل: " »َبنْيَ َيَديي السهاَعةي َيْظَهُر الرّياَب،  -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن رَافيعي ْبني َخدييٍج قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي  -  6602 َا  َعني  -َصلهى اَّلله اْلُمَحاقـََلةي، َواْلُمَزابـََنةي، َوقَاَل: " إيّنه

 َذَهٍب َأْو فيضهٍة« ". يـَْزرَُع َثاَلثٌَة: رَُجٌل َلُه َأْرٌض فـَيَـْزرَُعَها، َورَُجٌل ُمنيَح َأْرًضا فـَُهَو يـَْزرَُع، َورَُجٌل اْسَتْكَرى َأْرًضا بي 
َياقي  يحي بيَغرْيي َهَذا السّي  . قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6626 َها، فـََقاُلوا: َعَلْيهي َدْيٌن، فـََقاَل  -َصلهى اَّلله َ ِبييَنازٍَة، فـََقاَم ُيَصلّيي َعَليـْ ُأِتي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  ُنُه، َفَصلّي َعَلْيهي. فـََقاَم  -َصلهى اَّلله بيُكْم، َفَصلُّوا َعَلْيهي ". فـََقاَل رَُجٌل: َعَليه َديـْ : " اْنطَليُقوا بيَصاحي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - اَّللهي َرُسولُ   َفَصله َعَلْيهي«.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْهلي ْبني ُحنَـْيٍف »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6634 ُبُه قَاَل: " َأوهُل َما يـُْهَراُق َدُم ال -َصلهى اَّلله شههييدي يـُْغَفُر َلُه َذنـْ

 ُكلُُّه إياله الدهْيَن« ". 
ِحيِح. #  ([ 2578]اْللباني: حسن )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َوَعنْ  -  6654 ، َعْن أَبييهي قَاَل: »َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َمْيُموٍن اْلُكْردييّي َا رَُجٍل تـََزوهَج اْمَرَأًة   -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " َأميُّ
َها   هي َأْن يـَُؤدّيَي إيلَيـْ َها َحقهَها َلقيَي اَّللهَ يـَْوَم اْلقيَياَمةي  َعَلى َما َقله َمَن اْلَمْهري، َأْو َكثـَُر لَْيَس يفي نـَْفسي َحقهَها َخَدَعَها، َفَماَت َومَلْ يـَُؤدّي إيلَيـْ

بيهي َحقهُه َأَخَذ َماَلُه، َفَماتَ  َا رَُجٍل اْسَتَداَن َديـًْنا اَل يُرييُد َأْن يـَُؤدّيَي إيىَل َصاحي َنُه  َوُهَو زَاٍن. َوَأميُّ َلقيَي اَّللهَ َوُهَو َساريٌق« َومَلْ يـَُؤدّي إيلَْيهي َديـْ
." 
ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوالصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي اْلَيَسري قَاَل: »َأْشَهُد َعَلى َرُسولي اَّللهي  -  6670 ْعُتُه يـَُقوُل: " إينه َأوهَل النهاسي َيْسَتظيلُّ   -َصلهى اَّلله َلَسمي
َا َيْطلُ  ًئا، َأْو َتَصدهَق َعَلْيهي مبي ًرا َحَّته جيَيَد َشيـْ ُبُه، يـَُقوُل: َما يلي َعَلْيَك َصَدَقٌة اْبتيغَاَء َوْجهي  يفي ظيلّي اَّللهي يـَْوَم اْلقيَياَمةي َلَرُجٌل أَْنَظَر ُمْعسي

يَفَتُه« ". اَّللهي َوخيَْ   ريُق َصحي
 . يحي َغرْيُ َهَذا احْلَدييثي َيبي اْلَيَسري يفي الصهحي  قـُْلُت: ألي

 ([ 123)المتجر الرابح:  إسناده َل بأس به]الدمياطي:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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ه  -  6673 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي قـََتاَدَة، َوَجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي »َأنه النهِبي ُ ميْن ُكَربي   -َصلهى اَّلله َيُه اَّلله قَاَل: " َمْن َسرهُه َأْن يـُْنجي
ًرا« ".  هي فـَْليـُْنظيْر ُمْعسي  يـَْومي اْلقيَياَمةي، َوَأْن يُظيلهُه حَتَْت َعْرشي

ِحيِح.َرَوا #  ]الداراني: صحيح لغيره[  ُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
: اَي َجابيُر، إييّني َأرَايني أَ  -  6680 وهَل َمْقُتوٍل يـُْقَتُل َغًدا ميْن َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: »َحَضَر قيَتاُل ُأُحٍد َفَدَعايني َأيبي فـََقاَل يلي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْصَحابي حُمَمهٍد  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعَليه ميْنَك َغرْيَ نـَْفسي َرُسولي اَّللهي  ، َوإييّني اَل َأدَُع َأَحًدا َأَعزه -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله
، َفَكاَن َأوهَل قَتييٍل ميْن َأْصَحا - ُ َعَلْيهي   -بي حُمَمهٍد َوَعَليه َدْيٌن، َوَلَك َأَخَواٌت، فَاْستَـْوصي ُبيينه َخرْيًا، َواْقضي َعنّي َدْيني َصلهى اَّلله

تهةي َأْشُهٍر َكهَ  - َوَسلهمَ  ْنُه َشْيٌء، فَاْسَتْخَرْجُتُه بـَْعَد سي ي مي ََكاٍن يفي نـَْفسي ُتُه، َوآَخَر يفي َقرْبٍ. َفَكاَن مبي ئَـَتُه  َفَدفـَنـْ ُتُه إياله َهيـْ َئتيهي يـَْوَم َدفـَنـْ يـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -عيْنَد ُأُذنيهي، فـََلمها رََجْعَنا إيىَل اْلَمدييَنةي قييَل ليَرُسولي اَّللهي  : إينه َغريميًا ليَعْبدي اَّللهي َقْد َأَلَه َعَلى َجابيٍر. َفَجاَء  -لهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  ْئ بـَْعًضا إيىَل َتَْ   -َصلهى اَّلله ي َبنْيَ َيَدْي َأيبي َبْكٍر، َوُعَمَر، فـََقاَل: " ُخْذ بـَْعًضا، َوأَْنسي ري َعاٍم قَابيٍل  مَيْشي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -". فََأََب الرهُجُل، فََأْغَلَظ َلُه ُعَمُر َوقَاَل: َأرَاَك يـَُقوُل َلَك َرُسوُل اَّللهي  ْئ بـَْعًضا فـََتْأََب؟!    -َصلهى اَّلله ُخْذ بـَْعًضا َوأَْنسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  بي احْلَقّي َمَقاٌل ". قَاَل: َفطَاَف َرُسوُل اَّللهي   : "-َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي  -َمْه اَي ُعَمُر، ليَصاحي َصلهى اَّلله
، مثُه قَاَل: " َأْعطي الهذيي َلُه َتمًّا َوافيًيا، َوإيَذا َصَرْمَت فََأْعليْمني ". قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي  -َوَسلهَم  اَك إياله َقْد  ، َما َأرَ يفي النهْخلي

. فـََفَرْشُت َلُه يفي َعرييٍش لََنا َوَعَمْدُت إيىَل َعْنٍز لََنا َفَذحبَْ  تـَُها فَاْنطََلَق أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر يـَُردهاني َعْنُه  َأْدرََكْتَك اْلَقائيَلُة عيْنَداَن َسائيَر اْليَـْومي
ْنُه، فـََلمها قـَُرَب لييَـْنطَليَق َأْخَرَجتي اْمَرَأِتي    - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ   -النهاَس فـََلمها قَاَم َرُسوُل اَّللهي  قـَرهْبُت إيلَْيهي الطهَعاَم فََأَصاَب مي

ُ َعَلْيهي  -َرُسوُل اَّللهي   ؟ فـََقالَ رَْأَسَها َوَوْجَهَها ميَن اخلْيْدري فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللهي، أََتْذَهُب َوَما َتْدُعو لََنا َأْو َلمها َتْدُعو لََنا َصلهى اَّلله
ي َكاَن َلُه َتمًّا َوافيًيا َوَفَضَل : " َأاَل َأرَاَها إياله َكيّيَسًة َأْو َأْكَيَس ميْنَك ". َفَدَعا لََنا، مثُه اْنَصَرَف. فـََلمها َصَرْمُت َقَضْيُت الهذي -َوَسلهَم 

َعُة َأْوُسٍق فَأَتـَْيُت َرسُ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وَل اَّللهي لََنا َسبـْ ُتُه فـََقاَل: " ادُْع يلي ُعَمَر ْبَن اخْلَطهابي ". َفَجاَء ُعَمُر فـََقاَل   -َصلهى اَّلله ثـْ َفَحده
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  تـَُقوُل: َسْلُه إيْن َسأَْلُتُه، َلَقْد َعليْمُت َأنه   : " َسْلُه " فـََقاَل: َواَّللهي اَي َرُسوَل اَّللهي َلْواَل أَنهكَ -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َصَلَواتي َرُسولي اَّللهي  ثـُْتُه. فـََلمها  -َصلهى اَّلله ، َفَحده َوَدَعَواتيهي ُمَبارََكٌة فييَها ُمْسَتَجاٌب هَلَا. مثُه َأقْـَبَل َعَليه ُعَمُر َفَسأََلني
َ ُعَمُر اخلْي  ، َفَجاَء َذليَك الَويلي رهُجُل َيْطُلُب اْلَفرييَضَة اَلَفَة َوفـََرَض اْلَفَرائيَض َوَدوهَن الدهَواوييَن َوَعرهَف اْلُعَرفَاَء َعرهَفني َعَلى َأْصَحايبي

َْصَحابيهي َفَكلهْمُتُه، فـََقاَل: َما َتْذُكُر َما صَ  َنَع يفي َدْيني َعْبدي اَّللهي. فـََلْم َأَزْل ُأَكلّيُمُه َحَّته َأحْلََقُه  فـََقصهَر بيهي ُعَمُر َعمها َكاَن يـَْفريُض ألي
ْصَحابيهي«.  ِبَي

ْختيَصاٍر.  يحي َوَغرْييهي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
َمِة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَرَواُه ِمْن َطِريٍق آَخَر َنْحَو ِرَواَيِة أَ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  ْحَمَد اْلُمَتَقدِ 

، َعْن َجابيٍر قَاَل: »َكاَن ليَرُجٍل َعَليه َعْجَوٌة فـََلْم َيُكنْ  -  6681 يحي ُتُه  َوَرَواُه أَْيًضا إبييْسَناٍد ريَجالُُه ريَجاُل الصهحي  يفي َْنْليي َوفَاٌء فَأَتـَيـْ
ه  َر َعنّي َأْو َيَُْخَذ حبييَسابي َذليَك، فَأَتـَْيُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َفَكلهْمُتُه فََأََب َأْن َيَُخّي َفذََكْرُت َذليَك َلُه فَأََتى ُهَو َوُعَمُر،  -َصلهى اَّلله

ْر َعْنُه ". فََأََب َفَكاَد ُعَمُر َأْن يـَْبطيَش بيهي، فـََقالَ  ُّ َفَكلهَمُه، فـََقاَل: " اَي ُفاَلُن، ُخْذ ميْن َجابيٍر، َوَأخّي ُ َعَلْيهي َوَسله  - النهِبي -َم  َصلهى اَّلله
َابيٍر: " اْذَهْب بيَنا إيىَل َْنْليَك ". فَاْنطََلْقُت بيَرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -  : " اَي ُعَمُر َمْه؛ ُهَو َحقُُّه ". مثُه قَاَل جلي َحَّته   -َصلهى اَّلله

َها، مثُه قَاَل: " اَي َجابيُر،  ُتُه ََتَْرُه،  َدَخَل النهْخَل َفَجَعَل يـَْنظُُر يفي رُُءوسي إيَذا َجدهْدَت َْنَْلَك فََأْعليْمني " قَاَل: َفَصَرْمُت َْنْليي َوَوفـهيـْ
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 َوبَقيَي يلي َعَشَرُة َأْوُسٍق، َأْو ََخَْسَة َعَشَر َوْسًقا«. َفذََكَر احْلَدييَث. 
ه  -  6688 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َأيبي ُسْفَياَن قَاَل: »َجاَء يـَُهودييٌّ يـَتَـَقاَضى النهِبي ّي   -َصلهى اَّلله   -ََتًْرا، فََأْغَلَظ ليلنهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله   -فـََهمه بيهي َأْصَحابُُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله ُ -ى اَّلله ُ  -: " َما َقدهَس اَّلله أُمهًة  -َأْو يـَْرَحُم اَّلله
ُهْم َحقهُه َغرْيَ ُمتَـْعَتٍع ". مثُه َأْرَسَل إيىَل َخْولََة بيْنتي َحكييٍم، فَاْستَـْقَرضَ  نـْ ُّ اَل َيَُْخُذوَن ليلضهعييفي مي   -  َها ََتًْرا، فـََقَضاُه، مثُه قَاَل النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ًا«-َصلهى اَّلله  ". : " َكَذليَك يـَْفَعُل عيَباُد اَّللهي اْلُموُفوَن، َأَما إينهُه َقْد َكاَن عيْنَداَن ََتٌْر، َوَلكينهُه َقْد َكاَن َغربي
ِحيِح. #  سناده ضعيف[ ]الداراني: إ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

6689  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي مُحَْيٍد السهاعيدييّي قَاَل: »اْسَتْسَلَف النهِبي ميْن رَُجٍل ََتَْر َلْوٍن فـََلمها َجاَءُه يـَتَـَقاَضاُه   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َيَك ".  -َصلهى اَّلله : " لَْيَس عيْنَداَن اْليَـْوَم ميْن َشْيٍء فـََلْو َتََخهْرَت َعنها َحَّته َيَْتييَـَنا َشْيٌء فَنيْقضي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -! فـََتَذمهَر لَُه ُعَمُر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي فـََقاَل الرهُجُل: َواَغْدرَاهْ  بي احْلَقّي  -َصلهى اَّلله : " َدْعُه اَي ُعَمُر، فَإينه ليَصاحي
، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما عيْنديي إياله ََتُْر  َمَقااًل. اْنطَليْق إيىَل َخْوَلَة بيْنتي َحكييٍم اأْلَْنَصارييهةي، فَاْلَتميُسوا عيْنَدَها ََتًْرا ". فَاْنطََلُقوا

ريٍَة فََأْخرَبَ َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َذخي ُ  -فـََقاَل: " ُخُذوا فَاْقُضوا ". فـََلمها َقَضْوُه َأقْـَبَل إيىَل َرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله
ُّ فـَقَ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَل: " َأْستَـْوفـَْيَت؟ " قَاَل: نـََعْم َقْد َأْوفـَْيَت َوَأطَْبَت. فـََقاَل النهِبي َياَر عيَبادي  -َصلهى اَّلله : " إينه خي

 اَّللهي ميْن َهذيهي اأْلُمهةي اْلُمطَيّيُبوَن« ".
ِحيِح، َوَرَوى اْلَبزَّاُر َبْعَضُه، َوَقاَل فِ  # ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  ي آِخرِِه، َفَذَكَر اْلَحِديَث.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوالصَّ

6690  -  ُّ ميْن رَُجٍل ميَن اأْلَْنَصاري َأْربَعينَي َصاًعا فَاْحَتاَج   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »اْسَتْسَلَف النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اأْلَْنَصارييُّ، فََأَتُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  : " َما َجاَءاَن َشْيٌء بـَْعُد ". فـََقاَل الرهُجُل، َوَأرَاَد َأْن يـََتَكلهَم،  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َلفيهي : " اَل تـَُقْل إياله َخرْيًا، فََأاَن َخرْيُ َمْن َتَسلهَف ". فََأْعطَاُه َأْربَعينَي َفْضاًل، َوَأْربَعينَي ليسَ -َصلهى اَّلله
 فََأْعطَاُه َثَانينَي«. 

ِحيِح َخََل َشْيَخ اْلَبزَّاِر، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: ضعيف فيه عنعنة اين جريج[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6703 : " َأدّي اأْلََمانََة إيىَل َمني ائْـَتَمَنَك، َواَل خَتُْن َمْن  -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

 َخاَنَك« ". 
ِغيِر، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوالصَّ

ُّ َأْن تـَقْ  -  6722 َها ]فََأَمَرَها النهِبي َا َعَليـْ  بَـَلَها[. َوَعْن أُمّي َسَلَمَة َأنه اْمَرَأًة َوَهَبْت هَلَا ريْجَل َشاٍة ُتُصدّيَق ُبي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي   -  6724 لشهْيءي إيىَل النهِبي َعُثني ابي ّي يفي اْلَكبيريي: »َكاَنْت ُأْخيتي تـَبـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَلُه عيْنَد َأمْحََد أَْيًضا، َوالطهرَبَايني   -َصلهى اَّلله
 .» ُه فـَيَـْقبَـُلُه مينّي  ُتْطريفُُه إيايه

ِحيِح. #  ده صحيح[ ]الداراني: إسنا َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس »َأنه َأْعَرابييًّا َوَهَب ليَرُسولي اَّللهي  -  6730 يَت؟ "   -َصلهى اَّلله َها، قَاَل: " َأَرضي َبًة فََأًَثبَُه َعَليـْ هي

يَت؟ " قَاَل: نـََعْم. قَاَل: فـََقاَل َرسُ  يَت؟ ". قَاَل: اَل. فـََزاَدُه. قَاَل: " َأَرضي ُ   -وُل اَّللهي قَاَل: اَل. فـََزاَدُه. قَاَل: " َأَرضي َصلهى اَّلله
« ". " َلَقْد مَهَْمُت َأْن اَل َأُتهي   َعَلْيهي َوَسلهَم: ، َأْو ثـََقفييٍّ ، َأْو أَْنَصارييٍّ يٍّ َبًة إياله ميْن قـَُرشي  َب هي
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ِحيِح.َل: َوَهَب َناَقةا، َفَأَثاَبُه َعَلْيَها. َوِرَجاُل أَ َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوَقاَل: ِإنَّ َأْعَراِبيًّا َأْهَدى َبَدَل "َوَهَب"، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَقا #  ْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
 ]الداراني: الحديث صحيح لغيره[ 

َارًا، وََكاَن يـُْهديي ليَرُسولي اَّللهي  -  6731 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه رَُجاًل َكاَن يـَُلقهُب محي اْلُعكهَة ميَن   -َصلهى اَّلله
بـَُها يـَتَـَقاَضاُه َجاَء بيهي إيىَل َرُسولي اَّللهي  السهْمني، َواْلُعكهةَ  ، فَإيَذا َجاَء َصاحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ميَن اْلَعَسلي فـَيَـُقوُل: اَي َرُسوَل   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي، َأْعطي َهَذا َثََن َمَتاعيهي. َفَما يَزييُد َرُسوُل اَّللهي    َعَلى َأْن يـَتَـَبسهَم َوَيَُْمَر بيهي فـَيـُْعَطى«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن عيَياضي ْبني َعْبدي اَّللهي، َعْن أَبييهي قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  -  6734 َأْهَدى َلُه رَُجٌل ُعكهًة ميْن   -َصلهى اَّلله
. َفَحَماُه، وََكَتَب َلُه كيَتااًب«.  ْعِبي  َعَسٍل فـََقبيَلَها، َوقَاَل: اْحمي شي

ِحيِح. #  بن عياض فهو على شرط ابن حبان[  ]الداراني: رجاله ثقات خَل عبد هللا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُّ اَّللهي  -  6739 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنٍس قَاَل: »َلمها َدَعا َنِبي نَـُهَما قَاَل َلُه  ُموَسى  -َصلهى اَّلله َبُه إيىَل اأْلََجلي الهذيي َكاَن بـَيـْ َصاحي

َبااًل َعَلى اْلَماءي فـَلَ  َا فـََلَك َوَلُدَها. قَاَل: فـََعَمَد فـََوَضَع حي ُبُه: ُكلُّ َشاٍة َوَلَدْت َعَلى َغرْيي َلْوني مها رََأتي احلْيَباَل َفزيَعْت، َفَجاَلْت  َصاحي
ْواَلديهينه َذليَك اْلَعاَم«.َجْوَلًة، فـََوَلْدَن ُكلُّ  َدًة، َفَذَهَب ِبَي  ُهنه بـُْرقًا إياله َشاًة َواحي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -  6743 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي َأنه النهِبي  قَاَل: »َهَدااَي اأْلَُمَراءي ُغُلوٌل«.  -َصلهى اَّلله

 حسن[  ]الداراني: إسناده ضعيف، وهو في الكبير من حديث ابن عباس بإسناد َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َزاٍم قَاَل: َكاَن حُمَمهٌد َأَحبه رَُجٍل إييَله ميَن النهاسي يفي اجْلَاهي  -  6747 لييهةي، فـََلمها تـَنَـبهَأ َوَخَرَج  َعْن عيَراكي ْبني َماليٍك »َأنه َحكييَم ْبَن حي

َم  َزاٍم اْلَمْوسي نَي دييَنارًا لييـُْهدييـََها  فـََوَجَد ُحلهةً  -َوُهَو َكافيٌر  -إيىَل اْلَمدييَنةي َشهيَد َحكييُم ْبُن حي َْمسي  ليذيي يـََزٍن تـَُباُع، فَاْشرَتَاَها ِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ليَرُسولي اَّللهي  ُتُه قَالَ  -َصلهى اَّلله بـْ َها َهدييهًة؛ فََأََب، قَاَل ُعبَـْيُد اَّللهي: َحسي َا َعَلْيهي اْلَمدييَنَة، فََأرَاَدُه َعَلى قـَْبضي :  فـََقديَم ُبي

نَي َأََب  ُتُه حي لثهَمني ". فََأْعطَيـْ ْئَت َأَخْذاَنَها ابي ًئا ميَن اْلُمْشريكينَي، َوَلكيْن إيْن شي   َعَليه اهْلَدييهَة«." إيانه اَل نـَْقَبُل َشيـْ
ُّ يفي اْلَكبيريي َوزَاَد: »فـََلبيَسَها فـََرأَيـْتـَُها َعَلْيهي َعَلى الْ  َرَواهُ  ْنُه فييَها يـَْوَمئيٍذ. مثُه َأْعطَاَها  َأمْحَُد، َوالطهرَبَايني ًئا َأَحَسَن مي ْنرَبي فـََلْم َأَر َشيـْ مي

َعْم َواَّللهي أَلَاَن َخرْيٌ ميْن ذيي يـََزٍن،  ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد فـََرآَها َحكييٌم َعَلى ُأَساَمَة، فـََقاَل: اَي ُأَساَمُة، أَْنَت تـَْلبيَس ُحلهَة ذيي يـََزٍن؟ قَاَل: نَـ 
بـُُهْم بيَقْولي ُأَساَمَة«. وَ   أَلَيبي َخرْيٌ ميْن أَبييهي. قَاَل َحكييٌم: فَاْنطََلْقُت إيىَل َأْهلي َمكهَة ُأْعجي
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ِتِه َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد، ِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَلُه َطِريٌق ِفي َعََلَماِت النُُّبوَِّة َأْحَسُن، َوَأْبَيُن ِمْن َهِذِه ِفي ِصفَ  # الداراني: إسناده  ]. -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح عند أحمد[ 
نهةي. قَاَل: َقديْمُت َعَلى َرُسولي اَّللهي  -  6749 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن َعاميري ْبني َماليٍك الهذيي يـَُقاُل َلُه: ُماَلعيُب اأْلَسي   -َصلهى اَّلله

َدييهٍة فـََقاَل: "   إيانه اَل نـَْقَبُل َهدييهًة ليُمْشريٍك«.ُبي
ِ ْبِن اْلُجَنْيدِ  # ِحيِح َخََل َشْيَخ اْلَبزَّاِر ِإْبَراِهيَم ْبَن َعْبِد َّللاَّ ْحَمِن ْبِن َكْعٍب:   ، َوُهَو ِثَقٌة. َوَرَواُه ِمْن َطِريٍق َعنْ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ َعْبِد الرَّ

ْحَمِن ْبِن َكْعٍب، َعْن َعاِمِر ْبِن َماِلٍك. َقاَل: َوَصَلهُ َأنَّ عَ  زَّاِق.اْبُن  اِمَر ْبَن َماِلٍك. َوالطَِّريُق اْْلُوَلى َعْن َعْبِد الرَّ ]الداراني:    اْلُمَباَرِك َوَأْرَسَلُه َعْبُد الرَّ
 صحيح بشواهده[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: »َأْهَدى اْلُمَقْوقيُس اْلقيْبطييُّ ليَرُسولي اَّللهي  -  6751 َجارييـََتنْيي إيْحَدامُهَا ]َمارييَُة[ أُمُّ   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إيبـَْراهييَم ْبني َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  َواأْلُْخَرى َوَهبَـَها -َصلهى اَّلله حليَسهاَن ْبني ًَثبيٍت    -َصلهى اَّلله
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوهيَي أُمُّ َعْبدي الرهمْحَني ْبني َحسهاَن، َوَأْهَدى َلُه بـَْغَلًة فـََقبيَل َرُسوُل اَّللهي   َذليَك«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبرَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  اِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

ْسَكْنَدرييهةي إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  6753 ُب اإْلي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َأْهَدى اْلُمَقْوقيُس َصاحي ُمْكُحَلَة   -َصلهى اَّلله
 عييَداٍن َشامييهًة َوميْرآًة َوميْشطًا«.

 الداراني: فيه تدليس الوليد بن مسلم وابن جريج[ ]  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه  -  6769 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي »َأنه رَُجاًل أََتى النهِبي   فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه يلي َمااًل َوعيَيااًل، -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوإينهُه يُرييُد َأْن َيَُْخَذ ميْن َمايلي إيىَل َماليهي؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َبييَك«. قـُْلُت:  َصلهى اَّلله اْبُن   َرَواهُ " أَْنَت َوَماُلَك ألي
ْختيَصاٍر.   َماَجْه ابي

ِحيِح َخََل َشْيَخ الطََّبَراِنيِ  َحبُّوَش ْبَن ِرْزِق َّللاَِّ  # ]الداراني: إسناده رجاله ثقات   ، َوَلْم ُيَضعِ ْفُه َأَحٌد.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 والحديث صحيح[ 

ه  -  6777 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس »َأنه رَُجاًل َأْعَمَر رَُجاًل َفَسَأَل النهِبي َأْو َكَما قَاَل«  -فـََقاَل: " هيَي ليَورَثَتيهي "   -َصلهى اَّلله
-. 
ِحيِح َخََل اْلَحَسَن ْبَن َقْزَعَة، َوُهوَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[   ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني الزَُّبرْيي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6778 َا رَُجٍل ُأْعميرَ  َصلهى اَّلله ُعْمَرى َفهيَي َلُه َوليَعقيبيهي ميْن   »َأميه
َا َمْن يَريثُُه ميْن َعقيبيهي  -بـَْعديهي  َْنزيلَةي اْلُعْمَرى«.  -يُرييُد ُبي  َأْو أُْرقيَب رُْقََب َفهيَي مبي

ِحيِح. #  ]الداراني: صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َفَضاَلَة ْبني ُعبَـْيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6783 »اأْلَْرُض َأْرُض اَّللهي، َواْلعيَباُد عيَباُد اَّللهي، َمْن   َصلهى اَّلله

 َأْحَيا َمَواًت َفهيَي َلُه«. 
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل  #  (: حسن[ 2766]الداراني: إسناده رجاله ثقات غير أنه منقطع[ ]صحيح الجامع ) الصَّ

ُّ  و  -  6789 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »مَحَى النهِبي بيلي الصهَدَقةي«. -َصلهى اَّلله  الرهْبَذَة إليي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناد الطبراني صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6790 َى إياله َّلليهي َوليَرُسوليهي«. َصلهى اَّلله  »اَل محي
ِحيِح، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر َوَقاَل: ََل ُيْرَوى َعْن َأبِ  # ْسَناِد.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: إسناده عند   ي ُهَرْيَرَة ِإَلَّ ِبَهَذا اْلِْ

 ح[ الطبراني في اْلوسط صحي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6806 يهي«.  -َصلهى اَّلله َداري َأخي ْم َعَلى جي  قَاَل: »َمْن َبََن َحائيطًا فـَْلُيَدعّي

 ]الداراني: من رواية سماك عن عكرمة وفيها اضطراب[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك، َعْن َرُسولي اَّللهي  -  6808 َداريهي  قَاَل: »َمْن َسأََلُه َجارُُه َأْن يـَْغريَز  -َصلهى اَّلله َخَشَبًة يفي جي

 َفاَل مَيْنَـْعُه«. 
ِحيِح َخََل ُشَعْيَب ْبَن َيْحَيى، َوُهَو ِثَقٌة. # ]الداراني: شيخ الطبراني ضعيف[ ]صحيح الجامع   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 (: صحيح[ 7784)
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َوَعْن َأيبي َواقيٍد: َأنه قـَْوًما َماَت هَلُْم بـَْغٌل، َومَلْ َيُكْن هَلُْم َشْيٌء َيَُْكُلونَُه َفَجاُءوا إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  6828 َصلهى اَّلله
 فـََرخهَص هَلُْم فييهي.  -
ِحيِح. #  ي: إسناده صحيح على شرط مسلم[ ]الداران َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُبُه، فََأرَاَد الزَُّبرْيُ  -  6831 ُّ َوَعني اْبني َعبهاٍس: »َأنه الزَُّبرْيَ مَحََل َعَلى فـََرٍس يفي َسبييلي اَّللهي، فََأَضاَعُه َصاحي  - َأْن َيْشرَتييَُه فـَنَـَهاُه النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   َأْن يـَُعوَد يفي َصَدقَتيهي«.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّارُ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي   -  6839 ُسئيَل َعني اللَُّقطَةي فـََقاَل: " تـَُعرهُف، َواَل تـَُغيهُب، َواَل   -َصلهى اَّلله

بـَُها َوإياله فـَُهَو َماُل اَّللهي يـُْؤتييهي َمْن َيَشاُء«. ُتْكَتُم، فَإيْن َجاَء   َصاحي
ِحيِح. #  ]الداراني: صحيح على شرط مسلم[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6841 َوُسئيَل َعْن َضالهةي اْلَغَنمي فـََقاَل: " هيَي َلَك َأْو   -َصلهى اَّلله
يَك َأْو ليلذّيْئبي ". َوُسئيلَ  َخي َقا ألي بيلي فـََقاَل: " َما َلَك َوهَلَا؟ َمَعَها سي َقاُؤُه  -ُؤَها َعْن َضالهةي اإْلي َذاُؤُه، َدْعُه َحَّته جيَيَدُه   -َأْو سي َوحي

 رَبُُّه«. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن والحديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

دي فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   -  6853 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َدَخَل رَُجٌل يـَْنُشُد َضالهًة يفي اْلَمْسجي " اَل   َصلهى اَّلله
 َوَجْدَت«.

، َوُهَو َضِعيٌف، َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط،  # َبِذيُّ  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدَة الرَّ
دي َأْن نـَُقوَل َلُه: اَل  قَاَل: »أُميْراَن إيَذا رَأَيـَْنا َمْن يـَْنُشُد َضاله  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  -  6854 ًة يفي اْلَمْسجي

 َوَجْدَت«.
َد ْبَن ِإْسَماِعيَل ْبِن َسُمَرَة، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َخََل ُمَحمَّ  ]الداراني: رجاله ثقات[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

بـَُها فَأََتى َعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة قَاَل: »َأَصاَب اْلَعُدوُّ اَنَقًة ليَرُجٍل ميْن َبني ُسَلْيٍم، مثُه اْشرَتَاَها ميَن اْلُمْسليمي  -  6873 نَي فـََعَرفـََها َصاحي
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله ُ َعَليْ  -فََأَمَرُه النهِبي لثهَمني الهذيي اْشرَتَاَها ميَن اْلَعُدوّي َوإياله   -هي َوَسلهَم َصلهى اَّلله َأْن َيَُْخَذَها ابي

نَـَها«.  َنُه َوبـَيـْ  َخلهى بـَيـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح على شرط مسلم[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ه  -  6901 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني ُعَمَر »َأنه النهِبي أْلََمانَةي، فـََقاَل: " أََلْسَت الهذيي حَتْليُف   -َصلهى اَّلله َع رَُجاًل حَيْليُف ابي َسَي
أْلََمانَةي؟«.  ابي

 ]الداراني: رجاله ثقات خَل شيخ الطبراني فلم أجد فيه جرحا وَل تعديَل[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َنُه َوبَ  -  6904 نْيَ آَخَر ُخُصوَمٌة َلُه يفي َأْرٍض، َوَعني اْلُعْرسي ْبني ُعَمرْيََة »َأنه رَُجاًل ميْن َحْضَرَمْوَت َواْمَرَأ اْلَقْيسي ْبَن َعابيٍس َكاَن بـَيـْ

ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فَأَتـَُوا النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَسَأَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله احلَْْضَرمييه اْلبَـيّيَنَة فـََلْم َيُكْن َلُه بـَيّيَنٌة فـََقَضى  -َصلهى اَّلله
ْليَ  ْرضيي. فـََقاَل َرسُ َعَلى اْمريئي اْلَقْيسي ابي َتُه ميَن اْلَيمينيي َذَهَب َواَّللهي ِبَي : اَي َرُسوَل اَّللهي، إيْن َأْمَكنـْ َصلهى  -وُل اَّللهي مينيي فـََقاَل احلَْْضَرمييُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: َا َماَل اْمريٍئ ُمْسليٍم َلقيَي اَّللهَ َوُهَو َعَلْيهي َغْضَباُن ". وَ   اَّلله   -َدَعا َرُسوُل اَّللهي " َمْن َحَلَف َعَلى ميَينٍي َكاذيبٍَة لييَـْقَتطيَع ُبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  [  77وَن بيَعْهدي اَّللهي َوَأمْيَانييْم َثًَنا قَليياًل{ ]آل عمران: اْمَرَأ اْلَقْيَس فـََتاَل َعَلْيهي اْْليََة: " }إينه الهذييَن َيْشرتَُ  -َصلهى اَّلله

: اَي َرُسوَل اَّللهي، َفَما ليَمْن تـَرََكَها؟ قَاَل: " اجْلَنهُة ". قَاَل: فَإييّني ُأْشهيُدَك   اْْليَةَ   َأيّني َقْد تـَرَْكتـَُها«. ". فـََقاَل اْمُرُؤ اْلَقْيسي
 ]الداراني: إسناده صحيح[   ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسَلَمَة ْبني اأْلَْكوَعي َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  6912 قَاَل َعَلى اْلميْنربيي: »اَل حَيْليُف َأَحٌد َعَلى ميَينٍي   -َصلهى اَّلله
 تـَبَـوهَأ َمْقَعَدُه ميَن النهاري«.َكاذيبٍَة إياله 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6916 اَّللهَ َجله ذيْكُرُه َأذيَن يلي َأْن ُأَحدّيَث َعْن دييٍك  : " إينه -َصلهى اَّلله

، َوُهَو يـَُقوُل: ُسْبَحاَنَك َما َأْعَظَمَك رَبـهنَ  َثٍن حَتَْت اْلَعْرشي ُقُه ُمنـْ ا. َفرَيُدُّ َعَلْيهي: َما َعليَم َذليَك َمْن  َقْد َمزهَقْت ريْجَلْيهي اأْلَْرُض، َوُعنـُ
 َحَلَف يبي َكاذياًب ". 

ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح اْلسناد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  6918 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني احْلَاريثي ْبني اْلرَبَْصاءي قَاَل: َسَي ي َبنْيَ  -َصلهى اَّلله مَجَْرَتنْيي ميَن  يـَُقوُل، َوُهَو مَيْشي

ًتا يفي  َرٍة فـَْليَـتَـبَـوهْأ بـَيـْ ًئا ميْن َمالي اْمريٍئ ُمْسليٍم بيَيمينٍي فَاجي   النهاري« ". اجلْيَماري، َوُهَو يـَُقوُل: " »َمْن َأَخَذ َشيـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي رُْهٍم السهَمعييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6922 : »إينه ميْن َأْسَرقي السُّرهاقي َمْن َيْسريُق ليَساَن -َصلهى اَّلله
، َوإينه ميْن ََتَامي عيَياَدتيهي  اأْلَميريي. َوإينه ميْن َأْعَظمي اخْلَطَااَي َمني اقْـَتَطَع َماَل اْمريٍئ ُمْسليٍم  . َوإينه ميَن احلََْسَناتي عيَياَدَة اْلَمرييضي بيَغرْيي َحقٍّ

: َأْن َتْشَفَع َبنْيَ اثـَْننْيي يفي  نَـُهمَ  َأْن َتَضَع َيَدَك َعَلْيهي َوَتْسأََلُه َكْيَف ُهَو. َوإينه ميْن َأْفَضلي الشهَفاَعاتي ا. َوإينه ميْن  نيَكاٍح َحَّته جَتَْمَع بـَيـْ
 لُْبَسةي اأْلَْنبيَياءي قـَْبُل السهَراوييُل، َوإينه مميها ُيْسَتَجاُب عيْنَدُه الدَُّعاُء: اْلُعطَاُس«. 

 قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه بـَْعَضُه. 
.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوِفي َبْعِضِهْم َكََلٌم ََل يَ  #  ]الداراني: إسناده جيد إَل ان أبا رهم مختلف في صحبته[   ُضرُّ

ُ َعَلى َرُسوليهي   -  6941 ْرَداءي قَاَل: »َأفَاَء اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده ْديني اَي  -َصلهى اَّلله إيبياًل فـََفرهقـََها، فـََقاَل أَبُو ُموَسى: َأجي
ُّ َرُسوَل اَّللهي فـََقاَل: "  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَل ". فـََقاَل َلُه َثاَلًًث فـََقاَل النهِبي : " َواَّللهي اَل َأفْـَعُل ". َوبَقيَي َأْرَبٌع ُغرُّ الذهَرى،  -َصلهى اَّلله

َوَحَلْفَت، فََأْشَفْقُت َأْن َيُكوَن َدَخَل َعَلى َرُسولي  فـََقاَل: " ُخْذُهنه اَي َأاَب ُموَسى ". فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي إييّني اْسَتْجَديـُْتَك َفَمنَـْعَتني 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  َوْهٌم فـََقاَل: " إييّني إيَذا َحَلْفُت فـََرأَْيُت َغرْيَ َذليَك َأْفَضَل َكفهْرُت َعْن ميَييني َوأَتـَْيُت الهذيي ُهَو    -َصلهى اَّلله
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 َأْفَضُل« ".
 ]الداراني: المتن صحيح[  َراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطَّبَ  #

َنَة، َعْن أَبييهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6943 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني ُأَذيـْ : " »َمْن َحَلَف َعَلى ميَينٍي  -َصلهى اَّلله
َها فـَْلَيْأتي الهذيي ُهَو َخرْيٌ َوْلُيَكفّيْر َعْن ميَيينيهي« ". فـََرَأى َغرْيََها  نـْ  َخرْيًا مي

ِحيِح. # ِ ْبُن ُأَذْيَنَة ِثَقٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَعْبُد َّللاَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي َوَعني اْبني ُعَمَر  -  6948 ْلَوفَاءي بيهي«.  -َصلهى اَّلله  َعني النهْذري َوَأَمَراَن ابي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  6956 ُ َعزه َوَجله فييهي، َواَل : " »اَل َنْذَر إياله فييَما ُأطييَع -َصلهى اَّلله اَّلله

ٍم، َواَل َطاَلَق َواَل َعَتاَق فييَما اَل مَيْليُك« ".   َنْذَر يفي َقطييَعةي رَحي
]الداراني: فيه  ٍم ". َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِثَقاٌت.َقِطيَعِة َرحِ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوَزاَد: " »َوََل َيِميَن ِفي َغْصٍب« ". َوَأْسَقَط: " َوََل َنْذَر ِفي  #

 سليمان بن أبي سليمان ضعيف[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب قَاَل: »َحفيْظُت َلُكْم ميْن َرُسولي اَّللهي  -  6957 تًّا: " اَل َطاَلَق إياله ميْن   -َصلهى اَّلله سي

َيٍة« ". بـَْعدي   نيَكاٍح، َواَل َعَتاَق إياله ميْن بـَْعدي ميْلٍك، َواَل َوفَاَء ليَنْذٍر يفي َمْعصي
 .  قـُْلُت: َوُهَو بيَتَماميهي يفي الطهاَلقي

ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ([ 658]شعيب: حسن )تخريج مشكل اْلثار:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
6966  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي إيْسَرائييَل قَاَل: »َدَخَل النهِبي ّي  -َصلهى اَّلله َد، َوأَبُو إيْسَرائييَل ُيَصلّيي. قييَل ليلنهِبي   -اْلَمْسجي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َياَم. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي : ُهَو َذا اَي َرُسوَل اَّللهي اَل يـَْقُعُد، َواَل يَُكلّيُم النه -َصلهى اَّلله   -اَس، َواَل َيْسَتظيلُّ، َوُهَو يُرييُد الصّي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   : " لييَـْقُعْد َوْلُيَكلّيمي النهاَس َوْلَيْسَتظيله َوْلَيُصْم« ".-َصلهى اَّلله

ُّ يفي اْلَكبيريي إياله أَنهُه قَاَل َعنْ  ُّ  َرَواُه َأمْحَُد َوالطهرَبَايني ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأيبي إيْسَرائييَل قَاَل: »رَآُه النهِبي ، َوُهَو قَائيٌم يفي  -َصلهى اَّلله
«. َفذََكَر ََنَْوُه.  ، فـََقاَل: " َما َلُه؟ " قَاُلوا: َنَذَر َأْن يـَُقوَم يفي الشهْمسي  الشهْمسي

ِحيِح. #  َوِرَجاُل َأْحَمَد، ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ قَاَل: »َما قَاَم فييَنا َرُسوُل اَّللهي  -  6969 لصهَدَقةي، َوَنَااَن   -َصلهى اَّلله َخطييًبا إياله َأَمَراَن ابي

ًيا  َعني اْلُمثْـَلةي، قَاَل: َوقَاَل: " َأاَل إينه ميَن اْلُمثْـَلةي َأْن يـَْنُذَر الرهُجُل َأنْ  خَيْزيَم أَنـَْفُه، َأاَل َوإينه ميَن اْلُمثْـَلةي َأْن يـَْنُذُر الرهُجُل َأْن حَيُجه َماشي
 فـَْليـُْهدي َهْداًي َوليرَيَْكْب« ". 

، َواحْلَجُّ. ْختيَصاٍر: َخْزُم اأْلَْنفي  قـُْلُت: أَبُو َداُوَد ابي
ِحيِح.َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوالطََّبَرا #   ِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

ه  : »َأنه النهِبي ّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَلْفُظ الطهرَبَايني َنَى َعني اْلُمثْـَلةي، َويـَُقوُل: " إينه اْلُمثْـَلَة َأْن حَيْليَف الرهُجُل َأْن حَيُجه َمْقُرواًن  -َصلهى اَّلله
ًيا، َوَمْن َحَلَف َعَلى َشْيٍء ميْن َذليَك فـَْلُيَكفّيْر َعْن ميَيينيهي، مثُه ليرَيَْكْب« ".َأْو   َماشي

: اْدنُوا. َفَداَن اْلَقْوُم  -  6974 هُ َعْن َمْسُروٍق قَاَل: أََتى َعْبُد اَّللهي بيَضرٍْع فََأَخَذ َيَُْكُل ميْنُه، فـََقاَل ليْلَقْومي نـْ ْم، فـََقاَل  َوتـََنحهى رَُجٌل مي
؛ اْدُن وَُكْل وََكفّي  ْر ميَييَنَك. مثُه َتاَل: }اَي أَيُـَّها  َعْبُد اَّللهي: َما َشْأُنَك؟ قَاَل: إييّني َحرهْمُت الضهرَْع. قَاَل: َهَذا ميْن َخَطَراتي الشهْيطَاني
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ُ َلُكْم{ ]امل  [(.87ائدة: الهذييَن آَمُنوا اَل حُتَرّيُموا طَيّيَباتي َما َأَحله اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح موقوفا[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة اْستَـْفََّت َرُسوَل اَّللهي  -  6979 يفي َنْذٍر َكاَن َعَلى أُمّيهي يفي   -َصلهى اَّلله
َها«.  َيُه َعنـْ َيُه، فََأَمَرُه َأْن يـَْقضي  اجْلَاهيلييهةي َماَتْت قـَْبَل َأْن تـَْقضي

يحي َخاَل قـَْوَلُه: يفي اجْلَاهيلييهةي. قـُْلُت: ُهَو يفي   الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  6981 ُ َعلَ  -َوَعْن َمْرَواَن ْبني قـَْيٍس، وََكاَن َقْد َأَخَذ الرهعييهَة َعْن َأْهليهي َعَلى َعْهدي النهِبي قَاَل: »َجاَء   -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -رَُجٌل إيىَل َرُسولي اَّللهي   َي إيىَل َمكهَة، َوَأْن   -َصلهى اَّلله َ، َوَقْد َجَعَل َعَلْيهي َأْن مَيْشي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي إينه َأيبي تـُُويفّي

ُّ يـَْنَحَر َبَدنًَة، َومَلْ َيرْتُْك َمااًل فـََهْل يـَْقضيي َعْنُه َأْن مُيَْشى َعْنُه، َوَأْن يـُْنَحَر َعْنُه َبَدنٌَة ميْن َما ؟ فـََقاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - يلي َصلهى اَّلله
ُع  : " نـََعْم، اْقضي َعْنُه، َواَْنَْر َعْنُه َواْمشي َعْنُه. َأرَأَْيَت َلْو َكاَن َعَلى أَبييَك َدْيٌن ليَرُجٍل فـََقَضْيَت َعنْ - ُه ميْن َماليَك أَلَْيَس يـَْرجي

ًيا؟ ]َو[ اَّللهَ تـََعاىَل َأَحقُّ َأْن   يـُْرَضى« ". الرهُجُل رَاضي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ّي  - 6987  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي ريٍَة إياله يـُْؤَتى بيهي يـَْوَم اْلقيَياَمةي َمْغُلواًل   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َما ميْن َأميريي َعشي
 اَل يـَُفكُُّه إياله اْلَعْدُل« ". 

ِحيِح، َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »َحتَّى َيُفكَّ َعْنُه اْلعَ  #  َأْو ُيوِبَقُه اْلَجْوُر« ". ْدُل َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 ]الداراني: إسناده أحمد حسن[  َوِلَهَذا اْلَحِديِث ُطُرٌق ِفي اْلِخََلَفِة.

. قَاَل: َأَوتـُْعفي  -  6988 ْبني ُعَمَر: اْذَهْب فَاْقضي َبنْيَ النهاسي اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينَي؟   يني َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْوَهٍب »َأنه ُعْثَماَن قَاَل الي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: اَل َعَزْمُت َعَلْيَك إياله َذَهْبَت فـََقَضْيَت. قَاَل: اَل تـَْعَجْل. َسَي يـَُقوُل: " َمْن َعاَذ  -َصلهى اَّلله

َُعاٍذ ". قَاَل: نـََعْم. قَاَل: فَإييّني  َّللهي، فـََقْد َعاَذ مبي ًيا. قَاَل: َوَما مَيْنَـُعَك، َوَقْد َكاَن أَبُوَك يـَْقضيي. قَاَل: إييّني  ابي َّللهي َأْن َأُكوَن قَاضي  َأُعوُذ ابي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َسَي َْهٍل َكاَن ميْن َأْهلي النهاري، َومَ  -َصلهى اَّلله ًيا فـََقَضى ِبي ًيا َعاليًما  يـَُقوُل: " َمْن َكاَن قَاضي ْن َكاَن قَاضي

َقٍّ َأْو بيَعْدٍل َسَأَل التـهَقلَُّب َكَفافًا ". َفَما َأْرُجو بـَْعَد َهَذا؟«   فـََقَضى حبي
.  َرَواهُ قـُْلُت: َلُه َحدييٌث  َياقي ْميذييُّ بيَغرْيي َهَذا السّي  الرتّي

اَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّ  # ]اْللباني:  .اُر، َوَأْحَمُد ِكََلُهَما ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَزاَد َأْحَمُد: َفَأْعَفاُه َوَقاَل: ََل ُتْجِبَرنَّ َأَحدا
 ([ 1309ضعيف )ضعيف الترغيب: 

ُهَما  -َوَعني اْبني ُعَمَر  -  6989 ُ َعنـْ َي اَّلله ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -َرضي ُ  -قَاَل: »َأرَاَدُه ُعْثَماُن َعَلى اْلَقَضاءي فََأََب َوقَاَل: َسَي َصلهى اَّلله
هْلََوى َهَلَك. َوَمنْ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  جْلَْوري َأْو ابي ٌد اَنٍج، َواثـَْناني يفي النهاري. َمْن َقَضى ابي حْلَقّي جَنَا«   َقضَ يـَُقوُل: " اْلُقَضاُة َثاَلثٌَة: َواحي ى ابي

." 
هْلََوى فـَُهَو يفي النهاري. َوقَاٍض َقضَ  ُّ يفي اأْلَْوَسطي َواْلَكبيريي، َوَلْفظُُه: " »قَاٍض َقَضى ابي ى بيَغرْيي عيْلٍم فـَُهَو يفي النهاري. َوقَاٍض َرَواُه الطهرَبَايني

حْلَقّي فـَُهَو يفي اجْلَنهةي« ".   َقَضى ابي
 حسن[ َيْعَلى  يَأبُ ]الداراني: إسناده  َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِثَقاٌت. َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه. #

ّي  -  7005 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن بـَُرْيَدَة َعني النهِبي فََأَصاَب فـََلُه  قَاَل: " »اْلُقَضاُة َثاَلثٌَة: فـََرُجٌل َقَضى فَاْجتَـَهَد   -َصلهى اَّلله
َْوٍر َففيي النهاري« ".   اجْلَنهُة، َورَُجٌل َقَضى فَاْجتَـَهَد فََأْخطََأ فـََلُه اجْلَنهُة، َورَُجٌل َقَضى ِبي

َياني يفي النهاري« " فـََقْط.   قـُْلُت: َرَوى َلُه أَبُو َداُوَد: " »اْلُقَضاُة َثاَلثٌَة: قَاٍض يفي اجْلَنهةي َوقَاضي
ِحيِح. َرَواُه  #  ]الداراني: إسناده صحيح على شرط مسلم[ الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْسَتاَن: إييّني  -  7006 جي ْعُت َرُسوَل اَّللهي َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َجْوَشٍن قَاَل: َكَتَب أَبُو َبَكَرَة إيىَل اْبنيهي، َوُهَو َعاميٌل َعَلى سي  - َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  نَيه َأَحٌد يفي َأْمٍر َقَضاَءْيني« ".  -َصلهى اَّلله  يـَُقوُل: " »اَل يـَْقضي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه  -  7010 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعني اْبني َعبهاٍس »َأنه النهِبي اْسَتْخَلَف اْبَن أُمّي َمْكُتوٍم َعَلى الصهاَلةي، َوَغرْييَها ميْن َأْمري   -َصلهى اَّلله

 اْلَمدييَنةي«.
# .  ([ 3/402]شعيب: إسناده حسن )تخريج شرح السنة:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوِفي َبْعِضِهْم َكََلٌم ََل َيُضرُّ

ُ َعَلْيهي  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7012 : " »اَل ُقدّيَسْت أُمهٌة اَل يـُْعَطى الضهعييُف  -َوَسلهَم َصلهى اَّلله
 فييَها َحقهُه َغرْيَ ُمتَـْعَتٍع« ". 

ِحيِح. #  ([ 1818]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب:  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »َلمها َقديَم َرُسوُل اَّللهي  -  7013 اْلَمدييَنَة َأْقَطَع الدُّوَر، َوَأْقَطَع اْبَن َمْسُعوٍد   -َصلهى اَّلله
ُ إيًذا؟ إينه اَّللهَ اَل يـَُقدّيُس أُمهًة اَل يـُْعُطوَن الضهعييَف  فييَمْن َأْقَطَع، فـََقاَل َلُه َأْصَحابُُه: اَي َرُسوَل اَّللهي َنكّيْبُه َعنها. قَاَل: " َفليمَ  بـََعَثني اَّلله

ُهْم َحقهُه« ".  نـْ  مي
 ([ 1038/ 3]الحافظ ابن حجر: إسناده قوي )التلخيص الحبير:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بُوَس ْبني خُمَاريٍق َعْن أَبييهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن قَا -  7014 : " »اَل ُقدّيَسْت أُمهٌة اَل يـُْؤَخُذ فييَها  -َصلهى اَّلله
 ليلضهعييفي َحقُُّه َغرْيَ ُمتَـْعَتٍع« ". 

 ِثَقاٌت.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلهُ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7027 ي يفي النهاري« ".  -َصلهى اَّلله ي َواْلُمْرَتشي : " »الرهاشي

َي« ".  َي َواْلُمْرَتشي ُ الرهاشي  قـُْلُت: َلُه يفي السَُّنني: " »َلَعَن اَّلله
ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ([ 3146]اْللباني: ضعيف )ضعيف الترغيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7028 « ".   -َصلهى اَّلله َي يفي احْلُْكمي َي َواْلُمْرَتشي ُ الرهاشي  قَاَل: " »َلَعَن اَّلله
 ([ 1345]اْللباني: ضعيف )ضعيف الترغيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َّللهي تـََعاىَل. َوقـََرَأ: }َواْجَتنيُبوا قـَْوَل   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  -  7039 ْشَراكي ابي إْلي قَاَل: ُعديَلْت َشَهاَدُة الزُّوري ابي
 [(. 30الزُّوري{ ]احلج:  

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ْرَداءي َعني النه  -  7040 ّي َوَعْن َأيبي الده ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ِبي َا رَُجٍل َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحدٍّ ميْن ُحُدودي اَّللهي  -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َأميه

َا رَُجٍل َشده َغَضًبا َعَلى ُمْسليٍم يفي ُخُصوَمٍة اَل  َا، فـََقْد َعاَنَد اَّللهَ َحقهُه،  تـََعاىَل مَلْ يـََزْل يفي ُسْخطي اَّللهي َحَّته يـَْنزيَع. َوَأميه عيْلَم َلُه ُبي
َا رَُجٍل َأَشاَع َعَلى رَجُ  َا َوَحَرَص َعَلى ُسْخطيهي َوَعَلْيهي َلْعَنُة اَّللهي تـََتاَبُع إيىَل يـَْومي اْلقيَياَمةي. َوَأميه َها بَرييٌء َسبهُه ُبي ٍل ُمْسليٍم بيَكليَمٍة، َوُهَو مينـْ

نـَْيا َكانَ  َ إبيينـَْفاذي َما قَاَل« ". يفي الدُّ   َحقًّا َعَلى اَّللهي َأْن يُذييَبُه يـَْوَم اْلقيَياَمةي يفي النهاري َحَّته َيَِْتي
ْرَداءي أَْيًضا َعْن َرُسولي اَّللهي  -  7041 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َويفي ريَوايٍَة َعْن َأيبي الده ا بيَشْيٍء لَْيَس  قَاَل: " »َمْن ذََكَر اْمَرءً   -َصلهى اَّلله

َ بينَـَفاذي َما قَاَل فييهي« ".  ُ يفي اَنري َجَهنهَم َحَّته َيَِْتي  فييهي ليَيعييَبُه بيهي َحَبَسُه اَّلله
ِل ِفيِه َمْن َلْم َأْعِرْفه، َوِرَجاُل الثَّاِني ِثَقاتٌ  #  ([ 1359لباني: ضعيف )ضعيف الترغيب:  ]اْل  .َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِإْسَناُد اْْلَوَّ
ه  -  7047  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن بياَللي ْبني احْلَاريثي »َأنه النهِبي ْلَيمينيي َمَع الشهاهيدي«.  -َصلهى اَّلله  َقَضى ابي
 ]الداراني: صحيح لشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعدييّي ْبني َعدييٍّ اْلكيْندييّي أَنهُه َأْخرَبَُهْم، قَاَل: »َجاَء رَُجاَلني إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  7053 َماني  -َصلهى اَّلله خَيَْتصي
تـَُها. فََأْحَلَف َرُسوُل اَّللهي يفي َأْرٍض فـََقاَل َأَحُدمُهَا: هيَي َأْرضيي. َوقَاَل اْْلَخُر: هيَي َأْرضيي َحَرثـْتـَُها َوَقصَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -بـْ َصلهى اَّلله

 الهذيي بيَيديهي اأْلَْرُض«.  -
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح على شرط مسلم[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َهانيٍئ قَاَلْت: »َدَخَل َعَليه َرُسوُل اَّللهي  -  7077 ، فـَُقْلُت: َأاَل تـَْعذيُريني ميْن َعلييٍّ  -َصلهى اَّلله َعاَم اْلَفْتحي
لرُّمْ  . فـََقاَل َعلييٌّ: تـََنحهْي َعْنُه َوإياله أُْنفيُدكي ابي ي،  فـَُقْلُت: " َما َلُه؟ ". فـَُقْلُت: َجاَءيني رَُجٌل فـََعاَديني . َوأَنهُه طََعَنني يفي ُمَقدهمي رَْأسي حي
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 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -فـََقاَل النهِبي « ". -ى اَّلله  : " َما َكاَن َعلييٌّ ليَيْطَعَنكي
ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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 كِتَابُ الْوَصَايَا. 
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »ُكنها عيْنَد َرُسولي اَّللهي  -  7080 َفَجاَءُه رَُجٌل، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي    -َصلهى اَّلله
َا إيْخَذٌة َعَلى َغَضٍب. اْلَمْحُروُم َمْن ُحريَم َماَت ُفاَلٌن. قَاَل: " أَلَْيَس َكاَن َمَعَنا آنيًفا؟ ". قَاُلوا: بـََلى. قَاَل: " ُسْبَحاَن اَّللهي َكأَ  نه

يـهَتُه« ".   َوصي
يـهَتُه ".  ْنُه: " اْلَمْحُروُم َمْن ُحريَم َوصي  قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه مي

 ]الداراني: في إسناده ضعيفان[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
تهَة ريْجَلٍة َلُه. َفَجاَء َورَثـَُتُه ميَن اأْلَْعَرابي فََأْخربَُ  -  7083 ُ   -وا َرُسوَل اَّللهي َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ »َأنه رَُجاًل َأْعَتَق سي َصلهى اَّلله

َا َصَنَع فـََقاَل: " َأَوَقَد فـََعَل َذليَك؟ َلْو َعليْمَنا إيْن َشاءَ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  َنا َعَلْيهي«.  مبي ُ َما َصلهيـْ  اَّلله
ْختيَصاٍر.  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

تهَة مَمُْلوكينيَ  َرَواهُ  ُّ يفي اْلَكبيريي إياله أَنهُه قَاَل: »إينه رَُجاًل ميَن اأْلَْنَصاري َأْعَتَق سي  َلُه َولَْيَس َلُه َماٌل َغرْيُُهْم، فـَبَـَلَغ َذليَك  َأمْحَُد، َوالطهرَبَايني
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي َب، َوقَاَل: " َلقَ  -َصلهى اَّلله  ْد مَهَْمُت َأْن اَل ُأَصلّيَي َعَلْيهي« ". فـََغضي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُل اْلَجِميِع ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َخاليدي ْبني ُعبَـْيٍد السَُّلمييّي َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7093 َوَجله َأْعطَاُكْم عيْنَد قَاَل: " »إينه اَّللهَ َعزه  -َصلهى اَّلله

 َوفَاتيُكْم ثـُُلَث َأْمَواليُكْم زياَيَدًة يفي َأْعَماليُكْم« ".
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ([ 1721]اْللباني: حسن )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  -  7096 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُعْثَماَن ْبني َعْبدي الرهمْحَني اْلَمْخُزومييّي َعْن أَبييهي َعْن َجدّيهي »َأْن َسْعًدا َسَأَل النهِبي َعني   -َصلهى اَّلله
يهةي، فـََقاَل َلُه: " الرُّْبُع« ".   اْلَوصي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  اني: إسناده جيد[ ]الدار  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َجابيٍر »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7108 لُّوَن بـَْعَدُه،   -َصلهى اَّلله يَفٍة ليَيْكُتَب فييَها كيَتااًب اَل َيضي َدَعا عيْنَد َمْوتيهي بيَصحي

لُّوَن. وََكاَن يفي اْلبَـْيتي َلَغٌط فـََتَكلهَم ُعَمُر ْبُن ا ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«  -خْلَطهابي فـََرَفَضَها َرُسوُل اَّللهي َواَل ُيضي  . -َصلهى اَّلله
ِتِه َقاَل: " ََل َيْظِلُموَن، َوََل ُيْظَلمُ  # ِحيِح. وَن ".َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِعْنَدُه ِفي ِرَواَيٍة َيْكُتُب ِفيَها ِكَتاباا ِْلُمَّ ]الداراني: إسناده   َوِرَجاُل اْلَجِميِع ِرَجاُل الصَّ

 صحيح على شرط مسلم[ 
. فـََقاَل: َسأَْلَتني َعمها َسأَْلُت َعْنُه َرُسوَل اَّللهي َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي »َأنه  -  7111 ُ  - رَُجاًل َجاَءُه، فـََقاَل: َأْوصيني َصلهى اَّلله

َا رَْهَبانييه  -َعَلْيهي َوَسلهَم  جلْيَهادي فَإينه يَك بيتَـْقَوى اَّللهي فَإينهُه رََأُس ُكلُّ َشْيٍء، َوَعَلْيَك ابي ، َوَعَلْيَك بيذيْكري اَّللهي ميْن قـَْبليَك. ُأوصي ْساَلمي ُة اإْلي
 .» ، فَإينهُه ُروُحَك يفي السهَماءي َوذيْكُرَك يفي اأْلَْرضي  َوتياَلَوةي اْلُقْرآني

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرَواُه َأمْحَُد، َوأَبُو يـَْعَلى إياله أَنهُه قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل النهِبي . قَاَل: "   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي َأْوصيني
َاُع ُكلّي َخرْيٍ« ". َفذََكَر ََنَْوُه َوزَاَد: " »َواَخزيْن ليَساَنَك إياله ميْن  َخرْيٍ، فَإينهَك بيَذليَك تـَْغليُب الشهْيطَاَن«  َعَلْيَك بيتَـْقَوى اَّللهي، فَإينهُه مجي

." 
 ([ 3746]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجامع:  َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت، َوِفي ِإْسَناِد َأِبي َيْعَلى َلْيُث ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم، َوُهَو ُمَدلِ ٌس. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »ُكنها عيْنَد َرُسولي اَّللهي   -  7123 َفَجاَء رَُجٌل ميْن َأْهلي اْلَبادييَةي َعَلْيهي   -َصلهى اَّلله
َبُكْم َهَذا )َقْد َوَضَع ُكله فَاريٍس اْبَن فَاريٍس!  ، فـََقاَل: َأاَل إينه َصاحي يَباجي لدّي يَجاٍن َمْزُرورٌَة ابي قَاَل(: يُرييُد )َأْن( َيَضَع ُكله فَاريٍس ُجبهُة سي
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ٍع اْبني رَاٍع! قَاَل: فََأَخَذ َرُسوُل اَّللهي )اْبني فَاريٍس( َويـَْرَفَع ُكله رَا  مبيََجاميعي ُجبهتيهي َوقَاَل: " َأاَل َأَرى َعَلْيَك   -َصلهى اَّلله
ه اَّللهي نُوًحا  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ليَباَس َمْن اَل يـَْعقيُل ". مثُه قَاَل: " إينه َنِبي ْبنيهي: إييّني قَاصٌّ َعَلْيَك   -َصلهى اَّلله َلمها َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة قَاَل الي

يهَة: آُمُرَك  نَي اْلَوصي ُ، فَإينه السهَماَواَت السهْبَع َواأْلََرضي ثـَْننْيي، َوَأْنَاَك َعني اثـَْننْيي. آُمُرَك بياَل إيَلَه إياله اَّلله َعْت يفي كيفهٍة  ابي السهْبَع َلْو )ُوضي
 ،ُ ُ يفي كيفهٍة، رََجَحْت ُبيينه اَل إيَلَه َإاله اَّلله َعْت اَل إيَلَه إياله اَّلله َهَمًة  َوُوضي نَي السهْبَع( ُكنه َحْلَقًة ُمبـْ َوَلو َأنه السهَماَواتي السهْبَع َواأْلََرضي

َا يـُْرَزُق اخلَْ  َا َصاَلُة ُكلّي َشْيٍء َوُبي َْمديهي، فَإينه ُ َوُسْبَحاَن اَّللهي َوحبي ُهنه اَل إيَلَه إياله اَّلله ْركي َواْلكي َقَصَمتـْ  رْبي ". ْلُق، َوَأْنَاَك َعني الشّي
ََحدياَن نـَْعاَل  ْرُك َقْد َعَرفْـَناُه َفَما اْلكيرْبُ؟ اْلكيرْبُ َأْن َيُكوَن ألي ؟  قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي َهَذا الشّي َراَكاني َحَسَناني ني َحَسنَـَتاني هَلَُما شي

ََحدياَن ُحلهٌة يـَْلَبُسَها؟ قَ  ََحدياَن َدابهٌة يـَرَْكبـَُها؟ قَاَل: " اَل ".  قَاَل: " اَل ". قَاَل: ُهَو َأْن َيُكوَن ألي اَل: " اَل ". قَاَل: ُهَو َأْن َيُكوَن ألي
ََحدياَن َأْصَحاٌب جَيْليُسوَن إيلَْيهي؟ قَاَل: " اَل ". قييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي َفَما  اْلكيرْبُ؟ قَاَل: " َسَفُه احْلَقّي  قَاَل: ]َأ[ فـَُهَو َأْن َيُكوَن ألي

«. َوَغمْ   ُص النهاسي
ه  -  7124 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة َعْنُه قَاَل: »أََتى النهِبي ٌّ َعَلْيهي ُجبهٌة طََياليَسٌة َمْلُفوَفٌة بيدييَباٍج، َفذََكَر ََنَْوُه   -َصلهى اَّلله َأْعَرايبي

َفَجَلَس فـََقاَل: " إينه نُوًحا َعَلْيهي السهاَلُم َلمها َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة َدَعا   - َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّللهُ  -إياله أَنهُه قَاَل: مثُه رََجَع َرُسوُل اَّللهي  
، َوَأْنَاُكَما َعني اثـْنَـَتنْيي َأْنَاكُ  ثـْنَـَتنْيي يهَة آُمرُُكَما ابي ٌر َعَلْيُكَما اْلَوصي ْركي ابـْنَـْيهي فـََقاَل: إييّني قَاصي َواْلكيرْبي َوآُمرُُكَما بياَل إيَلَه إياله  َما َعني الشّي

َعْت اَل إيَلَه إياله  َعْت يفي كيفهةي اْلمييَزاني َوُوضي نَـُهَما َلْو ُوضي ُ، فَإينه السهَماَواتي َواأْلََرَض َوَما بـَيـْ ُ يفي اْلكيفهةي اأْلُْخَرىاَّلله َكاَنْت َأْرَجَح    اَّلله
َها« ". َوَلْو َأنه السهَماَواتي َواأْلَ  َها َأْو َلَفَصَمتـْ َها َلَفَصَمتـْ ُ َعَليـْ َعْت اَل إيَلَه إياله اَّلله  ْرَض َكانـََتا َحْلَقًة فـَُوضي

 ِق َوِبالتَّْكِبيِر« ". ا ِعَباَدُة اْلَخلْ َرَواُه ُكلَُّه َأْحَمُد، َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه َوَزاَد ِفي ِرَواَيٍة: " »َوُأوِصيَك ِبالتَّْسِبيِح، َفِإنَّهَ  #
ُ. َوِرَجاُل أَ   ]الداراني: إسناد أحمد صحيح[  ْحَمَد ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر َفَذَكْرُتُه ِفي اْْلَْذَكاِر ِفي َفْضِل ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  7139  " »َما تـَرَْكَناُه َصَدَقٌة« ". َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُّ  َوَعني احْلََسني َعْن َجابيٍر، »قييَل َلُه: ذََكرَ  -  7149 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -النهِبي ؟ قَاَل: نـََعْم. قَاَل: " اَل نَريُث َأْهَل  -َصلهى اَّلله
، َواَل يَريثُونـََنا إياله َأْن يَريَث الرهُجُل َعْبَدُه َأْو َأَمَتُه َونـَْنكيُح نيَساَءُهْم، َواَل يـَْنكيُحوَن   نيَساَءاَن« ". اْلكيَتابي

 ]الداراني: إسناده ضعيف لضعف اْلشعث بن سوار[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ْساَلمي قَا َعْن َحسهاَن ْبني بياَلٍل َأنه يَزييَد ْبَن قـََتاَدَة َحدهَث: َأنه رَُجاًل ميْن َأْهليهي َماَت، َوُهَو َعَلى َغرْيي دييني  -  7151 َل: فـََوريثـَْتُه  اإْلي

، وََكاَنْت َعَلى ديينيهي، مثُه إينه َأيبي َأْسَلَم َفَشهيَد َمَع َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُأْخيتي ُدويني ًنا َفَماَت فََأْحَرْزُت   -َصلهى اَّلله ُحنَـيـْ
: َأنه ُعَمَر  ميريَاثَُه، وََكاَن تـََرَك ُغاَلًما َوَْنْاًل، مثُه إينه ُأْخيتي َأْسلَ  َمْت َفَخاَصَمْتني يفي اْلميريَاثي إيىَل ُعْثَماَن َفَحدهَثني َعْبُد اَّللهي ْبُن اأْلَْرَقمي

يُبُه فـََقَضى بيهي ُعْثَماُن. َفَذَهَبْت بيَذليَك    ْتني يفي َهَذا.اأْلَوهلي َوَشارَكَ َقَضى أَنهُه َمْن َأْسَلَم َعَلى ميريَاٍث قـَْبَل َأْن يـُْقَسَم فـََلُه َنصي
اَن ْبَن ِبََلٍل، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َخََل َحسَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح إلى يزيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َحْنظََلَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  7154 " »اَل يـُْتَم بـَْعَد ُحُلٍم، َواَل يـُْتَم َعَلى َجارييٍَة إيَذا هيَي   َصلهى اَّلله
 َحاَضْت« ". 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ عَ  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد قَاَل: »ُكنها نُورّيثُُه َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي  -  7160  يـَْعني اجْلَده«.  -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح على شرط الشيخين[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
ه  -  7176 : »إينه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلُمغيريَةي ْبني ُشْعَبَة َأنه َأْسَعَد ْبَن ُزرَارََة قَاَل ليُعَمَر ْبني اخْلَطهابي َكَتَب إيىَل    -َصلهى اَّلله

َها«.الضهحهاكي ْبني ُسْفَياَن َأْن يـَُورّيَث اْمَرَأَة َأْشَيَم الضهَبايبيّي ميْن   دييَةي َزْوجي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  -  7177 : »إينه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلُمغيريَةي ْبني ُشْعَبَة َأْن ُزرَارََة ْبَن ُجَزيٍّ قَاَل ليُعَمَر ْبني اخْلَطهابي َكَتَب إيىَل    -َصلهى اَّلله
َها«.الضهحهاكي ْبني سُ   ْفَياَن َأْن يـَُورّيَث اْمَرَأَة َأْشَيَم الضهَبايبيّي ميْن دييَةي َزْوجي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعْنُه َأنه قـَْتَل َأْشَيَم َكاَن  -  7178 َي اَّلله  َخطًَأ.َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك َرضي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
7187  -  ُّ نَـَتُه َوَمَواليَيُه الهذييَن َأْعتَـُقوُه فـََقسهَم النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُموَسى قَاَل: »َماَت رَُجٌل َوتـََرَك ابـْ   -َصلهى اَّلله

 ميريَاثَُه َبنْيَ ابـَْنتيهي َوَبنْيَ َمَوالييهي«. 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

هي َفَماَتتْ  -  7194 ْرٍض )َلُه( َعظييَمٍة َعَلى أُمّي رييَن َتَصدهَق ِبَي َناني ْبني َمْسَلَمَة »َأنه رَُجاًل ميَن اْلُمَهاجي  َولَْيَس هَلَا َواريٌث  َوَعْن سي
ه غَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -رْيُُه، فَأََتى النهِبي ، َوإييّني َتَصدهْقُت   فـََقاَل: إينه أُمّيي ُفاَلنًَة َكاَنْت ميْن َأَحبّي النهاسي  -َصلهى اَّلله إييَله َوَأَعزّيهي َعَليه

( َعظييَمٍة َفَماَتْت َولَْيَس هَلَا َواريٌث َغرْييي، فَ  ْرٍض )يلي َها ِبَي ُ َأْجَرَك َوَرده َعَلْيَك َعَليـْ َا؟ فـََقاَل: " َأْوَجَب اَّلله َكْيَف ََتُْمُريني َأْن َأْصَنَع ُبي
ْئَت« ".   َأْرَضَك، اْصَنْع َما شي
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، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7211 " »إيَذا ابـَْتاَع َأَحدُُكُم اجْلَارييََة فـَْلَيُكْن َأوهَل َما    َصلهى اَّلله
َها« ".  َا َأْطَيُب لينَـْفسي  يُْطعيُمَها احْلَْلَواُء، فَإينه

(: 369لجبار[ ]ضعيف الجامع )]الداراني: إسناده ضعيف لضعف سعيد بن عبدا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َأَقلُّ َدَرَجاِتِه اْلَحَسُن. #
 ضعيف[ 
ّي  -  7214 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن رَُجٍل ميْن َأْصَحابي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله "   َصلهى اَّلله

 »إيْخَوانُُكْم فََأْصليُحوا إيلَْيهيْم َواْسَتعييُنوُهْم َعَلى َما ُغليُبوا، َوَأعييُنوُهْم َعَلى َما َغَلبَـُهْم« ". 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه  -  7224 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس »َأنه النهِبي َنا إيلَْيهي، فَإييّني رَأَيـُْتُه   -َصلهى اَّلله َأْعَطى َعلييًّا َوفَاطيَمَة ُغاَلًما َوقَاَل: " َأْحسي
 ُيَصلّيي« ". 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْبني ُعَمَر »َأنه رَُجاًل أََتى َرُسوَل اَّللهي َوَعني ا -  7231 يُء َوَيْظليُم َأفََأْضريبُُه؟   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: إينه َخاديميي ُيسي

 قَاَل: " تـَْعُفو َعْنُه ُكله يـَْوٍم َسْبعينَي َمرهًة« ". 
ْختيَصاٍر.  َرَواهُ قـُْلُت:  ْميذييُّ ابي  الرتّي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ٍر قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7232 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َعْن َعمهاري ْبني اَيسي ْنُه يـَْوَم   َصلهى اَّلله " َمْن َضَرَب مَمُْلوَكُه ظُْلًما أُقييَد مي

 اْلقيَياَمةي«.
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطَّبَ  #  ([ 2280]اْللباني: صحيح لغيره )صحيح الترغيب:  َراِنيُّ

7245  -   ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه رَُجاًل َأْسَلَم فـََلمها َهاَجَر النهِبي ه  -َصلهى اَّلله َبَع النهِبي َي َأْهَلُه َأْن يـَتـْ َصلهى   -َخشي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ّي  -اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقيهُدوُه، َفَكَتَب إيىَل النهِبي ْيني َأْو َخلّيْصني فـَبَـَعَث   -َصلهى اَّلله إينهَك َقْد َعليْمَت إبييْساَلميي َفَسريّي

 ُّ ُّ  - َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّللهُ  -النهِبي تهَة نـََفٍر َعَلى بَعيرٍي َوقَاَل: " َلَعلهُكْم جتَيُدوَن يفي َداري َمْن يُعييُنُكْم َعَلْيهي ". فََأْعتَـَقُه النهِبي َصلهى  -سي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«   . -اَّلله

 عكرمة ضعيفها ْلضطرابها[  ]الداراني: رواية سماك عن َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي َبَكَرَة أَنهُه َخَرَج إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  7270 ٌر َأْهَل الطهائيفي بيَثاَلثٍَة َوعيْشرييَن -َصلهى اَّلله ، َوُهَو حُمَاصي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْبًدا فََأْعتَـَقُهْم َرُسوُل اَّللهي   َوُهُم الهذييَن يـَُقاُل هَلُْم: ُعتَـَقاُء«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  اده صحيح[ ]الداراني: إسن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُتُه إيىَل َعائيَشَة فَ  -  7279 ه َثاَلثًَة ميَن السُّنهةي: ُتُصدّيَق َعَليه بيَلْحٍم فََأْهَديـْ أَبـَْقْتُه َحَّته َدَخَل َرُسوُل اَّللهي »َوَعْن بَرييَرَة قَاَلْت: َكاَن يفي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - اللهْحُم؟ " فـََقاَلْت: حَلٌْم ُتُصدّيُق بيهي َعَلى بَرييَرَة فََأْهَدْتُه لََنا. فـََقاَل: " ُهَو َعَلى بَرييَرَة  فـََقاَل: " َما َهَذا  -َصلهى اَّلله

 َصَدَقٌة َولََنا َهدييهٌة ". 
َدًة. قـُْلُت: هُ  ْم يـَُقوُلوَن: إياله َأْن ُيْشرَتََط هَلُُم اْلَواَلُء.  وََكاتـََبْت َعَلى تيْسعي َأَواٍق فـََقاَلْت َعائيَشُة: إيْن َشاُءوا َعَدْدُت هَلُْم عيدهًة َواحي

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل النهِبي  : " اْشرَتيطيي َواْشرَتيطيي، فَإينه اْلَواَلَء ليَمْن َأْعَتَق ". -َصلهى اَّلله
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 قَاَلْت: َوُأْعتيْقُت َفَكاَن يلي اخلْيَياُر«.
، وَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َككي اْلَمدييَنةي َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َزْوُج بيَريـَْرَة َعْبًدا َأْسَوَد يـَُقاُل َلُه: ُمغييٌث. قَاَل اْبُن َعبهاٍس: ُكْنُت أَ  -  7281 رَاُه يفي سي
نَـْيهي فـََقَضى َرُسوُل اَّللهي  ُر َعيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى  -يـَْعصي َها اْلَواَلَء، فـََقَضى َرُسوُل اَّللهي  -اَّلله رَْبٍع: َشَرَط َمَوالييَها َعَليـْ ُ  -ِبَي َصلهى اَّلله

ََها فَاْخَتاَرْت نـَْفَسَها َوَأَمَرَها َأْن تـَْعَتده، َوُتُصدّي -َعَلْيهي َوَسلهَم  َها إيىَل : " َأنه اْلَواَلَء ليَمْن َأْعَتَق ". َوَخريه نـْ َها بيَصَدَقٍة فََأْهَدْت مي َق َعَليـْ
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعائيَشَة، َفَسأََلْت َعائيَشُة النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله َها َصَدَقٌة  -َصلهى اَّلله : " ُهَو َعَليـْ

 َولََنا َهدييهٌة« ". 
ْختيَصاٍر.  َرَواهُ قـُْلُت:   أَبُو َداُوَد ابي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن أََنٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7304 َيٍة ميْن قـَُرْيٍش َشَباٍب فـََقاَل: " اَي َمْعَشَر   -َصلهى اَّلله َخَرَج َعَلى فيتـْ
، فَإينهُه َلُه ويَجاٌء« ". الشهَبابي َمني اْسَتطَاَع ميْنُكُم الطهْوَل فـَْليَـْنكيْح َأْو فـَْليَـتَـَزوهْج َوإياله فـََعَلْيهي  لصهْومي  ابي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  7306 ْنُكْم َذا َطْوٍل  : " اَي َمعْ -َصلهى اَّلله َشَر الشهَبابي َمْن َكاَن مي

لصهْومي   ْليَـتَـَزوهْج َوَمْن اَل فـََعَلْيهي ابي  ، فَإينهُه َلُه ويَجاٌء« ". -َأْحَسُبُه قَاَل:   -فـَ
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7312 وا فـُُروَجُكْم،  قـَُرْيٍش اَل تـَْزنُوا اْحَفظُ  : " اَي َشَبابَ -َصلهى اَّلله
 َأاَل َمْن َحفيَظ فـَْرَجُه فـََلُه اجْلَنهُة« ".

 َويفي ريَوايٍَة: " »َأاَل َمْن َحفيَظ فـَْرَجُه َدَخَل اجْلَنهَة« ".  -  7313
ِحيِح. #  ([ 2696]الداراني: إسناده ضعيف[ ]السلسلة الصحيحة ) َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن ََسَُرَة قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  7323 َهى  -َصلهى اَّلله الرهُجَل َأْن يـَتَـبَـتهَل، َوَأْن حُيَْرَم ُوُلوَج بـُُيوتي  يـَنـْ
 اْلُمْؤمينينَي«.

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوَهَكَذا َوَجْدُتُه ِفي النُّْسَخِة الَِّتي َنَقْلُت ِمْنَها، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
 صيي.َوَقْد تـََقدهَم َحدييُث َسعييدي ْبني اْلَعا 

ه  -  7329 ٍر »َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن أُمّي ُمَبشّي ي:    -َصلهى اَّلله َخَطَب اْمَرَأَة اْلرَبَاءي ْبني َمْعُروٍر، فـََقاَلْت: إييّني َشَرْطُت ليَزْوجي
  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -َأْن اَل أَتـََزوهَج بـَْعَدُه. فـََقاَل النهِبي  : " إينه َذليَك اَل َيْصُلُح« ". -  َصلهى اَّلله

ِحيِح. # ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: رجاله ثقات، وقد اضطرب نعيم بن حماد في رواية هذا الحديث[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوالصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7330 « ". -َصلهى اَّلله أْلَْمَوالي  : " تـََزوهُجوا النّيَساَء َيَْتييَنُكْم ابي

ِحيِح َخََل َسْلِم ْبِن ُجَناَدَة، َوُهَو ِثَقٌة. #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -  7342 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن َحْفَصَة َأنه النهِبي قَاَل: " اَل َيدَُع َأَحدُُكْم طََلُب اْلَوَلدي، فَإينه الرهُجَل إيَذا َماَت    -َصلهى اَّلله

 َولَْيَس َلُه َوَلٌد انـَْقَطَع اَْسُُه« ". 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  (: منكر[ 6069ناده ضعيف[ ]السلسلة الضعيفة )]الداراني: إس َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  7359 « ". -َصلهى اَّلله  : " حَيُْرُم ميَن الرهَضاَعةي َما حَيُْرُم ميَن النهَسبي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلُمغيريَةي ْبني ُشْعَبَة قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7364 َقُة؟  -َصلهى اَّلله َقُة " قـُْلَنا: َوَما اْلَعنـْ : " اَل حَتُْرُم اْلَعنـْ
ُع َجاَرَُتَا اْلَمرهَة َواْلَمرهَتنْيي« ".قَا  َل: " اْلَمْرَأُة َتليُد فـََيْحَضُر اللهََبُ يفي َثْدييَها َفرُتْضي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -نه َرُسوَل اَّللهي َوَعني اْبني ُعَمَر »أَ  -  7378 َنَى َأْن تـُْنَكَح اْلَمْرَأُة َعَلى َعمهتيَها َوَعَلى َخالَتيَها. َوَعْن   -َصلهى اَّلله
هي ميْنُه  ٍد لَْيَس َعَلى فـَْرجي َ الرهُجُل يفي ثـَْوٍب َواحي َشْيٌء ]َوَعْن َصْومي يـَْومي اأْلَْضَحى، َويـَْومي  ليْبَسَتنْيي: َعني الصهمهاءي، َوَعْن َأْن حَيَْتِبي

 اْلفيْطري، َوَعني الصهاَلةي بـَْعَد الصُّْبحي َحَّته َتْطُلَع الشهْمُس، َوبـَْعَد اْلَعْصري َحَّته تـَْغُرَب الشهْمُس[«. 
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاِر اللِ ْبَسَتْينِ  #  ]الداراني: إسناده الطبراني صحيح[  ، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي   -  7379  َأْن تـُْنَكَح اْلَمْرَأُة َعَلى َعمهتيَها َأْو َعَلى َخالَتيَها«.  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده منقطع[  َبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطَّ  #

َعةي؟ فـََقالَ »َوَعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: أََتى َعْبُد اَّللهي ْبُن ُعَمَر َفقييَل َلُه: إينه اْبَن َعبهاٍس َيَُْمُر بينيكَ  -  7388  اْبُن ُعَمَر:  احي اْلُمتـْ
َعبهاٍس إياله ُغاَلًما َصغيريًا إيْذ َكاَن َرُسوُل  ُسْبَحاَن اَّللهي َما َأُظنُّ اْبَن َعبهاٍس يـَْفَعُل َهَذا! قَاُلوا: بـََلى إينهُه َيَُْمُر بيهي. قَاَل: َوَهْل َكاَن اْبُن 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  َها َرُسوُل اَّللهي ؟، مثُه قَاَل ابْ -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُن ُعَمَر: َنَااَن َعنـْ نَي«.  -َصلهى اَّلله  َوَما ُكنها ُمَسافيحي
ِحيِح َخََل اْلُمَعاَفى ْبَن ُسَلْيَماَن، َوُهَو ِثَقٌة. # ]الداراني: هاشم بن مرثد ضعيف وبقية رجاله    َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 ثقات[ 
َعةي النّيَساءي فـََقاَل َلُه َعلييٌّ: إينهَك اْمُرٌؤ َتئيٌه. إينه َرُسوَل اَّللهي َوَعْن حُمَمهدي ْبني احْلََنفييهةي قَاَل: »َتَكلهَم َعلييٌّ َواْبُن َعبهاسٍ  -  7391  يفي ُمتـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - «. -َصلهى اَّلله َعةي النّيَساءي يفي َحجهةي اْلَوَداعي  َنَى َعْن ُمتـْ
َها يـَْوَم َخْيرَبَ.  يحي النـهْهُي َعنـْ  قـُْلُت: يفي الصهحي

ِحيِح. َرَواهُ  #   الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َ فَاَرَق اْمَرأََتُه َفَدَخَلُه  -  7404 ميْن َذليَك َهمٌّ َوَأْمٌر َوُشقه  َوَعْن اَنفيٍع َمْوىَل اْبني ُعَمَر »َأنه رَُجاًل َسَأَل اْبَن ُعَمَر فـََقاَل: إينه َخايلي

َوافـََقْتَك َأْمَسْكَت، َوإيْن  ْن أَتـََزوهَجَها، َومَلْ َيَُْمْريني بيَذليَك، َومَلْ يـَْعَلْم بيهي، فـََقاَل اْبُن ُعَمَر: اَل إياله نيَكاَح غيْبطٍَة إيْن َعَلْيهي فََأَرْدُت أَ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى  -َكريَهْت فَارَْقَت، َوإياله فَإيانه نـَُعدُّ َهَذا يفي زََماني َرُسولي اَّللهي  َفاًحا«.  -اَّلله  سي

ِحيِح. #  ]الداراني: صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7405  َواْحَتَجَم، َوُهَو حُمْريٌم«. تـََزوهَج، َوُهَو حُمْريٌم  -َصلهى اَّلله

 َرَواُه اْلَبزَّاُر.  #
ه  -  7406 : »َأنه النهِبي ُّ يفي اأْلَْوَسطي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَرَوى هَلَا الطهرَبَايني  تـََزوهَج َمْيُمونََة، َوُهَو حُمْريٌم«.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ني: إسناد البزار صحيح، وإسناد الطبراني منقطع[ ]الدارا َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7408 «. -َصلهى اَّلله  تـََزوهَج َمْيُمونََة َومُهَا َحَراَماني

يحي َخاَل إيْحَراَم َمْيُمونََة.   قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َبَة َوهيَي اْمَرَأٌة َكبيريٌَة فـَُقْلُت هَلَا: أَتـََزوه  -  7414 ُ  َصله  -َج َرُسوُل اَّللهي »َوَعْن َمْيُموني ْبني ميْهَراَن قَاَل: أَتـَْيُت َصفييهَة بيْنَت َشيـْ ى اَّلله
«. -َعَلْيهي َوَسلهَم   َمْيُمونََة َوُهَو حُمْريٌم؟ قَاَلْت: اَل، َوَلَقْد تـََزوهَجَها َومُهَا َحاَلاَلني

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح على شرط مسلم[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ
ْثليي!! فـََقاَل ابْ  -  7418 ْثليي َوَلْن َتْسأَُلوا مي ، فَإينهُكْم َلْن َتْسأَُلوا مي اَْن َعني  َعْن َأيبي َصاليٍح قَاَل: قَاَل َعلييٌّ: َسُلويني ُن اْلَكوها: َأْخربي

َا َأْسَأُل َعمها  اأْلُْخَتنْيي اْلَمْمُلوَكَتنْيي، َوَعْن بيْنتي اأْلَخي ميَن الرهَضاَعةي. فـََقاَل: َسْل َعنْ   َما يـَْعنييَك، فَإينهَك َذاهيٌب يفي التّييهي. فـََقاَل: إيّنه
ُهمَ  ُهَما آيٌَة، َواَل آُمُر بيهي اَل نـَْعَلُم، فََأمها َما نـَْعَلُم فَإيانه اَل َنْسَأُل َعْنُه. قَاَل: َأمها اأْلُْخَتاني اْلَمْمُلوَكَتاني فََأَحلهتـْ ، َواَل َأْنَى  ا آيٌَة َوَحرهَمتـْ

. َفذََكَرُه.   َعْنُه، َواَل َأفْـَعُلُه َأاَن، َواَل َأْهُل بـَْييتي
ِحيِح، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َخطََبني َرُسوُل اَّللهي  »َوَعْن أُمّي َهانيٍئ بيْنتي َأيبي طَاليٍب قَاَلْت:  -  7428 فـَُقْلُت: َما يبي َعْنَك رَْغَبٌة اَي   -َصلهى اَّلله
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غَاٌر. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ه صي بُّ َأْن أَتـََزوهَج َوَبني ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َرُسوَل اَّللهي، َوَلكيْن اَل ُأحي َ؟[ َخرْيُ -َصلهى اَّلله بيَل   : " ]ملي نيَساٍء رَكيَْبَ اإْلي
َغريهي َوَأْرَعاُه َعَلى بـَْعٍل يفي َذاتي َيديهي«.   نيَساُء قـَُرْيٍش َأْحَناُه َعَلى طيْفٍل يفي صي

ْميذييّي َغرْيُ َهَذا.  قـُْلُت: هَلَا عيْنَد الرتّي
 داراني: صحيح بشواهده[ ]ال   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   -  7429 ْنرَبي فـََقاَل: َوَسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن زَْيدي ْبني َأيبي اْلَعتهابي قَاَل: »قَاَم ُمَعاوييَُة َعَلى اْلمي   -َصلهى اَّلله
بيَل نيَساُء قـَُرْيٍش َأْرَعاُه َعَلى َزْوٍج يفي َذاتي َيديهي  َغريهي« ".  يـَُقوُل: " َخرْيُ نيَساٍء رَكيَْبَ اإْلي  َوَأْحَناُه َعَلى َوَلٍد يفي صي

 ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي َأْثَناِء َحِديٍث، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
اَم َعلييٌّ َفَجاَء الصُّفهَة فـََوَجَد  َعْن َأْسَلَم َمْوىَل ُعَمَر قَاَل: َدَعا ُعَمُر ْبُن اخْلَطهابي َعلييه ْبَن َأيبي طَاليٍب َفَسارهُه، مثُه قَ  -  7430

َب َعقييٌل َوقَاَل: اَي َعلييُّ  ُم َوالشُُّهوُر َوالسُُّنوَن   اْلَعبهاَس َوَعقيياًل َواحْلَُسنْيَ َفَشاَورَُهْم يفي تـَْزوييجي ُعَمَر أُمه ُكْلُثوٍم فـََغضي َما َتزييُدَك اأْلَايه
:إياله اْلَعَمى يفي َأْمريَك، َواَّللهي  َْشَياَء َعدهَدَها. َوَمَضى جَيُرُّ ثـَْوبَُه فـََقاَل َعلييٌّ ليْلَعبهاسي ْنُه   لَئيْن فـََعْلَت لََيُكوَننه َولََيُكوَننه ألي َواَّللهي َما َذليَك مي

يَحٌة، َوَلكينه ديرهَة ُعَمَر َأْحَرَجْتُه إيىَل َما تـََرى، َأَما َواَّللهي َما َذاَك رَْغَبٌة في  يَك اَي َعقييُل، َوَلكيْن َأْخرَبيني ُعَمُر ْبُن اخْلَطهابي يـَُقوُل:  َنصي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َسَي َك   -َصلهى اَّلله « ". َفَضحي َقطيٌع يـَْوَم اْلقيَياَمةي إياله َسَبِبي َوَنَسِبي يـَُقوُل: " »ُكلُّ َسَبٍب َوَنَسٍب ُمنـْ

 َوقَاَل: َوْيَح َعقييٍل َسفييٌه َأمْحَُق.َعَمُر 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  -  7437 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه النهِبي َرةي:  قَاَل: " َأْرَبٌع َمْن  -َصلهى اَّلله نـَْيا َواْْلخي ُأْعطييَـُهنه، فـََقْد ُأْعطيَي َخرْيَ الدُّ
َها، َواَل    َماليهي« ".قـَْلًبا َشاكيًرا َوليَسااًن َذاكيًرا َوَبَداًن َعَلى اْلَباَلءي َصابيًرا َوَزْوَجًة اَل تـَْبغييهي َخْواًن يفي نـَْفسي

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسطِ  # (:  756]الداراني: فيه مؤمل بن إسماعيل ضعيف[ ]ضعيف الجامع ) ، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِرَجاُل الصَّ
 ضعيف[ 
َز 221َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة }َواَل تـَْنكيُحوا اْلُمْشريَكاتي َحَّته يـُْؤمينه{ ]البقرة:  -  7444 النهاُس  [. َفُحجي

له َلُكُم الطهيّيَباُت{ ]املائدة:  ُهنه َحَّته نـََزَلتي اْْليَُة الهيتي بـَْعَدَها: }اْليَـْوَم ُأحي [، }َواْلُمْحَصَناُت ميَن اْلُمْؤميَناتي َواْلُمْحَصَناُت  5َعنـْ
. [. فـََنَكَح النهاُس 5ميَن الهذييَن ُأوُتوا اْلكيَتاَب ميْن قـَْبليُكْم{ ]املائدة:    نيَساَء َأْهلي اْلكيَتابي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن َعلييٍّ َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7458 َها َفاَل  -َصلهى اَّلله ًزا، َوإينهَك ُذو قـَْرنـَيـْ قَاَل: " اَي َعلييُّ إينه َلَك يفي اجْلَنهةي َكنـْ

 تـُْتبيعي النهْظَرَة النهْظَرَة، فَإينه َلَك اأْلُوىَل« ". 
 ]الداراني: إسناده حسن[   ُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوَزاَد: " »َوَلْيَسْت َلَك اآْلِخَرُة« ". َوِرَجا #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعني اْلَفْضلي ْبني َعبهاٍس قَاَل: ُكْنُت ريْدَف َرُسولي اَّللهي  -  7460 َنٌة َلُه َحْسَناُء    -َصلهى اَّلله ٌّ َمَعُه ابـْ َوَأْعَرايبي
ُّ يـَْعريُضَها َعَلى َرسُ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ولي اَّللهي َفَجَعَل اأْلَْعَرايبي َها َوَجَعَل   -َصلهى اَّلله رََجاَء َأْن يـَتَـَزوهَجَها قَاَل: َفَجَعْلُت أَْلَتفيُت إيلَيـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  ُ َعلَ   -َصلهى اَّلله ي فـَيَـْلوييهي ]وََكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ْيهي َوَسلهَم يـَُلِبّي َحَّته رََمى مَجَْرَة  َيَُْخُذ بيَرْأسي
 اْلَعَقَبةي[«. 

ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ّي  -  7462 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َعني النهِبي ْدريَها،  أَنهُه َكاَن إيَذا  -َصلهى اَّلله ًتا ميْن بـََناتيهي َجَلَس عيْنَد خي َأرَاَد َأْن يـَُزوّيَج بينـْ
 ". مثُه يـَُقوُل: " إينه ُفاَلاًن خَيُْطُب ُفاَلنًَة ". فَإيْن َسَكَتْت َفَذليَك إيْذُنَا َأْو قَاَل: " ُسُكوُُتَا إيْذُنَا« 

 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ّي  َوَعنْ  -  7468 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأيبي ُموَسى »َعني النهِبي نَـَتُه فـَْلَيْسَتْأذيْنَا« ".  -َصلهى اَّلله  قَاَل: " إيَذا َأرَاَد الرهُجُل َأْن يـَُزوّيَج ابـْ

ِحيِح. # ، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ  صحيح[  ]الداراني: إسناده َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ
ّي  -  7469 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َعني النهِبي قَاَل: " اَل تـُْنَكُح اْلبيْكُر َحَّته ُتْسَتْأَذَن َوإيْذُنَا الصُُّموُت.   -َصلهى اَّلله

يُب ميْن َأْمريَها َما مَلْ َتدُْع إيىَل َسْخطٍَة، فَإيْن َدَعْت إيىَل َسْخطٍَة، وََكاَن َأْوليَياُؤَها َيدْ  ُعوَن إيىَل ريًضا رُفيَع َذليَك إيىَل  َوالثـهيّيُب ُتصي
.»  السُّْلطَاني

ُ   -: آِخُر اْلَحِديِث ِمْن َحِديِث النَِّبيِ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوَقاَل ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه: ُقْلُت ِلِعيَسى ْبِن ُيوُنَس ْبِن َأِبي ِإْسَحاقَ  # َصلَّى َّللاَّ
. َوِرجَ -َعَلْيِه َوَسلََّم  ِحيِح َخََل ِإْبَراِهيَم ْبَن ُمرََّة، َوُهَو ِثَقٌة.؟ َقاَل: َهَكَذا َأْنَبَأَنا اْْلَْوَزاِعيُّ  ]الداراني: إسناده جيد[  اُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  7472 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن أُمّي َسَلَمَة َأنه َجارييًَة َزوهَجَها أَبُوَها َوَأرَاَدْت َأْن تـَُزوهَج رَُجاًل آَخَر فَأََتتي النهِبي   -َصلهى اَّلله
ُّ   َفذََكَرتْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصله  -َذليَك َلُه فـَنَـَزَعَها ميَن الهذيي َزوهَجَها أَبُوَها َوَزوهَجَها النهِبي  ميَن الهذيي َأرَاَدْت«.  -ى اَّلله

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
نَـَتُه  -  7473 َذاُم ابـْ ٍع اْبَنْ يَزييَد ْبني َجارييََة قَااَل: أَْنَكَح حي رَُجاًل َوهيَي ثـَيّيٌب فَأََتتي   -َوهيَي َكاريَهٌة  -»َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني َوجُمَمّي

ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي  نيَكاَحَها«.َفذََكَرْت َذليَك َلُه فـََرده  -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َصفييهَة قَاَلْت: َأْعتَـَقني َرُسوُل اَّللهي  -  7493  َوَجَعَل عيْتقيي َصَداقيي«. -َصلهى اَّلله
ْسَناِد.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط،  # ]اْللباني: ضعيف )إرواء   َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَقاَل ِفي اْْلَْوَسِط: ََل ُيْرَوى َعْن َصِفيََّة ِإَلَّ ِبَهَذا اْلِْ

 ([ 1857الغليل: 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه َعلييًّا تـََزوهَج فَاطيَمَة ميْن َرُسولي اَّللهي  -  7499  بيَبَدٍن ميْن َحدييٍد«.   -َصلهى اَّلله

ِحيِح. # ، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  7507 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن َمْيُموٍن اْلُكْردييّي َعْن أَبييهي قَاَل: َسَي َا رَُجٍل تـََزوهَج اْمَرَأًة    -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " َأميُّ

َها  هي َأْن يـَُؤدّيَي إيلَيـْ َها َحقهَها َلقييَ َعَلى َما َقله ميَن اْلَمْهري َأْو َكثـَُر لَْيَس يفي نـَْفسي اَّللهَ يـَْوَم اْلقيَياَمةي،   َحقهَها َخَدَعَها َفَماَت، َومَلْ يـَُؤدّي إيلَيـْ
 َوُهَو زَاٍن« ". 

ِغيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #  ([ 1807. ]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7517 ٍد َأْو ُسْلطَاٍن« ". -َصلهى اَّلله  : " اَل نيَكاَح إياله إبييْذني َويليٍّ ُمْرشي

ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه َوَعْن َعائيَشَة  -  7539 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه النهِبي َوَأْهَدى هَلَا   َمره بينيَساٍء ميَن اأْلَْنَصاري يفي ُعْرٍس هَلُنه َوُهنه يـَُغنّينَي:   -َصلهى اَّلله

 َكْبًشا تـََبْحَبَح يفي اْلميْرَبدي. 
 َوَزْوُجكي يفي اْلَباديي َويـَْعَلُم َما يفي َغدي.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   : " َما يـَْعَلُم َما يفي َغٍد إياله اَّللهُ« ". -َصلهى اَّلله
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ِحيِح. # ِغيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي َكْبَشَة اأْلَّْنَارييّي قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  7549 َجاليًسا يفي َأْصَحابيهي َفَدَخَل، مثُه َخَرَج   -َصلهى اَّلله

ي  َوَقدي اْغَتَسَل فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي َقْد َكاَن َشْيٌء؟ قَاَل: " نـََعْم َمرهْت يبي ُفاَلنَةُ  فـََوَقَع يفي قـَْلِبي َشْهَوُة النّيَساءي فَأَتـَْيُت بـَْعَض َأْزَواجي
 ." » تـَُها َفَكَذليَك ويقَايٌَة ميْن َأَماثيلي َأْعَماليُكْم إيتْـَياُن احْلاََللي  فََأَصبـْ

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َقاٌت.َوِرَجاُل َأْحَمَد ثِ  َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ َوَقاَل: »َفَكَذِلَك َفاْفَعُلوا« ". #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: »أُْعطيَي َرُسوُل اَّللهي  -  7553 اْلَكفييَت. قـُْلُت ليْلَحَسني: َوَما اْلَكفييُت؟ قَاَل:   -َصلهى اَّلله

 اْلبيَضاُع«.
 قَاَل اْبُن اأْلَثيريي: اْلكيَفاُت: اجلْيَماُع.

، َوُهَو ِثَقٌة. َوِرَجاُلُه رِ  # ََلِم ْبَن َعاِصٍم الرَّاِزيِ  ِحيِح َخََل َعْبَد السَّ  َجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7572 َها َحاَجًة فـََتْأََب  -َصلهى اَّلله نـْ : " َما ميني اْمَرَأٍة يَْطُلُب َزْوُجَها مي

َها َغْضَباٌن إياله اَبَتْت تـَْلَعنـَُها اْلَماَلئيَكُة َحَّته ُيْصبيَح« ".   فـََيبييُت َوُهَو َعَليـْ
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

ه  -  7578 ُ َعَلْيهي وَ  -»َوَعْن َواثيَلَة ْبني اأْلَْسَقعي قَاَل: أََتى النهِبي نـََفٌر ميْن َبني ُسَلْيٍم فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي إيانه   -َسلهَم َصلهى اَّلله
ُهنه؟ قَاَل: " َوإينهُكْم لَتَـْفَعُلوَن؟ " قَاُلوا: نـََعْم. قَاَل: " َما ميْن َنسَ  يُب َسَبااَي، َوإيانه لَنَـْعزيُل َعنـْ ُ َأْن خَتُْرَج ميْن ُصْلبي  ُنصي َمٍة َأرَاَد اَّلله

 إياله َوهيَي َخاريَجٌة إيْن َشاَء، َوإيْن َأََب َفاَل َعَلْيُكْم َأْن اَل تـَْفَعُلوا« ". رَُجٍل 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

؟ فـََقاَل: إيْن َكاَن رَ  -  7580 ْبني َعبهاٍس: َكْيَف تـََرى يفي اْلَعْزلي ُ   -ُسوُل اَّللهي َوَعْن زَائيَدَة ْبني ُعَمرْيٍ الطهائييّي قَاَل: قـُْلُت الي َصلهى اَّلله
ًئا فـَُهَو َكَما قَاَل َوإياله فَإييّني َأُقوُل فييهي: }نيَساؤُ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ُتْم{ ]البقرة:  قَاَل فييهي َشيـْ ئـْ ُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّنه شي

 [ َمْن َشاَء َعَزَل َوَمْن َشاَء تـََرَك.223
ِحيِح َخََل َزاِئَدَة ْبَن ُعَمْيٍر، َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 15/423]شعيب: رجاله ثقات )شرح مشكل اآلثار:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه اْليَـُهوَد َكاَنْت تـَُقوُل: إينه اْلَعْزَل ُهَو اْلَمْوُءوَدُة الصُّْغَرى. فـَبَـَلَغ َذليَك ال -  7581 ُ َعَلْيهي   -نهِبي َصلهى اَّلله
ُ َأْن خَيُْلَق َخْلًقا ملَْ  -َوَسلهَم   َشْيٌء«.  -َأْحَسُبُه قَاَل  - مَيْنَـْعُه فـََقاَل: " َكَذَبْت يـَُهوُد َلْو َأرَاَد اَّلله

ِحيِح َخََل ِإْسَماِعيَل ْبِن َمْسُعوٍد، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7589 ، مثُه قَاَل: " َلْو َضره َأَحًدا َلَضره   -َصلهى اَّلله ْغتيَيالي َنَى َعني االي

 فَاريَس َوالرُّوَم« ".
ْغتيَياُل َأْن َيطََأ الرهُجُل اْمَرأََتُه  ُع. قَاَل اْبُن بَُكرْيٍ: َواالي  َوهيَي تـُْرضي

ِحيِح. # ، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناد الطبراني صحيح وطريق البزار فيه عنعنة ابن جريج[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَمَر قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  7592 ، َواَل َتَُْتوا  : " اْسَتْحيُ -َصلهى اَّلله ي ميَن احْلَقّي وا، فَإينه اَّللهَ اَل َيْسَتحي

 النّيَساَء يفي َأْداَبريهينه« ". 
ِحيِح َخََل َيعْ  # ]الداراني: إسناده ضعيف[   ٌة.َلى ْبَن اْلَيَماِن، َوُهَو ِثقَ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

 ([ 3377]السلسلة الصحيحة )
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ه  -  7594 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي »َأنه النهِبي  َنَى َعْن حَمَاشّي النّيَساءي«. -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7596  : " َمْن أََتى النّيَساَء يفي َأْعَجازيهينه، فـََقْد َكَفَر« ". -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: حديث صحيح[  ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #

ه  -  7603 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة »َأنه النهِبي  َنَى يـَْوَم َخْيرَبَ َأْن ُتوطَأَ احْلََباىَل َحَّته َيَضْعَن«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

بـَْنتيهي إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  7639 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: »أََتى رَُجٌل ابي فـََقاَل: إينه ابـَْنيتي َهذيهي   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ْن تـَتَـَزوهَج فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللهي أََبْت أَ  حْلَقّي اَل أَتـََزوهُج َحَّته  -َصلهى اَّلله : " َأطييعيي َأاَبكي " قَاَلْت: َوالهذيي بـََعَثَك ابي

يني َما َحقُّ الزهْوجي َعَلى َزْوَجتيهي. قَاَل: " َحقُّ الزهْوجي َعَلى َزْوَجتي  َراُه َصدييًدا َأْو  خُتْربي َها َأوي انـْتَـثـََر َمْنخي َستـْ هي َلْو َكاَنْت بيهي قـُْرَحٌة فـََلحي
حْلَقّي اَل أَتـََزوهُج أََبًدا. فـََقاَل النه  تَـَلَعْتُه َما َأدهْت َحقهُه " قَاَلْت: َوالهذيي بـََعَثَك ابي ُّ َدًما، مثُه ابـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ِبي " اَل  :  -َصلهى اَّلله

 تـُْنكيُحوُهنه إياله إبييْذنيينه«. 
، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َخََل َنَهاٍر اْلَعْبِديِ   ([ 1934]اْللباني: حسن صحيح )صحيح الترغيب:   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن زَْيدي ْبني َأْرَقَم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7643 َها َحَّته تـَُؤدّيَي  -َصلهى اَّلله : »اْلَمْرَأُة اَل تـَُؤدّيي َحقه اَّللهي َعَليـْ
َها َحَّته َلْو َسَأهَلَا َوهيَي َعَلى َظْهري قـََتٍب مَلْ ََتْنَـْعُه نـَْفَسَها«.  َحقه َزْوجي

ِحيِح َخََل اْلُمِغيَرَة ْبَن ُمسْ  # ]اْللباني: إسناده صحيح )السلسلة  ِلٍم، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 ([ 7/1098الصحيحة: 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو َعْن َرُسولي اَّللهي  -  7648 ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل إيىَل اْمَرَأٍة اَل  -َصلهى اَّلله قَاَل: " »اَل يـَْنظُُر اَّلله
َها َوهيَي اَل َتْستَـْغني َعْنُه«.  َتْشُكُر ليَزْوجي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، َوالطََّبَراِنيُّ َوَأَحُد ِإْسَناَدِي اْلَبزَّاِر ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ََساقيفيُهْم وَ  -  7649 َبطَاريقيهيْم َورُْهَبانييْم، َورََأى اْليَـُهوَد  »َوَعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل أَنهُه أََتى الشهاَم فـََرَأى النهَصاَرى َيْسُجُدوَن ألي

َيّي َشْيٍء تـَْفَعُلوَن َهَذا؟ قَاُلوا: َهذيهي حتَييه  َْحَباريهيْم َوُعَلَمائيهيْم َوفـَُقَهائيهيْم فـََقاَل: ألي ُة اأْلَْنبيَياءي. قـُْلَنا: فـََنْحُن َأَحقُّ َأْن  َيْسُجُدوَن ألي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -َنْصَنَع بيَنبييّيَنا  ّي  -ى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -. فـََلمها َقديَم َعَلى النهِبي َسَجَد َلُه. فـََقاَل: " َما َهَذا اَي ُمَعاُذ؟  -َصلهى اَّلله

يهيْم َورُ  يسي ََساقيَفتيهيْم َوقيسّي ْهَبانييْم َوَبطَاريقَتيهيْم َورَأَْيُت اْليَـُهوَد َيْسُجُدوَن  " قَاَل: إييّني أَتـَْيُت الشهاَم فـََرأَْيُت النهَصاَرى َيْسُجُدوَن ألي
َيّي َشْيٍء َتْصنَـُعوَن َهَذا َوتـَْفَعُلوَن َهَذا؟ قَاُلوا: َهذي  َْحَباريهيْم َوفـَُقَهائيهيْم َوُعَلَمائيهيْم فـَُقْلُت: ألي هي حتَييهُة اأْلَْنبيَياءي. قـُْلُت: فـََنْحُن َأَحقُّ  ألي

ُّ اَّللهي  َأْن َنْصَنعَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - بيَنبييّيَنا. فـََقاَل َنِبي ُْم َكَذبُوا َعَلى أَْنبيَيائيهيْم َكَما َحرهُفوا كيَتاَُبُْم َلْو َأَمْرُت َأَحًدا َأْن -َصلهى اَّلله : " إينه
َها ميْن عيَظمي  ََحٍد أَلََمْرُت اْلَمْرَأَة َأْن َتْسُجَد ليَزْوجي َها َوَلْو َسَأهَلَا  َيْسُجَد ألي ميَاني َحَّته تـَُؤدّيَي َحقه َزْوجي َحقّيهي، َواَل جتَيُد اْمَرَأٌة َحاَلَوَة اإْلي

 نـَْفَسَها َوهيَي َعَلى َظْهري قـََتٍب«. 
ِحيِح َوَكَذِلَك َطِريٌق ِمنْ  # ا.َرَواُه ِبَتَماِمِه اْلَبزَّاُر، َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: إسناد    ُطُرِق َأْحَمَد، َوَرَوى الطََّبَراِنيُّ َبْعَضُه َأْيضا

 البزار والطبراني حسن[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن زَْيدي ْبني َأْرَقَم َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7660 ْب، َوإيْن قَاَل: »إيَذا َدَعا الرهُجُل اْمَرأََتُه إيىَل   -َصلهى اَّلله هي فـَْلُتجي فيَراشي

 َكاَنْت َعَلى َظْهري قـََتٍب "«. 
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َد ْبَن َثْعَلَبَة ْبِن َسَواٍء، َوَقْد َرَوى َعْنُه َجَماعَ  # ِحيِح َخََل ُمَحمَّ َكِبيِر  ٌة، َوَلْم ُيَضعِ ْفُه َأَحٌد، َوَقْد َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الْ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َم. ِحيِح َخََل اْلُمِغيَرَة ْبَن ُمْسِلٍم، َوُهَو ِثَقٌة، َوَقْد َتَقدَّ  ([ 533]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  7665 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل َعني النهِبي َها، َوُهَو  قَاَل: »اَل حيَي  -َصلهى اَّلله ْمَرَأٍة َأْن َتََْذَن يفي بـَْيتي َزْوجي لُّ الي
َن بيَصْدريهي، َواَل تـَْعَتزيَل فيَراَشُه،  َها  َكاريٌه، َواَل خَتُْرَج َوُهَو َكاريٌه، َواَل ُتطييَع فييهي َأَحًدا، َواَل خُتَشّي نـْ َواَل َتْضريْبُه، َوإيْن َكاَن ُهَو َأْظَلَم مي

َيهُ  هَ َحَّته تـُْرضي ُ ُعْذرََها َوَأفْـَلَح َوْجُهَها، َواَل إيمْثَ َعَليـْ َها فَبيَها َونيْعَمْت قَبيَل اَّلله نـْ َي َوقَبيَل مي ا، َوإيْن ُهَو َأََب َأْن يـَْرَضى  ، فَإيْن ُهَو َرضي
َها، فـََقْد أَبـَْلَغْت ُعْذرََها«.   َعنـْ

 ([ 1216]اْللباني: ضعيف )ضعيف الترغيب:   ِدِهَما ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأحَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7668 : »اثـَْناني اَل جُتَاويُز َصاَلُُتَُما رُُءوَسُهَما: َعْبٌد آبيٌق  -َصلهى اَّلله

َع  َع«. ميْن َمَوالييهي َحَّته يـَْرجي  إيلَْيهيْم َواْمَرَأٌة َعَصْت َزْوَجَها َحَّته تـَْرجي
ِغيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

َا َوَهَبْت يـَْوَمَها ليَعائيَشَة ..  -  7699  َوَعْن َسْوَدَة بيْنتي زَْمَعَة َأنه
ِحيِح.  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر َعْن َرُسولي اَّللهي  -  7671 َا إيَذا َخَرَجْت ميْن بـَْيتيَها   -َصلهى اَّلله قَاَل: »اْلَمْرَأُة َعْورٌَة، َوإينه
َا  َها يفي قـَْعري بـَْيتيَها«. اْسَتْشَرفـََها الشهْيطَاُن، َوإينه  اَل َتُكوُن َأقْـَرَب إيىَل اَّللهي مينـْ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َها   -»َوَعْن َعائيَشَة   -  7683 ُ َعنـْ َي اَّلله ه   -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَلْت: أَتـَْيُت النهِبي يَرٍة َقْد طََبْختـَُها َلُه فـَُقْلُت  ز ِبي  -َصلهى اَّلله
ُّ  -ليَسْوَدَة  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوالنهِبي نَـَها  -َصلهى اَّلله : ُكليي، فَأََبْت فـَُقْلُت: لََتْأُكلينَي َأْو أَلَُلطّيَخنه َوْجَهكي فَأََبْت  -بـَْيني َوبـَيـْ

 ُّ َك النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  فـََوَضْعُت َيديي يفي احْلَرييَرةي َفطََلْبُت َوْجَهَها َفَضحي ي َوْجَهَها "   -َصلهى اَّلله فـََوَضَع بيَيديهي هَلَا َوقَاَل هَلَا: " اْلَطخي
ُّ َفضَ  َك النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -حي هَلَا َفَمره ُعَمُر فـََقاَل: اَي َعْبَد اَّللهي: اَي َعْبَد اَّللهي، َفَظنه أَنهُه َسَيْدُخُل فـََقاَل: " ُقوَما   -َصلهى اَّلله

َبةي رَ  َيـْ اَل ُوُجوَهُكَما " قَاَلْت َعائيَشُة: َفَما زيْلُت َأَهاُب ُعَمَر هلي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«.  -ُسولي اَّللهي  فَاْغسي  َصلهى اَّلله
ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْلَقَمَة، َوَحِديُثُه َحَسٌن. # ِحيِح َخََل ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْلَمدييَنةي فـََوَضَعْت َعائيَشُة َمْنكيبَـَها َعَلى َمْنكيبي َرُسولي اَّللهي  زيْنٌج يـَْلَعُبونَ َوَعْن َعْمريو ْبني ُحَرْيٍث قَاَل: »َكاَن  -  7686 َصلهى  -ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   َفَجَعَلْت تـَْنظُُر إيلَْيهيْم«.  -اَّلله

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  -  7689 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َعني النهِبي قَاَل: »اْجَتَمَع إيْحَدى َعْشَرَة اْمَرَأًة يفي اجْلَاهيلييهةي فـَتَـَعاَهْدَن َأْن    -َصلهى اَّلله

ًئا، فـََقاَلتي اأْلُوىَل:  هينه َشيـْ نَـُهنه، َواَل َيْكُتْمَن ميْن َأْخَباري َأْزَواجي ي حَلُْم مَجٍَل َغثٍّ َعَلى رَْأسي َجَبٍل اَل َسْهٌل َفرُيْتـََقى، َيْصُدْقَن بـَيـْ َزْوجي
ي اَل أَُبثُّ َخرَبَُه إييّني َأَخاُف َأْن اَل َأَذرَُه، إيْن َأذُْكرْ  تَـَقَل، قَاَلتي الثهانيَيُة: َزْوجي نٌي فـَيـُنـْ ي ُه َأذُْكْر ُعَجَرُه َوُِبََرُه، قَاَلتي الثهاليَثُة: َزوْ َواَل َسَي جي

، َوإينه َشري  ي إيْن َأَكَل َلفه ، َواَل اْلَعَشنهُق إيْن أَْنطيْق ُأطَلهْق، َوإيْن َأْسُكْت ُأَعلهْق، قَاَلتي الرهابيَعُة: َزْوجي ، َوإيني اْضَطَجَع اْلَتفه َب اْشَتفه
ي َعَيااَيُء  ، قَاَلتي اخْلَاميَسُة: َزْوجي ، قَاَلتي  يُوليُج اْلَكفه لييَـْعَلَم اْلَبثه طََباقَاُء ُكلُّ َداٍء َلُه َداٌء َشجهكي َأْو فـَلهكي َأْو مَجََع ُكالًّ َلكي

ي إيْن َدَخَل فَ  ، َواَل خَمَاَفَة، قَاَلتي السهابيَعُة: َزْوجي ، َواَل قـَره َاَمَة اَل َحره ي َكَلْيلي ُتي َد، َواَل ُيْسَألُ السهاديَسُة: َزْوجي َعمها   هيَد، َوإيْن َخَرَج َأسي
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ي اْلَمسُّ َمسُّ َأْرَنبي َوالرّييُح رييُح َزْرَنٍب، َوَأاَن َأْغليُبُه َوالنهاُس يـَْغلي  َنُة: َزْوجي ي رَفييُع  َعهيَد، قَاَلتي الثهامي َعُة: َزْوجي ُب، قَاَلتي التهاسي
ي َماليُك َوَما َماليٌك؟ َماليٌك َخرْيٌ ميْن َذليَك َلُه  اْلعيَمادي َطوييُل النّيَجادي َعظييُم الرهَمادي َقرييُب اْلبَـْيتي ميَن النهاديي َرُة: َزْوجي ، قَاَلتي اْلَعاشي

ُنه َهَواليُك، قَالَ  ْعَن َصْوَت اْلميْزَهري أَيـَْقنه َأنه ي أَبُو َزْر إيبيٌل َقليياَلُت اْلَمَساريحي َكثيريَاُت اْلَمَباريكي إيَذا َسَي ٍع َوَما  تي احْلَادييََة َعْشَرَة: َزْوجي
ي َوَجَديني  ْحُت إييَله نـَْفسي هَحني فـََبجي قٍّ َفَجَعَلني يفي  أَبُو َزرٍْع َأاَنَس ميْن ُحلييٍّ ُأُذيَنه َوَمََلَ ميْن َشْحٍم َعُضَديه َوِبي يفي َأْهلي ُغنَـْيَمٍة بيشي

ُح َوَأْرُقُد فَأََتَصبهُح َوَأْشَرُب فَأَتـََقمهُح، أُمُّ َأيبي َزرٍْع َوَما أُمُّ َأيبي َزرٍْع ُعُكوُمَها  َأْهلي َصهييٍل َوَأطييٍط َوَدائيٍس َوُمَنقٍّ َفعيْنَدُه َأُقوُل َفاَل أُقـَبه 
تـَُها َفَساٌح، اْبُن َأيبي َزرٍْع َوَما اْبُن َأيبي َزرٍْع َمْضَجُعُه َكَمَسلّي َشْطَبٍة ُتْشبيُعُه ذيرَاُع اجلَْ   َزرٍْع َوَما بيْنُت َأيبي الزهرْعي ْفَرةي، بيْنُت َأيبي َرَداٌح َوبـَيـْ

َا، َجارييَُة َأيبي َزرْعٍ  َها َوَطْوُع أَبييَها َوميْلُء كيَسائيَها َوَغْيُظ َجاَرُتي ُقُل ميريَتـََنا   َطْوُع أُمّي َوَما َجارييَُة َأيبي َزرٍْع اَل تـَُبثُّ َحدييثـََنا تـَْبثييثًا، َواَل تـَنـْ
ْمَرَأٍة َوَمَعَها ابـَْناني هَلَا ]َكاْلَفْهَدْيني تـَْنقييثًا، َواَل ََتََْلُ بَـ  يًشا، َخَرَج أَبُو َزرٍْع َواأْلَْوطَاُب َتَُْخُض َفَمره ابي تَـَنا تـَْعشي [ يـَْلَعَباني ميْن حَتْتي  يـْ

، رَكيَب َشريايًّ  ، َوَأْعطَايني ميْن ُكلّي َخْصريَها بيُرمهانـََتنْيي َفطَلهَقني َوَنَكَحَها، فـََنَكْحُت بـَْعَدُه رَُجاًل َسريايًّ  َوَأَخَذ َخطّييًّا َوَأرَاَح َعَليه نـََعًما ثَريايًّ
 إياَنٍء ميْن آنيَيةي َأيبي َزرٍْع«.  رَائيَحٍة َزْوًجا فـََقاَل: ُكليي أُمه َزرٍْع َوميرييي َأْهَلَك فـََلْو مَجَْعُت ُكله َشْيٍء َأْعطَانييهي َما َمََلَ َأْصَغرَ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َشُة: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  ]قَاَلْت َعائي  ُمّي َزرٍْع "[.   َصلهى اَّلله  ُكْنُت َلكي َكَأيبي َزرٍْع ألي
ٌة. # ِ ْبَن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َوُهَو ِثَقٌة ِإَماٌم ُحجَّ ِحيِح َخََل َعْبَد َّللاَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور[  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7698 إيَذا َأرَاَد َسَفًرا َأقْـرََع َبنْيَ نيَسائيهي فََأَصاَب َعائيَشَة  »َكاَن   -َصلهى اَّلله
.»  اْلَقْرَعُة يفي َغْزَوةي َبني اْلُمْصطَليقي

ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْلَقَمَة، َوَحِديُثُه َحَسٌن، وَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  اِلِه ِثَقاٌت.َبِقيَُّة ِرجَ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِفيِه ُمَحمَّ
ُه، قَاَل: َفَمره بيهي َعَلى  -َأْو َعْبُد الرهمْحَني ْبُن َعْوٍف   -»َوَعْن َعْمريو ْبني أَُميهَة قَاَل: َمره ُعْثَماُن ْبُن َعفهاَن  -  7705 مبييْرٍط فَاْستَـَغاله

َلَة بيْنَت ُعبَـْيَدَة ْبني احْلَاريثي ْبني اْلُمطهليبي قَاَل: َفَمره بيهي ُعْثَماُن َعْمريو ْبني أَُميهَة فَاْشرَتَاُه َفَكَساُه اْمرَ    -َأْو َعْبُد الرهمْحَني  -أََتُه ُسَخيـْ
َلةَ  بيْنتي ُعبَـْيَدَة فـََقاَل: " إينه ُكله َما َصنَـْعَت إيىَل َأْهليَك   فـََقاَل: َما فـََعَل اْلميْرُط الهذيي ابـْتَـْعَت؟ قَاَل َعْمٌرو: َتَصدهْقُت بيهي َعَلى ُسَخيـْ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َصَدَقٌة " قَاَل َعْمٌرو: َسَي ُ   -يـَُقوُل َذاَك، َفذََكَر َما قَاَل َعْمٌرو ليَرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله
 فـََقاَل: " َصَدَق َعْمٌرو ُكلُّ َما َصنَـْعَت إيىَل َأْهليَك فـَُهَو َصَدَقٌة َعَلْيهيْم "«.  -َعَلْيهي َوَسلهَم 

، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت ُكلُُّهْم. #  ]الداراني: إسناده جيد[   َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ
7709  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َكْعبي ْبني ُعْجَرَة قَاَل: َمره َعَليه النهِبي ّي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي   -فـََرَأى َأْصَحاُب النهِبي َصلهى اَّلله
ه َجْلَدَة َوَنَشاطََة فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َلْو َكاَن َهَذا يفي َسبييلي اَّللهي  -َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي يفي " إيْن   َصلهى اَّلله

غَارًا فـَُهَو يفي َسبييلي اَّللهي، َوإيْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَلى أَبـََوْيني َشْيَخنْيي   َكبيريَْيني فـَُهَو يفي َسبييلي اَّللهي،  َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَلى َوَلديهي صي
هي يـَُعفَُّها فـَُهَو يفي َسبييلي اَّللهي، َوإيْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى رياَيًء َوُمَفاَخَرًة فـَُهوَ  َوإيْن َكانَ  «.  َخَرَج َيْسَعى َعَلى نـَْفسي  يفي َسبييلي الشهْيطَاني

ِحيِح. #  ([ 1959غيره )صحيح الترغيب: ]اْللباني: صحيح ل َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ
7715  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َعني اْبني َعبهاٍس »َأنه رَُجاًل َقديَم ميْن َسَفٍر قَاَل َلُه النهِبي " نـََزْلَت َعَلى ُفاَلنََة َوَأْغَلْقَت َعَلْيَك   َصلهى اَّلله

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«. -اَبَُبَا؟ " قَاَل: نـََعْم، َفَكريَه َذليَك النهِبي  َصلهى اَّلله
ه  َرَواهُ  ُّ يفي اْلَكبيريي، َواأْلَْوَسطي إياله أَنهُه قَاَل: إينه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -اْلبَـزهاُر، َوالطهرَبَايني  َسَأَل رَُجاًل: " أَْيَن نـََزْلَت؟ ".   -ى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناد البزار صحيح[  َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َمْعقيلي ْبني َيَساٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7718 »أَلَْن يُْطَعَن يفي رَْأسي َأَحديُكْم مبييْخَيٍط ميْن َحدييدي   َصلهى اَّلله
 َخرْيٌ َلُه ميْن َأْن مَيَسه اْمَرَأًة اَل حتَيلُّ َلُه "«. 

، َوِرَجاُلهُ  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده جيد[   ِرَجاُل الصَّ
[  4ْربـََعةي ُشَهَداَء{ ]النور:  َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َلمها نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة: }َوالهذييَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتي مثُه مَلْ َيَُْتوا ِبيَ  -  7729

ْربـََعٍة؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللهي  قَاَل َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة: َلْو َأيّني رَأَيْ  َ ِبَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -ُت َمَع َأْهليي رَُجاًل أَنـَْتظيُر َحَّته آِتي " نـََعْم  َصلهى اَّلله
، فـََقاَل: " اْنظُُروا اَي َمْعَشرَ  لسهْيفي ُتُه َلَعاَجْلُتُه ابي حْلَقّي َلْو رَأَيـْ  اأْلَْنَصاري َما يـَُقوُل َسيّيدُُكْم إينه َسْعًدا َلَغُيوٌر،  " قَاَل: اَل َوالهذيي بـََعَثَك ابي

ُ َأْغرَيُ مينّي "«. ْنُه، َواَّلله  َوَأاَن َأْغرَيُ مي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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؟ َلَعله َرُسوَل اَّللهي   -  7752 ُ َعَلْيهي   -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: َدَخَل ُعَمُر َعَلى َحْفَصَة َوهيَي تـَْبكيي فـََقاَل هَلَا: َما يـُْبكييكي َصلهى اَّلله
  َكاَن طَلهَقكي َمرهًة ُأْخَرى اَل َكلهْمُتكي أََبًدا. طَلهَقكي إينهُه َقْد َكاَن طَلهَقكي َمرهًة، مثُه رَاَجَعكي ميْن َأْجليي َواَّللهي إَلينْ  -َوَسلهَم 

ِحيِح َكَذِلَك ِرَجاُل اْلَبزَّاِر. #  ([ 5/15]اْللباني: إسناده َل بأس به )السلسلة الصحيحة:   َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7754 قَاَل: »اَل َطاَلَق إياله بـَْعَد نيَكاٍح، َواَل َعَتاَق إياله ميْن  -َصلهى اَّلله

 بـَْعدي ميْلٍك«. 
ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَهَذا َلْفُظُه، َواْلَبزَّاُر ِبنَ  #  ْحِوِه، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب قَاَل: َحفيْظُت َلُكْم ميْن َرُسولي اَّللهي  -  7757 تًّا: " اَل َطاَلَق إياله ميْن   -َصلهى اَّلله سي
، َواَل ويَصابـَْعدي نيَكاٍح، َواَل َعَتاَق إياله ميْن بـَْعدي  َيٍة، َواَل يـُْتَم بـَْعَد ُحُلٍم، َواَل َصْمَت يـَْوٍم إيىَل اللهْيلي َل   ميْلٍك، َواَل َوفَاَء ليَنْذٍر يفي َمْعصي

.» َيامي  يفي الصّي
 . ْنُه اَل يـُْتَم بـَْعَد ُحُلٍم، َواَل َصْمَت يـَْوٍم إيىَل اللهْيلي  قـُْلُت: َرَوى أَبُو َداُوَد مي

َمْت َأَحاِديُث ِفي اْلِعْتِق َوالنُُّذوِر.َرَواُه الطَّ  # ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَقْد َتَقدَّ  ([ 658]شعيب: حسن )تخريج مشكل اآلثار:   َبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ه  -  7763 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر »َأنه رَُجاًل أََتى النهِبي َرُسوَل اَّللهي إينه اْمَرَأِتي اَل َتدَُع َيَد اَلميٍس قَاَل: فـََقاَل: اَي   -َصلهى اَّلله

َها«.  نـْ يَلٌة قَاَل: " فَاْسَتْمتيْع مي بـَُّها َوهيَي مجَي  " طَلّيْقَها " قَاَل: إييّني ُأحي
ِحيِح. #  ت[ ]الداراني: إسناده رجاله ثقا  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َعَصْيَت رَبهَك َوفَارَْقَت  َعني اْبني ُعَمَر »َأنه رَُجاًل أََتى ُعَمَر فـََقاَل: إييّني طَلهْقُت اْمَرَأِتي أَْلبَـتهَة َوهيَي َحائيٌض فـََقاَل ُعَمُر: -  7766
ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -اْمَرأََتَك، فـََقاَل الرهُجُل: فَإينه َرُسوَل اَّللهي  َعَها، فـََقاَل َلُه ُعَمُر:  -  َصلهى اَّلله نَي فَاَرَق َزْوَجَتُه َأْن يـَُراجي َأَمَر اْبَن ُعَمَر حي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إينه َرُسوَل اَّللهي  ُع بيهي  -َصلهى اَّلله َع بيَطاَلٍق بَقيَي، َوإينهُه مَلْ يـَْبَق َلَك َما تـُْرجي  اْمَرأََتَك«. َأَمَرُه َأْن يـَُراجي
ِحيِح َخََل ِإْسَماِعيَل ْبَن ِإْبَراِهيَم التَّْرُجَماِنيَّ  #  ]الداراني: موقوف وإسناده صحيح[  ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  7769 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -»َوَعْن َأيبي ُموَسى اأْلَْشَعرييّي َعني النهِبي ْمَرأَتيهي: " َقْد طَلهْقُتكي َقْد رَاَجْعُتكي لَْيَس ُهَو  -ى اَّلله قَاَل الي
 َطاَلُق اْلُمْسليمينَي طَلّيُقوا اْلَمْرَأَة يفي قـُُبلي طُْهريَها«. 

، َوَهَذا َلْفظُُه، َواْلَكبيريي إياله أَنهُه قَاَل: َعْن مُحَْيدي ْبني َعْبدي الرهمْحَني ا َرَواهُ  ُّ يفي اأْلَْوَسطي ه الطهرَبَايني حلْيْمرَيييّي قَاَل: »بـََلَغ َأاَب ُموَسى َأنه النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َب َعَلى اأْلَْشَعرييّينَي فَـ  -َصلهى اَّلله ْبَت َعَلى اأْلَْشَعرييّينَي؟ قَاَل: " َأَجْل إينه َغضي َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي أُْبليْغُت أَنهَك َغضي

 َأَحَدُهْم يـَُقوُل: َقْد َنَكْحُت َقْد طَلهْقُت« َفذََكَر ََنَْوُه، 
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعْنُه  -َعْن أََنٍس  -  7791 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه َرُسوَل اَّللهي  -َرضي ُسئيَل َعْن رَُجٍل َكاَنْت حَتَْتُه اْمَرَأٌة َفطَلهَقَها   -َصلهى اَّلله
َها اأْلَوهلي  َا َأحتَيلُّ ليَزْوجي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -؟ قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َثاَلًًث فـَتَـَزوهَجَها بـَْعَدُه رَُجٌل َفطَلهَقَها قـَْبَل َأْن َيْدُخَل ُبي "   َصلهى اَّلله
َلتيهي ".  َلتيَها َوَذاَقْت ميْن ُعَسيـْ  اَل َحَّته َيُذوَق اْْلَخُر َما َذاَق اأْلَوهُل ميْن ُعَسيـْ

ِحيِح َخََل ُمَحمََّد ْبَن  َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، َوَأُبو َيْعَلى ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َفَماَت َعنْ  # َها َقْبَل َأْن َيْدُخَل ِبَها«، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
. ، َوَقْد َوثََّقُه َأُبو َحاِتٍم، َوَأُبو ُزْرَعَة َواْبُن ِحبَّاَن، َوِفيِه َكََلٌم ََل َيُضرُّ  حسن[ ]الداراني: إسناده  ِديَناٍر الطَّاِحيَّ

ُهَما   -َوَعْن ُعبَـْيدي اَّللهي َواْلَفْضلي ْبني اْلَعبهاسي  -  7793 ُ َعنـْ َي اَّلله »َأنه اْلُغَمْيَصاَء َأوي الرَُّمْيَصاَء َجاَءْت َتْشُكو َزْوَجَها إيىَل   -َرضي



174 
 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي  َها، قَاَل: فـََقاَل: َكَذَبْت اَي َرُسوَل اَّللهي إييّني أَلَفْـَعُل، َوَلكينـهَها تُرييدُ  -َصلهى اَّلله ُل إيلَيـْ   فـََقاَلْت: إينهُه اَل َيصي
َها اأْلَوهلي قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َع إيىَل َزْوجي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َأْن تـَْرجي َلتَـَها«. " اَل حتَيلُّ َلُه حَ  َصلهى اَّلله  َّته َيُذوَق ُعَسيـْ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7794 َها اأْلَوهلي َحَّته تـَْنكيَح  قَاَل: »اْلُمطَلهَقُة َثاَلًًث اَل حتَيلُّ  -َصلهى اَّلله ليَزْوجي

َلتيَها«.   َزْوًجا َغرْيَُه َوخُيَاليَطَها َوَيُذوَق ميْن ُعَسيـْ
، َوَأُبو َيْعَلى ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل ِبِمْثِل َحِديِث َعاِئَشَة، َوُهَو ِبَنْحِو َهَذا، َوِرَجاُل أَ  # حِ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  يِح.ِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »طُلّيَقتي اْمَرَأٌة َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي  -  7811 َلًة مثُه   -َصلهى اَّلله َفَمَكَثْت عيْشرييَن لَيـْ
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَضَعْت مَحَْلَها، فَأََتتي النهِبي ي«.   -َصلهى اَّلله ْمريكي "، َأْي تـََزوهجي ي ِبَي  فََأْخرَبَْتُه فـََقاَل: " اْستَـْفليحي

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7816 ليَفاطيَمَة: " انـَْتقيليي إيىَل أُمّي َشرييٍك، َواَل تـَُفوتييَنا   قَالَ  -َصلهى اَّلله

 ." » كي  بينَـْفسي
 ]الداراني: إسناده حسن[   َحِديُثُه َحَسٌن.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َقاَل ِلَفاِطَمَة ِبْنِت َقْيٍس، َوِفيِه ُمَحمَُّد ْبُن َعْمٍرو، وَ  #

، فَأََتتي  »َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي َعنْ  -  7817 َا َأرَاَدْت َأْن خَتُْرَج إيىَل َْنٍْل هَلَا ليَتُجدهُه، فـََقاَل هَلَا رَُجٌل: لَْيَس َذليَك َلكي  َخالَتيهي َأنه
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي دّيي  -َصلهى اَّلله ي َوجي ، َلَعلهكي َأْن َتصهدهقيي َأْو َتْصَنعيي َمْعُروفًا« ". فـََقاَل: " اْخُرجي  َْنَْلكي

هي، َوُهَنا ميْن َحدييثيهي َعْن َخالَتيهي.  يحي ميْن َحدييثي َجابيٍر نـَْفسي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: »َنَى َرُسوُل اَّللهي َوَعني اْبني َعبهاٍس قَالَ  -  7821  َأْن ُتوطََأ احْلَاميُل َحَّته َتَضَع«. -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ياَلَء، َفَمْن َكاَن إيياَلُؤُه ُدوَن َأْربـََعةي َأْشهُ َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َكاَن إيياَلُء  -  7833 ُ اإْلي ٍر  اجْلَاهيلييهةي السهَنَة َوالسهنَـَتنْيي، مثُه َوقهَت اَّلله
 فـََلْيَس إبييياَلٍء. 

ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
مي ْبني َعدييٍّ أَنهُه َكانَ  -  7842 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -عيْنَد َرُسولي اَّللهي  »َوَعْن َعاصي فـََلمها نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة: }مثُه مَلْ َيَُْتوا    -َصلهى اَّلله

ْربـََعةي ُشَهَداَء{ ]النور:   ْربـََعةي ُشَهَداَء، َقْد َقَضى اخْلَبييُث َحاَجَتُه؟! قَ 4ِبَي اَل: َفَما قَاَم َحَّته َجاَء [ قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي َحَّته َيَُْتوا ِبَي
ي أَبييهي، َواْمَرأَتُُه َمَعُه، حَتْميُل َصبييًّا َوهيَي تـَُقوُل: ُهَو ميْنَك، َوُهَو يـَُقوُل: لَْيَس مينّي  هي َأخي ، قَاَل: فََأاَن  اْبُن َعمّي ، فَأُْنزيَلْت آيَُة اللهعهاني

 َي بيهي«. َأوهُل َمْن َتَكلهَم بيهي َوَأوهُل َمني ابـُْتلي 
ٍم َحدييٌث    النهَسائييُّ يفي اللّيَعاني َغرْيُ َهَذا.  َرَواهُ قـُْلُت: ليَعاصي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َلًة، فـَلَ  -  7843 مها َأْصَبَح مَلْ جيَيْدَها  َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »تـََزوهَج رَُجٌل ميَن اأْلَْنَصاري اْمَرَأًة ميْن بـَْلَعْجاَلَن فـََباَت عيْنَدَها لَيـْ

ّي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْذرَاَء، فـَُرفيَع َشْأُنَُما إيىَل النهِبي اجْلَارييََة، فـََقاَلْت: بـََلى ُكْنُت َعْذرَاَء، فََأَمَر ُبييَما فـََتاَلَعَنا  َفَدَعا  -َصلهى اَّلله
 َوَأْعطَاَها اْلَمْهَر«.

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ّي  -  7857 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني الزَُّبرْيي »َعني النهِبي َنهُه ُوليَد َعَلى فيَراشي   -َصلهى اَّلله ْبني َولييَدةي زَْمَعَة اْلميريَاَث ألي أَنهُه َجَعَل الي
 زَْمَعَة«. 
ْختيَصاٍر.  َرَواهُ قـُْلُت:   النهَسائييُّ ابي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 
 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن حُمَمهدي ْبني زياَيٍد قَاَل: َكاَن َعْبُد اَّللهي ْبُن احْلَاريثي مَيُرُّ بيَنا فـَيَـُقوُل: إينه َرُسوَل اَّللهي  -  7871 قَاَل:   -َصلهى اَّلله
 " »َأْطعيُموا الطهَعاَم، َوَأْفُشوا السهاَلَم، تـَُورهثُوا اجلْيَناَن« ". 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُب يلي  -  7872 ُب َوَعْن ميْقَدامي ْبني ُشَرْيٍح َعْن أَبييهي َعْن َجدّيهي قَاَل: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي َحدّيْثني بيَشْيٍء يُوجي اجْلَنهَة قَاَل: " يُوجي
« ". اجْلَنهَة إيطْ  ، َوإيْفَشاُء السهاَلمي  َعاُم الطهَعامي

 ." »  ]َويفي ريَوايٍَة[: " »َوُحْسُن اْلَكاَلمي
 صحيح[  أسانيده]الداراني: أحد   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #

 الصهاَلةي. َوَقْد تـََقدهَمْت َأَحادييُث ميْن َهَذا اْلَبابي يفي 
ُ َعَلْيهي  -قَاَلْت: »َدَخَل َعَليه َرُسوُل اَّللهي  -وََكاَنْت حَتَْت مَحَْزَة ْبني َعْبدي اْلُمطهليبي  -َوَعْن َخْوَلَة بيْنتي قـَْيٍس  -  7884 َصلهى اَّلله
ْمتـَُها إيلَْيهي، فـََوَضَع َيَدُه فييَها -َوَسلهَم  ُ َعَلى َحرٍّ َواَل َعَلى  َفَجَعْلُت َلُه َخزييَرًة فـََقده فـََوَجَد َحرهَها فـََقَبَضَها فـََقاَل: " اَي َخْوَلُة اَل َنْصربي

« ". َفذََكَر احلَْ  بـَْرٍد، اَي َخْوَلُة إينه اَّللهَ َأْعطَايني اْلَكْوثـََر، َوُهَو َنٌْر يفي اجْلَنهةي، َوَما َخْلٌق َأَحبُّ إييَله مميهنْ   دييَث. يَريُدُه ميْن قـَْوميكي
يَدًة يفي تـَْوٍر، فـََلمها َوَضَع َيَدُه قَاَل: " اْحرَتََقْت " فـََقاَل: -  7885 سّي " مثُه قَاَل: " إينه   َويفي ريَوايٍَة: قَاَلْت: »فـََقرهْبُت َلُه َعصي " حي

« ". اْبَن آَدَم إيْن َأَصابَُه َخرْيٌ قَاَل: َحسّي َوإيْن َأَصابَُه بـَْرٌد قَاَل:   َحسّي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ٍر قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  7900 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعمهاري ْبني اَيسي بَـَها َأْن  اَل َيَُْكُل ميْن  -َصلهى اَّلله َهدييهٍة َحَّته َيَُْمَر َصاحي
َْيرَبَ«.  َها، ليلشهاةي الهيتي ُأْهديَيْت َلُه ِبي نـْ  َيَُْكَل مي

، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت. #  ([ 4232]اْللباني: ضعيف )السلسلة الضعيفة:  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُسوَل اَّللهي َوَعني اْمَرَأٍة »َأنه رَ  -  7902 ٌّ بيَثاَلثي لَُقٍم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله َ بيَوْطَبٍة فََأَخَذَها َأْعَرايبي   -ُأِتي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َعُكْم« ". -َصلهى اَّلله ْسمي اَّللهي َلَوسي  : " َأَما إينهُه َلْو قَاَل: ابي
َرُه« ". َوقَاَل: " »إيَذا  َي َأَحدُُكُم اْسَم اَّللهي َعَلى طََعاميهي فـَْليَـُقْل إيَذا ذََكَر: بيْسمي اَّللهي َأوهَلُه َوآخي  َنسي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َسْلَمى َمْواَلةي َرُسولي اَّللهي   -  7906 َا َصنَـَعْت ليَرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأنه   -َصلهى اَّلله

َها َقلييٌل، َفَمره ابي  نـْ َها فََأَكَل َوَمَعُه اَنٌس ميْن َأْصَحابيهي فـََبقيَي مي ّي َخزييَرًة َوقـَرهبـَتـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -لنهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله ٌّ َفَدَعاُه النهِبي   -َأْعَرايبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُّ   -َصلهى اَّلله ُّ ُكلهَها بيَيديهي، فـََقاَل َلُه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأَخَذَها اأْلَْعَرايبي اَّللهَ   " َسمّي : " َضْعَها " مثُه قَاَل: -َصلهى اَّلله

َها َوَفَضَلْت َفْضَلٌة«.  نـْ  وَُكْل ميْن َأْداَنَها ]َتْشَبْع[ " َفَشبيَع مي
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

7915  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجابيٍر قَاَل: »ُكنها ََنُْكُل ََتًْرا َعَلى تـُْرٍس، َفَمره النهِبي ، فـَُقْلَنا:    -َصلهى اَّلله َوَقْد َجاَء ميَن اْلغَائيطي
 َهُلمه. فـَتَـَقدهَم فََأَكَل َمَعَنا ميَن التهْمري َومَلْ مَيَسه َماًء«. 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط[ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7918 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده  : " »اَل َتَُْكْل ُمتهكيًئا« ". -َصلهى اَّلله
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 ([ 3122]السلسلة الصحيحة )  ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي  -  7921 َعني الشُّْربي قَائيًما، َوَعني اأْلَْكلي قَائيًما، َوَعني  -َصلهى اَّلله

َقاءي«. اْلُمَجثهَمةي،  َلةي، َوالشُّْربي ميْن يفي السّي  َواجْلاله
يحي َوَغرْييهي بـَْعُضُه َولَْيَس فييهي اأْلَْكُل.   قـُْلُت: يفي الصهحي

ِحيِح َخََل اْلُمِغيَرِة ْبِن ُمْسِلٍم، وَ  #  ]الداراني: إسناد البزار حسن[  ٌة.ُهَو ِثقَ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَأُبو َيْعَلى ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْلَمى قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  7936 «. -َصلهى اَّلله  َيْكَرُه َأْن يـُْؤَخَذ ميْن رَْأسي الطهَعامي

 ]الداراني: إسناده جيد[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني ُعَمَر أَنهُه َكاَن يـَْلَعُق َأَصابيَعُه مثُه يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7937 : " »إينهَك اَل َتْدريي يفي َأيّي  -َصلهى اَّلله

 طََعاميَك َتُكوُن اْلرَبََكُة« ". 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َحُدُكْم َطَعاماا َفََل َيْمَسْح َيَدُه َحتَّى َيْلَعَقَها َأْو ُيْلِعَقَها َفِإنَّ النَِّبيَّ  َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوَلْفُظُه: ِإَذا َأَكَل أَ  # َقاَل: " »ََل َتْدِري  -َصلَّى َّللاَّ

ِحيِح. ِفي َأيِ  َطَعاِمَك َتُكوُن اْلَبَرَكُة« ".  ح[ ]الداراني: إسناده صحي َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  7942 ْليَـْلَعْق َأَصابيَعُه  -َصلهى اَّلله : " »إيَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فـَ

 الثهاَلَث فَإينهُه اَل َيْدريي يفي أَيهتيهينه اْلرَبََكُة« ".
ِحيِح، َوُهَو ِعْنَد ُمْسِلٍم َوَأِبي َداُوَد ِمْن ِفْعِلهِ  #   َأَصاِبَعُه الثَََّلَث«. : »َكاَن ِإَذا َأَكَل َطَعاماا َلِعقَ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 (: صحيح[ 382]صحيح الجامع )
ّي  -  7955 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َوَعْن َأيبي َسعييٍد َعني النهِبي قَاَل: »َمْن اَبَت َويفي َيديهي رييُح َغَمٍر فََأَصابَُه َوَضٌح َفاَل يـَُلوَمنه  -َصلهى اَّلله

 إياله نـَْفَسُه«. 
 (: حسن[ 6114]الداراني: إسناده ضعيف[ ]صحيح الجامع ) َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ه  -  7962 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجْعَدَة »َأنه النهِبي ْصُبعيهي يفي َبْطنيهي: " َلْو َكاَن َهَذا    -َصلهى اَّلله رََأى رَُجاًل َعظييَم اْلَبْطني فـََقاَل ِبُي
 يفي َغرْيي َهَذا َلَكاَن َخرْيًا َلَك«. 

ه  -  7962 رََأى َلُه رَُجٌل ُرْؤاَي، فـَبَـَعَث إيلَْيهي َفَجاَء فـََقصهَها َعَلْيهي، وََكاَن َعظييَم   -َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّللهُ  -َويفي ريَوايٍَة: »َأنه النهِبي
ْصُبعيهي يفي َبْطنيهي: " َلْو َكاَن َهَذا يفي َغرْيي َهَذا اْلَمَكاني َلَكاَن َخرْيًا َلَك«.  اْلَبْطني فـََقاَل ِبُي

، َوَرَواُه َأْحَمُد ِإَلَّ َأنَُّه َجَعَل: َأنَّ النَِّبيَّ  َرَواُه ]ُكلُُّه[ الطََّبرَ  # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اِنيُّ ُجِل. -َصلَّى َّللاَّ ْؤَيا ِللرَّ َوِرَجاُل اْلَجِميِع ِرَجاُل   ُهَو الَِّذي َرَأى الرُّ
ِحيِح َغْيُر َأِبي ِإْسَراِئيَل اْلُجَشِميِ  َوُهَو ِثَقٌة.  ]الداراني: إسناده صحيح[ الصَّ

ّي  -  7965 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »َجاَء إيىَل النهِبي َعُة ريَجاٍل فََأَخَذ ُكلُّ رَُجٍل ميْن   -َصلهى اَّلله َسبـْ
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْصَحابي النهِبي ُّ رَُجاًل َوَأَخَذ  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -النهِبي ُّ   -َصلهى اَّلله ُ   -رَُجاًل فـََقاَل َلُه النهِبي َصلهى اَّلله

ُّ -َعَلْيهي َوَسلهَم  َياٍه َفَشريَب لَبَـنَـَها ُكلهُه. فـََقاَل َلُه النهِبي ُ َعَلْيهي  -  : " َما اَْسَُك؟ " قَاَل: أَبُو َغْزَواَن قَاَل: َفَحَلَب َلُه َسْبَع شي َصلهى اَّلله
ُّ  : " َهْل َلَك اَي َأاَب َغْزَواَن َأْن ُتْسليَم؟ " قَاَل: نـََعْم. فََأْسَلَم َفَمَسَح النه -َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ِبي َصْدرَُه فـََلمها َأْصَبَح   -َصلهى اَّلله

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َحَلَب َلُه النهِبي َدًة فـََلْم يُتيمه لَبَـنَـَها. فـََقاَل: " َما َلَك اَي َأاَب َغْزَواَن؟ " فـََقاَل: َوالهذيي بـََعَثَك   -َصلهى اَّلله َشاًة َواحي
حْلَقّي  ٌد«. ابي َعُة َأْمَعاٍء َولَْيَس َلَك اْليَـْوَم إياله َواحي   نَبييًّا َلَقْد َروييُت. قَاَل: " إينهَك َأْمسي َكاَن َلَك َسبـْ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َهَكَذا، َواْلَبزَّاُر ُمْخَتَصراا َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُّ َوَعْن َميْ  -  7969 ُ  - ُمونََة بيْنتي احْلَاريثي قَاَلْت: »َأْجَدَب النهاُس َسَنًة، وََكاَنتي اأْلَْعَراُب َيَُْتوَن اْلَمدييَنَة، وََكاَن النهِبي َصلهى اَّلله
َلًة وََكاَن ليَرُسولي اَّللهي  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ٌّ لَيـْ يهي، َفَجاَء َأْعَرايبي يُفُه َويـَُعشّي َيْأُخُذ بيَيدي الرهُجلي فـَُيضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َيَُْمُر الرهُجَل فـَ   -َصلهى اَّلله

ّي  ُّ َومَلْ َيدَْع ليلنهِبي رٌي َوَشْيٌء ميْن َلََبٍ فََأَكَلُه اأْلَْعَرايبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - طََعاٌم َيسي َلَتنْيي َفَجَعَل   -َصلهى اَّلله َلًة َأْو لَيـْ ًئا، َفَجاَء بيهي لَيـْ َشيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َيَُْكُلُه ُكلهُه، فـَُقْلُت ليَرُسولي اَّللهي   َصلهى   -لي اَّللهي : اللهُهمه اَل تـَُباريْك يفي َهَذا اأْلَْعَرايبيّي َيَُْكُل طََعاَم َرُسو -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ريًا. فـَُقْلُت ليَرُسولي اَّللهي   -اَّلله َلًة فـََلْم َيَُْكْل ميَن الطهَعامي إياله َيسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَيَدُعُه. مثُه َجاَء بيهي لَيـْ َذاَك  -َصلهى اَّلله
ٍد«.َوَجاَء بيهي َوَقْد َأْسَلَم فـََقاَل: " إينه الْ  َعةي َأْمَعاٍء، َوإينه اْلُمْؤميَن َيَُْكُل يفي ميًعى َواحي  َكافيَر َيَُْكُل يفي َسبـْ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَتَماِمِه، َوَرَوى َأْحَمُد آِخَرُه، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  7971 َعةي   -َصلهى اَّلله ٍد، َواْلَكافيُر َيَُْكُل يفي َسبـْ قَاَل: »اْلُمْؤميُن َيَُْكُل يفي ميًعى َواحي
 َأْمَعاٍء«.

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
يفي جَمَْرى اْلغَائيطي َواْلبَـْولي فََأَخَذَها، فََأَماَط   -َأْو قَاَل: كيْسَرًة  -َعني احلََْسني ْبني َعلييٍّ أَنهُه َدَخَل اْلُمتَـَوضهَأ فََأَصاَب لُْقَمًة   7975

َا إي  َها اأْلََذى، فـََغَسَلَها َغْساًل نيْعًما، مثُه َدفـََعَها إيىَل ُغاَلميهي، فـََقاَل َلُه: اَي ُغاَلُم ذَكّيْريني ُبي : اَي َعنـْ َذا تـََوضهْأُت. فـََلمها تـََوضهَأ قَاَل ليْلُغاَلمي
فـََقاَل: اَي َمْواَلَي َأَكْلتـَُها. قَاَل: اْذَهْب فَأَْنَت ُحرٌّ ليَوْجهي اَّللهي. فـََقاَل َلُه اْلُغاَلُم: اَي   -َأْو قَاَل: اْلكيْسَرَة  -ْلني اللُّْقَمَة ُغاَلُم اَنوي 

ْعُت ميْن فَاطيَمَة بيْنتي َرُسولي اَّللهي  َيّني َسَي ؟ قَاَل: ألي َيّي َشْيٍء َأْعتَـْقَتني ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َمْواَلَي ألي َتْذُكُر َعْن أَبييَها َرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َها اأْلََذى َوَغَسَلَها   -َأْو كيْسَرًة  -: " َمْن َأَخَذ لُْقَمًة -َصلهى اَّلله ميْن جَمَْرى اْلغَائيطي َواْلبَـْولي فََأَخَذَها فََأَماَط َعنـْ

َْسَتْخديَم رَُجاًل ميْن َأهْ َغْساًل   لي اجْلَنهةي«.  نيْعًما مثُه َأَكَلَها مَلْ َتْسَتقيره يفي َبْطنيهي َحَّته يـُْغَفَر َلُه ". َفَما ُكْنُت ألي
 ]الداراني: حديث موضوع[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َساَلٍم قَاَل: »َلمها َخَرَج َرُسوُل اَّللهي  -  7992 إيىَل اْلميْرَبدي فـََرَأى ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن   -َصلهى اَّلله
ُ َعْنُه  - َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي   يـَُقوُد اَنَقًة حَتْميُل َدقييًقا َوََسًْنا َوَعَساًل فـََقاَل َرُسولُ  -َرضي : " َنٍخ " فََأاَنَخ، َفَدَعا  -َصلهى اَّلله

َج مثُه قَالَ  ، مثُه َأَمَر فَُأوقيَد حَتْتَـَها َحَّته َنضي ْنهُ بيرُبَْمٍة َفَجَعَل فييَها ميَن السهْمني َواْلَعَسلي َوالدهقييقي َصلهى  -َرُسوُل اَّللهي  : " ُكُلوا " فََأَكَل مي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   مثُه قَاَل: " َهَذا َشْيٌء َيْدُعوُه َأْهُل فَاريَس اخْلَبييَص«. -اَّلله

ِغيِر َواْْلَْوَسِط ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة َوِرَجاُل الصَّ
ه   -  7994 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن أََنٍس َأنه النهِبي قَاَل: »إيَذا َوَقَع الذُّاَبُب يفي إياَنءي َأَحديُكْم فـَْليَـْغميْسُه فَإينه يفي َأَحدي   -َصلهى اَّلله

َفاًء«.   َجَناَحْيهي َداًء َويفي اْْلَخري شي
ِحيِح، َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ْوَسِط.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  8001 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعني اْبني َعبهاٍس »َأنه النهِبي «.  -َصلهى اَّلله لثهَمَرةي َأْعطَاَها َأْصَغَر َمْن حَيُْضُرُه ميَن اْلويْلَداني َ ابي  َكاَن إيَذا ُأِتي
حِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  يِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   -  8002 نَـْيهي   -َصلهى اَّلله ْلَباُكورَةي ميَن الثّيَماري َوَضَعَها َعَلى َعيـْ َ ابي إيَذا ُأِتي
َرُه " مثُه َيَُْمُر بيهي ليْلَمْوُلودي ميْن َأْهليهي«. مثُه قَاَل: " اللهُهمه َكَما   َأْطَعْمتَـَنا َأوهَلُه فََأْطعيْمَنا آخي

َلَها وَ  # ِغيِر َوَزاَد: َكاَن ِإَذا ُأِتَي ِباْلَباُكوَرِة ِمَن الثََّمَرِة َقبَّ ِحيِح.وَ  َجَعَلَها َعَلى َعْيَنْيِه.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوالصَّ ِغيِر ِرَجاُل الصَّ  ِرَجاُل الصَّ
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 ]الداراني: في إسناده متروك[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي  -  8052   -َعْن حُلُومي احْلُُمري اأْلَْهلييهةي، َوَأَمَر َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله

 ُ  بيُلُحومي اخْلَْيلي َأْن تـُؤَْكَل«.  -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
 . : النـهْهُي َعني احْلُُمري اأْلَْهلييهةي ميْن َغرْيي إيْذٍن يفي حُلُومي اخْلَْيلي يحي  قـُْلُت: َلُه يفي الصهحي

ِحيحِ  # ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ ِد ْبِن ُعَبْيٍد اْلُمَحاِرِبيُّ  ]الداراني: إسناده جيد[  ، َخََل ُمَحمَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ثـَْعَلَبَة ْبني احْلََكمي قَاَل: »َأَسَريني َأْصَحاُب َرُسولي اَّللهي  -  8067 ْعُتُه  -َصلهى اَّلله  -َوَأاَن يـَْوَمئيٍذ َشابٌّ َفَسمي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  ْلُقُدوري فَُأْكفيَئْت ميْن حُلُومي احْلُُمري اأْلَْهلييهةي«.  -ى اَّلله َهى َعني النـُّْهَبةي َوَأَمَر ابي  يـَنـْ
 قـُْلُت: َرَوى َلُه اْبُن َماَجْه: النـهْهَي َعني النـُّْهَبةي. 

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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، َوُمَعاذي بْ  -  8077 َنا َأاَن ُأدييُر اْلَكْأَس َعَلى َأيبي طَْلَحَة، َوَأيبي ُعبَـْيَدَة ْبني اجْلَرهاحي ني َجَبٍل، َوُسَهْيلي ْبني  َوَعني أََنٍس قَاَل: »بـَيـْ
ْعَنا ُمَنادياًي يـَُناديي: َأاَل إينه  ٌل َواَل َخَرَج  بـَْيَضاَء، َوَأيبي ُدَجانََة َحَّته َماَلْت رُُءوُسُهْم إيْذ َسَي َنا َداخي اخْلَْمَر َقْد ُحرّيَمْت. َفَما َدَخَل َعَليـْ

َنا مي  ْن طييبي أُمّي ُسَلْيٍم، مثُه َخَرْجَنا إيىَل  مينها َخاريٌج، فََأْهَرقْـَنا الشهَراَب، وََكَسْراَن اْلقياَلَل، َوتـََوضهَأ بـَْعُضَنا، َواْغَتَسَل بـَْعُضَنا، َوَأَصبـْ
دي فَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إيَذا َرُسوُل اَّللهي اْلَمْسجي ُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم  -َصلهى اَّلله َا اخْلَْمُر َواْلَمْيسي يـَُقوُل: " }اَي أَيُـَّها الهذييَن آَمُنوا إيّنه

تَـُهوَن{ ]املائدة:  [ " حَ 90ريْجٌس ميْن َعَملي الشهْيطَاني فَاْجَتنيُبوُه َلَعلهُكْم تـُْفليُحوَن{ ]املائدة:   ُتْم ُمنـْ [ "  91َّته بـََلَغ: " }فـََهْل أَنـْ
ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل:  }لَْيَس َعَلى الهذييَن آَمُنوا َوَعميُلوا فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللهي َفَما َمْنزيَلُة َمْن َماَت َوُهَو َيْشَرُُبَا؟ فَأَنـَْزَل اَّلله

َاتي ُجَناٌح فييمَ  ري اْْليَةي«.93ا طَعيُموا{ ]املائدة:  الصهاحلي  [ إيىَل آخي
ْعَت َهَذا مينْ  ََنٍس: أَْنَت َسَي ْعَتُه ميْن أَنيٍس؟ قَاَل: نـََعْم. َوقَاَل رَُجٌل ألي ُ َعَلْيهي   -َرُسولي اَّللهي   فـََقاَل رَُجٌل ليَقَتاَدَة: أَْنَت َسَي َصلهى اَّلله

 َثني َمْن اَل َيْكذيُبني َواَّللهي َما ُكنها َنْكذيُب َواَل َنْدريي َما اْلَكذيُب. ؟ قَاَل: نـََعْم. َأْو َحده -َوَسلهَم 
 . َياقي يحي بيَغرْيي َهَذا السّي ََنٍس َحدييٌث يفي الصهحي  قـُْلُت: ألي

 ]الداراني: إسناده حسن[    َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
، َفَضَربـْتـَُها بيريْجليي  َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »نـََزَل حَتْريمُي اخْلَْمري َفَدَخْلُت َعَلى اَنٍس ميْن َأْصَحايبي َوهيَي َبنْيَ أَْيدييهيمْ  -  8078

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مثُه قـُْلُت: اْنطََلُقوا إيىَل َرُسولي اَّللهي   ريمُي اخْلَْمري«. َفذََكَرُه. فـََقْد نـََزَل حتَْ  -َصلهى اَّلله
، َوُهَو ِثَقٌة. # ِد ْبِن َمْنُصوٍر الطُّوِسيِ  ِحيِح، َخََل ُمَحمَّ  ]الداراني: حديث صحيح[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َلمها ُحرّيَمتي اخْلَْمُر َمَشى َأْصَحاُب َرُسولي اَّللهي  -  8079 بـَْعُضُهْم إيىَل بـَْعٍض   -َصلهى اَّلله
 .» ْركي  َوقَاُلوا: ُحرّيَمتي اخْلَْمُر َوُجعيَلْت عيْداًل ليلشّي

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرجَ  #  ]الداراني: إسناده جيد[  اُل الصَّ
يُخكُ  -  8090 يَخ، َوُحرّيَمْت يـَْوَم ُحرّيَمْت َوَما هيَي إياله َفضي  ْم.َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َكاَنْت ََخُْراَن يـَْوَمئيٍذ اْلَفضي

ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْلَمدييَنةي َفَكاَنْت َكثيريََة التهْمري َفحَ  -  8092 ُ  -رهَم َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َمْعقيلي ْبني َيَساٍر »أَنهُه ُسئيَل َعني الشهَرابي فـََقاَل: ُكنها ابي َصلهى اَّلله

يَخ«.  -َعَلْيهي َوَسلهَم   اْلَفضي
خْلَْمري. -  8093 ُر اْلَعْهدي ابي  َويفي ريَوايٍَة َفَجَعْلُت أُرييُقَها َوَأُقوُل: َهَذا آخي

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَليْ  -َوَعْن َأيبي ُأَسْيٍد قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي  -  8096 «. -هي َوَسلهَم َصلهى اَّلله  َأْن جُيَْمَع َبنْيَ التهْمري َوالزهبييبي

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعني اْلُمْخَتاري ْبني فـُْلُفٍل قَاَل: »َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماليٍك َعني اأْلَْوعيَيةي فـََقاَل: َنَى َرُسوُل اَّللهي  -  8101 َصلهى اَّلله

 َعني اْلُمَزفـهَتةي َوقَاَل: " ُكلُّ ُمْسكيٍر َحَراٌم ".  -
: اْلُمَقريهُ. قَاَل: قـُْلُت: فَالرهَصاُص َواْلَقاُرورَُة؟ قَاَل: َوَما ِبٌَْس ُبييَما؟ قَاَل: قـُْلُت: فَإينه اَنًسا  قَاَل: قـُْلُت: َوَما اْلُمَزفـهَتُة؟ قَالَ 

َراٌم فَالشهْربَُة  السُّْكُر حَ َيْكَرُهوَنَُما. قَاَل: دَْع َما يَرييُبَك إيىَل َما اَل يَرييُبَك، فَإينه ُكله ُمْسكيٍر َحَراٌم. قَاَل: قـُْلُت: َصَدْقَت 
، َوالته  َنا؟ قَاَل: اْلُمْسكيُر َقلييُلُه وََكثيريُُه َحَراٌم. َوقَاَل: اخْلَْمُر ميَن اْلعيَنبي ، َواحلْيْنطَةي، َوالشهعيريي،  َوالشهْربـََتاني َعَلى طََعامي ْمري، َواْلَعَسلي
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َرْت ميْن تيْلَك فـَُهَو اخْلَْمُر«.   َوالذُّرَةي َفَما َخُّي
َمِت اْلَخْمُر، َوِهَي ِمَن اْلِعَنِب، َوالتَّْمِر، َواْلَعَسِل، # ِعيِر، َوالذَُّرِة َفَذَكَرُه. َوَزاَد اْلَبزَّاُر َبْعَد َقْوِلِه:   َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: ُحرِ  َواْلِحْنَطِة، َوالشَّ

 َك؛ َفِإنََّها َكِلَمُة ُحْكٍم َأَخَذ ِبَها َمْن َكاَن َقْبَلُكْم.َدْع َما َيِريُبَك ِإَلى َما ََل َيِريبُ 
ِحيِح.  ]الداراني: إسناده صحيح[ َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي  -َوَعني أََنسي ْبني َماليٍك »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  8102 ْلَيَمني يـَُقاُل َلُه: اْلبَـْتُع َواْلميْزُر   -َوَسلهَم َصلهى اَّلله ُسئيَل َعْن َشَراٍب ابي
 فـََقاَل: " َما َأْسَكَر فـَُهَو َحَراٌم«. 

ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعبهاٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  8107 ري   -َصلهى اَّلله قَاَل: »إينه أُمهيتي َيْشَربُوَن اخْلَْمَر ]يفي آخي

َها«.  [[ ُيَسمُّوَنَا بيَغرْيي اَسْي  الزهَماني
 إسناده حسن[  ]الداراني:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

: أََتْذُكُر يـَْوَم َنَى َرسُ  -  8121 ُّ: َعْن ُدجْلََة ْبني قـَْيٍس »َأنه رَُجاًل قَاَل ليْلَحَكمي اْلغيَفارييّي ُ َعَلْيهي   -وُل اَّللهي  َوقَاَل الطهرَبَايني َصلهى اَّلله
؟ قَاَل: نـََعْم. قَاَل اْْلَخرُ  -َوَسلهَم  َتمي ءي َواحْلَنـْ  : َوَأاَن َأْشَهُد َعَلى َذليَك«. َعني الدُّابه

 َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَمَر َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  8127 ، َواجْلَرّي«.  -َصلهى اَّلله َتمي ءي، َواحْلَنـْ  »َنَى َعني الدُّابه

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِفي اْلَكِبيِر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  8128 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن قـََتاَدَة قَاَل: َسأَْلُت أََنًسا َعْن نَبييذي اجْلَرّي قَاَل: مَلْ َأَْسَْع ميَن النهِبي ًئا.  -َصلهى اَّلله  فييهي َشيـْ

  َيْكَرُهُه.وََكاَن أََنسٌ 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  8134 ٍب، َعْن رَُجٍل ميْن َبني غيَفاٍر ميْن َأْصَحابي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني َأيبي َحاجي ه   -َصلهى اَّلله ُ   -َأنه النهِبي َصلهى اَّلله
َتَمةي«.  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ءي، َواحْلَنـْ  »َنَى َعني اْلُمَقريهي، َوالنهقيريي، َوالدُّابه

ِحيِح، َخََل َأَبا َحاِجٍب، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه ا #  ]الداراني: إسناده صحيح[  لطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
، َوالنهقيريي«.  -  8137 ءي، َواْلُمَزفهتي  َوَعني َأيبي َبْكَرَة قَاَل: »نُييَنا َعني الدُّابه

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريَقْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.  #
َبٍة َغاَُبَا  -  8150 َبُذ َلُه يفي َجرٍّ َأْخَضَر، قَاَل: فـََقديَم أَبُو بـَْرزََة ميْن َغيـْ َْنزيلي َأيبي َبْكَرَة، فـََلْم  َوَعني َأيبي َبْكَرَة »أَنهُه َكاَن يـُنـْ فـََبَدَأ مبي
، فـََوَقَف َعَلى اْمَرأَتيهي َفَسَأهَلَا َعني َأيبي َبْكَرَة فََأْخرَبَْتُه، مثُه أَْبَصَر اجْلَره اْليتي  ُيَصاديْفهُ  َكاَنْت فييَها النهبييُذ فـََقاَل: َما يفي َهذيهي   يفي اْلَمْنزيلي

َيبي َبْكَرَة قَاَل: َوديْدُت أَنهكي َجَعْلتييهي  َقاٍء، مثُه َجاَء أَبُو َبْكَرَة   اجْلَرهةي؟ قَاَلْت: نَبييٌذ ألي َقاٍء، فََأَمَرْت بيَذليَك النهبييذي َفُجعيَل يفي سي يفي سي
َقاءي؟ قَاَلْت: َأَمَراَن أَبُو بـَْرزََة َأْن جَنَْعَل نَبييذَ  ا فييهي لَئيْن  َك فييهي قَاَل: َما َأاَن بيَشاريٍب مميه فََأْخرَبَْتُه َعني َأيبي بـَْرزََة فـََقاَل: َما يفي َهَذا السّي

، إيانه َقْد َعَرفْـنَ  لهنه، َولَئيْن َجَعْلتي اْلَعَسَل يفي َجرٍّ ليَيْحُرَمنه َعَليه َقاٍء ليَيحي  ا اْلذيي نُييَنا َعْنُه. َجَعْلتي اخْلَْمَر يفي سي
. فََأمها الدُّ  ، َوالنهقيريي، َواْلُمَزفهتي َتمي ءي، َواحْلَنـْ ، مثُه  نُييَنا َعني الدُّابه َء فـََنْخُرُط فييَها َعَناقيَد اْلعيَنبي ُء فَإيانه َمْعَشَر ثَقييٍف ُكنها َنَُْخُذ الدُّابه ابه

ُقُروَن َأْصَل النهْخَلةي، مثُه َيْشَدُخونَ  نُْدفيئـَُها َحَّته ُُتَْدَر، مثُه ََتُوُت. فييَها اْلُرَطَب َواْلُبْسَر، مثُه   َوَأمها النهقيرُي فَإينه َأْهَل اْلَيَماَمةي َكانُوا يـَنـْ
َنا فييَها اخْلَْمُر، َوَأمها اْلُمَزفهُت فـََهذيهي اأْلَْوعييَ  َيَدُعونَُه َحَّته يـُْهَدَر، مثُه مَيُوُت. َراٌر مُحٌْر َكاَنْت حُتَْمُل إيلَيـْ َتُم َفجي ُة اْليتي فييَها  َوَأمها احْلَنـْ



184 
 

 الزّيْفُت«.
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواُه اْلَبزَّارُ  #

َبُذ ليَرُسولي اَّللهي  -  8152 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني َأيبي َماليٍك اأْلَْشَجعييّي قَاَل: »َكاَن يـَنـْ َجارٍَة«.   -َصلهى اَّلله  يفي تـَْوٍر ميْن حي
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ريي قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي  -  8161 خّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َأيبي الشّي َعني اأْلَْشريبَةي، َفقييَل: إينهُه اَل بُده    -َصلهى اَّلله
َها قَاَل: " اشْ  نـْ  َربُوا َما اَل ُيَسفّيُه َأْحاَلَمُكْم َواَل يُْذهيُب َأْمَواَلُكْم«.مي

، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح، َخََل اْلُحَسْيِن ْبِن َمْهِديٍ   ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
8164  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن النهِبي  اَل َيْشَرُب نَبييًذا فـَْوَق َثاَلٍث«.  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
دّييَق  -  8173 ُ َعْنُه   -َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه َأاَب َبْكٍر الصّي َي اَّلله   -َوُعَمَر ْبَن اخْلَطهابي َواَنًسا ميْن َأْصَحابي َرُسولي اَّللهي  -َرضي

ُ َعَلييهي َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َجَلَس بـَْعَد َوفَاةي َرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله َفذََكُروا َأْعَظَم اْلَكَبائيري، فـََلْم َيُكْن عيْنَدُهْم فييَها  -َصلهى اَّلله
تـُُهْم فََأْخرَبُُْتُْم فَأَْنَكُروا  عيْلٌم، فََأْرَسُلويني إيىَل َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو َأْسأَلُُه َعْن َذليَك، فََأْخرَبيني َأنه َأْعَظَم اْلَكَبائيري  ُشْرُب اخْلَْمري، فَأَتـَيـْ

يًعا فََأْخرَبَُهْم َأنه َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َذليَك، َوَوثـَُبوا إيلَْيهي مجَي َُه   -َصلهى اَّلله قَاَل: " إينه َمليًكا ميْن َبني إيْسَرائييَل َأَخَذ رَُجاًل َفَخريه
ْنزييٍر، َأْو يـَْقتـُُلوُه إيْن َأََب فَاْخَتاَر َأْن َبنْيَ  َيْشَرَب اخْلَْمَر، َوأَنهُه َلمها َشريَب مَلْ مَيَْتنيْع َأْن َيْشَرَب اخْلَْمَر، َأْو يـَْقُتَل َصبييًّا، َأْو َيَُْكَل حَلَْم خي

ْنُه ". َوَأنه َرُسوَل اَّللهي  ْقَبَل َلُه َصاَلٌة   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -ميْن َشْيٍء َأرَاُدوُه مي يَنئيٍذ: " َما ميْن َأَحٍد َيْشَرُُبَا فـَتـُ قَاَل لََنا حي
َها َشْيٌء، إياله ُحرّيَمْت َعَلْيهي اجْلَنهُة، َوإيْن َماَت يفي  نـْ َلًة، َواَل مَيُوُت َويفي َمثَانَتيهي مي يَتًة جَ َأْربَعينَي لَيـْ  اهيلييهًة«. اأْلَْربَعينَي َماَت مي

اِر َوُهَو ِثَقٌة.  # ِحيِح َخََل َداُوَد ْبِن َصاِلِح التَّمَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  -  8187 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو َعني النهِبي  خْلَْمري َكَعابيدي َوَثٍن« ".قَاَل: " »َشاريُب ا -َصلهى اَّلله

# .  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ِفْطُر ْبُن َخِليَفَة َوُهَو ِثَقٌة، َوِفيِه َكََلٌم ََل َيُضرُّ
ّي  -  8198 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني َعبهاٍس َعني النهِبي قَاَل: " »َثاَلثٌَة اَل تـَْقَرُُبُُم اْلَماَلئيَكُة: اجْلُُنُب َوالسهْكَراُن   -َصلهى اَّلله

 ." » خْلَُلوقي  َواْلُمَتَضمّيُخ ابي
ِحيِح َخََل اْلَعبَّاِس ْبِن َأِبي َطاِلٍب َوُهَو ِثَقٌة. # )صحيح الجامع:   ]الداراني: إسناده صحيح[ ]اْللباني: صحيح َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

3060 ]) 
8221  -   ُّ َا َنَى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس أَنهُه قَاَل: »َوإيّنه  َعني الشُّْربي يفي إياَنءي اْلفيضهٍة«. -َصلهى اَّلله

َا َنَى َرُسوُل اَّللهي  َرَواهُ  ُّ يفي اأْلَْوَسطي َوزَاَد فييهي: »إيّنه ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأمْحَُد يفي َحدييٍث َطوييٍل َوالطهرَبَايني َعني احْلَرييري   -َصلهى اَّلله
هي  ، فََأمها َأْن َيُكوَن ُسَداُه َأْو حُلَْمُتُه َحرييًرا َفاَل ِبََْس بيَلْبسي  «.اْلُمْصَمتي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
8228  -  ُّ َ النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »ُأِتي َقايٍَة ميْن َذَهٍب« قَاَل: َفذََكَر احْلَدييَث.  -َصلهى اَّلله  بيسي

ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
8233  - .»  َوَعني َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َنَى َأْن ُيْشَرَب ميْن َكْسري اْلَقَدحي

ِحيِح. #  ([ 2689)السلسلة الصحيحة:   رجال مسلمإسناده صحيح رجاله ]اْللباني:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِرَجاُل الصَّ
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 َوَعني َأيبي َسعييٍد قَاَل: »َنَى َأْن َيْشَرَب الرهُجُل َوُهَو قَائيٌم«. -  8243
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  8248 ُ عَ  -َوَعني أََنٍس »َأنه النهِبي  َشريَب َوُهَو قَائيٌم«.   -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
َدُهْم َفَشريَب َوُهَو قَائيٌم«.  َرَواُه أَبُو يـَْعَلى، َواْلبَـزهاُر إياله أَنهُه قَاَل: »َشريَب لَبَـًنا«.  ُّ يفي اأْلَْوَسطي إياله أَنهُه قَاَل: »َدَخَل َمْسجي  َوالطهرَبَايني

ِحيِح. َوِرَجالُ   #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َأِبي َيْعَلى َواْلَبزَّاُر ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي   -  8249  َشريَب قَائيًما«.  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #
ّي  -  8261 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر، َعني النهِبي اَنءي َثاَلًًث«. :-َصلهى اَّلله  »أَنهُه َكاَن يـَتَـنَـفهُس يفي اإْلي

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  8263 ْلَكبيريي  إيَذا َسَقى قَاَل: -َصلهى اَّلله َأْو قَاَل:   -" اْبَدُءوا ابي

أْلََكابيري«.  ابي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َجاَءاَن َرُسوُل اَّللهي  -  8272 إيىَل َمْنزيليَنا، فـََناَوْلُتُه َدْلًوا، َفَشريَب، مثُه َمجه يفي   -َوَسلهَم َصلهى اَّلله
 الدهْلوي«.

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه َعْن َجابيٍر، َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأْن رَُجاًل يـَُقاُل َلُه: أَبُو مُحَْيٍد أََتى ال -  8274 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -نهِبي إبيياَنٍء فييهي َلََبٌ ميَن    -َصلهى اَّلله

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -النهقييعي َنَارًا، فـََقاَل النهِبي  " َأاَل ََخهْرَتُه َوَلْو َأْن تـَْعُرَض َعَلْيهي بيُعوٍد«.   :-َصلهى اَّلله
.قـُْلُت: َحدييُث َجابيٍر يفي  يحي  الصهحي

 َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
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ّي  -  8288 ْرَداءي َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أُمّي الده َوالدهَواَء، فـََتَداُووا، َواَل تـََتَداُووا  " »إينه اَّللهَ َخَلَق الدهاَء    قَاَل: -َصلهى اَّلله
ََراٍم« ".   حبي

 ]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه، لكن الحديث صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َنا  -  8289 َفاءَُكْم   َعْبَد اَّللهي َفَسأَلََناُه فـََقاَل:َوَعْن َأيبي َوائيٍل قَاَل: اْشَتَكى رَُجٌل مينها، فـَُنعيَت إيلَْيهي السُّْكُر، فَأَتـَيـْ إينه اَّللهَ مَلْ جَيَْعْل شي

 فييَما َحرهَم َعَلْيُكْم. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َشرييٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن ُأَساَمَة ْبني  -  8297 َفاٌء ميْن ُكلّي َداٍء إياله    :-َصلهى اَّلله " »احْلَبهُة السهْوَداُء شي
 السهاَم« ". 

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  8303 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو، َعني النهِبي ْمُه  -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َمني اْشرَتَى َأْو ُأْهديَي َلُه َكْبٌش، فـَْليـَُقسّي

، إيْن َشاَء َأَساَلُه،  : أَْلَيُة َكْبٍش  -َوإيْن َشاَء َأْكَلُه َأْكاًل ".  َعَلى َثاَلثَةي َأْجَزاَء، فـَْلَيْطعيْم ُكلُّ يـَْوٍم ُجْزًءا َعَلى الرّييقي يـَُتَداَوى   -يـَْعني
 بيهي ميْن عيْرقي النهَسا«. 

، َوَقاَل: َأَسََلُه َيْعِني: َأَذاَبُه. َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  8317 حلْيَجاَمةي َواْلُقْسطي  : -َصلهى اَّلله « ". " »َعَلْيُكْم ابي  اْلَبْحرييّي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َماليكي ْبني َصْعَصَعَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  8318 َلَة ُأَسريَي يبي َعَلى َمََلٍ  " »َما مَ  : -َصلهى اَّلله َرْرُت لَيـْ

حلْيَجاَمةي« ".   ميَن اْلَماَلئيَكةي، إياله َأَمُرويني ابي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

8324  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة قَاَل: »َدَعا النهِبي َحجهاًما َفَحجهَمُه بيَقْرٍن َوَشَرَط بيَشْفَرٍة، فـََرآُه رَُجٌل ميْن َبني   -َصلهى اَّلله
 ريي َما َهَذا؟ َهَذا احْلَْجُم، َوُهَو َخرْيُ َما َتَداَويـُْتْم بيهي«. فـََزازََة فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َعاَلَم َتدَُع َهَذا يـَْقَطُع حَلَْمَك؟ فـََقاَل: " َهْل َتدْ 

، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح، َخََل ُحَصْيَن ْبَن َأِبي اْلُحرِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َجْعَفٍر: »َأنه  -  8325 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -النهِبي  اْحَتَجَم بـَْعَد َما ُسمه«. -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى. #
ه  -  8337 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه النهِبي يَها: " أُمه ُمغييٍث« ".   -َصلهى اَّلله هي َوُيَسمّي ُم يفي ُمَقدهمي رَْأسي  َكاَن حَيَْتجي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُصَهْيٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  8339 حلْيَجاَمةي يفي َجْوزَةي اْلَقَمْحُدَوةي، فَإينهُه َداٌء -َصلهى اَّلله : " »َعَلْيُكْم ابي

« ". ميني اثـَْننْيي َوَسْبعينَي َداًء، َوََخَْسةي َأْدَواٍء ميَن اجْلُنُ  ، َوَوَجعي اأْلَْضَراسي ، َواْلرَبَصي ، َواجْلَُذامي  وني
 .  قـُْلُت: َهَكَذا َوَجْدتُُه يفي اأْلَْصلي اْلَمْسُموعي

 ([ 3894]اْللباني: ضعيف )السلسلة الضعيفة:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
نه َعَلْيهي ميَن اْلَماءي اْلَباريدي ميَن   قَاَل: - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن أََنٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  8344 " »إيَذا ُحمه َأَحدُُكْم فـَْلَيسي
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 السهَحري َثاَلَث لََياٍل« ". 
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  8352 ثْيُد، يـُْنبيُت الشهْعَر، -َصلهى اَّلله َوجَيُْلو  : " »َخرْيُ َأْكَحاليُكُم اإْلي
 اْلَبَصَر« ". 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه...لكن الحديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -  8362 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْعٍد الطهْفرييّي »َأنه النهِبي « ". َنَى َعني اْلَكيّي َوقَاَل: " َأْكرَ  -َصلهى اَّلله  ُه ُشْربي احْلَمييمي

ِحيِح. #  ([ 2100]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
يهي َأْهُل اْلَمدييَنةي:  َوَعْن حُمَمهدي ْبني َعْبدي الرهمْحَني ْبني َأْسَعَد ْبني ُزرَارََة قَاَل: َحدهَثني َعمّيي: »َأنه  -  8369  َأاَب أَُماَمَة َأَصابَُه َوَجٌع ُيَسمّي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الذهْبُح، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  يفي َأيبي أَُماَمَة ُعْذرًا ". قَاَل: َفَكَواُه بيَيديهي   -َأْو أَلَبـُْلَغنه  -: " أَلُبـَْلنَيه  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَماَت، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  بيهي؟ َواَل َأَمليُك َلُه َواَل  -َصلهى اَّلله َتُة ُسوٍء ليْليَـُهودي تـَُقوُل: َأاَل َدَفَع َعْن َصاحي : " َميـْ
ًئا« " ي ميَن اَّللهي َشيـْ  . لينَـْفسي

 ]الداراني: إسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َدَخَل َرُسوُل اَّللهي   َوَعْن َأيبي أَُماَمَة ْبني َسْهلي ْبني ُحنَـْيٍف قَاَل: -  8372 َعَلى َأْسَعَد ْبني ُزرَارََة َوبيهي   -َصلهى اَّلله

  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَجٌع يـَُقاُل َلُه: الشهوَْكُة، َفَكَواُه َعَلى ُعُنقيهي َفَماَت، فـََقاَل النهِبي : " بيْئَس اْلَميّيُت ليْليَـُهودي يـَُقوُلوَن: َقْد -َصلهى اَّلله
ُبُه َفَما نـََفَعُه« ".   َداَواُه َصاحي

ِحيِح.َروَ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  اُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  8393  " »اَل َعْدَوى، َواَل َهاَمَة، َفَمْن َأْعَدى اأْلَوهَل«؟ ".  قَاَل: -َصلهى اَّلله

ْنُه: " اَل َعْدَوى ". قـُْلُت: يفي  يحي مي  الصهحي
، َوُهَو ِثَقٌة. # ْرَهِميِ  ِحيِح َخََل َعِليَّ ْبَن اْلُحَسْيِن الدِ   ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  8394 ٌّ: اَي َرُسوَل اَّللهي،   " »اَل َعْدَوى ". :-َصلهى اَّلله فـََقاَل َأْعَرايبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فَإيانه َنَُْخُذ الشهاَة اجْلَريبََة فـََنْطَرُحَها يفي اْلَغَنمي فـََتْجَرُب، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُّ َمْن َأْجَرَب  -َصلهى اَّلله : " اَي َأْعَرايبي

 اأْلُوىَل«؟ ". 
ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َبْعِضَها ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ذُكيَر يلي َأنه َرُسوَل اَّللهي  َعني احْلََسني قَاَل: »ُسئيَل أََنٌس َعني النُّْشَرةي فـََقاَل:  -  8397 َها   -َصلهى اَّلله ُسئيَل َعنـْ
« ".  فـََقاَل:  " هيَي ميْن َعَملي الشهْيطَاني

ْيَطاِن. َورِ  # ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َذَكُروا َأنََّها ِمْن َعَمِل الشَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  8423 " »َأْكثـَُر َمْن مَيُوُت ميْن أُمهيتي بـَْعَد كيَتابي    :-َصلهى اَّلله

." » أْلَنـُْفسي  اَّللهي َوَقَضائيهي َوَقَدريهي ابي
ْلَعنْيي.   قَاَل اْلبَـزهاُر: يـَْعني ابي

ِحيِح، َخََل الطَّاِلِب ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْمٍرو، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه  # (: 1206]الداراني: إسناده صحيح[ ]صحيح الجامع ) اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 [ حسن
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن َسْهلي ْبني ُحنَـْيٍف أَنهُه َخَرَج َمَع َرُسولي اَّللهي  -  8428 خْلَرهاري َدَخَل َماًء   -َصلهى اَّلله َحَّته إيَذا َكاَن ابي
ُل، وََكاَن رَُجاًل َوضهاًء، َفَمره بيهي َعاميُر ْبُن رَبييَعَة فـََقاَل: مَلْ َأَر َكاْليَـْومي حُ  ْلَد خُمَبهَأٍة، َفَما لَبيَث َسْهٌل َأْن لُبيَط بيهي،  يـَْغَتسي ْسَن َشْيٍء َواَل جي

ُّ اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَدَعا َلُه َنِبي فـََقاَل: " َعاَلَم يـَْقُتُل َأَحدُُكْم َأَخاُه؟ َمْن تـَتههيُمونَُه بيهي؟ " قَاُلوا: َعاميَر ْبَن رَبييَعَة.   -َصلهى اَّلله
ُّ  تَـْيهي، َوَأْطَرافَ َعا َعاميًرا، َوَدَعا إبيياَنٍء فييهي َماٌء، فََأَمَر َعاميًرا فـََغَسَل َوْجَهُه يفي اْلَماءي، َوَأْطَراَف َيَدْيهي َورُْكبَـ َفدَ    -َقَدَمْيهي، مثُه َأَخَذ النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َلَتهُ  -َصلهى اَّلله َعْي إيزَاري َعاميٍر َوَداخي اَنَء ميْن ُدبُريهي،  َضبـْ اَنَء َعَلى رَْأسي َسْهٍل، َوَأْكَفَأ اإْلي ، فـََغَمَرَها يفي اْلَماءي، مثُه َأفْـرََغ اإْلي
 فَُأْطليَق َسْهٌل اَل ِبََْس بيهي«. 

 َويفي ريَوايٍَة: " إينه اْلَعنْيَ َحقٌّ ".  -  8429
َد ْبَن َأِبي ُأَماَمَة، َوُهَو  # ِحيِح، َخََل ُمَحمَّ ِثَقٌة، َوَرَوى َحِديَث َأِبي ُأَماَمَة، َكَما َرَواُه اْبُن َماَجْه  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ِحيِح. ِبَنْحِوِه ِإَلَّ َأنَُّه زَاَد: َأْحَسُبُه َقاَل: َوَأَمَرهُ  َواَيِة ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َفَحَسا ِمْنُه ُحْسَواٍت. َوِرَجاُل َهِذِه الرِ 
بَ  -  8431 ُ َصاحي َهاٍب: اْلُغْسُل الهذيي َأْدرَْكُت ُعَلَماَءاَن َيْصنَـُعوَن، َأْن يـُْؤَتى الرهُجُل الهذيي يـُْعنيي ْلَقَدحي فييهي الْ َوقَاَل اْبُن شي َماُء،  ُه ابي

َبُه َيَدُه اْلُيْمََن يفي اْلَماءي، فـََيُصبُّ عَ  ُ َصاحي ، فـََيْدُخُل الهذيي يـَُعنيّي ُك َلُه َمْرُفوًعا ميَن اأْلَْرضي َدًة يفي  فـَُيْمسي َلى َوْجهيهي اْلَماَء َصبهًة َواحي
ُل َيَدُه اْلُيْمََن  ُل اْلُيْسَرى يفي اْلَماءي فـَيَـْغسي ، مثُه يُْدخي ُل َيَدُه اْلُيْسَرى َصبهًة  اْلَقَدحي ُل َيَدُه اْلُيْمََن فـَيَـْغسي ، مثُه يُْدخي َدًة يفي اْلَقَدحي َصبهًة َواحي

َدًة يفي اْلقَ  ُل َصْدرَُه َصبهًة َواحي يًعا يفي اْلَماءي فـَيَـْغسي ُل َيَدْيهي مجَي َدًة إيىَل اْلَمْرفيَقنْيي، مثُه يُْدخي ُل َيَدهُ َواحي ، مثُه يُْدخي  اْلُيْسَرى فـَيَـْغريُف ميَن  َدحي
ُل َيَدُه اْلُيْسَرى فـََيصُ  ، مثُه يُْدخي َدًة يفي اْلَقَدحي َدٍة اْلَماءي فـََيُصبُُّه َعَلى َظْهري َكفّيهي اْلُيْمََن َصبهًة َواحي بُّ َعَلى َمْرفيقي َيديهي اْلُيْمََن َصبهًة َواحي

، َوُهَو يفي َيديهي إيىَل ُعُنقيهي  ْثَل َذليَك َعَلى َظْهري َقَدميهي اْلُيْمََن يفي اْلَقَدحي ْثَل َذليَك يفي َمْرفيقي َيديهي اْلُيْسَرى، مثُه يـَْفَعُل مي ميْن  ، مثُه يـَْفَعُل مي
ُل َيَدُه اْلُيْسَرى فـَُيصيبُّ َعَلى َظْهري رُْكَبتيُه اْلُيمْ  ، َواْلُيْسَرى َكَذليَك، مثُه يُْدخي ْلُيْسَرى ميْثَل َذليَك،  عيْندي ُأُصولي اأْلََصابيعي ََن، مثُه يـَْفَعُل ابي

، فـََيُصبُُّه َعَلى َظهْ  ْلَقَدحي َلَة إيزَاريهي اْلُيْمََن، مثُه يـَُقوُم الهذيي يفي َيديهي اْلَقَدُح ابي ري رُْكَبتيهي اْلُيْمََن، مثُه يـَُقوُم الهذيي يفي َيديهي  مثُه يـَْغميُس َداخي
، فَـ  ْلَقَدحي  َيُصبُُّه َعَلى رَْأسي اْلَمْعُيوني ميْن َورَائيهي، مثُه َيْكَفأُ اْلَقَدَح َعَلى َوْجهي اأْلَْرضي ميْن َورَائيهي.اْلَقَدُح ابي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِإَلى الزُّْهِريِ  ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  8442  " »اَل رُقْـَيَة إياله ميْن َعنْيٍ َأْو مُحٍَة« ".   :-َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َصلهى   -ُُتَا ليَرُسولي اَّللهي َوَعْن ُعَباَدَة ْبني الصهاميتي قَاَل: »ُكْنُت َأرَقيي ميْن مُحَةي اْلَعنْيي يفي اجْلَاهيلييهةي، فـََلمها َأْسَلْمُت ذََكرْ  -  8444

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َا إيْنَسااًن  فـََقاَل: " اْعريْضَها َعَليه "، فـََعَرْضتـَُها َعَلْيهي،  -اَّلله َا ". َوَلْواَل َذليَك َما رَقييُت ُبي َا َفاَل ِبََْس ُبي فـََقاَل: " اْرقي ُبي
 أََبًدا«.

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  -  8445 ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: »َلَدَغتي النهِبي ُ اْلَعْقَرَب   - َصلهى اَّلله َعْقَرٌب َوُهَو ُيَصلّيي، فـََلمها فـَرََغ قَاَل: " َلَعَن اَّلله

َها َويـَْقَرأُ: " ُقْل اَي أَيُـّ  ْلٍح، َفَجَعَل مَيَْسُح َعَليـْ َاٍء َومي [  َها اْلَكافيُروَن َو ]ُقْل َأُعوُذ بيَربّي اْلَفلَ اَل َتدَُع ُمَصلّيًيا َواَل َغرْيَُه " مثُه َدَعا مبي قي
 .»  َوُقْل َأُعوُذ بيَربّي النهاسي

ِغيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني زَْيٍد قَاَل: »َعَرْضَنا َعَلى َرُسولي اَّللهي  -  8447 رُقْـَيًة ميَن احْلَُمةي فََأذيَن لََنا فييَها    -َصلهى اَّلله
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ْلَحُة حَبٍْر«. َا هيَي َمَواثييُق ". َوالرُّقْـَيُة: بيْسمي اَّللهي َشجهٌة قـَْرنييهٌة مي  َوقَاَل: " إيّنه
 ]الداراني: إسناد معضل[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ريَمْت  مهدي ْبني َحاطيٍب قَاَل: »ُدنّييُت إيىَل قيْدٍر َوهيَي تـَْغليي، فََأْدَخْلُت َيديي فييَها فَاْحرَتََقْت، َأْو قَاَل: فـَوَ َوَعْن حمَُ  -  8454 

ًئا َونـََفَث، فـََلمها َكاَن يفي إيْمَرةي ُعْثَماَن قـُْلُت أليُ  ْلَبْطَحاءي، فـََقاَل َشيـْ مّيي: َمْن َكاَن َذليَك الرهُجُل؟ قَاَلْت: َفَذَهَبْت يبي أُمّيي إيىَل رَُجٍل ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«.  -َرُسوُل اَّللهي   َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه، ِإَلَّ َأنََّها َقاَلْت: َيا ُمَحمَُّد اْحَتَرَقْت َيُد ُمَحمٍَّد. #
اَل: " اَي لَبـهْيكي َوَسْعَدْيكي  َويفي ريَوايٍَة عيْنديهي: »فَاْنطََلَقْت يبي أُمّيي إيىَل رَُجٍل َجاليٍس يفي اجْلَبهانَةي فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللهي فـَقَ  -  8455

ُفُث َويـََتَكلهُم بيَكاَلٍم اَل َأْدريي َما ُهَو، َفسَ  ْنُه َفَجَعَل يـَنـْ أَْلُت أُمّيي بـَْعَد َذليَك: َما َكاَن يـَُقوُل؟ قَاَلْت: َكاَن يـَُقوُل: "  ". مثُه َأْدنـَْتني مي
َ إياله أَْنَت« ".   َأْذهيبي اْلَبْأَس َربه النهاسي اْشفي أَْنَت الشهايفي َواَل َشايفي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َوِرَجاُل َأْحَمَد َوِرَجاُل َهِذِه الطَِّريِق ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن رَافيعي ْبني َخدييٍج قَاَل: »َدَخَل َرُسوُل اَّللهي  -  8464 َعَلى اْبني نـَُعْيَماَن فـََقاَل: " َأْذهيبي اْلَباَس  -َصلهى اَّلله

 ." »  َربه النهاسي إيَلَه النهاسي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  8480 َ َلُه، َأْو -َصلهى اَّلله : " »لَْيَس مينها َمْن َتَطريهَ َأْو ُتُطريّي
َر َلُه، َوَمْن َعَقَد ُعْقَدًة َتَكههَن  َا قَاَل فـََقْد  -َأْو قَاَل: ُعقيَد ُعْقَدٌة َلُه  -َأْو ُتُكهَُّن َلُه، َأْو َسَحَر َأْو ُسحي َقُه مبي ًنا َفَصده َوَمْن أََتى َكاهي

َا أُْنزيَل َعَلى حُمَمهٍد   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َكَفَر مبي  « ". -َصلهى اَّلله
ِبيِع َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َخََل ِإْسَحاَق ْبَن الرَّ (: 5435َلنقطاعه[ ]صحيح الجامع ) ]الداراني: إسناده ضعيف َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 صحيح[ 
ّي  -  8482 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي َعني النهِبي َا  -َصلهى اَّلله َا يـَُقوُل فـََقْد َكَفَر مبي َقُه مبي ًنا َفَصده قَاَل: " »َمْن أََتى َكاهي

ُ َعَليْ  -أُْنزيَل َعَلى حُمَمهٍد    ".   -هي َوَسلهَم« َصلهى اَّلله
ِحيِح، َخََل ُعْقَبَة ْبَن ِسَناٍن، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  8484 َلًة«  : " »َمْن أََتى -َصلهى اَّلله َعرهافًا مَلْ تـُْقَبْل َلُه َصاَلٌة َأْربَعينَي لَيـْ
." 
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  8487 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده : " »َلْن يـََناَل الدهرََجاتي اْلُعَلى َمْن َتَكههَن، َأوي  -َصلهى اَّلله
ًا« ".   اْستَـْقَسَم، َأْو رََجَع ميْن َسَفٍر َتَطريُّ

 طيرَيًَة تـَُردُُّه َعْن َسَفٍر، مَلْ يـَْنظُْر إيىَل الدهرََجاتي اْلُعَلى« ". َويفي ريَوايٍَة: " »َأْو َتَطريهَ  -  8488
 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #
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دي َرُسولي اَّللهي  -  8500 َر َعَشَرٍة يفي َمْسجي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر قَاَل: »ُكْنُت َعاشي : أَبُو َبْكٍر  -َصلهى اَّلله
َسعييٍد، َفَجاَء َفًَّت ميَن اأْلَْنَصاري َفَسلهَم مثُه َجَلَس  َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعلييٌّ َواْبُن َمْسُعوٍد َواْبُن َجَبٍل َوُحَذيـَْفُة َواْبُن َعْوٍف َوَأاَن َوأَبُو

َها فََأْصَبَح َوَقدي  ُّ  َفذََكَر احْلَدييَث إيىَل َأْن قَاَل: مثُه َأَمَر اْبَن َعْوٍف فـََتَجههَز ليَسرييهٍة بـََعثَُه َعَليـْ اْعَتمه بيعيَماَمٍة َكَرابييَس َسْوَداَء، فََأَتُه النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ٍف فَاْعَتمه  مثُه نـََقَضَها فـََعمهَمُه، فََأْرَسَل ميْن َخْلفيهي َأْرَبَع َأَصابيَع َأْو ََنَْوَها مثُه قَاَل: " َهَكَذا اَي اْبَن َعوْ  -َصلهى اَّلله

ّي  فَإينهُه َأْعَرُب َوَأْحَسُن " مثُه َأَمَر بياَلاًل َفَدَفَع إيلَْيهي اللّيَواءَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َفَحميَد اَّللهَ َوَصلهى َعَلى النهِبي مثُه قَاَل: " ُخْذ اَي   -َصلهى اَّلله
َّللهي، َواَل تـَْغديُروا َواَل َُتَثّيُلوا فـَهَ  يًعا يفي َسبييلي اَّللهي، قَاتيُلوا ميْن َكَفَر ابي  نهُة نَبييّيهي فييُكْم« ". َذا َعْهُد اَّللهي َوسُ اْبَن َعْوٍف فَاْغُزَوا مجَي

 قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه َطَرفًا ميْنُه.
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ْبني ُعَمَر: »َكْيَف َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -  8501 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َعْبدي السهاَلمي قَاَل: قـُْلُت الي يـَْعَتمُّ؟ قَاَل: َكاَن  -َصلهى اَّلله
ُلَها َبنْيَ َكتيَفْيهي  هي، َويـَْغريزَُها ميْن َورَائيهي َويـُْرسي  «. يَُدوّيُر ُكوَر عيَماَمتيهي َعَلى رَْأسي

ََلِم َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َخََل َأَبا َعْبِد السَّ  ([ 4267]اْللباني: منكر )السلسلة الضعيفة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َكاَن َيُد ُكمّي َرُسولي اَّللهي  -  8509 «.  -َصلهى اَّلله  إيىَل الرُّْصغي

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َنَما ََنُْن َمَع َرُسولي اَّللهي  -  8525 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: »بـَيـْ إيْذ حلَيَقَنا َعْمُرو ْبُن ُزرَارََة اأْلَْنَصارييُّ يفي   -َصلهى اَّلله

ُ َعلَ  -َقْد َأْسَبَل، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللهي  -إيزَاٌر َوريَداٌء  -ُحلهٍة  َيةي ثـَْوبيهي َويـَتَـَواَضُع َّلليهي َويـَُقوُل: " اللهُهمه   -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله َيَُْخُذ بيَناحي
ّي  َعَها َعْمُرو ْبُن ُزرَارََة، فَاْلتَـَفَت إيىَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْبُدَك َواْبُن َعْبديَك َواْبُن َأَمتيَك " َحَّته َسَي  َرُسوَل  فـََقاَل: ايَ  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي إييّني مَحُْش السهاَقنْيي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  : " اَي َعْمُرو ْبَن ُزرَارََة إينه اَّللهَ َأْحَسَن ُكله َشْيٍء َخَلَقُه، اَي  -َصلهى اَّلله
 اْلُمْسبيَل ". َعْمُرو ْبَن ُزرَارََة إينه اَّللهَ اَل حيُيبُّ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مثُه قَاَل َرُسوُل اَّللهي  زَاري " مثُه رَفـََعَها   -َصلهى اَّلله ُع اإْلي هي فـََقاَل: " اَي َعْمُرو ْبَن ُزرَارََة َهَذا َمْوضي بيَكفّيهي حَتَْت رُْكَبةي نـَْفسي
زَاري« ".  مثُه َوَضَعَها حَتَْت َذليَك فـََقاَل: " اَي َعْمُرو َهَذا ُع اإْلي  َمْوضي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #
ُ بيهي اأْلَْرَض فـَُهَو  : " »َأْن رَُجاًل َكاَن يفي ُحلهٍة مَحَْراَء فـَتَـَبْخرَتَ َواْخَتاَل فييَها -َأْحَسُبُه رَفـََعُه   -َوَعْن َجابيٍر   -  8537 َفَخَسَف اَّلله

 يـََتَجْلَجُل فييَها إيىَل يـَْومي اْلقيَياَمةي« ".
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  8538 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر َعني النهِبي َنَما رَُجٌل يـَْنظُُر يفي عيْطَفْيهي َقْد َأْعَجبَـْتُه نـَْفُسُه إيْذ   قَاَل: -َصلهى اَّلله " »بـَيـْ
 جَتَْلَجَلْت بيهي اأْلَْرُض إيىَل يـَْومي اْلقيَياَمةي« ". 

: ميَن اخْلَُياَلءي  َنا رَُجٌل جَيُرُّ إيزَارَُه. زَاَد النهَسائييُّ : بـَيـْ َف بيهي.قـُْلُت: َرَوى َلُه اْلُبَخارييُّ َوالنهَسائييُّ   إيْذ ُخسي
، َوُهَو ثِ  # ِميَّ ِحيِح َخََل َأْحَمَد ْبَن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َبْكٍر اْلُمَقدَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  8543 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس »َأنه النهِبي رْبَْيني َوقَاَل: " اَل   قَاَم بـَْعَض نيَسائيهي َوَشرَبَ مينْ أَ  -َصلهى اَّلله رْبًا َأْو شي َذْيليَها شي
 َتزيْدَن َعَلى َهَذا«. 
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ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -َأظُنُُّه َعْن أََنٍس  -َوَعني احْلََسني  -  8551 : " »َعَلْيُكْم بيثيَيابي اْلبييضي  -َصلهى اَّلله

ْليَـْلَبْسَها َأْحَياؤُُكْم وََكفّيُنوا فييَها َمْوَتُكْم« ".  فـَ
# .  ([ 4074]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َعْن َأَنٍس ِمْن َغْيِر َشكٍ 

ه  -  8562 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس »َأنه النهِبي  -ْو قَاَل: َكاَن َأَحبُّ اأْلَْلَواني إيىَل َرُسولي اَّللهي َكاَن حيُيبُّ اخْلُْضَرَة أَ   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«.   َصلهى اَّلله

 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيُّ ِثَقاٌت.  #
ه   -  8583 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن زَُهرْيي ْبني َأيبي َعْلَقَمَة الضهْبعييّي قَاَل: »أََتى النهِبي َئةي فـََقاَل: " أََلكَ  -َصلهى اَّلله   رَُجٌل َسيّيُئ اهْلَيـْ

. قَاَل: " فـَْلرُيَ َعَلْيَك، فَإينه اَّللهَ حيُيبُّ َأْن يـََرى أَثـََرهُ  َعَلى َعْبديهي َحَسًنا، َواَل حيُيبُّ اْلبـُْؤَس   َماٌل؟ " قَاَل: نـََعْم ميْن ُكلّي أَنـَْواعي اْلَمالي
 َواَل التـهبَـؤَُّس« ". 

، َوَتْرَجَم ِلُزَهْيٍر، َوِرَجا #  ]الداراني: إسناده صحيح[ ُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  -  8587 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي اأْلَْحَوصي َعْن أَبييهي أَنهُه »أََتى النهِبي ، فـََقاَل َلُه: " َما  -َصلهى اَّلله َئةي َأْعَرايبيٍّ َأْشَعَث َأْغرَبَ يفي َهيـْ

 ُ ؟ " فـََقاَل: ميْن ُكلّي اْلَمالي َقْد آَتيني اَّلله ُ َعَلى اْلَعْبدي نيْعَمًة َأَحبه َأْن تـَُرى   -َعزه َوَجله  -َلَك ميَن اْلَمالي فـََقاَل: " إيَذا أَنـَْعَم اَّلله
 َعَلْيهي« ". 

ِحيِح. # ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ْنُه َما تَـ َوَعْن َسَوادي ْبني َعْمٍرو اأْلَْنَصارييّي قَاَل: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي إييّني رَُجٌل ُحبّيَب إييَله اجْلََماُل َوأُ  -  8594 َرى َفَما  ْعطييُت مي

ْسعي ]نـَْعليي[  بُّ َأْن يـَُفوَقني َأَحٌد يفي شي َراُك نـَْعليي  -ُأحي َأَفميَن اْلكيرْبي َذاَك؟ قَاَل: " اَل ". قـُْلُت: َفَما اْلكيرْبُ اَي َرُسوَل  -َأْو قَاَل: شي
 اَّللهي؟ قَاَل: " َمْن َسفهَه احْلَقه، َوَغَمَص النهاَس« ". 

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَرانِ  #  ]الداراني: إسناده جيد[  يُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -  8608 َس »َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َسْرجي َصلهى يـَْوًما، َوَعَلْيهي ّنَيَرٌة فـََقاَل ليَرُجٍل ميْن َأْصَحابيهي:   -َصلهى اَّلله

. فـََقاَل: " َأَجْل َوَلكينه في " َأْعطيني  يُت َأْن  ّنَيَرَتَك َوُخْذ ّنَيَرِتي ". فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي ّنَيَرُتَك َأْجَوُد ميْن ّنَيَرِتي يَها َخْيٌط َأمْحَُر َفَخشي
 ." » َها فـَيَـْفتيَنني  أَْنظَُر إيلَيـْ

ِحيِح َخََل ُموَسى ْبِن َطاِرٍق، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه رِ  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات لكن ابن جريج عنعن[  َجاُل الصَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  8612 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: َسَي ري أُمه  -َصلهى اَّلله يتي ريَجاٌل يـَُقوُل: " »َسَيُكوُن يفي آخي

َياٌت َعارياَيٌت  دي، نيَساُؤُهْم َكاسي هيْم َكَأْسنيَمةي اْلُبْختي يـَرَْكُبوَن َعَلى ُسُروٍج َكَأْشَباهي الرّيَحالي يـَْنزيُلوَن َعَلى أَبـَْوابي اْلَمَساجي َعَلى رُُءوسي
ُنه َمْلُعواَنٌت، َلْو َكاَنْت َورَاءَُكمْ  [، اْلَعُنوُهنه فَإينه  أُمهٌة ميَن اأْلَُممي خَلََدْمَن نيَساؤُُكْم نيَساَءُهْم َكَما َخَدَمْتُكْم نيَساُء اأْلَُممي ميْن  ]اْلعيَجافي

 قـَْبليُكْم« ". 
ِحيِح ِإَلَّ َأنَّ الطََّبَراِنيَّ َقالَ  # ُيْرِكُبوَن ِنَساَءُهْم َعَلى ُسُروٍج   : " »َسَيُكوُن ِفي ُأمَِّتي ِرَجالٌ َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

َحاِل« ".  ]الداراني: إسناده حسن[ َكَأْشَباِه الرِ 
ّي  -  8619 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َكاَن لينَـْعلي النهِبي قيَبااَلني َولينَـْعلي َأيبي َبْكٍر قيَبااَلني َولينَـْعلي ُعَمَر   -َصلهى اَّلله

َدًة ُعْثَماُن«.  قيَبااَلني َوَأوهُل َمْن َعَقَد ُعْقَدًة َواحي
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ِغيِر َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي ا #  ]الداراني: إسناده صحيح[  لصَّ
8633  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعلييٍّ قَاَل: »َكاَن النهِبي َدٍة  -َصلهى اَّلله ْسُع نـَْعليهي َمَشى يفي نـَْعٍل َواحي َواأْلُْخَرى يفي  إيَذا انـَْقَطَع شي

ْسًعا«.   َيديهي َحَّته جيَيَد شي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

8652  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل قَاَل: »رََأى النهِبي َرييٍر فـََقاَل: " َطْوٌق ميْن اَنٍر يـَْوَم  ُجبهًة  -َصلهى اَّلله حَمْبييهًة حبي
 اْلقيَياَمةي« ". 

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت.  #
ه  -  8661 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -َوَعْن ُعْثَماَن »َأنه النهِبي  َنَى َعني احْلَرييري إياله َقْدَر إيْصبَـَعنْيي«.  -لهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناد قوي[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
8684  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َنَى النهِبي يثـََرةي احْلَْمَراءي   -َصلهى اَّلله يهةي، َواْلمي ، َواْلَقسّي َعْن َخَواتييَم الذهَهبي

 اْلُمَشبـهَعةي ميَن الصُّْفري«. َفذََكَرُه. 
ِحيحِ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[  .َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجْعَدَة ْبني ُهَبرْيََة قَاَل: »َنَايني َرُسوُل اَّللهي  -  8685 ، َولُْبسي   -َصلهى اَّلله لذهَهبي َعْن َثاَلٍث: َأْن َأخَتَتهَم ابي
يثـََرةي«.  ، َوَعني اْلمي يّي  اْلقيسّي

ِحيِح.َرَواُه  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُمّيي َوَخاَليتي  -  8708 ّي َوَعْن زَيـَْنبي بيْنتي نَبييطي ْبني َجابيٍر اْمَرَأةي أََنسي ْبني َماليٍك قَاَلْت: »َأْوَصى أَبُو أَُماَمَة ِبي ُ  - إيىَل النهِبي َصلهى اَّلله

«. فََأَتُه ُحلييٌّ ميْن َذَهٍب َوُلْؤُلٍؤ يـَُقاُل َلُه: الرّيَعاُث َفَحاله  -َعَلْيهي َوَسلهَم   ُهنه ميَن الرّيَعاثي
، وَ  # َد ْبَن ُعَماَرَة اْلَحْزِميِ  ِحيِح َخََل ُمَحمَّ ]الداراني: إسناد   ُهَو ِثَقٌة ِإْن َكاَنْت َزْيَنُب َصَحاِبيَّةا.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

 صحيح إلى زينب، وزينب قيل لها صحبة[ 
ه  -  8731 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه النهِبي  َكاَن يـََتَختهُم يفي ميَيينيهي«.   -َصلهى اَّلله

 قـُْلُت: َرَوى َلُه أَبُو َداُوَد أَنهُه َكاَن يـََتَختهُم يفي َيَساريهي. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  8737 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َخامَتُ النهِبي  ]َحَلَقًة[ ميْن فيضهٍة«.-َصلهى اَّلله
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجالُ  #  ]الداراني: الحديث صحيح بشواهده[  ُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  8740 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو: »َأنه النهِبي  َنَى َعْن َخامتَي الذهَهبي َوَخامتَي احْلَدييدي«.  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناد حسن، والحديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُّ  -يـَْعني اْبَن َأيبي طَاليٍب  -َوَعْن َعلييٍّ   -  8753 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َمره النهِبي ُمَتَخلّيٌق، َفَسلهَم  بيَقْوٍم فييهيْم رَُجٌل  -َصلهى اَّلله
؟ فـََقالَ  ، فـََقاَل الرهُجُل: اَي َرُسوَل اَّللهي َسلهْمَت َعَلْيهيْم َوَأْعَرْضَت َعنّي نَـْيَك مُحَْرًة«. َعَلْيهيْم َوَأْعَرَض َعني الرهُجلي  : " إينه َبنْيَ َعيـْ

 راني: إسناده جيد[ ]الدا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه  -  8756 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »أََتى النهِبي قـَْوٌم يـَُباييُعونَُه، َوفييهيْم رَُجٌل يفي َيديهي أَثـَُر َخُلوٍق، فـََلْم يـََزْل   -َصلهى اَّلله

ُرُه، مثُه قَاَل: " إينه طييَب الرّيَجالي َما ظَ   َهَر ريحُيُه َوَخفيَي َلْونُُه، َوطييَب النّيَساءي َما َظَهَر َلْونُُه َوَخفيَي ريحُيُه« ". يـَُباييُعُهْم َويـَُؤخّي
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ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 قـُْلُت: َوَيَِْتي َحدييُث َأيبي ُموَسى يفي اَببي الطّييبي بـَْعَدُه. 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُعَباَدَة ْبني الصهاميتي قَاَل: »َبُصَر َرُسوُل اَّللهي  -  8757 ديهي َعَلْيهي ميْلَحَفٌة   -َصلهى اَّلله بيَرُجٍل يفي ُمَؤخهري َمْسجي
 ُجٌل«. ُمَعْصَفَرٌة فـََقاَل: " َأاَل رَُجٌل َيْسرُتُ بـَْيني َوَبنْيَ َهذيهي النهاري؟ ". فـََفَعَل َذليَك رَ 

 ]الداراني: إسناد صحيح إذا كان أبو سَلم اْلسود سمعه من عبادة[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه  -  8763 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو َأنه النهِبي  اجْلَنهةي احلْينهاُء« ". قَاَل: " »َسيّيُد َرحْيَاني َأْهلي   -َصلهى اَّلله

ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َوُهَو ِثَقٌة َمْأمُ  # ِحيِح َخََل َعْبِد َّللاَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  وٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  -  8793 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه النهِبي ري الزهَماني قـَْوٌم ُيَسوّيُدوَن َأْشَعارَُهْم اَل   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َيُكوُن يفي آخي

ُ إيلَْيهيْم«.   يـَْنظُُر اَّلله
ُ إي  َرَواهُ قـُْلُت:   لَْيهيْم« ". أَبُو َداُوَد َخاَل قـَْوَلُه: " »اَل يـَْنظُُر اَّلله

 ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. #
َنا َرُسوُل اَّللهي   -  8839 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبَنْ بيْشٍر قَااَل: »َدَخَل َعَليـْ َناَها، َفَجَلَس   -َصلهى اَّلله فـََوَضْعَنا لَُه َقطييَفًة لََنا فـَثـَنَـيـْ

ْمَنا إيلَْيهي زُْبًدا َوََتًْرا وََكاَن حيُيبُّ الزُّْبَد، وََكاَن يفي رَ  ْأسي َأَحديهيْم قـَْرُن َشْعٍر جُمَْتميٌع، َكأَنهُه قـََرٌن فـََقاَل:  َوأُْنزيَل َعَلْيهي اْلَوْحُي يفي بـَْيتيَنا، َوَقده
." أَ   اَل َأَرى يفي أُمهيتي قـَْراًن«؟ ". َفذَْكَر احْلَدييثي

 أَبُو َداُوَد. َرَواهُ َوَنصُُّه 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

8843  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعبَـْيٍد قَاَل: »َأَمَر النهِبي ْحتيَفاءي«.  -َصلهى اَّلله الي  ابي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َرُسوَل اَّللهي، إينهَك ُتَيُم؟ قَاَل: " َما يلي اَل أُوَهُم َورُْفُغ َأَحديُكْم َبنْيَ ظُْفريهي  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاُلوا: »اَي  -  8858
 َوَأاَنميليهي« ". 

، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت، َوَكَذِلَك ِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِإْن شَ  # ُ.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  (: منكر[ 6418]السلسلة الضعيفة ) اَء َّللاَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »َنَى َرُسوُل اَّللهي  -  8865  َعني اجْلُمهةي ليْلُحرهةي َواْلُقصهةي ليَْلََمةي«. -َصلهى اَّلله

ِغيِر ِثَقاٌت. # ِغيِر، َوِرَجاُل الصَّ  (: ضعيف[ 6037]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ضعيف الجامع )  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوالصَّ
ه  -  8869 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم »  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة َأنه النهِبي ََة َواْلَمْوُشوَمَة«. -َصلهى اَّلله َلَة َواْلَمْوُصوَلَة، َواْلَواِشي  َلَعَن اْلَواصي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -  8886 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك َأنه النهِبي ُمّي َعطييهَة  -َصلهى اَّلله ْلَمدييَنةي  -قَاَل ألي : " »إيَذا  -َختهانٍَة َكاَنْت ابي

." » ي َواَل تـُْنهيكيي، فَإينهُه َأْسَرى ليْلَوْجهي، َوَأْحَظى عيْنَد الزهْوجي  َخَفْضتي فََأِشيّي
 ]الداراني: حسن لغيره[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَيُّوَب َعْن َرُسولي اَّللهي  -  8892 ًتا فييهي ُصورٌَة َواَل َكْلٌب«   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »اَل َتْدُخُل اْلَماَلئيَكُة بـَيـْ
." 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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َبَة قَاَلْت: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي   -  8894 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َصفييهَة بيْنتي َشيـْ اْلَكْعَبةي مثُه َجَعَل  َبله ثـَْواًب َوُهَو يفي  -َصلهى اَّلله
 الهيتي فييَها«.  َيْضريُب التهَصاوييرَ 

 ([ 7/310]اْللباني: إسناده حسن )السلسلة الصحيحة:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
يُح ُحَوْيطيٌب  َوقَاَل بـَْعُضُهْم: ُحَوْيطٌ  -َوَعْن ُحَوْيطيبي ْبني َعْبدي اْلُعزهى  -  8901 أَنهُه رََأى رُفْـَقًة فييَها َجَرٌس فـََقاَل: إينه   -َوالصهحي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي   قَاَل: " »اَل َتْصَحُب اْلَماَلئيَكُة رُفْـَقًة فييَها َجَرٌس« ".  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

ه   -  8902 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َحْوطي ْبني َعْبدي اْلُعزهى »َأنه النهِبي «. -َصلهى اَّلله  َأَمَر بيَقْطعي اجْلََرسي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  8905 : " »اَل تـَْقَرُب اْلَماَلئيَكُة عيريًا فييَها َجَرٌس،  -َصلهى اَّلله
ًتا فييهي   َجَرٌس« ".  َواَل بـَيـْ

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »ُكنها نـَُقوُل يفي َعْهدي َرُسولي اَّللهي  -  8913 : أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن. يـَْعني يفي -َصلهى اَّلله
 اخلْياَلَفةي«.

يحي َخاَل قـَْوَلُه: يفي اخلْياَلَفةي.   قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر،  # ، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوالطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: »قُبيَض َرُسوُل اَّللهي  -  8922 ُ َأاَب َبْكٍر، مثُه قُبيَض أَبُو َبْكٍر   -َصلهى اَّلله فَاْسَتْخَلَف اَّلله
ُ ُعْثَماَن«. ُ ُعَمَر، مثُه قُبيَض ُعَمُر فَاْسَتْخَلَف اَّلله  فَاْسَتْخَلَف اَّلله

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ي يفي بـَْعضي طُُرقي اْلمَ  -  8925 َنَما زييُد ْبُن َخاريَجَة مَيْشي رٍي قَاَل: »بـَيـْ الظُّْهري َواْلَعْصري   دييَنةي إيْذ َخره َميّيًتا َبنْيَ َوَعني النـُّْعَماني ْبني َبشي

َي َبنْيَ ثـَْوَبنْيي وَكيَساٍء، فـََلمها َكاَن َبنْيَ اْلَمْغريبي َواْلَعَشاءي اْجَتَمْعَن نيسْ  ُعوا  فـَُنقيَل إيىَل َأْهليهي َوُسجّي َوٌة ميَن اأْلَْنَصاري َفَصَرُخوا َحْوَلُه، إيْذ َسَي
َر َعْن َوْجهيهي َوَصْدريهي، فـََقاَل: حُمَمهٌد َرسُ َصْوًت ميْن حتَْ  ُتوا أَيُـَّها النهاُس َمرهَتنْيي، َفُحسي ُ   -وُل اَّللهي تي اْلكيَساءي يـَُقوُل: أَْنصي َصلهى اَّلله
، مثُه  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ُّ اأْلُمّييُّ َخامَتُ النهبييّينَي َكاَن َذليَك يفي اْلكيَتابي يُق َخلييَفُة  النهِبي دّي قييَل َعَلى ليَسانيهي َصَدَق َصَدَق أَبُو َبْكٍر الصّي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي  ، مثُه  -َصلهى اَّلله قييَل اْلَقوييُّ اأْلَمينُي َكاَن َضعييًفا يفي َبَدنيهي َقويايًّ يفي َأْمري اَّللهي، َكاَن َذليَك يفي اْلكيَتابي اأْلَوهلي

 َعَلى ليَسانيهي: َصَدَق َصَدَق َثاَلًًث.
ُ َعْنُه  -َواأْلَْوَسُط: َعْبُد اَّللهي ]ُعَمُر[ َأميرُي اْلُمْؤمينينَي  َي اَّلله الهذيي َكاَن اَل خَيَاُف يفي اَّللهي َلْوَمَة اَلئيٍم، وََكاَن مَيَْنُع النهاَس َأْن   -َرضي

، مثُه قييَل َعَلى ليَسانيهي: َصَدَق َصَدَق.   َيَُْكَل َقوييُـُّهْم َضعييَفُهْم، َكاَن َذليَك يفي اْلكيَتابي اأْلَوهلي
َبتي اأْلَمحَْ مثُه قَاَل: ُعْثَماُن َأميرُي اْلُمْؤمينينَي رَحي  ْلُمْؤمينينَي، َخَلتي اثـْنَـَتاني َوبَقيَي َأْرَبُع، َواْختَـَلَف النهاُس َواَل نيظَاَم هَلُْم، َوانـُْتحي   -اُء يٌم ابي

تَـَهُك اْلَمَحاريُم   َوَدَنتي السهاَعُة َوَأَكَل النهاُس بـَْعَضُهْم بـَْعًضا«. -يـَْعني تـُنـْ
َ زَْيُد ْبُن َخاريَجَة انـَْتَظْرُت ُخُروَج ُعْثَماَن فـَُقْلُت: ُيَصلّيي رَْكَعتَ َويفي ريَوايٍَة »َعني النـُّ  -  8926 رٍي قَاَل: َلمها تـُُويفّي نْيي،  ْعَماني ْبني َبشي

َف الثـهْوُب َعْن َوْجهيهي، فـََقاَل: السهاَلُم َعَلْيُكُم السهاَلُم َعَلْيُكْم، َوَأْهُل اْلبَـْيتي يـََتَكلهُموَن، قَ  اَل: فـَُقْلُت َوَأاَن يفي الصهاَلةي:  َفُكشي
ُتوا. َواْلَباقيي بيَنْحويهي«. ُتوا اْنصي  ُسْبَحاَن اَّللهي ُسْبَحاَن اَّللهي. فـََقاَل: اْنصي

 اْلَكِبيِر ِثَقاٌت.  َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط ِباْخِتَصاٍر َكِثيٍر ِبِإْسَناَدْيِن َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِفي #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: ُأْغميَي َعَلى َرُسولي اَّللهي   -»وََكاَن ميْن َأْصَحابي الصُّفهةي  -َوَعْن َسامليي ْبني ُعبَـْيٍد   -  8935 يفي   -َصلهى اَّلله

هي فََأفَاَق فـََقاَل: " َحَضَرتي الصهاَلُة؟ " قـُْلَنا: نـََعْم. قَاَل: " ُمُروا بياَلاًل فـَْليـَُؤذّيْن، َوُمُروا َأاَب  لنهاسي ". فـََقاَلْت  َمَرضي َبْكٍر فـَْلُيَصلّي ابي
َها  -َعائيَشُة  ُ َعنـْ َي اَّلله يٌف، فـََلْو َأَمْرَت َغريَْ -َرضي . مثُه ُأْغميَي َعَلْيهي فََأفَاَق فـََقاَل: " َهْل  : إيْن َأيبي رَُجٌل َأسي لنهاسي ُه فـَْلُيَصلّي ابي

لنهاسي ".  َها   -فـََقاَلْت َعائيَشُة َحَضَرتي الصهاَلُة؟ " قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: ُمُروا بياَلاًل فـَْليـَُؤذّيْن، َوُمُروا َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلّي ابي ُ َعنـْ َي اَّلله َرضي
. : إينه - لنهاسي يٌف، فـََلْو َأَمْرَت َغرْيَُه فـَْلُيَصلّي ابي   َأيبي رَُجٌل َأسي

ُد َعَلْيهي ". َفَجاَءُه بـَُرْيَدُة َوإيْنَساٌن  مثُه ُأْغميَي َعَلْيهي فََأفَاَق فـََقاَل: " أُقييَمتي الصهاَلُة؟ " قـُْلَنا: نـََعْم. قَاَل: " ائْـُتويني إبييْنَساٍن َأْعَتمي 
َد َفَدْخَلُه َوأَبُو َبْكٍر  آَخُر، فَ  ُ َعْنُه  -اْعَتَمَد َعَلْيهيَما فَأََتى اْلَمْسجي َي اَّلله ، َفَذَهَب أَبُو َبْكٍر يـَتَـَنحهى َفَمنَـَعُه   -َرضي لنهاسي ُيَصلّيي ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  اَلتيهي، فـَُقبيَض َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي  -َوُأْجليَس إيىَل َجْنبي َأيبي َبْكٍر َحَّته فـَرََغ ميْن صي َصلهى اَّلله
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََقاَل ُعَمُر: اَل َأَْسَُع َأَحًدا يـَُقوُل َماَت َرُسوُل اَّللهي  -َوَسلهَم  . إياله َضَربـُْتُه ابي  -َصلهى اَّلله  لسهْيفي
ُعوا فََأْوَسُعوا َلُه، فَ  َنا فـََقاَل: َأْوسي ئـْ ي َحَّته جي ، َوقَاَم مَيْشي َأَكبه َعَلْيهي َوَمسهُه قَاَل: إينهَك َميّيٌت  فََأَخَذ أَبُو َبْكٍر بيذيرَاعيي فَاْعَتَمَد َعَليه

َب َرُسولي اَّللهي  ُْم َميّيُتوَن. قَاُلوا: اَي َصاحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى  -َوإينه ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َماَت َرُسوُل اَّللهي  -اَّلله ؟ قَاَل:  -َصلهى اَّلله
َب َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -نـََعْم. فـََعليُموا أَنهُه َكَما قَاَل، قَاُلوا: اَي َصاحي  َعَلْيهي َصلهى اَّللهُ  -أَُنَصلّيي َعَلى َرُسولي اَّللهي   -َصلهى اَّلله

ُوَن َوَيْدُعوَن َوُيَصلُّوَن، مثُه يَـ -َوَسلهَم  ْنَصريُفوَن َوجيَيُئ آَخُروَن ؟ قَاَل: نـََعْم. ]قَاُلوا: َكْيَف ُنَصلّيي َعَلْيهي؟ قَاَل[ َيْدُخُل قـَْوٌم فـَُيَكربّي
 َحَّته يـَْفُرُغوا.

َب َرُسولي اَّللهي  ُ عَ   -قَاُلوا: اَي َصاحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -أَيُْدَفُن َرُسوُل اَّللهي  -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله ؟ قَاَل: نـََعْم. قَاُلوا: َوأَْيَن -َصلهى اَّلله
َكَما قَاَل، مثُه قَاَم فـََقاَل: عيْندَُكْم مَلْ يـَْقبيْضُه إياله يفي بـُْقَعٍة طَيّيَبٍة، فـََعليُموا أَنهُه   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -يُْدَفُن؟ قَاَل: َحْيُث قُبيَض فَإينه اَّللهَ 

ُروَن يـََتَشاَوُروَن، فـََقاُلوا: اْنطَليُقوا إيىَل  ُلونَُه مثُه َخَرَج، َواْجَتَمَع اْلُمَهاجي ُبُكْم، فََأَمَرُهْم يـَُغسّي  إيْخَوانيَنا ميَن اأْلَْنَصاري، فَإينه هَلُْم يفي  َصاحي
يًبا فَاْنطَ  ْنُكْم َأميرٌي، فََأَخَذ ُعَمُر َهَذا اأْلَْمري َنصي ُ َعْنُه   -َلُقوا فـََقاَل رَُجٌل ميَن اأْلَْنَصاري: مينها َأميرٌي، َومي َي اَّلله بيَيدي َأيبي َبْكٍر   -َرضي

ُويني ميْن َلُه َهذيهي الثهاَلُث؟ ًَثيني اثـَْننْيي إيْذ مُهَا يفي اْلغَاري( ]َمْن مُهَا؟[ )إيْذ يـَقُ  ُبُه؟ )إينه اَّللهَ فـََقاَل: َأْخربي بيهي اَل حَتَْزْن( َمْن َصاحي وُل ليَصاحي
َعةً  : اَبييُعوُه فـََبايـَُعوُه بـَيـْ َها، َوقَاَل ليلنهاسي يَلًة«.  َمَعَنا(، فََأَخَذ بيَيدي َأيبي َبْكٍر َفَضَرَب َعَليـْ  َحَسَنًة مجَي

 قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه بـَْعَضُه. 
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َمْيُمونََة قَاَل: قَاَل ُمَعاوييَُة ْبُن َأيبي ُسْفَياَن: إينه َأْهَل َمكهَة َأْخَرُجوا َرُسوَل اَّللهي  -  8949 َفاَل  -َصلهى اَّلله
 اخلْياَلَفُة فييهيْم، َوإينه َأْهَل اْلَمدييَنةي قـَتَـُلوا ُعْثَماَن، َفاَل تـَُعوُد اخلْياَلَفُة فييهيْم أََبًدا. َتُكوُن 

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  8950 ُ َعَليْ   -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: َسَي ْنُكْم َمْن يـَُقاتيُل َعَلى   -هي َوَسلهَم َصلهى اَّلله يـَُقوُل: »إينه مي

". قَاَل ُعَمُر: َأاَن ُهَو اَي َرُسوَل اَّللهي؟ َتَْوييلي اْلُقْرآني َكَما قَاتـَْلُت َعَلى تـَْنزييليهي ". فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: َأاَن ُهَو اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: " اَل  
ُفَها«.قَاَل: " اَل َوَلكينه  ُف النـهْعلي ". وََكاَن َأْعَطى َعلييًّا نـَْعَلُه خَيْصي  ُه َخاصي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  8964 اَلَفًة -َصلهى اَّلله : " »َأوهُل َهَذا اأْلَْمري نـُبـُوهٌة َوَرمْحٌَة، مثُه َيُكوُن خي

َهاديُكُم َوَرمْحًَة، مثُه َيُكوُن ُمْلًكا َوَرمْحًَة، مثُه َيُكوُن إيَمارًَة َوَرمْحًَة، مثُه يـََتكَ  جلْيَهادي، َوإينه َأْفَضَل جي َها َتَكاُدَم احْلَميريي، فـََعَلْيُكْم ابي اَدُموَن َعَليـْ
 الرّياَبُط، َوإينه َأْفَضَل رياَبطيُكْم َعْسَقاَلُن« ". 

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َفةَ  -  8968 ّي  َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: ُكْنُت َمَع َعمّيي عيْنَد النهِبي َوُهَو خَيُْطُب فـََقاَل: " »اَل يـََزاُل َأْمُر   -َصلهى اَّلله

َا َصْوَتُه، فـَُقْلُت ليَعمّيي وََكاَن  َي اثـَْنا َعَشَر َخلييَفًة " َوَخَفَض ُبي ًا َحَّته مَيْضي َأَماميي: َما قَاَل اَي َعمُّ؟ قَاَل: " ُكلُُّهْم ميْن  أُمهيتي َصاحلي
 قـَُرْيٍش« ". 

ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ
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ثُُه ُكله َأَحٍد، إينه َرُسوَل اَّللهي  َوَعْن بَُكرْيي ْبني َوْهٍب اجْلَزيرييّي قَاَل: قَاَل يلي أََنسٌ  -  8978 ُثَك َحدييثًا َما ُأَحدّي ُ   -: ُأَحدّي َصلهى اَّلله
ميْثَل   َعَلْيُكْم َحقًّا »قَاَم َعَلى اَببي اْلبَـْيتي َوََنُْن فييهي فـََقاَل: " اأْلَئيمهُة ميْن قـَُرْيٍش إينه يلي َعَلْيُكْم َحقًّا، َوإينه هَلُمْ  -َعَلْيهي َوَسلهَم 

نْـ  ُوا، َوإيْن َعاَهُدوا َوفُّوا، َوإيْن َحَكُموا َعَدُلوا، َفَمْن مَلْ يـَْفَعْل َذليَك مي ُوا َرمحي ُهْم فـََعَلْيهي َلْعَنُة اَّللهي َواْلَماَلئيَكةي َذليَك، َما إيني اْسرُتْمحي
 َوالنهاسي َأمْجَعينَي« ".

]الداراني: إسناده  ِثَقاٌت.َأمْحََد  َراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َأَتمَّ ِمْنُهَما َواْلَبزَّاُر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »اْلُمْلُك ِفي ُقَرْيٍش« ". َوِرَجالُ َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوالطَّبَ  #
 جيد[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: »قَاَم َرُسوُل اَّللهي  -  8987 َعَلى بـَْيٍت فييهي نـََفٌر ميْن قـَُرْيٍش فََأَخَذ   -َصلهى اَّلله
يٌّ؟ " فـََقاُلوا: ]اَل[ إياله اْبَن أُ  ُهْم " مثُه  بيعيَضاَدِتَي اْلَبابي فـََقاَل: " َهْل يفي اْلبَـْيتي إياله قـَُرشي نـْ ْخٍت لََنا. فـََقاَل: " اْبُن ُأْختي اْلَقْومي مي

ُوا، َوإيَذا َحَكُموا َعَدُلوا، َوإيَذا َأْقَسُموا أَ  ُوا َرمحي ُهْم  قَاَل: " إينه َهَذا اأْلَْمَر يفي قـَُرْيٍش َما إيَذا اْسرُتْمحي ْقَسُطوا، َوَمْن مَلْ يـَْفَعْل َذليَك مينـْ
 اَّللهي َواْلَماَلئيَكةي َوالنهاسي َأمْجَعينَي« ". فـََعَلْيهي َلْعَنُة 

ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ه  -  8990 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد َأنه النهِبي  ُس تـََبٌع ليُقَرْيٍش يفي اخْلَرْيي َوالشهرّي« ". قَاَل: " »النها -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
، وََكثيريي ْبني ُمرهَة، َوَعْمريو ْبني اأْلَْسَودي، َوَأيبي أَُماَمَة   -  8991 ُهْم   -َوَعني احْلَاريثي ْبني احْلَاريثي ُ َعنـْ َي اَّلله ّي  -َرضي َصلهى   -َعني النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َياُر أَئيمهةي  -اَّلله َياَر أَئيمهةي قـَُرْيٍش خي « ". قَاَل: " »إينه خي  النهاسي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ثـَْواَبَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  8994 : " »اْسَتقييُموا ليُقَرْيٍش َما اْستَـَقاُموا َلُكْم، فَإيَذا مَلْ  -َصلهى اَّلله
يَنئيٍذ َزره  اعينَي َأْشقيَياَء، َتَُْكُلوَن ميْن َكدّي  تـَْفَعُلوا َفَضُعوا ُسُيوَفُكْم َعَلى َعَواتيقيُكْم فَأَبييُدوا َخْضَراَءُهْم، فَإيْن مَلْ تـَْفَعُلوا َفُكونُوا حي

 أَْيدييُكْم« ".
ِغيِر ِثَقاٌت.  رَ  # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل الصَّ  َواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  9001 ُنوا فَإينه اَّللهَ -َصلهى اَّلله : " »إيَذا َحَكْمُتْم فَاْعديُلوا َوإيَذا قـَتَـْلُتْم فََأْحسي
نينَي« ".  -زه َوَجله عَ  - ٌن حيُيبُّ اْلُمْحسي  حُمْسي
 ([ 494]اْللباني: حسن )السلسلة الصحيحة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُموَسى قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9005 ٌر يـَُقاُل َلُه:  -َصلهى اَّلله : " »إينه يفي َجَهنهَم َوادياًي يفي اْلَواديي بيئـْ
َهُب، َحقًّا َعَلى اَّللهي َأْن ُيْسكيَنُه ُكله َجبهاٍر َعنييٍد« ".   َهبـْ

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  ي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ فِ  #
: َأاَل َتْسَتْخليُف؟ قَاَل: اَل َوَلكيْن أَتْـرُُكُكْم إيىَل َما تـَرَكَ  -  9007   -ُكْم إيلَْيهي َرُسوُل اَّللهي َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُسَبٍع قَاَل: قييَل َلَعلييٍّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم.   َصلهى اَّلله
 سن[ ]الداراني: إسناده ح  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  -  9010 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي ُهَما« ".   -َصلهى اَّلله َلييَفَتنْيي فَاقْـتـُُلوا اْْلَخَر مينـْ  قَاَل: " »إيَذا بُوييَع خلي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِفيِه َأُبو ِهََلٍل َوُهَو ِثَقٌة، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط. #
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نَـُهمَ  -  9011 َعةي يَزييَد: َوأَْنَت اَي  ا يفي بَـ َوَعْن َسعييدي ْبني ُجَبرْيٍ َأنه َعْبَد اَّللهي ْبَن الزَُّبرْيي قَاَل ليُمَعاوييََة يفي اْلَكاَلمي الهذيي َجَرى بـَيـْ يـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُمَعاوييَُة َأْخرَبَْتني َأنه َرُسوَل اَّللهي  َرمُهَا« ".  -َصلهى اَّلله  قَاَل: " »إيَذا َكاَن يفي اأْلَْرضي َخلييَفَتاني فَاقْـتـُُلوا آخي

 ]الداراني: إسناده حسن[   ُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجالُ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْوفي ْبني َماليٍك َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  9022 َمارَةي َوَما هيَي؟  -َصلهى اَّلله َبأَُتُكْم َعني اإْلي ُتْم أَنـْ ئـْ قَاَل: " »إيْن شي

ْعَلى َصْوِتي َثاَلَث   قيَياَمةي إياله  َمرهاٍت: َوَما هيَي اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: " َأوههُلَا َماَلَمٌة َوًَثنييَها َنَداَمٌة َوًَثليثـَُها َعَذاٌب يـَْوَم الْ ". فـََناَدْيُت ِبَي
 َمْن َعَدَل، وََكْيَف يـَْعديُل َمَع قـََرابَتيهي«؟ ". 

ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَ  # (: 1420]الداراني: إسناده صحيح[ ]صحيح الجامع ) ْوَسِط ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ
 [ حسن

ُرَها   -قَاَل َشرييٌك: اَل َأْدريي رَفْـَعُه َأْم اَل؟  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة  -  9023 َمارَُة َأوههُلَا َنَداَمٌة، َوَأْوَسطَُها َغَراَمٌة، َوآخي قَاَل: " اإْلي
 َعَذاٌب يـَْوَم اْلقيَياَمةي ". 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َث َرُسوُل اَّللهي َوَعْن رَافيعي ْبني َعْمٍرو الطهائييّي قَاَل: »بـَعَ  -  9029 َعْمَرو ْبَن اْلَعاصي َعَلى َجْيشي   -َصلهى اَّلله

لي فـَبَـَعَث َمَعُه َمَع َذليَك اجْلَْيشي َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر َوَسَراَة َأْصَحابيهي، فَاْنطََلُقوا َحَّته نَـ  ٍء فـََقاَل َذاتي السهاَلسي َعْمٌرو:  َزُلوا َجَبليي َطيّي
، فـََقاُلوا: لطهرييقي َما نـَْعَلُمُه إياله رَافيَع ْبَن َعْمٍرو فَإينهُه َكاَن رَبيياًل، َفَسأَْلُت طَاريقًا: َما الرهبييُل؟ قَاَل: اللّيصُّ   اْنظُُروا إيىَل رَُجٍل َدلييٍل ابي

 الهذيي يـَْغُزو اْلَقْوَم َوْحَدُه فـََيْسريُق.
ُتُه فَـ قَاَل رَافيٌع: فـََلمه  ْنُه تـََوَسهُْت َأاَب َبْكٍر فَأَتـَيـْ َنا َغَزاتـََنا َوانـْتَـَهْيُت إيىَل اْلَمَكاني الهذيي ُكنها َخَرْجَنا مي َب احْلاََللي  ا َقَضيـْ ُقْلُت: اَي َصاحي

ْنُكْم وَ  ثْـَلُكْم. فـََقاَل: َأحَتَْفُظ َأَصابيَعَك اخْلَْمَس؟ قـُْلُت: نـََعْم.  إييّني تـََوَسهُْتَك ميْن َبنْيي َأْصَحابيَك فَاْئتيني بيَشْيٍء إيَذا َحفيْظُتُه ُكْنُت مي مي
ُ َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه َوَأنه حُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوتُقييُم ال صهاَلَة، َوتـُْؤِتي الزهَكاَة إيْن َكاَن َلَك َماٌل،  قَاَل: اْشَهْد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله

ْمَرُة إياله فييُكْم جُّ اْلبَـْيَت، َوَتُصوُم رََمَضاَن، َحفيْظَت؟ فـَُقْلُت: نـََعْم. قَاَل: َوُأْخَرى: اَل َتََمهَرنه َعَلى اثـَْننْيي. قـُْلُت: َوحتَُ  َوَهْل َتُكوُن اإْلي
ُلَغَك َوَمْن ُهَو ُدوَنَك، إينه  ُك َأْن تـَْفُشوا َحَّته تـَبـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َلمها بـََعَث نَبييهُه   -َعزه َوَجله   -اَّللهَ َأْهلي َبْدٍر؟ قَاَل: يُوشي َصلهى اَّلله

ُهْم َمْن َأْكَرَهُه السهْيُف، فـَُهْم ُعوه  - نـْ ُ، َومي ُهْم َمْن َدَخَل فـََهَداُه اَّلله نـْ ، َفمي ْساَلمي ريَاُن   -َعزه َوَجله   -اُد اَّللهي َدَخَل النهاُس يفي اإْلي َوجي
هي ا نَـُهْم فـََلْم َيَُْخْذ ليبَـْعضي َفارَةي اَّللهي، إينه الرهُجَل إيَذا َكاَن َأميريًا فـََتظَامَلَ النهاُس بـَيـْ ْنُكْم  َّللهي يفي خي ْنُه، إيني الرهُجَل مي ُ مي ْم ميْن بـَْعٍض انـْتَـَقَم اَّلله

ُ ميْن َورَاءي َجاريهي قَاَل رَافيٌع: َفَمَكْثُت َسَنًة، مثُه إينه َأاَب َبْكٍر اْسُتْخليَف  لَتـُْؤَخُذ َشاُة َجاريهي فـََيَظلُّ اَنتيَئ َعَضَلتيهي َغَضًبا جليَ  اريهي َواَّلله
َتني  ََكاني َكَذا وََكَذا قَاَل: َعَرْفُت قَاَل: ُكْنَت َنَيـْ َمارَةي مثُه فـَرََكْنُت إيلَْيهي قـُْلُت: َأاَن رَافيٌع َكْنُت َلقييُتَك مبي رََكْبَت َأْعَظَم ميْن َذليَك   َعني اإْلي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -أُمهَة حُمَمهٍد   يـَْعني َلْعَنَة اَّللهي«.  -قَاَل: نـََعْم َفَمْن مَلْ يُقيْم فييهيْم كيَتاَب اَّللهي فـََعَلْيهي َُبَْلُة اَّللهي  -َصلهى اَّلله
 ي: إسناده حسن[ ]الداران  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  -  9036 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي : " »َما ميْن َأميريي َعْشَرٍة إياله يـُْؤَتى بيهي يـَْوَم اْلقيَياَمةي َمْغُلواًل َحَّته  -َصلهى اَّلله
 يـَُفكهُه اْلَعْدُل َأْو يُوثيَقُه اجْلَْوُر« ".

يًئا زييَد ُغالًّ إيىَل ُغلّيهي« ".َويفي   -  9037  ريَوايٍَة: " »َوإيْن َكاَن ُمسي
ِحيِح.  # ِل ِفي اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ ِل، َوِرَجاُل اْْلَوَّ  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِباْْلَوَّ
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ّي يفي  -  9038 َا َشاَء« ". َويفي ريَوايَةي الطهرَبَايني َا َشاَء َأْو َعاقـََبُه مبي ُ مبي  اأْلَْوَسطي أَْيًضا: " »َعافَاُه اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -يـَْرفـَُعُه  -َوَعني اْبني َعبهاٍس   -  9042 : " »َما ميْن رَُجٍل َويلي َعْشَرًة إياله  -َصلهى اَّلله

يَء يـَْوَم اْلقييَ  َنُه« ". جي نَـُهْم َوبـَيـْ َي بـَيـْ  اَمةي َمْغُلوَلًة َيُدُه إيىَل ُعُنقيهي َحَّته يـَْقضي
 ([ 2201]اْللباني: حسن صحيح )صحيح الترغيب:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9047 : " »ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلٌّ َمْسُؤوٌل َعْن رَعييهتيهي،  -َصلهى اَّلله
َو َمْسُؤوٌل َعْن َزْوَجتيهي َوَما َمَلَكْت ميَييُنُه، َواْلَمْرَأُة  فَاأْلَميرُي رَاٍع َعَلى النهاسي َوَمْسُؤوٌل َعْن رَعييهتيهي، َوالرهُجُل رَاٍع َعَلى َأْهلي بـَْيتيهي َوهُ 

َها َوَمْسُؤوَلٌة َعْن بـَْيتيَها َوَوَلديَها، َواْلَمْمُلوُك رَاٍع َعَلى َمْواَلهي َوَمْسُؤوٌل َعْن َماليهي  ، وَُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن  رَاعيَيٌة ليَزْوجي
 َأعيدُّوا ليْلَمَسائيلي َجَوااًب ".رَعييهتيهي، فَ 

ّي« ".   قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي َوَما َجَواُُبَا؟ قَاَل: " َأْعَماُل اْلربي
ِغيِر َواْْلَْوَسِط ِبِإْسَناَدْيِن، َوَأَحُد ِإْسَناَدِي اْْلَْوَسِط ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  #  اني: إسناده حسن[ ]الدار  ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي لَُبابََة ْبني َعْبدي اْلُمْنذيري َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  9050 »َنَى َعْن قـَْتلي احْلَيهاتي الهيتي يفي اْلبـُُيوتي   -َصلهى اَّلله
لهذيي َعَلى النهاسي رَاٍع َوُهَو َمْسُؤوٌل َعْن رَعييهتيهي، َوالرهُجُل رَاٍع َعْن َأْهليهي  َوقَاَل: " ُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن رَعييهتيهي، فَاأْلَميرُي ا

ُهْم، َوَعْبُد الرهُجلي  َها َوهيَي َمْسُؤوَلٌة َعنـْ ُهْم، َواْمَرَأُة الرهُجلي رَاعيَيٌة َعَلى بـَْيتي َزْوجي ْسُؤوٌل  رَاٍع َعَلى َمالي َسيّيديهي َوُهَو مَ َوَمْسُؤوٌل َعنـْ
 َعْنُه، َأاَل ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل« ". 

يحي النـهْهُي َعْن قـَْتلي احْلَيهاتي فـََقْط.  َيبي لَُبابََة يفي الصهحي  قـُْلُت: ألي
ِحيِح. #  إسناده صحيح[ ]الداراني:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمَعاوييََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  9057 حْلَقّي َوَيَُْخُذ  -َصلهى اَّلله ُ أُمهًة اَل يـُْقَضى فييَها ابي : " »اَل يـَُقدّيُس اَّلله
 الضهعييُف َحقهُه ميَن اْلَقوييّي َغرْيَ ُمتَـْعَتٍع« ". 

 [ (: صحيح2421]الداراني: إسناده جيد[ ]صحيح الجامع )  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َع َوَعْن رَبييَعَة ْبني يَزييَد َأنه ُمَعاوييََة َكَتَب إيىَل َمْسَلَمَة ْبني خُمَلهٍد َأْن َسْل َعْبَد اَّللهي ْبَن َعْمٍرو  -  9058 َرُسوَل  ْبني اْلَعاصيي: َهْل َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  َحقهُه ميْن َقوييّيَها َوُهَو َغرْيُ ُمْضَطَهٍد« ". فَإيْن قَاَل:   يـَُقوُل: " »اَل ُقدّيَسْت أُمهٌة اَل َيَُْخُذ َضعييُفَها  -َصلهى اَّلله
ْلُه َعَلى اْلرَبييدي. َفَسأََلُه فـََقاَل: نـََعْم. َفَحَمَلُه َعَلى اْلرَبييدي ميْن ميْصَر إيىَل الشهامي َفَسأَ  َلُه ُمَعاوييَُة فََأْخرَبَُه فـََقاَل ُمَعاوييَُة: َوَأاَن  نـََعْم فَامحْي

ْعُتُه َوَلكيْن َأْحبَـْبُت َأْن أَتـَثـَبهَت.َقدْ    َسَي
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  9064 ْرَداءي قَاَل: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي الده طَاٍن َحاَجَة َمْن اَل  يـَُقوُل: " »ميْن أَبـَْلَغ َذا ُسلْ  -َصلهى اَّلله
َراطي يـَْوَم تـَُزوُل اأْلَْقَداُم« ".  ُ َقَدَمْيهي َعَلى الصّي  َيْسَتطييُع إيْباَلَغُه، يـُثـَبّيُت اَّلله

 َرَواُه اْلَبزَّاُر ِفي َحِديٍث َطِويٍل، َوِفيِه َسِعيٌد اْلَبرَّاُد، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. #
َبَة ْبني  -  9083 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َعْبٍد، َوَأيبي أَُماَمَة قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن ُعتـْ : " »إينه اأْلَميرَي إيَذا ابـْتَـَغى الرّييَبَة يفي -َصلهى اَّلله

 النهاسي َأْفَسَدُهْم« ". 
 ([ 2343]اْللباني: صحيح لغيره )صحيح الترغيب:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  9085 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي َبْكَرَة قَاَل: َسَي تـََباَرَك َوتـََعاىَل   -يـَُقوُل: " »َمْن َأْكَرَم ُسْلطَاَن اَّللهي  -َصلهى اَّلله
ُ يـَْوَم اْلقي  - َيا َأْكَرَمُه اَّلله نـْ ُ يـَْوَم اْلقيَياَمةي« ".  -َعزه َوَجله  -َياَمةي، َوَمْن َأَهاَن ُسْلطَاَن اَّللهي يفي الدُّ َيا َأَهانَُه اَّلله نـْ  يفي الدُّ

ْنُه: " َمْن َأَهاَن " ُدوَن: " َمْن َأْكَرَم ".  ْميذييُّ مي  قـُْلُت: َرَوى الرتّي
ِ ِفي اْْلَْرِض« ". َوِرَجالُ  # َماُم ِظلُّ َّللاَّ ِلِه: " »اْلِْ  ]الداراني: إسناده حسن[  َأْحَمَد ِثَقاٌت. َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر َوزَاَد ِفي َأوَّ

ّي  -  9089 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُحَذيـَْفَة َعني النهِبي ُ قَاَل: " »  -َصلهى اَّلله َما ميْن قـَْوٍم َمَشْوا إيىَل ُسْلطَاني اَّللهي ليُيذيلُّوُه إياله َأَذهلهُُم اَّلله
 قـَْبَل يـَْومي اْلقيَياَمةي« ". 

، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َخََل َكِثيَر ْبَن َأِبي َكِثيٍر التَّْيِميَّ  [ ]الداراني: إسناده حسن  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي   -  9094 ٍم مَمُْطوٍر َعْن رَُجٍل ميْن َأْصَحابي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي َساله قَاَل: َأرَاُه َأاَب َماليٍك اأْلَْشَعرييه قَاَل:   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل َرُسوُل اَّللهي  لسهْمعي َوالطهاَعةي، َواجْلََماَعةي، َواهلْيْجَرةي، َواجلْيَهادي يفي  : " »َوَأاَن -َصلهى اَّلله َْمٍس: آُمرُُكْم ابي آُمرُُكْم ِبي
هي، َوَمْن َدَعا رْبٍ فـََقْد َخَلَع ريبـَْقَة اإْليْساَلمي ميْن رََأسي  ميْن َجثَا َجَهنهَم ". ُدَعاَء َجاهيلييهٍة فـَُهوَ  َسبييلي اَّللهي، َفَمْن َخَرَج ميَن اجْلََماَعةي قييَد شي

ْسمي اَّللهي الهذي  ي ََسهاُكُم )عيَباَد اَّللهي( اْلُمْسليمينَي  قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي َوإيْن َصاَم َوَصلهى؟ قَاَل: " َوإيْن َصاَم َوَصلهى، َوَلكيْن َتَسمهْوا ابي
 اْلُمْؤمينينَي« ". 

، َوُهَو ِثَقٌة، َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر ِإَلَّ أَ  َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  # َلِميَّ ِحيِح َخََل َعِليَّ ْبَن ِإْسَحاَق السُّ نَُّه َقاَل: " »َفَمْن َفاَرَق  ِرَجاُل الصَّ
 ]الداراني: إسناده جيد[  اِر« ".اْلَجَماَعَة ِقيَد َقْوٍس َلْم ُتْقَبْل ِمْنُه َصََلٌة َوََل ِصَياٌم، َوُأوَلِئَك ُهْم َوُقوُد النَّ 

ُ َعْنُه  -َوَعني اْبني ُعَمَر  -  9100 َي اَّلله ّي  -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َما َعني النهِبي : " »َلْن جَتَْتميَع أُمهيتي َعَلى َضاَلَلٍة  -َصلهى اَّلله
جْلََماَعةي فَإينه َيَد اَّللهي َعَلى اجْلََماَعةي«  ".  فـََعَلْيُكْم ابي

ِحيِح َخََل َمْرُزوَق َمْوَلى آِل َطْلَحَة  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي وَ  -َوَعْن َفَضاَلَة ْبني ُعبَـْيٍد َعْن َرُسولي اَّللهي  -  9118 ُهْم: رَُجٌل فَاَرَق   -َسلهَم َصلهى اَّلله قَاَل: " »َثاَلثٌَة اَل ُيْسَأُل َعنـْ

َها َزْوجُ  ًيا، َوَعْبٌد َأْو َأَمٌة أََبَق ميْن َسيّيديهي، َواْمَرَأٌة َغاَب َعنـْ نـَْيا اجْلََماَعَة َوَعَصى إيَماَمُه َوَماَت َعاصي فـََترَبهَجْت  َها َوَقْد َكَفاَها َمُؤونََة الدُّ
ُهْم« ".   بـَْعَدُه، َفاَل ُيْسَأُل َعنـْ

 ]الداراني: حديث صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  9123 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْرَفَجَة قَاَل: َسَي ةي، َوالشهْيطَاُن َمَع َمْن يـَُقوُل: " »َيُد اَّللهي َمَع اجْلََماعَ  -َصلهى اَّلله

 َخاَلَفُهْم يـَرُْكُض« ".
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن عيْمَراَن َواحْلََكمي ْبني َعْمٍرو اْلغيَفارييّي َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  9144 َيةي    -َصلهى اَّلله قَاَل: " »اَل طَاَعَة يفي َمْعصي
 اَّللهي« ".

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
ُ َعلَ  -َوَعْن ثـَْواَبَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  9157 : " »اْسَتقييُموا ليُقَرْيٍش َما اْستَـَقاُموا َلُكْم فَإيَذا مَلْ يـَْفَعُلوا -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

يَنئيٍذ َزرهاعينَي َأشْ   يُكْم« ". قيَياَء َتَُْكُلوَن ميْن َكدّي أَْيدي َفَضُعوا ُسُيوَفُكْم َعَلى َعَواتيقيُكْم فَأَبييُدوا َخْضَراَءُهْم فَاْن مَلْ تـَْفَعُلوا َفُكونُوا حي
ِغيِر ِثَقاٌت. # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

نَي فُتيَحْت، فََأَتُه هيَشاُم ْبُن حَ  -  9162 بي َداٍر حي  فََأْغَلَظ َلُه  كييمٍ َوَعْن ُجَبرْيي ْبني نـَُفرْيٍ »َأنه عيَياَض ْبَن َغْنٍم َوَقَع َعَلى َصاحي



204 
 

َ فََأَتُه هيَشاٌم يـَْعَتذيُر إيلَْيهي فـََقاَل: اَي عيَياُض َأمَلْ تـَْعَلْم َأنه َرُسوَل اَّللهي  اْلَقْوَل َوَمَكثَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -لََيايلي قَاَل: " إينه َأَشده   -َصلهى اَّلله
نـَْيا "؟. النهاسي َعَذااًب يـَْوَم اْلقيَياَمةي   َأَشدُّ النهاسي َعَذااًب ليلنهاسي يفي الدُّ

ْبَت، َأَوملَْ  َنا َمْن َصحي بـْ ْعَت، َورَأَيـَْنا الهذيي رَأَْيَت، َوَصحي ْعَنا الهذيي َسَي   - َتْسَمْع اَي هيَشاُم َرُسوَل اَّللهي فـََقاَل َلُه عيَياٌض: إيانه َقْد َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  يَحٌة« َفذََكَر احْلَدييَث بيَنْحويهي.  -َصلهى اَّلله  يـَُقوُل: " َمْن َكاَنْت عيْنَدُه َنصي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت َوِإْسَناُدُه ُمتَِّصٌل. #
َم   قَاَل: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي َما ليْلَخلييَفةي بـَْعَدَك؟ -وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة  -َوَعْن َسْعدي ْبني َتَييٍم   -  9171 ، َما رَحي قَاَل: " َما يلي

مي َوَأْقَسَط يفي اْلقيْسطي َوَعَدَل يفي اْلقيْسَمةي« ".   َذا الرهحي
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َزاٍم قَاَل: »تـََناَوَل أَبُو ُعبَـْيَدَة رَُجاًل بيَشْيٍء فـَنَـَهاُه َخاليُد ْبُن اْلَولييدي فـََقاَل: َأْغضَ َوَعْن َخاليدي بْ  -  9187 ْبَت  ني َحكييمي ْبني حي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َبَك َوَلكينّي َسَي ُ َعَلْيهي َوسَ  -اأْلَميرَي. فََأَتُه فـََقاَل: مَلْ أُريْد َأْن أُْغضي يـَُقوُل: " إينه َأَشده النهاسي َعَذااًب   -لهَم َصلهى اَّلله

 يـَْوَم اْلقيَياَمةي َأَشدُُّهْم َعَذااًب ليلنهاسي يفي الدُّنـَْيا« ". 
ِحيِح َخََل َخاِلَد ْبَن َحِكيٍم َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ َوَقاَل: َفِقيَل َلُه: َأْغَضْبَت اْْلَِميَر. َوَزاَد: اْذَهْب َفَخلِ  َسِبيَلُهْم. #   َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 ]الداراني: إسناده صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَالَ  -  9194 «  -َصلهى اَّلله : " »َيُكوُن َعَلْيُكْم أَُمَراُء ُهْم َشرٌّ ميَن اْلَمُجوسي

." 
ِحيِح َخََل ُمَؤمََّل ْبَن ِإَهاٍب َوُهَو ِثقَ  # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  اني: إسناده صحيح[ ]الدار  ٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة َعْن َرُسولي اَّللهي  -  9195 : إيَماٌم ظَُلوٌم  -َصلهى اَّلله َفاني ميْن أُمهيتي اَل تـََناهُلَُما َشَفاَعيتي نـْ : " »صي
 َغُشوٌم وَُكلُّ َغاٍل َماريٍق« ". 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِثَقاٌت. #
ْنرَبَ يـَْوَم اجْلُُمَعةي فـََقاَل عيْنَد ُخطْ  -  9199 َا َوَعْن َأيبي قـُبَـْيٍل »َعْن ُمَعاوييََة ْبني َأيبي ُسْفَياَن أَنهُه َصعيَد اْلمي اْلَماُل َمالَُنا َواْلَفْيُء   َبتيهي: إيّنه

َنا َمنَـْعَناُه فـََلْم جيُيْبُه َأَحٌد، فـََلمها َكاَن يفي اجْلُُمَعةي الثه  ئـْ َناُه َوَمْن شي َنا َأْعطَيـْ ئـْ َنا َفَمْن شي ئـُ انيَيةي قَاَل ميْثَل َذليَك فـََلْم جيُيْبُه َأَحٌد، فـََلمها  فـَيـْ
َا اْلَماُل َمالَُنا َواْلَفيْ َكاَن يفي اجْلُُمَعةي الثهاليَثةي قَا َد فـََقاَل: َكاله إيّنه ْثَل َمَقالَتيهي فـََقاَم إيلَْيهي رَُجٌل مميهْن َحَضَر اْلَمْسجي َنا َفَمْن َحاَل َل مي ئـُ ُء فـَيـْ

ْسَيافيَنا، فـَنَـَزَل ُمَعاوييَُة فََأْرَسَل إيىَل الره  َنُه َحاَكْمَناُه إيىَل اَّللهي ِبَي نَـَنا َوبـَيـْ ُجلي فََأْدَخَلُه، فـََقاَل اْلَقْوُم: َهَلَك الرهُجُل مثُه َدَخَل النهاُس  بـَيـْ
ْعتُ  ُ، َسَي : إينه َهَذا َأْحَيايني َأْحَياُه اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  - َرُسوَل اَّللهي فـََوَجُدوا الرهُجَل َمَعُه َعَلى السهرييري فـََقاَل ُمَعاوييَُة ليلنهاسي  - َصلهى اَّلله
 قيَرَدُة ".يـَُقوُل: " َسَيُكوُن بـَْعديي أَُمَراُء يـَُقوُلوَن َواَل يـَُردُّ َعَلْيهيْم، يـَتَـَقامَحُوَن يفي النهاري َكَما تـَتَـَقاَحُم الْ 

ُهْم، مثُه َتَكلهمْ  نـْ يُت َأْن َأُكوَن مي ُت يفي اجْلُُمَعةي الثهانيَيةي فـََلْم يـَُرده َأَحٌد فـَُقْلُت يفي  َوإييّني َتَكلهْمُت َأوهَل مُجَُعٍة فـََلْم يـَُرده َعَليه َأَحٌد َفَخشي
، مثُه َتَكلهْمُت يفي اجْلُُمَعةي الثهاليَثةي فـََقاَم َهَذا الرهُجُل فـََرده َعَليه فََأحْ  ي: إييّني ميَن اْلَقْومي  َيايني َأْحَياُه اَّللهُ«.نـَْفسي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  يِر َواْْلَْوَسِط َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكبِ  #
َنا َرُسوُل اَّللهي  -  9210 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َكْعبي ْبني ُعْجَرَة قَاَل: »َخَرَج َعَليـْ َا َسَتُكوُن َعَلْيُكْم أَُمَراُء  -َصلهى اَّلله فـََقاَل: " إينه

« ميْن  ُهْم َوقـُُلوُُبُْم أَْننَتُ ميَن اجلْيَيفي نـْ حلْيْكَمةي َعَلى َمَنابيَر فَإيَذا نـََزُلوا اْخُتليَسْت مي  ". َفذََكَر احْلَدييَث. بـَْعديي يَعيُظوَن ابي
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 ]الداراني: مرسل صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َريـَْرَة قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َأيبي َسعييٍد َوَأيبي هُ  -  9225 : " »لََيْأتينَيه َعَلى النهاسي زََماٌن َيُكوُن  -َصلهى اَّلله

ُروَن الصهاَلَة َعْن َموَ  َراَر النهاسي َويُْظهيُروَن ِبييَياريهيْم، َويـَُؤخّي ْنُكْم َفاَل َيُكوَننه  اقييَعَلْيهيْم أَُمَراُء ُسَفَهاُء، يـَُقدّيُموَن شي تيَها َفَمْن َأْدَرَك مي
 َعرييًفا َواَل ُشَرطييًّا َواَل َجابيًيا َواَل َخازياًن« ". 

ْحَمِن ْبَن َمْسُعوٍد َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َخََل َعْبَد الرَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْعُت َعْبَد اَّللهي ْبَن الزَُّبرْيي َوُهَو ُمْسَتنيٌد إيىَل اْلَكْعَبةي َوُهَو يـَُقوُل: َوَربّي َهذي َوَعني ا -  9230 ّي قَاَل: »َسَي هي اْلَكْعَبةي َلَقْد َلَعَن  لشهْعِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي   ُفاَلاًن َوَما ُوليَد ميْن ُصْلبيهي. -َصلهى اَّلله
ُ اْلَحَكَم   # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم«. -َعَلى ِلَساِن َنِبيِ ِه  -َوَما ُوِلَد   -َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َلَقْد َلَعَن َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ِحيِح. َوالطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه، َوِعْنَدُه ِرَواَيٌة َكِرَواَيِة َأْحَمَد َوِرَجاُل َأْحَمدَ   ِرَجاُل الصَّ
ّي  -  9233 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »ُكنها ُجُلوًسا عيْنَد النهِبي َوَقْد َذَهَب َعْمُرو ْبُن اْلَعاصيي   -َصلهى اَّلله

اًل َحَّته َدَخَل يـَْلَبُس ثيَيابَُه لييَـْلَحَقني فـََقاَل َوََنُْن عيْنُدُه " ليَيْدُخَلنه عَ  اًل أََتَشوهُف َخاريًجا َوَداخي َلْيُكْم رَُجٌل َلعينٌي " فـََواَّللهي َما زيْلُت َوجي
 يـَْعني احْلََكَم«.  -ُفاَلٌن 

ِحيِح. َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َحتَّى َدَخَل اْلَحَكُم ْبُن َأِبي اْلَعاِصي. # ]الداراني: إسناده   َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
 صحيح[ 
دي َوَمْرَواُن خَيُْطُب فـََقاَل َعْبُد الرهمْحَني ْبُن َأيبي َبْكٍر: َواَّللهي َما َوَعْن َعْبدي اَّللهي اْلَبهييّي َمْوىَل الزَُّبرْيي  -  9235  قَاَل: »ُكْنُت يفي اْلَمْسجي

[  17]األحقاف:  هي ُأفٍّ َلُكَما{ اْسَتْخَلَف أَبُو َبْكٍر َأَحًدا ميْن َأْهليهي فـََقاَل َمْرَواُن: أَْنَت الهذيي نـََزَلْت فييَك: }َوالهذيي قَاَل ليَواليَديْ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َعْبُد الرهمْحَني: َكَذْبَت، َوَلكيْن َرُسوُل اَّللهي   َلَعَن َأاَبَك«.  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َد اْلَمدييَنةي فَإيَذا النهاُس يـَُقوُلوَن: نـَعُ  -  9240 ٍم اللهْيثييّي َعْن أَبييهي قَاَل: »َدَخْلُت َمْسجي َّللهي ميْن َغَضبي اَّللهي َوَعْن َنْصري ْبني َعاصي وُذ ابي

ُ َعَلْيهي  -َوَغَضبي َرُسوليهي قَاَل: قـُْلُت: َماَذا؟ قَاُلوا: َكاَن َرُسوُل اَّللهي  ْنرَبيهي فـََقاَم رَُجٌل فََأَخَذ بيَيدي   - َوَسلهَم َصلهى اَّلله خَيُْطُب َعَلى مي
دي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْبنيهي فََأْخَرَجُه ميَن اْلَمْسجي َذيهي يـَْوًما( -َصلهى اَّلله ُ اْلَقائيَد )َواْلَمُقوَد، َوْيٌل هلي َذيهي   -: " َلَعَن اَّلله هلي

 ميْن ُفاَلٍن ذيي اأْلَْسَتاهي« ".  -اأْلُمهةي 
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي   -  9246 ْنرَبيهي   رََأى يفي َمَناميهي َكَأنه  -َصلهى اَّلله ُزوَن َعَلى مي َبني احْلََكمي يـَنـْ
ْنرَبيي نـَْزَو اْلقيرَ  ُزوَن َعَلى مي   -َدةي ". قَاَل: َفَما رُئيَي َرُسوُل اَّللهي َويـَْنزيُلوَن فََأْصَبَح َكاْلُمتَـَغيّيظي فـََقاَل: " َما يلي رَأَْيُت َبني احْلََكمي يـَنـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ًكا بـَْعَد َذليَك َحَّته َماَت ُمْستَ  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«.  -ْجميًعا َضاحي  َصلهى اَّلله
ِ ْبِن الزَُّبْيِر، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر ُمْصَعِب ْبِن َعْبِد َّللاَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن رَُجٍل ميْن َبني َسْلَمى قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9258 ُكْم َوأَبـَْواَب السهاَلطينيي فَإينهُه  -َصلهى اَّلله : " »إيايه
 َأْصَبَح َصْعًبا« ". 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -  9263 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي »َأنه النهِبي ُ ميْن إيَمارَةي    -َصلهى اَّلله قَاَل ليَكْعبي ْبني ُعْجَرَة: " َأَعاَذَك اَّلله
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َْدييي َواَل َيْستَـنُّوَن بيُسنهيتي َفَمْن َصدهقـَُهْم  السَُّفَهاءي ". قَاَل: َوَما إيَمارَُة السَُّفَهاءي؟ قَاَل: " أَُمَراُء َيُكونُوَن بـَْعديي اَل  يـَْهَتُدوَن ُبي
ُهْم َواَل يَريُدوَن َعَلى َحْوضيي َوَمنْ  ُهْم َعَلى  بيَكذيُبييْم َوَأَعاَنُْم َعَلى ظُْلميهيْم فَُأولَئيَك لَْيُسوا مينّي َوَلْسُت مينـْ قْـُهْم بيَكذيُبييْم َويُعينـْ  مَلْ ُيَصدّي

ُهْم َوَسرَييُدوَن َعَلى َحْوضيي.ظُْلميهي  نـْ  ْم فَُأولَئيَك مينّي َوَأاَن مي
َياُم َجنهٌة، َوالصهَدَقُة ُتْطفيُئ اخْلَطييَئَة، َوالصهاَلُة قـُْراَبٌن   َأْو قَاَل: بـُْرَهاٌن.  -اَي َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة الصّي

َتاُع نـَْفَسُه َفُمْعتيُقَها َأْو اَبئيٌع نـَْفَسُه َفُموبيُقَها«. اَي َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة النهاُس َغادياَيني   َفُمبـْ
ِحيِح. َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوَزاَد: " »ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة َلْحٌم َنَبَت َمْن ُسْحٍت، النَّاُر َأْوَلى ِبِه« ". #  ]الداراني: إسناد قوي[  َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ َعْن َرُسولي اَّللهي  -  9268 قَاَل: " »إييّني اَل َأْخَشى َعَلى قـَُرْيٍش إياله أَنـُْفَسَها   -َصلهى اَّلله
حهٌة َِبََرٌة إيْن طَاَل بيَك ُعُمٌر رَأَيـْتَـُهْم  نَـُهْم َكاْلَغَنمي َبنْيَ احْلَْوَضنْيي  ". قـُْلُت: َوَما ُهَو؟ قَاَل: " َأشي يـَْفتيُنوَن النهاَس، َحَّته يـَُرى النهاُس بـَيـْ

 َمرهًة إيىَل َهَذا َوَمرهًة إيىَل َهَذا« ". 
 ]الداراني: إسناد قوي[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ُروا إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  9277 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َغزييهَة ْبني احْلَاريثي »َأْن َشَبااًب ميْن قـَُرْيٍش َأرَاُدوا َأْن يـَُهاجي فـَنَـَهاُهْم   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -آاَبُؤُهْم َفذََكُروا َذليَك ليَرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله : " اَل هيْجَرَة بـَْعَد  -َصلهى اَّلله

َا ُهَو اجلْيَهاُد َوالنّييهُة«.   اْلَفْتحي إيّنه
ه  -  9278 َع النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة: َعْن َغزييهَة أَْيًضا أَنهُه َسَي َا هيَي َثاَلٌث:   -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " »اَل هيْجَرَة بـَْعَد اْلَفْتحي إيّنه

 اجلْيَهاُد َوالنّييهُة َواحلَْْشُر« ". 
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ُكلَُّه ِبَأَساِنيَد  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ

ًرا إيىَل َرُسولي اَّللهي  -  9286 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعْن َواثيَلَة ْبني اأْلَْسَقعي قَاَل: َخَرْجُت ُمَهاجي َفَصلهى فـََلمها َسلهَم َوالنهاُس  -َصلهى اَّلله
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ميْن َبنْيي َخاريٍج َوقَائيٍم، َفَجَعَل النهِبي اَل يـََرى َجاليًسا إياله َداَن إيلَْيهي َفَسأَلَُه: " َهْل َلَك ميْن َحاَجٍة؟ "    -َصلهى اَّلله

لثهايني  ، مثُه ابي لصهفّي اأْلَوهلي َما  ، مثُه الثهاليثي َحَّته َداَن إييَله فـََقاَل: " َهْل َلَك ميْن َحاَجٍة؟ ". قـُْلُت: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللهي. قَاَل: " وَ َوَبَدَأ ابي
ُر؟ " قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: " هيْجَرَة اْلبَ  ْساَلُم. قَاَل: " ُهَو َخرْيٌ َلَك " قَاَل: " َوُُتَاجي دييَةي َأْو هيْجَرَة اْلَباتهةي؟ "  اَحاَجُتَك؟ " قـُْلُت: اإْلي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قـُْلُت: أَيُـُّهَما َأْفَضُل؟ قَاَل: " هيْجَرُة اْلَباتهةي. َوهيْجَرُة اْلَباتهةي َأْن تـَثْـُبَت َمَع َرُسولي اَّللهي  ، َوهيْجَرُة اْلَبادييَةي:  -َصلهى اَّلله
َع إيىَل اَبدييَتيَك َوَعلَ    ْيَك السهْمُع َوالطهاَعُة يفي ُعْسريَك َوُيْسريَك َوَمْكَرهيَك َوَمْنَشطيَك َوأَثـََرٍة َعَلْيَك ". قَاَل: فـََبَسْطُت َيدييَ َأْن تـَْرجي

ي قَاَل: " فييَما اْسَتطَْعَت ". قَاَل: َواَنَدى َرُسو  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - ُل اَّللهي إيلَْيهي فـََبايـَْعُتُه َواْستَـْثََن يلي َحْيُث مَلْ َأْستَـْثني لينَـْفسي   -َصلهى اَّلله
، فـََقاَل:  يفي َغْزَوةي تـَُبوَك َفَخَرْجُت إيىَل َأْهليي، فـََوافـَْقُت َأيبي َجاليًسا يفي الشهْمسي َيْسَتْدبيُرَها َفَسلهْمُت َعَلْيهي  ْساَلمي بيَتْسلييمي اإْلي

ْنُه«. َفذََكَر احْلَدييَث.َأَصبَـْوَت؟ فـَُقْلُت: َأْسَلْمُت. فـََقاَل: َلَعله ا يُت بيَذليَك مي  َّللهَ جَيَْعُل لََنا َوَلَك فييهي َخرْيًا، فـََرضي
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن قـَْيسي ْبني َأيبي َحازيٍم َعْن َخاليدي ْبني اْلَولييدي »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  9290 بـََعَث َخاليَد ْبَن اْلَولييدي إيىَل  -َصلهى اَّلله
لسُُّجودي فـََقتَـَلُهْم فـََوَداُهْم َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى ا -اَنٍس َمْن َخثْـَعٍم فَاْعَتَصُموا ابي يَةي مثُه قَاَل: " َأاَن بَرييٌء  -َّلله بينيْصفي الدّي

 ميْن ُكلّي ُمْسليٍم َأقَاَم َمَع اْلُمْشريكينَي اَل تـََراَءى اَنرَامُهَا«. 
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُّ  َوَعْن َأيبي ُموَسى قَاَل:  -  9292 َكهَة فََأَتُه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َمريَض َسْعٌد مبي يـَُعوُدُه فـََقاَل َلُه: اَي َرُسوَل اَّللهي   -َصلهى اَّلله
َها؟ قَاَل: " بـََلى َوَلَعله اَّللهَ  نـْ يـَْرفـَُعَك فـَيَـْنُصُر بيَك قـَْوًما  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -أََلْسَت َتْكَرُه َأْن مَيُوَت الرهُجُل يفي اأْلَْرضي الهيتي َهاَجَر مي

َفُع آَخرييَن بيَك«.   َويـَنـْ
ِحيِح َخََل ُمَحمََّد ْبَن ُعَمَر ْبِن َهيَّاٍج َوُهَو ِثَقةٌ َرَواُه الْ  # ، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  .َبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ

ه  -  6307 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر َأنه النهِبي ، َوإيَذا َكانُوا قَاَل:   -َصلهى اَّلله »إيَذا َكانُوا َثاَلثًَة َفاَل يـَتَـَناَج اثـَْناني ُدوَن الثهاليثي
ُروا َأَحَدُهْم«.  َثاَلثًَة يفي َسَفٍر فـَْليـَُؤمّي

 ." » : " »اَل يـَتَـَناَج اثـَْناني يحي  قـُْلُت: َلُه َحدييٌث يفي الصهحي
ِحيِح خَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ََل ُعَبْيَس ْبَن َمْرُحوٍم، َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  9315 يَبٍة فََأْعُطوا الدهَوابه َحقهَها  -َصلهى اَّلله ْرمُتْ يفي َأْرٍض َخصي   -قَاَل: »إيَذا سي
للهْيلي  -َأْو َحظهَها  لدُّجْلَةي فَإينه اأْلَْرَض ُتْطَوى ابي َها، َوَعَلْيُكْم ابي ْرمُتْ يفي َأْرٍض جُمْديبٍَة فَاجْنُوا َعَليـْ َوإيَذا َعرهْسُتْم َفاَل تـَُعرّيُسوا َعَلى  َوإيَذا سي
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َا َمْأَوى ُكلّي َدابهٍة«.  قَاريَعةي الطهرييقي فَإينه
 ([ 1357]اْللباني: حسن لشواهده )السلسلة الصحيحة:   ُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجا #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9324 : »اخْلرَْيُ َمْعُقوٌد بينَـَواصيي اخْلَْيلي إيىَل يـَْومي اْلقيَياَمةي،  -َصلهى اَّلله
لصهَدَقةي«. َها َكاْلُمَتَكفّيفي ابي  َوَمَثُل اْلُمْنفيقي َعَليـْ

ْختيَصاٍر: " »َصَدَقُة النـهَفَقةي« ".  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَ  #  ([ 1244]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب:  ْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  9327 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسَواَدَة ْبني الرهبييعي قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي : "إيَذا رََجْعَت إيىَل   -َصلهى اَّلله فََأَمَر يلي بيَذْوٍد مثُه قَاَل يلي
يهيْم ". َأْهليَك َفمُ   ْرُهْم فـَْليـَُقلّيُموا َأْظَفارَُهْم اَل يـَْعبيُطوا ُضُروَع َمَواشي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوقَاَل َرُسوُل اَّللهي  يَها اخْلرَْيُ إيىَل يـَْومي اْلقيَياَمةي«.-َصلهى اَّلله  : " اخْلَْيُل َمْعُقوٌد يفي نـََواصي
 ]الداراني: إسناده حسن[   .َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُجَعْيٍل اأْلَْشَجعييّي قَاَل: »َغَزْوُت َمَع َرُسولي اَّللهي  -  9350 يفي بـَْعضي َغَزَواتيهي، َوَأاَن َعَلى فـََرٍس يلي   -َصلهى اَّلله
ري النهاسي  َب اْلَفَرسي ".َعْجَفاَء َضعييَفٍة، َفُكْنُت يفي آخي ْر اَي َصاحي َقني فـََقاَل: " سي فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي َعْجَفاُء َضعييَفٌة.   فـََلحي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََرَفَع َرُسوُل اَّللهي  َا َوقَاَل: " اللهُهمه اَبريْك لَُه فييَها ".   -َصلهى اَّلله َْفَقًة َكاَنْت َمَعُه َفَضَرَُبَا ُبي قَاَل: فـََلَقْد رَأَيـُْتني َما  خمي
ْثَنْ َعَشَر أَْلًفا«.  ُك رَْأَسَها، أَتـََقدهُم النهاَس قَاَل: َوَلَقْد بيْعُت ميْن َبْطنيَها ابي  أُْمسي

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ه  -  9354 ُ َعَلْيهي  -َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه النهِبي ًقا َوَجَعَل فييَها حُمَلهاًل َوقَاَل:   -َوَسلهَم  َصلهى اَّلله نَـَها َسبـْ َساَبَق َبنْيَ اخْلَْيلي َوَجَعَل بـَيـْ

 اَل َسْبَق إياله يفي َحافيٍر َأْو َنْصٍل«.
يحي بـَْعُضُه.  قـُْلُت: يفي الصهحي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  9364 قَاَل: »لَْيَس مينها َمْن َخبهَب َعْبًدا َعَلى َسيّيديهي، َولَْيَس مينها  -َصلهى اَّلله

َها، َولَْيَس مينها َمْن َأْجلَ  «.َمْن َأْفَسَد اْمَرَأًة َعَلى َزْوجي  َب َعَلى اخْلَْيلي يـَْوَم الرّيَهاني
 َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9366 ْساَل -َصلهى اَّلله غَاَر يفي اإْلي غَاُر: َأْن  -مي ". : »اَل شي َوالشّي
ْساَلمي  غَاَر يفي اإْلي    -قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه بـَْعَضُه  -" َواَل َجَلَب َواَل َجَنَب«  -يـَُبدّيَل الرهُجُل ُأْخَتُه بيَغرْيي َصَداٍق َفاَل شي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  9368 اْلبَـَهائيمي َنًْيا  َنَى َعْن َصرْبي ذيي الرُّوحي َوَعْن إيْخَصاءي  -َصلهى اَّلله

 َشدييًدا«.
ِحيِح. #  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي َعْن َأيبي َكْبَشَة اأْلَّْنَارييّي أَنهُه َأَتُه فـََقاَل: َأْطريْقني فـََرَسَك فَإييّني  -  9370 ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َعْن َأيبي َعاميٍر اهْلَْوَزيني   َصلهى اَّللهُ  -َسَي
َها يفي َسبييلي اَّللهي  -َعَلْيهي َوَسلهَم   « " -َعزه َوَجله  - يـَُقوُل: " »َمْن َأْطَرَق فـََعقهَب َلُه اْلَفَرُس َكاَن َلُه َكَأْجري َسْبعينَي فـََرًسا مَحََل َعَليـْ
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ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َرَواهُ  ُّ إياله أَنهُه قَاَل: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأمْحَُد َوالطهرَبَايني يـَُقوُل: »َمْن َأْطَرَق فـََرَسُه ُمْسليًما فـََعقهَب َلُه   -َصلهى اَّلله
َها يفي َسبييلي اَّللهي، فَإيْن مَلْ يـَُعقّيْب َكاَن َلُه َكَأجْ  َها يفي َسبي اْلَفَرُس َكاَن َلُه َكَأْجري َسْبعينَي فـََرًسا مَحََل َعَليـْ    يلي اَّللهي«.ري فـََرٍس حَيْميُل َعَليـْ

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #
ّي  -  9378 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجابيٍر قَاَل: »َشَكا اَنٌس إيىَل النهِبي «.  -َصلهى اَّلله لنهَساَلني  َفَدَعا هَلُْم َوقَاَل: " َعَلْيُكْم ابي

َنا. فَانـَْتَسْلَنا فـََوَجْداَنُه   َأَخفه َعَليـْ
 ]الداراني: إسناد صحيح على شرط مسلم[  #

لرهْميي فَإينهُه َخرْيُ  -  9382  هَلْويُكْم«. -َأْو ميْن َخرْيي  -َوَعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص رَفـََعُه قَاَل: »َعَلْيُكْم ابي
ُّ يفي اأْلَْوَسطي َوَلْفظُُه: قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرَواُه اْلبَـزهاُر، َوالطهرَبَايني لرهْميي فَإينهُه َخرْيُ  -َصلهى اَّلله : »َعَلْيُكْم ابي

 َلعيبيُكْم«.
ِحيِح َخََل َحاِتَم ْبَن اللَّ  # .َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ ْيِث َوُهَو ِثَقٌة َوَكَذِلَك ِرَجاُل الطََّبَراِنيِ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َمره َرُسوُل اَّللهي  -  9384 َعَلى قـَْوٍم يـَْرُموَن فـََقاَل: " اْرُموا َبني إيَْسَاعييَل فَإينه  -َصلهى اَّلله
ًيا«.  َأاَبُكْم َكاَن رَامي

حِ  # ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْلَقَمَة َوَحِديُثُه َحَسٌن، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  يِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُمَحمَّ
، َفَمله َأَحُدمُهَا  َوَعْن َعطَاءي ْبني َأيبي َراَبٍح قَاَل: رَأَْيُت َجابيَر ْبَن َعبْ  -  9390 دي اَّللهي َوَجابيَر ْبَن ُعبَـْيدي اَّللهي اأْلَْنَصارييه يـَْرَتَيَياني

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ْلَت َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَجَلَس فـََقاَل َلُه اْْلَخُر: َكسي َعزه   -يـَُقوُل: »ُكلُّ َشْيٍء لَْيَس ميْن ذيْكري اَّللهي  -َصلهى اَّلله
َصاٍل: َمْشُي الرهُجلي َبنْيَ اْلَغَرَضنْيي، َوَتَْدييُبُه فـََرَسُه، َوُماَلَعبَـ  -َوَجله  َباَحةي«. فـَُهَو هَلٌْو َأْو َسْهٌو، إياله َأْرَبَع خي  ُتُه َأْهَلُه، َوتـَْعلييُم السّي

ِحيِح َخََل َعْبَد اْلَوهَّاِب ْبَن ُبْخٍت َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َواْلَبزَّاُر، وَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ
َع َرُسوَل اَّللهي  -  9401 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة أَنهُه َسَي ْساَلمي َكاَنْت َلُه نُورًا  -َصلهى اَّلله َبًة يفي اإْلي يـَُقوُل: »َمْن َشاَب َشيـْ

ْثُل رَقـََبٍة ميْن َوَلدي إيَْسَاعييَل«.  -َأْخطََأ َأْو َأَصاَب   -يـَْوَم اْلقيَياَمةي، َوَمْن رََمى بيَسْهٍم يفي َسبييلي اَّللهي    َكاَن َلُه مي
 ]الداراني: إسناده حسن[   اُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن ِرجَ  #

ّي   -  9442 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َمره رَُجٌل ميْن َأْصَحابي النهِبي ْعٍب ميْن َماٍء فََأْعَجَبُه طييُبُه   -َصلهى اَّلله بيشي
، َوَلن َأفْـَعَل َحَّته َأْسَتْأذيَن َرُسوَل اَّللهي  ْعبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََقاَل: َلوي اْعتَـَزْلُت النهاَس َوَأَقْمُت يفي َذليَك الشّي َفذََكَر    -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي  -َذليَك ليَرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   - َوَسلهَم َصلهى اَّلله : " اَل تـَْفَعْل فَإينه َمَقاَم َأَحديُكْم يفي  -َصلهى اَّلله
تّينَي َعاًما    اَنَقٍة َوَجَبْت َلُه اجْلَنهُة« ". َمْن قَاَتَل يفي َسبييلي اَّللهي فـََواقَ  -َأْو َكَذا َعاًما  -َسبييلي اَّللهي َخرْيٌ َلُه ميْن َمَقاميهي يفي بـَْيتيهي سي

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  9460 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن زَْيدي ْبني ًَثبيٍت »َعني النهِبي فـََلُه َمَثُل َأْجريهي َوَمْن  قَاَل: " َمْن َجههَز َغازياًي يفي َسبييلي اَّللهي  -َصلهى اَّلله

ْثُل َأْجريهي« ".  َرْيٍ، َوأَنـَْفَق َعَلى َأْهليهي فـََلُه مي  َخَلَف َغازياًي يفي َأْهليهي ِبي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

لصهائيَفةي  -  9478 ْرضي الرُّومي يـَُقوُد َدابـهَتُه  َوَعْن ُسَلْيَماَن ْبني ُموَسى قَاَل: »َمره َماليُك ْبُن َعْبدي اَّللهي اخْلَثْـَعمييُّ َوُهَو َعَلى النهاسي ابي ِبَي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -فـََقاَل َلُه: ارَْكْب فَإييّني َأَرى َدابـهَتَك َظهيريًَة قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " َما اْغرَبهْت َقَدَما َعْبٍد يفي  -لهى اَّلله
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ُ َعَلْيهيَما النهاَر ".   َسبييلي اَّللهي إياله َحرهَم اَّلله
ْنُه«.  ًيا مي  قَاَل: فـَنَـَزَل َماليٌك َونـََزَل النهاُس مَيُْشوَن َفَما رُئيَي يـَْوٌم َأْكثـََر َماشي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواُه َأُبو #
َنَما َرُسوُل اَّللهي  -  9485 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن رَبييعي ْبني زَْيٍد قَاَل: »بـَيـْ رُي ُمَعَتدياًل َعني الطهرييقي إيْذ أَْبَصَر َشاابًّ ميْن   -َصلهى اَّلله َيسي

رُي ُمْعَتزياًل فـََقا ُّ قـَُرْيٍش َيسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َل ]النهِبي [: " أَلَْيَس َذاَك ُفاَلٌن؟ " قَاُلوا: نـََعْم. قَاَل: " فَاْدُعوُه " َفَجاَء  -َصلهى اَّلله
  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َلُه النهِبي ؟ " قَاَل:  -َصلهى اَّلله َكريْهُت اْلغَُباَر. قَاَل: " َفاَل تـَْعَتزيْلُه، فـََوالهذيي  : " َما َلَك اْعتَـَزْلَت َعني الطهرييقي

ي بيَيديهي إينهُه َلَذرييَرُة اجْلَنهةي« ".  نـَْفسي
 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9488 َناني اَل ََتَسُُّهَما النهاُر أََبًدا: َعنْيٌ اَبَتْت -اَّلله : " َعيـْ
 َتْكََلُ ]اْلُمْسليمينَي[ يفي َسبييلي اَّللهي َوَعنْيٌ َبَكْت ميْن َخْشَيةي اَّللهي« ". 

 ]الداراني: في إسناده ضعيفان[  َأنَُّه َقاَل: " ََل َيَرَياِن النَّاَر ". َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِثَقاٌت.  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه ِإَلَّ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »ُسئيَل َرُسوُل اَّللهي  -  9499 رَاَبَط يـَْوًما  َعْن َأْجري الرّياَبطي فـََقاَل: " َمْن  -َصلهى اَّلله

 َحَرًسا ميْن َورَاءي اْلُمْسليمينَي َكاَن َلُه َأْجُر َمْن َخْلَفُه مميهْن َصاَم َوَصلهى« ". 
 ]الداراني: حديث ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ْرَداءي »َعْن َرُسولي اَّللهي  -  9504 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -َوَعْن َأيبي الده َيامي َدْهٍر َوَمْن َماَت   -ى اَّلله قَاَل: " رياَبُط َشْهٍر َخرْيٌ ميْن صي
ُ ُمَرابيطًا يفي َسبييلي اَّللهي َأميَن ميَن اْلَفزَعي اأْلَْكرَبي َوُغديَي َعَلْيهي بيريْزقيهي َورييَح ميَن اجْلَنهةي، َوجيَْ  َعَثُه اَّلله َعزه   -ريي َعَلْيهي َأْجُر اْلُمَجاهيدي َحَّته يـَبـْ

 ".  -َوَجله« 
 ]الداراني: له شواهد يصح بها[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْلعيْراَبضي ْبني َسارييََة قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9505 بيهي إيَذا  -َصلهى اَّلله َقطيُع َعْن َصاحي : " ُكلُّ َعَمٍل يـَنـْ
 قيَياَمةي« ". َماَت، إياله اْلُمَرابيَط يفي َسبييلي اَّللهي، فَإينهُه يـُْنَمى َلُه َعَمُلُه، َوجُيَْرى َعَلْيهي ريْزقُُه إيىَل يـَْومي الْ 

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #
 لّيُغ بيهي قَاَل: " »َأْفَضُل اجلْيَهادي ميْن ُعقيَر َجَواُدُه َوُأَهرييَق َدُمُه« ". َعْن َجابيٍر يـُبَـ  -  9509

 ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط. #
َبَة ْبني َعْبٍد السَُّلمييّي  -  9511 ّي  -َعْن ُعتـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -وََكاَن ميْن َأْصَحابي النهِبي َصلهى  -قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  هي َوَماليهي يفي َسبييلي اَّللهي -اَّلله َحَّته إيَذا َلقيَي اْلَعُدوه قَاتـََلُهْم   -َعزه َوَجله  -: " اْلَقْتُل َثاَلثٌَة: رَُجٌل ُمْؤميٌن َجاَهَد بينَـْفسي
ُر يفي َخْيَمةي اَّللهي حَ  هي، اَل يـَْفُضُلُه النهبييُّوَن إياله بيَدرََجةي النـُّبـُوهةي، َورَُجٌل  -َعزه َوَجله   -َّته يـُْقَتَل، َفَذليَك الشههييُد اْلُمْفَتخي حَتَْت َعْرشي

هي  هي ميَن الذُّنُوبي َواخْلَطَااَي، َجاَهَد بينَـْفسي َوَماليهي يفي َسبييلي اَّللهي َحَّته إيَذا َلقيَي اْلَعُدوه قَاَتَل َحَّته قُتيَل،  ُمْؤميٌن قـََرَف َعَلى نـَْفسي
َل ميْن َأيّي أَبـَْوابي اجْلَنهةي  ََهنهَم  َشاَء، فَإينه هَلَا َثَانيَيَة أَبـَْواٍب، وَ  َفَمْصَمَصٌة حَمَْت ُذنُوبَُه َوَخطَااَيُه، إينه السهْيَف حَمهاٌء ليْلَخطَااَي، َوُأْدخي جلي

هي َوَماليهي َحَّته إيَذا َلقيَي الْ  َعَة أَبـَْواٍب، َوبـَْعُضَها َأْفَضُل ميْن بـَْعٍض، َورَُجٌل ُمَنافيٌق َجاَهَد بينَـْفسي َعزه َوَجله   -َعُدوه قَاَتَل يفي َسبييلي اَّللهي َسبـْ
 و النّيَفاَق« ". َحَّته يـُْقَتَل، َفَذليَك يفي النهاري، إينه السهْيَف اَل مَيْحُ  -
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ُة َأْبَواٍب َوَبْعُضَها َأْفَضُل ِمْن َبْعٍض ". َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل  َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " َوُأْدِخَل ِمْن َأيِ  َأْبَواِب اْلَجنَِّة َشاَء، َوَلَها َثَماِنيَ  #
ِحيِح َخََل اْلُمَثنَّى اْْلُ   ]الداراني: إسناده صحيح[  ْمُلوِكيَّ َوُهَو ِثَقٌة.الصَّ

ّي  -  9515 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد »َعني النهِبي قَاَل: " اْلَقْتُل يفي َسبييلي اَّللهي يَُكفّيُر الذُّنُوَب ُكلهَها "  -َصلهى اَّلله
، َوَأَشدُّ َذليَك اْلَوَدائيُع« ".  إياله اأْلََمانََة،َأْو قَاَل: " ُكله َشْيٍء  ، َواأْلََمانََة يفي احْلَدييثي  َواأْلََمانََة يفي الصهاَلةي، َواأْلََمانََة يفي الصهْومي

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  9516 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَباَدَة ْبني الصهاميتي َعني النهِبي َلُه، َوُهَو َهَذا، »قَاَل: قَاَل َرُسوُل   -َصلهى اَّلله ميْثَل َحدييٍث قـَبـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ته خي  -َعزه َوَجله  -: " إينه ليلشههييدي عيْنَد اَّللهي -َصلهى اَّلله َصاٍل: َأْن يـُْغَفَر َلُه يفي َأوهلي َدفْـَعٍة ميْن َدميهي،  سي
، َويـَُزوهَج ميَن احْلُوري اْلعينيي، َوجُيَاَر ميْن َعَذابي  ميَاني  اْلَقرْبي، َوَيََْمَن ميَن اْلَفزَعي اأْلَْكرَبي، َويُوَضَع َويـََرى َمْقَعَدُه ميَن اجْلَنهةي، َوحُيَلهى ُحلهَة اإْلي

َتنْيي َوَسْبعينَي َزْوَجةً َعَلى رَأْ  نـَْيا َوَما فييَها، َويـَُزوهَج ثينـْ ْنُه َخرْيٌ ميَن الدُّ هي َتُج اْلَوقَاري، اْلَياُقوَتُة مي ميَن احْلُوري اْلعينيي، َوُيَشفهَع يفي َسْبعينَي   سي
 إيْنَسااًن ميْن َأقَاريبيهي« ". 

]الداراني: إسناده   َكَذِلَك، َوِرَجاُل َأْحَمَد َوالطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت. َرَواُه َأْحَمُد َهَكَذا َقاَل ِمْثَل َذِلَك، َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " َسْبَع ِخَصاٍل " َوِهيَ  #
 جيد[ 

قَاَل: َخطَبَـَنا فـََقاَل: اَي أَيُـَّها   -وََكاَن يَزييُد ْبُن َشَجَرَة مميهْن ُيَصدّيُق قـَْولُُه فيْعَلُه  -َة َوَعْن جُمَاهيٍد َوَعْن يَزييَد ْبني َشَجرَ  -  9522
 الرّيَجالي َما فييَها، وََكاَن  َر َوَأْصَفَر، َويفي النهاُس اذُْكُروا نيْعَمَة اَّللهي َعَلْيُكْم، َما َأْحَسَن نيْعَمَة اَّللهي َعَلْيُكْم، نـََرى ميْن َبنْيي َأمْحََر َوَأْخضَ 

: فـُتّيَحْت أَبـَْواُب السهَماءي َوأَبـَْواُب اجْلَنهةي َوأَبْـ  َواُب النهاري، َوزُيّيَن احْلُوُر اْلعينُي  يـَُقوُل: إيَذا ُصفه النهاُس ليلصهاَلةي َوُصفُّوا ليْلقيَتالي
، َفَدى لَ َواطهَلْعَن، فَإيَذا َأقْـَبَل الرهُجُل قـُْلَن: الله  ْنُه َوقـُْلَن: اللهُهمه اْغفيْر َلُه، فَاْنَُكوا ُوُجوَه اْلَقْومي ُكْم  ُهمه اْنُصْرُه َوإيَذا َأْدبـََر اْحَتَجَْبَ مي

َلُه، وَ  تـَْنزيُل إيلَْيهي َزْوَجَتاني ميَن احْلُوري مَيَْسَحاني  َأيبي َوأُمّيي، َواَل خُتُْزوا احْلُوَر اْلعينَي، فَإينه َأوهَل َقْطَرٍة تـُْنَضُح ُتَكفّيُر َعْنُه ُكله َشْيٍء َعمي
ْعَن َوْجَهُه َويـَُقواَلني َقْد َأََّن َلَك َويـَُقوُل: َقْد َأََّن َلُكَم، مثُه يُْكَسى مياَئَة ُحلهٍة لَْيَس ميْن َنْسجي َبني آدَ  َم، َوَلكيْن ميْن نـَْبتي اجْلَنهةي َلْو ُوضي

ْعَنُه، وََكاَن يـَُقوُل: نـُبّيْئُت: " َأنه السُُّيوَف َمَفاتييُح اجْلَنهةي ". َبنْيَ إيْصبَـَعنْيي َلوَ   سي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريَقْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ُّ َوَعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص »َأْن رَُجاًل َجاَء  -  9525 نَي انـْتَـَهى إيىَل   إيىَل الصهاَلةي َوالنهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم ُيَصلّيي فـََقاَل حي َصلهى اَّلله
: اللهُهمه آتيني َما تـُْؤِتي عيَباَدَك الصهاحليينَي، قَاَل: فـََلمها َقَضى َرُسوُل اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الصهفّي اْلُمَتَكلّيُم   قَاَل: " َمني   -َصلهى اَّلله

 آنيًفا؟ ". قَاَل رَُجٌل: َأاَن اَي َرُسوَل اَّللهي قَاَل: " إيًذا يـُْعَقُر َجَواُدَك َوَتْسَتْشهيُد« ". 
ِحيِح، َخََل ُمحَ  # َد ْبنَ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن َوَأَحُد ِإْسَناَدِي اْلَبزَّاِر ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: حديث    ُمْسِلِم ْبِن َعاِئٍذ َوُهَو ِثَقٌة.مَّ

 صحيح[ 
ي قَاَل: إييّني ُأرييُد ميَن الشهَهاَدةي  -  9539 يهي: ُخْذ ديْرعيي اَي َأخي َخي ْثَل الهذيي تُرييُد َفرَتََكاَها  َعني اْبني ُعَمَر َأنه ُعَمَر قَاَل يـَْوَم ُأُحٍد ألي مي
يًعا.  مجَي

ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ ُذنُوبَُه  َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: إيَذا قُتيَل اْلَعْبُد يفي َسبييلي اَّللهي فََأوهُل َقْطَرٍة تـََقُع َعَلى اأْلَْرضي  -  9540 ميْن َدميهي يَُكفّيُر اَّلله

ُل إي  ََسٍد ميَن اجْلَنهةي َحَّته تـُرَكهَب فييهي ُروُحُه، مثُه ُكلهَها، مثُه يـُْرسي  يـَْعُرُج َمَع اْلَماَلئيَكةي َكأَنهُه لَْيهي بيَرْيطٍَة ميَن اجْلَنهةي فـَتـُْقَبُض فييَها نـَْفُسُه، َوِبي
ُ، َحَّته يـُْؤَتى بيهي إيىَل السهَماءي َفَما َمره بي  َباٍب إياله فُتيَح َلُه، َواَل َمَلٌك إياله َصلهى َعَلْيهي َواْستَـْغَفَر َلُه، َحَّته  َكاَن َمَعُهْم ُمْنُذ َخَلَقُه اَّلله
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هي إيىَل الشَُّهَداءي  فـََيْسُجَد قـَْبَل اْلَماَلئيَكةي مثُه َتْسُجَد اْلَماَلئيَكُة بـَْعَدُه، مثُه يـُْغَفَر َلُه َويَُطههَر، مثُه يـُْؤَمَر بي   -َعزه َوَجله  -يـُْؤَتى بيهي الرهمْحََن 
َدُهْم يفي رياَيٍض ُخْضٍر َوقيَباٍب ميْن َحرييٍر، عيْنَدُهْم ثـَْوٌر َوُحوٌت يـَْلَغثَاني هَلُْم ُكله يـَْوٍم بيَشْيٍء ملَْ  ، َيَظلُّ احْلُوُت يفي فـََيجي أْلَْمسي  يـَْلَغثَاُه ابي

ميهي  ْنَاري اجْلَنهةي، فَإيَذا َأْمَسى وََكَزُه الثـهْوُر بيَقْرنيهي َفذََكاُه فََأَكُلوا ميْن حَلْميهي فـََوَجُدوا يفي طَْعمي حلَْ َأْنَاري اجْلَنهةي، فـََيْأُكُل ميْن ُكلّي رَائيَحٍة ميْن أَ 
َذا َأْصَبَح َعَدا َعَلْيهي احْلُوُت َفذََكاُه بيَذْنبيهي فََأَكُلوا  ُكله رَائيَحٍة ميْن َأْنَاري اجْلَنهةي، َويَبييُت الثـهْوُر اَنفيًشا يفي اجْلَنهةي َيَُْكُل ميْن َثَري اجْلَنهةي فَإي 

   بيقيَيامي السهاَعةي. َفذََكَر احْلَدييَث َوَقْد تـََقدهَم يفي ميْن حَلْميهي فـََوَجُدوا يفي طَْعمي حَلْميهي ُكله َثََرٍة يفي اجْلَنهةي، يـَْنظُُروَن إيىَل َمَنازيهلييْم، َيْدُعوَن اَّللهَ 
 اجْلََنائيزي. 

ْحَمِن ْبَن اْلَبْيَلَماِنيِ  َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َخََل َعْبَد الرَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسله  -َوَعْن رَبييٍع اأْلَْنَصارييّي »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  9549 ي َجرْبًا اأْلَْنَصارييه َفَجَعَل َأْهُلُه يـَْبُكوَن  -َم َصلهى اَّلله َعاَد اْبَن َأخي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعَلْيهي فـََقاَل هَلُْم َجرْبٌ: اَل تـُْؤُذوا َرُسوَل اَّللهي  ْصَواتيُكْم. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ِبَي : -َصلهى اَّلله
َك َحَّته تـُْقَتَل يفي  نه يـَْبكينَي َما َداَم َحيًّا فَإيَذا َوَجَب فـَْلَيْسُكنْتَ ". فـََقاَل بـَْعُضُهْم: َما ُكنها نـََرى َأْن َيُكوَن َمْوُتَك عَ " َدْعهُ  َلى فيَراشي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َسبييلي اَّللهي َمَع َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله [  -َصلهى اَّلله : " َأَوَما الشهَهاَدُة إياله ]يفي
ُْمٍع َشَهاَدٌة َواحْلَرْ اْلَقْتلي يفي َسبييلي اَّللهي، إينه ُشَهَداَء أُمهيتي إيًذا َلَقلييٌل، إينه الطهْعَن َشَهاَدٌة َواْلَبْطَن َشَهاَدٌة َوال َق  طهاُعوَن َوالنـَُّفَساَء ِبي

 َشَهاَدٌة َواْلَغَرَق َواهْلَْدَم َشَهاَدٌة َوَذاَت اجْلَْنبي َشَهاَدٌة«. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -يـَْعني اْبَن َأيبي َوقهاٍص  -َوَعْن َسْعٍد   -  9552 ْلَقْتلي  -َصلهى اَّلله : " »َتْسَتْشهيُدوَن ابي
َها« ".  َوالطهاُعوني َواْلَغَرقي َواْلَبْطني َوَمْوتي اْلَمْرَأةي مُجًْعا َمْوُُتَا  يفي نيَفاسي

ِحيِح. #  راني: إسناده صحيح[ ]الدا َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُبْسٍر قَاَل: »َعاَد َرُسوُل اَّللهي  -  9553 َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة فـََقاَل: " َما تـَُعدُّوَن   -َصلهى اَّلله

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة: إيْن  ؟ " قَاَل َذليَك َثاَلًًث قَاُلوا: اَّلله ُ َعَلْيهي   -َشاَء َرُسوُل اَّللهي الشَُّهَداَء ميْن أُمهيتي َصلهى اَّلله
؟ ". قَاَل: َأْسنيُدويني فََأْسَندُ َأذيَن يلي فََأْخرَبْتُ  -َوَسلهَم  ْيني َمني الشَُّهَداُء ميْن أُمهيتي وُه قَاَل: َمْن ُه َمني الشَُّهَداُء ميْن أُمهتيهي. قَاَل: " فََأْخربي

َّللهي َوَجاَهَد يفي َسبييلي اَّللهي َوقَاَتَل َحَّته يـُْقَتَل فـَُهَو َشهييٌد. قَاَل: إينه ُشَهَداَء أُمه  يتي إيًذا َلَقلييٌل، اْلَقْتُل يفي َسبييلي اَّللهي َشهييٌد  آَمَن ابي
 َواْلَمْبُطوُن َشهييٌد َواْلَمْطُعوُن َشهييٌد َواْلَغرييُق َشهييٌد َوالنـَُّفَساُء َشهييَدٌة«. 

ِحيِح َغْيَر َأِبي َصاِلٍح اْلَفرَّاِء َوُهَو ِثقَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة رَفـََعُه قَاَل: " »اْلَبْطُن َواْلَغَرُق َشَهاَدٌة« ".  -  9556

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9558  : " »َمْن ُصريَع َعْن َدابهتيهي فـَُهَو َشهييٌد« ". -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: حديث صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -  9564 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -َوَعْن أََنٍس َعني النهِبي قْـَواٍم اَل   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل   -قَاَل: " »إينه اَّللهَ  -لهى اَّلله يـَُؤيّيُد َهَذا الدّييَن ِبَي

 َخاَلَق هَلُْم« ". 
َجاِل.  #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَأَحُد َأَساِنيِد اْلَبزَّاِر ِثَقاُت الرِ 
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ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  9565 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: َلْواَل َأيّني َسَي يـَُقوُل: " إينه اَّللهَ َسُيَمتّيُع َهَذا   -َصلهى اَّلله
يَن بيَنَصاَرى ميْن رَبييَعَة َعَلى َشاطيئي اْلُفَراتي " َما تـَرَْكُت َأْعَرابييًّا إياله قـَتَـْلُتُه َأْو ُيْسليَم«.   الدّي

ِ ْبَن ُعَمَر اْلقُ  # ِحيِح َخََل َعْبَد َّللاَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرِشيَّ َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني النـُّْعَماني ْبني َعْمريو ْبني ُمَقرّيٍن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9568 : " »إينه اَّللهَ لَيـَُؤيّيُد َهَذا الدّييَن  -َصلهى اَّلله

ري« ".  لرهُجلي اْلَفاجي  ابي
ٍن، َوُضبِ َب َعَلْيِه، َوََل َيْسَتِحقُّ التَّْضِبيَب ; ِْلَ َرَواُه الطَّ  # نَُّه َصَواٌب َوَقْد َذَكَر اْلِمزِ يُّ ِفي َتْرَجَمِة َأِبي  َبَراِنيُّ ِفي َتْرَجَمِة َعْمِرو ْبِن النُّْعَماِن ْبِن ُمَقرِ 

ٍن، ُقْلُت: َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َخاِلٍد اْلَواِلِبيِ  َأنَُّه َرَوى َعْمٌرو َعْن َعْمِرو ْبِن النُّْعمَ  ٍن َوالنُّْعَماِن ْبِن ُمَقرِ  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث    اِن ْبِن ُمَقرِ 
 صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسله  -َوَعْن َأَْسَاَء بيْنتي َأيبي َبْكٍر قَاَلْت: »َلمها َكاَن يـَْوُم اْلَفْتحي قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9585 َيبي ُقَحاَفَة: "   -َم َصلهى اَّلله ألي

 َأْسليْم َتْسَلْم«. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َشدهاٍد قَاَل: »قَاَل أَبُو ُسْفَياَن: إينه َأوهَل يـَْوٍم رُعيْبُت فييهي ميْن حُمَمهٍد   -  9589 ،  -َصلهى اَّلله
َلْو َعليْمُت أَنهُه ُهَو َلَمَشْيَت إيلَْيهي َحَّته أُقـَبّيَل رَْأَسُه   لَيَـْوُم قَاَل قـَْيَصُر يفي ُمْلكيهي َوُسْلطَانيهي َوَحْضَرتيهي َما قَاَل، قَاَل: يـَْعني قـَْوَلُه:

يَفةي الهيتي َكَتبَ  َل َقَدَمْيهي قَاَل أَبُو ُسْفَياَن: َوَحَضْرتُُه يـََتَحاَدُر َجبييُنُه َعَرقًا َمرُْكوَب الصهحي ُّ  َوَأْغسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -إيلَْيهي النهِبي َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل أَبُو ُسْفَياَن: َفَما زيْلُت َمْرُعواًب ميْن حُمَمهٍد  - َحَّته َأْسَلْمُت، َويفي ريَسالَتيهي: " }اَي َأْهَل اْلكيَتابي   -َصلهى اَّلله

َنُكْم َأْن اَل نـَْعُبَد إياله اَّللهَ وَ  نَـَنا َوبـَيـْ َذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا َأْراَباًب ميْن ُدوني اَّللهي فَإيْن  تـََعاَلْوا إيىَل َكليَمٍة َسَواٍء بـَيـْ ًئا َواَل يـَتهخي اَل ُنْشريَك بيهي َشيـْ
انه ُمْسليُموَن  هْلَُدى َودييني احْلَقّي ليُيْظهيَرُه َعَلى الدّييني ُكلّيهي َوَلْو َكريَه اْلُمْشريُكوَن{  -تـََولهْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَي   ُهَو الهذيي َأْرَسَل َرُسوَلُه ابي

ري َواَل حُيَرّيُموَن َما َحرهَم اَّللهُ 33  - 64]التوبة:   ْليَـْومي اْْلخي َّللهي َواَل ابي  َوَرُسولُُه َواَل َيدييُنوَن دييَن  [ " " }قَاتيُلوا الهذييَن اَل يـُْؤميُنوَن ابي
 [«. 29احْلَقّي ميَن الهذييَن ُأوُتوا اْلكيَتاَب َحَّته يـُْعُطوا اجلْيْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاغيُروَن{ ]التوبة: 

يحي َغرْيُ َهَذا.  َيبي ُسْفَياَن َحدييٌث يفي الصهحي  قـُْلُت: ألي
، َوِرَجاُلهُ  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ   ِرَجاُل الصَّ

ه   -  9604 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك: َأنه النهِبي «.-َصلهى اَّلله  : »َنَى َعْن قـَْتلي النّيَساءي َواْلويْلَداني
ِحيحِ  #  حيح[ . ]الداراني: حديث صَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد َوِرَجاٍل َأَحُدَها ِرَجاُل الصَّ

ه  -  9607 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعتييٍك »َأنه النهِبي نَي بـََعَثُه ُهَو َوَأْصَحابُُه ليَقْتلي اْبني َأيبي احْلَُقْيقي َوُهَو   -َصلهى اَّلله حي
.» َياني بـْ َْيرَبَ: َنَى َعْن قـَْتلي النّيَساءي َوالصّي  ِبي

َد ْبَن ُمَصفَّى، َوُهَو ِثَقٌة َوِفيِه َكََلٌم ََل َيُض  # ِحيِح َخََل ُمَحمَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده حسن[  رُّ
ه  -  9609 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه النهِبي «.  َنَى َعْن قـَْتلي  -َصلهى اَّلله َياني بـْ  النّيَساءي َوالصّي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -  9610 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اأْلَْسَودي ْبني َسرييٍع قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي َوَغَزْوُت َمَعُه فََأَصْبُت ظََفًرا، َوقُتيَل النهاُس   -َصلهى اَّلله

َناُء اْلُمْشريكينَي؟ مثُه قَاَل: " إينه   -َوقَاَل َمرهًة: " الذُّرّييهَة "  -يـَْوَمئيٍذ، َحَّته قـَتَـُلوا اْلويْلَداَن  َا ُهْم أَبـْ فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللهي إيّنه
َناُء ا َيارَُكْم أَبـْ ًة، فَإينه ُكله َنْسَمٍة ُتوَلُد َعَلى  ْلُمْشريكينَي ". مثُه قَاَل: " َأاَل اَل تـَْقتـُُلوا ُذرّييهًة، َأاَل اَل تـَْقتـُُلوا ُذرّييهًة، َأاَل اَل تـَْقتـُُلوا ُذرّييه خي



215 
 

َا َأْو يـَُنصّي  َها ليَساُنَا، فَأَبـََواَها يـَُهوّيَداني َا« ". اْلفيْطَرةي َحَّته يـُْعريَب َعنـْ  َراني
ه  َرَواهُ  ُّ يفي اْلَكبيريي َواأْلَْوَسطي َكَذليَك، إياله أَنهُه قَاَل: »فـَبَـَلَغ َذليَك النهِبي َسانييَد، َوالطهرَبَايني ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َأمْحَُد ِبَي فـََقاَل: "    -َصلهى اَّلله

 ُلوا الذُّرّييهَة؟ ".« فـََقاَل رَُجٌل، َواْلَباقيي بيَنْحويهي. َما اَبُل َأقْـَواٍم َجاَوَز ُبييُم اْلَقْتُل َحَّته قـَتَـ 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َوَبْعُض َأَساِنيِد َأْحَمَد َوِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

ه  -  9614 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُموَسى »َأنه النهِبي بـََعَث َسرييهًة قَاَل: " اْغُزوا بيْسمي اَّللهي َوقَاتيُلوا َمْن َكَفَر  َكاَن إيَذا   -َصلهى اَّلله
َّللهي َواَل َُتَثّيُلوا َواَل تـَُغلُّوا ]َواَل تـَْغديُروا[ َواَل تـَْقتـُُلوا َولييًدا ]َواَل َشْيًخا َكبيريًا[«.  ابي

ِغيِر َواْلَكِبيرِ  # ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ ِحيِح َغْيَر ُعْثَماَن ْبِن َسِعيٍد اْلُمرِ يِ   ]الداراني: إسناده حسن[  ، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
َُك َعْن  َوَعْن َعطَاءي ْبني َأيبي َراَبٍح قَاَل: »ُكنها َمَع اْبني ُعَمَر َفَجاَء َفًَّت ميْن َأْهلي اْلَبْصَرةي َفَسأَلَُه َعْن َشيْ  -  9615 ٍء فـََقاَل: َسُأْخربي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َذليَك قَاَل: ُكْنُت عيْنَد َرُسولي اَّللهي  دي َرُسولي اَّللهي   -َصلهى اَّلله َر َعَشَرٍة يفي َمْسجي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعاشي   -َصلهى اَّلله
ٍد َوُحَذيـَْفُة َوأَبُو َسعييٍد اخْلُْدرييُّ َورَُجٌل آَخُر ََسهاُه َوَأاَن، َفَجاَء َفًَّت ميَن اأْلَْنَصاري َفَسلهَم  أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَعلييٌّ َواْبُن َمْسُعو 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعَلى َرُسولي اَّللهي  مثُه َجَلَس فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي َأيُّ اْلُمْؤمينينَي َأْفَضُل؟ قَاَل: " َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا ".   -َصلهى اَّلله
  -اَل: يـَْنزيَل بيهي َأْو قَ  -يـَْنزيَل ُبييْم قَاَل: َأيُّ اْلُمْؤمينينَي َأْكَيُس؟ قَاَل: " َأْكثـَُرُهْم ليْلَمْوتي ذيْكًرا َوَأْكثـَُرُهْم َلُه اْستيْعَداًدا قـَْبَل َأْن 

 ُّ َنا النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُأولَئيَك اأْلَْكَياُس ". مثُه َسَكَت َوَأقْـَبَل َعَليـْ َشُة يفي قـَْوٍم َقطُّ إياله َظَهَر   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: " مَلْ َتْظَهري اْلَفاحي
دهةي اْلَمُئونَةي َوَجْوري  فييهيُم الطهاُعوُن َواأْلَْوَجاُع الهيتي مَلْ َتُكْن يفي  نينَي َوشي لسّي ُذوا ابي  َأْساَلفيهيْم، َواَل نـََقُصوا اْلميْكَياَل َواْلمييَزاَن إياله ُأخي

ُقُضوا َعْهَد اَّللهي َوَعْهَد  ئيُم مَلْ ميُْ السُّْلطَاني َعَلْيهيْم، َومَلْ مَيْنَـُعوا زََكاَة َأْمَواهلييْم إياله ُمنيُعوا اْلَقْطَر ميَن السهَماءي َوَلْواَل اْلبَـَها َطُروا، َومَلْ يـَنـْ
ُ َعَلْيهيْم َعُدوهُهْم فََأَخَذ بـَْعَض َما َكاَن يفي أَْيدييهيْم، َوإيَذا مَلْ حَيُْكْم أَئي  ُ ِبََْسُهْم   مهتـُُهمْ َرُسوليهي إياله َسلهَط اَّلله بيكيَتابي اَّللهي إياله َجَعَل اَّلله

نَـُهْم ".   بـَيـْ
َها، فََأْصَبَح َقدي اْعَتمه بيعيَماقَا ُّ َل: مثُه َأَمَر َعْبَد الرهمْحَني ْبَن َعْوٍف يـََتَجههُز ليَسرييهٍة َأمهَرُه َعَليـْ َصلهى   -َمٍة َكَرابييَس َسْوَداَء َفَدَعاُه النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  هي َأْرَبَع َأَصابيَع مثُه قَاَل: " َهَكَذا اَي اْبَن َعْوٍف فَاْعَتمه فَإينهُه َأْعَرُب َوَأْحَسُن ".  فـَنَـَقَضَها َوَعمهَمُه َوَأْرَسَل ميْن َخْلفي  -اَّلله
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مثُه َأَمَر النهِبي ًعا يفي َسبييلي اَّللهي فـََقاتيُلوا َمْن  بياَلاًل َأْن َيْدَفَع إيلَْيهي اللّيَواَء َفَحميَد اَّللهَ مثُه قَاَل: " اْغُزوا مجَيي -َصلهى اَّلله

َّللهي، اَل تـَُغلُّوا َواَل تـَْغديُروا َواَل َُتَثّيُلوا َواَل تـَْقتـُُلوا َولييًدا ".   َكَفَر ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََهَذا َعْهُد َرُسولي اَّللهي   َوُسنـهُتُه فييُكْم«. -َصلهى اَّلله
 بـَْعَضُه. قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َسْلَماَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  9618 ْنَساَن« ". -َصلهى اَّلله ْثليهي إياله اإْلي  : " »لَْيَس َشْيٌء َأْخرَبَ ميْن أَْلٍف مي

ِحيِح َغْيَر ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات إَل أنه منقطع[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -»َعْن َعْمريو ْبني اْلَعاصي َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  9625 لي َمَنَع النهاَس َأْن  - َصلهى اَّلله َلمها بـََعَثُه إيىَل َغْزَوةي َذاتي السهاَلسي

ُتُه فييَها َسُلوَك إييَله، اَل يُوقيُد َأَحٌد اَنرًا إياله أَْلَقيْـ يُوقيُدوا اَنرًا َثاَلًًث، قَاَل: َفَكلهَم النهاُس َأاَب َبْكٍر َعْنُه قَاُلوا: َكلّيْمُه لََنا، فََأَتُه قَاَل: َقْد َأرْ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مثُه َلُقوا اْلَعُدوه فـََهَزُموُهْم، فـََلْم يََدْعُهْم َيْطُلُبوا اْلَعُدوه فـََلمها رََجُعوا إيىَل َرُسولي اَّللهي  َأْخرَبُوُه اخْلَرَبَ َوَشَكْوا  -َصلهى اَّلله
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ْفُت َأْن َيْطُلُبوا اْلَعُدوه  إيلَْيهي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي َكانُوا َقليياًل  ْفُت َأْن َيُكوَن هَلُْم َمادهٌة فـَيَـْعطيُفوَن َعَلْيهيْم، َفَحميَد َرُسوُل اَّللهي   َفخي َوخي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -  َأْمَرُه«. -َصلهى اَّلله

تـُُهْم َأْن يُوقيُدوا اَنرًا  -  9626  َخْشَيَة َأْن يـََرى اْلَعُدوُّ قيلهتَـُهْم. َويفي ريَوايٍَة: فـََقاَل َعْمٌرو: َنَيـْ
ِحيِح. # ِل ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َوِرَجاُل اْْلَوَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن حُمَاريٍب قَاَل: »َكَتَب ُمَعاوييَُة إيىَل زياَيٍد َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  9645 قَاَل: " إينه اْلَعُدوه اَل َيْظَهُر   -َصلهى اَّلله
 َمَع رَُجٍل ميْن َبني َبْكري ْبني َوائيٍل«. -َأْو قَاَل: رَايـَتـُُهْم  -َعَلى قـَْوٍم ليَواُؤُهْم 

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ّي  -  9648 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر َعني النهِبي قَاَل: »إيْن َكاَن اْلَغْزُو عيْنَد اَببي اْلبَـْيتي َفاَل َتْذَهْب إياله إبييْذني   -َصلهى اَّلله

 أَبـََوْيَك«.
ِحيِح، َغْيَر َشْيِخ الطََّبَراِنيِ  ُأَساَمَة ْبِن َعِليِ  ْبِن َسِعيِد ْبِن َبِشيٍر َوُهوَ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ  #  ِثَقٌة َثْبٌت َكَما ُهَو ِفي َتاِريِخ ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 []الداراني: رجاله رجال الصحيح ِمْصَر.
[ َأْن َأْخُرَج يفي َجْيشي َكَذا  -ُعْذرََة َبني ُقَضاَعَة  -َعْن أُمّي َكْبَشَة اْمَرَأٍة ميْن ُعْذرََة  -  9653 َا قَاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللهي اْئَذْن ]يلي »َأنه

ا ُأرييَد ُأَداويي اجْلَْرَحى َواْلَمْرَضى َأْو َأْسقيي اْلَمْرَضى قَاَل: "  وََكَذا؟ قَاَل: " اَل ". قَاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللهي إينهُه لَْيَس ُأرييُد َأْن أُقَاتيَل إيّنهَ 
ي«.   َلْواَل َأْن َتُكوَن ُسنهًة َويـَُقاُل: ُفاَلنَُة َخَرَجْت أَلَذيْنُت َلكي َوَلكيني اْجليسي

حِ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيرِ  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات...لكنه منقطع[  يِح.َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
9655  -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي ُسَلْيٍم قَاَلْت: »َكاَن النهِبي يـَْغُزو بيَنا لينيْسَوٍة ميَن اأْلَْنَصاري، فـََنْسقيي اْلَمْرَضى،   -َصلهى اَّلله

 َونَُداويي اجْلَْرَحى«. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9663 «. -َصلهى اَّلله  : »َأْخريُجوا اْليَـُهوَد ميْن َجزييَرةي اْلَعَربي
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #  ]الداراني: إسناد منقطع، وهو حديث صحيح[  ِمْن َطِريَقْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ه  -  9677 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعني اْبني َعبهاٍس َأنه النهِبي «. قَاَل: »َمْن فـَره ميني اثـَْننْيي فـََقْد فـَره َوَمْن فـَره ميْن   -َصلهى اَّلله  َثاَلثٍَة مَلْ يَفيره
 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه  -  9693 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َفرْيُوَز الدهيـَْلمييّي قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي «.  -َصلهى اَّلله يّي  بيَرْأسي اأْلَْسَودي اْلَعْنسي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  يُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَرانِ  #

ّي   -  9711 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد قَاَل: »ُكْنُت َمَع النهِبي خْلَْنَدقي فََأَخَذ اْلَكْرزييَن َفَحَفَر بيهي َفَصاَدَف  -َصلهى اَّلله ابي
ْكُت ميْن اَنٍس يـُْؤَتى ُبييْم ميْن قيَبلي اْلَمْشريقي يفي النُُّكولي يُ  ُكَك؟ قَاَل: " َضحي َك قييَل: َما ُيْضحي  َساُقوَن إيىَل اجْلَنهةي«. َحَجًرا َفَضحي

 ]الداراني: إسناده حسن[ َأنَُّه َقاَل: " ُيْؤَتى ِبِهْم ِإَلى اْلَجنَِّة ِفي ُكُبوِل اْلَحِديِد ". َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِإَلَّ  #
 َويفي ريَوايٍَة عيْنَدُه: »ُيَساُقوَن إيىَل اجْلَنهةي َوُهْم َكاريُهوَن«. -  9712

ِحيِح َغْيَر ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َيْحَيى اْْلَسْ  #  َلِميِ  َوُهَو ِثَقٌة. َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َبَة ْبني َغْزَواَن فـََفَتْحَنا اأْلُبـُلهَة، فَإيَذا َسفييَنٌة فييَها -  9724 َجارًَة   َوَعْن َخاليدي ْبني ُعَمرْيٍ قَاَل: َغَزْواَن َمَع ُعتـْ َجْوٌز فـَُقْلَنا: َما رَأَيـَْنا حي

ُر فـََنْأُكُل.َأَشده اْستيَواًء ميْن َهذيهي فََأَخَذ َجْوزًَة َفَكَسَرهَ   ا فََأَكَلَها فـََقاَل: َهَذا َدَسٌم َفَجَعْلَنا َنْكسي
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ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي   - َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »انـْتَـَهَب النهاُس َغَنًما َفَذحَبُوَها مثُه َجَعُلوا َيْطُبُخوَنَا مثُه َجاَء َرُسوُل اَّللهي  -  9731 َصلهى اَّلله
ْلُقُدوري فَُأْكفيَئْت َوقَاَل: " إينه النـُّْهَبَة اَل حتَيلُّ«.  -َوَسلهَم   فََأَمَر ابي

 ]الداراني: إسناده حسن[   طََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه ال #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  -  9740 ْعُت َأاَب َذرٍّ يـَُقوُل: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َحبييبي ْبني َمْسَلَمَة قَاَل: َسَي يـَُقوُل: »إيْن ]ملَْ[  -َصلهى اَّلله

َبييبي ْبني َمْسَلَمَة: َهْل بـَيهَت َلُكُم اْلَعُدوُّ َحْلَب َشاٍة؟ قَاَل: نـََعْم َوثَ تـَُغله أُمهيتي مَلْ يـَُقْم هَلُْم عَ  َياٍه  ُدوٌّ أََبًدا ". قَاَل أَبُو َذرٍّ حلي اَلَث شي
 ُغُزٍر، قَاَل أَبُو َذرٍّ: َغَلْلُتْم َوَربّي اْلَكْعَبةي«.

 ]الداراني: إسناده جيد[  اٌت َوَقْد َصرََّح َبِقيَُّة ِبالتَّْحِديِث.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثقَ  #
ه  -  9747 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي بـُْرَدَة ْبني نيَياٍر »َأنه النهِبي فَأَْنَكُروا أََتى اْلَقَبائيَل َيْدُعو هَلُْم، َوتـََرَك قَبييَلًة مَلْ َيَُْتييْم  -َصلهى اَّلله

ُهْم َغلهَها، فـََردُّوَها فََأَتهُ  نـْ ٍب هَلُْم فـََوَجُدوا قياَلَدًة يفي بـَْرَدَعةي رَُجٍل مي  ْم َفَصلهى َعَلْيهيْم«. َذليَك فـََفتهُشوا َمَتاَع َصاحي
ِ ْبِن اْلُمِغي # ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ ]الداراني: إسناده جيد َرِة ْبِن َأِبي ُبْرَدَة َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َهاٍب »َأنه َأْهَل اْلَبْصَرةي َغَزْوا ُنَاَوْنَد فََأَمدهُهْم َأْهُل اْلُكوَفةي َوَعَلْيهيْم َعمها -  9752 ٍر َفَظَهُروا فََأرَاَد  َوَعْن طَاريقي ْبني شي ُر ْبُن اَيسي
َْهلي اْلُكوَفةي فـََقاَل رَُجٌل ميْن َبني َتَييٍم أَ  ُموا ألي ْو ميْن َبني ُعطَاريٍد: أَيُـَّها اْلَعْبُد اأْلَْجدَُع تُرييُد َأْن َتْشرََكَنا يفي  َأْهُل اْلَبْصَرةي َأْن اَل يـَْقسي

َنا، وََكاَنْت ُأُذنُُه ُجديَعْت َمَع َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َغَنائيمي فـََقاَل: َخرْيَ ُأُذيني َسبَـْبَت، َفَكَتَب إيىَل ُعَمَر، َفَكَتَب:   -َصلهى اَّلله
 نه اْلَغنييَمَة ليَمْن َشهيَد اْلَوقْـَعَة«. إي 

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه   -  9779 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن زَيـَْنَب اْمَرَأةي َعْبدي اَّللهي الثـهَقفييهةي ; »َأنه النهِبي نَي َوْسًقا ََتًْرا،  َأْعطَا -َصلهى اَّلله َْيرَبَ ََخْسي َها ِبي

ْلَمدييَنةي«.  َوعيْشرييَن َوْسًقا َشعيريًا ابي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناد واه[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه   -  9785 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َتَييٍم الدهارييّي قَاَل: »اْستَـْقطَْعُت النهِبي لشهامي قـَْبَل َأْن يـَْفَتَح، فََأْعطَانييَها،   -َصلهى اَّلله َأْرًضا ابي
ُتُه، فـَُقْلُت: إينه َرُسوَل اَّللهي  ُ َعلَ  -فـََفَتَحَها ُعَمُر يفي زََمانيهي، فَأَتـَيـْ َأْعطَايني َأْرًضا ميْن َكَذا إيىَل َكَذا، َفَجَعَل ُعَمُر  -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

، َوثـُلُثًا ليُعمهارييَها، َوثـُُلثًا لََنا«.  ْبني السهبييلي  ثـُُلثـََها الي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْعَطى َرُسوُل اَّللهي َوَعْن جُمهاَعَة قَاَل: » -  9795 ْلَيَماَمةي،    -َصلهى اَّلله جُمهاَعَة ْبَن َمَرارََة ميْن َبني ُسْلَمى َأْرًضا ابي
ُ َعَلْيهي  -يـَُقاُل هَلَا: اْلَعْوزَُة قَاَل: وََكَتَب َلُه بيَذليَك كيَتااًب: " ميْن حُمَمهٍد َرُسولي اَّللهي  ليُمجهاَعَة ْبني َمَرارََة ميْن َبني   -َوَسلهَم  َصلهى اَّلله

ُتَك اْلَعْوزََة، َفَمْن َخاَلَفني فييَها فَالنهاَر ". وََكَتَب يَزييُد«.   ُسْلَمى: إييّني َأْعطَيـْ
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ي َبني َخبهاٍب، فـََوَلَدْت َلُه النّي  -  9796 َا َكاَنْت حَتَْت َحبييبي ْبني َأْزَهَر َأخي َلَة بيْنتي خَمَْرَمَة ; »َأنه َ، فَانـْتَـ َوَعْن قـَيـْ زََع  َساَء، مثُه تـُُويفّي
َتغيي الصهَحابََة إيىَل َرُسولي اَّللهي  َها أَيُّوُب ْبُن َأْزَهَر َعمُُّهنه، َفَخَرَجْت تـَبـْ نـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بـََناَُتَا مي [  -َصلهى اَّلله ْساَلمي ]يفي َأوهلي اإْلي

ُهنه ُحَديـَْباُء، َقْد َكاَنْت َأَخَذُْتَا اْلفُ  َها َمَعَها،  فـََبَكْت ُجَوْيرييهُة مينـْ َها َسبييٌج هَلَا ميْن ُصوٍف، فَاْحَتَمَلتـْ ْرَصُة، َوهيَي َأْصَغُرُهنه، َعَليـْ
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يهُة: اَل َواَّللهي، اَل تَـ  َباُء اْلَقضي َنَما مُهَا يـَْرتيَكاني اجْلََمَل انـْتَـَفَجتي اأْلَْرَنُب، فـََقاَلتي احْلَُديـْ وَب يفي َهَذا َزاُل َكْعُبَك َأْعَلى ميْن َكْعبي أَيُّ فـَبَـيـْ
 احْلَدييثي أََبًدا.

َيُه َعْبُد اَّللهي ْبُن َحسهاَن  -مثُه َسَنَح الثـهْعَلُب َفَسمهْتُه َأَْسَاُء َغرْيَ الثـهْعَلبي  َنَما مُهَا يـَْرتيَكاني   -َنسي ، فـَبَـيـْ مثُه قَاَلْت َما قَاَلْت يفي اأْلَْرَنبي
يهُة: َأْدرَْكُت َواَّللهي َأَخَذُه أَيُّوُب.  َباُء اْلَقضي  إيْذ بـََرَك اجْلََمُل، َوَأَخَذْتُه ريْعَدٌة، فـََقاَلتي احْلَُديـْ

َها، َوحْيَكي َما َأْصَنُع؟ قَ  ، َوقـَلّيِبي َأْحاَلَس  فـَُقْلُت: َواْضَطَرَب إيلَيـْ ي َظْهَركي ليَبْطنيكي اَلْت: قـَلّيِبي ثيَياَبكي ظُُهورََها بُُطوَنَا، َوَتَدْحَرجي
، مثُه َخَلَعْت َسبييَجَها فـََقَلبَـْتُه، َوَتَدْحَرَجْت َظْهَرَها ليَبْطنيَها، فـََلمها فـََعْلُت َما َأَمَرْتني بيهي   قَاَم فـَتَـَفاجه، َوقَاَل:  ، انـْتَـَفَض اجْلََمُل مثُه مَجَليكي

. فـََفَعْلُت َما َأَمَرْتني بيهي فََأَعْدُُتَا.  فـََقاَلتي احْلَُديـَْباُء: َأعييديي َعَلْيكي َأَداَتكي
َواٍء َضْخٍم، قَ  لسهْيفي َصْلًتا، فـََوأَْلَنا إيىَل حي ْد ُأرَاُه َحَّته أَْلَقى اجْلََمَل إيىَل اْلبَـْيتي  مثُه َخَرْجَنا نـَْرتيُك، فَإيَذا أَيُّوُب َيْسَعى َعَلى أَثَرياَن ابي

يَـُتُه طَائيفَ  ، فََأَصاَبْت ظَبـْ لسهْيفي جْلَارييَةي، َوَأْدرََكني ابي َلُه ابي ي، َوقَاَل: أَْلقيي إييَله  اأْلَْوَسطي مَجٌَل َذُلوٌل، فَاقْـَتَحْمُت َداخي ًة ميْن قـُُروني رَْأسي
ي اَي َدفَاُر. فَـ  ، َوَمَضْيتُ بيْنَت َأخي َا، وَُكْنُت َأْعَلُم بيهي ميْن َأْهلي اْلبَـْيتي َا إيلَْيهي، َفَجَعَلَها َعَلى َمْنَكبيهي َفَذَهَب ُبي  إيىَل ُأْخٍت يلي  َرَمْيُت ُبي

َباَن أَبـَْتغيي الصهَحابََة إيىَل َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَنكيٍح يفي َبني َشيـْ .يفي  -َصلهى اَّلله ْساَلمي   َأوهلي اإْلي
َلٍة ميَن اللهَيايلي حَتَْسُب َعْيَنه اَنئيَمًة، َجاَء َزْوُجَها ميَن الشهامي فـََقالَ  َنا َأاَن عيْنَدَها َذاَت لَيـْ ًبا،  فـَبَـيـْ َلَة َصاحي ، َلَقْد َوَجْدُت ليَقيـْ : َوأَبييكي

ْدٍق، قَاَلْت: َمْن ُهَو؟ قَاَل: ُحَرْيُث ْبنُ  ُب صي ُّ، َوافيُد َبْكري ْبني َوائيٍل إيىَل َرُسولي اَّللهي  َصاحي َبايني ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َحسهاَن الشهيـْ َصلهى اَّلله
 َذا َصَباٍح.  -

ي َبْكري ْبني َوائيٍل َبنْيَ ََسْعي اأْلَرْ  ، فـََتْخُرَج َمَع َأخي ََذا[ ُأْخيتي : اْلَوْيُل يلي اَل ُتْسميْع ]ُبي َوَبَصريَها لَْيَس َمَعَها ميْن قـَْوميَها    ضي قَاَلْت ُأْخيتي
مَجَليي فـََوَجْدتُُه َغرْيَ بَعييٍد، َفَسأَْلُتُه   رَُجٌل، فـََقاَل: اَل َتْذُكرييهي هَلَا، فَإييّني َغرْيُ َذاكيريهي هَلَا. َفَسميَعْت َما قَااَل، فـََغَدْوُت َفَشَدْدُت َعَليه 

ْدٍق َحَّته َقديْمَنا َعَلى َرُسولي اَّللهي الصُّْحَبَة. فـََقاَل: نـََعْم، وََكَرا َب صي ُ َعَلْيهي   -َمًة، َوريَكابُُه ُمَناَخُه، َفَخَرْجُت َمَعُه َصاحي َصلهى اَّلله
لنهاسي َصاَلَة اْلَغَداةي.  -َوَسلهَم   َوُهَو ُيَصلّيي ابي

نَي َشقه اْلَفْجُر َوالنُُّجوُم َشابيَكٌة يفي السه  ، َفَصَفْفُت َمَع الرّيَجالي اْمَرَأًة  َوَقْد أُقييَمْت حي َماءي، َوالرّيَجاُل اَل َتَكاُد تـُْعَرُف ميْن ظُْلَمةي اللهْيلي
: اْمَرَأٌة أَْنتي َأْم رَُجٍل؟ فـَُقْلُت:  َاهيلييهٍة فـََقاَل يلي الرهُجُل الهذيي يَلييني يفي الصهفّي : إينهكي َقْد كيْدتي  اَل َبلي اْمَرَأٌة. فـََقالَ َحدييَثَة َعْهٍد ِبي

، َوإيَذا َصفٌّ ميْن نيَساٍء َقْد َحَدَث عيْنَد احْلُُجَراتي مَلْ َأُكنْ  ، َفَصلّيي يفي َصفّي النّيَساءي َورَاَءكي نَي َدَخْلُت، َفُكْنُت فييهي  تـَْفتينييني رَأَيـُْتُه حي
 َحَّته إيَذا طََلَعتي الشهْمُس َدنـَْوُت.

ََرى َرُسوَل اَّللهي  فَإيَذا رَأَْيُت رَُجاًل  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َذا ريَواٍء َوَذا َبَشٍر َطَمَح إيلَْيهي َبَصريي، ألي ، َحَّته َجاَء رَُجٌل  -َصلهى اَّلله فـَْوَق النهاسي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -  بـَْعَدَما اْرتـََفَعتي الشهْمُس، فـََقاَل: السهاَلُم َعَلْيَك اَي َرُسوَل اَّللهي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  : " َوَعَلْيَك السهاَلُم  -َصلهى اَّلله

يُب ْنَْ  ْليَـَتنْيي َقْد َكانـََتا بيَزْعَفَراٍن، َوَقْد نـُفّيَضَتا، َوبيَيديهي َعسي ٍل َمْقُشوٌّ َغرْيَ ُخوَصَتنْيي ميْن َأْعاَلُه، قَاعيًدا  َوَرمْحَُة اَّللهي " َوَعَلْيهي َأَْسَاُل حي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َصاَء، فـََلمها رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي اْلُقْرفُ  ، فـََقاَل َلُه َجلييُسُه: اَي   -َصلهى اَّلله َع يفي اجلْيْلَسةي، َأْرَعْدُت ميَن اْلَفْرقي اْلُمَتَخشّي

 َرُسوَل اَّللهي َأْرَعَدتي اْلميْسكييَنُة. 
ُ عَ  -فـََقاَل يلي َرُسوُل اَّللهي  َومَلْ يـَْنظُْر إييَله َوَأاَن عيْنَد َظْهريهي: " اَي ميْسكييَنُة، َعَلْيكي السهكييَنُة " فـََلمها قَاهَلَا   -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  ، فـَتَـ  -َصلهى اَّلله ُ َعنّي َما َكاَن َدَخَل يفي قـَْلِبي ميَن الرُّْعبي ِبي َأوهُل رَُجٍل ُحَرْيُث ْبُن  َأْذَهَب اَّلله َقدهَم َصاحي
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نَـَنا َوَبنْيَ َبني  ، َوَعَلى قـَْوميهي، مثُه قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، اْكُتْب بـَيـْ ْساَلمي ُهْم إياله  َحسهاَن فـََبايـََعُه َعَلى اإْلي نـْ َنا مي لدهْهَناءي اَل جُيَاويزَُها إيلَيـْ َتَييٍم ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اويٌر، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي ُمَسافيٌر َأْو جمَُ  لدهْهَناءي اَي ُغاَلُم ".-َصلهى اَّلله  : " اْكُتْب َلُه ابي

، َوهيَي َوَطني َوَداريي، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، مَلْ َيْسُلكي السهوييهَة ميَن اأْلَ  َا َهذيهي الدهْهَناُء عيْنَد ْمري إيْذ َسَلكَ فـََلمها رَأَيـُْتُه َشَخَص يلي ، إيّنه
ْك اَي ُغاَلمُ  َناُؤَها َورَاَء َذليَك، فـََقاَل: " َأْمسي ، َونيَساُء َبني َتَييٍم َوأَبـْ ، َوَمْرَعى اْلَغَنمي ، َصَدَقتي اْلميْسكييَنُة، اْلُمْسليُم َأُخو  َمقييلي اجْلََملي

 َويـَتَـَعاَواَنني َعَلى اْلَفتهاني ". اْلُمْسليمي َيَسُعُهَما اْلَماُء َوالشهَجُر، 
يَل ُدوَن كيَتابيهي، َضَرَب إيْحَدى َيَدْيهي َعَلى اأْلُْخَرى مثُه قَاَل: ُكْنُت َأاَن وَ  ُفَها حَتْميُل فـََلمها رََأى ُحَرْيٌث َأْن َقْد حي أَْنَت َكَما قَاَل: َحتـْ

ْظاَلفيَها، فـََقاَلْت: َواَّللهي، َما َعلي  ، َعفييًفا َعني الرهفييَقةي، َحَّته َقديْمَنا  َضْأٌن ِبَي ْمُت إيْن ُكْنَت َلَدليياًل يفي الظهْلَماءي، ميْدَواًل َلَدى الرهْحلي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعَلى َرُسولي اَّللهي  : َوَما َحظُّكي يفي  َوَلكيْن اَل تـَُلْمني َعَلى َأْن َأْسَأَل َحظّيي إيْذ َسأَْلَت َحظهَك، قَالَ  -َصلهى اَّلله

ََملي اْمَرأَتيَك. قَاَل: اَل َجَرَم، ُأْشهيُد َرُسوَل اَّللهي  ؟ قـُْلُت: َمقييُل مَجَليي َتْسأَلُُه جلي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -  الدهْهَناءي اَل َأاَب َلكي َأيّني   -َصلهى اَّلله
ٌب َما َحيييُت، إيَذا ثـَنـهْيُت َعَلى َهَذا  ُ َعَلْيهي   -عيْنَدُه، قـُْلُت: إيْذ َبَدْأُُتَا فـََلْن ُأَضيّيَعَها، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َلكي َأٌخ َوَصاحي َصلهى اَّلله

َل اخلْيطهَة، َويـَْنُصَر ميْن َورَاءي احْلُْجَرةي؟ ". -َوَسلهَم   : " أَُياَلُم اْبُن َهذيهي َأْن يـَُفصّي
 مُحهاَها  ْدتُُه اَي َرُسوَل اَّللهي َحَراًما، فـََقاَتَل َمَعَك يـَْوَم الرّيْبَذةي، مثُه َذَهَب مبييريِتي ميْن َخْيرَبَ، فََأَصابـَْتهُ فـََبَكْيُت مثُه قـُْلُت: َقْد َواَّللهي، َولَ 

 َفَماَت، َفرَتََك َعلييه النّيَساَء. 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ي بيَيديهي َلْو مَلْ َتُكويني ميْسكييَنًة جَلََرْراَنكي َعَلى َوْجهيكي : " فـََوالهذيي نـَفْ -َصلهى اَّلله َأْو جَلُريْرتي   -سي

ثـَْتُه اْلَمْرَأَتني  -َعَلى َوْجهيكي  َب ُصَوحيْيَبُه يفي الدُّنـْيَ  -َشكه َعْبُد اَّللهي ْبُن َحسهاَن َأيُّ احْلَْرَفنْيي َحده ا  أَتـَْغليُب إيْحَداُكنه َأْن ُتَصاحي
ْنهُ  َنُه َمْن ُهَو َأْوىَل بيهي مي َنُه َوبـَيـْ نّي ليَما َأْمَضْيَت، فََأعينّي َعَلى َما أَبـَْقْيَت، فـََوالهذيي   َمْعُروفًا؟ فَإيَذا َحاَل بـَيـْ اْسرَتَْجَع، مثُه قَاَل: َربّي آسي

ُ َلُه صُ  بُوا َمْوَتُكْم ". مثُه َكَتَب هَلَا يفي قيْطَعةي َأديمٍي َأمْحََر: "  نـَْفُس حُمَمهٍد بيَيديهي إينه َأَحدَُكْم لَيَـْبكيي فـََيْستَـْعربي َوحيْيُبُه، فـََيا عيَباَد اَّللهي اَل تـَُعذّي
َلَة اَل يُْظَلْمَن َحقًّا، َواَل يُْكَرْهَن َعَلى ُمْنكيٍح، وَُكلُّ ُمْؤميٍن َوُمسْ  َلَة َوالنّيْسَوةي ميْن بـََناتي قـَيـْ ْئَن«.  ليٍم هَلُنه ليَقيـْ نه َواَل ُتسي رٌي، َأْحسي  َنصي

، َواْلُفْرَصُة: اْلقيْطعَ  ، َواْلُفْرَصُة: الدهْوَلُة،  قَاَل حُمَمهُد ْبُن هيَشاٍم: َفسهَرُه لََنا اْبُن َعائيَشَة، فـََقاَل: اْلُفْرَصُة: َذاُت احْلََدبي ُة ميَن اْلميْسكي
 انـَْتهيْز فـُْرَصَتَك، َأْي: َدْولََتَك. 

َنُه، َوبـَعْ السهبي  َك َمَيامي ْنتيَفاُج: السهْعُي. َشَنَح: َأْي َواله َرُه،  يُج: ََسَُل كيَساٍء. الرهَتَكاُن: َضْرٌب ميَن السهرْيي. االي ُض اْلَعَربي جَيَْعُل َمَياسي
ْْلَخري. تـََفاجه: تـََفتهَح. فـََوأَْلنَ  َا َويـَتَـَفاَءُلوَن ابي َحديمهي ُوَن ِبَي َواٍء. اَي َدفَاُر: اَي ُمْنتيَنُة، ميْن َذليَك قـَْوُل اْلَعَربي  َوُهْم يـََتَطريه ا: َأْي جَلَْأاَن إيىَل حي

: اْلَمْقُشوُر. اْلَفتهانُ  نـَْيا: أُمُّ َدْفٍر ليَنتينيَها. مثُه َسدهْت َعْنُه: اْسَتْخرَبَْت َعْنُه. اْلَمْقُشوُّ  : الشهَياطينُي َوَأَحُدَها فَاتيٌن. يفي الدُّ
 " ، ْظاَلفيَها يفي اأْلَْرضي ْظاَلفيَها ": َمَثٌل ميْن َأْمثَالي اْلَعَربي يفي َشاٍة حَبََثْت ِبَي ُفَها حَتْميُل َضْأٌن ِبَي َا، َفَصاَر  َحتـْ َْت ُبي فََأْظَهَرْت ُمْديًَة، َفُذحبي

 َمَثاًل.
يهُة: اْنقيَضاُء اأْلُُموري. َشَخَص: َأيي اْرتـََفَع َبَصريي. َفكَ  َا َتعيُظني بيهي،  اْلَقضي : َأيي اْجَعْل يلي ُأْسَوًة مبي نّي َعْت. آسي ْسًرا: ميْن إيْكَساري َما َسَي

ُم ْبُن نـَُويـَْرَة:   قَاَل ُمَتمّي
 َأْسَوُد. َأَسَفُع: َأْي  فـَُقْلُت هَلَا ُطوَل اأْلََسى إيْذ َسأَلَْتني ... َوَلْوَعُة ُحْزٍن َترْتُُك اْلَوْجَه َأْسَفَعا.

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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يَك َيَْتييَنا يفي َأْفنيَيتيَنا،  َعْن َعقييلي ْبني َأيبي طَاليٍب قَاَل: »َجاَءْت قـَُرْيٌش إيىَل َأيبي طَاليٍب فـََقاُلوا: اَي َأاَب طَاليٍب، إينه اْبَن  -  9809 َأخي
ُعَنا َما يـُْؤذييَنا بيهي، فَإيْن رَأَْيَت َأْن َتُكفههُ  : اَي َعقييُل، اْلَتَمْس يلي اْبَن َعمّيَك، فََأْخَرْجُتُه ميْن   َويفي اَندييَنا، فـَُيْسمي َعنها فَافْـَعْل. فـََقاَل يلي

ي فييهي، َفاَل يـَْقديُر َعَلْيهي، َحَّته انـْتَـَهى إيىَل َأيبي طَاليٍب، فـََقاَل لَ كيْبٍس ميْن َأْكَباسي َأيبي طَاليٍب، فَأَقْـ  ي َمعيي َيْطُلُب اْلَفْيَء مَيْشي ُه  َبَل مَيْشي
ي، َواَّللهي َما َعليْمُت إيْن ُكْنَت يلي َلُمطَاًعا، َوَقْد َجاَء قـَْوُمَك يـَْزُعُموَن أَنهَك  تييهيْم يفي َكْعَبتيهيْم، َويفي اَندييهيْم  َتَْ أَبُو طَاليٍب: اَي اْبَن َأخي

ُهْم. َفَحلهَق بيَبَصريهي إيىَل السهَماءي، فـََقاَل: " َواَّللهي  ُعُهْم َما يـُْؤذييهيْم، فَإيْن رَأَْيَت َأْن َتُكفه َعنـْ ْقَدَر َأْن َأدََع َما بُعيْثُت بيهي  ُتْسمي  َما َأاَن ِبَي
 ْن َهذيهي الشهْمسي ُشْعَلًة ميْن اَنٍر ". ميْن َأْن ُيْشعيَل َأَحدُُكْم مي 

دييَن«. ُعوا رَاشي ي َقطُّ، اْرجي  فـََقاَل أَبُو طَاليٍب: َواَّللهي َما َكَذَب اْبُن َأخي
ِلِه، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َمْن َجْلٍس، َمَكاَن: ِكْبٍس. َوَأُبو َيْعَلى بِ  # اْخِتَصاٍر َيِسيٍر ِمْن َأوَّ

ِحيِح.  ]الداراني: إسناده جيد[  الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َلَقْد َضَربُوا َرُسوَل اَّللهي   -  9815 َي َعَلْيهي،  -َصلهى اَّلله فـََقاَم أَبُو َبْكٍر  َمرهًة َحَّته ُغشي

ُ؟! فـََقاُلوا: َمْن َهَذا؟ فـََقاُلوا: أَبُو بَ  َ اَّلله  ْكٍر اْلَمْجُنوُن«.َفَجَعَل يـَُناديي: َويـَْلُكُم أَتـَْقتـُُلوَن رَُجاًل َأْن يـَُقوَل َريبّي
ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوَزاَد: َفَتَرُكوُه، َوَأْقَبُلوا َعَلى َأِبي َبكْ  #  ]الداراني: حديث صحيح[ ٍر. َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  -  9821 َمره بيهي أَبُو ُسْفَياَن ْبُن احْلَاريثي فـََقاَل: " اَي َعائيَشُة، َهُلمّيي   -َصلهى اَّلله
 ذيي َهَجايني "«. َحَّته ُأريَيكي اْبَن َعمّيكي اله 

ْحَمِن ْبِن َشْيَبَة. َقاَل َأُبو َحاِتٍم: َحِديُثُه َصِحيٌح، َوَبِقيَُّة ِرَجا #  ]الداراني: إسناده حسن[  ِلِه ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر َعْن َشْيِخِه َعْبِد الرَّ
: َما َهذيهي  -  9827 َيبي اجْلََماَعُة؟ قَاَل: َهُؤاَلءي اْلَقْوُم الهذييَن اْجَتَمُعوا َعَلى َصابيٍئ هَلُْم.   َوَعني احْلَاريثي ْبني احْلَاريثي قَاَل: »قـُْلُت ألي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: فـَنَـَزْلَنا فَإيَذا َرُسوُل اَّللهي  ميَاني بيهي، َوُهْم  -َصلهى اَّلله يدي اَّللهي َعزه َوَجله، َواإْلي يـَُردُّوَن َعَلْيهي،  َيْدُعو النهاَس إيىَل تـَْوحي
َها َفَشريَب  َويـُْؤُذونَُه َحَّته انـَْتَصَف النـهَهاُر، َواْنَصدََع النهاُس َعْنُه، َأقْـبَـَلتي اْمَرَأٌة َقْد َبَدا ََنُْرَها حَتْميُل قَ  نـْ َدًحا َوَمْنديياًل، فـَتَـَناَوَلُه مي

ُتُه«. َوتـََوضهَأ مثُه رََفَع رَْأَسُه، فـََقاَل: " اَي بـُنَـيهةُ  ، َواَل خَتَافينَي َعَلى أَبييكي ". قـُْلَنا: َمْن َهذيهي؟ قَاُلوا: َهذيهي زَيـَْنُب بينـْ  ، َخَّيريي َعَلْيكي ََنَْركي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

: َما َهذيهي اجْلََماَعُة؟ قَاَل: َهَذا  َوَعْن ُمْدريٍك قَاَل: »َحَجْجُت َمَع َأيبي فـََلمها نـَزَ  -  9829 َيبي ََماَعٍة، فـَُقْلُت ألي ْلَنا ميًَن، إيَذا ََنُْن ِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الصهابيُئ، فَإيَذا َرُسوُل اَّللهي  ُ تـُْفليُحوا "«.  -َصلهى اَّلله  يـَُقوُل: " اَي أَيُـَّها النهاُس، ُقوُلوا: اَل إيَلَه إياله اَّلله

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َلى، قَاَلْت: َكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطهابي ميْن َأَشدّي ال -  9840 هي لَيـْ َنا،  َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعاميري ْبني رَبييَعَة، َعْن أُمّي َنا يفي إيْساَلمي نهاسي َعَليـْ

َوَأاَن َعَلى بَعيرييي َوَأاَن ُأرييُد َأْن أَتـََوجهَه، فـََقاَل: أَْيَن اَي أُمه َعْبدي اَّللهي؟    ليْلُخُروجي إيىَل َأْرضي احْلََبَشةي، فَأََتى ُعَمُر ْبُن اخْلَطهابي فـََلمها َُتَيهْأانَ 
ي َعاميُر ْبُن  فـَُقْلُت: آَذيـُْتُمواَن يفي ديينيَنا، فـََنْذَهُب يفي َأْرضي اَّللهي اَل  ُ. مثُه َذَهَب َفَجاَء َزْوجي َبُكُم اَّلله نـُْؤَذى يفي عيَباَدةي اَّللهي، فـََقاَل: َصحي

نَي َأْن ُيْسليَم؟! فـَُقْلُت: نـََعْم، فـََقاَل: وَ  َا رَأَْيُت ميْن ريقهةي ُعَمَر، فـََقاَل: تـَْرجي َاُر  اَّللهي اَل ُيْسليُم َحَّته رَبييَعَة، فََأْخرَبْتُُه مبي ُيْسليَم محي
.  اخْلَطهابي

َماِع ; َفُهَو َصِحيٌح. # ، َوَقْد َصرََّح اْبُن ِإْسَحاَق ِبالسَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُموَسى قَاَل: »َأَمَراَن َرُسوُل اَّللهي  -  9847 َأْن نـَْنطَليَق َمَع َجْعَفري ْبني َأيبي طَاليٍب إيىَل   -َصلهى اَّلله



222 
 

، َوُعَمارََة ْبَن اْلَولييدي، َومَجََعا ليلنهَجاشي  يّي فـَبَـَلَغ َذليَك قـَُرْيًشا، فـَبَـَعُثوا َعْمَرو ْبَن اْلَعاصي يّي فَأَتـََياُه  النهَجاشي يّي َهدييهًة، َوَقديَما َعَلى النهَجاشي
هْلَدييهةي فـَقَ  َنا رَغيُبوا َعْن ديينيَنا َوُهْم يفي َأْرضي ابي : إينه اَنًسا ميْن َأْرضي : بيَلَها َوَسَجَدا َلُه مثُه قَاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاصي يُّ َك، فـََقاَل هَلُُم النهَجاشي

َنا، فـََقاَل لََنا َجْعَفٌر: اَل يـََتَكلهْم ميْنكُ  يّي َوُهَو  يفي َأْرضيي؟ قَاُلوا: نـََعْم. فـَبَـَعَث إيلَيـْ َنا إيىَل النهَجاشي ْم َأَحٌد، َأاَن َخطييُبُكُم اْليَـْوَم، فَانـْتَـَهيـْ
يُسوَن َوالرُّْهَباُن ُجلُ  َاطينَي، َوَقْد قَاَل َلُه َعْمٌرو َجاليٌس يفي جَمْليٍس، َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاصي َعْن ميَيينيهي، َوُعَمارَُة َعْن َيَساريهي، َواْلقيسّي وٌس َسي

ُمْ َوُعمَ  ،  ارَُة: إينه : اْسُجُدوا ليْلَمليكي نَي َوالرُّْهَباني يسي َنا َبَدَراَن َمْن عيْنَدُه ميَن اْلقيسّي تَـَهيـْ فـََقاَل َجْعَفٌر: إيانه اَل   اَل َيْسُجُدوَن َلَك، فـََلمها انـْ
يُّ: َوَما َذاَك؟ إينه اَّللهَ بـََعثَ  َنا َرُسواًل، َوُهَو الرهُسوُل الهذيي َبشهَر بيهي عييَسى  َنْسُجُد إياله َّلليهي. قَاَل َلُه النهَجاشي   -َعَلْيهي السهاَلُم  -إيلَيـْ

، َوَنَااَن َعني اْلُمْنَكري. ْلَمْعُروفي  ميْن بـَْعديي اَْسُُه َأمْحَُد، َوَأَمَراَن ابي
يه قـَْولُُه، فـََلمها رََأى َذليَك َعْمٌرو قَاَل: َأْصلَ  : َما  فََأْعَجَب النهَجاشي يُّ ُْم خُيَاليُفوَنَك يفي اْبني َمْرمَيَ، فـََقاَل النهَجاشي ُ اْلَمليَك، إينه َح اَّلله

ُبُكْم يفي اْبني َمْرمَيَ؟ قَاَل: يـَُقوُل فييهي قـَْوَل اَّللهي: " ُهَو رُوُح اَّللهي وََكليَمُتُه َأْخَرَجُه مينَ   يـَْقَرُْبَا َبَشٌر،   اْلَعْذرَاءي اْلبَـُتولي الهيتي ملَْ يـَُقوُل َصاحي
نيَ  يسي يُّ ُعوًدا ميَن اأْلَْرضي فـََرفـََعُه، فـََقاَل: اَي َمْعَشَر اْلقيسّي ، َما يَزييُد َهُؤاَلءي َعَلى َما  َومَلْ يـَْفرَتيْضَها َوَلٌد ". فـَتَـَناَوَل النهَجاشي  َوالرُّْهَباني

ُتْم ميْن عيْنديهي، َأْشَهُد أَنهُه َرُسوُل اَّللهي َوأَنهُه الهذيي َبشهَر بيهي عييَسى، َوَلْواَل تـَُقوُلوَن يفي اْبني َمْرمَيَ َما يَزيُن َهذيهي، َمْرَحبً  ئـْ َْن جي َما  ا بيُكْم، َومبي
ُتْم. َوَأَمَر لََنا بيطَعَ  ئـْ ُتُه َحَّته أُقـَبّيَل نـَْعَلْيهي، اْمُكُثوا يفي َأْرضيي َما شي ٍم وَُكْسَوٍة، َوقَاَل: رُدُّوا َعَلى َهَذْيني  اَأاَن فييهي ميَن اْلُمْلكي أَلَتـَيـْ

ياًل، وََكااَن َأقْـَباَل إيىَل  ريًا، وََكاَن ُعَمارَُة رَُجاًل مجَي يّي َفَشريبُوا َهدييـهتَـُهَما، وََكاَن َعْمُرو ْبُن اْلَعاصي رَُجاًل َقصي   -يـَْعني ََخًْرا  -النهَجاشي
، فـََقاَل َلُه َعْمٌرو: َأاَل َوَمَع َعْمريو ْبني اْلَعاصي اْمَرأَتُهُ  ي؟    فـََلمها َشريبُوا ميَن اخْلَْمري، قَاَل ُعَمارَُة ليَعْمٍرو: ُمري اْمَرأََتَك فـَْلتـَُقبّيْلني َتْسَتحي

ُد ُعَمارََة َحَّته َأْدَخَلُه السهفيينَ  َة، َفَحَقَد َعْمٌرو َعَلى َذليَك، فـََقاَل َعْمٌرو فََأَخَذ ُعَمارَُة َعْمًرا فـََرَمى بيهي يفي اْلَبْحري، َفَجَعَل َعْمٌرو يـَُناشي
يُّ ُعَمارََة فـَنَـَفَخ يفي إيْحلييلي  : إينهَك إيَذا َخَرْجَت َخَلَفَك ُعَمارََة يفي َأْهليَك. َفَدَعا النهَجاشي يّي . قـُْلُت: َرَوى  ليلنهَجاشي هي َفطَاَر َمَع اْلَوْحشي

ْقَداَر َسْطرٍ  ْنُه مي  ميَن اجْلََنائيزي«.  أَبُو َداُوُد مي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َا َحَّته َقديَم بـَْعَد َبْدٍر: ُشَرحْ  -  9848 َيةي َمْن َهاَجَر إيىَل َأْرضي احْلََبَشةي فََأقَاَم ُبي َهاٍب يفي َتْسمي َعْبدي اَّللهي ْبني  بييُل ْبُن َوَعني اْبني شي
 َحَسَنَة، َوهيَي أُمُُّه. 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  -  9857 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن حُمَمهدي ْبني اأْلَْسَودي ْبني َخَلٍف ; َأنه َأاَبُه اأْلَْسَوَد َحَضَر النهِبي َباييُع النهاَس، َفَجاَءُه  يُـ  -َصلهى اَّلله

ْساَلمي َوالشهَهاَدةي، فََأْخرَبيني حُمَمهُد بْ  ُ  الرّيَجاُل َوالنّيَساُء َوالصهغيرُي َواْلَكبيرُي، فـََبايـَُعوُه َعَلى اإْلي ُن اأْلَْسَودي قَاَل: َشَهاَدُة َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«   -َوَأنه حُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهي   . -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »َجاَءْت أَُمْيَمُة بيْنُت رَقييَقَة إيىَل  -  9858 تـَُباييُعُه َعَلى   -َصلهى اَّلله

، َواَل تـَْقُتلي  ًئا، َواَل َتْسريقيي، َواَل تـَْزيني َّللهي َشيـْ ْساَلمي فـََقاَل: " ُأاَبييُعكي َعَلى َأْن اَل ُتْشريكيي ابي ، َواَل َتَِْتي بيبـُْهَتاٍن اإْلي تـَْفرَتييهي َبنْيَ  ي َوَلَدكي
ي َترَبَُّج اجْلَاهيلييهةي اأْلُوىَل« ".  ي، َواَل َترَبهجي ، َواَل تـَُنوحي  َيَدْيكي َوريْجَلْيكي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعزه َوجَ  -  9877 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -له إيْظَهاَر ديينيهي، َوإيْعَزاَز نَبييّيهي  َوَعني اْبني إيْسَحاَق قَاَل: »َلمها َأرَاَد اَّلله َوإيجْنَاَز َوْعديهي   -َصلهى اَّلله
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َخَرَج َرُسوُل اَّللهي   مي الهذيي لَقيَيُه فييهي النـهَفُر ميَن اأْلَْنَصاري، َوُهْم فييَما يـَْزُعمُ  -َصلهى اَّلله تهٌة فييهيْم َجابيُر يفي اْلَمْوسي وَن سي
 ْبُن َعْبدي اَّللهي ْبني ريًَئٍب«. 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناد معضل[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  -  9890 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: »َلمها َلقيَي النهِبي النـَُّقَباُء ميَن اأْلَْنَصاري، قَاَل هَلُْم: " تـُْؤُوويني   -َصلهى اَّلله

 َوََتْنَـُعويني ". قَاُلوا: َفَما لََنا؟ قَاَل: " َلُكُم اجْلَنهُة« ". 
ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

ّي  -  9891 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس »َأنه ًَثبيَت ْبَن قـَْيٍس َخَطَب َمْقَدَم النهِبي فـََقاَل: إيانه َّنْنَـُعَك مميها َّنَْنُع ميْنُه   -َصلهى اَّلله
يَنا«. أَنـُْفَسَنا، َوَأْواَلَداَن َفَما لََنا اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: " َلُكُم اجْلَنهُة ". قَاُلوا:   َرضي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َصلهى   -َلى َرُسولي اَّللهي َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: »مَحََلني َخايلي َجدُّ ْبُن قـَْيٍس يفي السهْبعينَي رَاكيًبا الهذييَن َوَفُدوا عَ  -  9892

َنا َرُسوُل اَّللهي  - َعَلْيهي َوَسلهَم اَّللهُ  َلَة اْلَعَقَبةي َفَخَرَج َعَليـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ميْن قيَبلي اأْلَْنَصاري لَيـْ َوَمَعُه َعمُُّه اْلَعبهاُس ْبُن َعْبدي   -َصلهى اَّلله
، ُخْذ َعَلى َأْخَواليَك ". فـََقاَل لَ  ْئَت. فـََقاَل: " َأمها  اْلُمطهليبي فـََقاَل: " اَي َعمّي َك َوَما شي ُعوَن: اَي حُمَمهُد، َسْل ليَربّيَك َولينَـْفسي ُه السهبـْ

ْنُه  الهذيي َأْسأَُلُكْم ليَريبّي فـَتَـْعُبُدوُه َواَل ُتْشريُكوا بيهي  ي فـََتْمنَـُعويني مميها ََتْنَـُعوَن مي ًئا، َوَأمها الهذيي َأْسأَُلُكْم لينَـْفسي  أَنـُْفَسُكْم ". َشيـْ
 قَاُلوا: َفَما لََنا إيَذا فـََعْلَنا َذليَك؟ قَاَل: " اجْلَنهُة«. 

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصله  -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: »ُكنها َمَع َرُسولي اَّللهي  -  9893 َلَة اْلَعَقَبةي، قَاَل َجابيٌر: َوَأْخَرَجني   -ى اَّلله لَيـْ

ََجٍر«.  َخااَلَي، َوَأاَن اَل َأْسَتطييُع َأْن َأْرميَي حبي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َهاٍب يفي  -  9898 َيةي َمْن َحَضَر اْلَعَقَبَة: ميَن اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني النهجهاري: َأْوُس ْبُن ًَثبيٍت، َوَأْوُس ْبُن يَزييدَ َعني اْبني شي  ْبني  َتْسمي
 َوُهَو َأوهُل َمْن َأْوَصى بيثـُُلثي َماليهي، َواْستَـْقَبَل َأْصَرَم، َوأَبُو أَُماَمَة َأْسَعُد ْبُن ُزرَارََة. َوميَن اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني َسَلَمَة: اْلرَبَاُء ْبُن َمْعُرورٍ 

رُي بْ  : َبشي . َوميَن اأْلَْنَصاري: َجابيُر  اْلَكْعَبَة َوُهَو بيبياَلديهي، وََكاَن نَقييًبا. َوميَن اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني احْلَاريثي ْبني اخْلَْزرَجي ُن َسْعدي ْبني النـُّْعَماني
اليٍك، َوَقْد َشهيَد َبْدرًا، َوذَْكَواُن  اَّللهي ْبني َعْمٍرو، َوَجبهاُر ْبُن َصْخٍر. َوميَن اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني ُزرَْيٍق: احْلَاريُث ْبُن قـَْيسي ْبني مَ ْبُن َعْبدي 

: ريفَاَعُة ْبُن َعْمٍرو. َوميَن اأْلَْنَصاري  ْبُن َعَبدي اْلَقْيسي ْبني َخْلَدَة، َورَافيُع ْبُن َماليٍك، َوَقْد َشهيَد َبْدرًا. َومينَ   اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني احْلُُبلييّي
َثَمَة َوُهَو  مثُه ميْن َبني َساعيَدَة ْبني َكْعٍب: َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َوُهَو نَقييٌب. َوميَن اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني َعْمريو بْ  ني َعْوٍف: َسْعُد ْبُن َخيـْ

: َسَلَمُة ْبُن َساَلَمةي ْبني َوْقٍش. َوميَن اأْلَْنَصاري مثُه   ميْن َبني َسَلَمَة: َكْعُب ْبُن َماليٍك،  نَقييٌب. َوميَن اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني َعْبدي اأْلَْشَهلي
: َظهيرُي ْبُن رَافيٍع.   َوميَن اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني َحاريثََة: أَبُو بـُْرَدَة ْبُن نيَياٍر.  َوميَن اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني َحاريثََة ْبني احْلَاريثي

#  .  َوِإْسَناُدَها ِإَلى اْبِن ِشَهاٍب َواِحٌد، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواَها ُكلََّها الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك قَاَل: َخَرْجَنا يفي احْلَجهةي الهيتي اَبيـَْعَنا فييَها َرُسوَل اَّللهي  -  9901 اَبْلَعَقَبةي وََكاَن  -َصلهى اَّلله

. وََكاَن نَقييَب َبني َساعيَدَة   َسْعُد ْبُن عيَباَدَة، َواْلُمْنذيُر ْبُن َعْمٍرو.نَقييَب َبني زُرَْيٍق رَافيُع ْبُن َماليكي ْبني اْلَعْجاَلني
، َوِإْسَناُدُهَما َواِحٌد، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُهَما الطََّبَراِنيُّ
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ُ َعلَ  -َوَعْن قـَْيسي ْبني النـُّْعَماني قَاَل: »َلمها اْنطََلَق َرُسوُل اَّللهي  -  9911 يبي    -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله َوأَبُو َبْكٍر ُمْسَتْخفيَياني نـََزاَل ِبَي
ََواميُل َفَما بَقيَي لََنا َلََبٌ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َمْعَبٍد، فـََقاَل: َواَّللهي َما لََنا َشاٌة، َوإينه َشاَءاَن حلي : "  -َأْحَسُبُه  -َصلهى اَّلله

َا، َفَدَعا َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَما تيْلَك الشهاُة؟ ". فَأََتى ُبي َها مثُه َحَلَب ُعسًّا َفَسَقاُه مثُه َشريبُوا،   -َصلهى اَّلله ْلرَبََكةي َعَليـْ ابي
ُْم يَـ  ْئَت بيهي َحقٌّ، مثُه قَاَل: أَتهبيُعَك؟ قَاَل: " فـََقاَل: أَْنَت الهذيي تـَْزُعُم قـَُرْيٌش أَنهَك َصابيٌئ؟ قَاَل: " إينه ُقوُلوَن ". قَاَل: َأْشَهُد َأنه َما جي

 اَل، َحَّته َتْسَمَع َأانه َقْد َظَهْراَن ". فَاتـهبَـَعُه بـَْعُد«. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ي َبني َعْبدي  -  9916 رييَن ُمْصَعُب ْبُن ُعَمرْيٍ َأخي َنا ميَن اْلُمَهاجي ،  َوَعني اْلرَبَاءي قَاَل: »َكاَن َأوهَل َمْن َقديَم َعَليـْ الدهاري ْبني ُقَصيٍّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـَُقْلُت َلُه: َما فـََعَل َرُسوُل اَّللهي    ْصَحابُُه َعَلى أَثَريي«. ؟ قَاَل: ُهَو َمَكانُُه، َوأَ -َصلهى اَّلله

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
  -َمْيَضاَة ُن اْلَعاصي الْ َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: اْجَتَمْعَنا ليْلهيْجَرةي َأْوَعْدُت َأاَن َوعييهاُش ْبُن َأيبي رَبييَعَة، َوهيَشاُم بْ  -  9918

َباُه، َفُحبيَس َعنها هيَشامُ  -َمْيَضاَة َبني غيَفاٍر  ْبُن   فـَْوَق ُشَرٍف، َوقـُْلَنا: أَيُُّكْم مَلْ ُيْصبيْح عيْنَدَها، فـََقدي اْحتُبيَس، فـَْلَيْمضي َصاحي
، فـََلمها َقديْمَنا َمْنزيلََنا يفي َبني َعْمريو ْبني َعْوٍف، َوَخَرَج أَبُو  َجْهلي ْبُن هيَشاٍم، َواحْلَاريُث ْبُن هيَشاٍم إيىَل َعيهاشي ْبني َأيبي رَبييَعَة،    اْلَعاصي

َنا اْلَمدييَنَة َفَكلهَماُه، فـََقااَل َلُه: إينه أُ  ُمّيهيَما َحَّته َقديَما َعَليـْ ٌط َحَّته  مهَك َنَذَرْت َأْن اَل َتََسه رَْأَسَها ُمشْ وََكاَن اْبُن َعمّيهيَما َوَأَخامُهَا ألي
َواَّللهي َلْو َقْد آَذى أُمهَك اْلَقْمُل تـََراَك، فـََرقه هَلَا، فـَُقْلُت َلُه: اَي َعيهاُش، َواَّللهي إيْن يـَُردهَك اْلَقْوُم إياله َعْن ديينيَك، فَاْحَذْرُهْم، فَـ 

َها َحرُّ َمكهَة  اَلْمَتَشَطْت قَاَل: إينه يلي ُهَناَك َمااًل فَآُخُذُه؟ قَاَل: قـُْلُت: َواَّللهي  -َل َأْحَسُبُه قَا -اَلْمَتَشَطْت، َوَلْو َقدي اْشَتده َعَليـْ
:  ُرَج َمَعُهَما، فـَُقْلُت َلُه َلمها َأََب إينهَك لَتَـْعَلُم َأيّني ميْن َأْكَثري قـَُرْيٍش َمااًل، فـََلَك نيْصُف َمايلي َواَل َتْذَهْب َمَعُهَما، فََأََب إياله َأْن خيَْ   َعَليه

َا اَنَقٌة َذُلوٌل فَاْلَزْم َظْهَرَها، فَإيْن رَاَبَك مينَ  َها، َفَخَرَج  َأمها إيْذ فـََعْلَت َما فـََعْلَت َفُخْذ اَنَقيتي َهذيهي ; فَإينه  اْلَقْومي رَْيٌب ; فَأَنيْخ َعَليـْ
، قَاَل أَ  َها َحَّته إيَذا َكانُوا بيبَـْعضي الطهرييقي بُو َجْهلي ْبُن هيَشاٍم: َواَّللهي َلَقدي اْستَـْبطَْأُت بَعيرييي َهَذا، َأَفاَل حَتْميُلني َعَلى  َمَعُهَما َعَليـْ

أْلَْرضي َعدهاَي َعَليْ  َها، فـََلمها اْستَـَوْوا ابي ُه َمكهَة، َوفـَتَـَناُه  هي، فََأْوثـََقاُه مثُه َأْدَخاَل اَنقَتيَك َهذيهي؟ قَاَل: بـََلى، فََأاَنَخ َوَأاَنَخا لييَـَتَحوهَل َعَليـْ
َ َصْرفًا َواَل َعْداًل، َواَل يـَْقَبُل تَـ  ُ مميهني افْـُتنتي َ قَاَل: َفُكنها نـَُقوُل: َواَّللهي اَل يـَْقَبُل اَّلله ْوبََة قـَْوٍم َعَرُفوا اَّللهَ مثُه رََجُعوا إيىَل اْلُكْفري ;  فَافْـُتنتي

هيْم، فـََلمها َقديَم َرُسوُل اَّللهي ليَباَلٍء َأَصاَُبُْم قَاَل: وََكانُوا يـَقُ  َنـُْفسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وُلوَن َذليَك ألي ُ َعزه   -َصلهى اَّلله اْلَمدييَنَة أَنـَْزَل اَّلله
هيْم: }اَيعيَبادييَ  َنـُْفسي هيْم اَل تـَْقَنُطوا ميْن َرمْحَةي اَّللهي إينه اَّللهَ يـَْغفيُر   َوَجله فييهيْم، َويفي قـَْوليَنا هَلُْم، َوقـَْوهلييْم ألي الهذييَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفسي

يُم{ ]الزمر:  يًعا إينهُه ُهَو اْلَغُفوُر الرهحي تـَُها يفي 55[ إيىَل قـَْوليهي: }َوأَنـُْتْم اَل َتْشُعُروَن{ ]الزمر: 53الذُّنُوَب مجَي   [، قَاَل ُعَمُر: َفَكتَـبـْ
َا في  ، قَاَل هيَشاٌم: فـََلْم َأَزْل َأقْـَرُؤَها بيذيي ُطَوى َأْصَعُد ُبي َا إيىَل هيَشامي ْبني اْلَعاصي يَفٍة َوبـََعْثُت ُبي يهي َحَّته َفهيْمتـَُها قَاَل: فَأُْلقيَي يفي َصحي

َنا َا نـََزَلْت فييَنا، َوفييَما ُكنها نـَُقوُل يفي أَنـُْفسي َا إيّنه ي َأنه ْقُت بيَرُسولي اَّللهي نـَْفسي   -، َويـَُقاُل فييَنا، فـََرَجْعُت َفَجَلْسُت َعَلى بَعيرييي فـََلحي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ْلَمدييَنةي. -َصلهى اَّلله  ابي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني إيْسَحاَق قَاَل: »نـََزَل َرُسوُل اَّللهي  -  9922 ي َبني َعْمريو ْبني  -َصلهى اَّلله بيُقَباٍء َعَلى ُكْلثُومي ْبني َهْدمي َأخي

َثَمَة، فََأقَاَم يفي َبني َعْمريو ْبني َعْوٍف،  َوَأْدرََكْتُه اجْلُُمَعُة يفي َبني َسامليي ْبني َعْوٍف َفَصلهى  َعْوٍف َويـَُقاُل: َبْل نـََزَل َعَلى َسْعدي ْبني َخيـْ
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دي بيَبْطني اْلَواديي«.   اجْلُُمَعَة اْلُكرْبَى يفي اْلَمْسجي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل اْبُن إيْسَحاَق: »مثُه نـََزَل َرُسوُل اَّلله  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َعَلى َأيبي أَيُّوَب َوَأَمَر َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله   -َصلهى اَّلله

ديهي يفي تيْلَك السهَنةي«.   بيبيَناءي َمْسجي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: في إسناده متروك[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

مي ْبني َعدييٍّ قَاَل: »َقديَم َرُسوُل اَّللهي  -  9923 ُ َعَلْيهي  -َوَعْن َعاصي َلًة   -َوَسلهَم َصلهى اَّلله ثـَْنيَتْ َعْشَرَة لَيـْ ثـَْننْيي الي اْلَمدييَنَة يـَْوَم االي
نينَي«.  ْلَمدييَنةي َعْشَر سي  َخَلْت ميْن رَبييٍع اأْلَوهلي فََأقَاَم ابي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
[   -اْبُن َيَسافي   -َوَعني اْبني إيْسَحاَق قَاَل: نـََزَل أَبُو َبْكٍر َعَلى ُحبَـْيٍب، ]َويـَُقاُل: ُخبَـْيُب  -  9925 ي احْلَاريثي ْبني اخْلَْزرَجي َأخي

. ي َبني احْلَاريثي ْبني اخْلَْزرَجي . َويـَُقاُل: َبْل نـََزَل َعَلى َخاريَجَة ْبني زَْيدي ْبني َأيبي زَُهرْيٍ َأخي لسُّْنحي  ابي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -  9932 لدهبُوري«. -َصلهى اَّلله لصهَبا، َوُأْهليَكْت َعاٌد ابي ْرُت ابي  : »ُنصي
ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ّي  -  9933 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني َعبهاٍس َعني النهِبي لدهبُوري«.  -َصلهى اَّلله لصهَبا، َوُأْهليَكْت َعاٌد ابي ْرُت ابي  قَاَل: »ُنصي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #

ه   -  9935 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن ُمَعاوييََة ْبني َحْيَدَة اْلُقَشرْيييّي قَاَل: أَتـَْيُت النهِبي فـََلمها ُدفيْعُت إيلَْيهي قَاَل: " َأَما إييّني َقْد  -َصلهى اَّلله
لسهَنةي  لرُّْعبي  َسأَْلُت اَّللهَ َأْن يـُْغنيَيني ابي جَيَْعُلُه يفي قـُُلوبيُكْم ". فـََقاَل بيَيَدْيهي مجَييًعا: َأَما إييّني َقْد َحَلْفُت َهَكَذا َوَهَكَذا َأْن اَل حُتْفييُكْم، َوابي

، َوَما زَاَل الرُّْعُب جَيَْعُل يفي قـَْلِبي ُقْمُت َبنْيَ   َيَدْيَك«. ُأْؤميَن بيَك َواَل أَتهبيَعَك، َفَما زَاَلتي السهَنُة حُتْفييني
   .                                                                    النهَسائييُّ َوَغرْيُُه َغرْيَ ذيْكري الرُّْعبي َوالسهَنةي  َرَواهُ : قـُْلتُ 

 [ ]الداراني: إسناد محتمل للتحسين، والحديث صحيح لغيره َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َلَة اأْلَْحَزابي فـََقاَلْت: ُمرّيي َحَّته نـَْنُصَر َرُسوَل اَّللهي  -  9936 ُ َعَلْيهي   - َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: أََتتي الصهَبا الشهَماَل لَيـْ َصلهى اَّلله
. َفَكاَنتي الرّييُح الهيتي  -َوَسلهَم  للهْيلي َا َرُسوُل اَّللهي  فـََقاَلتي الشهَماُل: إينه احْلُرهَة اَل َتْسريي ابي َر ُبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُنصي   -َصلهى اَّلله
 الصهَبا.

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْساَلمي رَايَُة َعْبدي اَّللهي ْبني جَ  -  9939 ، َماُل َعْبدي اَّللهي ْبني  َوَعْن زيرٍّ قَاَل: َأوهُل رَايٍَة رُفيَعْت يفي اإْلي ْساَلمي ْحٍش، َوَأوهُل َماٍل َخُّيَس يفي اإْلي
 َجْحٍش.

 َرَواُهَما الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناٍد َواِحٍد، َوُهَو ِإْسَناٌد َحَسٌن. #
يَلْي   َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »َلمها َكاَن يـَْوُم َبْدٍر ُكلُّ َثاَلثٍَة َعَلى بَعيرٍي، َكاَن َعلييُّ ْبُن َأيبي  -  9942 طَاليٍب، َوأَبُو لَُبابََة زَمي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسولي اَّللهي قَاَل: َفَكاَن إيَذا َكاَنْت َعَقَبُة رَ  -َصلهى اَّلله ي   -َصلهى اَّلله فـََقااَل: ََنُْن ّنَْشي
، َواَل َأاَن َأْغََن َعني اأْلَْجري ميْنُكَما«. قْـَوى مينّي  َعْنَك، فـََقاَل: " َما أَنـُْتَما ِبَي

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -  َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر َوَقاَل: َفِإَذا َكاَنْت َعَقَبُة َرُسوِل َّللاَِّ  # َقاََل: اْرَكْب َحتَّى َنْمِشَي َعْنَك. َواْلَباِقي ِبَنْحِوِه، َوِفيِه َعاِصُم   -َصلَّى َّللاَّ
ِحيِح.  ]الداراني: إسناده حسن[  ْبُن َبْهَدَلَة، َوَحِديُثُه َحَسٌن، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
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ه  -يـَْعني اْبَن َأيبي َوقهاٍص  -َوَعْن َسْعٍد   -  9944 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َأنه النهِبي َنَظَر إيىَل ُعَمرْيي ْبني َأيبي َوقهاٍص   -َصلهى اَّلله
ُفُه. قَ  نَي َخَرَج إيىَل َبْدٍر مثُه َأَجازَُه، قَاَل َسْعٌد: فـَيـَُقاُل إينهُه َخانَُه َسيـْ : قُتيَل -يـَْعني اْبَن َجْعَفٍر اْلَمْخَرمييه  -اَل َعْبُد اَّللهي فَاْسَتْصَغَرُه حي

 يـَْوَم َبْدٍر«. 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َبُة ْبُن رَبييَعَة َصدييًقا ليَسْعدي ْبني ُمَعاٍذ يفي اجْلَاهيلييهةي، َفَكاَن إيَذا   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  -  9949 قَاَل: »َكاَن ُعتـْ
َبَة، وََكاَن عُ  َبُة اْلَمدييَنَة نـََزَل َعَلى َسْعدي ْبني ُمَعاٍذ، َوإيَذا َقديَم َسْعٌد َمكهَة نـََزَل َعَلى ُعتـْ ي اَقديَم ُعتـْ يهي َأخي َبُة ُيَسمّي ه. تـْ  ْليَـْثرييبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: فـََلمها َقديَم َرُسوُل اَّللهي  َبَة،   -َصلهى اَّلله اْلَمدييَنَة َقديَم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ َمكهَة َكَما َكاَن يـَْقَدُم، فـَنَـَزَل َعَلى ُعتـْ
، فـََقاَل َلُه  ْلبَـْيتي دي ميْن َحْولي اْلبَـْيتي قَاَل:  فـََقاَل: إييّني أُرييُد َأْن َأُطوَف ابي َبُة: َأْمهيْل َحَّته يـَتَـَفرهَق اْلَمََلُ ميْن قـَُرْيٍش ميَن اْلَمْسجي ُعتـْ

ْلبَـْيتي  ، آَويـُْتْم حُمَمهًدا فََأْمَهَل َقليياًل مثُه قَاَل: اْنطَليْق َمعيي، فـََلمها أََتى اْلبَـْيَت تـََلقهى أَبُو َجْهٍل َسْعًدا، فـََقاَل: اَي َسْعدُ  مثُه َتُطوُف ابي
ًنا؟.  آمي
ٍع  فـََقالَ  َارََتَك إيىَل َمْوضي ٍع ذََكَرُه  -َسْعٌد: لَئيْن َمنَـْعَتني أَلَْقطََعنه َعَلْيَك َأْو أَلَْمنَـَعنهَك جتي قَاَل: َواْرتـََفَعْت َأْصَواُُتَُما، قَاَل   -ليَمْوضي

َبُة ليَسْعٍد: أَتـَْرَفُع َصْوَتَك َعَلى َأيبي  ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُعتـْ ؟ قَاَل: فـََقاَل َلُه َسْعٌد: َوأَْنَت تـَُقوُل َذاَك؟ َلَقْد َسَي ُ َعَلْيهي  - احْلََكمي َصلهى اَّلله
 يـَُقوُل: " إينهُه قَاتيُلَك ".  -َوَسلهَم 

َبُة اْمَرأََتُه، فـََقاَل: َأمَلْ َتْسَمعيي َما   قَاَل: فـََفضه َيَدُه ميْن َيديهي، َوقَاَل: إينه حُمَمهًدا اَل َيْكذيُب قَاَل: َفطَافَ  َسْعٌد مثُه اْنَصَرَف، َوأََتى ُعتـْ
ُّ؟ قَاَلْت: َوَما قَاَل؟ قَاَل: زََعَم َأنه حُمَمهًدا قَاتيليي، َوَأنه حُمَمهًدا اَل َيْكذيُب. قَ  ي اْليَـْثرييبي ميْن   اَل: َفَما َكاَن إياله َقليياًل َحَّته َكانَ قَاَل َأخي

« قَاَل: َوذََكَر احْلَدييَث.   َأْمري َبْدٍر، قَاَل: َفَجَعَل أَبُو َجْهٍل َيُطوُف َعَلى النهاسي
يحي يفي نـُُزولي َسعيٍد َعَلى أَُميهَة ْبني َخَلٍف، َوَهَذا فييهي: إينهُه نـََزلَ  ْبني َمْسُعوٍد َحدييٌث يفي الصهحي َبَة ْبني رَبييعَ قـُْلُت: الي ُ   َعَلى ُعتـْ َة، فَاَّلله

 َأْعَلُم.
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي أَيُّوَب اأْلَْنَصارييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -  9950 ُْت َعْن عيريي  -َصلهى اَّلله ْلَمدييَنةي: »إييّني ُأْخربي َوََنُْن ابي
َا ُمْقبيَلٌة، فـََهْل َلُكْم َأْن َْنُْرَج قـَْبَل َهَذا اْلعيريي، َلَعله اَّللهَ يـُْغنيْمَناَها؟ ". قُـ  ْراَن  َأيبي ُسْفَياَن َأنه ْلَنا: نـََعْم. َفَخَرَج َوَخَرْجَنا َمَعُه فـََلمها سي

ُكْم؟ ". فـَُقْلَنا: اَل َواَّللهي َما لَ يـَْوًما َأْو يـَوْ  ُْخَرجي ُوا مبي ُْم ُأْخربي ، فَإينه َنا طَاَقٌة بيقيَتالي اْلَعُدوّي، َوَلكيْن َأَرْداَن َمنْيي، قَاَل لََنا: " َما تـََرْوَن يفي اْلَقْومي
؟ ". فـَُقْلَنا ميْثَل َذليكَ  ْقَداُد ْبُن َعْمٍرو: إيًذا اَل نـَُقوُل َلَك اَي َرُسوَل اَّللهي َكَما قَاَل  اْلعيرَي، مثُه قَاَل: " َما تـََرْوَن يفي اْلَقْومي ، فـََقاَل اْلمي

َنا َمْعَشَر اأْلَْنَصاري َأانه قـُْلَنا24قـَْوُم ُموَسى ليُموَسى: }فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فـََقاتياَل إيانه َهاُهَنا قَاعيُدوَن{ ]املائدة:    [ قَاَل: فـََتَمنـهيـْ
ُ َعزه َوَجله َعَلى َرسُ  َنا ميْن َأْن َيُكوَن لََنا َماٌل َعظييٌم، فَأَنـَْزَل اَّلله ْقَداُد َأَحبُّ إيلَيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وليهي َكَما قَاَل اْلمي :  -َصلهى اَّلله

حْلَقّي َوإينه َفرييًقا ميَن اْلُمْؤمينينيَ  َا ُيَساُقوَن إيىَل   - َلَكاريُهوَن }َكَما َأْخَرَجَك رَبَُّك ميْن بـَْيتيَك ابي جُيَاديُلوَنَك يفي احْلَقّي بـَْعَد َما تـََبنيهَ َكَأّنه
ُ َعزه َوَجله: }َأيّني َمَعُكْم فـَثـَبّيُتوا الهذييَن آَمُنوا َسأُْلقيي يفي قـُُلوبي الهذييَن كَ 5اْلَمْوتي َوُهْم يـَْنظُُروَن{ ]األنفال:  َفُروا [ مثُه أَنـَْزَل اَّلله

ُهْم ُكله بـََناٍن{ ]األنفال:  نـْ َا َلُكْم  12الرُّْعَب فَاْضريبُوا فـَْوَق اأْلَْعَناقي َواْضريبُوا مي ُ إيْحَدى الطهائيَفَتنْيي َأنه [ َوقَاَل: }َوإيْذ يَعيدُُكُم اَّلله
ُ إيْحَدى  [، َوالشه 7َوتـََودُّوَن َأنه َغرْيَ َذاتي الشهوَْكةي َتُكوُن َلُكْم{ ]األنفال:  وَْكُة: اْلَقْوُم. َوَغرْيُ َذاتي الشهوَْكةي: اْلعيرُي. فـََلمها َوَعَد اَّلله
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الطهائيَفَتنْيي: إيمها اْلَقْوَم، َوإيمها اْلعيرَي طَاَبْت أَنـُْفُسَنا، مثُه إينه َرُسوَل اَّللهي  ، فـََقاَل:  بـََعَث يـَْنظُُر َما قـَبْ  -َصلهى اَّلله َل اْلَقْومي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -رَأَْيُت َسَواًدا َواَل َأْدريي. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  : " ُهُم ُهُم، َهُلمُّوا َأْن نـَتَـَعاَد ". فَإيَذا ََنُْن َثاَلثُياَئٍة َوَثاَلثََة  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   َصلهى -َعَشَر رَُجاًل، فََأْخرَباَْن َرُسوَل اَّللهي  بيعيدهتيَنا َفسهَرُه َذليَك، َوقَاَل: " عيدهُة َأْصَحابي طَاُلوَت ". مثُه إيانه   -اَّلله
ُ َعَلْيهي َوسَ  -اْجَتَمْعَنا َمَع اْلَقْومي َفَصَفْفَنا، فـََبَدَرْت مينها اَبديرٌَة َأَماَم الصهفّي فـََنظََر َرُسوُل اَّللهي  إيلَْيهيْم، فـََقاَل: " َمعيي   -لهَم َصلهى اَّلله

 َمعيي ". 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مثُه إينه َرُسوَل اَّللهي  قَاَل: " اللهُهمه إييّني أَْنُشُدَك َوْعَدَك ". فـََقاَل اْبُن َرَواَحَة: اَي َرُسوَل اَّللهي، إييّني ُأرييُد َأْن   -َصلهى اَّلله

رَي َعَلْيَك، َوَرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُأشي ُ َأْعَظُم ميْن َأْن  -َصلهى اَّلله رَي َعَلْيهي، َواَّلله نـَْنُشَدُه َوْعَدُه، فـََقاَل: " اَي  َأْعَظُم ميْن َأْن ُنشي
َا يَعاَد ". فََأَخَذ قـَْبَضًة ميَن الرتُّ َا َرُسوُل اَّللهي  اْبَن َرَواَحَة، أَلَْنُشَدنه اَّللهَ َوْعَدُه ; فَإينه اَّللهَ اَل خُيْليُف اْلمي ُ َعَلْيهي  -بي فـََرَمى ُبي َصلهى اَّلله

ُ َعزه َوَجله: }َوَما رََمْيَت إيْذ رََمْيَت َوَلكينه اَّللهَ رََمى{ ]األنفال: يفي ُوُجوهي اْلَقْومي ;  -َوَسلهَم  [ فـََقتَـْلَنا  17فَاْنََزُموا، فَأَنـَْزَل اَّلله
 َوَأَسْراَن. 

َا ََنُْن َداعُ  : اَي َرُسوَل اَّللهي، َما َأَرى َأْن َتُكوَن َلَك َأْسَرى، فَإيّنه َا  فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطهابي وَن ُمَؤلّيُفوَن. فـَُقْلَنا َمْعَشَر اأْلَْنَصاري: إيّنه
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -حَيْميُل ُعَمُر َعَلى َما قَاَل َحَسٌد لََنا. فـََناَم َرُسوُل اَّللهي  َقَظ، فـََقاَل: " اْدُعَوا يلي ُعَمَر ". َفُدعيَي   -َصلهى اَّلله مثُه اْستَـيـْ

َن يفي اأْلَْرضي تُرييَلُه، فـََقاَل: " إينه اَّللهَ  ٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحَّته يـُْثخي : }َما َكاَن ليَنِبي نـَْيا   َعزه َوَجله َقْد أَنـَْزَل َعَليه ُدوَن َعَرَض الدُّ
ُ َعزييٌز َحكييٌم{ ]األنفال:  َرَة َواَّلله ُ يُرييُد اْْلخي  [«. 67َواَّلله

، َوِإْسنَ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  اُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َلمها نـََزَل اْلُمْسليُموَن َبْدرًا، َوَأقْـَبَل اْلُمْشريُكوَن َنَظَر َرُسوُل اَّللهي  -  9954 إيىَل  -َصلهى اَّلله

َبَة ْبني رَبييَعَة، َوُهَو َعَلى مَجٍَل   بي اجْلََملي اأْلَمْحَري، إيْن يُطييعُ ُعتـْ وُه  َأمْحََر، فـََقاَل: " إيْن َيُكْن عيْنَد َأَحٍد ميَن اْلَقْومي َخرْيٌ فـَُهَو عيْنَد َصاحي
، َأطييُعويني يفي َهُؤاَلءي اْلَقْومي ; فَإينهُكْم إيْن فـََعْلُتْم َلْن يـََزاَل َذليكَ  يـَْرُشُدوا ".  يفي قـُُلوبيُكْم يـَْنظُُر ُكلُّ رَُجٍل إيىَل قَاتيلي  َوُهَو يـَُقوُل: اَي قـَْومي

ُعوا، فـََقاَل أَبُو َجْهٍل: انـْتَـَفَخ َواَّللهي َسْحُرُه حي  ي َواْرجي بَـَها بيَرْأسي يهي َوقَاتيلي أَبييهي، فَاْجَعُلوا َجنـْ َا حُمَمهٌد  َأخي نَي رََأى حُمَمهًدا َوَأْصَحابَُه، إيّنه
َنا. َوَأْصَحابُُه َكَأْكلَ   ةي َجُزوٍر َلْو َقدي اْلتَـَقيـْ

ُد ليَقْوميهي، َأَما َواَّللهي إييّني أَلََرى قـَْوًما َيْضريبُوَنُكْم ضَ  َبَة: َستَـْعَلُم َمني اجْلََباُن اْلُمْفسي ْراًب َأَما تـََرْوَن َكَأنه رُُءوَسُهُم اأْلَفَاعيي،  فـََقاَل ُعتـْ
ْلُمَباَرزَةي«.وََكَأنه ُوُجوَهُهُم السُُّيوُف، مثُه دَ  نَـُهَما، َوَدَعا ابي ي بـَيـْ َنُه َفَخَرَج مَيْشي  َعا َأَخاُه َوابـْ

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُكْنُت َعَلى َقلييٍب يـَْوَم َبْدٍر َأمييُح َوَأْمَتُح ميْنُه، َفَجاَءْت رييٌح َشدييَدٌة، مثُه َجاَءْت   »َوَعْن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب، قَاَل: -  9955

َلَها، مثُه َجاَءْت رييٌح َشدييَدةٌ  َها إياله الهيتي َكاَنْت قـَبـْ نـْ ئييَل يفي أَْلٍف ميَن  ، َفَكاَنتي اأْلُوىَل مييَكارييٌح َشدييَدٌة َشدييَدٌة، فـََلْم َأَر ريحًيا َأَشده مي
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلَماَلئيَكةي َعْن ميَينيي النهِبي ّي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي  -َوالثهانيَيُة إيْسَرافييَل يفي أَْلٍف ميَن اْلَماَلئيَكةي َعْن َيَساري النهِبي َصلهى اَّلله

رْبييَل يفي أَْلٍف  -َوَسلهَم   ميَن اْلَماَلئيَكةي.َوالثهاليَثُة جي
ُ اْلَكفهاَر مَحََلني َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وََكاَن أَبُو َبْكٍر َعْن ميَيينيهي، وَُكْنُت َعْن َيَساريهي، فـََلمها َهَزَم اَّلله هي،   -َصلهى اَّلله َعَلى فـََرسي
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ْرُت َعَلى عُ   ُنقيهي، َفَدَعْوُت اَّللهَ فـَثـَبـهَتني َعَلْيهي، َفطََعْنُت بيُرحمْيي َحَّته بـََلَغ الدهُم إيبيطيي«. فـََلمها اْستَـَوْيُت َعَلْيهي مَحََل يبي َفصي
 (: إسناده ضعيف[ 5/210]الداراني: إسناده ضعيف جدا[ ]البوصيري ) َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

 َأَخَذُْتُْم رييٌح َعقييٌم يـَْوَم َبْدٍر. قَاَل:   َوَعني اْبني َعبهاسٍ  -  9957
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ »َوَعني اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: َأْدرَْكُت َأاَب َجْهٍل يـَْوَم َبْدٍر َصرييًعا فـَُقْلُت: َأْي َعُدوه اَّللهي، َقْد َأْخَزاَك  -  9965 َا َأْخَزايني  اَّلله قَاَل: َومبي
ُ ميْن رَُجٍل قـَتَـْلُتُموُه؟ َوَمعيي َسْيٌف يلي َفَجَعْلُت َأْضريبُُه َواَل حَيَْتكُّ فييهي َشْيٌء، َوَمَعُه َسْيٌف َلهُ   َجيّيٌد، َفَضَرْبُت َيَدُه فـََوَقَع السهْيُف اَّلله

 ميْن َيديهي فََأَخْذتُُه. 
ْغَفَر َعنْ  ه  مثُه َكَشْفُت اْلمي هي َفَضَرْبُت ُعنـَُقُه، مثُه أَتـَْيُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -رَْأسي فََأْخرَبْتُُه، فـََقاَل: " اَّللهي الهذيي اَل إيَلَه إياله   -َصلهى اَّلله

ْثَل  ُهَو؟ ". قـُْلُت: اَّللهي الهذيي اَل إيَلَه إياله ُهَو قَاَل: " اْنطَليْق فَاْستَـْثبيْت ". فَاْنطَلَ  ْئُت َوَأاَن َأْسَعى مي ْثَل الطهائيري، مثُه جي ْقُت َوَأاَن َأْسَعى مي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الطهائيري َأْضَحُك، فََأْخرَبْتُُه فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُتُه، فـََلمها َوَقَف  -َصلهى اَّلله : " اْنطَليْق فََأَريني ". فَاْنطََلْقُت َمَعُه فََأرَيـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ْيهي َعلَ   قَاَل: " َهَذا فيْرَعْوُن َهذيهي اأْلُمهةي«. -َصلهى اَّلله
ِد ْبِن َوْهِب ْبِن َأِبي َكِريَمَة َوُهَو ِثَقٌة.  # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َيةي  -  9971 ، َوقـََتَل َأاَب   َوَعني اْبني إيْسَحاَق يفي َتْسمي : ُمَعاُذ ْبُن َعْمريو ْبني اجْلَُموحي َمْن َشهيَد َبْدرًا ميَن اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني اخْلَْزرَجي
َيةي َمْن َشهيدَ   بيَتَماميهي.َبْدرًا  َجْهٍل فـََقَطَع عيْكريَمُة ْبُن َأيبي َجْهٍل َيَدُه، مثُه َعاَش إيىَل زََمني ُعْثَماَن. َوَيَِْتي يفي َتْسمي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْعَنا َصْوًت َوَقَع ميَن السهَماءي إيىَل اأْلَْرضي َكأَنهُه َصْوُت َحَصاٍة يفي طيسْ  -  9997 َزاٍم قَاَل: َسَي ٍت، َورََمى َرُسوُل  »َوَعْن َحكييمي ْبني حي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي   بيتيْلَك احلََْصاةي فَاْنََزْمَنا«.   -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[   ي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ فِ  #

َزاٍم قَاَل: »َلمها َكاَن يـَْوُم َبْدٍر َأَمَر َرُسوُل اَّللهي  -  9998 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َحكييمي ْبني حي فََأَخَذ َكفًّا ميَن احلََْصى،   -َصلهى اَّلله
ُ َعزه َوَجله: }َوَما َا، َوقَاَل: " َشاَهتي اْلُوُجوُه " فَاْنََزْمَنا، فَأَنـَْزَل اَّلله رََمْيَت إيْذ رََمْيَت َوَلكينه اَّللهَ رََمى{   فَاْستَـْقبَـَلَنا بيهي فـََرَمى ُبي

 [«. 17]األنفال: 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  اده ضعيفان[ ]الداراني: في إسن َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  -  9999 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه النهِبي : " اَنويْلني َكفًّا ميْن َحًصى ". فـََناَوَلُه، فـََرَمى بيهي   -َصلهى اَّلله قَاَل َلَعلييٍّ
َناهُ  ، َفَما بَقيَي َأَحٌد ميَن اْلَقْومي إياله اْمَتََلَْت َعيـْ ميَن احلَْْصَباءي، فـَنَـَزَلْت: }َوَما رََمْيَت إيْذ رََمْيَت َوَلكينه اَّللهَ رََمى{  ُوُجوَه اْلَقْومي

 [ اْْليََة«. 17]األنفال: 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: في إسناده ضعيفان[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ي ُمْصَعبي ْبني ُعَمرْيٍ قَاَل: ُكْنُت يفي اأْلَْسَرى يـَْوَم َبْدٍر، فـََقاَل َرُسوُل  - 10007 ُ  -اَّللهي »َوَعْن َأيبي َعزييزي ْبني ُعَمرْيٍ َأخي َصلهى اَّلله
أْلَُساَرى َخرْيًا ". وَُكْنُت يفي نـََفٍر ميَن اأْلَْنَصاري، َفَكانُ -َعَلْيهي َوَسلهَم  وا إيَذا َقدهُموا َغَداَءُهْم َوَعَشاَءُهْم َأَكُلوا التهْمَر،  : " اْستَـْوُصوا ابي

يهةي َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«  -َوَأْطَعُمويني اْلرُبه ليَوصي  . -َصلهى اَّلله
ِغيِر َواْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعبهاٍس قَاَل: »اَنَدى َرُسوُل اَّللهي َوَعني اْبني  - 10017 ُهْم   -َصلهى اَّلله نـْ ُأَساَرى َبْدٍر، وََكاَن فيَداُء ُكلّي رَُجٍل مي
َيةي اَي َرُسوَل اَّللهي؟ َأْربـََعَة آاَلٍف، َوقُتيَل ُعْقَبُة ْبُن َأيبي ُمَعْيٍط قـَْبَل اْلفيَداءي، قَاَم إيلَْيهي َعلييُّ ْبُن َأيبي  بـْ طَاليٍب فـََقتَـَلُه َصرْبًا قَاَل: َمْن ليلصّي

 قَاَل: " النهاُر«. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْبني َأيبي  - 10018 ثـََنا َعْبُد اَّللهي ْبُن َمْسُعوٍد  َوَعْن َمْسُروٍق أَنهُه قَاَل الي   -َأنه َرُسوَل اَّللهي  -وََكاَن َغرْيَ َكذهاٍب  - ُمَعْيٍط: »َحده
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َيةي بـَْعديي؟ قَاَل: " هَلُُم النهاُر   -َصلهى اَّلله بـْ ". َحْسُبَك َما َأَمَر بيُعُنقي أَبييَك َأْن ُتْضَرَب َصرْبًا، مثُه َمره بيهي فـََقاَل: َمْن ليلصّي
َي َلَك َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرضي  «. -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َورِ  #
ُلَغ َذليَك  »َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني الزَُّبرْيي قَاَل: َكاَنْت قـَُرْيٌش اَنَحْت قـَْتاَلَها مثُه َنديَمْت، َوقَاُلوا: اَل تـَُنوُحوا عَ  - 10021 َلْيهيْم فـَيَـبـْ

، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي حُمَمهًدا َوَأْصَحابَُه ; فـََيْشَمُتوا بيُكْم، وََكانَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - يفي اأْلَْسَرى: أَبُو َوَداَعَة ْبُن ُصَبرْيََة السهْهمييُّ َصلهى اَّلله
ًرا َكيّيًسا َذا َماٍل، َكأَنهُكْم َقْد َجاءَُكْم يفي فيَداءي أَبييهي ". فـََلمها - َكهَة ابـًْنا َتجي قَاَلْت قـَُرْيٌش يفي اْلفيَداءي َما قَاَلْت، قَاَل  : " إينه َلُه مبي

ْربـََعةي آاَلفي ديْرَهٍم«. اْلُمطهليُب: َصَدقْـُتْم، َواَّللهي لَئيْن فـََعْلُتْم لَيَـَتَأرهَبنه َعَلْيُكْم. مثُه اْنَسله ميَن اللهْيلي فـََقديَم الْ   َمدييَنَة فـََفَدى َأاَبُه ِبَي
 ]الداراني: إسناده حسن[  ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َوَقَف َرُسوُل اَّللهي  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 10027 َعَلى َأْهلي اْلَقلييبي   -َصلهى اَّلله
، َهْل   َوَجْدمُتْ َما َوَعَد رَبُُّكْم َحقًّا، فَإييّني َوَجْدُت َما َوَعَديني َريبّي َحقًّا". فـََقاَل: " اَي َأْهَل اْلَقلييبي

ُهْم، َوَلكينـه  نـْ َْسََع ليَما َأُقوُل مي  ُهُم اْليَـْوَم اَل جيُييُبوَن«. قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َهْل َيْسَمُعوَن َما تـَُقوُل؟ قَاَل: " َما أَنـُْتْم ِبَي
ِحيِح.َرَواُه  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اأْلَْرَقمي ْبني َأيبي اأْلَْرَقمي قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10031 يـَْوَم َبْدٍر: " رُدُّوا َما َكاَن َمَعُكْم ميَن   -َصلهى اَّلله
ُه«. فـََرَفَع أَبُو ُأَسْيٍد السهاعيدييُّ َسْيَف َبني اْلَعابيدي اْلَمْرُزاَبني فـََعَرَفُه اأْلَْرَقُم، فـََقاَل: َهْبُه يلي اَي اأْلَنـَْفالي ".   َرُسوَل اَّللهي. فََأْعطَاُه إيايه

 الداراني: حديث حسن[ ]  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َعَة عَ  - 10037 ُة َأْهلي َبْدٍر عيدهَة َأْصَحابي طَاُلوَت يـَْوَم َجاُلوَت َثاَلثَياَئٍة َوَسبـْ  َشَر. َوَعْن َأيبي ُموَسى قَاَل: َكاَن عيده

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُّ ميْن َبني َمازيني ْبني النه  - 10045 ٍم اْلَمازييني جهاري، وََكاَن َعَلى َُخُسي َوَعني اْلَواقيدييّي قَاَل: َوفييَها َماَت َعْبُد اَّللهي ْبُن َكْعبي ْبني َعاصي

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي ْلَمدي  -َصلهى اَّلله                   .يَنةي؛ يـَْعني َسَنَة َثاَلٍث َوَثاَلثينيَ يـَْوَم َبْدٍر، َوَصلهى َعَلْيهي ُعْثَماُن ابي
، َوِرَجاُلُه ِإَلى اْلَواِقِديِ  ِثَقاٌت. #  ]الداراني: الواقدي متروك[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َا َجاَءْت إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 10049 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن أُنـَْيَسَة بيْنتي َعدييٍّ َأنه فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللهي، اْبني َعْبُد   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - بيُقْربيهي، فََأذيَن هَلَا َرُسوُل اَّللهي قُتيَل يـَْوَم ُأُحٍد َأْحبَـْبُت َأْن أَنـُْقَلُه فَآَنسُ   -وََكاَن َبْدريايًّ  -اَّللهي ْبُن َسَلَمُة    -َصلهى اَّلله

َب هَلَُما النهاُس، فـََنَظرَ  ٍح َلُه يفي َعَباَءٍة، َفَمره ُبييَما فـََعجي ْلُمَجذهري ْبني زياَيٍد َعَلى اَنضي ُ عَ  - إيلَْيهيَما َرُسوُل اَّللهي  فـََعَدلَْتُه ابي َلْيهي  َصلهى اَّلله
، -َوَسلهَم  يًما، وََكاَن اْلُمَجذهُر قَلييَل اللهْحمي نَـُهَما َعَمَلُهَما " وََكاَن َعْبُد اَّللهي ثَقيياًل َجسي  َوُهَو الهذيي يـَُقوُل:  فـََقاَل: " َسوّيي بـَيـْ



230 
 

َثني وَ  لصهْعَدةي َحَّته تـَنـْ  اَل يـََرى جُمَذهرًا يـَْفريي َفريي« َأاَن الهذيي يـَُقاُل َأْصليي ميْن بَليي ... َأْطَعُن ابي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 10064 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعني اْلرَبَاءي قَاَل: ُعريْضُت َأاَن َواْبُن ُعَمَر يـَْوَم َبْدٍر َعَلى النهِبي فَاْسَتْصَغَراَن، َوَشهيْداَن   -َصلهى اَّلله
يحي َخاَل قـَْوَلُه: َوَشهيْداَن ُأُحًدا.   ُأُحًدا«، قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

# ، ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه َرُسوَل اَّللهي  -يـَُقاُل َلُه: ُمَعاٌذ  -َعْن رَُجٍل ميْن َبني تـَْيٍم  - 10065 ظَاَهَر يـَْوَم ُأُحٍد َبنْيَ   -َصلهى اَّلله
 ديْرَعنْيي«.

ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني الزَُّبرْيي ْبني اْلَعوهامي قَاَل: »َعَرَض َرُسوُل اَّللهي  - 10069 ًفا يـَْوَم ُأُحٍد، فـََقاَل: " َمْن َيَُْخُذ   -َصلهى اَّلله َسيـْ

َقّيهي، َفَما َحقُّهُ َهَذا السهْيَف حبيَ  َاُك ْبُن َخَرَشَة، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَن آُخُذُه حبي ُه  قّيهي؟ " فـََقاَم أَبُو ُدَجانََة َسي ؟ قَاَل: فََأْعطَاُه إيايه
ْنٌد َوهيَي تـَُقوُل. َفَخَرَج َواتـهبَـْعُتُه، َفَجَعَل اَل مَيُرُّ بيَشْيٍء إياله َأفْـَراُه َوَهَتَكُه، َحَّته أََتى نيسْ   َوًة يفي َسْفحي اجْلََبلي َوَمَعُهنه هي

ي َعَلى النهَماريقْ   ََنُْن بـََناُت طَاريْق ... َّنْشي
 َواْلميْسُك يفي اْلَمَفاريْق ... إيْن تـُْقبيُلوا نـَُعانيقْ 

 َأْو ُتْدبيُروا نـَُفاريْق ... فيَراَق َغرْيي َواميقْ 
َها  ُتُه فََأْعَجَبني قَاَل: َفَحَمْلُت َعَليـْ َها، فـَُقْلُت َلُه: ُكله َصنييعيَك رَأَيـْ َها َأَحٌد فَاْنَصَرْفُت َعنـْ لصهْحَراءي فـََلْم جيُيبـْ  َغرْيَ أَنهَك مَلْ  فـََناَدْت ابي

َها َأَحٌد ; َفَكريْهُت َأْن َأْضريَب بيَسْيفي   َا اَنَدْت فـََلْم جيُيبـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي تـَْقُتلي اْلَمْرَأَة، قَاَل: فَإينه اْمَرَأًة اَل   -َصلهى اَّلله
َر هَلَا«.   اَنصي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
، ُكْنُت َأوهَل َمْن َعَرفْـُتُه، فـَقُ  - 10077 ْعبي ْراَن إيىَل الشّي ْلُت: َهَذا َرُسوُل  َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك قَاَل: »َلمها َكاَن يـَْوُم ُأُحٍد َوصي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ، فـََلَقْد ُضريْبُت َحَّته ُجريْحُت عيْشرييَن فََأَشاَر إييَله بيَيديهي َأني اْسُكْت، مثُه أَْلَبَسني أَلْمَ   -َصلهى اَّلله َتُه َولَبيَس أَلَْميتي
َراَحًة  ُ َعَلْيهي« َوَسلهَم.  -ُكلُّ َمْن َيْضريَبني حَيَْسُبني َرُسوَل اَّللهي   -َأْو قَاَل: بيْضَعًة َوعيْشرييَن ُجْرًحا  -جي  َصلهى اَّلله

 اْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط وَ  #
، َفَضَرْبُت رَُجاًل ميَن اْلُمْشريكينَي فَـ  - 10089 َلمها قـَتَـْلُتُه،  َوَعْن ُعْقَبَة َمْوىَل َجرْبي ْبني َعتييٍك قَاَل: »َشهيْدُت ُأُحًدا َمَع َمَوايلي

، فـََلمها بـََلَغْت َرُسوَل اَّللهي قـُْلُت: ُخْذَها مينّي َوَأاَن الرهُجُل اْلَفا يُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ريسي قَاَل: " َأاَل قـُْلَت ُخْذَها َوَأاَن اْلُغاَلُم   -َصلهى اَّلله
هيْم« ".   اأْلَْنَصارييُّ؟ فَإينه َمْوىَل اْلَقْومي ميْن أَنـُْفسي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َا َصنَـُعوا يـَْومَ  - 10090 ، ُعوقيُبوا مبي َبْدٍر ميْن َأْخذيهيُم   َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: »فـََلمها َكاَن َعاُم ُأُحٍد ميَن اْلَعامي اْلُمْقبيلي

ُعوَن، َوفـَره َأْصَحاُب َرُسولي اَّللهي  ُهْم َسبـْ نـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلفيَداَء، فـَُقتيَل مي ّي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النهِبي   -َصلهى اَّلله
ُ َعزه َوَجله: }  هي، َوَساَل الدهُم َعليي، َوأَنـَْزَل اَّلله َمتي اْلبَـْيَضُة َعَلى رَْأسي َرْت ُراَبعييـهُتُه، َوُهشّي يَبٌة َقدْ َفُكسي ُتْم   َأَوَلمها َأَصابـَْتُكْم ُمصي َأَصبـْ
ُكْم إينه اَّللهَ َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدييٌر{ ]آل عمران:   َها قـُْلُتْم َأَّنه َهَذا ُقْل ُهَو ميْن عيْندي أَنـُْفسي ثْـَليـْ ْخذيُكُم اْلفيَداَء«. 165مي  [ ِبَي
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ِحيِح ِفي َمْسَنِدِه الْ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  َكِبيِر.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي آِخِر َحِديِث ُعَمَر الَِّذي ِفي الصَّ
ْثَل َما أََتى ُفاَلٌن، َأَتُه  - 10091 رَُجٌل َلَقْد فـَره النهاُس، َوَما  »َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد أَنهُه قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، يـَْوَم ُأُحٍد َما رَأَيـَْنا مي

، َوَما تـََرَك ليْلُمْشريكينَي َشاَذًة َواَل فَاَذًة إياله اتـهبَـَعَها َيْضريُُبَا بيَسيْ  َب ليَرُسولي اَّللهي فـَره ُ َعَلْيهي   -فيهي قَاَل: " َوَمْن ُهَو؟ " فـَُنسي َصلهى اَّلله
َفتيهي فـََلْم يـَْعريْفُه َحَّته طََلَع الرهُجُل بيَعْينيهي، فـََقاَل: َذا ايَ  -َوَسلهَم  َف َلُه بيصي َك   َرُسوَل اَّللهي، الهذيي َأْخرَبانَ َنَسُبُه فـََلْم يـَْعريْفُه، مثُه ُوصي

نَي، قَاُلوا: أَيُـَّنا ميْن َأْهلي اجْلَنهةي إيَذا  َعْنُه، فـََقاَل: " َهَذا "، فـََقاُلوا: نـََعْم، فـََقاَل: " إينهُه ميْن َأْهلي النهاري "، فَاْشَتده َذليَك َعَلى اْلُمْسليمي 
: اَي قَـ  ْثَل الهذيي َأْصَبَح َعَلْيهي،  َكاَن ُفاَلٌن ميْن َأْهلي النهاري؟! فـََقاَل رَُجٌل ميَن اْلَقْومي ي بيَيديهي اَل مَيُوُت إياله مي ، اْنظُُرويني فـََوالهذيي نـَْفسي ْومي

َدٍة يفي اْلَعْدوي، َفَجَعَل الرهُجُل َيُشدُّ َمَعُه إيَذا َشده  َبُه ميْن بـَْينيُكْم، مثُه رَاَح َعَلى حي ُع َمَعُه إيَذا رَجَ َوأَلَُكوَننه َصاحي َع، فـَيَـْنظُُر َما   َويـَْرجي
، أْلَْرضي رُي إيلَْيهي َأْمُرُه َحَّته َأَصابَُه ُجْرٌح َأْذَلَقُه، فَاْستَـْعَجَل اْلَمْوَت، فـََوَضَع قَائيَم َسْيفيهي ابي مثُه َوَضَع ُذاَببَُه َبنْيَ َثْديـَْيهي، مثُه حَتَاَمَل   َيصي

ُ، َوَأْشَهُد أَنهَك َرُسوُل اَّللهي، َحَّته َوَقَف َبنْيَ َعَلى َسْيفيهي َحَّته َخَرَج ميْن َظْهريهي، َوَخَرَج  الرهُجُل يـَْعُدو يـَُقوُل: َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َيَدْي َرُسولي اَّللهي  الهذيي ذُكيَر َلَك فـَُقْلَت: "   فـََقاَل: " َوَذاَك َماَذا؟! "، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، الرهُجلُ  -َصلهى اَّلله

،   إينهُه ميْن َأْهلي النهاري " فَاْشَتده َذليَك َعَلى اْلُمْسليمينَي، َوقَاُلوا: أَيُـَّنا ميْن َأْهلي اجْلَنهةي إيَذا َكانَ  ُفاَلٌن ميْن َأْهلي النهاري؟ فـَُقْلُت: اَي قـَْومي
ي بيَيديهي اَل  ، فـََوالهذيي نـَْفسي َبُه ميْن بـَْينيُكْم، َفَجَعْلُت َأُشدُّ َمَعُه َأْو َأُشدُّ   اْنظُُرويني ْثَل الهذيي َأْصَبَح َعَلْيهي، َوأَلَُكوَننه َصاحي مَيُوُت مي

رُي َأْمُرُه، َحَّته َأَصابَُه ُجْرٌح َأْذَلَقُه، فَاْستَـْعَجَل اْلمَ  ُع َمَعُه إيَذا رََجَع ; أَْنظُُر إيىَل َما َيصي ،  ْوَت، فَـ َوَأْرجي أْلَْرضي َوَضَع قَائيَم َسْيفيهي ابي
وَل اَّللهي، َيْضَطريُب َبنْيَ َأْضغَاثيهي، فـََقاَل  َوَوَضَع ُذاَببَُه َبنْيَ َثْديـَْيهي، مثُه حَتَاَمَل َعَلى َسْيفيهي َحَّته َخَرَج ميْن َبنْيي َظْهريهي، فـَُهَو َذاَك اَي َرسُ 

ُ َعَلْيهي  -َرُسوُل اَّللهي  َوإينهُه ميْن َأْهلي النهاري، َوإينه  -فييَما يـَْبُدو ليلنهاسي   -" إينه الرهُجَل لَيَـْعَمُل َعَمَل َأْهلي اجْلَنهةي   َوَسلهَم:َصلهى اَّلله
 َوإينهُه َلميْن َأْهلي اجْلَنهةي« ".  -َحَّته يـَْبُدَو ليلنهاسي  -الرهُجَل لَيَـْعَمُل َعَمَل َأْهلي النهاري  

ْختيَصاٍر.  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح. #  داراني: إسناده صحيح[ ]ال  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد السهاَعدييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10097 ُْم اَل   َصلهى اَّلله " »اللهُهمه اْغفيْر ليَقْوميي فَإينه
 يـَْعَلُموَن« ". 

ِحيحِ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 10098 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي قَاَل: " »اْشَتده َغَضُب اَّللهي َعَلى قـَْوٍم َهشهُموا اْلبَـْيَضَة َعَلى  -َصلهى اَّلله

 رَْأسي نَبييّيهيْم، َوُهَو َيْدُعوُهْم إيىَل اَّللهي« ". 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 10103 قَاَل: " َمْن رََأى َمْقَتَل مَحَْزَة؟ " فـََقاَل رَُجٌل:   -َصلهى اَّلله
ُ، َأاَن رَأَْيُت َمْقتَـَلُه، فَاْنطََلَق فـََوَقَف َعَلى مَحَْزَة فـََرآُه َقْد ُشقه َبْطُنُه، َوَقْد ُمثّيلَ  بيهي، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َقْد ُمثّيَل بيهي،   َأَعزهَك اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َّللهي َفَكريَه َرُسوُل ا َلى، َوقَاَل: " َأاَن َشهييٌد َعَلى َهُؤاَلءي لُفُّوُهْم   -َصلهى اَّلله َأْن يـَْنظَُر إيلَْيهي َوَوَقَف َبنْيَ َظْهَراينَي اْلَقتـْ
، َقدّيُموا  بيديَمائيهيْم، فَإينهُه لَْيَس جَمُْروٌح جُيَْرُح يفي َسبييلي اَّللهي إياله َجاَء ُجْرُحُه يـَوْ  ، َوريحُيُه رييُح اْلميْسكي َم اْلقيَياَمةي يُْدميي َلْونُُه َلْوُن الدهمي

 َأْكثـََرُهْم قـُْرآاًن، َواْجَعُلوُه يفي اللهْحدي« ". 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 5/227: إتحاف الخيرة المهرة) إسناده رواته ثقات]البوصيري:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي ُأَسْيٍد السهاَعدييّي قَاَل: َأاَن َمَع َرُسولي اَّللهي  - 10105 ،   -َصلهى اَّلله َعَلى َقرْبي مَحَْزَة ْبني َعْبدي اْلُمطهليبي
ُف َقَدَماُه، َوجَيُرُّوَنَا ُف َوْجُهُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   َفَجَعُلوا جَيُرُّوَن النهميَرَة َعَلى َوْجهيهي فـَتَـْنَكشي ُ َعَلْيهي  -َعَلى َقَدَمْيهي فـَيَـْنَكشي َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي  -" اْجَعُلوَها َعَلى َوْجهيهي، َواْجَعُلوا َعَلى َقَدَمْيهي ميْن َهَذا الشهَجري "، قَاَل: فـََرَفَع َرُسوُل اَّللهي  َوَسلهَم:   -َوَسلهَم َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -رَْأَسُه، فَإيَذا َأْصَحابُُه يـَْبُكوَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   " إينهُه َيَِْتي َعَلى النهاسي زََماٌن خَيُْرُجوَن إيىَل اأْلَْراَيفي   َصلهى اَّلله

َا َمْطَعًما َوَمْسَكًنا َوَمرَْكًبا  يُبوَن ُبي َجاٍز َجْدَوبٍَة   -اكيَب َأْو قَاَل: َمرَ  -فـَُيصي ْرضي حي َنا، فَإينهُكْم ِبَي فـََيْكتـُُبوَن إيىَل َأْهلييهيْم َهُلمه إيلَيـْ
َا َأَحٌد إياله ُكْنُت َلهُ  دهُتي ُ َعَلى أَلَْوائيَها َوشي  اْلقيَياَمةي« ". َشفييًعا َأْو َشهييًدا يـَْوَم  َواْلَمدييَنُة َخرْيٌ هَلُْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن، اَل َيْصربي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: حديث جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
بيْنُت َعْبدي اْلُمطهليبي  َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قُتيَل مَحَْزُة يـَْوَم ُأُحٍد، َوقُتيَل َمَعُه رَُجٌل ميَن اأْلَْنَصاري، َفَجاَءْتُه َصفييهُة  - 10108

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -بيثـَْوَبنْيي ليُيَكفهَن فييهيَما مَحَْزُة، فـََلْم َيُكْن ليَْلَْنَصارييّي َكَفٌن فََأْسَهَم النهِبي ٍد   -َصلهى اَّلله َبنْيَ الثـهْوَبنْيي، مثُه ُكفّيَن ُكلُّ َواحي
ُهَما يفي ثـَْوٍب«.  نـْ  مي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى -َوَعني اْبني ُعَمَر، َوأََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َلمها رََجَع َرُسوُل اَّللهي  - 10109 َع نيَساَء   -اَّلله ميْن ُأُحٍد َسَي

ُ  -َزَة، فـََناَم َرُسوُل اَّللهي اأْلَْنَصاري يـَْبكينَي، فـََقاَل: " َلكينه مَحَْزَة اَل بيَواكيَي َلُه "، فـَبَـَلَغ َذليَك نيَساَء اأْلَْنَصاري فـََبَكنْيَ محَْ  َصلهى اَّلله
َقَظ َوُهنه يـَْبكينَي فـََقاَل: " اَي َوحْيَُهنه، َما زيْلَن يـَْبكينَي ُمْنُذ اْليَـْومي فـَْليَـْبكينَي، َواَل يـَْبكينيَ  مثُه  -َعَلْيهي َوَسلهَم   َعَلى َهاليٍك بـَْعَد  اْستَـيـْ

 ." »  اْليَـْومي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِبِإْسَناَدْيِن، ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ه  - 10112 يٍّ قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َوْحشي يٌّ؟ "، قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: " قـَتَـَلْت  -َصلهى اَّلله : " َوْحشي فـََقاَل يلي
 يُهينّي بيَيديهي، قَاَلْت َلُه قـَُرْيٌش: َأحتُيبُُّه َوُهَو قَاتيُل مَحَْزَة؟ فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل مَحَْزَة؟ "، قـُْلُت: نـََعْم، َواحْلَْمُد َّلليهي الهذيي َأْكَرَمُه بيَيديي َوملَْ 

يٌّ، اْخُرْج فَـ  ، فـَتَـَفَل يفي اأْلَْرضي َثاَلثًَة، َوَدَفَع يفي َصْدريي َثاَلثًَة، َوقَاَل: " َوْحشي  َكَما قَاتـَْلَت َقاتيْل يفي َسبييلي اَّللهي اَّللهي، فَاْستَـْغفيْر يلي
 ليَتُصده َعْن َسبييلي اَّللهي« ". 

#  . ، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. ُقْلُت: َوَلُه َطِريٌق َأَتمُّ ِمْن َهِذِه ِفي َمَناِقِب َوْحِشيٍ   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
و ُسْفَياَن: اَل حُمَمهًدا َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َلمها اْنَصَرَف أَبُو ُسْفَياَن َواْلُمْشريُكوَن َعْن ُأُحٍد، َوبـََلُغوا الرهْوَحاَء، قَاَل أَبُ  - 10113

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  صَ  -قـَتَـْلُتْم، َواَل اْلَكَواعيَب َأْرَدفْـُتْم، َشرٌّ َما َصنَـْعُتْم، فـَبَـَلَغ َذليَك َرُسوَل اَّللهي  فـََنَدَب النهاَس فَانـَْتَدبُوا َحَّته   -لهى اَّلله
ُ َعزه َوَجله: }الهذييَن اْسَتَجابُوا َّلليهي وَ  َنَة، فَأَنـَْزَل اَّلله َر َبني َعيـْ الرهُسولي ميْن بـَْعدي َما َأَصاَُبُُم اْلَقْرُح{ ]آل  بـََلُغوا مَحَْراَء اأْلََسدي َأْو بيئـْ

ّي 172ان: عمر  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -[، َوَذليَك َأنه َأاَب ُسْفَياَن قَاَل ليلنهِبي ُم َبْدٍر َحْيُث قـَتَـْلُتْم َأْصَحابـََنا، فََأمها   َصلهى اَّلله َمْوعيُدَك َمْوسي
ُ اجْلََباُن فـََرَجَع، َوَأمها الشَُّجاُع فََأَخَذ ُأْهَبَة اْلقيَتالي َوالتّيَجارَةي، فَأَتَـ  َجله ذيْكُرُه:   -ْوُه فـََلْم جيَيُدوا بيهي َأَحًدا، َوَتَسوهُفوا فَأَنـَْزَل اَّلله

 [« 174}فَانـَْقَلُبوا بينيْعَمٍة ميَن اَّللهي َوَفْضٍل مَلْ مَيَْسْسُهْم ُسوٌء{ ]آل عمران: 
ِد ْبِن َمْنُصوٍر اْلَجوَّاِز َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْف  - 10115 َف بيهي. َعْن بـَُرْيَدَة َأنه رَُجاًل قَاَل يـَْوَم ُأُحٍد: اللهُهمه إيْن َكاَن حُمَمهٌد َعَلى احْلَقّي فَاْخسي ، قَاَل: َفُخسي  يبي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُخذيي َهَذا السهْيَف َغرْيَ َذمييٍم،    َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َدَخَل َعلييُّ ْبُن َأيبي طَاليٍب َعَلى فَاطيَمَة يـَْوَم ُأُحٍد، فـََقاَل: - 10118
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -فـََقاَل النهِبي َاُك ْبُن َخَرَشَة«   َصلهى اَّلله " لَئيْن ُكْنَت َأْحَسْنَت اْلقيَتاَل َلَقْد َأْحَسَنُه َسْهُل ْبُن ُحنَـْيٍف، َوأَبُو ُدَجانََة َسي

." 
، َوِرَجاُلُه رِ  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق قَاَل: »َوَخَرَج َرُسوُل اَّللهي   - 10124 نَي َصلهى اجْلُُمَعَة   -َصلهى اَّلله يـَْوَم اجْلُُمَعةي حي
ْعبي ميْن ُأُحٍد،   لشّي  فَاْلتَـَقْوا يـَْوَم السهْبتي يفي النّيْصفي ميْن َشوهاٍل«. فََأْصَبَح ابي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 10129 نهةي إيىَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك قَاَل: »َجاَء ُماَلعيُب اأْلَسي َدييهٍة فـََعَرَض َعَلْيهي   -َصلهى اَّلله ُبي

 ُّ ْساَلَم، فََأََب َأْن ُيْسليَم، فـََقاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -اإْلي  َأقْـَبُل َهدييهَة ُمْشريٍك ".  " فَإييّني اَل   َصلهى اَّلله
ْئَت فََأاَن هَلُْم َجاٌر، فـَبَـَعَث إيلَْيهيْم بيَقْوٍم فييهيُم: اْلُمْنذيُر ْبنُ  َعْمٍرو َوُهَو الهذيي يـَُقاُل َلُه: اْلُمْعَتُق   قَاَل: فَابـَْعْث إيىَل َأْهلي جَنٍْد َمْن شي

، فَاْستَ  نهةي. َجاَش َعَلْيهيْم َعاميُر ْبُن الطَُّفْيلي َبني َعاميرٍ ليَيُموَت َأْو ُأْعتيَق عيْنَد اْلَمْوتي  فَأَبـَْوا َأْن يُطييُعوُه، َوأَبـَْوا َأْن خَيْفيُروا ُماَلعيَب اأْلَسي
بيْئري َمُعونََة فـََقتَـُلوُهْم إياله َعْمَرو ْبَن  فَاْسَتَجاَش َعَلْيهيْم َبني ُسَلْيٍم، فََأطَاُعوُه، فَأَتْـبَـَعُهْم بيَقرييٍب ميْن ميائَةي رَُجٍل رَاٍم، فََأْدرَُكوُهْم بي 

 أَُميهَة«.
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 2514]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

نهةي َقديَم َعَلى َرُسولي َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َكْعبي ْبني َماليٍك َوَغرْييهي ; »َأنه َعاميَر ْبَن َماليٍك الهذيي يُْدَعى ُماَلعيَب اأْلَسي  - 10130
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصله  -َوُهَو ُمْشريٌك، فـََعَرَض َعَلْيهي َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله ْساَلَم، َوقَاَل َرُسوُل اَّللهي  -ى اَّلله  -اإْلي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  " إييّني اَل َأقْـَبُل َهدييهَة ُمْشريٍك ".  َصلهى اَّلله
ْئَت فََأاَن هَلُْم َجاٌر، فـَبَـَعَث َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - فـََقاَل َعاميُر ْبُن َماليٍك: ابـَْعْث اَي َرُسوَل اَّللهي ميْن ُرُسليَك َمْن شي  -َصلهى اَّلله

ًنا يفي َأْهلي جَنٍْد، َفَسميَع ُبييْم َعاميُر ْبُن   -ْعتيَق ليَيُموَت َوُهَو الهذيي يـَُقاُل َلُه: أُ  -رَْهطًا فييهيُم اْلُمْنذيُر ْبُن َعْمٍرو السهاَعدييُّ  َعيـْ
، فَاْستَـْغَفَر هَلُْم ميْن َبني ُسَلْيٍم، فـَنَـَفُروا َمَعُه فـََقتَـَلُهْم بيبيْئري َمُعونََة َغرْيَ َعْمريو ْبني  ، َأَخَذُه َعاميُر ْبُن الطَُّفيْ الطَُّفْيلي لي أَُميهَة الضهْمرييّي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فََأْرَسَلُه، فـََلمها َقديَم َعَلى َرُسولي اَّللهي   ميْن بـَْينيهيْم، وََكاَن فييهيْم َعاميُر ْبُن فـَُهرْيََة.   -َصلهى اَّلله
نَي َدفـَُنوُه، يـَُقوُل ُعْرَوةُ  : َكانُوا يـََرْوَن اْلَماَلئيَكَة هيَي َدفـَنَـْتُه، فـََقاَل َحسهاُن  فـََزَعَم يلي ُعْرَوُة: أَنهُه قُتيَل يـَْوَمئيٍذ فـََلْم يُوَجْد َجَسُدُه حي

 :  يـَُعرّيُض َعَلى َعاميري ْبني الطَُّفْيلي
 َبني أُمّي اْلَبنينَي َأمَلْ يـَُرْعُكْم ... َوأَنـُْتْم ميْن َذَوائيبي َأْهلي جَنْدي 

يبي بـََراٍء ... ليَيْخفيَرُه َوَما َخطَ   أٌ َكَعْمدي َُتَكُُّم َعاميٍر ِبَي
ذيهي طَْعنَ                          ًة فـََقدهُه«،َفطََعَن رَبييَعُة ْبُن َعاميري ْبني َماليٍك َعاميَر ْبَن الطَُّفْيلي يفي َخْفَرتيهي َعاميُر ْبُن َماليٍك يفي َفخي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  رجاله ثقات[ ]الداراني: مرسل  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق قَاَل: »َأقَاَم َرُسوُل اَّللهي  - 10132 بـَْعَد ُأُحٍد بَقييهَة َشوهاٍل َوَذا اْلَقْعَدةي َوَذا   -َصلهى اَّلله

َر َمُعونََة يفي َصَفٍر َعَلى رَْأسي َأْربـََعةي َأْشُهٍر ميْن ُأُحٍد، َفَكاَن ميْن َحدييثيهيْم  احلْيجهةي، َوَوىله تيْلَك احلْيجهُة َواْلُمَحرهُم، مثُه بـََعَث َأْصَحابَ  ُه بيئـْ
َعْمريو ْبني َحْزٍم،    َبْكري ْبني حُمَمهدي ْبني َكَما َحدهَثني إيْسَحاُق، َعني اْلُمغيريَةي ْبني َعْبدي الرهمْحَني ْبني احْلَاريثي ْبني هيَشاٍم، َوَعْبُد اَّللهي ْبُن َأيبي 
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نهةي عَ  ، قَاُلوا: َقديَم أَبُو بـََراٍء َعاميُر ْبُن َماليكي ْبني َجْعَفٍر ُماَلعيُب اأْلَسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َلى َرُسولي اَّللهي َوَغرْيُُهْم ميْن َأْهلي اْلعيْلمي َصلهى اَّلله
ْساَلَم فـََلمْ  - ، َوقَاَل: اَي حُمَمهُد، َلْو بـََعْثَت رَُجاًل ميْن َأْصَحابيَك َيْدُعوُهْم   اْلَمدييَنَة فـََعَرَض َعَلْيهي اإْلي ْساَلمي ُعْد ميَن اإْلي ُيْسليْم، َومَلْ يـَبـْ

يُبوا َلَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إيىَل َأْمريَك، رََجْوُت َأْن َيْسَتجي ٍد، فـََقاَل أَبُو بـََراٍء: َأاَن هَلُْم إييّني َأْخَشى َأْهَل جنَْ  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َجاٌر، فَابـَْعثْـُهْم فـَْلَيْدُعوا النهاَس إيىَل َأْمريَك، فـَبَـَعَث َرُسوُل اَّللهي  اْلُمْنذيَر ْبَن َعْمٍرو َأَخا َبني َساعيَدَة ْبني   -َصلهى اَّلله

مهةي، َوَحَراُم ْبُن ميْلَحاَن َأُخو اخْلَْزرَجي اْلُمْعَتَق ليَيُموَت يفي أَ  ُهُم احْلَاريُث ْبُن الصّي نـْ َياريهيْم، مي َبني   ْربَعينَي رَُجاًل ميَن اْلُمْسليمينَي، ميْن خي
، َواَنفيُع ْبُن بَُدْيلي ْبني َوْرقَاَء اخلُْ  ، َوَعاميُر ْبُن فـَُهرْيََة َمْوىَل َأيبي َبْكٍر،  َعدييّي ْبني النهجهاري، َوُعْرَوُة ْبُن َأَْسَاَء ْبني الصهْلتي السَُّلمييُّ َزاعييُّ

ُر َأْرضي َبني َعا َر َمُعونََة، َوهيَي بيئـْ َياري اْلُمْسليمينَي، َفَساُروا َحَّته نـََزُلوا بيئـْ ميٍر، َوَحرهُة َبني ُسَلْيٍم، كياَل اْلبَـَلَدْيني  َوريَجاٌل ُمَسمهْوَن ميْن خي
َها َقرييٌب، َوهي  نـْ ْلَحاَن بيكيَتابي َرُسولي اَّللهي مي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َي ميْن َبني ُسَلْيٍم َأقْـَرُب، فـََلمها نـََزُلوا بـََعُثوا َحَراَم ْبَن مي إيىَل   -َصلهى اَّلله

، فـََلمها َأَتُهْم مَلْ يـَْنظُْر يفي كيَتابيهي َحَّته َغَدا َعَلى  الرهُجلي فـََقتَـَلُه، مثُه اْسَتْصَرَخ َبني َعاميٍر فَأَبـَْوا َأْن جيُييُبوُه إيىَل َما  َعاميري ْبني الطَُّفْيلي
َوارًا، فَاْسَتْصَرَخ َعَلْيهيْم قـََبائيلَ  يهَة َورَْعاًل َدَعاُهْم، َوقَاُلوا: َلْن َْنْفيَر َأاَب بـََراٍء، َوَقْد َعَقَد هَلُْم َعْقًدا َوجي َوذَْكَواَن،   ميْن َبني ُسَلْيٍم َعصي

وا َأْسَيافـَُهْم فـََقاتـَُلوا َحَّته قُتيُلوا َعْن  فََأَجابُوُه إيىَل َذليَك، َفَخَرُجوا َحَّته َغَشُوا اْلَقْوَم، فََأَحاُطوا ُبييْم يفي ريَحاهلييْم، فـََلمها رََأْوُهْم َأَخذُ 
ريهيْم، إياله َكْعَب ْبَن زَْيٍد َأَخا َبني دييَناري ْبني النه  َلى، فـََعاَش َحَّته قُتيَل يـَْوَم  آخي ُْم تـَرَُكوُه َوبيهي رََمٌق، فَاْرَتثه ميْن َبنْيي اْلَقتـْ جهاري، فَإينه

، وََكاَن يفي السهْرحي َعْمُرو ْبُن أَُميهَة الضهْمرييُّ، َورَُجٌل ميَن اأْلَْنَصاري َأُخو َبني َعْمريو ْبني عَ  ُهَما مبيَُصابي ْوٍف فـََلْم يـُْنبيئْـ اخْلَْنَدقي
ََذا الطهرْيي َلَشْأاًن، فََأقْـَباَل  ديَمائيهيْم َوإيَذا اخْلَْيُل الهيتي   لييَـْنظَُرا فَإيَذا اْلَقْوُم يفي إيْخَوانييَما، إياله الطهرْيُ حَتُوُم َعَلى اْلَعْسَكري، فـََقااَل: َواَّللهي إينه هلي

ُهْم َواقيَفٌة، فـََقاَل اأْلَنْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َصارييُّ ليَعْمريو ْبني أَُميهَة: َما تـََرى؟ قَاَل: َأَرى َأْن نـَْلَحَق بيَرُسولي اَّللهي  َأَصابـَتـْ   -َصلهى اَّلله
ي َعْن َمْوطيٍن قُتيَل فييهي اْلُمْنذي  َْرَغَب بينَـْفسي َُه اخْلرََبَ، فـََقاَل اأْلَْنَصارييُّ: َلكينّي َما ُكْنُت ألي  ْبُن َعْمٍرو، َوَما ُكْنُت ليَتْجَتزيَي َعْنُه  رُ فـَُنْخربي

ريًا، فـََلمها َأْخرَبَُهْم أَنهُه مينْ  ، َوَجزه   الرّيَجاُل، فـََقاَتَل اْلَقْوَم َحَّته قُتيَل، َوَأَخُذوا َعْمَرو ْبَن أَُميهَة َأسي ُمَضَر َأْطَلَقُه َعاميُر ْبُن الطَُّفْيلي
يَـَتُه، َوَأْعتَـَقُه َعنْ  ْلَقْرقـََرةي ميْن َصْدري قـُبَ اَنصي هي، َفَخَرَج َعْمُرو ْبُن أَُميهَة َحَّته إيَذا َكاَن ابي َا َعَلى أُمّي اَء َأَتُه رَُجاَلني ميْن َبني   رَقـََبٍة زََعَم َأنه

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -َعاميٍر، نـََزاَل يفي ظيلٍّ ُهَو فييهي، وََكاَن ليْلَعاميرييّينَي َعْقٌد ميْن َرُسولي اَّللهي  َواٌر، فـََلْم يـَْعَلْم بيهي َعْمُرو ْبُن   -ى اَّلله َوجي
نَي نـََزَل: مميهْن أَنـُْتَما؟ قَااَل: ميْن َبني َعاميٍر، فََأْمَهَلُهَما َحَّته اَنَما، فـَغَ  َقْد  َدا َعَلْيهيَما فـََقتَـَلُهَما، َوُهَو يـََرى أَنهُه أَُميهَة، َوَقْد َسَأهَلَُما حي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َأَصاَب ُبييَما ََثْرَُه ميْن َبني َعاميٍر ; ليَما َأَصابُوا ميْن َأْصَحابي َرُسولي اَّللهي  فـََلمها َقديَم َعْمُرو ْبُن أَُميهَة َعَلى  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َأْخرَبَُه اخْلَرَبَ، -َصلهى اَّلله " َلَقْد قـَتَـْلَت قَتييَلنْيي أَلُديينـهُهَما   َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -"، مثُه قَاَل َرُسوُل اَّللهي   ََذا َكاريًها ُمَتَخوّيفًا "، فـَبَـلَ   َصلهى اَّلله َغ َذليَك َأاَب بـََراٍء َفَشقه  " َهَذا َعَمُل َأيبي بـََراٍء، َقْد ُكْنُت هلي
يَب ميْن َأْصَحابي َرُسولي اَّللهي  ُه، َوَما ُأصي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعَلْيهي إيْخَفاُر َعاميٍر إيايه َواريهي، فـََقاَل َحسهاُن ْبُن ًَثبيٍت  -َصلهى اَّلله بيَسَببيهي َوجي

:حُيَرّيُض اْبَن َأيبي بـََراٍء َعَلى َعاميري ْبني   الطَُّفْيلي
 َبني أُمّي اْلَبنينَي َأمَلْ يـَُرْعُكْم ... َوأَنـُْتْم ميْن َذَوائيبي َأْهلي جَنْدي 

يبي بـََراٍء ... ليَيْخفيَرُه َوَما َخطَأٌ َكَعْمدي   َُتَكُُّم َعاميٍر ِبَي
َا َأْحَدْثَت يفي احْلُْدًَثني بـََعدي   ي َأاَل أَْبليْغ رَبييَعَة َذا اْلَمَساعيي ... مبي

ٌد َحَكُم ْبُن َسْعدي.   أَبُوَك أَبُو احْلُُروبي أَبُو بـََراٍء ... َوَخاُلَك َماجي
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ذيهي فََأْشَواُه، َووَ  ، فـََوَقَع يفي َفخي لرُّْمحي هي، فـََقاَل: َهَذا َعَمُل َأيبي َفَحَمَل رَبييَعُة ْبُن َعاميٍر َعَلى َعاميري ْبني الطَُّفْيلي َفطََعَنُه ابي   َقَع َعْن فـََرسي
َبُع بيهي، َوإيْن َأعيْش َفَسَأَرى رَْأييي فييَما أََتى إييَله«.   بـََراٍء، فَإيْن َأُمْت َفَدميي ليَعمّيي اَل يـُتـْ

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِإَلى اْبِن ِإْسَحاَق.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »اْحتَـَفَر َرُسوُل اَّللهي  - 10140  اخْلَْنَدَق َوَأْصَحابُُه َقْد َشدُّوا احلْيَجارََة َعَلى   -َصلهى اَّلله

، فـََلمها رََأى َذليَك َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بُُطونييْم ميَن اجْلُوعي اَل: " َهْل ُدليْلُتْم َعَلى َأَحٍد يُْطعيُمَنا َأَكَلًة؟ "، قَاَل  قَ   -َصلهى اَّلله
ْنُه، فََأْرَسَلتي اْمَرأَتُُه َأْن  رَُجٌل: نـََعْم، قَاَل: " َأمها اَل فـَتَـَقدهْم، َفُدلهَنا َعَلْيهي "، فَاْنطََلُقوا إيىَل رَُجٍل فَإيَذا ُهَو يفي اخْلَْندَ  يَبُه مي قي يـَُعاليُج َنصي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْئ فَإينه َرُسوَل اَّللهي جي  يبي َوأُمّيي َوَلُه َمْعَزٌة َوَمَعَها َجْديـَُها، فـََوَثَب  -َصلهى اَّلله َقْد َأَتاَن، َفَجاَء الرهُجُل َيْسَعى فـََقاَل: ِبَي
 ُّ َها، فـََقاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -إيلَيـْ َها   " اجْلَْديُ   َصلهى اَّلله يَنٍة هَلَا فـََعَجنَـتـْ ميْن َورَائيَنا " َفَذَبَح اجْلَْدَي، َوَعَمَدتي اْمَرأَتُُه إيىَل َطحي

َها إيىَل َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَخبَـَزْت َوَأْدرََكتي اْلقيْدَر َوثـََرَدْت َقْصَعتَـَها، فـََقرهبـَتـْ ُّ َوَأْصَحابيهي، فـََوَضَع ا  -َصلهى اَّلله َصلهى  -لنهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َها َحَّته َصَدُروا،  إيْصبَـَعُه فييَها، فـََقاَل: " بيْسمي اَّللهي، اللهُهمه اَبريْك فييَها، اللهُهمه اَبريْك فييَها، اطهعيُموا "، فََأَكُلوا  -اَّلله نـْ مي

َها إياله ثـُُلثـََها َوبَقيَي ثـُُلثَ  نـْ يُكْم، َفَذَهُبوا َومَلْ َيَُْكُلوا مي َنا نـَُغدّي َوَجاَء اَها، َفَسَرَح ُأولَئيَك اْلَعَشَرُة الهذييَن َكانُوا َمَعُه: َأني اْذَهُبوا َوَسرّيُحوا إيلَيـْ
َها َحَّته َشبيُعوا، مثُه قَاَم َوَدَعا ليَربهةي اْلبَـْيتي َوِشَََت َعَليْـ  ،  ُأولَئيَك اْلَعْشَرُة َمَكانَُه فََأَكُلوا مينـْ َها َوَعَلى َأْهليَها، مثُه َمَشْوا إيىَل اخْلَْنَدقي

 ُّ َها، فـََقاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل: " اْذَهُبوا بيَنا إيىَل َسْلَماَن "، َوإيَذا َصْخَرٌة َبنْيَ َيَدْيهي َقْد َضُعَف َعنـْ َْصَحابيهي  -َصلهى اَّلله  ألي
ُ َأْكرَبُ، ُقُصوُر الرُّومي َوَربّي  " َدُعويني فََأُكوَن َأوهَل َمْن َضَرَُبَا "، فـََقاَل: " بيْسمي اَّللهي " َفَضَرَُبَا فـََوقـََعْت فيْلَقُة ثـُُلثيَها، فـََقالَ  : " اَّلله

ُ َأْكرَبُ  ُقُصوُر فَاريَس َوَربّي اْلَكْعَبةي "، فـََقاَل عيْنَدَها اْلُمَنافيُقوَن: ََنُْن   اْلَكْعَبةي "، مثُه َضَرَب ُأْخَرى فـََوقـََعْت فيْلَقٌة، فـََقاَل: " اَّلله
                                                  ،» َنا[ َوُهَو يَعيُداَن ُقُصوَر فَاريَس َوالرُّومي َْنَدٍق َعَلى أَنـُْفسي                ِبي

، َوِرَجالُ  # ، َوُهَما ِثَقَتاِن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َوُنَعْيٍم اْلَعْنَبِريِ  ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  ُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َجاَء احْلَاريُث إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 10141 ْفَنا ََتَْر اْلَمدييَنةي، َوإياله   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: اَنصي

: ُيَشاويُرمُهَا، فـََقااَل: اَل  َمََلُُْتَا َعَلْيَك َخْياًل َوريَجااًل، فـََقاَل: " َحَّته َأْسَتْأميَر السُُّعوَد: َسْعَد ْبَن عُ  َباَدَة، َوَسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ " يـَْعني
؟! فَـ  ْساَلمي إْلي ُ ابي َنا يفي اجْلَاهيلييهةي، َفَكْيَف َوَقْد َجاَء اَّلله   َرَجَع إيىَل احْلَاريثي فََأْخرَبَُه، فـََقاَل: َغَدْرَت ايَ َواَّللهي، َما ُأْعطييَنا الدهنييهَة ميْن أَنـُْفسي

 حُمَمهُد، قَاَل: فـََقاَل َحسهاُن:
ْنُكْم فَإينه حُمَمهًدا اَل يـَْغديرْ   اَي َحاري َمْن يـَْغديْر بيذيمهةي َجاريهي ... مي

ُبُت يفي ُأُصولي السهْخرَبي   إيْن تـَْغديُروا فَاْلَغْدُر ميْن َعاَداتيُكْم ... َواللُّْؤُم يـَنـْ
نَي َلقي  ْثُل الزَُّجاَجةي َصْدُعَها اَل جُيْرَبُ َوَأَمانَُة النـهْهدييّي حي  يتـَُها ... مي

 قَاَل: فـََقاَل احْلَاريُث: ُكفه َعنها اَي حُمَمهُد ليَساَن َحسهاَن، فـََلْو ُمزيَج بيهي َماُء اْلَبْحري َلُمزيَج«. 
.ُّ  َرَواُه اْلبَـزهاُر، َوالطهرَبَايني

ُّ إيىَل َرُسولي اَّللهي َوَلْفظُُه: َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »جَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَء احْلَاريُث اْلَغطََفايني فـََقاَل: اَي حُمَمهُد، َشاطيْراَن ََتَْر    -َصلهى اَّلله
َثَمَة،  اْلَمدييَنةي، فـََقاَل: " َحَّته َأْسَتْأميَر السُُّعوَد "، فـَبَـَعَث إيىَل َسْعدي ْبني ُمَعاٍذ، َوَسْعدي ْبني ُعَباَدَة، َوسَ  ، َوَسْعدي ْبني َخيـْ ْعدي ْبني الرهبييعي

َدٍة، َوإينه احلَْ  اريَث َسأََلُكْم ُتَشاطيُروُه ََتَْر  َوَسْعدي ْبني َمْسُعوٍد، فـََقاَل: " إييّني َقْد َعليْمُت َأنه اْلَعَرَب َقْد رََمْتُكْم َعْن قـَْوٍس َواحي
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َْمري اْلَمدييَنةي، فَإيْن َأَرْدمُتْ َأْن َتْدفـَعُ  َي ميَن السهَماءي فَالتهُسَلْيُم ألي  اَّللهي، َأْو وُه َعاَمُكْم َهَذا يفي َأْمريُكْم بـَْعُد؟ ". فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، ُأوحي
بـَْقاَء َعلَ  َا تُرييُد اإْلي ُهْم َعَلى َسَواٍء، َما يـََناُلوَن َعْن رَْأييَك َوَهَواَك؟ فـََرْأيـَُنا نـَتهبيُع َهَواَك َورَْأَيَك؟ فَإيْن ُكْنَت إيّنه تَـَنا َوإيايه َنا، فـََواَّللهي َلَقْد رَأَيـْ يـْ

َراًء َأْو قيًرى، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -مينها ََتَْرًة إياله شي " ُهَو َذا، َتْسَمُعوَن َما يـَُقوُلوَن؟ "، قَاُلوا: َغَدْرَت اَي   َصلهى اَّلله
ْنُكْم فَإينه حُمَمهًدا اَل يـَْغديرُ  ريَضى اَّللهي َعْنُه:  -ُد، فـََقاَل َحسهاُن ْبُن ًَثبيٍت  حُمَمه   اَي َحاري َمْن يـَْغديْر بيذيمهةي َجاريهي ... مي

نَي َلقييتـَُها ... َكْسُر الزَُّجاَجةي َصْدُعَها اَل جُيْرَبُ   َوَأَمانَُة اْلُمرّييّي حي
ُبُت يفي ُأُصولي السهْخرَبي«.إيْن تـَْغديُروا فَاْلغَ   ْدُر ميْن َعاَداتيُكْم ... َواللُّْؤُم يـَنـْ

 ]الداراني: فيه محمد بن عمرو وهو صدوق له أوهام[  َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر َوالطََّبَراِنيِ  ِفيِهَما ُمَحمَُّد ْبُن َعْمٍرو، َوَحِديُثُه َحَسٌن، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 10142 : "  -َصلهى اَّلله  يـَُقوُل يـَْوَم اخْلَْنَدقي

َنا  ُ َما اْهَتَديـَْنا ... َواَل ُصْمَنا َواَل َصلهيـْ  َواَّللهي َلْواَل اَّلله
َنا«.   فَأَْنزيَلْن َسكييَنًة َعَليـْ

 ]الداراني: إسناده صحيح[  زَّاُر، َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه اْلبَ  #
10144 -  ُّ ْصني َبني َحاريثََة، َفَجَعَل النهِبي ْصٌن َأْحَصَن ميْن حي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن رَافيعي ْبني َخدييٍج قَاَل: »مَلْ َيُكْن حي َصلهى اَّلله

لسهيْ  - َياَن َوالذهرَاريَي فييهي، َوقَاَل: إيْن َأملَه بيُكنه َأَحٌد فَاْلَمْعَن ابي بـْ  في ". النّيَساَء َوالصّي
 يفي َأْصلي احلْيْصني، مثُه َجَعَل يـَُقوُل َفَجاَءُهنه رَُجٌل ميْن َبني ثـَْعَلَبَة ْبني َسْعٍد يـَُقاُل َلُه: جَنَْداُن، َأَحُد َبني َحشهاٍش َعَلى فـََرٍس َحَّته َكانَ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُه َأْصَحاُب َرُسولي اَّللهي ليلنّيَساءي: اْنزيْلَن إييَله َخرْيٌ َلُكنه، َفَحرهْكَن السهْيَف فَأَْبَصرَ  فَابـَْتَدَر احلْيْصَن قـَْوٌم    -َصلهى اَّلله
ُه، َوَأَخَذ رَْأَسُه  َفَحَمَل َعَلْيهي فـََرَسُه فـََقتَـلَ فييهيْم رَُجٌل ميْن َبني َحاريثََة، يـَُقاُل َلُه: ظَُهرْيُ ْبُن رَافيٍع، فـََقاَل: اَي جَنَْداُن، ابـُْرْز َفرَبََز إيلَْيهي، 

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«   -َفَذَهَب بيهي إيىَل النهِبي  . -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْبني ُعَمَر: »أَْيَن َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 10149 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن اَنفيٍع قَاَل: قييَل الي ؟ قَاَل:   -َصلهى اَّلله ُيَصلّيي يـَْوَم اأْلَْحَزابي
ْعبي عيْنَد َخريبٍَة ُهَناَك، َوَلَقْد َأذيَن َرُسوُل اَّللهي  ، مثُه َأَمَريني   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َكاَن ُيَصلّيي يفي َبْطني الشّي َرافي ليلنهاسي ْنصي يفي االي

 َأْن َأْدُعَوُهْم َفَدَعْوُُتُْم«.
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َبييهي بيليَحاٍف، فَأَتَـ  - 10150 ه َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »بـََعَثني َخايلي ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن ألي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْيُت النهِبي   -َصلهى اَّلله
، فََأذيَن يلي َوقَاَل: " َمْن َلقييَت فـَُقْل هَلُْم: إينه َرُسوَل اَّللهي   خْلَْنَدقي ُتُه َوُهَو ابي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فَاْسَتْأَذنـْ ُعوا    -َصلهى اَّلله َيَُْمرُُكْم َأْن تـَْرجي

." 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - بـَْرٍد َشدييٍد، َفَخَرْجُت َوَلقييُت النهاَس فـَُقْلُت هَلُْم: إينه َرُسوَل اَّللهي  وََكاَن َذليَك يفي  ُعوا،    -َصلهى اَّلله َيَُْمرُُكْم َأْن تـَْرجي

ٌد«.  ُهُم اثـَْناني َأْو َواحي  قَاَل: َفاَل َواَّللهي َما َعَطَف َعلييه مينـْ
ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #  ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

لرتُّْسي َهَكَذا،   -يـَْعني اْبَن َأيبي َوقهاٍص  -َوَعْن َسْعٍد  - 10153 قَاَل: »َلمها َكاَن يـَْوُم اخْلَْنَدقي َورَُجٌل يـََترَتهُس، َجَعَل يـَُقوُل ابي
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هَ  ا َسْهًما ُمْدًمى، فـََوَضْعُتُه يفي َكبيدي  فـََوَضَعُه فـَْوَق أَْنفيهي، مثُه يـَُقوُل َهَكَذا، ُيْسفيُلُه بـَْعُد، قَاَل: فََأْهَوْيُت إيىَل كيَناَنيتي فََأْخَرْجُت مينـْ
، فـََلمها قَاَل َهَكَذا  يتُ   -ُيْسفيُل الرتَُّْس  -اْلَقْوسي  رََمْيُت َفَما َنسي

ُّ اَّللهي َوْقَع  َك َنِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلَقَدحي َعَلى َكَذا وََكَذا ميَن الرتُّْسي قَاَل: َوَسَقَط فـََقاَل بيريْجليهي َهَكَذا، َفَضحي َأْحَسُبُه   -َصلهى اَّلله
ُذُه   «. -قَاَل: َحَّته َبَدْت نـََواجي َ فـََعَل؟ قَاَل: ليفيْعلي الرهُجلي  قَاَل: قـُْلُت: ملي

َكَذا َوَكَذا ِبالتُّْرَسْيِن ُيَغطِ ي َجْبَهَتُه، َفَنَزَع َلُه َسْعٌد ِبَسْهٍم،   َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َكاَن َرُجٌل َمَعُه ُتْرَساِن، َوَكاَن َسْعٌد َراِمياا، َفَكاَن َيُقولُ  #
ا َرَفَع َرْأَسُه َرَماُه، َفَلْم ُيْخِط   .-َيْعِني: َجْبَهَتُه   -َهِذِه ِمْنُه َفَلمَّ

ِد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن اْْلَْسَوِد، َوُهَو ِثَقٌة. ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده جيد[   َواْلَباِقي ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُحَذيـَْفَة »َأنه النهاَس تـََفرهُقوا َعْن َرُسولي اَّللهي  - 10154 ، فـََلْم يـَْبَق َمَعُه إياله اثـَْنا   -َصلهى اَّلله َلَة اأْلَْحَزابي لَيـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعَشَر رَُجاًل، فََأَتيني َرُسوُل اَّللهي   ، ُقْم فَاْنطَليْق إيىَل َعْسَكري  َوَأاَن َجامثيٌ  -َصلهى اَّلله ، فـََقاَل: " اَي اْبَن اْلَيَماني  ميَن النـهْومي
 اأْلَْحَزابي فَاْنظُْر إيىَل َحاهلييْم ". 

حْلَقّي َما ُقْمُت َلَك إياله َحَياًء ميَن اْلرَبْدي قَاَل: " اْنطَليْق ايَ  ، َفاَل ِبََْس َعَلْيَك ميْن   اقـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َوالهذيي بـََعَثَك ابي ْبَن اْلَيَماني
َع يلي ".   بـَْرٍد َواَل َحرٍّ َحَّته تـَْرجي

ْئُت َحَّته َأْجلي فَاْنطََلْقُت َحَّته أَتـَْيُت َعْسَكَرُهْم فـََوَجْدُت َأاَب ُسْفَياَن يُوقيُد النهاَر يفي ُعْصَبٍة َحْوَلُه، َوَقْد تـََفرهقَ  َس  اأْلَْحَزاُب َعْنُه، َفجي
ْنُكْم بيَيدي  هي قَاَل: َفَضَرْبُت بيَيديي َعَلى  فييهيْم، َفَحسه أَبُو ُسْفَياَن أَنهُه َقْد َدَخَل فييهيْم ميْن َغرْييهيْم، فـََقاَل: ليَيْأُخْذ ُكلُّ رَُجٍل مي  َجلييسي

َهًة، مثُه ُقْمُت فَأَتـَْيُت   الهذيي َعْن ميَييني فََأَخْذُت بيَيديهي، مثُه َضَرْبُت بيَيديي َعَلى الهذيي َعنْ  َيَساريي فََأَخْذُت بيَيديهي، فـََلبيْثُت فييهيْم ُهنَـيـْ
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي َعَلْيهي   َوُهَو قَائيٌم ُيَصلّيي، فََأْوَمَأ إييَله َأْن َأْدنـَُو َفَدنـَْوُت َحَّته َأْرَسَل َعلييه ميَن الثـهْوبي الهذيي َكانَ  -َصلهى اَّلله

 .  ليُيْدفيَئني
؟ ". فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، ، اقْـُعْد؛ َما َخرَبُ النهاسي تـََفرهَق النهاُس َعْن َأيبي ُسْفَياَن فـََلْم   فـََلمها فـَرََغ ميْن َصاَلتيهي قَاَل: " اَي اْبَن اْلَيَماني

َنا، َوَلكينها نـَْرُجو ميَن اَّللهي َما اَل يـَْبَق إياله يفي ُعْصَبٍة يُوقيُد النهاَر، َوَقْد َصبه  ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َعَلْيهيْم ميَن اْلرَبْدي ميْثَل الهذيي َصبه َعَليـْ   اَّلله
 يـَْرُجوَن«.

َياِق. # ِحيِح ِلُحَذْيَفَة َحِديٌث ِبَغْيِر َهَذا السِ   ي: إسناده جيد[ ]الداران َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 10157 قَاَل يـَْوَم اأْلَْحَزابي َوَقْد مَجَُعوا َلُه مُجُوًعا   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َكثيريًَة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   : " اَل يـَْغُزوُكْم بـَْعَدَها أََبًدا، َوَلكيْن تـَْغُزوُهْم«.-َصلهى اَّلله
 [ ]الداراني: إسناده ضعيف  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

، فـََقاَل: ُمرّيي َحَّته نـَْنُصَر َرُسوَل اَّللهي  - 10158 َلَة اأْلَْحَزابي ُ   - َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »أََتتي الصهَبا الشهَماُل لَيـْ َصلهى اَّلله
، َفَكاَنتي الرّييُح الهيتي  -َعَلْيهي َوَسلهَم  للهْيلي َا َرُسوُل اَّللهي  فـََقاَلتي الشهَماُل: إينه احْلُرهَة اَل َتْسريي ابي َر ُبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُنصي   -َصلهى اَّلله

 الصهَبا«.
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك قَاَل: »َلمها رََجَع َرُسوُل اَّللهي   - 10163 ميْن طََلبي اأْلَْحَزابي فـَنَـَزَل اْلَمدييَنَة،   -َصلهى اَّلله
 َوَضَع أَلَْمَتُه َواْغَتَسَل َواْسَتْجَمَر«.
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 ]الداراني: إسناده صحيح[  اٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثقَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 10164 ، رََجَع فـَنَـزََع أَلَْمَتُه  -َصلهى اَّلله َلمها رََجَع ميْن طََلبي اأْلَْحَزابي

 َواْغَتَسَل َواْسَتْجَمَر. 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُسوُل اَّللهي زَاَد ُدَحْيٌم يفي َحدييثيهي: قَاَل رَ  رْبييُل -َصلهى اَّلله فـََقاَل: َعذييُرَك ميْن   -َعَلْيهي السهاَلُم  -: " فـَنَـَزَل جي

َْمَة َوَما َوَضْعَناَها بـَْعُد ".   حُمَاريٍب، َأاَل َأرَاَك َقْد َوَضْعَت الَله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََوَثَب َرُسوُل اَّللهي  اَلَح   َفزيًعا، فـََعَزَم َعَلى النهاسي َأاله ُيَصلُّوا اْلَعْصَر إياله يفي َبني قـَُرْيظََة، -َصلهى اَّلله فـََلبيُسوا السّي

 َوَخَرُجوا فـََلْم َيَُْتوا َبني قـَُرْيظََة َحَّته َغَرَبتي الشهْمُس.
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َواْخَتَصَم النهاُس يفي َصاَلةي اْلَعْصري، فـََقاَل بـَْعُضُهْم: َصلُّوا فَإينه َرُسوَل اَّللهي  الصهاَلَة،  مَلْ يُريْد َأْن َترْتُُكوا  -َصلهى اَّلله

َا ََنُْن يفي َعزيميَةي َرسُ  َ َبني قـَُرْيظََة، َوإيّنه َنا َأْن اَل ُنَصلّيَي َحَّته ََنِْتي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ولي اَّللهي َوقَاَل بـَْعُضُهْم: َعَزَم َعَليـْ فـََلْيَس    -َصلهى اَّلله
َنا إيمْثٌ.   َعَليـْ

 َواْحتيَسااًب،  اْحتيَسااًب، َوطَائيَفٌة مَلْ ُيَصلُّوا َحَّته نـََزُلوا َبني قـَُرْيظََة بـَْعَد َما َغَرَبتي الشهْمُس َفَصلهْوَها إيميَاانً َفَصلهْت طَائيَفٌة اْلَعْصَر إيميَااًن وَ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََلْم يـَُعنّيْف َرُسوُل اَّللهي  َدًة ميَن الطهائيَفَتنْيي«. -َصلهى اَّلله  َواحي

ِحيِح َغْيَر َمْرُزوِق ْبِن َأِبي اْلُهَذْيِل َوُهَو ِثَقٌة. َرَواهُ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي رَافيٍع »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 10166 َاٍر َعرييٍّ يـَُقاُل َلُه: يـَْعُفوُر«.َغَدا إيىَل َبني قـَُرْيظََة َعَلى  -َصلهى اَّلله  محي

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
َهاٍب قَاَل: اْسُتْشهيَد يـَْوَم اخْلَْنَدقي ميَن اأْلَْنَصاري: أََنُس ْبُن ُمَعاذي ْبني َأْوسي ْبني َعْبدي َعْمرٍ  - 10170 َصاري و. َوميَن اأْلَنْ َعني اْبني شي

 مثُه ميْن َبني َسَلَمَة: ثـَْعَلَبُة ْبُن َعَنَمَة.
َم َحِديُث َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َواْلَقِريَناِن. # ِحيِح، َوَقْد َتَقدَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعْنُه   -َعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق قَاَل: َكاَنتي اخْلَْنَدُق يفي َشوهاٍل َسَنَة ََخٍْس، َوفييَها َماَت َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ  - 10171 َي اَّلله  .-َرضي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َناني ْبني َوبـَْرَة قَا - 10172 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َل: »ُكنها َمَع َرُسولي اَّللهي َعْن سي يعي  -َصلهى اَّلله َغْزَوةي َبني   -يفي َغْزَوةي اْلُمَرْيسي
َعارُُهْم: اَي َمْنُصوُر َأميْت َأميْت«.  -اْلُمْصطَليقي   َفَكاَن شي

 ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِإْسَناُد اْلَكِبيِر َحَسٌن. #
ُم ْبُن ُعَمَر ْبني قـََتاَدَة، َوَعْبُد اَّللهي ْبُن َأيبي َبْكٍر، َوحمَُ  - 10173 بهاَن، مهُد بْ َوَعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق قَاَل: َحدهَثني َعاصي ُن حَيََْي ْبني حي

، قَاَل: »بـََلَغ َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُكلٌّ َقْد َحدهَثني بيبَـْعضي َحدييثي َبني اْلُمْصطَليقي َأنه َبني اْلُمْصطَليقي جَيَْمُعوَن  -َصلهى اَّلله
َراٍر أَبُو ُجَوْيرييََة بيْنتي احْلَاريثي َزْوجي َرُسولي اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َلُه، قَائيُدُهُم احْلَاريُث ْبُن َأيبي ضي  . -َصلهى اَّلله

َع ُبييْم َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسله  -فـََلمها َسَي َيةي   -َم َصلهى اَّلله يعي ميْن اَنحي َخَرَج إيلَْيهيْم َحَّته َلقييَـُهْم َعَلى َماٍء هَلُْم، يـَُقاُل َلُه: اْلُمَرْيسي
، َوقـََتَل احْلَاريَث ْبَن  ُ َبني اْلُمْصطَليقي ، فـَتَـَزاَحَف النهاُس َواقْـتَـتَـُلوا، فـََهَزَم اَّلله لي َراٍر َأاَب ُجَويْ َقدييٍد إيىَل السهاحي رييََة، َوقـََتَل َمْن  َأيبي ضي

ُهْم، َونـَفهَل َرُسوُل اَّللهي  نـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قـََتَل مي َناَءُهْم َونيَساَءُهْم. -َصلهى اَّلله  أَبـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وََكاَن َرُسوُل اَّللهي  ًيا َكثيريًا َقسهَمُه َبنْيَ اْلُمْسليمي  -َصلهى اَّلله ُهْم َسبـْ نـْ نَي، وََكاَن فييَما َأَصاَب يـَْوَمئيٍذ ميَن  َأَصاَب مي
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َراٍر َسيّيَدُة قـَْوميَها«.   النّيَساءي ُجَوْيرييَُة بيْنُت َأيبي ضي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

، َوَخَرَج يفي تيْلَك اْلَغْزَوةي بيَعائيَشَة  َوَعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق قَاَل: »َكاَنْت َغْزَوُة َبني ا - 10174 تٍّ ْلُمْصطَليقي يفي َشْعَباَن َسَنةي سي
ُ َعزه َوَجله  َمَعُه، َأقْـرََع َبنْيَ نيَسائيهي َفَخَرجَ   بـََراَءَُتَا«. َسْهُمَها، َويفي تيْلَك اْلَغْزَوةي قَاَل فييَها َأْهُل اإْليْفكي َما قَاُلوا، فَأَنـَْزَل اَّلله

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي أَنهُه قَاَل: »َخَرْجَنا َمَع َرُسولي اَّللهي  - 10177 َحَّته إيَذا ُكنها بـََعَسَفاَن قَاَل لََنا  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  ؟ ". -َصلهى اَّلله  : " إينه ُعُيوَن اْلُمْشريكينَي اْْلَن َعَلى َضْجَناَن، فَأَيُُّكْم يـَْعريُف َطرييَق َذاتي احْلَْنَظلي
ُ َعَلْيهي وَ  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ؟ " فـََقاَل رَُجٌل: َأاَن اَي  -َسلهَم َصلهى اَّلله نَي َأْمَسى: " َهْل ميْن رَُجٍل يـَْنزيُل فـََيْسَعى َبنْيَ َيَديي الرّيَكابي حي

: " ارَْكْب "  - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  - َرُسوَل اَّللهي، فـَنَـَزْلُت، َفَجَعَلتي احلْيَجارَُة تـَْنُكُبُه، َوالشهَجُر يـَتَـَعلهُق بيثيَيابيهي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مثُه نـََزَل آَخُر، َفَجَعَلتي احلْيَجارَُة ]تـَْنُكُبُه[ َوالشهَجُر يـَتَـَعلهُق بيثيَيابيهي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   : " ارَْكْب ". -َصلهى اَّلله

ْرانَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يفي ثَنييهٍة، يـَُقاُل هَلَا: احْلَْنَظُل، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   مثُه َوقـَْعَنا َعَلى الطهرييقي َحَّته سي : " َما َمَثُل َهذيهي  -َصلهى اَّلله
طه  . { َخطَااَيُكْم.نـَْغفيْر َلُكْم ٌة الثهاَلثَةي إياله َكَمَثلي اْلَبابي الهذيي َدَخَل فييهي بـَُنو إيْسَرائييَل } .. اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجهًدا َوُقوُلوا حي

َلَة َهذيهي الثهنييهَة إياله ُغفيَر َلُه ". 58]البقرة:   [ اَل جَيُوُز َأَحٌد اللهيـْ
ري اْلَقْومي قَاَل: فَ  َر َمْن َجاَز قـََتاَدُة ْبُن النـُّْعَماني يفي آخي اُس يـُرْكيُب بـَْعُضُهْم َجَعَل النه َفَجَعَل النهاُس ُيْسريُعوَن َوجَيُوُزوَن، وََكاَن آخي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بـَْعًضا َحَّته َتاَلَحْقَنا قَاَل: فـَنَـَزَل َرُسوُل اَّللهي    َونـََزْلَنا«.  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إيْسَحاَق »َأنه الهذيي نـََزَل يفي اْلَقلييبي بيَسْهمي َرُسولي اَّللهي  َوَعْن حُمَمهدي ْبني  - 10179 يـَْوَم احْلَُديْبيَيةي   -َصلهى اَّلله
َيُة ْبُن ُجْنُدبي ْبني ُعَمرْيي ْبني َمْعَمري ْبني َحازيمي ْبني َعْمريو ْبني َواثيَلَة ْبني َسْهمي ْبني َمازيني ْبني  َساَلَماَن ْبني َأْسَلَم ْبني َأْفَصى ْبني َحاريثََة، اَنجي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوُهَو َسائيُق بُْدني َرُسولي اَّللهي   «. -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

  َفذََكَر احْلَُدْيبيَيَة إيىَل َأْن قَاَل: إينه َرُسولَ  -أَنهُه قَاَل: »اُتهيُموا الرهْأَي َعَلى الدّييني  -يـَْعني اْبَن اخْلَطهابي  -َوَعْن ُعَمَر  - 10183
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  َنُه َوَبنْيَ َأْهلي َمكهَة، فـََقاَل: " اْكُتْب بيْسمي اَّللهي الرهمْحَني الره   -َصلهى اَّلله يمي " فـََقاُلوا: َلْو نـََرى  َكاَن َيْكُتُب بـَيـْ حي

َي َرُسوُل اَّللهي  َك اللهُهمه قَاَل: فـََرضي َسْي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َذليَك َصدهقْـَنا، َوَلكيني اْكُتْب َكَما ُكْنَت َتْكُتُب: ابي َوأَبـَْيُت، َحَّته   -َصلهى اَّلله
يُت َوََتََْب  :: اَي ُعَمُر، تـََرايني َقْد َرضي يُت«. قَاَل يلي  ؟ " قَاَل: فـََرضي

 . َياقي يحي بيَغرْيي َهَذا السّي  قـُْلُت: َحدييُث ُعَمَر يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َجله ثـََناُؤُه: }اَل أَ  - 10186 ُلُكْم َعَلْيهي{  »َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُمَغفهٍل قَاَل: إييّني َلميْن َأَحدي الرهْهطي الهذييَن ذََكَر اَّلله ُد َما َأمحْي جي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -[ قَاَل: إييّني َْلُخُذ بيبَـْعضي َأْغَصاني الشهَجَرةي الهيتي اَبيََع َرُسوُل اَّللهي 92]التوبة:   النهاَس حَتْتَـَها ُأظيلُُّه،   -َصلهى اَّلله

.»  قَاَل: فـََبايـَْعَناُه َعَلى َأْن اَل نَفيره
ِبيَع ْبَن َأَنٍس َقاَل: َعْن َأِبي اْلَعاِلَيِة َأْو َعْن غَ  # ٌد ِإَلَّ َأنَّ الرَّ ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   اني: إسناده صحيح[ ]الدار  ْيرِِه.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ّي  - 10188 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »َكاَنتي اهْلُْدنَُة َبنْيَ النهِبي نينَي«.  -َصلهى اَّلله حْلَُدْيبيَيةي َأْرَبَع سي  َوَبنْيَ َأْهلي َمكهَة ابي
 الداراني: إسناده حسن[ ]  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َهاٍب قَاَل: »َلمها َأَمَر َرُسوُل اَّللهي  - 10189 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني شي ُعْمَرَة اْلَقَضاءي َأَمَر َأْصَحابَُه فـََقاَل: "   -َصلهى اَّلله
َُتُْم، وََكاَن َيكييُدُهمْ  ، َواْسَعْوا يفي الطهَوافي " ليرَيَى اْلُمْشريكينَي َجْلَدُهْم َوقـُوه ُفوا َعني اْلَمَناكيبي َأْهُل   ليُكلّي َما اْسَتطَاَع، فَاْنَكَفأَ  اْكشي

َياُن يـَْنظُُروَن إيىَل َرُسولي اَّللهي َمكهَة الرّيَجاُل َوالنّيَساُء َوالصّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بـْ ، َوَعْبُد اَّللهي  -َصلهى اَّلله ْلبَـْيتي َوَأْصَحابيهي َوُهْم َيُطوُفوَن ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْبُن َرَواَحَة يـَْرجتَيُز َبنْيَ َيَدْي َرُسولي اَّللهي  لسه  -َصلهى اَّلله ًحا ابي ، يـَُقوُل. ُمتَـَوشّي  ْيفي

 َخلُّوا َبني اْلُكفهاري َعْن َسبييليهي ... َأاَن الشههييُد أَنهُه َرُسولُهُ 
َلى َعَلى َرُسوليهي   َقْد نـَزهَل الرهمْحَُن يفي تـَْنزييليهي ... يفي ُصُحٍف تـُتـْ

 يليهي فَاْليَـْوَم َنْضريبُُكْم َعَلى ََتْوييليهي ... َكَما َضَربـَْناُكْم َعَلى تـَْنزي 
 َضْراًب يُزييُل اهْلَاَم َعْن َمقييليهي ... َويُْذهيُل اخْلَلييَل َعْن َخلييليهي 

َيَة َأْن يـَْنظُُروا إيىَل َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوتـََغيهَب ريَجاٌل ميْن َأْشَرافي اْلُمْشريكينَي َكَراهي َغْيظًا َوَحنَـًقا َونـََفاَسًة  -َصلهى اَّلله
ي َمكهَة، َفَكريَه َرُسوُل اَّللهي وَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َحَسًدا، َخَرُجوا إيىَل نـََواحي  ُنُسَكُه َوَأقَاَم َثاَلًًث«. -َصلهى اَّلله
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َع َرُسوَل اَّللهي  - 10193 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ]َنْصري ْبني[ َدْهٍر اأْلَْسَلمييّي »أَنهُه َسَي رييهي إيىَل َخْيرَبَ ليَعاميري    -َصلهى اَّلله يـَُقوُل يفي َمسي
، وََكاَن اْسَم اأْلَْكوَعي  ، َوُهَو َعمُّ َسَلَمَة ْبني َعْمريو ْبني اأْلَْكوَعي َناٌن: " اْنزيْل اَي اْبَن اأْلَْكوَعي َفُخْذ لََنا ميْن ُهنَـيهاتيَك ".  ْبني اأْلَْكوَعي  سي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: فـَنَـَزَل يـَْرجتَيُز بيَرُسولي اَّللهي   فـََقاَل: -َصلهى اَّلله
َنا  ُ َما اْهَتَديـَْنا ... َواَل َتَصدهقْـَنا َواَل َصلهيـْ  َواَّللهي َلْواَل اَّلله

َنا إيانه  َنًة أَبـَيـْ َنا ... َوإيْن َأرَاُدوا فيتـْ   إيَذا قـَْوٌم بـََغْوا َعَليـْ
َنا.  َنا ... َوثـَبّيتي اأْلَْقَداَم إيْن اَلقـَيـْ  فَأَْنزيَلْن َسكييَنًة َعَليـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ َوَزاَد: َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  # ِ، َلْو -  َصلَّى َّللاَّ ِ َيا َرُسوَل َّللاَّ ِ َيا َوَّللاَّ ُ "، َفَقاَل ُعَمُر: َوَجَبْت َوَّللاَّ : " َيْرَحُمَك َّللاَّ
ا.« َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت.  ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َأْمَتْعَتَنا ِبِه، َفُقِتَل َيْوَم َخْيَبَر َشِهيدا

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي طَْلَحَة قَاَل: »ُكْنُت رَدييَف َرُسولي اَّللهي  - 10195 ]فـََلْو قـُْلُت: إينه رُْكَبيتي َتََسُّ رُْكبَـَتُه[  -َصلهى اَّلله
ُهْم َحَّته إيَذا َكاَن عيْنَد السهَحري، َوَذَهَب ُذو الضهرْعي إيىَل َضْرعيهي، َوُذو الزهْر  عي إيىَل َزْرعيهي، َأَغاَر َعَلْيهيْم َوقَاَل: إيانه إيَذا نـََزْلَنا َفَسَكَت َعنـْ

 بيَساَحةي قـَْوٍم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذرييَن«.
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْعُت َوْقَع السهْيفي يفي َأْسَناني َمْرَحٍب. -ةي َخْيرَبَ وََكاَنْت يفي َغْزوَ   -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة  - 10207  قَاَلْت: َسَي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َيةي َمني اْسُتْشهيَد يـَْوَم َخْيرَبَ َمَع َرُسولي اَّللهي  - 10212 َهاٍب »يفي َتْسمي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني شي ميَن اأْلَْنَصاري مثُه   -َصلهى اَّلله
ُ َعلَ  -ميْن َبني َحاريثََة: حَمُْموُد ْبُن َمْسَلَمَة، َفذََكُروا َأنه َرُسوَل اَّللهي  قَاَل ليُمَحمهدي ْبني َمْسَلَمَة: َأُخوَك َلُه َأْجُر   -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

 َشهييَدْيني، َوَمْن َبني ُزرَْيٍق: َمْسُعوُد ْبُن َسْعدي ْبني قـَْيٍس«.
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ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده قوي إلى ابن شهاب[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َنسي ْبني َماليٍك »َأنه َرُسوَل اَّللهي َوَعْن أَ  - 10217 بـََعَث زَْيًدا َوَجْعَفًرا َوَعْبَد اَّللهي ْبَن َرَواَحَة، َفَدَفَع   -َصلهى اَّلله

 الرهايََة إيىَل زَْيٍد«. 
ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

10220 -   ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْرَوَة ْبني الزَُّبرْيي قَاَل: »بـََعَث النهِبي بـَْعثًا إيىَل ُمْؤَتَة يفي مُجَاَدى اأْلُوىَل ميْن َسَنةي   -َصلهى اَّلله
يَب زَْيدٌ  يَب َجْعَفٌر فـََعْبُد َثَاٍن، َواْستَـْعَمَل َعَلْيهيْم زَْيَد ْبَن َحاريثََة، فـََقاَل هَلُْم: " إيْن ُأصي ، فَإيْن ُأصي  َفَجْعَفُر ْبُن َأيبي طَاليٍب َعَلى النهاسي

 اَّللهي ْبُن َرَواَحَة َعَلى النهاسي ". 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ولي اَّللهي اَء َرسُ فـََتَجههَز النهاُس مثُه َُتَيـهُئوا ليْلُخُروجي َوُهْم َثاَلثَُة آاَلٍف فـََلمها َحَضَر ُخُروُجُهْم َودهَع النهاُس أَُمرَ  َصلهى اَّلله

 اْبَن َرَواَحَة؟ فـََقاَل: َواَّللهي َما يبي  َوَسلهُموا َعَلْيهيْم، فـََلمها ُودّيَع َعْبُد اَّللهي ْبُن َرَواَحَة َمَع َمْن ُودّيَع َبَكى، َفقييَل َلُه: َما يـُْبكييَك ايَ  -
نـَْيا َوَصَبابٌَة، َولَ  ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُحبُّ الدُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -كينّي َسَي ْنُكْم  -َصلهى اَّلله يـَْقَرأُ آيًَة ميْن كيَتابي اَّللهي َيْذُكُر فييَها النهاَر: }َوإيْن مي

يًّا{ ]مرمي:  لصهْدري 71إياله َواريُدَها َكاَن َعَلى رَبّيَك َحْتًما َمْقضي   بـَْعَد اْلُورُودي؟!؟. [ فـََلْسُت َأْدريي َكْيَف يلي ابي
َنا َصاحليينَي، فـََقاَل َعْبُد اَّللهي  ُ َوَدَفَع َعْنُكْم، َورَدهُكْم إيلَيـْ َبُكُم اَّلله  ْبُن َرَواَحَة: فـََقاَل هَلُُم اْلُمْسليُموَن: َصحي

 َلكينهني َأْسَأُل الرهمْحََن َمْغفيَرًة َوَضْربََة ... َذاتي فـَزٍْع تـَْقذيُف الزهبيَدا 
ُفُذ اأْلَْحَشاَء َواْلَكبيَدا  َْربٍَة تـَنـْ  َأْو طَْعَنًة بيَيَدْي َحرهاَن جُمْهيَزًة ... حبي

َدا ُ ميْن َغاٍز َوَقْد َرشي  َحَّته يـَُقوُلوا إيَذا َمرُّوا َعَلى َجَدثيي ... َأْرَشَدُه اَّلله
، فَأََتى َعْبُد اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - ْبُن َرَواَحَة َرُسوَل اَّللهي مثُه إينه اْلَقْوَم َُتَيـهُئوا ليْلُخُروجي ُ َما آَتَك   -َصلهى اَّلله ُعُه فـََقاَل: يـُثـَبّيُت اَّلله يـَُودّي

ُهمْ  ُروا إييّني تـََفرهْسُت فييَك اخْلَرْيَ اَنفيَلًة فيَراَسًة َخاَلَفتـْ ذيي َنَظُروا أَْنَت الرهُسوُل َفَمْن   يفي اله ميْن ُحْسٍن تـَْثبييَت ُموَسى َوَنْصًرا َكالهذيي ُنصي
ْنُه فـََقْد َأْزَرى بيهي اْلَقْدُر.   حُيَْرْم نـََوافيَلُه َواْلَوْجَه مي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مثُه َخَرَج اْلَقْوُم َوَخَرَج َرُسوُل اَّللهي  ُهْم، قَاَل َعْبُد اَّللهي ْبُن  ُيَشيّيُعُهْم َحَّته إيَذا َودهَعُهْم َواْنَصَرَف  -َصلهى اَّلله َعنـْ
، فـَبَـَلَغُهْم َأنه  َرَواَحَة: َخْلَف السهاَلمي َعَلى اْمريٍئ َودهْعُتُه يفي النهْخلي َغرْيَ ُمَودهٍع وََكَلْيلي مثُه َمَضْوا َحَّته نـََزُلو  ا َمَعاَن َمْن َأْرضي الشهامي

، َوَقدي اْجَتَمَعْت إيلَْيهي اْلُمْستَـْعريبَُة ميْن خلٍَْم َوُجَذاٍم َوبـَْلقينيَ هيَرْقَل َقْد نـََزَل يفي َمآَب ميْن َأْرضي ا َوَُبَْراَم  ْلبَـْلَقاءي يفي مياَئةي أَْلٍف ميَن الرُّومي
 َوبَلييٍّ يفي مياَئةي أَْلٍف، َعَلْيهيْم رَُجٌل يَليي َأْخَذ رَايَتيهيْم يـَُقاُل َلُه: َماليُك ْبُن زَانََة. 

َلَتنْيي يـَْنظُُروَن يفي َأْمريهيْم، َوقَاُلوا: َنْكُتُب إيىَل َرُسولي اَّللهي فـََلمها  ََعاَن لَيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -  بـََلَغ َذليَك اْلُمْسليمينَي قَاُموا مبي   -َصلهى اَّلله
ُُه بيَعَددي َعُدوّياَن، فَإيمها َأْن مَيُدهاَن، َوإيمها َأْن َيَُْمَراَن ِبيَ  َي َلُه.فـَُنْخربي  ْمريهي فـََنْمضي

، َواَّللهي إينه الهذيي َتْكَرُهوَن َللهذيي َخَرْجُتمْ  َلُه َتْطُلُبوَن الشهَهاَدَة، َوَما نـَُقاتيُل النهاَس  َفَشجهَع َعْبُد اَّللهي ْبُن َرَواَحَة النهاَس َوقَاَل: اَي قـَْومي
َا  َا هيَي إيْحَدى احْلُْسَننْيي: إيمها بيَعَدٍد َواَل قـُوهٍة َواَل َكثْـَرٍة، إيّنه ُ بيهي، فَاْنطَليُقوا فَإيّنه ََذا الدّييني الهذيي َأْكَرَمَنا اَّلله ظُُهوٌر، َوإيمها  نـَُقاتيُلُهْم ُبي

 َشَهاَدٌة. 
ُد اَّللهي ْبُن َأيبي َبْكٍر: أَنهُه َحدهَث َعْن زَْيدي ْبني َأْرَقَم،  قَاَل َعْبُد اَّللهي ْبُن َرَواَحَة يفي َمَقاميهيْم َذليَك، قَاَل اْبُن إيْسَحاَق َكَما َحدهَثني َعبْ 

ْجريهي، َفَخَرَج يفي َسْفَرتيهي تيْلَك ُمْردييفي َعَلى َحقييَبةي  َلًة إيذْ  قَاَل: ُكْنُت يَتييًما ليَعْبدي اَّللهي ْبني َرَواَحَة يفي حي َلتيهي، َوَواَّللهي إيانه لََنْسرُبُ لَيـْ   رَاحي
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ريََة َأْرَبٍع بـَْعَد احلََْساءي فـََلمها  ْعُتُه يـََتَمثهُل بيبَـْيتيهي َهَذا: إيَذا َأدهيـَْتني َومَحَْلَت رَْحليي َمسي لدُّرهةي َوقَاَل: َما  َسَي ْنُه َبَكْيُت، َفَخَفَقني ابي ْعُتُه مي َسَي
ُ الشهَهاَدَة، َوتـَرْ  َ الرهْحُل.َعَلْيَك اَي ُلَكُع َأْن يـَْرزَُقني اَّلله َع ميْن ُشْعَبيتي  جي

ُهْم مُجُوُع هيَرْقَل ميَن الرُّومي َواْلَعَربي بيَقْريَ  ٍة ميْن قـَُرى اْلبَـْلَقاءي يـَُقاُل هَلَا: َمَشاريُق، مثُه َوَمَضى النهاُس َحَّته إيَذا َكانُوا بيُتُخومي اْلبَـْلَقاءي َلقييَـتـْ
 النهاُس عيْنَدَها.  ليُموَن إيىَل قـَْريٍَة يـَُقاُل هَلَا: ُمْؤَتُة، فَاْلتَـَقىَداَن اْلُمْسليُموَن، َواَْنَاَز اْلُمسْ 

َقاُل  َوَعَلى َمْيَسَرُتييْم رَُجاًل ميَن اأْلَْنَصاري يُـ  َوتـََعبهَأ اْلُمْسليُموَن َفَجَعُلوا َعَلى َمْيَمَنتيهيْم رَُجاًل ميْن َبني ُعْذرََة يـَُقاُل َلُه: ُقْطَبُة ْبُن قـََتاَدَة،
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َلُه: ُعَباَدُة ْبُن َماليٍك، مثُه اْلتَـَقى النهاُس َواقْـتَـتَـُلوا، فـََقاَتَل زَْيُد ْبُن َحاريثََة بيَرايَةي َرُسولي اَّللهي  َحَّته َشاَط يفي  -َصلهى اَّلله

َا َحَّته  ، مثُه َأَخَذَها َجْعَفٌر فـََقاَتَل ُبي  إيَذا َأجْلََمُه اْلقيَتاُل، اقْـَتَحَم َعْن فـََرٍس َلُه َشْقَراَء فـََعَقَرَها، فـََقاَتَل اْلَقْوَم َحَّته قُتيَل. ريَماحي اْلَقْومي
 .» ْساَلمي  وََكاَن َجْعَفٌر َأوهَل رَُجٍل ميَن اْلُمْسليمينَي َعَقَر يفي اإْلي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِإَلى ُعْرَوَة. #  الداراني: إسناده صحيح إلى عروة، لكن الحديث ضعيف ْلرساله[ ] َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َ الهذيي َأْرَضَعني  - 10221 وََكاَن َأَحَد َبني ُمرهَة ْبني َعْوٍف، وََكاَن يفي تيْلَك   -َوَعْن َعبهادي ْبني َعْبدي اَّللهي ْبني الزَُّبرْيي قَاَل: »َحدهَثني َأيبي

نَي اقْـَتَحَم َعْن فـََرٍس َلُه َشْقَراَء، مثُه َعقَ  -اْلَغَزاةي َغْزَوةي ُمْؤَتَة  َرَها، مثُه قَاَتَل اْلَقْوَم قَاَل: َواَّللهي َلَكَأيّني أَْنظُُر إيىَل َجْعَفري ْبني َأيبي طَاليٍب حي
 قُتيَل. َحَّته 

هي َفَجَعلَ  َا َوُهَو َعَلى فـََرسي َدُّدي مثُه  فـََلمها قُتيَل َجْعَفٌر َأَخَذ َعْبُد اَّللهي ْبُن َرَواَحَة الرهايََة، مثُه تـََقدهَم ُبي  َيْستَـْنزيُل نـَْفَسُه، َوتـََردهَد بـَْعَض الرته
 قَاَل:

ي لَتَـْنزيلينهْه ... طَائيَعًة   َأْو لَُتْكَرهينههْ َأْقَسْمُت اَي نـَْفسي
 َما يلي َأرَاكي َتْكَرهينَي اجْلَنهْه ... إيْن َأْجَلَب النهاُس َوَشدُّوا الرهنههْ 

 َلطَاَلَما َقْد ُكْنتي ُمْطَمئينهْه ... َهْل أَْنتي إياله نُْطَفٌة يفي َشنههْ 
 َوقَاَل َعْبُد اَّللهي ْبُن َرَواَحَة: 

َاُم اْلَمْوتي َقْد َصلييتي اَي نـَْفُس إيْن اَل تـُْقَتلي   ي َفُموِتي ... َهَذا محي
 َوَما ََتَنـهْيتي فـََقْد َلقييتي ... إيْن تـَْفَعليي فيْعَلُهَما ُهدييتي 

ََذا ُصْلَبَك ; فَإينهَك َقدْ  ميَك َهذيهي َما َقْد َلقييَت،   َلقييمثُه نـََزَل فـََلمها نـََزَل َأَتُه اْبُن َعمٍّ َلُه بيَعْظٍم ميْن حَلٍْم، فـََقاَل: اْشُدْد ُبي َت يفي َأايه
، فـََقاَل: َوأَْنَت يفي الدُّ  َيةي النهاسي َع احْلَُطَمَة يفي اَنحي ْنُه َنَْشًة مثُه َسَي َفُه  فََأَخَذُه ميْن َيديهي فَانـْتَـَهَش مي نـَْيا؟ مثُه أَْلَقاُه ميْن َيديهي، مثُه َأَخَذ َسيـْ

 قُتيَل.  فـَتَـَقدهَم فـََقاَتَل َحَّته 
 ْم، قَاُلوا: أَْنَت، قَاَل: َما َأاَن بيَفاعيٍل.فََأَخَذ الرهايََة ًَثبيُت ْبُن َأقْـَرَم َأَحُد بـَْلَعْجاَلَن، َوقَاَل: اَي أَيُـَّها النهاُس اْصطَليُحوا َعَلى رَُجٍل ميْنكُ 

يُبوا، قَالَ فَاْصطََلَح النهاُس َعَلى َخاليدي ْبني اْلَولييدي، فـََلمها َأَخَذ الره    -َرُسوُل اَّللهي   ايََة َداَفَع اْلَقْوَم مثُه اَْنَاَز َحَّته اْنَصَرَف فـََلمها ُأصي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َا َحَّته قُتيَل َشهييًدا، مثُه َأَخَذَها َجْعَفٌر فـََقاَتَل ُبيَ -َصلهى اَّلله ا َحَّته قُتيَل َشهييًدا  : " َأَخَذ الرهايََة زَْيُد ْبُن َحاريثََة فـََقاَتَل ُبي

." 
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مثُه َصَمَت النهِبي َحَّته تـََغريهَْت ُوُجوُه اأْلَْنَصاري، َوظَنُّوا أَنهُه َكاَن يفي َعْبدي اَّللهي ْبني َرَواَحَة بـَْعُض َما   -َصلهى اَّلله

َا َحَّته قُتيَل َشهييًدا ".  َيْكَرُهونَُه قَاَل: " مثُه َأَخَذَها َعْبُد اَّللهي   ْبُن َرَواَحَة فـََقاَتَل ُبي
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َعَلى ُسُرٍر ميْن َذَهٍب، فـََرأَْيُت يفي َسرييري َعْبدي اَّللهي ْبني َرَواَحَة اْزويرَارًا َعْن   -فييَما يـََرى النهائيُم  -مثُه قَاَل: " َلَقْد رُفيُعوا إييَله يفي اجْلَنهةي 
بَـْيهي  َدُّدي َوَمَضى« ".َسرييَرْي َصاحي : َمَضَيا، َوتـََردهَد َعْبُد اَّللهي ْبُن َرَواَحَة بـَْعَض الرته  ، فـَُقْلُت: ِبيَ َهَذا؟ َفقييَل يلي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
10222 -  ُّ َهاٍب قَاَل: »مثُه بـََعَث النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني شي َجْيًشا إيىَل ُمْؤتََة، َوَأمهَر َعَلْيهيْم زَْيَد ْبَن َحاريثََة،   -َصلهى اَّلله

يَب َجْعَفٌر فـََعْبدُ  يَب زَْيٌد َفَجْعَفُر ْبُن َأيبي طَاليٍب َأميريُُهْم، فَإيْن ُأصي  اَّللهي ْبُن َرَواَحَة َأميريُُهْم.  فَإيْن ُأصي
َا مُجُوٌع ميْن َنَصاَرى اْلَعَربي َوالرُّو  ُْؤَتَة، َوُبي ه مبي َا تـَُنوُخ َوَُبَْراُم، فََأْغَلَق اْبُن َأيبي َسرْبََة  فَاْنطََلُقوا َحَّته َلَقُوا اْبَن َأيبي َسرْبََة اْلَغسهايني مي َوُبي

ٍم مثُه َخَرُجوا.  ُدوَن اْلُمْسليمينَي احلْيْصنَ   َثاَلثََة َأايه
َأَخَذُه َجْعَفٌر فـَُقتيَل، مثُه َأَخَذُه اْبُن َرَواَحَة  فَاْلتَـَقْوا َعَلى َزرٍْع َأْخَضَر فَاقْـتَـتَـُلوا قيَتااًل َشدييًدا، َوَأَخَذ اللّيَواَء زَْيُد ْبُن َحاريثََة فـَُقتيَل، مثُه 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بـَْعَد أَُمَراءي َرُسولي اَّللهي فـَُقتيَل، مثُه اْصطََلَح النهاُس  ، َوَأْظَهَر   -َصلهى اَّلله ُ اْلَعُدوه َعَلى َخاليدي ْبني اْلَولييدي فـََهَزَم اَّلله
 اْلُمْسليمينَي.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوبـََعثـَُهْم َرُسوُل اَّللهي   يفي مُجَاَدى اأْلُوىَل«. -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَوا #  ]الداراني: إسناده حسن[  ُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 10228 ، قَاَل: أَتـَْيُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن ذيي اجْلَْوَشني الضهَبايبيّي ْبني فـََرٍس  -َصلهى اَّلله بـَْعَد َأْن فـَرََغ ميْن َأْهلي َبْدٍر ابي
[ يـَُقاُل هَلَا:  َذُه، قَاَل: " اَل َحاَجَة يلي فييهي، َوإي ]يلي ْبني اْلَقْرَحاءي ليتَـتهخي ُتَك ابي ئـْ ْن َأَرْدَت َأْن َأقييُضَك  اْلَقْرَحاُء، فـَُقْلُت: اَي حُمَمهُد، َقْد جي

َا اْلُمْخَتارََة ميْن ُدُروعي َبْدٍر فـََعْلُت ".   ُبي
َقييَضُه اْليَـْوَم بيُغرهٍة،  قَاَل: " اَل َحاَجَة يلي فييهي " مثُه قَاَل: " اَي َذا اجْلَْوَشني َأاَل ُتْسليُم فـََتُكوَن ميْن َأوهلي َهَذا اأْلَْمري؟ "  قَاَل: َما ُكْنُت ألي

َ؟ " قَاَل: قـُْلُت: رَأَْيُت قـَْوَمَك َقْد َوليُعوا بيَك، قَاَل: " َكْيَف بـََلَغَك َعْن َمَصاريعيهي  َبْدٍر؟ "، قـُْلُت: َقْد  ْم بي فـَُقْلُت: اَل، قَاَل: " ملي
َها، قَاَل: " َلَعلهَك إيْن عي  ، قَاَل: " فََأانه َنْديي َلَك "، قـُْلُت: إيْن تـَْغليْب َعَلى اْلَكْعَبةي َوتـَْقطُنـْ  ْشَت تـََرى َذليَك ". بـََلَغني

َلمها َأْدبـَْرُت، قَاَل: " َأَما إينهُه ميْن َخرْيي فـُْرَساني َبني َعاميٍر " قَاَل:  مثُه قَاَل: " اَي ُفاَلُن، ُخْذ َحقييَبَة الرهُجلي فـََزوّيْدُه ميَن اْلَعْجَوةي " فَـ 
ْلَغْوري إيْذ َأقْـَبَل رَاكيٌب، فـَُقْلُت: َما فـََعَل النهاُس؟ قَاَل: َواَّللهي َقْد َغَلَب حمَُ  ْهليي ابي ُت:  مهٌد َعَلى اْلَكْعَبةي َوَقطَنَـَها، قـُلْ فـََواَّللهي إييّني ِبَي

 َهبيَلْتني أُمّيي، َوَلْو َأْسَلْمُت يـَْوَمئيٍذ مثُه َأْسأَلُُه احلْيريََة أَلَْقطََعنييَها«. 
10229 -   ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة: »فـََقاَل َلُه النهِبي بُوَك  : " َما مَيْنَـُعَك ميْن َذليَك؟ " قَاَل: رَأَْيُت قـَْوَمَك َقْد َكذه -َصلهى اَّلله

 وا َعَلْيَك مَلْ أَتهبيْعَك«. َوَأْخَرُجوَك َوقَاتـَُلوَك، فَأَْنظُُر َماَذا َتْصَنُع، فَإيْن َظَهْرَت َعَلْيهيْم آَمْنُت بيَك َواتـهبَـْعُتَك، َوإيْن َظَهرُ 
 قـُْلُت: َرَوى أَبُو َداُوَد بـَْعَضُه.

ِ ْبُن َأْحَمَد َوَأُبوُه، َوَلمْ  # ِحيِح.َرَواُه َعْبُد َّللاَّ ، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[   َيُسِق اْلَمْتَن، َوالطََّبَراِنيُّ
 َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه قَائيَل ُخَزاَعَة قَاَل:  - 10230

ْلَف أَبييَنا َوأَبييهي اأْلَتْـَلَدا  ٌد حُمَمهًدا ... حي  اللهُهمه إييّني اَنشي
ُ َنْصًرا اْعَتَدى ... َوادُْع عيَباَد اَّللهي َيَُْتوا َمَدَدا   اْنُصْر َهَداَك اَّلله

ِد ْبِن َعْمٍرو، َوَحدِ  # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  يُثُه َحَسٌن.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »مثُه َمَضى َرُسوُل اَّللهي  - 10234 َواْستَـْعَمَل َعَلى اْلَمدييَنةي َأاَب رُْهٍم ُكْلُثوَم ْبَن  -َصلهى اَّلله
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ميْن رََمَضاَن، َفَصاَم َرُسوُل اَّللهي  احْلَُصنْيي اْلغيَفارييه، َوَخَرَج ليَعْشٍر َمَضنْيَ  َوَصاَم النهاُس َمَعُه َحَّته إيَذا   -َصلهى اَّلله
ْلَكدييدي   َأْفَطَر. -َبنْيَ ُعْسَفاَن َوَأْمٍج  َماءٍ  -َكاَن ابي

َنَة َوُسَلْيٍم، وَ  يفي ُكلّي اْلَقَبائيلي ُعَدٌد َوإيْساَلٌم،  مثُه َمَضى َحَّته نـََزَل َمره الظهْهَراني يفي َعَشَرةي آاَلٍف ميَن اْلُمْسليمينَي، َوأَْلٍف ميْن ُمَزيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَأْوَعَب َمَع َرُسولي اَّللهي  ُروَن وَ  -َصلهى اَّلله ُهْم َأَحٌد.اْلُمَهاجي نـْ  اأْلَْنَصاُر مَلْ يـََتَخلهْف مي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََلمها نـََزَل َرُسوُل اَّللهي  ، َوَقْد َعميَيتي اأْلَْخَباُر َعَلى قـَُرْيٍش فـََلْم َيَُْتييْم َعْن َرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله  -َمره الظهْهَراني
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َزاٍم،  -َصلهى اَّلله َلةي أَبُو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب، َوَحكييُم ْبُن حي َوبَُدْيُل ْبُن  َخرَبٌ، َومَلْ َيْدُروا َما ُهَو فَاعيٌل، َخَرَج يفي تيْلَك اللهيـْ

 َوْرقَاَء يـََتَجسهُسوَن َويـَْنظُُروَن َهْل جيَيُدوَن َخرَبًا َأْو َيْسَمُعوَن بيهي؟.
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُن َعْبدي اْلُمطهليبي تـََلقهى َرُسوَل اَّللهي َوَقْد َكاَن اْلَعبهاُس بْ  ، َوَقْد َكاَن أَبُو ُسْفَياَن ْبُن   -َصلهى اَّلله يفي بـَْعضي الطهرييقي

، َوَعْبُد اَّللهي ْبُن َأيبي أَُميهَة ْبني اْلُمغيريَةي َقْد َلقيَيا َرُسولَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي  احْلَاريثي ْبني َعْبدي اْلُمطهليبي فييَما َبنْيَ اْلَمدييَنةي  -َصلهى اَّلله
ْهُرَك، قَاَل: " اَل  َوَمكهَة، َواْلَتَمَسا الدُُّخوَل َعَلْيهي َفَكلهَمْتُه أُمُّ َسَلَمَة فييهيَما، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللهي، اْبُن َعمّي  َك، َواْبُن َعمهتيَك َوصي

َكه َحاَجَة يلي  ْهريي فـَُهَو الهذيي قَاَل يلي مبي َكهَة، َوَأمها اْبُن َعمهيتي َوصي  َة َما قَاَل ".  ُبييَما، َأمها اْبُن َعمّيي فـََهَتَك عيْرضيي مبي
أْلَْرضي َحَّته َّنُوَت فـََلمها َخَرَج إيلَْيهيَما بيَذليَك َوَمَع َأيبي ُسْفَياَن ُبَنٌّ َلُه، فـََقاَل: َواَّللهي لََتْأَذنُنه يلي َأوْ   َْلُخَذنه بيَيدي ُبنَّي َهَذا مثُه لََنْذَهََبه ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعَطًشا َوُجوًعا، فـََلمها بـََلَغ َذليَك َرُسوَل اَّللهي   َرقه هَلَُما، مثُه َأذيَن هَلَُما َفَدَخاَل فََأْسَلَما.   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُل اَّللهي فـََلمها نـََزَل َرُسو  ، قَاَل اْلَعبهاُس: َواَصَباَح قـَُرْيٍش َواَّللهي لَئيْن َدَخَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله َرّي الظهْهَراني   -مبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُنوُه إينهُه هَلاََلُك قـَُريْ  -َصلهى اَّلله َوًة قـَْبَل َأْن َيْسَتْأمي َر الدهْهري. َمكهَة َعنـْ  ٍش ]إيىَل[ آخي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: َفَجَلْسُت َعَلى بـَْغَلةي َرُسولي اَّللهي  ْئُت اأْلَرَاَك، فـَُقْلُت َلَعلّيي   -َصلهى اَّلله َها َحَّته جي اْلبَـْيَضاءي، َفَخَرْجُت َعَليـْ

َب َلََبٍ َأْو َذا َحا ََكاني َرُسولي اَّللهي أَْلَقى بـَْعَض احْلَطهابَةي َأْو َصاحي ُُهْم مبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َجٍة َيَِْتي َمكهَة فـَُيْخربي فـََيْسَتْأميُنوُه   -َصلهى اَّلله
َوًة.  قـَْبَل َأْن َيْدُخَلَها ]َعَلْيهيْم[ َعنـْ

ْعتُ  َها َوأَْلَتميُس َما َخَرْجُت َلُه، إيْذ َسَي رُي َعَليـْ ، َوأَبُو ُسْفَياَن    قَاَل: فـََواَّللهي إييّني أَلَسي َكاَلَم َأيبي ُسْفَياَن، َوبَُدْيلي ْبني َوْرقَاَء َومُهَا َيرَتَاَجَعاني
َها احْلَْرُب. قَاَل: يـَُقولُ يـَُقوُل: َما رَأَْيُت َكاْليَـْومي َقطُّ نيريَااًن َواَل َعْسَكًرا. قَاَل: يـَُقوُل بَُدْيٌل: َهذيهي َواَّللهي نيريَاُن ُخَزاعَ   أَبُو  َة َحَشتـْ
،   ُه، فـَُقْلُت: اَي َأاَب َحْنظََلةَ ُسْفَياَن: ُخَزاَعُة َواَّللهي َأَذلُّ َوَأأْلَُم ميْن َأْن َتُكوَن َهذيهي نيريَاَنَا َوَعْسَكَرَها. قَاَل: فـََعَرْفُت َصْوتَ  فـََعَرَف َصْوِتي

؟ فـَُقْلُت: نـََعْم. فـََقاَل: َما َلَك فيَداكَ  ُ   -َأيبي َوأُمّيي؟ فـَُقْلُت: َوحْيََك اَي َأاَب ُسْفَياَن، َهَذا َرُسوُل اَّللهي  فـََقاَل: أَبُو اْلَفْضلي َصلهى اَّلله
 يفي النهاسي َواَصَباَح قـَُرْيٍش َواَّللهي!. -َعَلْيهي َوَسلهَم 

َ بيَك َرُسوَل اَّللهي قَاَل: َفَما احلْييَلُة فيَداَك َأيبي َوأُمّيي؟ قَاَل: قـُْلُت: لَئيْن ظَفيَر بيَك لََيْضريَبنه ُعنـَُقَك فَارَْكْب َمعيي َهذي  هي اْلبَـْغَلَة َحَّته آِتي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ُنُه َلَك.  -َصلهى اَّلله  فََأْسَتْأمي

َباُه، َوَحرهْكُت بيهي َفُكلهَما َمَرْرُت بيَناٍر ميْن نيريَاني اْلُمْسليمينَي قَاُلوا: َمْن َهَذا؟ فَإيذَ قَاَل: فـَرَكيَب َخْلفي  ا رََأْوا بـَْغَلَة َرُسولي ي، َورََجَع َصاحي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ُ َعَلْيهي  -قَاُلوا: َعمُّ َرُسولي اَّللهي   -َصلهى اَّلله  َعَلى بـَْغَلتيهي.  -َوَسلهَم َصلهى اَّلله

، فـََقاَل: َمْن َهَذا؟ َوقَاَم إييَله، فـََلمها رََأى َأاَب ُسْفَياَن َعَلى عَ  ُجزي اْلبَـْغَلةي قَاَل: أَبُو ُسْفَياَن َعُدوُّ  َحَّته َمَرْرُت بيَناري ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي
ْنَك بيَغرْيي َعْقٍد َواَل َعْهٍد، مثُه َخَرَج َيْشَتدُّ ََنَْو َرُسولي اَّللهي  اَّللهي؟! احْلَْمُد َّلليهي الهذيي َأْمَكَن اَّللهُ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مي َورََكَضتي   -َصلهى اَّلله
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َا َتْسبيُق الدهابهُة الرهُجَل اْلَبطييَء، فَاقْـَتَحْمُت َعني اْلبَـْغَلةي، َفَدَخْلُت َعَلى  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي اْلبَـْغَلُة َفَسبَـْقُتُه مبي   -َصلهى اَّلله
ْنُه بيَغرْيي َعْقٍد َواَل َعْهدٍ  ُ مي  َفَدْعني َفَْلَْضريْب ُعنـَُقُه، فـَُقْلُت: اَي  َوَدَخَل ُعَمُر، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َهَذا أَبُو ُسْفَياَن َقْد َأْمَكَن اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْرتُُه، مثُه َجَلْسُت إيىَل َرُسولي اَّللهي َرُسوَل اَّللهي، إييّني َأجَ  يهي  -َصلهى اَّلله هي[ فـَُقْلُت: اَل َواَّللهي اَل يـَُناجي ]فََأَخْذُت بيَرْأسي
. قَاَل: فـََلمها َأْكثـََر ُعَمُر يفي َشْأنيهي قـُْلُت: َمْهاًل اَي ُعَمُر، َأَما َواَّللهي  َلَة رَُجٌل ُدويني  َأْن َلْو َكاَن ميْن ريَجالي َبني َعدييّي ْبني َكْعٍب َما  اللهيـْ

اَلُمَك يـَْوَم َأْسَلْمَت َأَحبُّ إييَله ميْن  قـُْلَت َهَذا، َوَلكينهَك َعَرْفَت أَنهُه ميْن ريَجالي َبني َعْبدي َمَناٍف، فـََقاَل: َمْهاًل اَي َعبهاُس، َواَّللهي إَليسْ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْسَلَم، َوَما يبي إياله َأيّني َقْد َعَرْفُت َأنه إيْساَلَمَك َكاَن َأَحبه إيىَل َرُسولي اَّللهي  إيْساَلمي َأيبي َلوْ  ميْن إيْساَلمي  -َصلهى اَّلله

.  اخْلَطهابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ليَك اَي َعبهاُس، فَإيَذا َأْصَبْحَت فَْأتيني بيهي ". َفَذَهْبُت بيهي إيىَل  : " اْذَهْب بيهي إيىَل رَحْ -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -رَْحليي فـََباَت عيْنديي فـََلمها َأْصَبَح َغَدْوُت بيهي َعَلى َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي  -فـََلمها رَآُه َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله
يبي أَنْ  -لهَم َوسَ  ُ؟ ". قَاَل: ِبَي َت َوأُمّيي، َما َأْكَرَمَك َوَأْحَلَمَك  قَاَل: " َوحْيََك اَي َأاَب ُسْفَياَن َأمَلْ َيَْني َلَك َأْن َتْشَهَد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله

ًئا. َوَأْوَصَلَك ]َواَّللهي[، َلَقْد ظَنَـْنُت َأْن َلْو َكاَن َمَع اَّللهي َغرْيٌ َلقَ   ْد َأْغََن َعنّي َشيـْ
يبي أَْنَت َوأُ  مّيي، َما َأْحَلَمَك َوَأْكَرَمَك َوَأْوَصَلَك، قَاَل: " َوحْيََك اَي َأاَب ُسْفَياَن، َأمَلْ َيَْني َلَك َأْن تـَْعَلَم َأيّني َرُسوُل اَّللهي؟ ". قَاَل: ِبَي

َها َشْيٌء َحَّته  نـْ   اْْلَن.َهذيهي َواَّللهي َكاَن يفي النـهْفسي مي
ُ، َوَأنه حُمَمهًدا َرُسولُ   اَّللهي قـَْبَل َأْن ُيْضَرَب ُعنـُُقَك، قَاَل: َفَشهيَد قَاَل اْلَعبهاُس: َوحْيََك اَي َأاَب ُسْفَياَن، َأْسليْم َواْشَهْد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله

 َشَهاَدَة احْلَقّي َوَأْسَلَم.
ًئا، قَاَل: " نـََعْم َمْن َدَخَل َداَر َأيبي ُسْفَيانَ قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه   فـَُهَو   َأاَب ُسْفَياَن ]رََجٌل[ حيُيبُّ َهَذا اْلَفْخَر، فَاْجَعْل َلُه َشيـْ

َد فـَُهَو آميٌن ".  آميٌن، َوَمْن َأْغَلَق اَببَُه فـَُهَو آميٌن، َوَمْن َدَخلَ   اْلَمْسجي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َرُسوُل اَّللهي   فـََلمها َذَهَب لييَـْنَصريَف، قَالَ  يقي اْلَواديَي عيْنَد َحَطمي اجْلََبلي َحَّته  -َصلهى اَّلله : " اَي َعبهاُس، اْحبيْسُه مبيَضي

يقي اْلَواديي َحْيُث َأَمَريني رَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسوُل اَّللهي ََتُره بيهي ُجُنوُد اَّللهي َفرَيَاَها ". قَاَل: َفَخَرْجُت بيهي َحَّته َحَبْسُتُه مبيَضي   -َصلهى اَّلله
 َأْن َأْحبيَسُه. 

َا َفُكلهَما َمرهْت قَبييَلٌة قَاَل: َمْن َهُؤاَلءي اَي َعبهاُس؟ فـَيَـُقو  ُل: َبني ُسَلْيٍم، فـَيَـُقوُل: َما يلي َوليُسَلْيٍم.  قَاَل: َوَمرهْت بيهي اْلَقَبائيُل َعَلى رَااَيُتي
َنُة. فـَيَـُقوُل: َما يلي َوليُمَزيـَْنَة. َحَّته تـََعده قَاَل: مثُه  اَل ََتُرُّ   -يـَْعني َجاَوَزْت  -تي اْلَقَبائيُل  ََتُرُّ اْلَقبييَلُة فـَيَـُقوُل: َمْن َهُؤاَلءي؟ فََأُقوُل: ُمَزيـْ

  َوليَبني ُفاَلٍن.قَبييَلٌة إياله قَاَل: َمْن َهُؤاَلءي؟ فََأُقوُل بـَُنو ُفاَلٍن فـَيَـُقوُل: َما يلي 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َحَّته َمره َرُسوُل اَّللهي  ،   -َصلهى اَّلله َوى احْلََدقي ُهْم سي نـْ ُروَن َواأْلَْنَصاُر اَل يـَُرى مي يفي اخْلَْضَراءي ]َكتييَبٍة[ فييَها اْلُمَهاجي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َذا َرُسوُل اَّللهي  قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللهي! َمْن َهُؤاَلءي اَي َعبهاُس؟ قـُْلُت: هَ  رييَن َواأْلَْنَصاري قَاَل: َما   -َصلهى اَّلله يفي اْلُمَهاجي
يَك اْلَغَداَة َعظي  ، َلَقْد َأْصَبَح ُمْلُك اْبني َأخي َُؤاَلءي قيَبٌل َواَل طَاَقٌة، َواَّللهي اَي َأاَب اْلَفْضلي ََحٍد ُبي ُة.  يًما. قـُْلُت: اَي َأاَب سُ ألي َا النـُّبـُوه ْفَياَن إينه

 قَاَل: فَنيْعَم إيًذا. قـُْلُت: النهَجاُء إيىَل قـَْوميَك. 
ْعَلى َصْوتيهي: اَي ]َمْعَشَر[ قـَُرْيُش، َهَذا حُمَمهٌد َقْد َجاءَُكْم مبيَ    ا اَل قيَبَل َلُكْم بيهي، َفَمْن َدَخلَ قَاَل: َفَخَرَج َحَّته ]إيَذا[ َجاَءُهْم َصَرَخ ِبَي

َبَة فََأَخَذْت بيَشاريبيهي فـََقاَلْت: ا قْـتـُُلوا الدهَسَم اأْلَمْحََس، فَبيْئَس طَلييَعُة  َداَر َأيبي ُسْفَياَن فـَُهَو آميٌن، فـََقاَمْت إيلَْيهي اْمَرأَتُُه هيْنُد بيْنُت ُعتـْ
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ُكْم، فَإينههُ  َا اَل قيَبَل َلُكْم بيهي، َمْن َدَخَل َداَر َأيبي ُسْفَياَن فـَُهَو آميٌن، قَاُلوا:  قـَْوٍم، قَاَل: َوحْيَُكْم اَل تـَُغرهنهُكْم َهذيهي ميْن أَنـُْفسي  َقْد َجاَء مبي
َد فـَُهَو آميٌن. فَـ  هيْم َوإيىَل  تَـَفرهَق النهاُس إيىَل ُدوري َوحْيََك َوَما تـُْغني َعنها َداُرَك؟ قَاَل: َوَمْن َأْغَلَق اَببَُه فـَُهَو آميٌن، َوَمْن َدَخَل اْلَمْسجي

دي«.  اْلَمْسجي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: »َلمها َكاَن يـَْوُم فـَْتحي َمكهَة َأمهَن َرُسوُل اَّللهي  -يـَْعني اْبَن َأيبي َوقهاٍص  -َوَعْن َسْعٍد  - 10236   -َصلهى اَّلله
ْسَتاري  عيْكريَمُة ْبُن َأيبي َجْهٍل، َوَعْبُد اَّللهي ْبُن  اْلَكْعَبةي: النهاَس إياله َأْربـََعَة نـََفٍر َواْمَرأََتنْيي، َوقَاَل: " اقْـتـُُلوُهْم َوَلْو َوَجْدَُتُوُهْم ُمتَـَعلّيقينَي ِبَي

 َوَعْبُد اَّللهي ْبُن َسْعدي ْبني َأيبي َسْرٍح ".  َخَطٍل، َوَمقييُس ْبُن ُصَبابََة،
ْسَتاري اْلَكْعَبةي، فَاْستَـَبَق إيلَْيهي َسعييُد  ٍر، َفَسَبَق َسعييٌد َعمهارًا فََأمها َعْبُد اَّللهي ْبُن َخَطٍل فَُأْدريَك َوُهَو ُمتَـَعلّيٌق ِبَي ْبُن ُحَرْيٍث، َوَعمهاُر ْبُن اَيسي

 فـََقتَـَلُه. -وََكاَن َأَشبه الرهُجَلنْيي  -
. َوَأمها عيْكريَمُة فـَرَكيَب اْلَبْحَر فََأصَ  ٌف،َوَأمها َمقييُس ْبُن ُصَبابََة فََأْدرََكُه رَُجٌل ميَن السُّوقي يفي السُّوقي ُهْم َعاصي فـََقاَل َأْصَحاُب   ابـَتـْ

ًئا َهاُهَنا، فـََقاَل عيْكريَمُة:  ََتُكْم اَل تـُْغني َعْنُكْم َشيـْ َْهلي السهفييَنةي: َأْخليُصوا فَإينه آهلي ْخاَلُص،  السهفييَنةي ألي ني يفي اْلَبْحري إياله اإْلي لَئيْن مَلْ يـَُنجّي
يني يفي اْلرَبّي َغرْيُُه، اللهُهمه إينه  َدنههُ َما يـَُنجّي َتني مميها َأاَن فييهي آِتي حُمَمهًدا فََأَضُع َيديي يفي َيديهي َفََلَجي  َعُفوًّا   َلَك َعَليه َعْهًدا، إيْن أَْنَت َعافـَيـْ

ْختيَصاٍر  -َكريميًا، قَاَل: َفَجاَء فََأْسَلَم. َوذََكَر احْلَدييَث                            -قـُْلُت: َرَواُه أَبُو َداُوَد َوَغرْيُُه ابي
َصلهى   -َماُن فـََلمها َدَعا َرُسوُل اَّللهي أَبُو يـَْعَلى، َواْلبَـزهاُر َوزَاَد: فََأمها َعْبُد اَّللهي ْبُن َسْعدي ْبني َأيبي َسْرٍح ; فَإينهُه َأْحََن َعَلْيهي ُعثْ  َرَواهُ  # 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َعةي، َجاَء بيهي َحَّته َأْوقـََفُه َعلَ  -اَّلله ّي النهاَس ليْلبَـيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ى النهِبي فـََقاَل: اَي َرُسوَل، اَبييْع َعْبَد اَّللهي.   -َصلهى اَّلله
َصابيعيهي، مثُه َأقْـَبَل َفَحميَد  : " َأَما َكاَن فييُكْم رَُجٌل  اَّللهَ َوأَْثََن َعَلْيهي َوقَالَ فـََرَفَع رَْأَسُه يـَْنظُُر إيلَْيهي. ُكلُّ َذليَك َيَََْب، فـََبايـََعُه بـَْعَد َثاَلٍث ِبَي

ُلُه؟ ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َلْو َأْوَمْأَت إي  َعتيهي فـَيَـْقتـُ يٌد يـَْنظُُر إيْذ رَآيني َكَفْفُت َيديي َعْن بـَيـْ َبغيي  َرشي َنا بيَعْينيَك؟ قَاَل: " فَإينهُه اَل يـَنـْ لَيـْ
ٍّ َأْن َتُكوَن َلُه َخائيَنُة اأْلَْعنُيي   ]الداراني: إسناده حسن[   َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت.« ". ليَنِبي

ُ َمَع َأَحادييَث ََنْوي َهَذا.   قـُْلُت: َوَيَِْتي َحدييُث َسعييدي ْبني يـَْربُوٍع بـَْعُد إيْن َشاَء اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه َرُسوَل اَّللهي  -وََكاَن ُيَسمهى الصهْرَم  -َوَعْن َسعييدي ْبني يـَْربُوٍع  - 10242 قَاَل يـَْوَم فـَْتحي َمكهَة:    -َصلهى اَّلله

لٍّ َواَل َحَرٍم: احْلَُوْيريُث ْبُن نـَُفْيٍل، َوَمقييُس ْبُن ُصَبابََة، َوهياَلُل ْبُن  نـُُهْم يفي حي  َأيبي َسْرٍح َخَطٍل، َوَعْبُد اَّللهي ْبُن َسْعدي ْبني " َأْربـََعٌة اَل ُأَؤمّي
." 

اٌء، َوَأمها هياَلُل ْبُن َخَطٍل فـََقتَـَلُه الزَُّبرْيُ، َوَأمها فََأمها احْلَُوْيريُث فـََقتَـَلُه َعلييُّ ْبُن َأيبي طَاليٍب، َوَأمها َمقييُس ْبُن ُصَبابََة فـََقتَـَلُه اْبُن َعمٍّ َلُه حلَه 
ُ َعْنُه  -فََأْسَتْأَمَن َلُه ُعْثَماُن ْبُن َعفهاَن  َعْبُد اَّللهي ْبُن َسْعدي ْبني َأيبي َسْرحٍ  َي اَّلله نَـَتنْيي َكانـََتا   -َرضي وََكاَن َأَخاُه ميَن الرهَضاَعةي. َوقـَيـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ليَمقييٍس تـَُغنّيَياني ُبييَجاءي َرُسولي اَّللهي   أْلُْخَرى فََأْسَلَمْت«. فـَُقتيَلْت إيْحَدامُهَا، َوَأقْـبَـَلتي ا -َصلهى اَّلله
ْنُه َطَرفًا.   قـُْلُت: َرَوى أَبُو َداُوَد مي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  ]الداراني: إسناده جيد[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َلمها َقديَم َرُسوُل اَّللهي  - 10247 ه  -َصلهى اَّلله َمتيهي َفَكلهَم َسْعٌد النهِبي   -َمكهَة َكاَن قـَْيٌس يفي ُمَقدّي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  عي الهذيي ُهَو فييهي خَمَاَفَة َأْن يـُْقديَم َعَلى َشْيٍء َفَصَرَفُه َعْن َذليَك«.  -َصلهى اَّلله  َأْن َيْصريَفُه َعني اْلَمْوضي
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ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َدَخَل َرُسوُل اَّللهي  - 10254 تُّوَن   -َصلهى اَّلله يـَْوَم اْلَفْتحي َوَعَلى اْلَكْعَبةي َثاَلثُياَئٍة َوسي

َهاَصَنًما، َوَقْد شَ  نـْ يُبُه َفَجَعَل يـَْهويي بيهي إيىَل ُكلّي َصَنٍم مي ، َفَجاَء َوَمَعُه َقضي لرهَصاصي رُّ ليَوْجهيهي، َويـَُقوُل:   ده هَلُْم إيْبلييُس َأْقَداَمُهْم ابي فـََيخي
َها كُ   لّيَها«." َجاَء احْلَقُّ َوزََهَق اْلَباطيُل إينه اْلَباطيَل َكاَن زَُهوقًا ". َحَّته َمره َعَليـْ

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َشهيَد َمَع َرُسولي اَّللهي  - 10259 ُحَننْيٍ أَْلٌف ميْن َبني  يـَْوَم فـَْتحي َمكهَة َأْو  -َصلهى اَّلله

 ُسَلْيٍم«. 
ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحنْ  # ، َوَعْبِد َّللاَّ ِحيِح َغْيَر َيِزيَد النَّْحِويِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[   َبٍل َوِكََلُهَما ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُم ْبُن ُعَمَر ْبني قـََتاَدَة َعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني قَاَل اْبُن إيْسَحاَق:  - 10266 َجابيٍر، َعْن أَبييهي َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل:   َوَحدهَثني َعاصي
ُب الرهايَةي َعَلى مَجَليهي َذليَك َيْصَنُع َما َيْصَنُع، إيْذ َهَوى َلهُ  َنَما َذليَك الرهُجُل ميْن َهَوازيَن َصاحي َعلييُّ ْبُن َأيبي طَاليٍب، َورَُجٌل ميَن   »بـَيـْ

، َوَوَثَب اأْلَْنَصارييُّ َعَلى الرهُجلي َفَضَربَُه اأْلَْنَصاري يُرييَدانيهي، قَاَل: فـََيْأتييهي َعلييٌّ ميْن َخْلفيهي فـََيْضريُب ُعْرُقويبَي اجْلََملي فـَُيوَقُع َعَلى َعُجزيهي 
َعُة النهاسي ]ميْن َهزيميَتيهيْم[ َحَّته  َضْربًَة َأَطنه َقَدَمُه بينيْصفي    َساقيهي فَانـَْعَجَف َعْن رَْحليهي، َواْجتَـَلَد النهاُس، فـََواَّللهي َما رََجَعْت رَاجي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«.   ]َوَجُدوا[ اأْلََساَرى ُمَكتهفينَي عيْنَد َرُسولي اَّللهي، َصلهى اَّلله
نَي َكاَنتي اهْلَزيميَُة َكَلَدًة، وََكاَن َأَخا َصْفَواني ْبني أَُميهَة يـَْوَمئيٍذ ُمْشريًكا يفي َأمْحَُد، َوأَبُو يَـ  َرَواهُ  #  اْلُمدهةي الهيتي   ْعَلى َوزَاَد: »َوَصَرَخ حي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َضَرَب َلُه َرُسوُل اَّللهي  ْحُر اْليَـْوَم، فـََقاَل لَ -َصلهى اَّلله ُ فَاَك، فـََواَّللهي أَلَْن : َأاَل َبَطَل السّي ُه َصْفَواُن: اْسُكْت َفضه اَّلله
 يـَُربهني رَُجٌل ميْن قـَُرْيٍش َأَحبُّ إييَله ميْن َأْن يـَُربهني رَُجٌل ميْن َهَوازيَن«.

َماِع ِفي ِرَواَيةِ  # ِحيِح. َرَواُه اْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َوِفيِه اْبُن ِإْسَحاَق، َوَقْد َصرََّح ِبالسَّ  َأِبي َيْعَلى، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
 ]الداراني: إسناده صحيح[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: »تـََفرهَق النهاُس َعْن َرُسولي اَّللهي  - 10269 يـَْوَم ُحَننْيٍ، فـََلْم يـَْبَق َمَعُه إياله رَُجٌل  -َصلهى اَّلله
ٌذ بيعيَناني بـَْغَلةي َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يـَُقاُل َلُه: زَْيٌد، َوُهَو آخي ُ َعَلْيهي   -الشهْهَباءي، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُع النهاَس ". فـََناَدى زَْيٌد: اَي أَيُـَّها النهاُس، َهَذا َرُسوُل اَّللهي  : " َوحْيََك اْد -َوَسلهَم  َيْدُعوُكْم. فـََلْم جيَيْئ   -َصلهى اَّلله
ُ َعلَ  -َأَحٌد، فـََقاَل: " ادُْع اأْلَْنَصاَر ". فـََقاَل: اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصاري، َرُسوُل اَّللهي  َيْدُعوُكْم. فـََلْم جيَيْئ َأَحٌد،   -ْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّلله

، َهَذا َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََقاَل: " َوحْيََك ُخصه اأْلَْوَس َواخْلَْزرََج ". فـََناَدى: اَي َمْعَشَر اأْلَْوسي َواخْلَْزرَجي   -َصلهى اَّلله
َعًة ".  َيْدُعوُكْم. فـََلْم جيَيْئ َأَحٌد، فـََقاَل:  رييَن ; فَإينه يلي يفي َأْعَناقيهيْم بـَيـْ  " َوحْيََك ُخصه اْلُمَهاجي

ُهْم أَْلٌف َقْد َطَرُحوا اجْلُُفوَن َحَّته أَتـَْوا َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َفَحدهَثني بـَُرْيَدُة أَنهُه َأقْـَبَل مينـْ َّته َفَمَشْوا ُقُدًما حَ  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهيْم«.   فـََتَح اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 10270 «.  قَاَل يـَْوَم ُحَننْيٍ: " ُجزُّوُهمْ  -َصلهى اَّلله  َجزًّا ". َوَأْوَمَأ بيَيديهي إيىَل احْلَْلقي

 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني احْلَاريثي ْبني بََدٍل قَاَل: »َشهيْدُت َرُسوَل اَّللهي   - 10271 يـَْوَم ُحَننْيٍ، َواْنََزَم َأْصَحابُُه َأمْجَُعوَن   -َصلهى اَّلله
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، فـََرَمى َرُسوُل اَّللهي إي  ، َوَأاَب ُسْفَياَن ْبَن احْلَاريثي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اله اْلَعبهاَس ْبَن َعْبدي اْلُمطهليبي ُوُجوَهَنا بيَقْبَضٍة ميَن اأْلَْرضي   -َصلهى اَّلله
 ُهَو يفي آًَثرياَن«.فَاْنََزْمَنا، َفَما خُيَيهُل يلي َأنه ُكله َشَجَرٍة َواَل َحَجٍر إياله وَ 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف َلرساله[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َعْبدي الرهمْحَني اْلفيْهرييّي قَاَل: »ُكنها َمَع َرُسولي اَّللهي  - 10272 يفي َغْزَوةي ُحَننْيٍ يفي يـَْوٍم قَائيٍظ  -َصلهى اَّلله

ُتُه يفي ُفْسطَاطيهي، َفَسلهْمُت  َشدييدي احْلَرّي، فـَنَـَزْلَنا حَتَْت ظياَللي الشهَجري، فـََلمها زَاَلتي الشهْمُس لَبيْسُت أَلْ  ي، فَأَتـَيـْ ، َورَكيْبُت فـََرسي َميتي
؟ قَاَل: " فـََنادي بياَلاًل "، فـَثَاَر بياَلٌل ميْن  َعَلْيهي، فـََقاَل: " َوَعَلْيَك السهاَلُم َوَرمْحَُة اَّللهي َوبـَرََكاتُُه ". فـَُقْلُت: َحاَن الرهَواُح اَي َرُسوَل اَّللهي 

ي " ]فَ حَتْتي َشجَ  َأْخَرَج[ َسْرًجا َدفـهَتاُه ميْن َرٍة َكَأنه ظيلهُه ظيلُّ طَائيٍر، فـََقاَل: لَبـهْيَك َوَسْعَدْيَك، َوَأاَن فيَداُؤَك، فـََقاَل: " َأْسريْج يلي فـََرسي
 لييٍف، لَْيَس فييهي َأَشٌر َواَل َبَطٌر ". 

يـهتَـَنا َنا َعشي ُ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  فََأْسَرَج َلُه مثُه رَكيَب َوَمَضيـْ َلتَـَنا، فـََلمها َتَشامهتي اخْلَْياَلني َوىله اْلُمْسليُموَن ُمْدبيرييَن، َكَما قَاَل اَّلله  - َولَيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  هي فـَنَـ -َصلهى اَّلله  َزَل فََأَخَذ َكفًّا ميْن َحًصى.: " اَي عيَباَد اَّللهي، َأاَن َعْبُد اَّللهي َوَرُسولُُه ". َواقْـَتَحَم َعْن فـََرسي

ُ اْلُمْشريكينَي.  قَاَل: َفَحدهَثني َمْن ُهَو َأقْـَرُب إيلَْيهي مينّي أَنهُه َضَربَ   ُوُجوَهُهْم، َوقَاَل: " َشاَهتي اْلُوُجوُه ". فـََهَزَم اَّلله
َناُؤُهْم َأنه آاَبَءُهْم، قَاُلوا: َفَما بَقييَ  ْعَنا َصْلَصَلًة ميَن السهَماءي   قَاَل: َفَحدهَثني أَبـْ َناُه َوَفُمُه تـَُرااًب، َوَسَي مينها يـَْوَمئيٍذ َأَحٌد إياله اْمَتََلَْت َعيـْ

.»  إيىَل اأْلَْرضي َكإيْمَراري احْلَدييدي َعَلى الطهْستي
ْنُه إيىَل قـَْوليهي: " لَْيَس فييهي َأَشٌر َواَل َبَطٌر   ".قـُْلُت: َرَوى أَبُو َداُوَد مي

، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن زَْيدي ْبني َأْرَقَم قَاَل: »اْنََزَم النهاُس َعْن َرُسولي اَّللهي  - 10276 ُّ اَل  يـَْوَم ُحَننْيٍ فـََقاَل: " َأاَن   -َصلهى اَّلله النهِبي

 َكذيْب َأاَن اْبُن َعْبدي اْلُمطهليْب ".«
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: الحديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ   -َوَعْن َعْمريو ْبني دييَناٍر قَاَل: اَل َأْعَلُمُه إياله َعْن َجابيٍر: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 10277 قَاَل يـَْوَم ُحَننْيٍ: "   -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
 اْْلَن محَيَي اْلَوطييُس " مثُه قَاَل: " ُهزيُموا َوَربّي اْلَكْعَبةي« ". 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُهُم اْلُكفهاُر، فَ َوَعْن يَزييَد ْبني َعاميٍر  - 10278 َأَخَذ  السَُّوائييّي ; »أَنهُه قَاَل عيْنَد اْنكيَشاَفٍة اْنَكَشَفَها اْلُمْسليُموَن يـَْوَم ُحَننْيٍ فـََتبيَعتـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  ُعوا  -َصلهى اَّلله َا ُوُجوَهُهْم َوقَاَل: " اْرجي  َشاَهتي اْلُوُجوُه ".  قـَْبَضًة ميَن اأْلَْرضي فـََرَمى ُبي
نَـْيهي«.  َفَما مينها ميْن َأَحٍد يـَْلَقى َأَخاُه إياله َوُهَو َيْشُكو اْلَقَذى   َومَيَْسُح َعيـْ

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ًنا َمَع اْلُمْشريكينَي مثُه َأْسَلَم  -َوَعْن يَزييَد ْبني َعاميٍر السَُّوائييّي  - 10279 قَاَل: َسأَْلَناُه َعني الرُّْعبي الهذيي   -»وََكاَن َشهيَد ُحنَـيـْ

َا َطْسًتا َفطَ  ُ يفي قـُُلوُبييْم يـَْوَم ُحَننْيٍ َكْيَف َكاَن؟ فََأَخَذ َحَصاًة فـََرَمى ُبي ْثَل َهَذا«. أَْلَقاُه اَّلله  نه، قَاَل: ُكنها جنَيُد يفي َأْجَوافيَنا مي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

يّي قَاَل: َماليُك ْبُن َعْوفي ْبني َسْعدي ْبني رَبييَعَة ْبني  - 10286 يـَْربُوعي ْبني َواثيَلَة ْبني َدمْهَاَن ْبني َنْصري ْبني  َوَعْن حُمَمهدي ْبني َساَلٍم اجْلَُمحي
 ُمَعاوييََة ْبني َبْكري ْبني َهَوازيَن.
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ْقَداًما َكاَن َأوهُل ذيْكريهي َوَما ُشهيَر ميْن َباَلئيهي يـَْوَم اْلفيَجاري  ْوَمئيٍذ، َوُهَو  َمَع قـَْوميهي َكثـَُر َصنييُعُه يَـ  قَاَل اْبُن َساَلٍم: »وََكاَن َعْوٌف رَئييًسا مي
نَي َلقييَـُهْم َمَع َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعَلى َهَوازيَن حي َفَخاَلَفُه ُدرَْيُد ْبُن   َوَساَق َمَع النهاسي َأْمَواهَلُْم َوَذرَارييـهُهْم، -َصلهى اَّلله

مهةي فـََلجه َوَأََب، َفَصاُروا إيىَل َأْمريهي فـََلْم حَيَْمدُ  ُ الصّي ّي َصلهى اَّلله وا رَْأيَُه، وََكاَن يـَْوَمئيٍذ رَئييَسُهْم، فـََلمها رََأى َهزيميََة َأْصَحابيهي َقَصَد ََنَْو النهِبي
يَبُه زَْعٌم، فـََوافَاُه َمْرَثُد ْبُن َأيبي َمْرَثٍد اْلَغَنوييُّ، فَـ  ، ليُيصي ْقَدامي ُه َومَحََل فـََرَسُه حميَاًجا فـََلْم يـُْقديْم، مثُه  َقاتـَلَ َعَلْيهي َوَسلهَم، وََكاَن َشدييَد اإْلي

 َأرَاَدُه َوَصاَح بيهي فـََلْم يـُْقديْم، فـََقاَل.
ْثليَك حَيْميي َوَيكيرْ   َأْقديْم حَمَاُج إينهُه يـَْوٌم نُُكْر ... ميْثليي َعَلى مي

َهميرْ َوَيْطَعُن الطهْعَنَة تـَْفريي َوُتُيْر ... هَلَا ميَن اْلَبْطني جنَييعٌ    ُمنـْ
ْر ... إيَذا اْجَرأَلهْت زَُمٌر بـَْعَد زَُمرْ   َوثـَْعَلُب اْلَعاميَل فييَها ُمْنَكسي

يهَة فـََقاَل:  مثُه َشهيَد بـَْعَد َما َأْسَلَم اْلَقاديسي
َا اأْلََساويرَْه ... َواَل يـَُهولَنهَك رَُجٌل اَنديرَهْ   َأْقديْم حَمَاجي إينه

، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  مثُه اْنََزَم مينْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُحَننْيٍ َفَصاَر إيىَل الطهائيفي ُتُه مياَئًة ". َفَجاَء  -َصلهى اَّلله ُتُه َوَأْعطَيـْ : " َلْو َأَتيني أَلَمهنـْ
 .  فـََفَعَل بيهي َذليَك، َوَوجهَهُه َعَلى قيَتالي َأْهلي الطهائيفي

ُهَما   -َوقهاٍص إيىَل ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي  وََكَتَب َسْعُد ْبُن َأيبي  ُ َعنـْ َي اَّلله َيْسَتميدُُّه، َفَكَتَب إيلَْيهي: َتْسَتميدُّيني َوأَْنَت يفي َعَشَرةي   -َرضي
 . آاَلٍف، َوَمَعَك َماليُك ْبُن َعْوٍف، َوَحْنظََلُة ْبُن رَبييَعَة، َوُهَو الهذيي يـَُقاُل َلُه: َحْنظََلُة اْلَكاتيبُ 

: إينه َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل اْبُن َساَلٍم: َفَحدهَثني بـَْعُض قـَْوميهي أَنهُه قَاَل ليُعَمَر ْبني اخْلَطهابي َأْعطَايني يـََتأَلهُفني   -َصلهى اَّلله
ْساَلمي َأْجًرا، فَأَ  به َأْن آُخَذ َعَلى اإْلي ْساَلمي فـََلْم ُأحي َا َلَك َحقٌّ«. َعَلى اإْلي  اَن َأرُدَُّها قَاَل: إينهُه مَلْ يـُْعطيَكَها إياله َوُهَو يـََرى َأنه

، َوِكََلُهَما ِثَقٌة. # ِد ْبِن َسََلٍم اْلُجَمِحيِ  ، َعْن َخِليَفَة ْبِن َخيَّاٍط، َعْن ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلَعدهاءي ْبني َخاليدي ْبني َهْوَذَة، قَاَل: »قَاتـَْلَنا َرُسوَل اَّللهي  - 10290 ُ َومَلْ   -َصلهى اَّلله فـََلْم يـَْنُصْراَن اَّلله
 يُْظهيْراَن«.

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه َرُسوَل اَّللهي  َوَعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق  - 10298 َُننْيٍ، َوَسَأهَلُْم َعْن َماليكي ْبني  -َصلهى اَّلله قَاَل ليَوْفدي َهَوازيَن حبي

. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   لطهائيفي : " َماَذا فـََعَل َماليٌك؟ ". قَاَل: ُهَو ابي ُ َعَلْيهي وَ  -َعْوٍف النهْصرييّي ُوا َماليًكا أَنهُه  -َسلهَم َصلهى اَّلله : " َأْخربي
َ َماليٌك بيذَ  بيلي ". فَُأِتي ُتُه مياَئًة ميَن اإْلي ، وََكاَن َماليٌك  إيْن َيَْتيني ُمْسليًما َرَدْدُت إيلَْيهي َأْهَلُه َوَماَلُه، َوَأْعطَيـْ ليَك، َفَخَرَج إيلَْيهي ميَن الطهائيفي

هي َأنْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - يـَْعَلُموا َأنه َرُسوَل اَّللهي  َخاَف ثَقييًفا َعَلى نـَْفسي َلٍة َلُه   -َصلهى اَّلله َقْد قَاَل َلُه َما قَاَل، فـََيْحبيُسوُه، فََأَمَر بيَراحي
قَ  هي فـََلحي ، َفَخَرَج لَْياًل َفَجَلَس َعَلى فـََرسي َ بيهي ميَن الطهائيفي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - بيَرُسولي اَّللهي فـَُهيّيَئْت، َوَأَمَر بيَفَرٍس َلُه فَُأِتي   -َصلهى اَّلله

.» بيلي جلْيْعَرانَةي َأْو َمكهَة، فـََرده َعَلْيهي َأْهَلُه َوَماَلُه، َوَأْعطَاُه مياَئًة ميَن اإْلي  فََأْدرََكُه ابي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده معضل[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

: َأمْيَُن ْبُن ُعبَـْيٍد.  - 10300 َيةي َمني اْسُتْشهيَد يـَْوَم ُحَننْيٍ  َعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق يفي َتْسمي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ابن اسحاق[  ]الداراني: إسناده صحيح إلى َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َيةي َمني اْسُتْشهيَد َمَع َرُسولي اَّللهي  - 10304 َهاٍب يفي َتْسمي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني شي ميَن اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني   -َصلهى اَّلله
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َهاٍب.  ، َهَكَذا قَاَل اْبُن شي : ُمرهُة ْبُن ُسَراَقَة ْبني احْلَُبابي  اْلَعْجاَلني
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْشهيَد َمَع َرُسولي اَّللهي َواْستُ   يـَْوَم ُحَننْيٍ ميْن قـَُرْيٍش مثُه ميْن َبني َأَسٍد: يَزييُد ْبُن زَْمَعَة.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح إلى الزهري[  َوِرَجاُلُهَما ِإَلى الزُّْهِريِ  ِرَجاُل الصَّ
َيةي َمني اْسُتْشهيَد َمَع َرُسولي اَّللهي  - 10305 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني إيْسَحاَق يفي َتْسمي ميْن قـَُرْيٍش، مثُه ميْن َبني َأَسٍد:   -َصلهى اَّلله

 فـََقتَـَلُه.  -يـَُقاُل َلُه: اجْلََناُح  -َح بيهي فـََرٌس يَزييُد ْبُن زَْمَعَة ْبني اأْلَْسَودي ْبني اْلُمطهليبي مجََ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َواْسُتْشهيَد يـَْوَم ُحَننْيٍ َمَع َرُسولي اَّللهي   ميَن اأْلَْنَصاري: ُسَراَقُة ْبُن احْلَُبابي ْبني َعدييّي ْبني النهجهاري.    -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح إلى ابن اسحاق[  َوِإْسَناُدُهَما ِإَلى اْبِن ِإْسَحاَق ِثَقاٌت. #
َيةي َمني اْسُتْشهيَد يـَْوَم الطهائيفي ميَن  - 10307 َهاٍب يفي َتْسمي اأْلَْنَصاري: ًَثبيُت ْبُن ثـَْعَلَبَة، َوثـَْعَلَبُة الهذيي يـَُقاُل َلُه:  َوَعني اْبني شي

 اجْلَذُْع. 
 . َوميَن اأْلَْنَصاري مثُه ميْن َبني َعْمريو ْبني َعْوٍف، مثُه ميْن َبني ُمَعاوييََة: رُقـَْيُم ْبُن ًَثبيتي ْبني ثـَْعَلَبةَ 

، َوِرَجاُلُه رِ  # ِحيِح.َرَواُهَما الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده صحيح إلى الزهري[  َجاُل الصَّ
: ُجَلْيَحُة ْبُن َعْبدي اَّللهي ْبني حُمَاري  - 10309 َيةي َمني اْسُتْشهيَد يـَْوَم الطهائيفي بي ْبني َسْعدي  َوَعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق يفي َتْسمي بي ْبني اَنشي
 ْبني لَْيٍث. 

: رُقـَْيُم ْبُن ًَثبيتي ْبني ثـَْعَلَبَة ْبني ثـَْواَبَن ْبني ُمَعاوييََة. َوميْن قـَُرْيٍش مثُه ميْن َبني أُ َوميَن اأْلَْنَصاري مثُه مي  َميهَة ْبني َعْبدي َِشٍْس:  ْن َبني اأْلَْوسي
  َسعييُد ْبُن َسعييدي ْبني اْلَعاصيي.

، َوِرَجاُلَها ِثَقاٌت.  #  ]الداراني: إسناده صحيح إلى ابن اسحاق[   َرَواَها الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 10336 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُجْنَدبي ْبني َعْبدي اَّللهي، »َعني النهِبي أَنهُه بـََعَث رَْهطًا، َوبـََعَث َعَلْيهيْم َأاَب ُعبَـْيَدَة فـََلمها   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي  َذَهَب لييَـْنطَليَق َبَكى َصَبابًَة إيىَل َرُسولي  ، َفَجَلَس، فـَبَـَعَث َعَلْيهيْم َعْبَد اَّللهي ْبَن َجْحٍش َمَكانَُه،  -َصلهى اَّلله
ُلَغ َمَكاَن َكَذا وََكَذا، َوقَاَل: " اَل ُتْكريهَ  ريي  نه َأَحًدا مينْ وََكَتَب َلُه كيَتااًب َوَأَمَرُه َأْن اَل يـَْقَرَأ اْلكيَتاَب َحَّته يـَبـْ  َأْصَحابيَك َعَلى اْلَمسي
َُهُم اخْلَرَبَ، وَ  قـََرَأ َعَلْيهيُم اْلكيَتاَب، فـََرَجَع رَُجاَلني  َمَعَك ". فـََلمها قـََرَأ اْلكيَتاَب اْسرَتَْجَع، َوقَاَل: ََسٌْع َوطَاَعٌة َّلليهي َوليَرُسوليهي، َفَخربه

يّي فـََقتَـُلوُه. َومَلْ َيْدُروا َأنه َذليَك اْليَـْوَم ميْن رََجٍب َأْو مُجَاَدى، فـََقاَل اْلُمْشريُكوَن ليْلُمْسليمينَي:  َوَمَضى بَقييـهتـُُهْم، فـََلَقُوا اْبَن احلَْْضَرمي 
ُ َعزه َوَجله: }َيْسأَُلوَنَك َعني الشهْهري احْلََرامي قيَتاٍل فييهي  . فَأَنـَْزَل اَّلله [ اْْليََة. فـََقاَل بـَْعُضُهْم:  217ة: { ]البقر قـَتَـْلُتْم يفي الشهْهري احْلََرامي
ُ َعزه َوَجله: }إينه الهذييَن آَمُنوا َواله  ذييَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يفي َسبييلي اَّللهي ُأولَئيَك  إيْن مَلْ َيُكونُوا َأَصابُوا ويْزرًا، فـََلْيَس هَلُْم َأْجٌر فَأَنـَْزَل اَّلله

يٌم{ ]البقرة:  يـَْرُجوَن َرمْحََة اَّللهي َواَّللهُ   [«. 218 َغُفوٌر رَحي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

مي ْبني َعْمريو ْبني قـََتاَدَة، قَاَل: »َقديَم َعَلى َرُسولي اَّللهي  - 10338 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعاصي ْن  بـَْعَد ُأُحٍد نـََفٌر مي  -َصلهى اَّلله
ُهواَن يفي الدّييني، َويـُْقريُئواَن اْلُقْرآَن،  َعَضٍل َواْلَقارَةي، فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه فييَنا إيْساَلًما فَابـَْعْث َمَعَنا نـََفًرا ميْن َأْصَحابيَك يـَُفقّي 

، فـَبَـَعَث َرُسوُل اَّللهي   ْساَلمي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويـَُعلّيُمواَن َشَرائيَع اإْلي تهًة: َمْرَثَد ْبَن َأيبي َمْرَثٍد اْلَغَنوييه،   -َصلهى اَّلله نـََفًرا ميْن َأْصَحابيهي سي
«. قَاَل َفذََكَر اْلقيصهَة.  َحلييَف مَحَْزَة ْبني َعْبدي اْلُمطهليبي

، فـََقاُلوا: َواَّللهي اَل نـَْقَبُل َعْهًدا ميْن ُمْشريٍك َواَل َعْقًدا  قَاَل: َوَأمها َمْرَثُد ْبُن َأيبي َمْرَثٍد، َوَخاليُد ْبُن اْلُبَكرْيي  ُم ْبُن َأيبي اأْلَقْـَلحي ، َوَعاصي
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 أََبًدا، فـََقاتـَُلوُهْم َحَّته قـَتَـُلوُهْم.
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َهابٍ  - 10340 : َمْرَثُد ْبُن َأيبي َمْرَثٍد اْلَغَنوييُّ.   َوَعني اْبني شي يعي َيةي َمْن قُتيَل يـَْوَم الرهجي  يفي َتْسمي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح إلى الزهري[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

، قَاَل: قَاَل َعْبُد ا - 10345 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َّللهي ْبُن أُنـَْيٍس: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن حُمَمهدي ْبني َكْعٍب اْلُقَرظييّي : " َمْن -َصلهى اَّلله
، قَاَل: " َلْو رَأَيـَْتُه   يلي ميْن َخاليدي ْبني نـُبَـْيٍح؟ " رَُجٍل ميْن ُهَذْيٍل، َوُهَو يـَْوَمئيذٍ  بيُعَرنََة، قَاَل َعْبُد اَّللهي: قـُْلُت: َأاَن اَي َرُسوَل اَّللهي، انـَْعْتُه يلي

ًئا َقطُّ، َفَخَرْجُت َحَّته َلقييُتُه حبييَيالي ُعَرنََة قـَْبَل َأنْ  َتُه ". قـُْلُت: َوالهذيي َأْكَرَمَك َما هيْبُت َشيـْ بـْ َلقييُتُه فـَُرعيْبُت  َتغييَب الشهْمُس، فَـ  هي
ْنُه الهذيي قَاَل َرُسوُل اَّللهي   نَي رُعيْبُت مي ْنُه فـََعَرْفُت حي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مي فـََقاَل: َمني الرهُجُل؟ قـُْلُت: اَبٍغ َحاَجًة، فـََهْل ميْن   -َصلهى اَّلله
، قَاَل: َفَخَرْجُت يفي أَثَري  َ، مثُه حلَيْقُتُه َمبييٍت؟ قَاَل: نـََعْم، فَاحْلَْق يبي هي َفَصلهْيُت اْلَعْصَر رَْكَعَتنْيي َخفييَفَتنْيي، مثُه َخَرْجُت فََأْشَفْقُت َأْن يـََرايني

يُت اجْلََبَل وََكَمْنُت َحَّته إيَذا َذَهَب النهاُس َخَرْجُت َحَّته َقديْمُت َعَلى َرسُ  ، مثُه َغشي لسهْيفي ُ َعَلْيهي  َصله  -ولي اَّللهي َفَضَربـُْتُه ابي ى اَّلله
ُّ  -َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اْلَمدييَنَة فََأْخرَبْتُُه اخْلَرَبَ«. قَاَل حُمَمهُد ْبُن َكْعٍب: فََأْعطَاُه النهِبي َذيهي   -َصلهى اَّلله َْصَرًة، فـََقاَل: خَتَصهْر ُبي خمي

َا يـَْوَم اْلقيَياَمةي، َوَأَقلُّ  ُروَن. َحَّته تـَْلَقايني ُبي   النهاسي يـَْوَمئيٍذ اْلُمَتَخصّي
َعْت َعَلى َبْطنيهي وَُكفّينَ  َا فـَُوضي َ َعْبُد اَّللهي ْبُن أُنـَْيٍس َأَمَر ُبي َها َوُدفيَنْت َمَعُه.  قَاَل حُمَمهُد ْبُن َكْعٍب: فـََلمها تـُُويفّي  َعَليـْ

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  سناده صحيح[ ]الداراني: إ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  - 10355 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس »َأنه النهِبي ُهْم،   -َصلهى اَّلله نـْ بـََعَث َسرييهًة فـََغنيُموا َوفييهيْم رَُجٌل فـََقاَل: إييّني َلْسُت مي

َها  ْقتـَُها، َفَدُعويني أَْنظُُر إيلَيـْ ُهُم اْمَرَأًة فـََلحي نـْ ْقُت مي مثُه اْصنَـُعوا يبي َما َبَدا َلُكْم. فَأََتى اْمَرَأًة َطوييَلًة َأْدَماَء فـََقاَل هَلَا: َأْسليميي  َعشي
 .  ُحبَـْيُش قـَْبَل نـََفادي اْلَعْيشي

خْلََوانيقْ  ُتُكْم ابي َْلَبٍة َأْو أَْلَفيـْ ْقُتُكْم ... حبي  َأرَأَْيتي َلْو تَبيْعُتُكْم فـََلحي
ٌق ... َتَكلهَف إيْداَلَج السهَرى َواْلَوَدائيقْ َأَما َكاَن َحقًّا َأْن يَـ   ُنوَل َعاشي

 قَاَلْت: نـََعْم َفَديـُْتَك. 
  - َشْهَقًة َأْو َشْهَقَتنْيي مثُه َماَتْت، فـََلمها َقديُموا َعَلى َرُسولي اَّللهي   فـََقدهُموُه َفَضَربُوا ُعنـَُقُه، َفَجاَءتي اْلَمْرَأُة فـََوقـََعْت َعَلْيهي َفَشهيَقتْ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْخرَبُوُه اخْلَرَبَ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله يٌم« ". -َصلهى اَّلله  : " َأَما َكاَن فييُكْم رَُجٌل رَحي
 إسناده جيد[  ]الداراني:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ّي  - 10356 ُّ  -وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة   -َوَعْن عيَصاٍم اْلُمَزيني ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َكاَن النهِبي إيَذا بـََعَث َجْيًشا َأْو   -َصلهى اَّلله
اًن َفاَل تـَْقتـُُلوا َأَحًدا ". فـَبَـَعثـََنا النه  ْعُتْم ُمَؤذّي ًدا َأْو َسَي ُّ َسرييهًة يـَُقوُل هَلُْم: " إيَذا رَأَيـُْتْم َمْسجي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ِبي يفي َسرييهٍة   -َصلهى اَّلله

رُي ِبيَ  ْساَلَم، فـَُقْلَنا: َأُمْسليٌم أَْنَت؟، فَـ َوَأَمَراَن بيَذليَك، َفَخَرْجَنا َنسي َاَمَة، فََأْدرَْكَنا رَُجاًل َيُسوُق ظََعائيَن فـََعَرْضَنا َعَلْيهي اإْلي َقاَل:  ْرضي ُتي
ْساَلُم؟ فََأْخرَباَْنُه، فَإيَذا ُهَو اَل يـَْعريفُُه، قَاَل: إيْن مَلْ َأفْـَعْل َفَما أَنـُْتْم َصانيُعوَن؟ قـُْلنَ   ا: نـَْقتـُُلَك.َوَما اإْلي

ُتْم ُمْنظيرييه َحَّته ُأْدريَك الظهَعائيَن؟ فـَُقْلَنا: نـََعْم، َوََنُْن ُمْدريُكوُه، َفَخَرَج فَإيَذا اْمرَ  َها، فـََقاَل: َأْسليميي ُحبَـْيُش  قَاَل: َهْل أَنـْ َأٌة يفي َهْوَدجي
. فـََقاَلْت: ُأْسليُم َعْشًرا َوتيْسعً   ا َترْتَى. مثُه قَاَل:قـَْبَل اْنقيطَاعي اْلَعْيشي

خْلََوانيقي  َْلَبٍة َأْو َأْدرَْكُتُكْم ابي ُتُكْم فـََوَجْدُتُكْم ... حبي  أََتْذُكُر إيْذ طَالَبـْ
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ٌق ... َتَكلهَف إيْداَلَج السَُّرى َواْلَوَدائيقي   فـََلْم َيُك َحقًّا َأْن يـَُنوَل َعاشي
 ا ... أَثييِبي بيويدٍّ قـَْبَل إيْحَدى اْلَمَضائيقي َفاَل َذْنَب يلي إيْذ قـُْلُت إيْذ َأْهلَُنا َمعً 

حْلَبييبي اْلُمَفاريقي  َط النـهَوى ... َويـَْنَأى اأْلَميرُي ابي  أَثييِبي بيويدٍّ قـَْبَل َأْن ُيْشحي
ْمَناُه َفَضَربـَْنا ُعنـَُقُه، َونـََزَلتي اأْلُْخَرى ميْن َهْوَدجي   َها َفَجَثْت َعَلْيهي َحَّته َماَتْت«. مثُه َأَتاَن فـََقاَل: َشْأنُُكْم. فـََقده

 قـُْلُت: َرَوى أَبُو َداُوَد َطَرفًا ميْن َأوهليهي. 
، َواْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة قَاَل: »بـََعثـََنا َرُسوُل اَّللهي  - 10358 ُهْم  -َصلهى اَّلله نـْ يفي َسرييهٍة فـَُهزيْمَنا، فَاتـهَبَع َسْعٌد رَاكيًبا مي
َراٌك فََأاَنَخ«.فَاْلتَـَفَت إيلَْيهي فـََرَأى َساَقُه َخاريَجًة ميَن اْلَغْرزي، فـََرَماُه بيَسْهٍم، فـََرأَْيتُ  يُل َكأَنهُه شي   الدهَم َيسي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُّ َعْن َخاليدي ْبني َسعييدي ْبني اْلَعاصي َعْن أَبييهي َعْن َجدّيهي قَاَل: »َقديَمْت َبْكُر ْبُن َوائيٍل َمكهَة، فـََقاَل النه  - 10361 ُ   - ِبي َصلهى اَّلله

َيبي َبْكٍر: " اْئتيهيْم فَاْعريْض َعَلْيهيْم ". فََأَتُهْم، فـََقاَل: َمني اْلَقْوُم؟ فـََقاُلوا: بـَُنو ُذَهلي ْبني ثـَْعلَ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  َبَة، فـََقاَل: َلْسُت  ألي
ُكْم ُأرييُد، أَنـُْتُم اأْلَْذاَنُب، فـََقاَم إيلَْيهي َدْغَفلٌ  ٍم؟ قَاَل: اَل. قَاَل:  إيايه ، فـََقاَل: َمْن أَْنَت؟ قَاَل: رَُجٌل ميْن قـَُرْيٍش، قَاَل: َأميْن َبني َهاشي

 .  َفميْن َبني أَُميهَة؟ قَاَل: اَل. قَاَل: فَأَنـُْتْم ميَن اأْلَْذاَنبي
ْساَلَم، قَاُلوا: َحَّته جيَييَء َشْيُخَنا  مثُه َعاَد إيلَْيهيْم ًَثنيَيًة فـََقاَل: َمني اْلَقْوُم؟ فـََقاُلوا: بـَُنو ُذَهلي  َباَن، قَاَل: فـََعَرَض َعَلْيهيُم اإْلي ْبني َشيـْ

ٌد: َأْحَسُبُه قَاَل: اْلُمَثَنه ْبُن َخاريَجَة   -ُفاَلٌن  ُ َعْنُه   -فـََلمها َجاَء َشْيُخُهْم َعَرَض َعَلْيهيْم أَبُو َبْكٍر  -قَاَل َخاله َي اَّلله قَاَل: إينه  -َرضي
نَـُهْم ُعْداَن فـََنَظْراَن، فـََقاَل َلُه أَبُو نَـَنا َوبـَيـْ نَـَنا َوَبنْيَ اْلُفْرسي َحْراًب، فَإيَذا فـََرْغَنا مميها بـَيـْ ُتمُ  بـَيـْ وُهْم أَتـَتّيبيُعَنا َعَلى َأْمرياَن؟  َبْكٍر: َأرَأَْيَت إيْن َغَلبـْ

نَـُهْم ُعْداَن فـََنَظْراَن يفي مَ  نَـَنا َوبـَيـْ َنا، َوَلكيْن إيَذا فـََرْغَنا فييَما بـَيـْ  ا تـَُقوُل. قَاَل: اَل َنْشرَتيُط َلَك َهَذا َعَليـْ
َعارُُكْم.  فـََلمها اْلتَـَقْوا يـَْوَم ذيي قَاٍر ُهْم َواْلُفْرُس، قَاَل َشْيُخُهْم: َما اْسمُ   الرهُجلي الهذيي َدَعاُكْم إيىَل اَّللهي؟ قَاُلوا: حُمَمهٌد، قَاُلوا: ُهَو شي

، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُروا َعَلى اْلَقْومي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـَُنصي ُروا« ". -َصلهى اَّلله  : " يبي ُنصي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، ِرَجالُ  # ِد ْبِن ِعيَسى، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِحيِح َغْيَر َخَلَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُجَبرْيي ْبني نـَُفرْيٍ قَاَل: قَاَل اْبُن َحَواَلَة: »ُكنها عيْنَد َرُسولي اَّللهي  - 10364 َفَشَكْوا إيلَْيهي اْلَفْقَر   -َصلهى اَّلله
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َواْلُعْرَي َوقيلهَة الشهْيءي، فـََقاَل النهِبي ُروا فـََواَّللهي أَلَاَن ليَكثْـَرةي الشهْيءي َأْخَوُف َعَلْيُكْم ميْن قيلهتيهي،   : -َصلهى اَّلله " أَْبشي

اَئَة فـَيَ َواَّللهي اَل يـََزاُل َهَذا اأْلَْمُر فييُكْم   ْلَيَمني َحَّته يـُْعَطى الرهُجُل اْلمي ، َوُجْنٌد ابي ْلعيَراقي ، َوُجْنٌد ابي لشهامي ْسَخطَُها  َحَّته يـُْفَتَح َلُكْم ُجْنٌد ابي
." 

؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - قَاَل َعْبُد اَّللهي ْبُن َحَواَلَة: َوَمََّت َنْسَتطييُع الشهاَم َمَع الرُّومي َذاتي اْلُقُروني : " لَيَـْفَتُحَها  -َصلهى اَّلله
َها اْلبييَض ُقُمُصُهْم، اْلُمَحلهَقُة َأقْـَفاُؤُهْم، قييَ  نـْ ْنُكْم، َما  َلُكْم، َوَيْسَتْخليُفُكْم فييَها َحَّته َتَظله اْلعيَصابَُة مي اًما َعَلى الرَُّوجْييلي اأْلَُسْيويدي مي

«َأَمَرُهْم بيَشْيءٍ  بيلي ُتْم َأْحَقُر يفي َأْعُينيهيْم ميَن اْلقيْرَداني يفي َأْعَجازي اإْلي َا اْليَـْوَم ريَجااًل أَلَنـْ  ".   فـََعُلوُه، َوإينه ُبي
 َفذََكَر احْلَدييَث. 

ِحيِح َغْيَر َنْصِر ْبِن َعْلقَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َمَة َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
ه  - 10365 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُجَبرْيي ْبني نـَُفرْيٍ قَاَل: َكاَن َعْبُد اَّللهي ْبُن َوزهاٍح َقديميًا َلُه ُصْحَبٌة، يـَُقوُل »إينه النهِبي   -َصلهى اَّلله
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ُك َأْن يـَُؤمهَر َعَلْيهيُم الرَُّوجْييُل فـََيْجَتميُع إيلَْيهي قـَْوٌم، حُمَلهقَ   ٌة َأْقفييَـتـُُهْم، بييٌض ُقُمُصُهْم، َفَكاَن إيَذا َأَمَرُهْم بيَشْيٍء َحَضُروا ". قَاَل: " يُوشي
، فَاْجَتَمَع إيلَْيهي قـَْوٌم ميَن الدهَهاقينيي حمَُ  َ بـَْعَض اْلُمُدني اَن إيَذا  لهَقٌة َأْقفييَـتـُُهْم، بـَْيٌض ُقُمُصُهْم، َفكَ َفَشاَء رَبَُّك َأنه َعْبَد اَّللهي ْبَن َوزهاٍح َويلي

ُ َوَرُسولُُه«.   َأَمَرُهْم بيَشْيٍء َحَضُروا، فـَيَـُقوُل: َصَدَق اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعدييّي ْبني َحامتٍي قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 10366 ،    :-َصلهى اَّلله َ احلْيريَُة َكأَنـَْيابي اْلكياَلبي " ََتَثـهَلْت يلي
 َوإينهُكْم َستَـْفَتُحوَنَا ". 

َها َفَجا َلَة، فـََقاَل: " هيَي َلَك ". فََأْعَطْوُه إيايه َء َأُخوَها، فـََقاَل: أَتَبييُعَها؟ قَاَل:  فـََقاَم رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َهْب يلي بيْنَت بـَُقيـْ
َْلٍف. قَاُلوا َلُه: َلْو قـُْلَت ثَ نَـ  َْلفي ديْرَهٍم. قَاَل: َقْد َأَخْذُُتَا ِبي ْئَت. قَاَل: ِبي اَلثينَي أَْلًفا. قَاَل: َوَهْل َعَدٌد  َعْم. قَاَل: فَاْحَتكيْم َما شي

 َأْكثـَُر ميْن أَْلٍف؟!«. 
ِحيِح. َوَلُه  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ِة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ دَّ ِة ِفي ِقَتاِل َأْهِل الرِ   ]الداراني: حديث صحيح[  َطِريٌق ِمْن َحِديِث َصاِحِب اْلِقصَّ

يفي َأْصبَـَهاَن َوفَاريَس َوَأْذرَبييَجاَن، فـََقاَل: اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينَي، َأْصبَـَهاُن   َوَعْن َمْعقيلي ْبني َيَساٍر َأنه ُعَمَر َشاَوَر اهْلُْرُمَزانَ  - 10379
جْلََناحي اْْلخَ  ، فَإيْن َقطَْعَت َأَحَد اجْلََناَحنْيي ًَثَر الرهْأُس ابي اجْلََناَحاني   ري، َوإيْن َقطَْعَت الرهْأَس َوَقعَ الرهْأُس، َوفَاريُس َوَأْذرَبييَجاُن اجْلََناَحاني

. لرهْأسي  فَاْبَدْأ ابي
ّي ُيَصلّيي فَانـَْتَظَرُه َحَّته َقَضى َصاَل  لنـُّْعَماني ْبني ُمَقرّيٍن اْلُمَزيني َد فَإيَذا ُهَو ابي َتُه، فـََقاَل: إييّني ُمْستَـْعميُلَك، فـََقاَل:  َفَدَخَل ُعَمُر اْلَمْسجي

 ْم، قَاَل: فَإينهَك َغاٍز. َأمها َجابيًيا َفاَل، َوَأَما َغازياًي فـَنَـعَ 
، َواْلُمغي  ،  َفَسرهَحُهْم َوبـََعَث إيىَل َأْهلي اْلُكوفَةي َأْن مَيُدُّوُه َويـَْلَحُقوا بيهي فييهيْم ُحَذيـَْفُة ْبُن اْلَيَماني ريَُة ْبُن ُشْعَبَة، َوالزَُّبرْيُ ْبُن اْلَعوهامي

نَـُهْم َنٌْر. َواأْلَْشَعُث، َوَعْمُرو ْبُن َمْعديي َكريَب، َوعَ  َنُه َوبـَيـْ  ْبُد اَّللهي ْبُن َعْمٍرو، فََأَتُهُم النـُّْعَماُن، َوبـَيـْ
َئةي احْلَرْ فـَبَـَعَث إيلَْيهيُم اْلُمغيريََة ْبَن ُشْعَبَة َرُسواًل، َوَمليُكُهْم ُذو اجْلََناَحنْيي فَاْسَتَشاَر َأْصَحابَُه، فـََقاَل: مَ  بي َأْو ا تـََرْوَن َأْجليُس َلُه يفي َهيـْ
َئةي  َئةي اْلَمليكي َوَُبَْجتيهي. َفَجَلَس َلُه َعَلى َهيـْ َئةي اْلَمليكي َوَُبَْجتيهي؟ فـََقاُلوا: اقْـُعْد َلُه يفي َهيـْ َوَوَضَع    اْلَمليكي َوَُبَْجتيهي َعَلى َسرييرٍ يفي َهيـْ

يبَ  َاطَاني َعَلْيهيْم ثيَياُب الدّي هي، َوَحْوَلُه َسي اجي َواْلقيَرطَُة َواأْلَْسويرَُة، فََأَخَذ اْلُمغيريَُة ْبُن ُشْعَبَة َيَضُع َبَصَرُه، َوبيَيديهي الرُّْمُح  التهاَج َعَلى رَْأسي
َاَطنْيي َعَلى بيَساٍط َلُه، َفَجَعَل َيْطَعُنُه بيُرحمْيهي خَيْريقُُه ليَكْي يـََتطَ  ُوَن. فـََقاَل َلهُ َوالرتُُّْس، َوالنهاُس َحْوَلُه َعَلى َسي  ُذو اجْلََناَحنْيي: إينهُكْم  ريه

ُتْم ميْراَنُكْم، َورََجْعُتْم إيىَل بياَلديُكْم؟ فـََتَكلهَم اْلمُ  ئـْ غيريَُة ْبُن ُشْعَبَة، َفَحميَد اَّللهَ َوأَْثََن َعَلْيهي َمْعَشَر اْلَعَربي َأَصاَبُكْم ُجوٌع َشدييٌد، فَإيَذا شي
َنا َرُسواًل مثُه قَاَل: إيانه ُكنها َمْعَشَر اْلعَ  ُ إيلَيـْ َتةي، وََكاَن النهاُس َيطَُئواَن َواَل َنَطُؤُهْم، فَابـْتَـَعَث اَّلله يفي َشَرٍف مينها،  َربي ََنُْكُل اجلْيَيَف َواْلَميـْ

َنا، فـََقْد وَ  ْفَتُح َعَليـْ يَع َما َوَعَداَن َحقًّا، َوإييّني َأَرى ُهَنا بيزهًة  َأْوَسطََنا َحَسًبا، َوَأْصَدقـََنا َحدييثًا، َوإينهُه َوَعَداَن َأانه َهاُهَنا َسيـُ َجْداَن مجَي
َئًة َما َأَرى َأنه َمْن بـَْعديي بيَذاهيبينَي َحَّته َيَُْخُذوُه.   َوَهيـْ

َبًة َفَجَلْسُت َمَعُه َعَلى ا ي: َلْو مَجَْعَت َجَرامييَزَك، فـََوثـَْبُت َوثـْ لسهرييري، فـََزَجُروُه َوَوطيُئوُه، فـَُقْلُت:  قَاَل اْلُمغيريَُة: فـََقاَلْت يلي نـَْفسي
، َواَل نـَْفَعُل َهَذا بيُرُسليُكْم إيَذا لرُُّسلي  أَتـَْواَن.  َأرَأَيـُْتْم إيْن ُكْنُت َأاَن اْسَتْحَمْقُت، فَإينه َهَذا اَل يـُْفَعُل ابي

ُتْم َقطَْعُتْم إي  ئـْ ُتْم َقطَْعَنا إيلَْيُكْم، َوإيْن شي ئـْ َنا؟ فـَُقْلُت: َبْل نـَْقَطُع إيلَْيُكْم، فـََقطَْعَنا إيلَْيهيْم َفَصافـَْفَناُهْم، َفَسْلَسُلوا ُكله  فـََقاَل: إيْن شي لَيـْ
َلٍة ; ليَئاله يَفيرُّوا. ْلسي َلٍة، وَُكله ََخَْسٍة يفي سي ْلسي َعٍة يفي سي  َسبـْ
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: إينه اْلَقْوَم َأْسَرُعوا فييَنا فَامحْيْل، قَاَل: إينهَك ُذو َمَناقيَب، َوَقْد َشهيْدُت َمَع قَاَل: فـََراُمواَن َحَّته َأْسَرُعوا فييَنا، فـََقاَل اْلُمغيريَُة ليلنـُّ  ْعَماني
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي   لرّياَيُح، َويـَْنزيَل النهْصُر.إيَذا مَلْ نـَُقاتيْل َأوهَل النـهَهاري َأخهَر اْلقيَتاَل َحَّته تـَُزوَل الشهْمُس، َوَُتُبه ا -َصلهى اَّلله

هي  فـََقاَل النـُّْعَماُن: اَي أَيُـَّها النهاُس، اْهتَـزُّوا، فََأمها اهلْيزهُة اأْلُوىَل فـَْليَـْقضي الرهُجُل َحاَجَتُه، َوَأمه  اَلحي ا الثهانيَيُة فـَْليَـْنظُري الرهُجُل يفي سي
ْسعيهي، َوَأمها الثهاليَثُة فَإييّني حَ  ، َوإييّني دَ َوشي ُلوا، َوإيْن قُتيَل َأَحٌد َفاَل يـَْلويي َأَحٌد َعَلى َأَحٍد، َوإيْن قُتيْلُت َفاَل تـَْلُووا َعَليه اعيي اَّللهَ اميٌل فَامحْي

َها، فـََقاَل: اللهُهمه اْرُزقي النـُّْعَمانَ  ْنُكْم َلمها َأمهَن َعَليـْ  اْليَـْوَم َشَهاَدًة بيَنْصري اْلُمْسليمينَي، َوافْـَتْح  بيَدْعَوِتي فـََعَزْمُت َعَلى ُكلّي اْمريٍئ مي
 َعَلْيهيْم، فََأمهَن اْلَقْوُم. 

َن إيَذا   َعَلْيهي، َوَأْعَلْمُت َمَكانَُه، َفَكاَوَهزه ليَواَءُه َثاَلَث َمرهاٍت، مثُه مَحََل، وََكاَن َأوهَل َصرييٍع، َفَمَرْرُت بيهي َفذََكْرُت َعْزَمَتُه فـََلْم أَْلوي 
ُهْم ُشغيَل َعنها َأْصَحابُُه جَيُرُّونَُه، َوَوَقَع ُذو اجْلََناَحنْيي ميْن بـَْغَلٍة َشْهَباَء فَاْنشَ  نـْ ُ َعَلى اْلُمْسليمينَي.قـَتَـْلَنا رَُجاًل مي  قه َبْطُنُه، فـََفَتَح اَّلله

ُتُه، فـَُقْلتُ  ُ َعَلْيهيْم، فـََقاَل: احْلَْمدُ فَأَتـَْيُت َمَكاَن النـُّْعَماني َوبيهي رََمٌق فَأَتـَيـْ َّلليهي، اْكتـُُبوا بيَذليَك إيىَل ُعَمَر، َوفَاَضْت نـَْفُسُه،   : فـََتَح اَّلله
َنا أُمه َوَلديهي، فـَُقْلَنا: َهْل َعهيَد إيلَْيكي َعْهًدا؟ قَالَ  طًا فييهي كيَتاٌب، فـََقَرْأتُُه ْت: اَل، إياله َسفَ فَاْجَتَمُعوا إيىَل اأْلَْشَعثي ْبني قـَْيٍس، قَاَل: فَأَتـَيـْ

 فَإيَذا فييهي: إيْن قُتيَل ُفاَلٌن فـَُفاَلٌن، َوإيْن قُتيَل ُفاَلٌن فـَُفاَلٌن، َوإيْن قُتيَل ُفاَلٌن فـَُفاَلٌن.
ثـََنا أَبُو ُعْثَماَن النـهْهدييُّ أَنهُه أََتى عُ  ثـََنا َعلييُّ ْبُن زَْيٍد، قَاَل: َحده ، قَاَل: إيانه َّلليهي َوإيانه إيلَْيهي  قَاَل مَحهاٌد: َفَحده َمَر، َفَسَأَل َعني النـُّْعَماني

ُعوَن، قَاَل: َما فـََعَل ُفاَلٌن؟ قـُْلُت: قُتيَل اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينَي َوآَخُروَن اَل نـَْعريفـُُهْم، قَاَل: قـُْلُت:  َوَأاَن اَل َأْعَلُمُهْم، َوَلكينه اَّللهَ َعزه  رَاجي
  يـَْعَلُمُهْم.َوَجله 

ْنُه.  يحي َطَرٌف مي  قـُْلُت: يفي الصهحي
ِحيِح َغيْ  # َثَنا َعِليُّ ْبُن َزْيٍد. ِرَجاُل الصَّ ِلِه ِإَلى َقْوِلِه: َفَحدَّ ، َوِرَجاُلُه ِمْن َأوَّ ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِ اْلُمَزِنيِ  ي  ]الداراني: ف َر َعْلَقَمَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 الجزء المفقود من الكبير وأخرجة ابن أبي شيبة والحاكم بإسناد صحيح[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



255 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



256 
 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َمره َعَلى َرُسولي اَّللهي  َوَعْن َجابيٍر قَاَل:  - 10403 فـََقاُلوا فييهي َوأَثـْنَـْوا َعَلْيهي، فـََقاَل: " َمْن  رَُجٌل،  -َصلهى اَّلله
هي ُخطهًة َوُهَو ُيَصلّيي فييَها، فـَلَ  ُلُه؟ ". فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: َأاَن، َفَذَهَب فـََوَجَدُه َقْد َخطه َعَلى نـَْفسي مها رَآُه َعَلى َذليَك احْلَالي رََجَع َومَلْ يـَْقتـُ

ْلُه.   يـَْقتـُ
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - فـََقاَل النهِبي : " َمْن يـَْقتـُُلُه؟ ". فـََقاَل ُعَمُر: َأاَن، َفَذَهَب فـََرآُه يفي َخطّيهي قَائيًما ُيَصلّيي، فـََرَجَع َومَلْ  -َصلهى اَّلله

ْلُه.   يـَْقتـُ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ   -؟ " فـََقاَل َعلييٌّ: َأاَن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي -ُلُه َأْو: َمْن يـَْقتُـ  -: " َمْن َلُه -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله

 : " أَْنَت، َواَل َأرَاَك ُتْدريُكُه ". فَاْنطََلَق فـََرآُه َقْد َذَهَب«.-َعَلْيهي َوَسلهَم 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 »َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َوسهاٍج قَاَل:  - 10407
، َفَحَجْجُت، فـََلقييُت َعْبَد اَّللهي  ٌب يلي حُيَدّيُثني َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو يفي َشْأني اخْلََواريجي ْبَن َعْمٍرو فـَُقْلُت: إينهَك بَقييهُة   َكاَن َصاحي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْصَحابي َرُسولي اَّللهي  ُ عينْ  -َصلهى اَّلله َدَك عيْلًما، إينه اَنًسا َيْطَعُنوَن َعَلى أَُمَرائيهيْم، َوَيْشَهُدوَن َعَلْيهيْم َوَقْد َجَعَل اَّلله
َ َرُسوُل اَّللهي  لضهاَلَلةي، قَاَل: َعَلى ُأولَئيَك َلْعَنُة اَّللهي َواْلَماَلئيَكةي َوالنهاسي َأمْجَعينَي. ُأِتي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ابي َقايٍَة  -َصلهى اَّلله ميْن َذَهٍب  بيسي

ُمَها َبنْيَ َأْصَحابيهي، فـََقاَم رَُجٌل ميْن َأْهلي اْلَبادييَةي، فـََقاَل: اَي حُمَمهُد، لَئي  ، فـََلْم تـَْعديْل.  َأْو فيضهٍة، َفَجَعَل يـَُقسّي ْلَعْدلي ُ َأَمَرَك ابي ْن َكاَن اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مها َأْدبـََر، قَاَل َرُسوُل اَّللهي  فـََقاَل: " َويـَْلَك، َفَمْن يـَْعديُل َعَلْيُكْم بـَْعديي؟ ". فـَلَ   : -َصلهى اَّلله

 إيْن َخَرُجوا فَاقْـتـُُلوُهْم " قَاَل َذليَك  " إينه يفي أُمهيتي َأْشَباَه َهَذا، يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاويُز تـََراقييَـُهْم، فَإيْن َخَرُجوا فَاقْـتـُُلوُهْم، مثُه 
 «.َثاَلًثً 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10412  : -َصلهى اَّلله

 اللهََبَ«.»َسَيْخُرُج اَنٌس ميْن أُمهيتي َيْشَربُوَن اْلُقْرآَن َكُشْرُبييُم 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   - 10417 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَال: َسَي »خَيُْرُج اَنٌس ميْن قيَبلي   يـَُقوُل: -َصلهى اَّلله
، يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاويُز تـََراقييَـُهْم، ُكلهَما ُقطيَع قـَْرٌن َنَشَأ قـَْرٌن َحَّته َيُكوَن َمَع بَقي   يهتيهيُم الدهجهاُل«.اْلَمْشريقي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َلمها َكاَن يـَْوُم ُحَننْيٍ أََتى َرُسوَل اَّللهي   َواثيَلَة قَاَل: َوَعْن َعاميري ْبني  - 10418   -رَُجٌل جَمُْزوُز الرهْأسي  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َما َعَدْلَت. فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللهي   -َأْو حَمُْلوُق الرهْأسي   : " َفَمْن يـَْعديُل إيَذا مَلْ َأْعديْل َأاَن؟ ". -َصلهى اَّلله
، َفَذَهَب، فـََقاَل: " أَْيَن الرهُجُل؟ ". َفطُليَب فـََلْم يُْدَرْك، فـََقاَل: " إينههُ  يَماُهْم   قَاَل: فـََغَفَل َعني الرهُجلي َسَيْخُرُج يفي أُمهيتي قـَْوٌم سي

ًئا هي فـََلْم يـََر َشيـْ يَما َهَذا، مَيُْرُقوَن ميَن الدّييني َكَما مَيُْرُق السهْهُم ميَن الرهمييهةي، يـَْنظُُر يفي قيْدحي ًئا، يـَْنظُُر  سي ، يـَْنظُُر يفي ريَصافيهي فـََلْم يـََر َشيـْ
ًئا«  . يفي فـَْوقيهي فـََلْم يـََر َشيـْ

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10428 »لَيَـْقَرَأنه اْلُقْرآَن َأقْـَواٌم ميْن أُمهيتي مَيُْرُقوَن ميَن   :-َصلهى اَّلله
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ْساَلمي َكَما مَيُْرُق السهْهُم ميَن الرهمييهةي«.   اإْلي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 10432 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -َعْن َأيبي أَُماَمَة »َعني النهِبي ُذوا بيطَانًَة ميْن  -لهى اَّلله يفي قـَْوليهي تـََعاىَل: }اَي أَيُـَّها الهذييَن آَمُنوا اَل تـَتهخي
ُتْم  ُدونيُكْم اَل َيَُْلوَنُكْم َخَبااًل َودُّوا َما َعنيتُّْم َقْد َبَدتي اْلبَـْغَضاُء ميْن َأفْـَواهيهيْم َوَما خُتْفيي  ُصُدورُُهْم َأْكرَبُ َقْد بـَيـهنها َلُكُم اْْلاَيتي إيْن ُكنـْ

 [. قَاَل: " ُهُم اخْلََواريُج«.118تـَْعقيُلوَن{ ]آل عمران: 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

،»ُكْنُت بيديَمْشَق زََمَن َعْبدي  َوَعْن َأيبي َغاليٍب قَاَل: - 10436 ْئُت  فَ  اْلَمليكي َبْت َعَلى َأْعَواٍد، َفجي َ بيُرُءوسي اخْلََواريجي فـَُنصي ُأِتي
ْنُه، فـََنَظْرُت إيىَل اأْلَْعَوادي  َْنظَُر َهْل فييَها َأَحٌد َأْعريفُُه؟ فَإيَذا أَبُو أَُماَمَة عيْنَدَها، َفَدنـَْوُت مي ، فـََقاَل: " كياَلُب النهاري " َثاَلَث َمرهاٍت "  ألي

َلى َلى حَتَْت َأديميي السهَماءي« " قَاهَلَا َثاَلَث َمرهاٍت، مثُه اْستَـ  َشرُّ قـَتـْ ْبَكى، قـُْلُت: اَي َأاَب أَُماَمَة، حَتَْت َأديميي السهَماءي، َوَمْن قـَتَـُلوُه َخرْيُ قـَتـْ
 ا.َما يـُْبكييَك؟ قَاَل: َكانُوا َعَلى ديينيَنا، مثُه ذََكْرُت َما ُهْم َصائيُروَن إيلَْيهي َغدً 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم؟ قَاَل:  ْعَتُه ميْن َرُسولي اَّللهي، َصلهى اَّلله ًئا َسَي ًئا تـَُقولُُه بيَرْأييَك َأْم َشيـْ َصلهى   -إييّني َلْو مَلْ َأَْسَْعُه ميْن َرُسولي اَّللهي  قـُْلُت َأَشيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ثـُْتُكُموُه، َأَما تـَْقَرأُ َهذيهي اْْليََة يفي آلي عي  -اَّلله َيضُّ ُوُجوٌه  إياله َمرهًة َأْو َمرهَتنْيي َأْو َثاَلًًث إيىَل السهْبعي َما َحده ْمَراَن: }يـَْوَم تـَبـْ

ري اْْليَةي: }َوَأمها الهذييَن ابـَْيضهْت ُوُجو 106َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه{ ]آل عمران:  ُهُهْم َففيي َرمْحَةي اَّللهي ُهْم فييَها َخاليُدوَن{ ]آل [، إيىَل آخي
 [. 107عمران: 

َدٌة يفي اجْلَنه  ُعوَن فيْرَقًة يفي النهاري َوَواحي ةي، َواْختَـَلَف النهَصاَرى َعَلى اثـْنَـَتنْيي  مثُه قَاَل: اْختَـَلَف اْليَـُهوُد َعَلى إيْحَدى َوَسْبعينَي فيْرَقًة، َسبـْ
َدٌة يفي اجْلَنهةي، َوخَتَْتليفُ َوَسْبعينَي في  ُعوَن فيْرَقًة يفي النهاري َوَواحي ُعوَن   ْرَقًة، إيْحَدى َوَسبـْ َهذيهي اأْلُمهُة َعَلى َثاَلثٍَة َوَسْبعينَي فيْرَقًة، اثـْنَـَتاني َوَسبـْ

ُهْم لََنا، قَالَ  َدٌة يفي اجْلَنهةي. فـَُقْلَنا: انـَْعتـْ  : السهَواُد اأْلَْعَظُم. فيْرَقًة يفي النهاري، َوَواحي
ْختيَصاٍر.  َرَواهُ قـُْلُت:  ْميذييُّ ابي  اْبُن َماَجْه، َوالرتّي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْجني، فـََقاَل اْلَفَرْزَدُق: اَل َأجْنَاهُ  - 10437 ُ ميْن َيَدْي َماليكي ْبني  َوَعْن حَيََْي ْبني يَزييَد اهْلَُنائييّي قَاَل: ُكْنُت َمَع اْلَفَرْزَدقي يفي السّي  اَّلله

َكهَة، فـََلقييُت َأاَب ُهرَ  ي مبي يـَْرَة َوَأاَب َسعييٍد اخْلُْدرييه، َفَسأَْلتـُُهَما، فـَُقْلُت: إييّني ميْن َأْهلي  اْلُمْنذيري ْبني اجْلَاُرودي إيْن مَلْ َأُكني اْنطََلْقُت َأْمشي
َواُهمْ  ُ، َوَيََْمُن َمْن سي َنا يـَْقتـُُلوَن َمْن قَاَل اَل إيَلَه إياله اَّلله ، َوإينه قـَْوًما خَيُْرُجوَن َعَليـْ  ميْن َماليكي  َوإياله اَل َأجْنَايني اَّللهُ  -. فـََقااَل يلي اْلَمْشريقي

ْعَنا َخلييَلَنا -ْبني اْلُمْنذيري  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -: َسَي  يـَُقوُل:  -َصلهى اَّلله
 َوَمْن قـَتَـُلوُه فـََلُه َأْجُر َشهييٍد« ".  -َأْو َشهييدييَن  -" »َمْن قـَتَـَلُهْم فـََلُه َأْجُر َشهييٍد  

 ]الداراني: إسناده حسن[  اُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرجَ  #
ه  -يـَْعني اْبَن َأيبي َوقهاٍص  -َعْن َسْعدي ْبني َماليٍك  - 10438 َع النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -أَنهُه َسَي يـَْعني َذا الثَُّديهةي  -َوذََكَر   -َصلهى اَّلله

،   -الهذيي يُوَجُد َمَع َأْهلي النـهْهَرَواني  - َلَة، يـَُقاُل لَُه: اأْلَْشَهُب َأوي اْبُن اأْلَْشَهبي فـََقاَل: " »َشْيطَاُن الرهْدَهةي، حَيَْتديرُُه رَُجٌل ميْن ُِبَيـْ
نَي َحده  ُّ حي َلَة. فـََقاَل: َأرَاُه َمْن ُدْهٍن. يـَُقاُل َعاَلَمٌة يفي قـَْوٍم ظََلَمٍة« ". قَاَل ُسْفَياُن: قَاَل َعمهاٌر الدُّْهني َث: َجاَء بيهي رَُجٌل مينها ميْن ُِبَيـْ

 .  َلُه: اأْلَْشَهُب َأوي اْبُن اأْلَْشَهبي
 ]الداراني: حديث ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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: أَنهُه َجاَء َعْبُد اَّللهي ْبُن َشدهادي ْبني اهْلَادي َفَدخَ  - 10444 َل َعَلى َعائيَشَة، َوََنُْن  َوَعْن ُعبَـْيدي اَّللهي ْبني عيَياضي ْبني َعْمٍرو اْلَقاريئي
َ قـَْتلي َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب  َعُه ميَن اْلعيَراقي لََيايلي َي اَّللهُ   -عيْنَدَها ُجُلوٌس، َمْرجي فـََقاَلْت َلُه: اَي اْبَن َشدهادي ْبني اهْلَادي َهْل   - َعْنُه َرضي

، قَاَلْت:  أَْنَت َصاديقيي َعمها َأْسأَُلَك َعْنُه؟ َحدّيْثني َعْن َهُؤاَلءي اْلَقْومي الهذييَن قـَتَـَلُهْم َعلييُّ ْبُن َأيبي طَاليبٍ  ؟ قَاَل: َوَما يلي اَل َأْصُدُقكي
، َخَرَج َعَلْيهي ثََ َفَحدّيْثني َعْن قي  انيَيُة آاَلٍف ميْن قـُرهاءي  صهتيهيْم. قَاَل: فَإينه َعلييه ْبَن َأيبي طَاليٍب َلمها َكاَتَب ُمَعاوييََة، َوَحَكَم احْلََكَماني

ْرٍض يـَُقاُل هَلَا: َحُرورَاُء  ، فـَنَـَزُلوا ِبَي ُْم َعتَـبُ  -ميْن َجانيبي اْلُكوَفةي  -النهاسي ُ،  َوإينه وا َعَلْيهي، فـََقاُلوا: اْنَسَلْخَت ميْن َقمييٍص َكَساَكُه اَّلله
ُ بيهي، مثُه اْنطََلْقَت َفَحكهْمَت يفي دييني اَّللهي، َفاَل ُحْكمَ  إياله َّلليهي. فـََلمها بـََلَغ َعلييًّا َما َعتَـُبوا َعَلْيهي، َوفَارَُقوُه َعَلْيهي، فََأَمَر   اْسٌم ََسهاَك اَّلله

لدهاُر ميْن قـُرهاءي النهاسي َدَعا مبيُْصَحفي إيَماٍم َؤذّياًن فََأذهَن َأْن اَل َيْدُخَل َعَلى َأميريي اْلُمْؤمينينَي إياله َمْن َقْد مَحََل اْلُقْرآَن، فـََلمها اْمَتََلَتي امُ 
: أَيُـَّها اْلُمْصَحُف، َحدّيثي النهاَس. فـََناَداُه النهاُس فـََقاُلوا: اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينَي،  َعظييٍم، فـََوَضَعُه َبنْيَ َيَدْيهي، َفَجَعَل َيُصكهُه بيَيديهي، َويـَُقولُ 

ْنُه، َفَما تُرييُد؟. قَاَل: َأْصَحابُُكمْ  َا رَأَيـَْنا مي َا ُهَو ميَداٌد يفي َوَرٍق، يـََتَكلهُم مبي نَـُهْم كيَتاُب   ُأواَلءي الهذييَن َخَرُجوا َما َتْسَأُل َعْنُه إيّنه بـَْيني َوبـَيـْ
َقاَق بـَْينيهيَما فَابـَْعُثوا َحَكًما مينْ  ْفُتْم شي ُ يفي كيَتابيهي يفي اْمَرَأٍة َورَُجٍل ": }َوإيْن خي  َأْهليهي َوَحَكًما ميْن َأْهليَها إيْن يُرييَدا  اَّللهي، يـَُقوُل اَّلله

نَـُهَما{ ]النساء:   ُ بـَيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -[. فَأُمهُة حُمَمهٍد 35إيْصاَلًحا يـَُوفّيقي اَّلله َأْعَظُم ُحْرَمًة َأْو ذيمهًة ميْن رَُجٍل َواْمَرَأٍة.   -َصلهى اَّلله
ُ   -ٍرو َفَكَتَب َرُسوُل اَّللهي َونـََقُموا َعَليه َأيّني َلمها َكاتـَْبُت ُمَعاوييََة َكتَـْبُت: َعلييه ْبَن َأيبي طَاليٍب، َوَقْد »َجاَء ُسَهْيُل ْبُن َعمْ  َصلهى اَّلله

، قَاَل: " وََكْيَف َنْكُتُب؟ " : " بيْسمي -َعَلْيهي َوَسلهَم  يمي يمي ". قَاَل: اَل َتْكُتْب بيْسمي اَّللهي الرهمْحَني الرهحي قَاَل ُسَهْيٌل:  اَّللهي الرهمْحَني الرهحي
َك اللهُهمه. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َسْي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْكُتْب: ابي  َرُسوُل اَّللهي " فـََقاَل: َلْو َأْعَلُم أَنهَك َرُسوُل  : " فَاْكُتْب: حُمَمهدٌ -َصلهى اَّلله

 ُ يفي كيَتابيهي: }َلَقْد َكاَن َلُكْم يفي َرُسولي اَّللهي  اَّللهي مَلْ ُأَخاليْفَك، َفَكَتَب: " َهَذا َما َصاََلَ َعَلْيهي حُمَمهُد ْبُن َعْبدي اَّللهي قـَُرْيًشا« ". يـَُقوُل اَّلله
َر{ ]األحزاب: ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َ َواْليَـْوَم اْْلخي  [. 21 ليَمْن َكاَن يـَْرُجو اَّلله

وهاءي، َفَخَطَب النهاَس، فـََقاَل: اَي مَحََلَة  فـَبَـَعَث إيلَْيهيْم َعْبَد اَّللهي ْبَن َعبهاٍس، َفَخَرْجُت َمَعُه َحَّته إيَذا تـََوسهْطَنا َعْسَكَرُهْم، قَاَم اْبُن اْلكَ 
، هَ  مميهْن نـََزَل فييهي َويفي قـَْوميهي: " قـَْوٌم    َذا َعْبُد اَّللهي ْبُن َعبهاٍس َفَمْن مَلْ َيُكْن يـَْعريفُُه فـَْليَـْعريْفُه، فََأاَن َأْعريفُُه ميْن كيَتابي اَّللهي، َهَذااْلُقْرآني

ُعوُه كيَتاَب اَّللهي.  بيهي َواَل تـَُواضي ُموَن ". فـَُردُّوُه إيىَل َصاحي  َخصي
حْلَقّي نـَْعريفُُه لَنَـتهبيَعنهُه، وَ قَاَل: فَـ  َعنهُه اْلكيَتاَب، فَإيْن َجاَء ابي إيْن َجاَء بيَباطيٍل لَنـَُبكّيتَـنهُه بيَباطيٍل، َولَنَـُردهنهُه  َقاَم ُخطََباُؤُهْم فـََقاُلوا: َواَّللهي لَنـَُواضي

بيهي، فـََواَضُعوا َعْبَد اَّللهي ْبَن َعبهاٍس اْلكيتَ  ُهْم َأْربـََعُة آاَلٍف ُكلُُّهْم َتئيٌب، فييهيُم اْبُن اْلَكوهاءي َحَّته  إيىَل َصاحي نـْ ٍم، فـََرَجَع مي اَب َثاَلثََة َأايه
نَـَنا  سي َما َقْد رَأَيْـ َأْدَخَلُهْم َعلييٌّ َعَلى اْلُكوَفَة. فـَبَـَعَث َعلييٌّ إيىَل بَقييهتيهيْم، قَاَل: َقْد َكاَن ميْن َأْمرياَن َوَأْمري النها ُتْم بـَيـْ ئـْ ُتْم، َفقيُفوا َحْيُث شي

َنُكْم: َأْن اَل َتْسفيُكوا َدًما َحَراًما، َأْو تـَْقطَُعوا َسبيياًل، َأْو َتْظليُموا ذيمهًة، فَإينهُكْم إيْن فـََعْلتُ  ْم فـََقْد نـََبْذاَن إيلَْيُكُم احْلَْرَب َعَلى َسَواٍء:  َوبـَيـْ
 نينَي. إينه اَّللهَ اَل حيُيبُّ اخْلَائي 

َماَء، َواْسَتَحلُّوا  فـََقاَلْت َلُه َعائيَشُة: اَي اْبَن َشدهاٍد، فـََقْد قـَتَـَلُهْم؟ قَاَل: فـََواَّللهي َما بـََعَث إيلَْيهيْم َحَّته َقطَُعوا السه  بييَل، َوَسَفُكوا الدّي
 ُهَو َلَقْد َكاَن. َواَّللهي الهذيي اَل إيَلَه إياله  الذّيمهَة. فـََقاَلْت: َواَّللهي؟ قَاَل:

َلى قَاَلْت: َفَما َشْيٌء بـََلَغني َعْن َأْهلي اْلعيَراقي يـََتَحدهثُونَُه يـَُقوُلوَن: َذا الثَُّديهةي؟ َمرهَتنْيي. قَاَل: َقدْ  ُتُه، َوُقْمُت َمَع َعلييٍّ َعَلْيهي يفي اْلَقتـْ  رَأَيـْ
دي َبني ُفاَلٍن ُيَصلّيي. َومَلْ َيَُْتوا فييهي بيثـَْبٍت يـُْعَرُف إياله َفَدَعا النهاَس، فـََقاَل: أَتـَْعريُفوَن َهَذا؟ َفمَ    ا َأْكثـََر َمْن َجاَء يـَُقوُل: رَأَيـُْتُه يفي َمْسجي

ْعُتُه يـَُقوُل َصَدَق  ؟ قَاَل: َسَي نَي قَاَم َعَلْيهي َكَما يـَْزُعُم َأْهُل اْلعيَراقي َتُه  اَّللهُ َذاَك. قَاَلْت: َفَما قـَْوُل َعلييٍّ حي  َوَرُسولُُه، قَاَلْت: فـََهْل رَأَيـْ
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ُ َعلييًّا، إينهُه كَ  ُ َوَرُسولُُه، يـَْرَحُم اَّلله ُبُه إياله  قَاَل َغرْيَ َذليَك؟ قَاَل: اللهُهمه اَل، قَاَلْت: َأَجْل، َصَدَق اَّلله ًئا يـُْعجي اَن ميْن َكاَلميهي اَل يـََرى َشيـْ
ُ َوَرُسولُ  .قَاَل: َصَدَق اَّلله  ُه، فـََيْذَهُب َأْهُل اْلعيَراقي فـََيْكذيبُوَن َعَلْيهي َويَزييُدوَن يفي احْلَدييثي

 ]الداراني: إسناده قوي[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َهُؤاَلءي اْلَقْومي الهذييَن قـَتَـَلُهْم َعلييٌّ. قَاَل: قـُْلُت: فييَم  َسأَْلُتُه َعْن  َوَعْن َحبييبي ْبني َأيبي ًَثبيٍت، َعْن َأيبي َوائيٍل قَاَل: - 10445

فّينَي، اْعَتَصَم ُهَو  فَارَُقوُه؟ َوفييَم اْسَتَحلُّوُه؟ َوفييَم َدَعاُهْم؟ َوِبيَ اْسَتَحله ديَماَءُهْم؟ قَاَل: إينهُه َلمها اْسَتَحره اْلَقتْ  ُل يفي َأْهلي الشهامي بيصي
ْلُمْصَحفي َفاَل َواَّللهي اَل نـَُردُُّه َعَلْيَك. قَا َوَأْصَحابُ  ْل إيلَْيهي ابي : َأْرسي ََبٍل، فـََقاَل َلُه َعْمُرو ْبُن اْلَعاصي ُلُه يـَُناديي:  ُه ِبي َل: َفَجاَء رَُجٌل حَيْمي

يًبا ميَن  َنُكْم كيَتاُب اَّللهي، }َأمَلْ تـََر إيىَل الهذييَن ُأوُتوا َنصي نَـَنا َوبـَيـْ { ]آل عمران:  بـَيـْ نَـَنا  23اْلكيَتابي [ ... اْْليََة. قَاَل َعلييٌّ: نـََعْم بـَيـْ
ْنُكْم. َنُكْم كيَتاُب اَّللهي، َأاَن َأْوىَل بيهي مي  َوبـَيـْ

ْسَيافيهيْم َعَلى َعَواتيقيهيْم، فـََقالُ  يهيْم يـَْوَمئيٍذ اْلُقرهاَء، َوَجاُءوا ِبَي ي إيىَل َهُؤاَلءي َفَجاَءتي اخْلََواريُج، وَُكنها ُنَسمّي وا: اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينَي، َأاَل ّنَْشي
نَـُهْم؟. فـََقاَم َسْهُل ْبُن ُحنَـْيٍف، قَاَل: اَي أَيُـَّها النهاُس، اُتهي  نَـَنا َوبـَيـْ ُ بـَيـْ  -ُموا أَنـُْفَسُكْم، »َلَقْد ُكنها َمَع َرُسولي اَّللهي اْلَقْومي َحَّته حَيُْكَم اَّلله

ُ َعَلْيهي   -يـَْوَم احْلَُدْيبيَيةي َوَلْو نـََرى قيَتااًل قَاتـَْلَنا، َوَذليَك يفي الصُّْلحي الهذيي َكاَن َبنْيَ َرُسولي اَّللهي  - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  َصلهى اَّلله
، فـََقاَل: اَي َرُسولَ  -َوَسلهَم  ؟ قَاَل: " بـََلى ". َوَبنْيَ اْلُمْشريكينَي، َفَجاَء ُعَمُر ْبُن اخْلَطهابي  اَّللهي، أََلْسَنا َعَلى احْلَقّي َوُهْم َعَلى اْلَباطيلي

ُ  قَاَل: أَلَْيَس قـَْتاَلاَن يفي اجْلَنهةي َوقـَْتاَلُهْم يفي النهاري؟ قَاَل: " بـََلى ". قَاَل: فـََعاَلَم نـُْعطيي الدهنييهةَ  ُع َوَلمها حَيُْكمي اَّلله نَـَنا يفي ديينيَنا، َونـَْرجي بـَيـْ
، إييّني َرُسوُل اَّللهي َوَلْن ُيَضيّيَعني أََبًدا ".  نَـُهْم؟ قَاَل: " اَي اْبَن اخْلَطهابي  َوبـَيـْ

ْ ُمتَـَغيّيظًا َحَّته أََتى َأاَب َبْكٍر، فـََقاَل: اَي َأاَب َبْكٍر أََلْسَنا َعَلى احْلَقّي  ؟ قَاَل: بـََلى، قَاَل:  ، َوُهْم َعَلى اْلَبافَاْنطََلَق ُعَمُر فـََلْم َيْصربي طيلي
نَـُهْم؟ قَاَل:  أَلَْيَس قـَْتاَلاَن يفي اجْلَنهةي، َوقـَْتاَلُهْم يفي النهاري؟ قَاَل: بـََلى. قَاَل: فـََعاَلَم نـُْعطيي الدهنييهَة يفي دييني  نَـَنا َوبـَيـْ ُ بـَيـْ َنا، َوَلمها حَيُْكمي اَّلله

، إينهُه َرُسوُل اَّللهي  ُ أََبًدا.اَي اْبَن اخْلَطهابي   َوَلْن ُيَضيّيَعُه اَّلله
، فََأْرَسَل إيىَل ُعَمَر، فََأقْـَرَأُه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي،  ْلَفْتحي قَاَل:   َأَوفـَْتٌح ُهَو؟ قَاَل: " نـََعْم ". قَاَل: فـَنَـَزَل اْلُقْرآُن َعَلى حُمَمهٍد ابي

َُرورَاَء َفطَاَبْت نـَْفُسُه َورََجَع، َورََجَع النهاُس« ُْم َخَرُجوا حبي فََأْرَسَل إيلَْيهيْم   -ُأولَئيَك اْلعيَصابَُة ميَن اخْلََواريجي بيْضَعَة َعَشَر أَْلًفا   -، مثُه إينه
َنةي.  َعلييٌّ يـَْنُشُدُهُم اَّللهَ، فَأَبـَْوا َعَلْيهي. فََأَتُهْم َصْعَصَعُة ْبُن ُصوَحاَن فَأَْنَشَدُهْم، َوقَاَل: َعاَلَم تـَُقا تيُلوَن َخلييَفَتُكْم؟ قَاُلوا: خَمَاَفَة اْلفيتـْ
َنا ئـْ رُي َعَلى َما جي َنةي َعاٍم قَابيٍل. فـََرَجُعوا َوقَاُلوا: َنسي ُلوا َضاَلَلَة اْلَعامي خَمَاَفَة فيتـْ يهَة قَاتـَْلَنا َعَلى َما قَاَل: َفاَل تـَُعجّي ، فَإيْن قَبيَل َعلييٌّ اْلَقضي

ُهْم فيْرَقٌة، َفجَ قَاتـَْلَنا يـَْوَم  نـْ . فَاْفرَتََقْت مي فّينَي، َوإيْن نـََقَضَها قَاتـَْلَنا َمَعُه. َفَساُروا َحَّته بـََلُغوا النـهْهَرَواني َعُلوا يـَْهُدوَن النهاَس لَْياًل،  صي
رُي إيىَل َأْهلي الشهامي َأْم  قَاَل َأْصَحاُُبُْم: َويـَْلُكْم َما َعَلى َهَذا فَارَقْـَنا َعلييًّا، فـَبَـَلَغ َعلييًّا َأْمُرُهمْ   َفَخَطَب النهاَس، فـََقاَل: َما تـََرْوَن، َنسي

ُع َفذََكَر َأْمَرُهْم، َفَحدهَث َعنْـ  ُع إيىَل َهُؤاَلءي الهذييَن ُخلّيُفوا إيىَل َذرَارييّيُكْم؟ قَاُلوا: َبْل نـَْرجي َا قَاَل فييهيْم َرُسوُل اَّللهي نـَْرجي  َصلهى اَّللهُ  -ُهْم مبي
 : -َعَلْيهي َوَسلهَم 

، َعاَلَمتـُهُ  ، تـَْقتـُُلُهْم َأقْـَرُب الطهائيَفَتنْيي إيىَل احْلَقّي ُهْم َيُدُه َكَثْديي اْلَمْرَأةي ". " إينه َفريَقًة خَتُْرُج عيْنَد اْختياَلٍف ميَن النهاسي نـْ  ْم رَُجٌل مي
، فَاقْـتَـ  لنـهْهَرَواني ُتْم  َفَساُروا َحَّته اْلتَـَقْوا ابي تَـُلوا قيَتااًل َشدييًدا، َفَجَعَلْت َخْيُل َعلييٍّ اَل َتقيُف هَلُْم، فـََقاَل َعلييٌّ: اَي أَيُـَّها النهاُس، إيْن ُكنـْ

َا تـَُقاتيُلوَن َّلليهي، َفاَل َيُكو  ُتْم إيّنه َا تـَُقاتيُلوَن يلي فـََواَّللهي َما عيْنديي َما َأْجزييُكْم، َوإيْن ُكنـْ َدًة،  َننه إيّنه َهَذا فيَعاَلُكْم، َفَحَمَل النهاُس مَحَْلًة َواحي
ُهْم َوُهْم ُمْنَكبُّوَن َعَلى ُوُجوهيهيْم.   فَاجْنََلتي اخْلَْيُل َعنـْ
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ْم: َغرهاَن اْبُن َأيبي طَاليٍب ميْن  ُضهُ فـََقاَم َعلييٌّ، فـََقاَل: اْطُلُبوا الرهُجَل الهذيي فييهيْم، َفطََلَب النهاُس الرهُجَل فـََلْم جيَيُدوُه، َحَّته قَاَل بـَعْ 
، قَاَل: َفَدَعا بيَدابهتيهي فـَرَكيبَـَها فَاْنطََلَق َحَّته  َلى بـَْعُضُهْم َعَلى  إيْخَوانيَنا َحَّته قـَتَـْلَناُهْم. قَاَل: َفَدَمَعْت َعنْيُ َعلييٍّ  أََتى َوْهَدًة فييَها قـَتـْ

ْرُجليهيْم حَ  ُ َأْكرَبُ. َوَفريَح، َوَفريَح النهاُس َورََجُعوا. وَ بـَْعٍض، َفَجَعَل جَيُرُّ ِبَي قَاَل  َّته َوَجَد الرهُجَل حَتْتَـُهْم، فََأْخرَبُوُه، فـََقاَل َعلييٌّ: اَّلله
ريَةَ  ُ، َواْسُتْخليَف احلََْسُن، َوَساَر سي َُه اَّلله َعةي إيىَل ُمَعاوييََة. َعلييٌّ: اَل َأْغُزو اْلَعاَم. َورََجَع إيىَل اْلُكوَفةي، َوقُتيَل َرمحي ْلبَـيـْ   أَبييهي، مثُه بـََعَث ابي

يحي بـَْعُضُه.  قـُْلُت: يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

، إيْذ َجاَءُه رَُجٌل عَ  - 10446 ، َوُهَو يفي بـَْعضي َأْمري النهاسي َهاٍب قَاَل: ُكْنُت َجاليًسا عيْنَد َعلييٍّ َلْيهي ثيَياُب  َوَعْن ُكَلْيبي ْبني شي
، فـََقاَل ُكلَ  ْيٌب: قـُْلُت: َما َشْأُنَك؟ فـََقاَل: ُكْنُت َحاجًّا  السهَفري، فـََقاَل: اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينَي، َفَشَغَل َعلييًّا َما َكاَن فييهي ميْن َأْمري النهاسي

َمْن َهُؤاَلءي الهذييَن َخَرُجوا قيبَـَلُكْم يـَُقاُل هَلُْم:   َفَمَرْرُت َعَلى َعائيَشَة، فـََقاَلْت:  -قَاَل: اَل َأْدريي َأيه َذليَك قَاَل   -َأْو ُمْعَتميًرا 
يـَُقاُل َلُه َحُرورَاُء؟ قَاَل: قَاَل: َفُسمُّوا بيَذليَك احْلَُرورييهَة. فـََقاَلْت: ُطوََب ليَمْن َشهيَد َهَلَكتَـُهْم.   احْلَُرورييهُة؟ قَاَل: فـَُقْلُت: يفي َمَكانٍ 

 قَاَلْت: َأَما َواَّللهي َلْو َشاَء اْبُن َأيبي طَاليٍب أَلَْخرَبَُكْم َخرَبَُهْم.
ْئُت َأْسَأُل َعْن َذليَك، قَاَل: وَ  ، قَاَل:  َفميْن مثَه جي ْثَل َما َقصه َعَليه فـَرََغ َعلييٌّ، فـََقاَل: أَْيَن اْلُمْسَتْأذيُن؟ فـََقاَم َعَلْيهي فـََقصه َعَلْيهي مي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأَهله َعلييٌّ َثاَلًًث مثُه قَاَل: »ُكْنُت عيْنَد َرُسولي اَّللهي  : َولَْيَس عيْنَدُه َأَحٌد  -َصلهى اَّلله  إياله َعائيَشُة، قَاَل: فـََقاَل يلي
: " َويـَقْ  ََكاني َكَذا وََكَذا ". َوَأْوَمَأ بيَيديهي ََنَْو اْلَمْشريقي ، َكْيَف أَْنَت َوقـَْوٌم خَيُْرُجوَن مبي َرُهْم " اَي َعلييُّ َأْو   -َرُءوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاويُز َحَناجي

يهٍة« ". مَيُْرُقوَن ميَن اإْليسْ  -تـََراقييَـُهْم   اَلمي َكَما مَيُْرُق السهْهُم ميَن الرهمييهةي، فييهيْم رَُجٌل خُمَْدُج اْلَيدي، َكَأنه َيَدُه ثَْدُي َحَبشي
َثُكْم أَنهُه فييهيْم؟ قَاُلوا: نـََعْم. َفَذَهبْـ  َّللهي الهذيي اَل إيَلَه إياله ُهَو، َأَحده ُتْم بيهي َتْسَحُبونَُه َكَما ُتْم فَامثُه قَاَل: أَْنَشْدُتُكْم ابي ئـْ ْلَتَمْسُتُموُه َحَّته جي

ُ َوَرُسولُُه. َثاَلَث َمرهاٍت.   نـََعَت َلُكْم؟ قَاَل: مثُه قَاَل: َصَدَق اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه، ِرَجاٌل ِثَقاٌت، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه. #

يهةي  »َلَقْد َعليَم ُأوُلو اْلعيْلمي ميْن آلي حُمَمهٍد، َوَعائيَشُة بيْنُت َأيبي َبْكٍر. َفَسأَُلوَها َأنه َأْصَحاَب ذيي الثُّدَ  َوَعْن َعلييٍّ قَاَل:  - 10449
ّي اأْلُمّييّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َمْلُعونُوَن َعَلى ليَساني النهِبي «.َويفي  -َصلهى اَّلله  ريَوايٍَة: إينه َأْصَحاَب النـهْهَرَواني

ِغيِر َواْْلَْوَسِط ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
َدُتييْم، قـُْلُت لي  - 10450 : اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينَي، أَْبريْد َعني الصهاَلةي  َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َلمها اْعتَـَزَلتي احْلَُرورييهُة وََكانُوا َعَلى حي َعلييٍّ

، فـََلبيْسُت َأْحَسَن َما َقَدْرُت َعَلْيهي ميْن َهذيهي  َلَعلّيي آِتي َهُؤاَلءي اْلَقْوَم، فَُأَكلّيُمُهْم، قَاَل: إييّني َأخَتَوهفـُُهْم َعَلْيَك. قـُْلُت: َكاله إينه َشاَء اَّللهُ 
َا ثيَفُن  ةي، مثُه َدَخْلُت َعَلْيهيْم َوُهْم قَائيُلوَن يفي ََنْري الظههيريَةي،اْلَيَمانييه  ُهْم، أَْيدييهيْم َكَأنه نـْ َفَدَخْلُت َعَلى قـَْوٍم مَلْ َأَر قـَْوًما َأَشده اْجتيَهاًدا مي

، َوُوُجوُهُهْم ُمْعَلَنٌة ميْن آًَثري السُُّجودي، َفَدَخْلُت فـََقاُلوا: َمْرَحًبا بيَك اَي اْبَن َعبهاٍس، َما َجاءَ  بيلي ْئُت ُأَحدّي اإْلي ُثُكْم َعْن   بيَك؟ قَاَل: جي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم، نـََزَل اْلَوْحُي َوُهْم َأْعَلُم بيَتْأوييليهي، فـََقاَل بـَْعُضهُ  ثُوُه، َوقَاَل بـَْعُضُهْم:  َأْصَحابي ريُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله ْم: اَل حُتَدّي

ثـَنهُه.   لَُنَحدّي
ُويني َما تـَْنقيُموَن َعَلى اْبني َعمّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َرُسولي اَّللهي قَاَل: قـُْلُت: َأْخربي َوَخَتنيهي، َوَأوهلي َمْن آَمَن بيهي، َوَأْصَحاُب   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي  َحكهَم الرّيَجاَل يفي دييني اَّللهي،  َمَعُه؟ قَاُلوا: نـَْنقيُم َعَلْيهي َثاَلًًث، قـُْلُت: َما ُهنه؟ قَاُلوا: َأوههُلُنه أَنهُه  -َصلهى اَّلله
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ُ تـََعاىَل: }إيني احْلُْكُم إياله َّلليهي{ ]األنعام:   [. 57َوَقْد قَاَل اَّلله
 مينينَي َلَقْد َحُرَمْت َعَلْيهي ديَماُؤُهْم.ْن َكانُوا ُمؤْ قـُْلُت: َوَماَذا؟ قَاُلوا: قَاَتَل َومَلْ َيْسبي َومَلْ يـَْغَنْم، لَئيْن َكانُوا ُكفهارًا َلَقْد َحلهْت َأْمَواهُلُْم، َوإي 

 َو َأميرُي اْلَكافيرييَن.قَاَل: قـُْلُت: َوَماَذا؟ قَاُلوا: َوحَمَا نـَْفَسُه ميْن َأميريي اْلُمْؤمينينَي، فَإيْن مَلْ َيُكْن َأميرَي اْلُمْؤمينينَي فـَهُ 
ثـُْتُكْم ميْن ُسنهةي نَبييّيُكْم قَاَل: قـُْلُت: َأرَأَيـُْتْم إيْن قـََرْأُت َعَلْيُكْم ميْن   ، َوَحده ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -كيَتابي اَّللهي اْلُمْحَكمي َما اَل   -َصلهى اَّلله

ُعوَن؟ قَاُلوا: نـََعْم.  تـُْنكيُروَن أَتـَْرجي
 يـَُقوُل: }اَي أَيُـَّها الهذييَن آَمُنوا اَل تـَْقتـُُلوا الصهْيَد َوأَنـُْتْم ُحُرٌم{  قَاَل: قـُْلُت: َأمها قـَْوُلُكْم: إينهُه َحكهَم الرّيَجاَل يفي دييني اَّللهي، فَإينهُه تـََعاىَل 

ْنُكْم{ ]املائدة: 95]املائدة:   َقاَق بـَْينيهيَما  95[. إيىَل قـَْوليهي: }حَيُْكُم بيهي َذَوا َعْدٍل مي ْفُتْم شي َها: }َوإيْن خي [، َوقَاَل يفي اْلَمْرَأةي َوَزْوجي
هيْم َوَصاَلحي َذاتي 35ا َحَكًما ميْن َأْهليهي َوَحَكًما ميْن َأْهليَها{ ]النساء: فَابـَْعُثو  [. أَْنُشدُُكُم اَّللهَ، َأَفُحْكُم الرّيَجالي يفي ديَمائيهيْم َوأَنـُْفسي

هيْم، َوَصاَلحي َذاتي بـَْينيهيْم. قَاَل: َأَخَرَجْت ميْن َهذيهي؟ قَاُلوا:  بـَْينيهيْم َأَحقُّ َأْم يفي َأْرَنٍب َثَنـَُها رُبُُع ديْرَهٍم؟ قَاُلوا: اللهُهمه يفي َحْقني ديَمائي 
 اللهُهمه نـََعْم.

َها َما َتسْ  لُّوَن مينـْ لُّوَن ميْن َغرْييَها؟ فـََقْد كَ َوَأمها قـَْوُلُكْم: إينهُه قـََتَل َومَلْ َيْسبي َومَلْ يـَْغَنْم، أََتْسُبوَن أُمهُكْم؟ َأْم َتْسَتحي َفْرمُتْ. َوإيْن زََعْمُتْم َتحي
ْساَلمي ; إينه اَّللهَ تـََباَرَك َوتـََعاىَل يـَُقوُل:  ُكْم فـََقْد َكَفْرمُتْ، َوَخَرْجُتْم ميَن اإْلي ُمّي َا لَْيَسْت ِبي هيْم َوَأْزَواُجُه  َأنه ْلُمْؤمينينَي ميْن أَنـُْفسي ُّ َأْوىَل ابي }النهِبي

ُتْم، َأَخَرَجْت ميْن َهذيهي؟ قَاُلوا: اللهُهمه نـَعَ [ َوأَ 6أُمهَهاُُتُْم{ ]األحزاب:  ئـْ ُتْم َترَتَدهُدوَن َبنْيَ َضاَللََتنْيي، فَاْخَتاُروا أَيـهُهَما شي  ْم. نـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -َوَأمها قـَْوُلُكْم: حَمَا نـَْفَسُه ميْن َأميريي اْلُمْؤمينينَي ; »فَإينه َرُسوَل اَّللهي   َدَعا قـَُرْيًشا يـَْوَم احْلَُديْبيَيةي َعَلى َأْن   - َصلهى اَّلله

نَـُهْم كيَتااًب، فـََقاَل: " اْكُتْب: َهَذا َما قَاَضى َعَلْيهي حُمَمهٌد َرُسوُل اَّللهي  َنُه َوبـَيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َيْكُتَب بـَيـْ " فـََقاُلوا: َواَّللهي َلْو   -َصلهى اَّلله
" َواَّللهي إييّني َلَرُسوُل  َرُسوُل اَّللهي َما َصَدْداَنَك َعني اْلبَـْيتي َواَل قَاتـَْلَناَك، َوَلكيني اْكُتْب: حُمَمهُد ْبُن َعْبدي اَّللهي. فـََقاَل: ُكنها نـَْعَلُم أَنهَك 

: حُمَمهدُ  ، اْكُتْب اَي َعلييُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ْبُن َعْبدي اَّللهي«. َوَرُسوُل اَّللهي  اَّللهي، َوإيْن َكذهبـُْتُمويني ،    -َصلهى اَّلله َكاَن َأْفَضَل ميْن َعلييٍّ
 َأَخَرَجْت ميْن َهذيهي؟ قَاُلوا: اللهُهمه نـََعْم.

ُهْم َأْربـََعُة آاَلٍف فـَُقتيُلوا.  نـْ ُهْم عيْشُروَن أَْلًفا، َوبَقيَي مي نـْ  فـََرَجَع مي
، َوَأْحَمُد ِبَبْعِضِه،  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10463  »َمْن قُتيَل ُدوَن َماليهي فـَُهَو َشهييٌد«.  : -َصلهى اَّلله
ٌد. # ِغيِر، َواْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُد الطََّبَراِنيِ  َجيِ   ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
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َ بيَرُجٍل إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 10486 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني السهائيبي ْبني يَزييَد قَاَل: »ُأِتي فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه َهَذا   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َأْو ُجله َدابهٍة  -َقْد َسَرَق ُجله بَعيرٍي  : " َما َأَخالُُه فـََعَل ". مثُه قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، -َوَسلهَم  َصلهى اَّلله

هي َشَهاَداٍت. قَاَل: " اْذَهُبوا بيهي فَاقْ  طَُعوُه مثُه ائْـُتويني بيهي ". َفَذَهُبوا  إينه َهَذا َسَرَق، فـََقاَل: " َما َأَخالُُه فـََعَل ". َحَّته َشهيَد َعَلى نـَْفسي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وا َيَدُه، مثُه َجاُءوا بيهي إيىَل َرُسولي اَّللهي  بيهي فـََقطَعُ  فـََقاَل: " َوحْيََك ُتْب إيىَل اَّللهي ". فـََقاَل: تـُْبُت إيىَل اَّللهي،   -َصلهى اَّلله

 فـََقاَل: " اللهُهمه ُتْب َعَلْيهي«. 
حِ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  يِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َنَى َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن َأيبي أَيُّوَب قَاَل: - 10494  َعني النـُّْهَبةي َواْلُمثْـَلةي«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

مي ْبني حُمَمهٍد، قَاَل: »َجاَءْت َأَْسَاُء َمَع َجَواٍر هَلَا، َوَقْد َذَهَب َبَصُرَها، فـََقاَلْت: أَْيَن احلَْ  - 10498 جهاُج؟ فـَُقْلَنا:  َوَعني اْلَقاسي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َذيهي اْلعيظَامي ; فَإييّني َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -  لَْيَس َهاُهَنا، فـََقاَلْت: ُمُروُه فـَْلَيْأُمْر لََنا ُبي َهى َعني اْلُمثْـَلةي«   -َصلهى اَّلله   -يـَنـْ

 َفذََكَر احْلَدييَث. 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 10506 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر َعني النهِبي ثْـُلُه.  -َصلهى اَّلله  قَاَل: ... مي
ّي  َلُه َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قـُْلُت: ميْثُل َحدييٍث قـَبـْ َع َعْن أُمهيتي اخْلَطَأُ، َوالنّيْسَياُن، َوَما اْسُتْكريُهوا َعَلْيهي« ". -َصلهى اَّلله  : " »ُوضي

ُد ْبنُ  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه ُمَحمَّ ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ ]الداراني:   ُمَصفًّى، َوثََّقُه َأُبو َحاِتٍم َوَغْيُرُه، َوِفيِه َكََلٌم ََل َيُضرُّ
 إسناده صحيح[ 

ّي  - 10511 ٍد ميْن َأْصَحابي النهِبي ّي قَاَل: َأْخرَبيني َغرْيُ َواحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -َوَعْن َأيبي إيْدرييَس اخْلََواَليني ُهْم َشدهاُد ْبُن   -ى اَّلله مينـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْوٍس، َوثـَْواَبُن: َأنه َرُسوَل اَّللهي  " »رُفيَع اْلَقَلُم يفي احْلَدّي َعني الصهغيريي َحَّته َيْكرُبَ، َوَعني النهائيمي َحَّته    قَاَل:  -َصلهى اَّلله

 ." »  َيْستَـْيقيَظ، َوَعني اْلَمْجُنوني َحَّته يُفييَق، َوَعني اْلَمْعُتوهي اهْلَاليكي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْنُه زََمانًَة َكاَن عيْنَد َداري أُمّي َسْعدٍ   َعْن َأيبي َسعييٍد: - 10516 ْنُه،  »َأنه ُمْقَعًدا ذََكَر مي ْمَرَأٍة مَحٌْل، َفُسئيَلْت، فـََقاَلْت: ُهَو مي ، َفَظَهَر ابي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َفُسئيَل َعْنُه، فَاْعرَتََف، فََأَمَر بيهي النهِبي «.   -َصلهى اَّلله َْثَكالي عيْذقي النهْخلي  َأْن جُيَْلَد ِبي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُّ  َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: - 10517 َ النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»ُأِتي بيَرُجٍل َقْد َزََّن، َفَسأَلَُه، فَاْعرَتََف، فََأَمَر بيهي َفُجرّيَد، فَإيَذا  -َصلهى اَّلله

ُْثُكوٍل فييهي مياَئُة ِشيْ  ًئا ". َفَدَعا ِبي ، فـََقَعَد فـََقاَل: " َما يـُْبقيي الضهْرُب ميْن َهَذا َشيـْ َدًة«. ُهَو مَحُْش اخْلَْلقي  َراٍخ، َفَضَربَُه بيهي َضْربًَة َواحي
 ]الداراني: إسناده ضعيف َلرساله[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

10521 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل النهِبي ، َلقيَي اَّللهَ  : -َصلهى اَّلله   " »َمْن َجرهَد َظْهَر اْمريٍئ ُمْسليٍم بيَغرْيي َحقٍّ
 َوُهَو َعَلْيهي َغْضَباُن« ". 

ٌد. #  ([ 5543]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجامع:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ 
رٍي، قَاَل: »ُكنها َمَع َرُسولي اَّللهي  - 10529 ُ َعَلْيهي َوسَ  -َوَعني النـُّْعَماني ْبني َبشي َلتيهي،    -لهَم َصلهى اَّلله رٍي َفَخَفَق رَُجٌل َعْن رَاحي يفي َمسي

تَـَبَه الرهُجُل فـََفزيَع، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأَخَذ رَُجٌل َسْهًما ميْن كيَنانَتيهي، فَانـْ : " اَل حيَيلُّ ليَرُجٍل َأْن يـَُروّيَع  -َصلهى اَّلله
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 ُمْسليًما« ". 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِثَقاٌت. #

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 10535 ُ عَ   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني يَزييَد قَاَل: َسَي ، اَي نـََعااَي   -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " »اَي نـََعااَي اْلَعَربي
، إينه َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الزّياَن، َوالشهْهَوَة اخْلَفييهَة« ".   اْلَعَربي

ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَِّ  #  ]الداراني: إسناده حسن[   ْبِن ُبَدْيِل ْبِن َوْرَقاَء، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْلَماَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10536 ،  -َصلهى اَّلله : " »َثاَلثٌَة اَل َيْدُخُلوَن اجْلَنهَة: الشهْيُخ الزهايني

َماُم اْلَكذهاُب، وَ  « ". َواإْلي  اْلَعائيُل اْلَمْزُهوُّ
ِحيِح َغْيَر اْلَعبَّاِس ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

زي، َوُهَو َأميرٌي َفَصلهى  َوَعْن َسْهلي ْبني َأيبي أَُماَمَة أَنهُه َدَخَل ُهَو َوأَبُوُه َعَلى أََنسي ْبني َماليٍك زََمَن ُعَمَر ْبني َعْبدي اْلَعزيي - 10546
َها فـََلمها َصلهى، قَاَل: يـَْرمَحُكَ  نـْ َا َصاَلُة ُمَسافيٍر َأْو َقرييٍب مي ُ، َأرَأَْيَت الصهاَلَة اْلَمْكُتوبََة َأْم َشْيٌء تـَنَـفهْلَتُه؟   َصاَلًة َخفييَفًة، َكَأنه اَّلله

َا َصاَلُة َرُسولي اَّللهي   َا اْلَمْكُتوبَُة، َوإينه ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: إينه ًئا َسَهْوُت َعْنُه. إينه َرُسوَل اَّللهي   -َصلهى اَّلله َها إياله َشيـْ نـْ َما َأْخطَْأُت مي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - هيْم، َفَشدهَد  -َصلهى اَّلله ُكْم فـَُيَشدهَد َعَلْيُكْم، فَإينه قـَْوًما َشدهُدوا َعَلى أَنـُْفسي ُ  قَاَل: " »اَل ُتَشدّيُدوا َعَلى أَنـُْفسي اَّلله

َناَها َعَلْيهيْم«. َعَلْيهيْم، فَتيْلَك بـََقااَيُهْم يفي الصهَواميعي َوالدّياَيرَاتي َورَْهَبانييهًة ا  بـَْتَدُعوَها َما َكتَـبـْ
يًعا فَإيَذا ُهْم بيديايَ  ُ؟ قَاَل: نـََعْم. فـَرَكيُبوا مجَي ٍر قـَْفٍر، َقْد اَبَد َأْهُلَها َوانـَْقَرُضوا َوبَقيَيْت  مثُه َغَدْوا ميَن اْلَغدي فـََقاُلوا: نـَرَْكُب فـَنَـْنظُُر َونـَْعَتربي

َها، فَـ  ْهليَها، َهُؤاَلءي َأْهُل دياَيٍر َأْهَلَكُهُم الْ َخاوييًَة َعَلى ُعُروشي َا َوِبَي اَيَر؟ قَاَل: َما َأْعَرَفني ُبي بَـْغُي َواحلََْسُد، إينه  َقاُلوا: أَتـَْعريُف َهذيهي الدّي
بُُه. َواْلَعنْيُ تـَْزيني  ، َواْلبَـْغَي ُيَصدّيُق َذليَك َأْو يَُكذّي َواْلَكفُّ َواْلَقَدُم َواْلَيُد َواللّيَساُن، َواْلَفْرُج ُيَصدّيُق   احلََْسَد يُْطفيُئ نُوَر احلََْسَناتي

بُُه.   َذليَك َأْو يَُكذّي
ْحَمِن ْبِن َأِبي اْلَعْمَياِء، َوُهَو  # ِحيِح َغْيَر َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  ِثَقٌة.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َواثيَلَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 10548 نَـُهنه« ". -َصلهى اَّلله َحاُق َبنْيَ النّيَساءي زياًن بـَيـْ  : " »السّي
، َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى َوَلْفُظُه: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   # ُ َعَلْيهِ  -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ   : " »ِسَحاُق النِ َساِء َبْيَنُهنَّ ِزناا« ". َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.- َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ]الداراني: إسناده حسن[ 
َنََشُه َأْسَوُد ميْن  ذيي َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو رََفَع احْلَدييَث قَاَل: " »َمَثُل الهذيي جَيْليُس َعَلى فيَراشي اْلُمَغيـهَبةي َمَثُل اله  - 10559

 َأَساويدي يـَْومي اْلقيَياَمةي« ". 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ([ 2405]اْللباني: حسن )صحيح الترغيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ   - يَُكلّيُم فييَها َرُسوَل اَّللهي َوَعْن أُمّي َسَلَمَة »َأنه قـَُرْيًشا َأمَههُهْم َشْأُن اْلَمْخُزومييهةي الهيتي َسَرَقْت، قَاُلوا: َمنْ  - 10562 َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -؟ َفَكلهُموُه يفي َذليَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َعَلْيهي َوَسلهَم  َا َهَلَك الهذييَن ميْن قـَْبليُكْم أَنهُه َكاَن إيَذا  -َصلهى اَّلله : " إيّنه
ْنُت حُمَمهٍد َلَقطَْعُت َيَدَها«  الشهرييُف تـَرَُكوُه، َوإيَذا َسَرَق فييهيُم الضهعييُف َأقَاُموا َعَلْيهي احْلَده، َواميْي اَّللهي َلْو َكاَنْت فَاطيَمُة بي َسَرَق فييهيُم 

." 
، َفَقاُلوا: َعِن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوَقاَل: َلْم َيْرِوِه َعْن ُعَمَر ْبِن َقْيٍس الْ  # ، َوَخاَلَفُه َأْصَحاُب الزُّْهِريِ  َماِصِر ِإَلَّ َعْمُرو ْبُن َأِبي َقْيٍس الرَّاِزيُّ

 الزُّْهِريِ  َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة، ُقْلُت: َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت. 
ّي »َوَعْن ُعَمرْيي ْبني أَُميهَة أَنهُه َكاَنْت َلُه ُأخْ  - 10570 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ٌت َفَكاَن إيَذا َخَرَج إيىَل النهِبي آَذْتُه فييهي، َوَشَتَمتي  -َصلهى اَّلله
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ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي َها فَـ  -َصلهى اَّلله  َقتَـَلَها. وََكاَنْت ُمْشريَكًة، فَاْشَتَمَل هَلَا يـَْوًما َعَلى السهْيفي مثُه َأَتَها فـََوَضَعُه َعَليـْ
ْقَتُل أُمَُّنا؟ َوَهُؤاَلءي قـَْوٌم هَلُْم آاَبءٌ  َوأُمهَهاٌت ُمْشريُكوَن، فـََلمها َخاَف ُعَمرْيٌ  فـََقاَم بـَُنوَها َفَصاُحوا، َوقَاُلوا: َقْد َعليْمَنا َمْن قـَتَـَلَها، َأفـَتـُ

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى  -َأْن يـَْقتـُُلوا َغرْيَ قَاتيليَها، َذَهَب إيىَل النهِبي فََأْخرَبَُه، فـََقاَل: " َأقـَتَـْلَت ُأْخَتَك؟ ". قَاَل: نـََعْم، قَاَل: "   -اَّلله
 ُّ َا َكاَنْت تـُْؤذييني فييَك، فََأْرَسَل النهِبي َ؟ " قَاَل: إينه ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوملي  قَاتيليَها، فََأْخرَبَُهُم  إيىَل بَنييَها َفَسَأهَلُْم َفَسمهْوا َغرْيَ  -َصلهى اَّلله

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي  بيهي َوَأْهَدَر َدَمَها قَاُلوا ََسًْعا َوطَاَعًة«. -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َعْن َتاِبِعيَّْيِن َأَحُدُهَما ِثَقٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 10572  قَاَل: " »َمْن َبدهَل دييَنُه فَاقْـتـُُلوُه« ".  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: في إسناده ضعيفان[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يََة ْبني َحْيَدَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن ُمَعاوي  - 10573 ُ -َصلهى اَّلله : " »َمْن بَدهَل دييَنُه فَاقْـتـُُلوُه اَل يـَْقَبُل اَّلله
 تـَْوبََة َعْبٍد َكَفَر بـَْعَد إيْساَلميهي« ". 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  شواهده[ ]الداراني: صحيح ب َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي ُموَسى، َوُمَعاذي ْبني َجَبٍل: َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 10576 ، َوَأَمَرمُهَا َأْن يـَُعلّيَما   -َصلهى اَّلله بـََعثـَُهَما إيىَل اْلَيَمني

حْلَدييدي، فـَقَ  ي، َأَوبُعيثْـَنا نـَُعذّيُب النهاَس،  النهاَس اْلُقْرآَن. قَاَل: َفَجاَء ُمَعاٌذ إيىَل َأيبي ُموَسى يـَُزورُُه فَإيَذا عيْنَدُه رَُجٌل ُمَوثهٌق ابي اَل: اَي َأخي
َا بُعيثْـَنا نـُعَ  َفُعُهْم، فـََقاَل: إينهُه َأْسَلَم مثُه َكَفَر. إيّنه َا يـَنـْ  لّيُمُهْم ديينَـُهْم، َوََنُْمُرُهْم مبي

لنهاري، فـََقاَل أَبُو ُموَسى: إينه لََنا  حْلَقّي اَل أَبـَْرُح َحَّته َأْحريَقُه ابي  اَل أَبـَْرُح أََبًدا،  عيْنَدُه بَقييهًة، فـََقاَل: َواَّللهي فـََقاَل: َوالهذيي بـََعَث حُمَمهًدا ابي
ََطٍب فََأهْلََب فييهي النهاَر وََكتـهَفُه َوَطَرَحُه. َ حبي  قَاَل: فَُأِتي

 . يحي َغرْيُ َهَذا احْلَدييثي  قـُْلُت: هَلَُما يفي الصهحي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »رََجَم َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن أَ  - 10590  َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوَأْمُرمُهَا ُسنهٌة«.  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ْعُت َرُسو  - 10592 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َل اَّللهي َوَعْن اْلَعْجَماءي قَاَلْت: َسَي يـَُقوُل: " »الشهْيُخ َوالشهْيَخُة إيَذا زَنـََيا   -َصلهى اَّلله
َا َقَضَيا ميَن اللهذهةي« ".   فَاْجليُدومُهَا اْلبَـتهَة مبي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10594  : " »َما َأْدريي احْلُُدوُد َكفهارَاٌت َأْم اَل«؟ ".-َصلهى اَّلله

َماِديِ  َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، ِرَجاُل أَ  # ِحيِح َغْيَر َأْحَمَد ْبِن َمْنُصوٍر الرَّ  َحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10602  : " »قـَْتُل الصهرْبي اَل مَيُرُّ بيَذْنٍب إياله حَمَاُه« ". -َصلهى اَّلله

ّي  ا َرَواهُ  #  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْلبَـزهاُر َوقَاَل: اَل نـَْعَلُمُه يـُْرَوى َعني النهِبي ]الداراني: إسناده   َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.إياله ميْن َهَذا اْلَوْجهي،  -َصلهى اَّلله
 صحيح[ 

ّي  - 10609 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي لزّياَن، فََأَضَربَُه الرهْجُم، فـََهَرَب   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »إيَذا اْعرَتََف الرهُجُل ابي
 تُريَك« ". 
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ْميذييه يفي قيصهةي َماعيٍز: " »فـََهاله تـَرَْكُتُموُه« ".   قـُْلُت: َلُه عيْنَد الرتّي
ِحيِح َغْيَر ُحَمْيٍد اْلِكْنِديِ  َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي بـَْرزََة قَاَل: »رََجَم َرُسوُل اَّللهي  - 10612  َماليٍك«.َماعيَز ْبَن  -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 10618 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن اْلرَبَاءي ْبني َعازيٍب »َأنه النهِبي َلُه«.  -َصلهى اَّلله  بـََعَث إيىَل رَُجٍل تـََزوهَج اْمَرَأَة اْبنيهي َأْن يـَْقتـُ
هي، َوَعْنُه َعْن َخاليهي، َوَعْنُه َعْن فـََواريَس. قـُْلُت:   ُهَو يفي السَُّنني ميْن َحدييثي اْلرَبَاءي َعْن َعمّي

ِحيِح َغْيَر َأِبي اْلَجْهِم َوُهَو ِثَقٌة. َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى َوَقاَل: »َيْض  # ]الداراني: إسناده   ِبَرْأِسِه«.ِرُب ُعُنَقُه َوَيْأِتي َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 صحيح[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10620   #: " »اَل َيْدُخُل اجْلَنهَة َمْن أََتى َذاَت حَمَْرٍم« ".-َصلهى اَّلله
ِحيِح َغْيَر  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ اَن اْلُكوِفيِ  َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َيْحَيى ْبِن َحسَّ

ه  - 10624 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن اْبني َعبهاٍس َأنه النهِبي َنْت   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »لَْيَس َعَلى اأْلََمةي َحدٌّ َحَّته حُتَْصَن، فَإيَذا ُأْحصي
« ". بيَزْوٍج،  َها نيْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتي  فـََعَليـْ

ِ ْبِن ِعْمَراَن َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َغْيَر َعْبِد َّللاَّ
ُ َعَلْيهي َوَسله  -َعْن اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َأَمَر َرُسوُل اَّللهي  - 10630 دي،   -َم َصلهى اَّلله بيَرْجمي اْليَـُهودييّي َواْليَـُهودييهةي عيْنَد اَببي اْلَمْسجي

َها ; يَقييَها َمسه احلْيَجارَةي َحَّته  َبتيهي َفَحََن َعَليـْ ُ  فـََلمها َوَجَد اْليَـُهودييُّ َمسه احلْيَجارَةي، قَاَم َعَلى َصاحي يًعا، َفَكاَن مميها َصَنَع اَّلله  قُتياَل مجَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وليهي ليَرسُ  ُهَما«.  -َصلهى اَّلله  يفي حَتْقييقي الزّياَن مينـْ

ه  َرَواهُ  # ُّ إياله أَنهُه قَاَل: »إينه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأمْحَُد َوالطهرَبَايني َنا َفَسأَُلوُه َأْن حَيُْكَم   -َصلهى اَّلله َ بييَـُهودييٍّ َويـَُهودييهٍة َقْد ُأْحصي ُأِتي
دي«.  لرهْجمي فـََرمَجَُهَما يفي فيَناءي اْلَمْسجي نَـُهَما ابي َماِع ِفي ِرَواَيِة َأْحَمَد.بـَيـْ ]الداراني: إسناده   َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت، َوَقْد َصرََّح اْبُن ِإْسَحاَق ِبالسَّ

 د[ جي
ه  - 10631 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن اْبني َعبهاٍس »َأنه رَْهطًا أَتـَُوا النهِبي ْمَرَأٍة فـََقاُلوا: اَي حُمَمهُد، َما أُْنزيَل   -َصلهى اَّلله َجاُؤوا َمَعُهْم ابي

يٌح  َعَلْيَك يفي الزّياَن؟، فـََقاَل: " اْذَهُبوا فَائْـُتويني بيَرُجَلنْيي ميْن ُعَلَماءي َبني إيْسَرائييَل ". َفَذَهُبوا فَأَتـَوْ  ُه بيَرُجَلنْيي َأَحُدمُهَا َشابٌّ َفصي
نَـْيهي َحَّته يـَْرفـََعُهَما بيعيَصابٍَة.َواْْلَخُر َشْيٌخ قَ  َباُه َعَلى َعيـْ  ْد َسَقَط َحاجي

؟ ". فـََقااَل: َنشَ  ُ َعَلى ُموَسى يفي الزهايني َا أَنـَْزَل اَّلله َُك: إينه اَّللهَ تـَعَ فـََقاَل: " أَْنُشدُُكَما اَّللهَ، َلَما َأْخرَبَُْتُواَن مبي اىَل  ْدتـََنا بيَعظييٍم، َوإيانه ُْنْربي
ْراَن  أَنـَْزَل َعَلى ُموَسى يفي الزهايني الرهْجَم، َوإيانه ُكنها قـَْوًما َشبَبًة وََكاَن نيَساُؤاَن َحَسَنًة ُوُجوُهُهنه، َوإي  نه َذليَك َكثـَُر فييَنا فـََلْم نـَُقْم َلُه، َفصي

َبتيُكْم فَإيَذا وَ   َضَعْت َما يفي َبْطنيَها فَاْرمُجُوَها«. جَنْليُد َوالتـهْعييرُي، فـََقاَل: " اْذَهُبوا بيَصاحي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَلُه َطِريٌق ِفي ُسوَرِة اْلَماِئَدِة. #  ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10641 ْن َوَقَع َعَلى ُبَييَمٍة فَاقْـتـُُلوُه َواقْـتـُُلوَها َمَعُه«  : " »مَ -َصلهى اَّلله
." 
ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْلَقَمَة، َوَحِديُثُه َحَسٌن، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِفيِه ُمَحمَّ

ني، إييّني َحَلْفُت َأْن اَل َأاَنَم َوَعْن مَههامي ْبني احْلَاريثي ;َأنه اْبَن ُمَقرّيٍن َسَأَل َعْبَد اَّللهي ْبَن َمْسُعوٍد، فـََقاَل: اَي َأاَب َعْبدي الرهمحَْ  - 10652
ُ َلُكْم َواَل تـَْعَتُدوا إينه اَّللهَ اَل حيُيبُّ َعَلى فيَراٍش َسَنًة؟ فـََتاَل َعْبُد اَّللهي َهذيهي اْْليََة: }اَي أَيُـَّها الهذييَن آَمنُ  وا اَل حُتَرّيُموا طَيّيَباتي َما َأَحله اَّلله
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ٌر؟ قَاَل: َأْعتيْق رَقـََبًة. 87اْلُمْعَتدييَن{ ]املائدة:   َك، قَاَل: إييّني ُموسي  [. َكفّيْر َعْن ميَيينيَك، َوََنْ َعَلى فيَراشي
قَاَل: َأَميتي زََنْت؟ قَاَل:   -َأْي اَل َقْطَع َعَلْيهي   - ميْن عيْنديي؟ قَاَل: َماُلَك َسَرَق بـَْعُضُه ميْن بـَْعٍض قَاَل: َعْبديي َسَرَق قيَباءً 

َا مَلْ حُتَْصْن؟ قَاَل: إيْساَلُمَها إيْحَصاُنَا.  اْجليْدَها، قَاَل: إينه
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َهَذا َوَغيْ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  رِِه ِرَجاُل الصَّ

ه  -يـَْعني اْبَن احْلَاريثي  -َوَعْن ُغَضْيٍف  - 10671 ْعُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َسَي يـَُقوُل: " إيَذا َشريَب الرهُجُل  -َصلهى اَّلله
 فَاْجليُدوُه، مثُه إيْن َعاَد فَاْجليُدوُه، مثُه إيْن َعاَد فَاقْـتـُُلوُه« ". اخْلَْمَر فَاْجليُدوُه، مثُه إيْن َعاَد 

 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُسوَل اَّللهي  َوَعْن َأْزَهَر َواليدي َعْبدي الرهمْحَني »َأنه رَ  - 10676 َْيرَبَ َفَحثَا يفي َوْجهيهي   -َصلهى اَّلله َ بيَشاريٍب َوُهَو ِبي ُأِتي

َا َكاَن يفي أَْيدييهيْم َحَّته قَاَل هَلُْم: " اْرفـَُعو  َاَب، مثُه َأَمَر َأْصَحابَُه َفَضَربُوُه بينيَعاهلييْم، َومبي َ َرُسوُل اَّللهي ا " فـََرفـَُعوا، فـَتـُوُ الرتُّ ُ   -يفّي َصلهى اَّلله
 َوتيْلَك ُسنـهُتُه«.  -َعَلْيهي َوَسلهَم 

اَلفَتيهي، مثُه   مثُه َجَلَد أَبُو َبْكٍر يفي اخْلَْمري َأْربَعينَي، مثُه َجَلَد ُعَمُر َأْربَعينَي َصْدرًا ري خي َجَلَد ُعْثَماُن  ميْن إيَمارَتيهي، مثُه َجَلَد َثَانينَي يفي آخي
 َأْربَعينَي، مثُه َجَلَد ُمَعاوييَُة َثَانينَي. 

ْرِح، َقاَل: َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َخاِلي، َعْن ُعَقْيٍل. وَ  # ْحَمِن ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن َساِلمٍ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن ِرَواَيِة َأِبي الطَّاِهِر ْبِن السَّ َوُهَو   َخاُلُه َعْبُد الرَّ
ِحيِح.  ]الداراني: إسناده صحيح[  ِثَقٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 10680 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: »َجاَء َماعيُز ْبُن َماليٍك إيىَل النهِبي فـََردهُه مثُه قَاَل: " اْستَـْنكيُهوُه "   -َصلهى اَّلله
َم«.   فَاْستَـْنَكُهوُه مثُه رُجي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْبُل ْبُن َمْعَبٍد َعَلى اْلُمغيريَةي ْبني شُ  - 10687 ُْم َنَظُروا إيلَْيهي  ْعَبَة ; أَ َوَعْن َأيبي ُعْثَماَن النـهْهدييه قَاَل: َشهيَد أَبُو َبْكَرَة، َواَنفيٌع، َوشي نه

َقٍّ  ، فـََقاَل: رَأَْيُت َمْنَظًرا قَبييًحا َواْبتيَهارًا. َكَما َنَظُروا إيىَل اْلميْرَودي يفي اْلُمْكُحَلةي، َفَجاَء زياَيٌد، فـََقاَل ُعَمُر: َجاَء رَُجٌل اَل َيْشَهُد إياله حبي
 قَاَل: َفَجَلَدُهْم ُعَمُر احْلَده. 

ِحيِح.َرَواُه الطَّ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله رجال الصحيح[  َبَراِنيُّ
ّي  - 10690 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن زَْيدي ْبني َأْرَقَم قَاَل: »َكاَن رَُجٌل َيْدُخُل َعَلى النهِبي فـََعَقَد َلُه َعْقًدا َفَجَعَلُه يفي بيْئري  -َصلهى اَّلله

هي َواْْلَخُر عيْنَد ريْجَلْيهي، فـََقالَ رَُجٍل مي  َأَحُدمُهَا: أََتْدريي َما َوَجُعُه؟ قَاَل:   َن اأْلَْنَصاري، فََأَتُه َمَلَكاني يـَُعوَدانيهي، فـََقَعَد َأَحُدمُهَا عيْنَد رَْأسي
، فـََلْو َأْرَسَل إيلَْيهي َلَوَجَد اْلَماَء َأْصَفَر.ُفاَلٌن َيْدُخُل َعَلْيهي َعَقَد َلُه َعْقًدا، فَأَْلَقاُه يفي بيْئري ُفاَلٍن اأْلَْنصَ   ارييّي

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: فـَبَـَعَث رَُجاًل فََأَخَذ اْلَعْقَد َفَحلهُه َفرَبيَئ، َفَكاَن الرهُجُل بـَْعَد َذليَك َيْدُخُل َعَلى النهِبي فـََلْم َيْذُكْر   -َصلهى اَّلله
ًئا  ْنُه، َومَلْ يـَُعاتيْبُه«. َلُه َشيـْ  مي

ه  - 10691 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة قَاَل: »َسَحَر النهِبي رْبييُل   -َصلهى اَّلله ًما، فََأَتُه جي   -رَُجٌل ميَن اْليَـُهودي، فَاْشَتَكى ليَذليَك َأايه
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - اْليَـُهودي َسَحَرَك، َعَقَد َلَك َعْقًدا. فََأْرَسَل إيلَْيهي َرُسوُل اَّللهي فـََقاَل: إينه رَُجاًل مينَ   -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله

فهًة«. َفذََكَر ََنَْوُه.  -  َعلييًّا فَاْسَتْخَرَجَها، َفَجَعَل ُكلهَما َحله ُعْقَدًة َوَجَد ليَذليَك خي
 ْختيَصاٍر. النهَسائييُّ ابي  َرَواهُ قـُْلُت: 
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ُة َعاِئَشَة َمَع َجارِ  # َمْت ِقصَّ ِحيِح. َوَقْد َتَقدَّ .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َيِتَها ِفي الطِ بِ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َسْعٍد قَاَل: »ُكنها َمَع َرُسولي اَّللهي  - 10693 رٍي، َوَمَعَنا َشْيٌء ميْن ََتٍْر، فـََقاَل يلي َصْفَواُن:  -َصلهى اَّلله يفي َمسي

َ   َأْطعيْمني َهَذا التهْمَر، فـََقاَل: إينهُه ََتٌْر قَلييٌل، َوَلْسُت آَمُن َأْن يُْدَعْوا بيهي فَإيَذا نـََزُلوا َأَكْلَت َمَعُهْم، فـََقاَل: َأْطعيْمني فـََقْد َأْهَلَكني
ْنُه، فَأَبـَْيُت َذليَك َعَلْيهي.   اجْلُوُع، َوَذليَك َما بـََلَغ مي

َها التهْمُر، فـَبَـَلَغ َذليَك َرُسوَل اَّللهي  َلَة الهيتي َعَليـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -فـََعَرْفُت الرهاحي فـََقاَل: " ُقوُلوا ليَصْفَواَن فـَْلَيْذَهْب ".   - َصلهى اَّلله
َلَة َيُطوُف َعَلى َأْصَحابي َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََلْم يَبيْت تيْلَك اللهيـْ ُ َعْنُه  -فَأََتى َعلييًّا   -َصلهى اَّلله َي اَّلله فـََقاَل: أَْيَن   -َرضي

ه َأْذَهُب إيىَل اْلُكْفري؟! فَأََتى عَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -لييٌّ النهِبي  فََأْخرَبَُه بيَذليَك، فـََقاَل: " ُقوُلوا ليَصْفَواَن فـَْليَـْلَحْق« ".  -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10698 : " »َأاَن الشهاهيُد َعَلى اَّللهي َأْن اَل يـَْعثـَُر َعاقيٌل إياله -َصلهى اَّلله
ُ مثُه اَل يـَْعثـَُر إياله رَفـََعُه مثُه اَل يـَْعثـَُر إياله رَفـََعُه َحَّته جَيْعَ  ريَُه إيىَل اجْلَنهةي ".« ". رَفـََعُه اَّلله  َل َمصي

ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ([ 1305]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجامع:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ه  - 10699 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعائيَشَة َأنه النهِبي  »َأقييُلوا اْلكيَراَم َعثـََراُتييْم« ". قَاَل: "    -َصلهى اَّلله

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
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ّي   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 10705 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى  -َعني النهِبي ُعوا بـَْعديي ُكفهارًا   -اَّلله قَاَل: " »اَل تـَْرجي
يهي« ".  َرييَرةي َأخي َرييَرةي أَبييهي، َواَل ِبي  َيْضريُب بـَْعُضُكْم ريقَاَب بـَْعٍض، َواَل يـُْؤَخُذ الرهُجُل ِبي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُجَبرْيٍ اخْلَُزاعييّي قَاَل: »طََعَن َرُسوُل اَّللهي  - 10732 يٍب  رَُجاًل يفي َبْطنيهي إيمها بيقَ  -َصلهى اَّلله ضي

، فََأْعطَاُه اْلُعوَد الهذيي َكاَن َمَعُه، فـََقاَل: " اْسَتقيْد ". فَـ  َواٍك، فـََقاَل: َأْوَجْعَتني فَأَقيْديني َقبهَل بَْطَنُه، مثُه قَاَل: َبْل َأْعُفو َلَعلهَك  َوإيمها بيسي
َا يـَْوَم اْلقيَياَمةي«.   َأْن َتْشَفَع يلي ُبي

 ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #
، َفَكاَن َمْن َحَلَف َعَلى ميَي  - 10736 َجازًا َبنْيَ النهاسي نٍي َصرْبٍ َأمثيَ فييَها،  َوَعْن اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَنتي اْلَقَساَمُة يفي اجْلَاهيلييهةي حي

َا َعني اجْلَْرَأةي َعَلى الْ  ، َفَكانُوا يـَتَـَورهُعوَن َعْن َأمْيَاني الصهرْبي َوخَيَاُفوَنَا. ُأريَي ُعُقوبًَة ميَن اَّللهي يـَُنكّيُل ُبي  َمَحاريمي
ُ حُمَمهًدا  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََلمها بـََعَث اَّلله ْلَقَساَمةي، وََكاَن اْلُمْسليُموَن ُهْم َأْهَيَب هَلَا، ليَما َعلهَمُهْم ميْن َذليَك، فـََقَضى   -َصلهى اَّلله ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُل اَّللهي َرُسو  ْلَقَساَمةي َبنْيَ َحيهنْيي ميَن اأْلَْنَصاري، يـَُقاُل هَلُْم: بـَُنو َحاريثََة، َوَذليَك َأنه يـَُهوَد قـَتَـَلْت حُمَيّيصَ  -َصلهى اَّلله َة، ابي
 فَأَْنَكَرتي اْليَـُهوُد. 

 ُّ ُ َعَلْيهي  -َفَدَعا النهِبي ُُم الهذييَن ادهَعُوا الدهَم، فََأَمَرُهْم َرُسوُل اَّللهي  -َوَسلهَم َصلهى اَّلله َنه ُ َعَلْيهي   -اْليَـُهوَد ليَقَساَمتيهيْم، ألي َصلهى اَّلله
نَي رَُجاًل َكبيريًا َمْن قـَتَـَلُه. فـََنَكَلْت يـَُهوُد َعني اأْلَميَْ  -َوَسلهَم  نَي ميَييًنا ََخْسي .َأْن حَيْليُفوا ََخْسي  اني

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَدَعا َرُسوُل اَّللهي  نَي رَُجاًل َأنه يـَُهوَد قـَتَـَلْتُه غييَلًة،   -َصلهى اَّلله نَي ميَييًنا ََخْسي َبني َحاريثََة فََأَمَرُهْم َأْن حَيْليُفوا ََخْسي
قُّوَن بيَذليَك الهذيي يـَْزُعُموَن أَنهُه الهذيي قـََتَل صَ  ، فـََلمها رََأى َذليَك َرُسولُ َوَيْسَتحي بَـُهْم، فـََنَكَلْت بـَُنو َحاريثََة َعني اأْلَمْيَاني   -اَّللهي  احي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َد َبنْيَ َأْظُهريهيْم، َويفي دياَيريهيْم«.  -َصلهى اَّلله َنهُه ُوجي  َقَضى بيَعْقليهي َعَلى يـَُهوَد ألي
، َوِرَجا # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  ُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُجْنَدٍب قَاَل: َوبـََلَغني َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 10754 قَاَل: " »َمْن خَيْفيُر ذيمهيتي ُكْنُت َخْصَمُه، َوَمْن   -َصلهى اَّلله
 َخاَصْمُتُه َخَصْمُتُه« ". 

 ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُتُه ميْن َورَاءي اْلُفْسطَاطي  - 10778 مي فـََناَديـْ ْلَمْوسي مي ْبني ُكَلْيٍب َعْن أَبييهي قَاَل: »َلقييُت ُعَمَر َوُهَو ابي : َأاَل إينه ُفاَلَن ْبَن  َوَعْن َعاصي

، َواْبَن ُأْخٍت لََنا َعاٍن يفي َبني ُفاَلٍن، َوَقْد َعَرْضَنا َعَلْيهي َفرييَضَة  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي ُفاَلٍن اجْلُْرمييه قَاَل: فـََرَفَع   -َصلهى اَّلله
َبَك؟ قـُْلُت: نـََعْم، ُهَو َذاَك. قَاَل: اْنطَليَقا بيهي َحَّته تـُنَـفّي  ، َوقَاَل: أَتـَْعريُف َصاحي يهَة َرُسولي اَّللهي، َصلهى  ُعَمُر َجانيَب اْلُفْسطَاطي َذ َقضي

ُ َعَلْيهي   َوَسلهَم. اَّلله
 .» بيلي يهَة َأْربٌَع ميَن اإْلي  قَاَل: وَُكنها َُنَدهُث َأنه اْلَقضي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
10791 -  ُّ َع َجابيَر ْبَن َعْبدي اَّللهي يـَُقوُل: »َكَتَب النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -َعْن َأيبي الزَُّبرْيي أَنهُه َسَي َعَلى ُكلّي َبْطٍن َعُقوَلًة،   -لهى اَّلله

 مثُه َكَتَب أَنهُه اَل حيَيلُّ َأْن يـَتَـَوىله َمْوىَل رَُجٍل ُمْسليٍم بيَغرْيي إيْذنيهي«. 
َم َحِديُث َأِبي اْلَمِليحِ  # ِحيِح. َوَقْد َتَقدَّ ]الداراني:   َعْن َأِبيِه، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن، َوِفيِه: »َعْقُل اْْلَِخ ُدوَن اْلَوَلِد«. َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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 إسناده صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -يـَْعني ُعَباَدَة  -َوَعْن اْبني الصهاميتي  - 10797 َجَسديهي  : »َمْن َتَصدهَق ميْن -َصلهى اَّلله

ُ َعْنُه بيَقْدري ُذنُوبيهي«.  بيَشْيٍء، َكفهَر اَّلله
َق ِبَشْيٍء ِمْن َجَسِدِه ُأْعِطَي ِبَقْدِر مَ  # ِ ْبُن َأْحَمَد، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَلْفِظ: »َمْن َتَصدَّ ِحيِح.َرَواُه َعْبُد َّللاَّ َق ِبِه«. َوِرَجاُل اْلُمْسَنِد ِرَجاُل الصَّ   ا َتَصدَّ

 ([ 22794: صحيح بشواهده )تخريج المسند:  ]شعيب
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 كِتَابُ التَّفْسِريِ. 
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10806 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن النهِبي ََة السُّورَةي َحَّته تـَْنزيَل بيْسمي اَّللهي الرهمْحَني   -َصلهى اَّلله اَل يـَْعريُف َخاَتي
يمي َعليَم َأنه السُّورََة َقْد ُختيَمْت، َواْستـُْقبيَلْت َوابْـ  ، فَإيَذا نـََزَل بيْسمي اَّللهي الرهمْحَني الرهحي يمي  ُتديَئْت ُسورٌَة ُأْخَرى«. الرهحي

يمي فـََقْط«.  قـُْلُت: َرَوى أَبُو َداُودَ  ََة السُّورَةي َحَّته تـَْنزيَل بيْسمي اَّللهي الرهمْحَني الرهحي ْنُه: »اَل يـَْعريُف َخاَتي  مي
ِحيِح.10806]مجمع:   ]الداراني: إسناده صحيح[  [ َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ْلَمدييَنةي. َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة  - 10813 ، َوأُْنزيَلْت ابي َُة اْلكيَتابي نَي أُْنزيَلْت فَاحتي  َأنه إيْبلييَس َرنه حي
ِحيِح.10813]مجمع:   .]الداراني: رجاله ثقات[  [ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َشِبيَه اْلَمْرُفوِع، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ٍر اجْلَُهنيّي قَاَل: قَاَل يلي َرُسوُل اَّللهي َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َعامي  - 10820 ري ُسورَةي  -َصلهى اَّلله : »اقْـَرأي اْْليـََتنْيي ميْن آخي
.»   اْلبَـَقَرةي ; فَإييّني ُأْعطييتـُُهَما ميْن حَتْتي اْلَعْرشي

 ]الداراني: إسناد حسن، والحديث صحيح بشواهده[  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َشدهادي ْبني َأْوٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 10825 : »إينه اَّللهَ َعزه َوَجله َكَتَب كيَتااًب قـَْبَل َأْن -َصلهى اَّلله

ْنُه آيـََتنْيي َخَتَم ُبييَما ُسورَةَ  َْلَفْي َعاٍم، فَأَنـَْزَل مي  اْلبَـَقَرةي، اَل يـُْقَرآني يفي َداٍر َثاَلَث لََياٍل، فـَيَـْقَرُُبَا َشْيطَاٌن«. خَيُْلَق السهَماَواتي َواأْلَْرَض ِبي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. ]الداراني: إسناده صحيح[  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

أَلَطََأنه َعَلى ُعُنقيهي، َفقييَل: ُهَو َذاَك، قَاَل: َما َأرَاُه. َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قَاَل أَبُو َجْهٍل: لَئيْن رَأَْيُت حُمَمهًدا ُيَصلّيي  - 10835
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   : " َلْو فـََعَل أَلََخَذْتُه اْلَماَلئيَكُة عيَيااًن، َوَلْو َأنه اْليَـُهوَد ََتَنـهُوا اْلَمْوَت َلَماُتوا«. -َصلهى اَّلله

َياقيهي.قـُْلُت: ُهَو يفي  يحي بيَغرْيي سي   الصهحي
ِحيِح. ]الداراني:  #  صحيح[ حديث َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ: )َوَمْن َكَفَر( أَْيًضا فََأاَن َأرْ  - 10839 ، فَأَنـَْزَل اَّلله ا َأْرُزُق  زُقـُُهْم َكمَ قَاَل اْبُن َعبهاٍس: َكاَن إيبـَْراهييُم اْحَتَجَرَها ُدوَن النهاسي
 اْلُمْؤمينينَي، َأْخُلُق َخْلًقا اَل َأْرزُقـُُهْم، أَُمتّيُعُهْم قَليياًل مثُه َأْضَطرُُّهْم إيىَل َعَذابي النهاري. 

 [. 20{ ]اإلسراء: امثُه قـََرَأ اْبُن َعبهاٍس: }ُكالًّ ّنُيدُّ َهُؤاَلءي َوَهُؤاَلءي ميْن َعطَاءي رَبّيَك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبّيَك حَمُْظورً 
ِحيِح. ]الداراني: إسناده صحيح[  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َلًة تـَْرَضاَها{ ]البقرة:  - 10842 َولّييَـنهَك قيبـْ  [ قَاَل: ََنَْو مييَزابي اْلَكْعَبةي. 144َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو يفي قـَْوليهي: }فـََلنـُ
 الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريَقْيِن، َوِرَجاُل ِإْحَداُهَما ِثَقاٌت. ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه  #

يٌح، ََتُْمُل اْلَعْيَش، َوخَتَْشى اْلَفْقَر.  - 10843 يٌح َشحي  قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َأْن تـُْؤتيَيُه َوأَْنَت َصحي
، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  #  ِحيِح. ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُعوَن ُأولَئيَك عَ  َعني اْبني  - 10846 يَبٌة قَاُلوا إيانه َّلليهي َوإيانه إيلَْيهي رَاجي ُهْم ُمصي َلْيهيْم َصَلَواٌت ميْن  َعبهاٍس قـَْولُُه: »}الهذييَن إيَذا َأَصابـَتـْ
َْمري اَّللهي َورََجَع،  156اْلُمْهَتُدوَن{ ]البقرة:  َرُبّييْم َوَرمْحٌَة َوُأولَئيَك ُهُم  ُ َعزه َوَجله َأنه اْلَعْبَد اْلُمْؤميَن إيَذا َسلهَم ألي [. قَاَل: َأْخرَبَ اَّلله

َصاٍل ميَن اخْلَرْيي: الصهاَلُة ميَن اَّللهي، َوالرهمْحَُة، يَبةي، ُكتيَب َلُه َثاَلُث خي  َوحَتْقييُق َسبييلي اهْلَُدى.  فَاْسرَتَْجَع عيْنَد اْلُمصي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوقَاَل َرُسوُل اَّللهي  يبَـَتُه، َوَأْحَسَن ُعْقَباُه، َوَجَعَل َلُه َخَلًفا  -َصلهى اَّلله ُ ُمصي يَبةي َجرَبَ اَّلله : " َمني اْسرَتَْجَع عيْنَد اْلُمصي

 يـَْرَضاُه«.
، َوِإْسَناُدهُ  #  [ ، وللحديث شواهد  َحَسٌن. ]الداراني: إسناده ضعيفَرَواُه الطََّبَراِنيُّ

هُ  - 10848 ُ، فََأَصابـَتـْ ْم َسَنٌة فََأْمَسُكوا،  َعْن َأيبي َجبيريََة ْبني الضهحهاكي قَاَل: َكاَنتي اأْلَْنَصاُر يـََتَصدهُقوَن، َويـُْعُطوَن َما َشاَء اَّلله
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ُ َعزه َوَجله: }َواَل تـُْلُقوا  َْيدييُكْم إيىَل التـهْهُلَكةي{ ]البقرة:  فَأَنـَْزَل اَّلله  [. 195ِبي
َ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{ ]البقرة:   # ِحيِح. ]الداراني: إسناده  195َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوَزاَد: }َوَأْحِسُنوا ِإنَّ َّللاَّ [. َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

 صحيح[ 
َْيدييُكْم إيىَل التـهْهُلَكةي{ ]البقرة:  - 10849 رٍي يفي قـَْوليهي تـََعاىَل: }َواَل تـُْلُقوا ِبي [ قَاَل: َكاَن الرهُجُل  195َوَعني النـُّْعَماني ْبني َبشي

َْيدييكُ  ُ تـََعاىَل: َواَل }تـُْلُقوا ِبي ! فَأَنـَْزَل اَّلله ُ يلي نينَي{  يُْذنيُب الذهْنَب فـَيَـُقوُل: اَل يـَْغفيُر اَّلله ُنوا إينه اَّللهَ حيُيبُّ اْلُمْحسي ْم إيىَل التـهْهُلَكةي َوَأْحسي
 [. 195]البقرة: 

ِحيِح. ]الداراني: إسناد  #  [حسن لكن الحديث صحيحَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
[ قَاَل: نـََزَلْت يفي 207هي تـََعاىَل: }َوميَن النهاسي َمْن َيْشريي نـَْفَسُه اْبتيغَاَء َمْرَضاةي اَّللهي{ ]البقرة:  َعني اْبني ُجَرْيٍج يفي قـَْولي  - 10856

ًبا بيَطرييقي اْلَمدييَنةي فـَنَـَفُر ْبُن ُعَمرْيي ْبني ُجْدَعا َناٍن، َوَأيبي َذرٍّ، َوالهذيي َأْدَرَك ُصَهيـْ  َن.ُصَهْيبي ْبني سي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِإَلى اْبِن ُجَرْيٍج. ]الداراني: إسنادَرَواُه ا #  [ ه إلى ابن جريج قابل للتحسين لطََّبَراِنيُّ

َدًة{ ]البقرة:  - 10857 ْساَلمي ُكلُُّهْم.213َعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْوليهي تـََعاىَل: }َكاَن النهاُس أُمهًة َواحي  [ قَاَل: َعَلى اإْلي
 ُّ  : يـَْعني َعَلى اْلُكْفري ُكلُُّهْم.َوقَاَل اْلَكْلِبي

ِحيِح. ]الداراني: إسناده صحيح[  #  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
[ قَاَل: َكانُوا يـََتَكلهُموَن يفي الصهاَلةي، جيَييُء 238البقرة: َوَعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْولي اَّللهي تـََعاىَل: }َوُقوُموا َّلليهي قَانيتينَي{ ] - 10869

.  َخاديُم الرهُجلي إيلَْيهي َوُهَو يفي الصهاَلةي فـَُيَكلّيُمُه حَبَاَجتيهي، فـَنـُُهوا َعني اْلَكاَلمي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

[ قَاَل أَبُو  245َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »َلمها نـََزَلْت: }َمْن َذا الهذيي يـُْقريُض اَّللهَ قـَْرًضا َحَسًنا{ ]البقرة:  - 10870
: اَي َرُسوَل اَّللهي  تُّمياَئةي ، َوإينه اَّللهَ يُرييُد مينها اْلَقْرَض؟ قَاَل: " نـََعْم اَي َأاَب الدهْحَداحي ". قَاَل: فَإييّني َأقْـَرْضُت َريبّي الدهْحَداحي َحائيطًا فييهي سي

 َْنَْلٍة.
َا فـََنادَ  ي َحَّته أََتى احْلَائيَط، َوفييهي أُمُّ الدهْحَداحي يفي عيَياهلي ي ; فَإييّني َقْد  مثُه َجاَء مَيْشي ، قَاَلْت: لَبـهْيَك، قَاَل: اْخُرجي اَها: اَي أُمه الدهْحَداحي

تُّمياَئةي َْنَْلٍة«.   َأقْـَرْضُت َريبّي َحائيطًا فييهي سي
 [ ، والحديث صحيح لغيرهَرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. ]الداراني: إسناده ضعيف #

ّي  - 10877 دي اأْلَْعَظمي فـََرآمُهَا النهاُس فـََتَحوهُلوا إيلَْيهيَما، فـََقالَ َوَعني الشهْعِبي   قَاَل: َجَلَس َمْسُروٌق َوُشَترْيُ ْبُن َشَكٍل يفي َمْسجي
َقَك، َوإيمها ثـَُهْم، فَإيمها َأْن حُتَدّيَث َوُأَصدّي َنا ليُنَحدّي َا حَتَوهَل َهُؤاَلءي إيلَيـْ ، فـََقاَل َمْسُروٌق: َحدّيْث َأنه  ُشَترْيٌ ليَمْسُروٍق: إيّنه  ُأَحدّيَث َوُتَصدّيَقني

ُ اَل  ثـََنا َعْبُد اَّللهي ْبُن َمْسُعوٍد َأْن َأْعَظَم آيٍَة يفي كيَتابي اَّللهي: اَّلله ُقَك، فـََقاَل ُشَترْيٌ: َحده ري اْْليَةي.  َوُأَصدّي  إيَلَه إياله ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم إيىَل آخي
 ُروٌق: َصَدْقَت. فـََقاَل َمسْ 

.  قـُْلُت: َوُهَو بيَتَماميهي يفي ُسورَةي الطهاَلقي
ِحيِح. ]الداراني: إسناده صحيح[  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

يُُّه السهَماَواتي َواأْلَْرَض{ ]البقرة:  - 10878 َع ُكْرسي ُر َقْدَر  [ قَاَل: َمْوضي 255َوَعني اْبني َعبهاٍس: }َوسي ُع اْلَقَدَمنْيي، َواَل يـَُقدّي
.ُ هي إياله اَّلله  َعْرشي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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 مَلْ يـَتَـَغريهْ. [، قَاَل: 259َعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْوليهي تـََعاىَل: }فَاْنظُْر إيىَل طََعاميَك َوَشَرابيَك مَلْ يـََتَسنهْه{ ]البقرة:  - 10880
ِحيِح. ]الداراني: إسناده صحيح[  #  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َص هَلُْم فـَنَـَزَلتْ  - 10882 َْنَساُبييْم ميَن اْلُمْشريكينَي، َفَسأَُلوا فـَُرخّي َس   َهذيهي اْْليَُة: }لَيْ َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َكانُوا َأْن يـَْرَضُخوا ألي
ُكْم{ ]البقرة:  َنـُْفسي [، إيىَل قـَْوليهي: }َوأَنـُْتْم اَل ُتْظَلُموَن{ 272َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلكينه اَّللهَ يـَْهديي َمْن َيَشاُء َوَما تـُْنفيُقوا ميْن َخرْيٍ َفَلي

 [. 272]البقرة: 
ِد ْبنِ  # ِ ْبِن ُمَحمَّ البزار  َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. ]الداراني: إسناد   َسِعيِد ْبِن َأِبي َمْرَيَم َوُهَو َضِعيٌف.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َعْن َشْيِخِه َعْبِد َّللاَّ

 صحيح[ 
ُر آيٍَة نـََزَلْت َعَلى [: 281»َعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْوليهي تـََعاىَل: }َواتـهُقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن فييهي إيىَل اَّللهي{ ]البقرة:  - 10885 َا آخي َأنه

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«.  َرُسولي اَّللهي، َصلهى اَّلله
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. ]الداراني: إسناده ضعيف[  #

[. قَاَل: َأْن يُطَاَع َفاَل  102ُقوا اَّللهَ َحقه تـَُقاتيهي{ ]آل عمران:  َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد يفي قـَْوليهي تـََعاىَل: }اتـه  - 10893
 يـُْعَصى، َوَأْن ُيْشَكَر َفاَل يُْكَفَر، َوَأْن يُْذَكَر َفاَل يـُْنَسى. 

ِحيِح، َواآْلَخُر َضِعيٌف. ]الداران #  ي: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
َمْن َأْسَلَم ميْن يـَُهوَد،  َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َلمها َأْسَلَم َعْبُد اَّللهي ْبُن َساَلٍم، َوثـَْعَلَبُة ْبُن ُشْعَبَة، َوَأَسُد ْبُن ُعبَـْيٍد، وَ  - 10899

، قَاَلْت َأْحَباُر يـَُهوَد أَ  ْساَلمي َيارياَن  فَآَمُنوا َوَصدهُقوا َورَغيُبوا يفي اإْلي َراُراَن، َوَلْو َكانُوا ميْن خي َُحمهٍد َواَل تَبيَعُه إياله شي ْهُل اْلُكْفري: َما آَمَن مبي
 َما تـَرَُكوا دييَن آاَبئيهيْم. 

{ ]آل عمران:  ُ َعزه َوَجله يفي َذليَك ميْن قـَْوليهي: }لَْيُسوا َسَواًء ميْن َأْهلي اْلكيَتابي  قـَْوليهي تـََعاىَل: }ميَن  [، إيىَل 113فَأَنـَْزَل اَّلله
 [. 114الصهاحليينَي{ ]آل عمران: 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. ]الداراني: إسناده جيد[  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 10900 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي أَُماَمَة َعني النهِبي ُذوا بيطَانًَة  »يفي قـَْوليهي َعزه َوَجله: }اَي  -َصلهى اَّلله أَيُـَّها الهذييَن آَمُنوا اَل تـَتهخي

ورُُهْم َأْكرَبُ َقْد بـَيـهنها َلُكُم اْْلاَيتي إيْن  ميْن ُدونيُكْم اَل َيَُْلوَنُكْم َخَبااًل َودُّوا َما َعنيتُّْم َقْد َبَدتي اْلبَـْغَضاُء ميْن َأفْـَواهيهيْم َوَما خُتْفيي ُصدُ 
ُتْم تـَْعقيُلوَن{ ]  [، قَاَل: ُهُم اخْلََواريُج«. 118آل عمران: ُكنـْ

ٌد.  # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 10902 فـََقاَل: َأرَأَْيَت قـَْوَلُه: }َوَجنهٍة َعْرُضَها    -َصلهى اَّلله

[؟ قَاَل: فَأَْيَن النهاُر؟ قَاَل: " َأرَأَْيَت اللهْيَل َقْد َكاَن مثُه لَْيَس َشْيٌء ". فَأَْيَن النـهَهاُر؟  133لسهَماَواُت َواأْلَْرُض{ ]آل عمران: ا
ُ ". قَاَل: " َفَكَذليَك النهاُر َحْيُث َشاَء اَّللهُ«.  قَاَل: " َحْيُث َشاَء اَّلله

ِحيِح. ]الداراني: َرَواُه اْلَبزَّ  #  صحيح[  حديثاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ٍّ قَاَتَل َمَعُه ريبّييُّوَن َكثيرٌي{ ]آل عمران:  - 10903  [، قَاَل: أُُلوٌف. 146َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد }وََكأَيّيْن ميْن َنِبي

، َوِفيِه َعاِصُم اْبُن َبْهَدَلَة َوثََّقُه النََّساِئيُّ َوَغْيُرُه، َوَضعََّفُه َجَماَعٌة. ]الداران #  ي: إسناده حسن[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ٍّ َأْن يـَُغله{ ]آل عمران:  - 10907 ٍّ 161َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: }َوَما َكاَن ليَنِبي  َأْن يـَتههيَمُه َأْصَحابُُه.  [. قَاَل: َما َكاَن ليَنِبي

ِحيِح. ]الداراني: إسناده صحيح[  #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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10908 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: بـََعَث النهِبي فـَُردهْت، مثُه بـََعَث  َجْيًشا فـَُردهْت رَايـَُتُه، مثُه بـََعَث  -َصلهى اَّلله
ٍّ َأْن يـَُغله{ ]آل عمران:   [«.161فـَُردهْت بيُغُلولي رَْأسي َغَزاٍل ميْن َذَهٍب، فـَنَـَزَلْت: }َوَما َكاَن ليَنِبي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. ]الداراني: إسناده حسن[  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
[ قَاَل:  180يفي قـَْوليهي: }َسُيَطوهُقوَن َما ِبَيُلوا بيهي يـَْوَم اْلقيَياَمةي{ ]آل عمران:  -ْسُعوٍد يـَْعني اْبَن مَ  -َعْن َعْبدي اَّللهي   - 10911

ُقُر رَْأَسُه، فـَيَـُقوُل: َما يلي َوَلَك؟! فـَيَـُقوُل: َأاَن َماُلَك اله  ، يـَنـْ  ذيي ِبَيْلَت بيهي.يَُطوهُق ُشَجاًعا َأقْـرََع بيفييهي زَبييبَـَتاني
ُقُر رَْأَسُه،  يفي ريَوايٍَة َعْن َعْبدي اَّللهي أَْيًضا قَاَل: َمْن َكاَن َلُه َماٌل مَلْ يـَُؤدّي زََكاَتُه، ُطوّيَقُه يـَْوَم اْلقيَياَمةي  وَ  -10912 ُشَجاًعا َأقْـرََع يـَنـْ

 [. 180 اْلقيَياَمةي{ ]آل عمران: فـَيَـُقوُل: َأاَن َماُلَك الهذيي ُكْنَت تـَْبَخُل بيهي، }َسُيَطوهُقوَن َما ِبَيُلوا بيهي يـَْومَ 
 [ حسن نيد الطبرانيإسنا أحد ]الداراني:   َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِثَقاٌت. #

َشَة ميْن نيَسائيُكْم{ ]النساء:   - 10916 ِتي َيَْتينَي اْلَفاحي [ قَاَل: ُكْن حُيَْبْسَن يفي اْلبـُُيوتي فَإيْن  15َعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْوليهي: }َوالاله
اَئَة َماَتْت َماَتْت، َوإيْن َعاَشْت َعاَشْت، َحَّته نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة الهيتي يفي ُسورَةي النُّوري: }الزها ُهَما مي نـْ ٍد مي نيَيُة َوالزهايني فَاْجليُدوا ُكله َواحي

َل. 2َجْلَدٍة{ ]النور:   ًئا ُجليَد َوُأْرسي  [. َونـََزَلْت ُسورَُة احْلُُدودي، َفَمْن َعميَل َشيـْ
ِد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِبي َمْريَ  # ِ ْبِن ُمَحمَّ َوَرَوى اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: ُكْن ُيْحَبْسَن ِفي اْلُبُيوِت   َم، َوُهَو َضِعيٌف.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َعْن َشْيِخِه َعْبِد َّللاَّ

ِحيِح َغْيَر  ا َنَزَلْت ُسوَرُة النُّوِر َوَنَزَلِت اْلُحُدوُد َنَسَخْتَها، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ُموَسى اْْلَْنَصاِريِ  َوُهَو ِثَقٌة.  ُموَسى ْبِن ِإْسَحاَق ْبنِ َحتَّى َيُمْتَن، َفَلمَّ
 [ ، وإسناد الطبراني ضعيفصحيح البزار ]الداراني: إسناد

ُ َعْنُه  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي، يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  - 10923 َي اَّلله   أَنهُه ُسئيَل َعني اْلَكَبائيري قَاَل: َما َبنْيَ َأوهلي ُسورَةي النّيَساءي إيىَل  -َرضي
 رَْأسي َثاَلثينَي.

ِحيِح. ]الداراني: إسناده صحيح[  #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  - 10926 َب النهِبي ، وََكاَن مميهْن َصحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن حُمَمهدي ْبني َفَضاَلَة الظهَفرييّي ُ   -»َأنه َرُسوَل اَّللهي  -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله

دي َبني ظََفٍر اْليَـْوَم َوَمَعُه َعْبُد ا -َعَلْيهي َوَسلهَم  دي َبني ظََفٍر، َفَجَلَس َعَلى الصهْخَرةي الهيتي يفي َمْسجي َّللهي ْبُن َمْسُعوٍد  َأَتُهْم يفي َمْسجي
ُّ َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َوُأاَنٌس ميْن َأْصَحابيهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -، َوَأَمَر النهِبي قَاريًًئ فـََقَرَأ َحَّته أََتى َعَلى َهذيهي اْْليَةي: }َفَكْيَف إيَذا   -َصلهى اَّلله

َنا بيَك َعَلى َهُؤاَلءي َشهييًدا{ ]النساء:  ئـْ َنا ميْن ُكلّي أُمهٍة بيَشهييٍد َوجي ئـْ َحَّته   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ   -[ فـََبَكى َرُسوُل اَّللهي 41جي
َْن مَلْ َأَر؟«.  ، َشهيْدُت َعَلى َمْن َأاَن َبنْيَ ظَْهَرانـَْيهي، َفَكْيَف مبي  اْضَطَرَب حَلَْياُه، فـََقاَل: " َأْي َربّي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. ]الداراني: إسناده حسن[  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُهَما رَ  -»َعني اْبني ُعَمَر  - 10929 ُ َعنـْ َي اَّلله ْعَنا َرُسوَل اَّللهي  -ضي َْهلي اْلَكَبائيري َحَّته َسَي ْستيْغَفاري ألي ُك َعني االي   -قَاَل: ُكنها ّنُْسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  [. قَاَل: " إييّني  48ليَمْن َيَشاُء{ ]النساء:  يـَُقوُل: }إينه اَّللهَ اَل يـَْغفيُر َأْن ُيْشَرَك بيهي َويـَْغفيُر َما ُدوَن َذليَك  -َصلهى اَّلله
نَ  َْهلي اْلَكَبائيري ميْن أُمهيتي "، فََأْمَسْكَنا َعْن َكثيرٍي مميها َكاَن يفي أَنـُْفسي  ا، مثُه نَطَْقَنا بـَْعُد َورََجْواَن«. ادهَخْرُت َدْعَوِتي َشَفاَعيتي ألي

ِحيِح َغْيَر َحْرِب ْبِن ُسَرْيٍج، َوُهَو ِثَقٌة. ]الداراني: إسناده حسن[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل  #  الصَّ
َنافـََر إيلَْيهي اَنٌس ميَن  َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن أَبُو بـَْرزََة اأْلَْسَلمييُّ يـَْقضيي َبنْيَ اْليَـُهودي فييَما يـَتَـَنافـَُروَن إيلَْيهي، فـَتَـ  - 10934

ُ اْلُمْسليمينَي،  َا أُْنزيَل إيلَْيَك َوَما أُْنزيَل ميْن قـَْبليَك يُرييُدوَن -تـََعاىَل   -فَأَنـَْزَل اَّلله ُْم آَمُنوا مبي َأْن : }َأمَلْ تـََر إيىَل الهذييَن يـَْزُعُموَن َأنه
َسااًن َوتـَْوفييًقا{ ]النساء:  [ إيىَل قـَْوليهي: }إيْن َأَرْداَن إياله إيحْ 60يـََتَحاَكُموا إيىَل الطهاُغوتي َوَقْد أُميُروا َأْن َيْكُفُروا بيهي{ ]النساء:  
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62 .»] 
ِحيِح. ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َها  -َوَعْن َعائيَشَة  - 10937 ُ َعنـْ َي اَّلله ّي   -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَلْت: »َجاَء رَُجٌل إيىَل النهِبي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي،   -َصلهى اَّلله
[، َوإينهَك أَلََحبُّ إييَله ميْن  ي ]َوإينهَك أَلََحبُّ إييَله ميْن َأْهليي َوَمايلي َوَلديي، َوإييّني أَلَُكوُن يفي اْلبَـْيتي فََأذُْكُرَك  إينهَك أَلََحبُّ إييَله ميْن نـَْفسي

َ فَأَْنظَُر إيلَيْ  ُ َحَّته آِتي ا َدَخْلُت َك، َوإيَذا ذََكْرُت َمْوِتي َوَمْوَتَك، َعَرْفُت أَنهَك إيَذا َدَخْلَت اجْلَنهَة رُفيْعَت َمَع النهبييّينَي، َوَأيّني إيذَ َفَما َأْصربي
 ُّ يُت َأْن اَل َأرَاَك. فـََلْم يـَُرده َعَلْيهي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اجْلَنهَة َخشي ًئا حَ  -َصلهى اَّلله رْبييُل َشيـْ َذيهي اْْليَةي  -َعَلْيهي السهاَلُم  -َّته نـََزَل جي ُبي

دّييقينيَ  ُ َعَلْيهيْم ميَن النهبييّينَي َوالصّي  [«. 69 َوالشَُّهَداءي َوالصهاحليينَي{ ]النساء:  }َوَمْن يُطيعي اَّللهَ َوالرهُسوَل فَُأولَئيَك َمَع الهذييَن أَنـَْعَم اَّلله
، َوهُ َرَواُه الطَّبَ  # ِ ْبِن ِعْمَراَن اْلَعاِبِديِ  ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َو ِثَقٌة. ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[ َراِنيُّ ِفي الصَّ

ُهَما   -َوَعني اْبني َعبهاٍس   - 10943 ُ َعنـْ َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »بـََعَث َرُسوُل اَّللهي  -َرضي َسرييهًة فييَها اْلميْقَداُد   -َصلهى اَّلله
ُ، فََأْهَوى  فـََقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إيلَ ْبُن اأْلَْسَودي، فـََلمها َوَجُدوا اْلَقْوَم َوَجُدوُهْم َقْد تـََفرهُقوا، َوبَقيَي رَُجٌل َلُه َماٌل َكثيرٌي مَلْ َيرْبَْح  َه إياله اَّلله

ْقَداُد فـََقتَـَلُه. فـََقاَل َلُه رَُجٌل ميْن َأْصَحابيهي: َأقـَتَـْلَت رَُجاًل َيْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّللهُ  ّي إيلَْيهي اْلمي ُ َعَلْيهي  -، أَلَذُْكَرنه َذليَك ليلنهِبي َصلهى اَّلله
ّي فـََلمها َقديُموا َعَلى  -َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -النهِبي ُ فـََقتَـَلُه   -َصلهى اَّلله قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه رَُجاًل َشهيَد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله

ْقَداُد َأقـَتَـْلَت رَُجاًل يـَُقوُل: اَل إيَلَه إياله اَّللهُ  َ اْلميْقَداَد، اَي مي ُ َغًدا؟ ". قَاَل:  اْلميْقَداُد، فـََقاَل: " ادُْع يلي ، َفَكْيَف َلَك بياَل إيَلَه إياله اَّلله
 ُ  السهاَلَم  : }اَي أَيُـَّها الهذييَن آَمُنوا إيَذا َضَربـُْتْم يفي َسبييلي اَّللهي فـَتَـبَـيـهُنوا َواَل تـَُقوُلوا ليَمْن أَْلَقى إيلَْيُكمُ -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -فَأَنـَْزَل اَّلله
ُتْم ميْن قـَْبُل{ ]النساء:  َلْسَت ُمؤْ  نـَْيا َفعيْنَد اَّللهي َمغَاَنيُ َكثيريٌَة َكَذليَك ُكنـْ تَـُغوَن َعَرَض احْلََياةي الدُّ ًنا تـَبـْ َصلهى  -[ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  94مي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ًنا خُيْفيي إيميَانَُه َمَع قَـ  -اَّلله ْوٍم ُكفهاٍر، فََأْظَهَر إيميَانَُه فـََقتَـْلَتُه، وََكَذليَك ُكْنَت خُتْفيي إيميَاَنَك  ليْلميْقَدادي: " َكاَن رَُجاًل ُمْؤمي
َكهَة ميْن قـَْبُل«.   مبي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ . َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َجيِ دٌ  #
[ قَاَل: ُهْم 95ء:  َوَعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْوليهي تـََعاىَل: }اَل َيْسَتويي اْلَقاعيُدوَن ميَن اْلُمْؤمينينَي َغرْيُ ُأويلي الضهَرري{ ]النسا - 10945

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قـَْوٌم َكانُوا َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي   ٍم َوَأْمَراٍض َوَأْوَجاٍع، َوآَخُروَن َأصيحهاُء اَل اَل يـَْغُزوَن َمَعُه أَلَْسَقا -َصلهى اَّلله
 يـَْغُزوَن َمَعُه، َفَكاَن اْلَمْرَضى يفي ُعْذٍر ميَن اأْلَصيحهاءي. 

 ]الداراني: إسناد الطبراني في الكبير صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريَقْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #
ُ َعْنُه   -َوَعْن زَْيدي ْبني َأْرَقَم  - 10946 َي اَّلله قَاَل: »َلمها نـََزَلْت اَل َيْسَتويي اْلَقاعيُدوَن ميَن اْلُمْؤمينينَي َواْلُمَجاهيُدوَن يفي  -َرضي

اَل ". قَاَل اْبُن أُمّي َمْكُتوٍم: اللهُهمه إييّني َضرييٌر  َسبييلي اَّللهي َجاَء اْبُن أُمّي َمْكُتوٍم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأَما يلي ميْن رُْخَصٍة؟ قَاَل: " 
 ُ . فَأَنـَْزَل اَّلله ْص يلي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -[ فََأَمَر َرُسوُل اَّللهي 95: }َغرْيُ ُأويلي الضهَرري{ ]النساء:  -َعزه َوَجله  -فـََرخّي   -َصلهى اَّلله

 بيكيَتابَتيَها«. 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَرانِ  #  يُّ

ُهَما   -َوَعني اْبني َعبهاٍس   - 10948 ُ َعنـْ َي اَّلله ،   -َرضي ْساَلمي إْلي فّينَي ابي قَاَل: »َكاَن اَنٌس ميْن َأْهلي َمكهَة َقد َأْسَلُموا، وََكانُوا ُمْسَتخي
يَب بـَْعُضُهْم يـَْوَم َبْدٍر َمَع اْلُمْشريكينيَ  بـَُنا  ، فـََقاَل اْلُمْسليُموَن: َأْصَحافـََلمها َخَرَج اْلُمْشريُكوَن إيىَل َبْدٍر َأْخَرُجوُهْم ُمْكَرهينَي، فَُأصي

هيْم{ َهُؤاَلءي ُمْسليُموَن َأْخَرُجوُهْم ُمْكَرهينَي فَاْستَـْغفيُروا هَلُْم، فـَنَـَزَلْت َهذيهي اْْليَُة: }إينه الهذييَن تـََوفها ُهُم اْلَماَلئيَكُة ظَاليميي أَنـُْفسي
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َكه  -[97]النساء:   ُهْم مبي نـْ َذيهي اْْليَةي، َفَخَرُجوا َحَّته إيَذا َكانُوا بيبَـْعضي الطهرييقي َظَهَر  اْْليََة. َفَكَتَب اْلُمْسليُموَن إيىَل َمْن بَقيَي مي َة ُبي
ُقوُهْم فـََردُّوُهْم، فـََرَجُعوا َمَعُهْم، فـَنَـَزَلْت َهذيهي اْْليَُة }وَ  هيْم، فـََلحي َّللهي  َعَلْيهيُم اْلُمْشريُكوَن َوَعَلى ُخُروجي ميَن النهاسي َمْن يـَُقوُل آَمنها ابي

َنَة النهاسي َكَعَذابي اَّللهي{ ]العنكبوت:  فَإي  [. َفَكَتَب اْلُمْسليُموَن إيلَْيهيْم بيَذليَك َفَحزينُوا، فـَنَـَزَلْت َهذيهي  10َذا ُأوذيَي يفي اَّللهي َجَعَل فيتـْ
يٌم{ ]النحل: اْْليَُة }مثُه إينه رَبهَك ليلهذييَن َهاَجُروا ميْن بـَْعدي َما فُتيُنوا مثُه َجاَهُدوا َوَصربَُ  [  110وا إينه رَبهَك ميْن بـَْعديَها َلَغُفوٌر رَحي

 َفَكتَـُبوا إيلَْيهيْم بيَذليَك«. قـُْلُت: َرَوى اْلُبَخارييُّ بـَْعَضُه. 
ِد ْبِن َشِريٍك، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ  حيح[ ]الداراني: إسناده ص َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُهَما   -َعني اْبني َعبهاٍس   - 10949 ُ َعنـْ َي اَّلله َْهليهي: امحْيُلويني    -َرضي ًرا فـََقاَل ألي قَاَل: »َخَرَج َضْمَرُة ْبُن ُجْنُدٍب ميْن بـَْيتيهي ُمَهاجي
ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -فََأْخريُجويني ميْن َأْرضي اْلُمْشريكينَي إيىَل َرُسولي اَّللهي  ّي   - َصلهى اَّلله َل إيىَل النهِبي َصلهى   -َفَماَت يفي الطهرييقي قـَْبَل َأْن َيصي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ًرا إيىَل اَّللهي َوَرُسوليهي مثُه يُْدريْكُه اْلَمْوُت{ ]الفاحتة: -اَّلله   - 100 فـَنَـَزَل اْلَوْحُي: }َوَمْن خَيُْرْج ميْن بـَْيتيهي ُمَهاجي
يًما{ ]النساء: 32267 ُ َغُفورًا رَحي  [«. 100[ َحَّته بـََلَغ: }وََكاَن اَّلله

 راني: ضعيف لضعف ابن سوار[ ]الدا َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #
ُ َعْنُه  -َوَعني اْبني َمْسُعوٍد   - 10952 َي اَّلله قَاَل: إينه يفي كيَتابي اَّللهي َْليـََتنْيي، َما َأْذَنَب َعْبٌد َذنـًْبا فـََقَرَأمُهَا َواْستَـْغَفَر اَّللهَ إياله  -َرضي

َشًة َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اَّللهَ فَاْستَـْغَفُروا ليُذنُوُبييْم  ُر الذُّنُوَب إياله اَّللهُ{ ]آل  َوَمْن يـَْغفي َغَفَر َلُه: }َوالهذييَن إيَذا فـََعُلوا فَاحي
يًما{ ]النساء:  135عمران:   [. 110[، }َوَمْن يـَْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظليْم نـَْفَسُه مثُه َيْستَـْغفيري اَّللهَ جيَيدي اَّللهَ َغُفورًا رَحي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعْنُه  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 10954 َي اَّلله نـَْيا    -َرضي َا الدُّ قَاَل: إينه يفي النّيَساءي خَلَْمَس آاَيٍت، َما َيُسرُّيني ُبي

َا يـَْعريُفوَنَا: }إيْن جَتَْتنيبُ  ْلُكْم  َوَما فييَها، َوَقْد َعليْمُت َأنه اْلُعَلَماَء إيَذا َمرُّوا ُبي َهْوَن َعْنُه نَُكفّيْر َعْنُكْم َسيّيَئاتيُكْم َونُْدخي وا َكَبائيَر َما تـُنـْ
ثْـَقاَل َذرهٍة َوإيْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاعيْفَها َويـُْؤتي ميْن َلُدْنُه َأْجًرا31ُمْدَخاًل َكريميًا{ ]النساء:   َعظييًما{  [، َوقـَْولُُه: }إينه اَّللهَ اَل َيْظليُم مي

ُْم إيْذ ظََلُموا  48َو }إينه اَّللهَ اَل يـَْغفيُر َأْن ُيْشَرَك بيهي َويـَْغفيُر َما ُدوَن َذليَك ليَمْن َيَشاُء{ ]النساء:  [40ساء:  ]الن [ اْْليََة، }َوَلْو َأنه
يًما{ ]النساء: أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا اَّللهَ َواْستَـْغَفَر هَلُُم الرهُسوُل َلَوَجُدوا  [، }َوَمْن يـَْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظليْم  64اَّللهَ تـَوهااًب رَحي

يًما{ ]النساء:    [. 110نـَْفَسُه مثُه َيْستَـْغفيري اَّللهَ جيَيدي اَّللهَ َغُفورًا رَحي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َذيهي اْْليَةي }اْليَـوْ  - 10966 ْنرَبي نـَزََع ُبي َع ُمَعاوييََة ْبَن َأيبي ُسْفَياَن َعَلى اْلمي َم َأْكَمْلُت َلُكْم دييَنُكْم{  َوَعْن َعْمريو ْبني قـَْيٍس أَنهُه َسَي
ٍة، مثُه َتاَل َهذيهي اْْليََة }َفَمْن َكاَن يـَْرُجو ليَقاَء رَبّيهي فـَْليَـْعَمْل  [ َحَّته َخَتَم اْْليََة، قَاَل: نـََزَلْت يفي يـَْومي َعَرَفَة يفي يـَْومي مُجُعَ 3]املائدة:  

ًا َواَل ُيْشريْك بيعيَباَدةي رَبّيهي َأَحًدا{ ]الكهف:   [. 110َعَماًل َصاحلي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َبَة ْبني  - 10969 ه َعْن ُعتـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َعْبٍد السَُّلمييّي »َأنه النهِبي َْصَحابيهي: " ُقوُموا فـََقاتيُلوا "، قَاُلوا: نـََعْم   -َصلهى اَّلله قَاَل ألي
[ َوَلكيني 24فـََقاتياَل إيانه َهُهَنا قَاعيُدوَن{ ]املائدة:  اَي َرُسوَل اَّللهي، َواَل نـَُقوُل َكَما قَاَلْت بـَُنو إيْسَرائييَل ليُموَسى: }اْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك 

 اْنطَليْق أَْنَت َورَبَُّك اَي حُمَمهُد إيانه َمَعُكْم نـَُقاتيُل«.
ِلِه: »َأَمَر َرُسوُل َّللاَِّ  # ، َوَزاَد ِفي َأوَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ َأْصَحاِبِه ِبَسْهٍم، َفَقاَل   َحاَبُه ِباْلِقَتاِل، َفَرَمى َرُجٌل ِمنْ َأْص  -َصلَّى َّللاَّ
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 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -َرُسوُل َّللاَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  : " َأْوَجَب َهَذا " َوَقاُلوا ِحيَن َأَمَرُهْم ِباْلِقَتاِل«، َفَذَكَر َنْحَوُه، َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن.-َصلَّى َّللاَّ
ُ بيَقْوٍم حيُيبـُُّهْم َوحيُيبُّو  - 10976 [ قَاَل  54نَُه{ ]املائدة:  َعْن عيَياٍض اأْلَْشَعرييّي قَاَل: »َلمها نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة }َفَسْوَف َيَِْتي اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي   ُموَسى«. : " ُهْم قـَْوُم َهَذا ". يـَْعني َأاَب -َصلهى اَّلله
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعْنُه  -َوَعْن َجابيٍر  - 10977 َي اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: »ُسئيَل َرُسوُل اَّللهي  -َرضي ُ بيَقْوٍم حيُيبـُُّهْم  -َصلهى اَّلله }َفَسْوَف َيَِْتي اَّلله
«. 54َوحيُيبُّونَُه{ ]املائدة:   يبي ، مثُه ميَن التهجي  [ قَاَل: " ُهْم َهُؤاَلءي قـَْوٌم ميَن اْلَيَمني، مثُه ميْن كيْنَدَة، مثُه ميَن السهُكوني

 ([ 7/1104]اْللباني: إسناده جيد )السلسلة الصحيحة:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُهَما   -َعني اْبني َعبهاٍس   - 10979 ُ َعنـْ َي اَّلله قَاَل: »قَاَل رَُجٌل ميَن اْليَـُهودي يـَُقاُل َلُه النـهبهاُش ْبُن قـَْيٍس: إينه رَبهَك ِبَييٌل اَل    -َرضي

 ُ َا قَاُلوا َبْل يََداُه َمْبسُ  -يـُْنفيُق، فَأَنـَْزَل اَّلله وطََتاني يـُْنفيُق َكْيَف  َعزه َوَجله }َوقَاَلتي اْليَـُهوُد َيُد اَّللهي َمْغُلوَلٌة ُغلهْت أَْيدييهيْم َولُعيُنوا مبي
 [«. 64َيَشاُء{ ]املائدة: 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
  : »نـََزَل حَتْريمُي اخْلَْمري يفي قَبييَلَتنْيي ميْن قـََبائيلي اأْلَْنَصاري َشريبُوا َحَّته إيَذا ثَيُلوا، َعَبَث بـَْعُضُهمْ َعني اْبني َعبهاٍس قَالَ  - 10985

هي َوبيليْحَيتيهي يـَُقوُل: فـََعَل َهَذا َأخي  اَلٌن، َواَّللهي َلْو َكاَن يبي َرُؤوفًا  ي فُ بيبَـْعٍض، فـََلمها َصَحْوا َجَعَل الرهُجُل يـََرى اأْلَثـََر بيَوْجهيهي َوبيَرْأسي
. َوقَاَل: َكانُوا إيْخَوًة لَْيَس يفي قـُُلوُبييْم َضغَائيُن، فـََوقـََعْت يفي قـُُلوُبييُم الضهغَ  يًما َما فـََعَل َهَذا يبي ُ رَحي َا   -تـََعاىَل   -ائيُن، فَأَنـَْزَل اَّلله }إيّنه

ُر َواأْلَْنَصاُب وَ  َنُكُم   -اأْلَْزاَلُم ريْجٌس ميْن َعَملي الشهْيطَاني فَاْجَتنيُبوُه َلَعلهُكْم تـُْفليُحوَن  اخْلَْمُر َواْلَمْيسي َا يُرييُد الشهْيطَاُن َأْن يُوقيَع بـَيـْ إيّنه
ري َوَيُصدهُكْم َعْن ذيْكري اَّللهي َوَعني الصهاَلةي فـََهْل أَ  تَـُهوَن{ ]املائدة: اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء يفي اخْلَْمري َواْلَمْيسي ُتْم ُمنـْ  [. 91  -  90نـْ

ُ فـََقاَل اَنٌس ميَن اْلُمَتَكلّيفينَي: هيَي ريْجٌس، َوهيَي يفي َبْطني ُفاَلٍن قُتيَل يـَْوَم َبْدٍر، َوُفاَلٍن قُتيَل يـَْوَم أُ  : }لَْيَس -تـََعاىَل   -ُحٍد، فَأَنـَْزَل اَّلله
 اْْليََة«.  -[93اتي ُجَناٌح فييَما طَعيُموا{ ]املائدة: َعَلى الهذييَن آَمُنوا َوَعميُلوا الصهاحليَ 

َم ِفي اْْلَْشِرَبِة َنْحُو َهَذا ِفي َتْحِريِم اْلَخمْ  # ِحيِح، َوَقْد َتَقدَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  ِر.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
قَاَل: »َلمها نـََزَل حَتْريمُي اخْلَْمري قَاَلتي اْليَـُهوُد: أَلَْيَس إيْخَوانُُكُم الهذييَن َماُتوا   -َن َمْسُعوٍد يـَْعني ابْ  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 10986

 ُ َاتي ُجَناٌح فييَما طَعيُموا{ ]املائدة:  -تـََعاىَل  -َكانُوا َيْشَربُوَنَا؟ فَأَنـَْزَل اَّلله [. قَاَل  93}لَْيَس َعَلى الهذييَن آَمُنوا َوَعميُلوا الصهاحلي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  يحي بـَْعُضُه. -َصلهى اَّلله ُهْم«. قـُْلُت: يفي الصهحي نـْ : أَْنَت مي  : " َفقييَل يلي

، َورِ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  َجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُهَما  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو  - 10987 ُ َعنـْ َي اَّلله َا اخْلَْمُر   -َرضي َأنه َهذيهي اْْليََة الهيتي يفي اْلُقْرآني }اَي أَيُـَّها الهذييَن آَمُنوا إيّنه

ُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلمُ  [ قَاَل: هيَي يفي التـهْورَاةي: إينه  90ريْجٌس ميْن َعَملي الشهْيطَاني فَاْجَتنيُبوُه َلَعلهُكْم تـُْفليُحوَن{ ]املائدة:   َواْلَمْيسي
الزّيْفَن َواْلَمَعازيَف َواْلَمَزاهيَر أَنـَْزَل احْلَقه ليُيْذهيَب بيهي اْلَباطيَل، َويـُْبطيَل بيهي اللهعيَب َواْلكينهارَاتي َوالزهمهارَاتي وَ  -َعزه َوَجله  -اَّللهَ 

ْعَر، َوَأْقَسَم َريبّي بيَيمينٍي اَل َيْشَرُُبَا َعْبٌد بـَْعَد َما َحرهْمتـَُها إياله َأْعَطَشُه يـَْوَم اْلقيَياَمةي  َظيريي َوالسّي ُتُه حبي ، َواَل َيَدُعَها بـَْعَد َما َحرهْمتـَُها إياله َسَقيـْ
.  اْلُقْدسي

ا{ ]اْلحزاب: َرَواُه  # ِحيِح.   45الطََّبَراِنيُّ ِفي آِخِر َحِديٍث َصِحيٍح ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى }ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهدا ]الداراني: إسناده [، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 صحيح[ 
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10990 -  ُّ ُ َعَلْيهي  -َعني اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل النهِبي : »}ُكْنُت َعَلْيهيْم َشهييًدا َما ُدْمُت فييهيْم{ ]املائدة:  -َوَسلهَم َصلهى اَّلله
 [: َما ُكْنُت فييهيْم«. 117

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسولي اَّللهي  َعني اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »َمره اْلَمََلُ ميْن قـَُرْيٍش َعَلى رَ  - 10997 َوعيْنَدُه َخبهاٌب َوُصَهْيٌب  -َصلهى اَّلله

َُؤاَلءي؟ فـَنَـَزَل فييهيُم اْلُقْرآُن }َوأَْنذيْر بيهي الهذييَن خَيَاُفونَ  َوبياَللٌ  يَت ُبي َرُبّييْم{ ]األنعام:   َأْن حُيَْشُروا إيىَل َوَعمهاٌر، فـََقاُلوا: اَي حُمَمهُد، َأَرضي
لظهاليمينَي{ ]األنعام: 51 ُ َأْعَلُم ابي  ( 1[. )58[ إيىَل قـَْوليهي: }َواَّلله

ُ َعَلْيِهْم ِمنْ  # ُد، َأَهُؤََلِء َمنَّ َّللاَّ ، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َفَقاُلوا: َيا ُمَحمَّ ُ }َوََل َتْطُرِد الَِّذيَن  َبْيِنَنا؟ َلْو َطَرْدَت َهُؤََل  َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِء ََلتََّبْعَناَك. َفَأْنَزَل َّللاَّ
{ ]اْلنعام:  اِكِريَن{ ]اْلنعام: 52َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  ُ ِبَأْعَلَم ِبالشَّ ِحيِح َغْيَر  53[ ِإَلى َقْوِلِه: }َأَلْيَس َّللاَّ [«. َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 ]الداراني: إسناده ضعيف وله شاهد عند مسلم[  وٍس َوُهَو ِثَقٌة.ُكْردُ 
ّي  - 10998 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َسْهلي ْبني ُحنَـْيٍف قَاَل: »نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة َعَلى النهِبي َوُهَو يفي   -َصلهى اَّلله

{ ]الكهف: بـَْعضي أَبـَْياتيهي  يّي ْلَغَداةي َواْلَعشي ُْم ابي ْ نـَْفَسَك َمَع الهذييَن َيْدُعوَن َرُبه [، َخَرَج يـَْلَتميُس، فـََوَجَد قـَْوًما يَْذُكُروَن 28}َواْصربي
دي، فـََلمها رَآُهْم َجَلَس َمَعُهمْ  ُهْم ًَثئيُر الرهْأسي َوَحافي اجلْيْلدي َوُذو الثـهْوبي اْلَواحي نـْ  فـََقاَل: " احْلَْمُد َّلليهي الهذيي َجَعَل يفي أُمهيتي َمْن  اَّللهَ، مي

ي َمَعُهْم«.  َ نـَْفسي  َأَمَريني َأْن َأْصربي
َحاَبِة. # ْحَمِن ِفي الصَّ ِحيِح، َوَقْد َذَكَر الطََّبَراِنيُّ َعْبَد الرَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: مرسل[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْعُت اْبَن َعبهاٍس يـَُقوُل: َداَرْسَت ) - 11002 ( }َوأَْنذيْر بيهي الهذييَن خَيَاُفوَن َأْن حُيَْشُروا إيىَل َرُبّييْم 1َعْن َعْمريو ْبني َكْيَساَن قَاَل: َسَي
ٌّ َواَل َشفييٌع َلَعلهُهْم يـَتـهُقوَن ) يّي يُرييُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك  ( َواَل َتْطُردي الهذييَن 51لَْيَس هَلُْم ميْن ُدونيهي َويلي ْلَغَداةي َواْلَعشي ُْم ابي َيْدُعوَن َرُبه

َسابيَك َعَلْيهيْم ميْن َشْيٍء فـََتْطُرَدُهْم فـََتُكوَن ميَن الظهاليمينَي ) َساُبييْم ميْن َشْيٍء َوَما ميْن حي ( وََكَذليَك فـَتَـنها بـَْعَضُهْم بيبَـْعٍض  52ميْن حي
لشهاكيرييَن )لييَـُقوُلوا َأهَ  ْعَلَم ابي ُ ِبَي ُ َعَلْيهيْم ميْن بـَْينيَنا أَلَْيَس اَّلله اَيتيَنا فـَُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم 53ُؤاَلءي َمنه اَّلله ( َوإيَذا َجاَءَك الهذييَن يـُْؤميُنوَن ِبي

ْنُكْم ُسوًءا ِبيَ  هي الرهمْحََة أَنهُه َمْن َعميَل مي يٌم )َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نـَْفسي ( وََكَذليَك  54َهاَلٍة مثُه َتَب ميْن بـَْعديهي َوَأْصَلَح فَأَنهُه َغُفوٌر رَحي
ُل اْْلاَيتي َوليَتْسَتبينَي َسبييُل اْلُمْجريمينَي ) ْم َقْد  ( ُقْل إييّني نُييُت َأْن َأْعُبَد الهذييَن َتْدُعوَن ميْن ُدوني اَّللهي ُقْل اَل أَتهبيُع َأْهَواءَكُ 55نـَُفصّي

ُلوَن بيهي إيني احْلُْكُم إياله َّلليهي 56َضَلْلُت إيًذا َوَما َأاَن ميَن اْلُمْهَتدييَن ) بـُْتْم بيهي َما عيْنديي َما َتْستَـْعجي   ( ُقْل إييّني َعَلى بـَيّيَنٍة ميْن َريبّي وََكذه
لينَي ) لظهاليمينَي ( ُقْل َلْو َأنه عينْ 57يـَُقصُّ احْلَقه َوُهَو َخرْيُ اْلَفاصي ُ َأْعَلُم ابي َنُكْم َواَّلله َي اأْلَْمُر بـَْيني َوبـَيـْ ُلوَن بيهي َلُقضي ديي َما َتْستَـْعجي

 تـََلْوَت َخاَصْمَت َجاَدْلَت.  [ 58  -  51({ ]األنعام: 58)
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َوى  141ُعَمَر يفي قـَْوليهي: }َوآُتوا َحقهُه يـَْوَم َحَصاديهي{ ]األنعام: َعني اْبني  - 11003 ًئا سي [ قَاَل: َكانُوا يـُْعُطوَن َمني اْعرَتَاُهْم َشيـْ
 الصهَدَقةي.

 ]الداراني: إسناده ضعيف لضعف سوار ابن اْلشعث[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
 

ّي  - 11007 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َعني النهِبي يفي قـَْوليهي: }يـَْوَم َيَِْتي بـَْعُض آاَيتي رَبّيَك{ ]األنعام:   -َصلهى اَّلله
َا«. 158  [، قَاَل: " طُُلوُع الشهْمسي ميْن َمْغريُبي

اَعِة. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. ُقْلُت: َوَلُه ُطُرٌق ِفي َأَماَراِت السَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 11008  َعائيَشُة }إينه الهذييَن فـَرهُقوا  قَاَل ليَعائيَشَة: " ايَ  -َصلهى اَّلله
يَـًعا{ ]األنعام:   ُهْم بَرييٌء، َوُهْم مينّي  159ديينَـُهْم وََكانُوا شي نـْ [ ُهْم َأْصَحاُب اْلبيدَعي َوَأْصَحاُب اأْلَْهَواءي، لَْيَس هَلُْم تـَْوبٌَة، َأاَن مي

 بـََراٌء«.
ِغيِر َوِإْسَنا # ٌد.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ  ]الداراني: بقية بن سعيد ضعيف[  ُدُه َجيِ 

ّي  - 11009 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َعني النهِبي ُهْم  قَاَل:  -َصلهى اَّلله يَـًعا َلْسَت مينـْ }إينه الهذييَن فـَرهُقوا ديينَـُهْم وََكانُوا شي
 َأْهُل اْلبيدَعي َواأْلَْهَواءي ميْن َهذيهي اأْلُمهةي«. [، قَاَل: " ُهْم 159يفي َشْيٍء{ ]األنعام: 

ِحيِح، َغْيَر ُمَعلِ ِل ْبِن ُنَفْيٍل َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َناُه آاَيتيَنا{ ]األعراف: َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد يفي قـَْوليهي  - 11021 [ قَاَل: ُهَو بـُْلُعٌم، َأْو 175: }َواْتُل َعَلْيهيْم نـََبَأ الهذيي آتـَيـْ

 قَاَل: بـَْلَعاُم ْبُن اَبَعْورَاَء.
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

هَ َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني عَ  - 11022 نـْ َناُه آاَيتيَنا فَاْنَسَلَخ مي يهَة ْبني َأيبي السهْلطي الهذيي آتـَيـْ  ا. ْمٍر ]َو[ قَاَل: نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة يفي أُمّي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ 199 }ُخذي اْلَعْفَو{ ]األعراف: َعني اْبني ُعَمَر يفي َهذيهي اْْليَةي  - 11023 نَبييهُه َأْن َيَُْخَذ اْلَعْفَو   -َعزه َوَجله  -[ قَاَل: َأَمَر اَّلله
 .  ميْن َأْخاَلقي النهاسي

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
: }َلْو أَنـَْفْقَت َما يفي اأْلَْرضي مجَييًعا َما أَلهْفَت َبنْيَ  -َعزه َوَجله  -يفي قـَْولي اَّللهي   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َعْن َعْبدي اَّللهي   - 11031

نَـُهْم{ ]األنفال: قـُُلوُبييْم َوَلكينه اَّللهَ أَله   قَاَل: نـََزَلْت يفي اْلُمَتَحابّينَي يفي اَّللهي.   [63َف بـَيـْ
ِحيِح، َغْيَر َسْلِم ْبِن ُجَناَدَة َوُهَو ِثَقٌة.  #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُهْم َعْشَرًة، فـَثـَُقَل َذليَك َعَلْيهيْم وَ  - 11033 نـْ َشقه َعَلْيهيْم، فـََوَضَع َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »اْفرَتََض َعَلْيهيْم َأْن يـَُقاتيَل ُكلُّ رَُجٍل مي
ُ يفي َذليَك: }إيْن َيُكْن ميْنكُ  ُهْم إيىَل َأْن يـَُقاتيَل الرهُجُل الرهُجَلنْيي، فَأَنـَْزَل اَّلله [  65ْم عيْشُروَن َصابيُروَن يـَْغليُبوا ميائـََتنْيي{ ]األنفال: َعنـْ

. مثُه قَاَل: }َلْواَل كيَتاٌب ميَن اَّللهي َسَبَق َلَمسهُكْم فييَما َأَخْذمُتْ َعَذاٌب َعظييٌم{ ]األن ري اْْلاَيتي [ يـَُقوُل: َلْواَل َأيّني اَل  68فال: إيىَل آخي
ُّ ُقْل ليَمْن يفي أَْيدييُكْم ميَن اأْلَْسَرى{ ]األنفال: ُأَعذّيُب َمْن َعَصايني َحَّته  [ فـََقاَل اْلَعبهاُس:  70أَتـََقدهَم إيلَْيهي. مثُه قَاَل: }اَي أَيُـَّها النهِبي

نَي َأْخرَبُْت َرُسوَل اَّللهي  ه َواَّللهي نـََزَلْت حي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -يفي ْلعيْشرييَن اأْلُوقييهةي الهيتي  إبييْساَلميي، َوَسأَ  -َصلهى اَّلله َبني ابي ْلُتُه َأْن حُيَاسي
َاٍل يفي َيديهي، َمَع َما َأْرُجو ميْن َمْغفيَرةي ا ٌر مبي َا عيْشرييَن َعْبًدا ُكلُُّهْم َتجي َدْت َمعيي، فََأْعطَايني ُبي َجله ذيْكُرُه«. قـُْلُت: يفي   -َّللهي  ُوجي

يحي بـَْعُضُه.  الصهحي
ِحيِح َغْيَر اْبِن ِإْسَحاَق، وَ َرَواُه  # َماِع.الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: إسناده   َقْد َصرََّح ِبالسَّ

 صحيح[ 
ُ  -َعني اْبني َعبهاٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 11034 آَخى َبنْيَ َأْصَحابيهي، َفَجَعُلوا يـَتَـَوارَثُوَن بيَذليَك َحَّته   -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

«. 75نـََزَلْت }َوُأوُلو اأْلَْرَحامي بـَْعُضُهْم َأْوىَل بيبَـْعٍض{ ]األنفال:   لنهَسبي  [ فـَتَـَوارَثُوا ابي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  اني: إسناده ضعيف[ ]الدار  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َها مميها ُكنه  - 11035 نـْ ، َوَما يـَْقَرُؤوَن مي  ا نـَْقَرأُ إياله رُبـَْعَها. َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: الهيتي ُتَسمُّوَن ُسورََة التـهْوبَةي هيَي ُسورَُة اْلَعَذابي
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 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ّي  َعنْ  - 11036 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ََسَُرَة »َعني النهِبي «.  -َصلهى اَّلله لنهاسي  قَاَل: " يـَْوُم احْلَجّي اأْلَْكرَبي يـَْوَم َحجه أَبُو َبْكٍر ابي

ِحيِح، ِإَلَّ َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن ِهَشاٍم َقاَل: َوَجْدُت ِفي كِ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[   َتاِب َأِبي.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
يُبوَن احلَْ  - 11038 تهٍة  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر قَاَل: »َكاَن اْلَعَرُب حيُيلُّوَن َعاًما َشْهًرا َوَعاًما َشْهَرْيني، َواَل ُيصي جه إياله يفي ُكلّي سي

يُء الهذيي ذَ  ُ  َوعيْشرييَن َسَنًة َمرهًة، َوُهَو النهسي ، َواَفَق َذليَك   -َعزه َوَجله   -َكَر اَّلله لنهاسي يفي كيَتابيهي، فـََلمها َكاَن َعاُم َحجّي َأيبي َبْكٍر ابي
ُ احْلَجه اأْلَْكرَبَ، مثُه َحجه َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلَعاُم احْلَجه، َفَسمهاُه اَّلله ، فَاْستَـْقَبَل النها -َصلهى اَّلله ُس اأْلَهيلهَة،  ميَن اْلَعامي اْلُمْقبيلي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ السهَماَواتي َواأْلَْرَض«.-َصلهى اَّلله َئتيهي يـَْوَم َخَلَق اَّلله  : " إينه الزهَماَن َقدي اْسَتَداَر َكَهيـْ
 اده حسن[ ]الداراني: إسن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

قَاَل: اَل يُْكَوى رَُجٌل َيْكنيُز فـََيَمسُّ ديْرَهٌم ديْرمَهًا َواَل دييَناٌر دييَنارًا، يـَُوسهُع   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َعْن َعْبدي اَّللهي   - 11040
ْلُدُه َحَّته يُوَضَع ُكلُّ دييَناٍر َوديْرَهمٍ  َدتيهي.  جي  َعَلى حي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن زَْيدي ْبني ًَثبيٍت »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 11056 َس َعَلى التـهْقَوى   -َصلهى اَّلله دي الهذيي ُأسّي ُسئيَل َعني اْلَمْسجي

ديي َهَذا«.   قَاَل: " ُهَو َمْسجي
ِ ْبُن َعاِمٍر اْْلَْسَلِميُّ ُهوَ  # ِحيِح،  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َمْرُفوعاا َوَمْوُقوفاا، َوِفي ِإْسَناِد اْلَمْرُفوِع َعْبُد َّللاَّ َضِعيٌف، َوَأَحُد ِإْسَناَدِي اْلَمْوُقوِف ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -: َمْسِجُد َرُسوِل َّللاَِّ -ي اْبَن الزَُّبْيِر  َيْعنِ  -َوَزاَد ِفي الطَِّريِق اآْلَخِر: َقاَل ُعْرَوُة  َخْيٌر ِمْنُه، ِإنََّما ُأْنِزَلْت ِفي َمْسِجِد ُقَباٍء.  -َصلَّى َّللاَّ
ُ َأْعَلُم.   ُقْلُت: ِإنََّما َقاَل ُعْرَوُة َهَذا ِْلَنَُّه َلْم َيطَِّلْع َعَلى اْلَمْرُفوِع، َوَّللاَّ

، وََكاَن َضرييَر اْلَبَصري وََكاَن َعْبُد اَّللهي ْبُن َمْسُعوٍد يُْدنييهي، فـََقاَل وَ  - 11060 ليَعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد: َمْن َعْن َأيبي اْلُعبَـْيَدْيني اْلَعاميرييّي
يُم. قَا َل: َفَما اأْلُمهُة؟ قَاَل: الهذيي يـَُعلّيُم النهاَس اخْلَرْيَ. قَاَل: َفَما  َنْسَأُل إيَذا مَلْ َنْسأَْلَك؟ فـََرقه َلُه فـََقاَل: َما اأْلَوهاُه؟ قَاَل: الرهحي

نَـُهْم. قَاَل: َفَما التـهْبذيي ُر؟ قَاَل: إينـَْفاُق اْلَمالي يفي َغرْيي  اْلَقانيُت؟. قَاَل: اْلُمطييُع. قَاَل: َفَما اْلَماُعوُن؟ قَاَل: َما يـَتَـَعاَوُن النهاُس بـَيـْ
لّيهي. َحقّيهي، وَ   يفي ريَوايٍَة: يفي َغرْيي حي

ُه النهاُس ميَن الرهَساتييقي  َويفي ريَوايٍَة: َكاَن َعْبُد اَّللهي ْبُن َمْسُعوٍد حُيَدّيُث النهاَس ُكله يـَْوٍم، فَإيَذا َكاَن يـَْوُم اخْلَمييسي انـَْتابَ  - 11061
 . َواْلُقَرى، َفَجاَءُه رَُجٌل َأْعَمى، َفذََكَر ََنَْوهُ 

َواَيَتْيِن اْْلُوَلَيْيِن ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل الرِ 
َشيـهبَـْتني اْلَواقيَعُة َوَعمه يـََتَساَءُلوَن َوإيَذا  »َعْن َأيبي َبْكٍر قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َلَقْد َأْسرََع إيلَْيَك الشهْيُب، قَاَل: "  - 11072

 الشهْمُس ُكوّيَرْت«.
ِحيِح، َوَيْأِتي ِفي ُسوَرِة اْلَواِقَعِة، َوَرَواُه َأُبو  # ا َبْكٍر، َوَزاَد: "  ُيْدِرْك َأبَ  َيْعَلى، ِإَلَّ َأنَّ ِعْكِرَمَة َلمْ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 ]الداراني: إسناده حسن[   َوُسوَرُة ُهوٍد ".
ْبَت، قَاَل: " َشيـهبَـْتني ُهوٌد َوَأَخَواُتَُ  - 11073  ا« ". َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر »َأنه رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َقْد شي

، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي   - 11081 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه رَُجاًل ميْن َأْصَحابي النهِبي ه   -َصلهى اَّلله   -َكاَن حَتَْتُه اْمَرَأٌة، فَاْسَتْأَذَن النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُل، فـََلمها َجلَ  -َصلهى اَّلله ْلَمْرَأةي َعَلى َغدييري َماٍء تـَْغَتسي َها  يفي َحاَجٍة فََأذيَن َلُه، فَاْنطََلَق يفي يـَْوٍم َمطيرٍي، فَإيَذا ابي نـْ َس مي
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ه   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -جَمْليَس الرهُجلي ميَن اْلَمْرَأةي َذَهَب حُيَرّيُك ذََكَرُه، فَإيَذا بيهي ُهْدبَُة، فـََقاَم فَأََتى النهِبي َفذََكَر َذليَك َلُه، فـََقاَل   -ى اَّلله
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َلُه النهِبي ُ -َصلهى اَّلله }َأقيمي الصهاَلَة َطَريفَي النـهَهاري َوزَُلًفا ميَن  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -: " َصلّي َأْرَبَع رََكَعاٍت ". فَأَنـَْزَل اَّلله
{ ]هود:  اللهْيلي إي   اْْليََة.  -[« 114نه احلََْسَناتي يُْذهيَْبَ السهيّيَئاتي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 َعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْوليهي َعزه َوَجله: َلَعْمُرَك قَاَل: حَلََياُتَك. - 11108

ٌد.  #  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِإْسَناُدُه َجيِ 
{ ]احلجر:  - 11110 ًعا ميَن اْلَمثَايني َناَك َسبـْ  َواُل.[ قَاَل: هيَي السهْبُع الطّي 87َوَعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْوليهي: }َوَلَقْد آتـَيـْ

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 3/246)شرح مشكل اآلثار:  إسناده صحيح على شرط الشيخين]شعيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 11115 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعني اْبني ُعَمَر َعني النهِبي ، َواَل تـَُقوُم اْلقيَياَمُة  -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َما َهَلَك قـَْوُم ُلوٍط إياله يفي اأْلََذاني

ُّ: َمْعَناُه عيْنديي  « ". قَاَل الطهرَبَايني ُ َأْعَلُم  -إياله يفي اأْلََذاني ْستيْغَفاري َوالدَُّعاءي.   -َواَّلله  يفي َوْقتي َأَذاني اْلَفْجري، ُهَو َوْقُت االي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه  #  ]الداراني: أبو شيبة القاضي متروك الحديث[  الطََّبَراِنيُّ

ُكْم بَنينَي  } َعْن زيرٍّ قَاَل: ُكْنُت آُخُذ َعَلى َعْبدي اَّللهي يفي اْلُمْصَحفي فَأََتى َعَلى َهذيهي اْْليَةي  - 11116 َوَجَعَل َلُكْم ميْن َأْزَواجي
، قَاَل: اَل، ُهُم اأْلُْخَتاني  قَاَل يلي َعْبُد اَّللهي: أََتْدريي { َوَحَفَدةً   َما احْلََفَدُة؟ قـُْلُت: َحَشُم الرهُجلي

 َويفي ريَوايٍَة: قـُْلُت: نـََعْم، ُهْم َأْحَفاُد الرهُجلي ميْن َوَلديهي َوَوَلدي َوَلديهي. قَاَل: نـََعْم ُهُم اأْلَْصَهاُر.  - 11117
، َوِفيِه َعاِصُم ْبُن َأِبي النَُّجوِد، َوُهَو َحَسُن اْلَحِديِث َوِفيِه َضْعٌف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الَرَواُه الطَّ  # ِحيِح.َبَراِنيُّ  صَّ

{ ]النحل:  - 11118 َياُُبَا  [ قَاَل: زيي88َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد يفي قـَْوليهي: )}زيْداَنُهْم َعَذااًب فـَْوَق اْلَعَذابي ُدوا َعَقاريَب، أَنـْ
.  َكالنهْخلي الطّيَوالي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َبْعِضَها ِرَجاُل الصَّ
ْعَت َعبْ  - 11121 دي، فـََقاَل َمْسُروٌق: َهْل َسَي َد اَّللهي ْبَن  َوَعْن َأيبي الضَُّحى قَاَل: اْجَتَمَع َمْسُروٌق َوُشَترْيُ ْبُن َشَكٍل يفي اْلَمْسجي

َهى َعني َمْسُعوٍد يـَُقوُل: إينه َأمْجََع آيٍَة يفي اْلُقْرآني َحاَلٌل َوَحَراٌم َوَأْمٌر َوَنٌْي }إينه اَّللهَ َيَُْمرُ  ْحَساني َوإييَتاءي ذيي اْلُقْرََب َويـَنـْ ْلَعْدلي َواإْلي  ابي
ْعُتُه. 90اْلَفْحَشاءي َواْلُمْنَكري َواْلبَـْغيي{ ]النحل:  ري اْْليَةي؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َوَأاَن َقْد َسَي  [ إيىَل آخي

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي َحِديٍث َطِويٍل َمْذُكوٍر ِفي ُسورَ  #   ِة الطَََّلِق، َوِفيِه َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة َوُهَو ِثَقٌة َوِفيِه َضْعٌف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
 ([ 376]اْللباني: حسن اْلسناد )صحيح اْلدب المفرد: 

َعاًذا َكاَن أُمهًة قَانيًتا َّلليهي َحنييًفا َومَلْ َيُك ميَن اْلُمْشريكينَي. : إينه مُ -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َعْن َمْسُروٍق قَاَل: قَاَل َعْبُد اَّللهي  - 11122
َي؟ إيانه ُكنها ُنَشبّيُه ُمَعاًذا إبييبـَْراهييَم. َوُسئيَل َعني اأْلُمهةي -رَُجٌل ميْن َأْشَجَع   -فـََقاَل فـَْرَوُة  َي إينه إيبـَْراهييَم فـََقاَل: َوَمْن َنسي  ، فـََقاَل: : َنسي

، فـََقاَل: ُمطييُع اَّللهي َوَرُسوليهي.   ُمَعلّيُم اخْلَرْيي. َوُسئيَل َعني اْلَقانيتي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َبْعِضَها ِرَجاُل الصَّ

ْر تـَْبذييًرا{ ]اإلسراء: َعْن َأيبي اْلُعبَـْيَدْيني قَاَل: َسأَْلُت َعْبَد اَّللهي  - 11126 النـهَفَقُة يفي  [، قَاَل: ُهوَ 26َعْن قـَْوليهي تـََعاىَل: }َواَل تـَُبذّي
 .  َغرْيي َحقٍّ

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
قَاَل: َصلهى َعْبُد اَّللهي ]َذاَت يـَْوٍم[، َوَجَعَل رَُجٌل يـَْنظُُر َهْل َغاَبتي  -يـَْعني النهَخعييه  -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني يَزييَد  - 11134
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َعزه َوَجله: }َأقيمي  -ُت َهذيهي الصهاَلةي، ليَقْولي اَّللهي مييَقا  -َواَّللهي الهذيي اَل إيلََه إياله ُهَو   -الشهْمُس؟ فـََقاَل َعْبُد اَّللهي: َما تـَْنظُُروَن؟ َهَذا 
{ ]اإلسراء:   .78الصهاَلَة ليُدُلوكي الشهْمسي إيىَل َغَسقي اللهْيلي  [ َوَهَذا ُدُلوُك الشهْمسي َوَهَذا َغَسُق اللهْيلي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  سناده صحيح[ ]الداراني: إ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َا{ ]اإلسراء:   - 11139  [ نـََزَلْت يفي الدَُّعاءي.110َعْن َعائيَشَة يفي قـَْوليهي: }َواَل جَتَْهْر بيَصاَلتيَك َواَل خُتَافيْت ُبي

ِحيِح. #  ]الداراني: صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
، أََلْسَنا نـَقْ َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني  - 11140 َزَعنه َهَذا اْلُقْرآُن ميْن َبنْيي َأْظُهريُكْم، قَاَل: اَي َأاَب َعْبدي الرهمْحَني َرأُ اْلُقْرآَن  َمْسُعوٍد قَاَل: لَيـُنـْ

فيَنا؟ قَاَل: َيْسريي َعَلى اْلُقْرآني لَْياًل َفاَل يـَبـَْقى يفي قـَْلبي َعْبٍد َواَل  َناُه يفي َمَصاحي بَـتـْ ْنُه َشْيٌء، َوُيْصبيُح النهاُس  َوَقْد أَثـْ  يفي ُمْصَحفيهي مي
، َنا إيلَْيَك مثُه اَل جتَيُد َلَك بيهي َعَليْـ  فـَُقَراَء َكاْلبَـَهائيمي لهذيي َأْوَحيـْ َنا لََنْذَهََبه ابي ئـْ  [. 86َنا وَكيياًل{ ]اإلسراء:  مثُه قـََرَأ َعْبُد اَّللهي: }َولَئيْن شي

اِد ْبِن َمْعِقٍل َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  # ِحيِح َغْيَر َشدَّ  ]الداراني: أثر جيد[  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11145 : " »َمْن قـََرَأ ُسورََة اْلَكْهفي َكاَنْت َلُه -َصلهى اَّلله

ريَها مثُه َخَرَج الدهجهاُل ملَْ نُ    َيُضرهُه« ". ورًا يـَْوَم اْلقيَياَمةي ميْن َمَقاميهي إيىَل َمكهَة، َوَمْن قـََرَأ َعْشَر آاَيٍت ميْن آخي
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِفي َحِديٍث َطِويٍل َوُهَو ِبَتَماِمِه ِفي ِكَتاِب الطََّهاَرِة، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  الصَّ

ْستيثْـَناَء َوَلْو بـَْعَد َسَنٍة، مثُه  - 11148 إياله َأْن   - قـََرَأ: }َواَل تـَُقوَلنه ليَشْيٍء إييّني فَاعيٌل َذليَك َغًدا َعني اْبني َعبهاٍس أَنهُه َكاَن يـََرى االي
يَت{ ]الكهف:  ُ َواذُْكْر رَبهَك إيَذا َنسي  [ يـَُقوُل: إيَذا ذََكْرَت. 24  - 23َيَشاَء اَّلله

 ني: إسناده صحيح[ ]الدارا  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي الدهْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11160 ُ يفي كيَتابيهي فـَُهَو َحاَلٌل، َوَما َحرهَم  -َصلهى اَّلله : " »َما َأَحله اَّلله

ًئا« ". مثُه َتاَل َهذيهي اْْليََة: }َوَما َكاَن فـَُهَو َحَراٌم، َوَما َسَكَت َعْنُه فـَُهَو َعْفٌو، فَاقْـبَـُلوا ميَن اَّللهي   َعافييَـَتُه فَإينه اَّللهَ مَلْ َيُكْن لييَـْنَسى َشيـْ
يًّا{ ]مرمي:    [. 64رَبَُّك َنسي

 ]الداراني: صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
[ َسأَْلُتُه َعني اْلُفُتوني َما ُهَو؟  40َعْن َسعييدي ْبني ُجَبرْيٍ »َعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْوليهي تـََعاىَل: }َوفـَتَـنهاَك فـُُتواًن{ ]طه:  - 11166

َا َحدييَثٌة َطوييَلٌة. فـََلمها َأْصَبْحُت َغَدْوُت إيىَل  ْنُه َما َوَعَديني ميْن  قَاَل: اْسَتْأنيفي النـهَهاَر اَي اْبَن ُجَبرْيٍ، فَإينه َز مي َنـَْتجي  اْبني َعبهاٍس ألي
ُ َوَعَد إيبـَْراهييَم ميْن َأْن جَيَْعَل ميْن ذُ  ، قَاَل: َتَذاَكَر فيْرَعْوُن َوُجَلَساُؤُه َما َكاَن اَّلله رّييهتيهي أَْنبيَياَء َوُمُلوًكا، فـََقاَل بـَْعُضُهْم:  َحدييثي اْلُفُتوني

اُلوا: لَْيَس َكَذليَك إينه  ئييَل لَيَـْنظُُروَن َذليَك َما َيُشكُّوَن فييهي، َوَقْد َكانُوا َيظُنُّوَن أَنهُه يُوُسُف ْبُن يـَْعُقوَب، فـََلمها َهَلَك قَ إينه َبني إيْسَرا
َفاُر،  َوَعَد إيبـَْراهييَم. قَاَل فيْرَعْوُن: َكْيَف تـََرْوَن؟ فَْأََتَُروا َوَأمجَْ  -َعزه َوَجله  -اَّللهَ  َعَث ريَجااًل َمَعُهُم الشّي ُعوا َأْمَرُهْم َعَلى َأْن يـَبـْ

نه اْلكيَباَر ميْن َبني إيْسَرائييَل مَيُوُتوَن  َيُطوُفوَن يفي َبني إيْسَرائييَل، َفاَل جيَيُدوَن َمْوُلوًدا ذََكًرا إياله َذحَبُوُه. فـََفَعُلوا َذليَك، فـََلمها رََأْوا أَ 
َجاهلييْم  ُروا ميَن اأْلَْعَمالي ِبي ُك َأْن تـُْفُنوا َبني إيْسَرائييَل، فـَُتْضَطرُّوا َأْن تـَُباشي غَاَر يَُذحبهُوَن قَاُلوا: يُوشي الهذيي َكانُوا َيْكُفوَنُكْم،   َوالصّي

نْـ  فَاقْـتـُُلوا َعاًما ُكله َمْوُلوٍد ذََكٍر فـََيقيلُّ نـََباُُتُْم، َوَدُعوا َعاًما َفاَل يـُْقَتلُ  غَاُر َمَكاَن َمْن مَيُوُت ميَن اْلكيَباري،  مي ُهْم ]َأَحٌد[، فـَيَـْنَشَأ الصّي
َْن تَـ  ُكْم، َوَلْن يـَْفنَـْوا مبي ُهْم فـََتَخاُفوَن ُمَكاثـََرَُتُْم إيايه نـْ َْن َتْسَتْحُيوَن مي ُْم َلْن َيْكثـُُروا مبي َرُهْم  ْقتـُُلوَن فـََتْحَتاُجوَن إيىَل َذليَك. فََأمْجَُعوا َأمَ فَإينه

َاُروَن يفي اْلَعامي الهذيي اَل يُْذَبُح فييهي اْلغيْلَماُن، فـََوَلَدْتُه َعاَلنيَيةً  َنًة، فـََلمها َكاَن ميْن قَابيٍل مَحََلْت  َعَلى َذليَك َفَحَمَلْت أُمُّ ُموَسى ُبي  آمي
ُوَسى، فـََوَقَع يفي قـَْلبيَها اهْلَمُّ َواحْلُْزُن، َوَذليَك ميَن اْلُفتُ  ُ  مبي هي مميها يـَُراُد بيهي، فََأْوَحى اَّلله َا َدَخَل ميْنُه يفي قـَْلبي أُمّي تـََباَرَك  -وني اَي اْبَن ُجَبرْيٍ مبي
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َها َأْن اَل خَتَايفي َواَل حَتَْزيني إيانه رَادُّوُه إيلَْيكي َوَجاعيُلوُه ميَن اْلُمْرَسلينَي َوَأَمَرَها إيْن َوَلدَ  -َوتـََعاىَل  َأْن جَتَْعَلُه يفي َتبُوٍت مثُه تـُْلقيَيُه يفي  ْت إيلَيـْ
َها ابـْنـَُها َأَتَها الشهْيطَاُن فـََقاَلْت يفي نَـ  ، فـََلمها َوَلَدْتُه فـََعَلْت َذليَك بيهي. فـََلمها تـََواَرى َعنـْ ! َلْو ُذبيَح عيْنديي  اْلَيمّي ْبني َها: َما َصنَـْعُت ابي ْفسي

ُتُه كَ  يَتانيهي، فَانـْتَـَهى اْلَماُء بيهي إيىَل فـُْرَضةي فـََوارَيـُْتُه وََكفهنـْ ُمْستَـَقى َجَواريي اْمَرَأةي   اَن َخرْيًا يلي ميْن َأْن أُْلقيَيُه بيَيديي إيىَل زَفـََراتي اْلَبْحري َوحي
َنُه َأَخْذنَُه، فـََهَمْمَن َأْن يـَْفَتْحَن التهابُوَت، فـََقاَل بيْعُضُهنه  قْـَنا اْمَرَأُة  فيْرَعْوَن، فـََلمها رَأَيـْ : إينه يفي َهَذا َمااًل َوإيانه إيْن فـََتْحَناُه مَلْ ُتَصدّي

َها، فـََلمه  ًئا َحَّته َدفـَْعَنُه إيلَيـْ ْنُه َشيـْ َئتيهي مَلْ حُيَرّيْكَن مي َيـْ َا َوَجْداَن فييهي. َفَحَمْلَنُه ُبي َها حَمَبهٌة ا فـََتَحْتُه رََأْت فييهي ُغاَلًما، فَأُْلقيَي عَ اْلَمليكي مبي َلْيهي مينـْ
ثْـَلَها َعَلى َأَحٍد ميَن اْلَبَشري َقطُّ، فََأْصَبَح فـَُؤاُد أُمّي ُموَسى فَاريًغا َمْن ذيْكري ُكلّي َشْيٍء إي  َع  مَلْ جتَيْد مي اله ]ميْن[ ذيْكري ُموَسى، فـََلمها َسَي

َفاريهيْم إيىَل اْمرَ  ْمريهي َأقْـبَـُلوا بيشي ُحوَن ِبَي َأةي فيْرَعْوَن ليَيْذحَبُوُه، َوَذليَك ميَن اْلُفُتوني اَي اْبَن ُجَبرْيٍ، فـََقاَلْت هَلُُم: اتْـرُُكوُه، فَإينه َهَذا  الذهابه
ُتْم قَ  ْنُه، فَإيْن َوَهَبُه يلي ُكنـْ َ فيْرَعْوَن فََأْستَـْوهيَبُه مي َد اَل يَزييُد يفي َبني إيْسَرائييَل َحَّته آِتي ُتْم َوَأمْجَْلُتْم، َوإيْن َأَمَر بيَذحبْيهي مَلْ  ْد َأْحَسنْـ اْلَواحي

، فََأمها يلي َفاَل   َحاَجَة يلي يفي َذليَك. أَُلْمُكْم، فَأََتْت بيهي فيْرَعْوَن فـََقاَلْت: قـُرهُة َعنْيٍ يلي َوَلَك قَاَل فيْرَعْوُن: َيُكوُن َلكي
ُ َعَلْيهي َوَسله  -قَاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َكَما َهَدى  -َم َصلهى اَّلله ي بيَيديهي، َلْو َأقـَره فيْرَعْوُن َكَما َأقـَرهتي اْمَرأَتُُه هَلََداُه اَّلله : " َوالهذيي نـَْفسي

ًرا، فَ اْمَرأََتُه، َوَلكيْن َحَرَمْتُه َذليَك ". فََأْرَسَلْت إيىَل َمْن َحْوهَلَا َمْن ُكلّي اْمَرَأٍة هَلَا َلََبٌ ليَتْخَتاَر لَ  ُهنه  ُه ظيئـْ نـْ َجَعَل ُكلهَما َأَخَذْتُه اْمَرَأٌة مي
َعُه مَلْ يـَْقَبْل َثْديـََها َحَّته َأْشَفَقْت َعَلْيهي اْمَرَأُة فيْرَعْونَ  َأْن مَيَْتنيَع ميَن اللهََبي فـََيُموَت، فََأْحَزَنَا َذليَك، فَُأْخريُج إيىَل السُّوقي َوجَمَْمعي   ليرُتْضي

يهي، قُ النهاسي تـَْرُجو َأْن  ُْختيهي: ُقصّي ًَة، فـََقاَلْت ألي َها، فـََلْم يـَْقَبْل. فََأْصَبَحْت أُمُّ ُموَسى َواهلي نـْ ًرا َيَُْخُذ مي ي أَثـََرُه َواْطُلبييهي َهْل جتَيَد َلُه ظيئـْ صّي
ُ وَ  َيْت َما َكاَن اَّلله ؟ َوَنسي ْنُه، فـََبُصَرْت بيهي ُأْخُتُه َعْن ُجُنٍب َوُهْم اَل َيْشُعُروَن  َتْسَمعينَي َلُه ذيْكًرا؟ َحيٌّ اْبني َأْم َأَكَلْتُه الدهَوابُّ َعَدَها مي

ْنَساني إيىَل الشهْيءي اْلَبعييدي َوُهَو إيىَل َجْنبيهي اَل َيْشُعُر بيهي  - نَي َأْعَياُهُم الظَُّؤاُر:   -َواجْلُُنُب: َأْن َيْسُمَو َبَصُر اإْلي فـََقاَلْت ميَن اْلَفَرحي حي
ُحوَن. فََأَخُذوَها فـََقاُلوا: َما يُْدرييكي َما ُنْصحُ َأاَن  ُهْم َلُه؟ َهْل تـَْعريُفونَُه؟ َحَّته  َأُدلُُّكْم َعَلى َأْهلي بـَْيٍت َيْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم َلُه اَنصي

ْهري اْلَمليكي َورََجاَء َمنَـَعتيهي.  َشكُّوا يفي َذليَك، َوَذليَك ميَن اْلُفُتوني اَي اْبَن ُجَبرْيٍ، فـََقاَلْت: ُنْصُحُهْم َلُه وَ  َشَفَقتـُُهْم َعَلْيهي رَْغَبًة يفي صي
ْجريَها نَـ  َها فََأْخرَبَُْتَا اخْلَرَبَ، َفَجاَءْت أُمُُّه فـََلمها َوَضَعْتُه يفي حي َباهُ فََأْرَسُلوَها فَاْنطََلَقْت إيىَل أُمّي .   َزا إيىَل َثْدييَها َفَمصهُه َحَّته اْمَتََلَ َجنـْ ريايًّ
َها  ًرا، فََأْرَسَلْت إيلَيـْ ْبنيَك ظيئـْ ُرَها َأْن َقْد َوَجْداَن الي رُي إيىَل اْمَرَأةي فيْرَعْوَن يـَُبشّي َا  فَاْنطََلَق اْلَبشي َا َوبيهي، فـََلمها رََأْت َما َيْصَنُع ُبي فَأُتيَيْت ُبي

عينَي اْبني َهَذا، فَإي  َ َوَوَلديَي  قَاَلْت هَلَا: اْمُكثيي عيْنديي تـُْرضي ًئا َقطُّ. قَاَلْت أُمُّ ُموَسى: اَل َأْسَتطييُع َأْن َأدََع بـَْييتي به ُحبهُه َشيـْ يّني مَلْ ُأحي
يَع، فَإيْن طَاَبْت نـَْفُسكي َأْن تـُْعطيَينييهي فََأْذَهَب بيهي إيىَل بـَْييتي فـََيُكوَن َمعيي اَل آُلوُه َخرْيًا، َوإياله  َتريَكٍة بـَْييتي َوَوَلديي.   فَإييّني َغرْيُ فـََيضي

 ُ ٌز َوْعَدُه، فـََرَجَعْت   -َعزه َوَجله  -َوذََكَرْت أُمُّ ُموَسى َما َكاَن اَّلله َوَعَدَها، فـَتَـَعاَسَرْت َعَلى اْمَرَأةي فيْرَعْوَن، َوأَيـَْقَنْت َأنه اَّللهَ ُمْنجي
ْبنيَها. ]فََأْصَبَح َأْهُل[ اْلَقْريَ  نَـُهْم. قَاَل: فـََلمها تـََرْعرََع قَاَلتي اْمَرَأةُ إيىَل بـَْيتيَها ابي   ُة جُمَْتميعينَي مَيَْتنيُعوَن ميَن السُّْخَرةي َوالظُّْلمي َما َكاَن بـَيـْ

ُه، فـََقاَلتي اْمَرَأُة فيْرَعْوَن خليُ  ، فـََوَعَدُْتَا يـَْوًما تُرييَها إيايه ُمّي ُموَسى: َأْن تُرييني اْبني َقنَيه َأَحٌد  زهافيْرَعْوَن ألي َا َوقـََهاريَمتيَها َوُظُؤوريَها: اَل يـَبـْ ني
يًنا حُيْصيي َثٌة َأمي ََرى َذليَك فييهي، َوَأاَن اَبعي َدييهٍة وََكَراَمٍة ألي ْنُكْم إياله اْستَـْقَبَل اْبني اْليَـْوَم ُبي ُكله َما َيْصَنُع ]ُكلُّ[ إيْنَساٌن ميْنُكْم. فـََلْم تـََزلي   مي

هي إيىَل َأْن َدَخَل َعَلى اْمَرَأةي فيْرَعوْ اهْلََداايَ  نيي َخَرَج ميْن بـَْيتي أُمّي َها َِبهَلْتُه   َواْلَكَراَمُة َوالنّيَحُل َتْستَـْقبيُلُه ميْن حي َن، فـََلمها َدَخَل َعَليـْ
ُْسني أَثَريَها َعَلْيهي، مثُه  ُمّيهي حلي َلنهُه َوْلُيْكريَمنهُه. فـََلمها َدَخَلْت بيهي َعَلْيهي َجَعَلْتُه  َوَأْكَرَمْتُه َوَفريَحْت بيهي، َوَِبهَلْت ِبي قَاَلْت: َْلتينَيه فيْرَعْوَن فـَْليـَُبجّي

، فـََقاَل اْلُغَواُة َأْعَداُء اَّللهي  َْيَة فيْرَعْوَن َفَمدهَها إيىَل اأْلَْرضي ْجريهي، فـَتَـَناَوَل ُموَسى حلي ُ إيبـَْراهييَم  ليفيْرَعْوَن: َأاَل تـََرى  يفي حي إيىَل َما َوَعَد اَّلله
نَي ليَيْذحَبُوُه. َوَذليَك ميَن اْلُفُتوني  حي اَي اْبَن ُجَبرْيٍ بـَْعَد ُكلّي َباَلٍء ابـُْتليَي بيهي َوُأْربيَك  نَبييهُه أَنهُه يَريُبَك َويـَْعُلوَك َوَيْصَرُعَك! فََأْرَسَل إيىَل الذهابه
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؟ قَاَل: تـَرَ بيهي فـُُتواًن. َفَجاَءتي امْ  َتُه يلي يـَْنُه يـَْزُعُم أَنهُه  َرَأُة فيْرَعْوَن َتْسَعى إيىَل فيْرَعْوَن فـََقاَلْت: َما بََدا َلَك يفي َهَذا اْلُغاَلمي الهذيي َوَهبـْ
َمْ  َنَك َأْمًرا تـَْعريُف احْلَقه فييهي، اْئتي ِبي ! قَاَلْت: اْجَعْل بـَْيني َوبـَيـْ للُّْؤُلَؤَتنْيي  َيْصَرُعني َويـَْعُلويني َرَتنْيي َوُلْؤُلَؤَتنْيي فـََقرّيُْبُنه إيلَْيهي، فَإيْن َبَطَش ابي

 َعَلى اللُّْؤُلَؤَتنْيي  ْمَت َأْن َأَحًدا اَل يـُْؤثيُر اجْلَْمَرَتنْيي َواْجتَـَنَب اجْلَْمَرَتنْيي َعَرْفَت أَنهُه يـَْعقيُل، َوإيْن تـََناَوَل اجْلَْمَرَتنْيي َومَلْ يـَُرده اللُّْؤُلَؤَتنْيي َعلي 
 َيديهي خَمَاَفَة َأْن حَيْريقَانيهي، فـََقاَلتي اْمَرَأُة  َوُهَو يـَْعقيُل. فـََقرهَب َذليَك، فـَتَـَناَوَل اجْلَْمَرَتنْيي َومَلْ يُريدي اللُّْؤُلَؤَتنْيي، َعليْمَت، فَانـَْزُعومُهَا مينْ 

ُ عَ  ُ فيْرَعْوَن: َأاَل تـََرى؟ َفَصَرَفُه اَّلله اَبليغًا فييهي َأْمَرُه. فـََلمها بـََلَغ َأُشدهُه وََكاَن ميَن   -َعزه َوَجله   -ْنُه بـَْعَد َما َقْد َكاَن َهمه بيهي، وََكاَن اَّلله
َنَما  الرّيَجالي مَلْ َيُكْن َأَحٌد ميْن آلي فيْرَعْوَن خَيُْلُص إيىَل َأَحٍد ميْن َبني إيْسَرائييَل َمَعُه بيظُْلٍم َواَل سُ  ، فـَبَـيـْ ْمتيَناعي ْخَرٍة َحَّته اْمتَـنَـُعوا بيهي ُكله االي
ٌّ َواْْلَخُر إيْسَرائييلييٌّ  ، َأَحُدمُهَا فيْرَعْويني َيةي اْلَمدييَنةي فَإيَذا ُهَو بيَرُجَلنْيي يـَْقَتتياَلني ،  ُموَسى يفي اَنحي ّي ْسَرائييلييُّ َعَلى اْلفيْرَعْويني ، فَاْستَـغَاثَُه اإْلي

ْفظَُه هَلُمْ فـَغَ  َنهُه تـََناَوَلُه َوُهَو يـَْعَلُم َمْنزيَلَة ُموَسى ميْن َبني إيْسَرائييَل َوحي َب ُموَسى َغَضًبا َشدييًدا ألي َا َذليَك ميَن  ضي ، اَل يـَْعَلُم النهاُس َأاَل إيّنه
ُ َقْد َأْطَلَع ُموسَ  ه فـََقتَـَلُه،  الرّيَضاعي إياله أُمه ُموَسى، إياله َأْن َيُكوَن اَّلله ى ميْن َذليَك َعَلى َما مَلْ يُْطليْع َعَلْيهي َغرْيَُه. فـَوََكَز ُموَسى اْلفيْرَعْويني

نَي قـََتَل الرهُجَل: َهَذا ميْن َعَملي الشه  ، فـََقاَل ُموَسى حي ْسَرائييلييُّ ُ َواإْلي لٌّ ُمبينٌي مثُه قَاَل:  ْيطَاني إينهُه َعُدوٌّ ُمضي َولَْيَس يـََرامُهَا َأَحٌد إياله اَّلله
يُم َوَأْصَبَح يفي اْلَمدييَنةي َخائيًفا َيرَتَقهُب اأْلَْخبَ  َ فيْرَعْوُن َفقييَل َلُه: إينه َبني إيْسَرائييَل  َربّي اْغفيْر يلي فـََغَفَر َلُه إينهُه ُهَو اْلَغُفوُر الرهحي اَر، فَُأِتي

ْص هَلُْم، فـََقاَل: ابـُْغويني قَاتيَلُه َوَمْن َيْشَهُد َعَلْيهي، فَإينه اْلَمليَك َوإيْن كَ قـَتَـُلوا رَُجاًل ميْن آلي فيْرَعْوَن َفُخذْ  َقّيَنا َواَل تـَُرخّي اَن َصْفُوُه   لََنا حبي
َنَما ُهْم َيُطوُفوَن اَل جيَيُدوَن َمَع قـَْوٍم اَل َيْسَتقييُم هَلُْم َأْن يـَُقيّيَد بيَغرْيي بـَيّيَنٍة َواَل تـَثـَبٍُّت، فَاْطلُُبوا يلي عيْلَم َذليَك آخُ  َقّيُكْم. فـَبَـيـْ ْذ َلُكْم حبي

ْسَرائييلييه يـَُقاتيُل رَُجاًل ميْن آلي فيْرَعْوَن آَخَر، فَاْستَـغَ  ًتا إيَذا ُموَسى َقْد رََأى ميَن اْلَغدي َذليَك اإْلي ،  ثـَبـْ ّي ْسَرائييلييُّ َعَلى اْلفيْرَعْويني اثَُه اإْلي
ْنُه َفَكريَه الهذيي رََأى َفَصاَدَف ُموَسى ، فـََقاَل   َقْد َنديَم َعَلى َما فـََعَل وََكاَن مي ّي ْلفيْرَعْويني ْسَرائييلييّي َوُهَو يُرييُد َأْن يـَْبطيَش ابي ليَغَضبي اإْلي

ُه أَ  ه،  ليْْليْسَرائييلييّي ليَما فـََعَل َأْمسي َواْليَـْوَم: إينهَك َلَغوييٌّ ُمبينٌي َأْن َيُكوَن إيايه َا َأرَاَد اْلفيْرَعْويني ه، َومَلْ َيُكْن َأرَاَدُه إيّنه رَاَد َوَما َأرَاَد اْلفيْرَعْويني
ّي َوقَاَل اَي ُموَسى أَتُرييُد َأْن تـَْقتـَُلني َكَما قـَتَـْلَت نـَْفًسا ابي  ْسَرائييلييُّ َفَحاجه ليْلفيْرَعْويني َا قَاَل َذليَك َفَخاَف اإْلي خَمَاَفَة َأْن َيُكوَن  أْلَْمسي َوإيّنه

ُّ إيىَل قـَْوميهي فََأْخرَبَُهْم مبيَ  َلُه، َوتـََنازََعا َوَتطَاَوَعا، َواْنطََلَق اْلفيْرَعْويني ُه َأرَاَد ُموَسى لييَـْقتـُ ْسَرائييلييّي ميَن اخْلَرَبي َحْيُث يـَُقوُل: إيايه َع ميَن اإْلي ا َسَي
نَي لييَـْقتـُُلوا ُموَسى، فََأَخَذ ُرُسُل فيْرَعْوَن الطهرييَق اأْلَْعظَ  أَتُرييُد َأْن تـَْقتـَُلني َكَما قـَتَـْلتَ  حي أْلَْمسي فََأْرَسَل فيْرَعْوُن الذهابه َم مَيُْشوَن نـَْفًسا ابي

يَعةي مُ  َئتيهيْم، َيْطُلُبوَن ليُموَسى، َوُهْم اَل خَيَاُفوَن َأْن يـَُفوَُتُْم، إيْذ َجاَءُه رَُجٌل ميْن شي وَسى ميْن َأْقَصى اْلَمدييَنةي، اْخَتَصَر َطرييًقا  َعَلى َهيـْ
ًها ََنَْو َمْدَيَن، مَلْ يـَْلَق َباَلًء قـَْبَل  َقرييًبا َحَّته َسبَـَقُهْم إيىَل ُموَسى فََأْخرَبَُه اخْلَرَبَ. َوَذليَك ميَن اْلُفُتوني اَي اْبَن ُجَبرْيٍ. َفَخَرَج ُموَسى  ُمتَـَوجّي

فَإينهُه قَاَل: َعَسى َريبّي َأْن يـَْهديَيني َسَواَء السهبييلي َوَلمها َوَرَد َماَء   -َعزه َوَجله  -لطهرييقي عيْلٌم إياله ُحْسَن ظَنّيهي بيَربّيهي  َذليَك َولَْيَس َلُه ابي 
فـََقاَل هَلَُما: َما   -يـَْعني بيَذليَك َحابيَسَتنْيي َغَنَمُهَما  -َداني َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيهي أُمهًة ميَن النهاسي َيْسُقوَن َوَوَجَد ميْن ُدونييُم اْمَرأََتنْيي َتُذو 

َا نـَنْـ  ُم اْلَقْوَم َوإيّنه ٌة نـَُزاحي ؟ قَالََتا: لَْيَس بيَنا قـُوه هيْم. َفَسَقى هَلَُما، َفَجَعَل  َخْطُبُكَما ُمْعَتزيلََتنْيي اَل َتْسقيَياني َمَع النهاسي َياضي َتظيُر ُفُضوَل حي
َواْنَصَرَف ُموَسى فَاْسَتَظله بيَشَجَرٍة فـََقاَل  ْغريُف ميَن الدهْلوي َماًء َكثيريًا َحَّته َكاَن َأوهَل الرّيَعاءي فـََراًغا. فَاْنَصَرفـََتا بيَغَنميهيَما إيىَل أَبييهيَما،يَـ 

َا َربّي إييّني ليَما أَنـَْزْلَت إييَله ميْن َخرْيٍ َفقيرٌي، فَاْستَـْنَكَر ُسْرعَ  َا بيَغَنميهيَما َحْفاًل بيطَااًن فـََقاَل: إينه َلُكَما اْليَـْوَم َلَشْأاًن. فََأْخرَبََتُه مبي َة ُصُدوريمهي
لظهاليمينَي لَْيَس ليفيْرَعْوَن  ميَن اْلَقْومي اَصَنَع ُموَسى، فََأَمَر إيْحَدامُهَا َتْدُعوُه َلُه، فَأََتْت ُموَسى َفَدَعْتُه. فـََلمها َكلهَمُه قَاَل: اَل خَتَْف جَنَْوتَ 

ْرُه إينه  َنا ُسْلطَاٌن َوَلْسَنا يفي مَمَْلَكتيهي. قَاَل: فـََقاَلْت إيْحَدامُهَا: اَي أََبتي اْسَتْأجي  َخرْيَ َمني اْسَتْأَجْرَت اْلَقوييُّ اأْلَمينُي. قَاَل:  َواَل ليَقْوميهي َعَليـْ
نَي سَ فَاْحَتَمَلْتُه اْلَغرْيَُة إيىَل َأْن قَ  ْنُه يفي الدهْلوي حي َقى لََنا مَلْ َأَر رَُجاًل اَل: َوَما يُْدرييكي َما قـُوهتُُه َوَما َأَمانـَُتُه؟ قَاَلْت: َأمها قـُوهتُُه َفَما رَأَْيُت مي
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نَي َأقْـبَـْلُت إيلَ  ْنُه، َوَأمها َأَمانـَُتُه فَإينهُه َنَظَر إييَله حي رَْأَسُه َومَلْ   ْيهي َوَشَخْصُت َلُه، فـََلمها َعليَم َأيّني اْمَرَأٌة َصوهبَ َأقْـَوى يفي َذليَك السهْقيي مي
ي َخْلفيي َواْبغييني الطهرييَق، فـََلمْ  ُسرّيَي  يـَْفَعْل َهَذا اأْلَْمَر إياله َوُهَو َأمينٌي. فَ  يـَْرفـَْعُه َومَلْ يـَْنظُْر إييَله َحَّته بـَلهْغُتُه ريَسالََتَك، مثُه قَاَل: اْمشي

َجٍج فَإيْن   َعْن أَبييَها َفَصدهقـََها َفَظنه بيهي الهذيي قَاَلْت. فـََقاَل َلُه: َهْل َلَك َأْن أُْنكيَحَك إيْحَدى ابـَْنيَته َهاَتنْيي  َ حي َعَلى َأْن َتَُْجَريني َثَايني
ّي اَّللهي ُموَسى َأَْتَْمَت َعْشًرا َفميْن عيْنديَك َوَما ُأرييُد َأْن َأُشقه َعَلْيَك َستَ  ُ ميَن الصهاحليينَي، فـََفَعَل، َفَكاَنْت َعَلى َنِبي ُديني إيْن َشاَء اَّلله   -جي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُ عيَدَتُه فََأَتَهَها َعْشًرا. قَاَل َسعييٌد: فَـ   -َصلهى اَّلله ْنُه. فـََقَضى اَّلله َبًة، وََكاَنْت َسنَـَتاني عيَدًة مي نينَي َواجي َلقيَيني رَُجٌل  َثَاني سي
فـََلقييُت اْبَن   -َوَأاَن يـَْوَمئيٍذ اَل َأْدريي   -اَل ميْن َأْهلي النهْصَرانييهةي ميْن ُعَلَمائيهيْم فـََقاَل: َهْل َتْدريي َأيُّ اأْلََجَلنْيي َقَضى ُموَسى؟ قـُْلُت: 

 ُّ َبًة، َومَلْ َيُكْن َنِبي ًئا، َوتـَْعَلُم َأنه  َعبهاٍس َفذََكْرُت َلُه َذليَك، فـََقاَل: َأَما َعليْمَت َأنه َثَانيًيا َكاَنْت َعَلى ُموَسى َواجي َها َشيـْ ُقَص مينـْ  اَّللهي لييَـنـْ
ه فََأْخرَبْتُُه َذليَك، فـََقاَل: اله اَّللهَ قَاٍض َعْن مُ  نينَي. فـََلقييُت النهْصَرايني ذيي َسأَْلَتُه فََأْخرَبََك وَسى عيَدَتُه الهذيي َوَعَد، فَإينهُه َقَضى َعْشَر سي

ْهليهي َكاَن ميْن  ْنَك بيَذليَك؟ قَاَل: قـُْلُت: َأَجْل َوَأْوىَل. فـََلمها َساَر ُموَسى ِبَي َأْمري النهاري َواْلَعَصا َوَيديهي َما َقصه ]اَّللهُ[ َعَلْيَك يفي  َأْعَلُم مي
. َفَشَكا إيىَل رَبّيهي  َما يـََتَخوهُف ميْن آلي فيْرَعْوَن يفي اْلَقْتلي َوُعْقَدَة ليَسانيهي فَإينهُه َكاَن يفي ليَسانيهي ُعْقَدٌة ََتْنَـُعُه   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -اْلُقْرآني

يهي َهاُروَن ليَيُكوَن َلُه ريْدًءا َويـََتَكلهَم َعْنُه ]بيَكثي ميْن كَ  خي ، َوَسَأَل رَبهُه َأْن يُعييَنُه ِبَي ُ  ثيرٍي ميَن اْلَكاَلمي رٍي مميها اَل يـَْفَصُح بيهي ليَسانُُه[. فَآَتُه اَّلله
ُح بيهي ليَسانُُه وَ  ُ إيىَل َهاُروَن َوَأَمَرُه َأْن يـَْلَقاُه، فَاْنَدَفَع ُموَسى بيَعَصاُه ُسْؤَلُه، فـََعربهَ َعْنُه بيَكثيرٍي مميها اَل يـُْفصي َحله ُعْقَدَة ليَسانيهي، فََأْوَحى اَّلله

يًنا اَل يـُْؤَذُن هَلَُما، مثُه أُ  يًعا إيىَل فيْرَعْوَن، فََأقَاَما َعَلى اَببيهي حي َجاٍب َشدييٍد فـََقااَل: إيانه  ذيَن هَلَُما بَـ َحَّته َلقيَي َهاُروَن، فَاْنطََلَقا مجَي ْعَد حي
، فـََقاَل:  ُ َعَلْيَك يفي اْلُقْرآني لهذيي َقصه اَّلله َا  َرُسواَل رَبّيَك فـََقاَل: َمْن رَبُُّكَما اَي ُموَسى؟ فََأْخرَبَُه ابي َفَما تُرييُد؟ َوذَكهَرُه اْلَقتييَل فَاْعَتَذَر مبي

ْعَت، َوقَاَل: إييّني ُأريي يٍَة إيْن ُكْنَت مي َقْد َسَي َل َمعيي َبني إيْسَرائييَل، فََأََب َعَلْيهي َذليَك َوقَاَل: اْئتي ِبي َّللهي َوتـُْرسي َن  ُد َأْن تـُْؤميَن ابي
َدًة إيلَْيهي َخافـََها، فَاقْـَتَحَم  في  الصهاديقينَي. فَأَْلَقى َعَصاُه فَإيَذا هيَي َحيهٌة َعظييَمٌة فَاغيَرٌة فَاَها ُمْسريَعٌة إيىَل فيْرَعْوَن. فـََلمها رَآَها ْرَعْوُن قَاصي

ُوَسى َأْن َيُكفهَها َعْنُه فـََفَعَل، مثُه َأْخَرَج يََدُه ميْن َجْيبيهي فـََرآَها بـَْيَضاَء ميْن َغرْيي ُسو  َعْن َسرييريهي، يـَْعني ميْن َغرْيي بـََرٍص  -ٍء َواْستَـغَاَث مبي
َراني يُرييَداني َأْن مثُه َردهَها فـََعاَدْت إيىَل  - . فَاْسَتَشاَر اْلَمََلَ َحْوَلُه فييَما رََأى فـََقاُلوا َلُه: إيْن َهَذاني َلَساحي َا اأْلَوهلي خُيْريَجاُكْم ميْن َلْوني

َا َوَيْذَهَبا بيَطرييَقتيُكُم اْلُمثْـَلى  ْحريمهي ُكْم بيسي ًئا مميها طََلَب َوقَاُلوا   -َش يـَْعني ُمْلَكُهُم الهذيي ُهْم فييهي َواْلَعيْ  -َأْرضي فَأَبـَْوا َأْن يـُْعُطوُه َشيـْ
ْحَرمُهَا، فََأْرَسَل يفي اْلَمدي  ْحُرُهْم سي َك َكثيرٌي َحَّته يـَْغليَب سي ْرضي ُْم ِبَي .  َلُه: امْجَْع لََنا السهَحَرَة، فَإينه ٍر ُمتَـَعاملٍي َر َلُه ُكلُّ َساحي يَنةي، َفُحشي

. قَاُلوا: َفاَل َواَّللهي َما َأَحٌد يفي اأْلَْرضي يَـ فـََلمها أَتـَْوا في  حْلَيهاتي ُر؟ قَاُلوا: ابي حْلَيهاتي  ْرَعْوَن قَاُلوا: ِبيَ يـَْعَمُل َهَذا السهاحي ْحَر ابي ْعَمُل السّي
َنا؟ فـََقاَل هَلُْم: إينهُكْم َأقَ  يّي الهيتي نـَْعَمُل، َفَما َأْجُراَن إيْن ََنُْن َغَلبـْ ُتْم. فـَتَـَواَعُدوا َواْلعيصي ، َوَأاَن َصانيٌع إيلَْيُكْم ُكلهَما َأْحبَـبـْ ارييبي َوَخاصهيتي

 يـَْوَم الزّييَنةي َوَأْن حُيَْشَر النهاُس َضًحى.
ُ فييهي ُموَسى َعَلى في  ْرَعْوَن َوالسهَحَرةي، َوُهَو يـَْوُم َعاُشورَاَء. فـََلمها قَاَل َسعييٌد: َحدهَثني اْبُن َعبهاٍس َأنه يـَْوَم الزّييَنةي اْليَـْوُم الهذيي َأْظَهَر اَّلله

َحَرَة إيْن َكانُوا ُهُم اْلغَاليبينَي يـَْعُنوَن  اْجَتَمُعوا يفي َصعييٍد قَاَل النهاُس بـَْعُضُهْم ليبَـْعٍض: اْنطَليُقوا فـَْلَنْحُضْر َهَذا اأْلَْمَر َلَعلهَنا نـَتهبيُع السه 
ْحريهيْم  -تيْهَزاًء ُبييَما. فـََقاُلوا: اَي ُموَسى ُموَسى َوَهاُروَن اسْ  إيمها َأْن تـُْلقيَي َوإيمها َأْن َنُكوَن ََنُْن اْلُمْلقينَي قَاَل: َبْل   -ليُقْدَرُتييْم بيسي

يـهُهْم َوقَاُلوا بيَعزهةي فيْرَعْوَن إيانه لََنْحُن اْلغَاليُبونَ  َباهَلُْم َوعيصي يَفًة،   أَْلُقوا فَأَْلَقْوا حي هي خي ْحريهيْم َما َأْوَجَس يفي نـَْفسي فـََرَأى ُموَسى ميْن سي
 ُ ُموَسى  إيلَْيهي َأْن أَْلقي َعَصاَك فـََلمها أَْلَقاَها َصاَرْت ثـُْعَبااًن َعظييًما فَاغيَرًة فَاَها، َفَجَعَلتي اْلَعَصا بيَدْعَوةي  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -فََأْوَحى اَّلله

تَـَلَعْتُه.تـَْلَبُس احلْي  فـََلمها َعَرَف السهَحَرُة َذليَك   َباَل َحَّته َصاَرْت ُجُدرًا إيىَل الثُـّْعَباني َيْدُخُل فييهي َحَّته َما أَبـَْقْت َعًصا َواَل َحْباًل إياله ابـْ
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ْحرياَن َهَذا، َوَلكينهُه َأْمٌر مينَ  َتليْع ميْن سي ْحًرا مَلْ تـَبـْ َا َجاَء بيهي ُموَسى،   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل   -اَّللهي  قَاُلوا: َلْو َكاَن َهَذا سي َّللهي َومبي آَمنها ابي
ُ َظْهَر فيْرَعْوَن يفي َذليَك اْلَمْوطيني َوَأْشَياعيهي َوَأْظَهَر احْلَقه َوَبَطَل   -َعزه َوَجله  -َونـَُتوُب إيىَل اَّللهي  ا َما َكانُو مميها ُكنها َعَلْيهي. وََكَسَر اَّلله

َتذيَلٌة َتْدُعو اَّللهَ  لنهْصري ليُموَسى َعَلى فيْرَعْوَن، َفَمْن  -تـََعاىَل  -يـَْعَمُلوَن فـَُغليُبوا ُهَناليَك َوانـَْقَلُبوا َصاغيرييَن َواْمَرَأُة فيْرَعْوَن اَبريزٌَة ُمبـْ ابي
َا ابـُْتذيَلْت ليلشهَفَقةي َعَلى في  َا َكاَن ُحْزُنَا َومَهَُّها ليُموَسى. فـََلمها طَاَل ُمْكُث ُموَسى  رَآَها ميْن آلي فيْرَعْوَن َظنه َأنه ْرَعْوَن َوَأْشَياعيهي، َوإيّنه

َل َبني إيْسَرائييَل، فَإيَذا َمَضْت َأْخَلَف َمَواعييَدُه َوقَاَل: َهلْ   ليَمَواعييدي فيْرَعْوَن اْلَكاذيبَةي َجاَءهُ  يٍَة َوَعَدُه عيْنَدَها َأْن يـُْرسي  َيْسَتطييُع رَبَُّك ِبي
َم آاَيٍت ُمَفصهاَلٍت. ُكلُّ َذليَك َيْشُكو إيىَل َأْن َيْصَنَع َغرْيَ َهَذا؟ فََأْرَسَل َعَلْيهي َوَعَلى قـَْوميهي الطُّوفَاَن َواجْلََراَد َواْلُقمهَل َوالضهَفاديَع َوالده 

َل َمَعُه َبني إيْسَرائييَل، فَإيَذا َكفهَها َعْنُه َأْخَلَف َمْوعيَدُه َوَنَكَث َعْهَدُه،  ُموَسى َوَيْطُلُب إيىَل ُموَسى َأْن َيُكفهَها َعْنُه َويُـ  َواثيُقُه َأْن يـُْرسي
ُْم َقْد مَ  خْلُُروجي بيَقْوميهي، َفَخَرَج ُبييْم لَْياًل، فـََلمها َأْصَبَح فيْرَعْوُن َورََأى َأنه بَـُعُهْم  َضْوا َأْرَسَل يفي َحَّته أُميَر ُموَسى ابي رييَن يـَتـْ  اْلَمَدائيني َحاشي

ُ إيىَل اْلَبْحري َأْن إيَذا َضَرَبَك َعْبديي ُموَسى بيَعَصاُه فَانـَْفريَق اثْـ  ُُنوٍد َعظييَمٍة َكثيريٍَة. فََأْوَحى اَّلله َنيَتْ َعْشَرَة فيْرَقًة َحَّته جَيُوَز ُموَسى  ِبي
ْلَعَصا، فَانـْتَـَهى إيىَل اْلَبْحري َولَ َوَمْن َمَعُه، مثُه اْلَتقي َعَلى َمْن بَقييَ  َي ُموَسى َأْن َيْضريَب اْلَبْحَر ابي ُه   بـَْعَدُه ميْن فيْرَعْوَن َوَأْشَياعيهي، فـََنسي

ًيا، فـََلمها تـََراَءى اجْلَْمَعاني َوتـََقارَ  رَي َعاصي يٌف خَمَاَفَة َأْن َيْضريبَُه ُموَسى بيَعَصاُه َوُهَو َغافيٌل فـََيصي  قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى: إيانه  ابَ َقصي
َر يـَْفُرُق يلي اثـَْنيَتْ َعْشَرَة فيْرَقًة َحَّته  َلُمْدرَُكوَن افْـَعْل َما َأَمَرَك رَبَُّك فَإينهَك َلْن َتْكذيَب َوَلْن ُتَكذهَب، فـََقاَل: َوَعَديني إيَذا أَتـَْيُت اْلَبحْ 

  َفَضَرَب اْلَبْحَر بيَعَصاُه فَانـَْفَرَق َلُه َحَّته َداَن َأَوائيُل ُجْندي فيْرَعْوَن ميْن َأوهلي ُجْندي ُموَسى، فَانـَْفَرقَ  ُأَجاويَز. مثُه ذََكَر بـَْعَد َذليَك اْلَعَصا
 َوَأْصَحابُُه ُكلُُّهُم اْلتَـَقى َعَلْيهيْم َكَما ْونُ اْلَبْحُر َكَما َأَمَرُه رَبُُّه وََكَما َوَعَد ُموَسى. فـََلمها َأْن َجاَوَز ُموَسى َوَأْصَحابُُه ُكلُُّهْم، َوَدَخَل فيْرعَ 
ُ، فـََلمها َأْن َجاَوَز ُموَسى اْلَبْحَر قَاُلوا: إيانه َْنَاُف َأْن اَل َيُكوَن فيْرَعْوُن َغريَق َفاَل نـُؤْ  اََلكيهي. َفَدَعا رَبهُه فََأْخَرَجُه َلُه بيَيَدْيهي َأَمَرُه اَّلله ميُن ُبي

قَ  ٌَة قَاَل إينهُكْم قـَْوٌم  ُنوا ُبيَاَلكيهي. مثُه َمرُّوا َعَلى قـَْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم هَلُْم قَاُلوا اَي ُموَسى اْجَعْل لََنا إيهَلًا َكمَ َحَّته اْستَـيـْ ا هَلُْم آهلي
ْعُتْم َما َيْكفييُكْم، َوَمَضى، فَأَنـَْزهَلُْم ُموَسى َمْنزياًل جَتَْهُلوَن إينه َهُؤاَلءي ُمَتربهٌ َما ُهْم فييهي َواَبطيٌل َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن َقدْ   رَأَيـُْتْم ميَن اْلَغرْيي َوَسَي

، َوَأجهَلُهمْ  َع إيلَْيهيْم. فـََلمها أََتى   َثاَلثينَي يـَْوًما َأْن يـَْرجي مثُه قَاَل هَلُْم: َأطييُعوا َهاُروَن، فَإييّني َقدي اْسَتْخَلْفُتُه َعَلْيُكْم، فَإييّني َذاهيٌب إيىَل َريبّي
َلُهنه َوَنَارَُهنه، َكريَه َأْن يَُكلّيَم رَبهُه وَ  ، فـَتَـَناَوَل ُموَسى  رَبهُه َأرَاَد َأْن يَُكلّيَمُه يفي َثاَلثينَي َوَقْد َصاَمُهنه لَيـْ خَيُْرَج ميْن َفميهي رييُح َفمي الصهائيمي

ًئا ميْن نـََباتي اأْلَْرضي َفَمضَ  نَي َأَتُه: َأْفَطْرَت؟ َشيـْ لهذيي َكاَن  -َغُه، فـََقاَل َلُه رَبُُّه حي قَاَل: َربّي َكريْهُت َأْن ُأَكلّيَمَك   -َوُهَو َأْعَلُم ابي
. قَاَل: َأَوَما َعليْمَت اَي ُموَسى َأنه رييَح َفمي الصهائيمي َأْطَيُب عيْنديي ميْن رييحي  ْع َحَّته َتُصوَم الْ  إياله َوَفميي طَيّيُب الرّييحي ؟ اْرجي ميْسكي

ْع إيلَْيهيْم ليَْلََجلي  . فـََفَعَل ُموَسى َما أُميَر. فـََلمها رََأى قـَْوُم ُموَسى أَنهُه مَلْ يـَْرجي َنَما ُهْم َكَذليَك وََكاَن َهاُروُن َقْد َعْشًرا مثُه اْئتيني قَاَل: بـَيـْ
ْثُل َذليَك، َوَأاَن َأَرى َأْن حَتْبيُسوا َماَلُكْم  َخطَبَـُهْم فـََقاَل: إينهُكْم َخَرْجُتْم ميْن مي  ْصَر، َوليَقْومي فيْرَعْوَن َعَواٍر َوَوَدائيُع، َوَلُكْم فييَها مي

ًئا ميْن َذليَك َواَل مُمْسي  يَن إيلَْيهيْم َشيـْ لُّ َلُكْم َودييَعًة َواَل َعارييًَة، َوَلْسَنا بيَرادّي َنا. َفَحَفَر َحفيريًا َوَأَمَر ُكله قـَْوٍم كينَي أليَ عيْنَدُهْم، َواَل ُأحي نـُْفسي
ْلَيٍة َأْن يـَْقذيُفوُه يفي َذليَك احْلَفيريي، مثُه َأْوَقَد َعَلْيهي النه  اَر فََأْحَرقَُه، فـََقاَل: اَل َيُكوُن لََنا َواَل هَلُْم.  عيْنَدُهْم َشْيٌء ميْن َذليَك ميْن َمَتاٍع َأْو حي

ريَاٍن هَلُْم، َومَلْ َيُكْن ميْن َبني إيْسَرائييَل، فَاْحَتَمَل َمَع ُموَسى وَ وََكاَن السهاميرييُّ  نَي   رَُجاًل ميْن قـَْوٍم يـَْعُبُدوَن اْلبَـَقَر جي َبني إيْسَرائييَل حي
َاُروَن، فـََقاَل َلُه ] ْنُه قـَْبَضًة، َفَمره ُبي َهاُروُن[: اَي َساميرييُّ َأاَل تـُْلقيي َما يفي َيديَك؟ َوُهَو  اْحَتَمُلوا، فـََقَضى َلُه َأْن رََأى أَثـًَرا فََأَخَذ مي

ْحَر، َفَما أُْلقييَها بيَشْيٍء إياله َأْن  قَابيٌض َعَلْيهي اَل يـََراُه َأَحٌد ُطَواَل َذليَك. قَاَل: َهذيهي قـَْبَضٌة ميْن أَثَري الرهُسولي الهذيي َجاَوَز بيُكُم اْلبَ 
تـَُها َأْن َيُكوَن َما ُأرييُد. فَأَْلَقاَها َوَدَعا َلُه َهاُروُن َوقَاَل: ُأرييُد َأْن َتُكوَن عيْجاًل فَاْجَتَمَع َتْدُعَو اَّللهَ إيَذا  َما َكاَن يفي احْلُْفَرةي ميْن  أَْلَقيـْ
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ْلَيٍة َأْو َُنَاٍس َأْو َحدييٍد َفَصاَر عيْجاًل َأْجَوَف لَْيَس فييهي ُروٌح َلُه ُخوَ   اٌر. َمَتاٍع َأْو حي
َا َكاَنتي الرّييُح َتْدُخُل ميْن ُدبُريهي فـََتْخرُ  ُج ميْن فييهي، وََكاَن َذليَك الصهْوُت ميْن  قَاَل اْبُن َعبهاٍس: َواَل َواَّللهي، َما َكاَن َلُه َصْوٌت َقطُّ، إيّنه

 َما َهَذا، فَأَْنَت َأْعَلُم بيهي؟ قَاَل: َهَذا رَبُُّكْم، َوَلكينه ُموَسى َأَضله  َذليَك. فـَتَـَفرهَق بـَُنو إيْسَرائييَل فيَرقًا، فـََقاَلْت فيْرَقٌة: اَي َساميرييُّ 
َنا ُموَسى، فَإيْن َكاَن رَبـهَنا مَلْ َنُكْن َضيـه  َع إيلَيـْ ََذا َحَّته يـَْرجي نَي رَأَيـَْناهُ الطهرييَق. َوقَاَلْت فيْرَقٌة: اَل نَُكذّيُب ُبي ، َوإيْن مَلْ  ْعَناُه َوَعَجْزاَن فييهي حي
 نـُْؤميُن بيهي َواَل ُنَصدّيُق. َوُأْشريَب فيْرَقٌة يفي َيُكْن رَبـهَنا فَإيانه نـَتهبيُع قـَْوَل ُموَسى. َوقَاَلْت طَائيَفٌة: َهَذا ميْن َعَملي الشهْيطَاني َولَْيَس بيَربّيَنا َواَل 

َا قَاَل السهاميرييُّ يفي الْ  ُتْم بيهي َوإينه رَبـهَنا الرهمحَْ قـُُلوُبييُم التهْصدييَق مبي َا فُتينـْ ُن  عيْجلي َوَأْعَلُنوا التهْكذييَب بيهي، فـََقاَل هَلُْم َهاُروُن: اَي قـَْومي إيّنه
َقاَل ُسَفَهاُؤُهْم: َأْخطََأ رَبهُه فـَُهَو  فَـ  لَْيَس َهَكَذا. قَاُلوا: َفَما اَبُل ُموَسى َوَعَد َثاَلثينَي يـَْوًما مثُه َأْخَلَفَنا؟ فـََهذيهي اأْلَْربـَُعوَن َقْد َمَضْت.

َا لَقيَي قـَْوُمُه ميْن بـَْعدي  ُ ُموَسى َوقَاَل َلُه َما قَاَل َأْخرَبَُه مبي َتغييهي. فـََلمها َكلهَم اَّلله ًفا فـََقاَل  هي فـََرَجَع ُموَسى إيىَل قـَْوميهي َغْضَبانَ َيْطُلُبُه َويـَبـْ َأسي
ْعُتْم يفي  يهي جَيُرُُّه إيلَْيهي َوأَْلَقى اأْلَْلَواَح، مثُه إينهُه َعَذَر َأَخاُه فَاْستَـْغَفَر لَ  هَلُْم َما َسَي ، فـََقاَل اْلُقْرآني َوَأَخَذ بيَرْأسي َأخي ُه َواْنَصَرَف إيىَل السهاميرييّي

َيْت َعَلْيُكْم فـََقَذفْـتـَُها وََكَذليَك َسوهَلْت يلي   َلُه: َما مَحََلَك َعَلى َما َصنَـْعَت؟ قَاَل: قـََبْضُت قـَْبَضًة ميْن أَثَري الرهُسولي  َوَفطيْنُت هَلَا َوَعمي
ي قَاَل فَاْذَهْب فَإينه َلَك يفي احْلََياةي َأْن تـَُقوَل اَل ميَساَس َوإينه َلَك َمْوعيًدا َلْن خُتَْلَفُه َواْنظُرْ  إيىَل إيهلَيَك الهذيي ظَْلَت َعَلْيهي َعاكيًفا   نـَْفسي

قَ لَنُ  َفنهُه يفي اْلَيمّي َنْسًفا، َوَلْو َكاَن إيهَلًا مَلْ خَيُْلْص إيىَل َذليَك مينها، فَاْستَـيـْ َن بـَُنو إيْسَرائييَل، َواْغتَـَبَط الهذييَن َكاَن رَْأيـُُهْم فييهي  َحرّيقـَنهُه مثُه لَنَـْنسي
ْثَل رَْأيي َهاُروَن َوقَاُلوا  ْلَنا. فَاْخَتاَر  ليُموَسى: سَ  -مَجَاَعتـُُهْم  -مي ْل لََنا رَبهَك َأْن يـَْفَتَح لََنا اَبَب تـَْوبٍَة َنْصنَـُعَها َويَُكفّيَر لََنا َما َعمي

تْـَياني اجْلََبلي  -قـَْوَمُه َسْبعينَي رَُجاًل ليَذليَك  . فَاْنطََلَق ُبييْم ليَيْسَأَل هَلُُم التـهْوبََة، فـََرَجَعْت ُبييُم اأْلَْرُض،   -إليي مميهْن مَلْ ُيْشريْك يفي اْلعيْجلي
ْئَت َأْهَلْكتَـُهْم مينْ  نَي فـََعَل ُبييْم َما فـََعَل قَاَل: َربّي َلْو شي َا فـََعَل   قـَْبُل َوإيايه فَاْسَتْحَيا ميَن اَّللهي ميْن قـَْوميهي َوَوْفديهي حي َي َأُُتْليُكَنا مبي
ُ اطهَلَع َعَلى َما ُأْشريَب ميْن ُحبّي اْلعيْجلي َوإيميَااًن بيهي، َفليَذليكَ   رََجَفْت ُبييُم اأْلَْرُض فـََقاَل: َوَرمْحَيتي  السَُّفَهاُء مينها َوفييهيْم َمْن َكاَن اَّلله

بـَُها ليلهذييَن  َعْت ُكله َشْيٍء َفَسَأْكتـُ ه اأْلُ َوسي اَيتيَنا يـُْؤميُنوَن الهذييَن يـَتهبيُعوَن الرهُسوَل النهِبي مّييه الهذيي  يـَتـهُقوَن َويـُْؤُتوَن الزهَكاَة َوالهذييَن ُهْم ِبي
جْنييلي فـََقاَل: َربّي َسأَْلُتَك التـهْوبََة فـَُقْلَت: إي  َتَك  جيَيُدونَُه َمْكُتواًب عيْنَدُهْم يفي التـهْورَاةي َواإْلي تَـَها ليَقْوٍم َغرْيي قـَْوميي، فـََليـْ نه َرمْحََتَك َكتَـبـْ

 ُ ُهْم ُكله  -َعزه َوَجله  -َأخهْرَتني َحَّته خُتْريَجني َحيًّا يفي أُمهةي َذليَك الرهُجلي اْلَمْرُحوَمةي، فـََقاَل اَّلله نـْ َلُه: إينه تـَْوبـَتَـُهْم َأْن يـَْقُتَل ُكلُّ رَُجٍل مي
لسهْيفي اَل يـَُبايلي َمْن قـََتَل يفي َذليَك اْلَمْوطيني. َوَيَََْب ُأولَئيَك اله َمْن َلقي  ُلُه ابي ذييَن َخفيَي َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن َما َي ميْن َواليٍد َوَوَلٍد، فـَيَـْقتـُ

َا َوفـََعُلوا َما أُميُروا بيهي  ُ َعَلْيهي ميْن ُذنُوُبييْم َواْعرَتَُفوا ُبي ًها ََنَْو اأْلَْرضي  اطهَلَع اَّلله . مثُه َساَر ُبييْم ُموَسى ُمتَـَوجّي ُ ليْلَقاتيلي َواْلَمْقُتولي  فـََغَفَر اَّلله
لهذيي َأَمَرُهْم بيهي َأْن يـُبَـلّيغَ  ، فـَثَـ اْلُمَقدهَسةي، َوَأَخَذ اأْلَْلَواَح بـَْعَدَما َسَكَن َعْنُه اْلَغَضُب، َوَأَمَرُهْم ابي ُقَل َوأَبـَْوا َأْن يُقيرُّوا ُهْم ميَن اْلَوظَائيفي

ُهْم َحَّته َخاُفوا َأْن يـََقَع َعَلْيهيْم، فََأخَ  ُ َعَلْيهيُم اجْلََبَل َكأَنهُه ظُلهٌة، َوَداَن مينـْ َا، فـَنَـَتَق اَّلله مْيَانييْم َوُهْم ُمْصُغوَن إيىَل اجْلََبلي ُبي ُذوا اْلكيَتاَب ِبَي
َْيدي  ، َواْلكيَتاُب ِبي اْلُمَقدهَسَة، فـََوَجُدوا فييَها   يهيْم، َوُهْم يـَْنظُُروَن إيىَل اجْلََبلي خَمَاَفَة َأْن يـََقَع َعَلْيهيْم، مثُه َمَضْوا َحَّته أَتـَُوا اأْلَْرضَ َواأْلَْرضي

يًبا  َاريهيْم َأْمًرا َعجي ، فـََقاُلوا اَي ُموَسى إينه فييَها قـَْوًما َجبهارييَن اَل طَاَقَة لََنا َمدييَنًة فييَها قـَْوٌم َجبهاُروَن، َخْلُقُهْم َخْلٌق ُمْنَكٌر، َوذََكَر ميْن ثي
ُلوَن، قَاَل رَُجاَلني ميَن الهذييَن خيََ  َها فَإيانه َداخي نـْ ُ َعَلْيهيَما ميَن اجْلَبهارييَن:ُبييْم َواَل َنْدُخُلَها َما َداُموا فييَها فَإيْن خَيُْرُجوا مي   اُفوَن أَنـَْعَم اَّلله

َا خَتَاُفوَن ميْن َأْجَسامي  ُتْم إيّنه ُوَسى، َفَخَرَجا إيلَْيهي، فـََقااَل: ََنُْن َأْعَلُم بيَقْوميَنا، إيْن ُكنـْ ُْم اَل قـُُلوَب هَلُْم َواَل َمنَـَعَة  آَمنها مبي هيْم َوعيدهُتييْم فَإينه
َُما   َعَلْيهيْم، فَاْدُخُلوا َعَلْيهيُم اْلَباَب فَإيَذا َدَخْلُتُموهُ  َُما ميْن قـَْومي ُموَسى، َوزََعَم َسعييُد ْبُن ُجَبرْيٍ َأنه فَإينهُكْم َغاليُبوَن. َويـَُقوُل اَنٌس: إينه

َ بيَذليَك الهذييَن خَيَافـُُهْم بـَُنو  َا ُعني ُوَسى، يـَُقوُل: ميَن الهذييَن خَيَاُفوَن إيّنه اُلوا: اَي ُموَسى، اْذَهْب أَْنَت  إيْسَرائييَل، قَ ميَن اجْلََبابيَرةي آَمَنا مبي
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قينَي، َومَلْ َيدْ  ُهْم ميَن  َورَبَُّك فـََقاتياَل إيانه َهُهَنا قَاعيُدوَن. فََأْغَضُبوا ُموَسى، َفَدَعا َعَلْيهيْم َوََسهاُهْم: فَاسي ُع َعَلْيهيْم قـَْبَل َذليَك، َلمها رََأى مينـْ
َيةي َوإيَساَءَُتُْم َحَّته َكانَ  قينَي، َوَحرهَمَها َعَلْيهيْم َأْربَعينَي َسَنًة يَتييُهونَ اْلَمْعصي ُ َلُه فييهيْم، َوََسهاُهْم فَاسي ،   يـَْوَمئيٍذ فَاْسَتَجاَب اَّلله  يفي اأْلَْرضي

ريُوَن لَْيَس هَلُْم قـََراٌر، مثُه ظَلهَل َعَلْيهيُم اْلَغَماَم يفي التّييهي، َوأَ  نـَْزَل َعَلْيهيُم اْلَمنه َوالسهْلَوى، َوَجَعَل هَلُْم ثيَيااًب اَل ُيْصبيُحوَن ُكله يـَْوٍم فـََيسي
ْنُه اثْـ  نَـُهْم َحَجًرا ُمَربـهًعا، َوَأَمَر ُموَسى َفَضَربَُه بيَعَصاُه فَانـَْفَجَرْت مي َلى َواَل تـَْنُسُج، َوَجَعَل بـَيـْ َيٍة َثاَلُث  تـَبـْ ًنا يفي ُكلّي اَنحي نَـَتا َعْشَرَة َعيـْ

، َقَلٍة إياله َوَجُدوا َذليَك احلَْ  َأْعنُيٍ َها، اَل يـَْرحتَيُلوَن ميْن َمنـْ نـْ نَـُهُم الهيتي َيْشَربُوَن مي ْبٍط َعيـْ ْلَمَكاني الهذيي  َوَأْعَلَم ُكله سي َجَر فييهيْم ابي
.» أْلَْمسي  ابي

ّي  ُ َعَلْيهي  -رََفَع اْبُن َعبهاٍس َهَذا احْلَدييَث إيىَل النهِبي َع اْبَن َعبهاٍس َحدهَث َهَذا   -َوَسلهَم   َصلهى اَّلله َوَصدهَق َذليَك عيْنديي َأنه ُمَعاوييََة َسَي
ُّ َأْفَشى َعَلى ُموَسى َأْمَر اْلَقتييلي الهذيي قُتيَل،  ي َعَلْيهي َومَلْ َيُكنْ احْلَدييَث، فَأَْنَكَرُه َعَلْيهي َأْن َيُكوَن َهَذا اْلفيْرَعْويني َعليَم بيهي  َفَكْيَف يـُْفشي

َب اْبُن َعبهاٍس، َوَأَخَذ بيَيدي  ْسَرائييلييُّ الهذيي َحَضَر َذليَك ]َوَشهيَدُه[؟ فـََغضي ُمَعاوييََة َفَذَهَب بيهي إيىَل َسْعدي ْبني  َواَل َظَهَر َعَلْيهي إياله اإْلي
ثـََنا َرُسوُل اَّللهي َماليٍك الزُّْهرييّي فـََقاَل: اَي َأاَب إيْسَحاَق، َهْل َتْذُكُر يـَْوَم حَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ده َعْن قَتييلي ُموَسى الهذيي قـَتَـَلُه  -َصلهى اَّلله

َا َأْفَشى َعَلْيهي ا ُّ؟ فـََقاَل: إيّنه ْسَرائييلييُّ الهذيي َأْفَشى َعَلْيهي َأمي اْلفيْرَعْويني َع مي ]ميْن آلي فيْرَعْوَن[ اإْلي َا َسَي ُّ مبي ْسَرائييلييّي الهذيي  ْلفيْرَعْويني َن اإْلي
 َشهيَد َذليَك َوَحَضَرُه. 

ِحيِح َغْيَر َأْصَبَغ ْبِن َزْيٍد َواْلَقاِسِم ْبِن َأِبي َأيُّوَب َوُهَما ثِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َقَتاِن.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
11173 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َساَلٍم قَاَل: »َكاَن النهِبي لصهاَلةي، مثُه  -َصلهى اَّلله ْهليهي الصهْيُف َأَمَرُهْم ابي إيَذا نـََزَل ِبَي

َها«  ْ َعَليـْ لصهاَلةي َواْصَطربي  اْْليََة. -قـََرَأ َوْأُمْر َأْهَلَك ابي
 ]الداراني: إسناده جيد[  يُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَرانِ  #

ُتْم هَلَا َواريُدوَن{ ]األنبياء:   َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َلمها نـََزَلْت }إينهُكمْ  - 11178 َوَما تـَْعُبُدوَن ميْن ُدوني اَّللهي َحَصُب َجَهنهَم أَنـْ
ُم َلُكْم حُمَمهًدا، فـََقاَل: اَي حُمَمهُد، أَلَْيَس فييَما أُْنزيَل 98 ميْن ُدوني  َعَلْيَك }إينهُكْم َوَما تـَْعُبُدونَ [ قَاَل َعْبُد اَّللهي ْبُن الزّيبـَْعَرى: َأاَن َأْخصي

ُتْم هَلَا َواريُدوَن{ ]األنبياء:  [؟ قَاَل: " نـََعْم ". قَاَل: فـََهذيهي النهَصاَرى تـَْعُبُد عييَسى، َوَهذيهي اْليَـُهوُد تـَْعُبُد  98اَّللهي َحَصُب َجَهنهَم أَنـْ
ُ ُعَزيـًْرا، َوَهذيهي بـَُنو َتَييٍم تـَْعُبُد اْلَماَلئيَكَة، فـََهُؤاَلءي يفي النهاري  }إينه الهذييَن َسبَـَقْت هَلُْم مينها احْلُْسََن ُأولَئيَك   -َعزه َوَجله   -؟ فَأَنـَْزَل اَّلله

َعُدوَن{ ]األنبياء:  َها ُمبـْ  [«. 101َعنـْ
، َوِفيِه َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة َوَقْد ُوثِ َق َوَضعََّفُه َجَماَعٌة. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بهاٍس قَاَل: »َتاَل َرُسوُل اَّللهي َعني اْبني عَ  - 11181 َهذيهي اْْليََة َوَأْصَحابُُه عيْنَدُه: }اَي أَيُـَّها النهاُس   -َصلهى اَّلله
ُ  1اتـهُقوا رَبهُكْم إينه زَْلَزَلَة السهاَعةي َشْيٌء َعظييٌم{ ]احلج:  ري اْْليَةي، فـََقاَل: " َهْل َتْدُروَن َأيُّ يـَْوٍم َذليَك؟ ". قَاُلوا: اَّلله [ إيىَل آخي

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: "  : اَي آَدُم ُقْم فَابـَْعْث بـَْعثًا إيىَل النهاري، فـَيَـُقوُل: َوَما بـَْعُث النهاري؟ فـَيَـُقوُل:  -َعزه َوَجله  -َذليَك يـَْوُم يـَُقوُل اَّلله
ٌد إيىَل اجْلَنهةي ". َفَشقه َذليكَ  اَئٍة َوتيْسَعٌة َوتيْسُعوَن إيىَل النهاري َوَواحي ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ميْن ُكلّي أَْلٍف تيْسُعمي ُ   - َعَلى اْلَقْومي َصلهى اَّلله

ُ   -اَل َرُسوُل اَّللهي : " ]إييّني أَلَْرُجوا َأْن َتُكونُوا رُْبَع َأْهَل اجْلَنهةي[ إييّني أَلَْرُجو َأْن َتُكونُوا َشْطَر اجْلَنهةي "، مثُه قَ -َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّلله
ُروا، فَإينهُكْم َبنْيَ َخلييَقَتنْيي مَلْ َيُكواَن َمَع َأَحٍد إياله َكثـهَرَتُه َيَُْجوَج َوَمْأجُ -َم َعَلْيهي َوَسله  َا أَنـُْتْم يفي اأْلَُممي  : " اْعَمُلوا َوأَْبشي وَج، َوإيّنه

يحي بـَْعُضُه.َأْو َكالرهْقَمةي يفي ذيرَاعي الدهابهةي، أُمهيتي  َكالشهاَمةي يفي َجْنبي اْلَبعيريي،   ُجْزٌء ميْن أَْلفي ُجْزٍء« ". قـُْلُت: يفي الصهحي
ِحيِح َغْيَر ِهََلِل ْبِن َخبَّاٍب َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11195 أَلَيبي َبْكٍر: " َلْو رَأَْيَت َمَع أُمّي ُروَماَن رَُجاًل َما ُكْنَت   -َصلهى اَّلله
ُ اأْلَْعَجَز فَاعياًل بيهي؟ "، قَاَل: ُكْنُت َواَّللهي فَاعياًل بيهي َشرًّا. قَاَل: " فَأَْنَت اَي ُعَمُر؟ "، قَا َل: ُكْنُت َواَّللهي قَاتيَلُه، ُكْنُت َأُقوُل: َلَعَن اَّلله

 [«. 6]النور:  فَإينهُه َخبييٌث، قَاَل: فـَنَـَزَلْت }َوالهذييَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َومَلْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء إياله أَنـُْفُسُهْم{ 
 ]الداراني: إسناده صحيح[  .َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #

ْنُكْم َوالسهَعةي{ ]النور:   - 11210 َفَع  22َوَعْن جُمَاهيٍد يفي قـَْوليهي }َواَل َيََْتلي ُأوُلوا اْلَفْضلي مي [ قَاَل: أَبُو َبْكٍر َحَلَف َأْن اَل يـَنـْ
: َوُهَو ميْسَطُح ْبُن ُأًَثثََة ْبني َعبهادي ْبني اْلُمطهلي  بي َأَشاَع َذليَك، فـََلمها نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة َأاَل  يَتييًما َكاَن يفي َحْجريهي، قَاَل َعْبُد اْلَمليكي

، َوَأُكوَن ليْليَـتَ  ُ يلي بُّ َأْن يـَْغفيَر اَّلله ُ َلُكْم قَاَل أَبُو َبْكٍر: بـََلى َأاَن ُأحي  اَمى َخرْيَ َما ُكْنُت.حتُيبُّوَن َأْن يـَْغفيَر اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. # َوَرَوى ََنَْوُه َعْن َسعييدي ْبني ُجَبرْيٍ إياله  َوَرَواُه ِبِإْسَناٍد آَخَر َعْنُه َضِعيٍف. َوَرَوى َنْحَوُه َعْن َقَتاَدَة َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد، َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -أَنهُه زَاَد: »قَاَل النهِبي ُ َلَك؟ "، قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: "  أَلَيبي َبْكٍر: " َأاَل حتُيبُّ أَ  -َصلهى اَّلله ْن يـَْغفيَر اَّلله
 .»  فَاْعُف َواْصَفْح "، قَاَل: َقْد َعَفْوُت َوَصَفْحُت، اَل َأْمنَـُعُه َمْعُروفًا بـَْعَد اْليَـْومي

، َوِفيِه اْبُن َلِهيَعَة َوِفيِه َضْعٌف.  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
اُت ليلطهيّيبينَي   الرهمْحَني ْبني زَْيدي ْبني َأْسَلَم يفي قـَْوليهي }اخْلَبييثَاُت ليْلَخبييثينَي َواخْلَبييُثوَن ليْلَخبييثَاتي َوالطهيّيبَ َوَعْن َعْبدي  - 11219

{ ]النور:   ْلبـُهْ 26َوالطهيّيُبوَن ليلطهيّيَباتي نَي رََماَها اْلُمَنافيُق ابي ُ ميْن َذليَك، وََكاَن  [ قَاَل: نـََزَلْت يفي َعائيَشَة حي َتاني َواْلفيْريَةي، َفرَبهَأَها اَّلله
ْن َتُكوَن َلُه اخْلَبييَثُة َوَيُكوَن هَلَا، وََكاَن َرسُ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -وُل اَّللهي َعْبُد اَّللهي ْبُن ُأيبٍَّ ُهَو َخبييثًا َفَكاَن ُهَو َأْوىَل ِبَي طَيّيًبا   -َصلهى اَّلله

 ْوىَل َأْن َتُكوَن َلُه الطهيّيَبُة، وََكاَنْت َعائيَشُة الطهيّيَبَة وََكاَنْت َأْوىَل َأْن َيُكوَن هَلَا الطهيّيُب. وََكاَن أَ 
ْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم.  # ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِإَلى َعْبِد الرَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْمُلُج َواخْلَْلَخاُل َواْلُقْرُط َواأْلُُذُن 31ليهي }َواَل يـُْبدييَن زيينَـتَـُهنه{ ]النور:  َعْن َعْبدي اَّللهي يفي قـَوْ  - 11230 َواُر َوالدُّ [ قَاَل: الزّييَنُة السّي
 . َها َعَلى الثّيَيابي َواجلْيْلبييبي نـْ  َواْلقياَلَدُة َوَما َظَهَر مي

ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد ُمَطوِ َلا َوُمْختَ  #  ِصراا َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ
اَن ]قَاَل: َأاَل تـََزنينَي[ قَاَلْت: اَل َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َكاَنْت ليَعْبدي اَّللهي ْبني ُأيبٍَّ َجارييٌَة تـَْزيني يفي اجْلَاهيلييهةي، فـََلمها ُحرّيَم الزّي  - 11231

 [. 33َزَلْت }َواَل ُتْكريُهوا فـَتَـَياتيُكْم َعَلى اْلبيغَاءي{ ]النور: َواَّللهي اَل َأْزني أََبًدا. فـَنَـ 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ

11237 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُأيبَّي ْبني َكْعٍب قَاَل: َلمها َقديَم النهِبي ُهُم   -َصلهى اَّلله َوَأْصَحابُُه اْلَمدييَنَة، َوآَوُْتُُم اأْلَْنَصاُر، رََمتـْ
{ ]النور:   َدٍة فـَنَـَزَلْت }لََيْسَتْخليَفنـهُهْم يفي اأْلَْرضي  يََة. [ اْْل 55اْلَعَرُب َعْن قـَْوٍس َواحي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: َكاَن اْلُمْسليُموَن يـَْرَغُبوَن يفي النهفيريي َمَع َرُسولي اَّللهي  - 11238 فـََيْدفـَُعوَن   -َصلهى اَّلله

ُْم َأذينُوا َعْن  َمَفاتييَحُهْم إيىَل ُضَمَنائيهيْم َويـَُقوُلوَن هَلُْم: َقْد َأْحَلْلَنا َلُكْم َأْن ََتُْكُلوا مميها َأْحبَـبْـ  ُتْم، َفَكانُوا يـَُقوُلوَن: إينهُه اَل حيَيلُّ لََنا، إينه
 ُ َعزه َوَجله  }لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعَلى اأْلَْعَرجي َحَرٌج َواَل َعَلى اْلَمرييضي َحَرٌج َواَل َعَلى    -َغرْيي طييبي نـَْفٍس. فَأَنـَْزَل اَّلله

ُكْم أَ  َخَواتيُكْم َأْو بـُُيوتي َأْعَماميُكْم ْن ََتُْكُلوا ميْن بـُُيوتيُكْم َأْو بـُُيوتي آاَبئيُكْم َأْو بـُُيوتي أُمهَهاتيُكْم َأْو بـُُيوتي إيْخَوانيُكْم َأْو بـُُيوتي أَ أَنـُْفسي
َُه{ ]النور:  [ 61َأْو بـُُيوتي َعمهاتيُكْم َأْو بـُُيوتي َأْخَواليُكْم َأْو بـُُيوتي َخااَلتيُكْم{ ]النور:   [. 61إيىَل قـَْوليهي َأْو }َما َمَلْكُتْم َمَفاحتي
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ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 َخَلُقوُه، يـَُقوُل: ُكلُّ َشْيٍء اْختَـَلُقوُه. َعني اْبني َمْسُعوٍد أَنهُه َكاَن يـَْقَرأُ: إيْن َهَذا إياله ُخُلُق اأْلَوهلينَي ُكلُّ َشْيٍء  - 11244

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
دييَن{ ]الشعراء:  - 11247 ٍّ 219َعني اْبني َعبهاٍس: }َوتـََقلَُّبَك يفي السهاجي ٍّ إيىَل ُصْلبي َنِبي ْرَت  [ قَاَل: ميْن ُصْلبي َنِبي َحَّته صي

 نَبييًّا. 
ِحيِح َغْيَر َشِبيِب ْبِن ِبْشٍر َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11250 رْبييَل: َأيُّ اأْلََجَلنْيي َقَضى ُموَسى؟  - َصلهى اَّلله : " َسأَْلُت جي
 قَاَل: َأْكَمَلُهَما َوَأَتَهُهَما« ". 

ِحيِح، َغْيَر اْلَحاِكِم ْبِن َأَباٍن َوُهَو ِثَقٌة. َوَرَواُه اْلَبزَّاُر إِ  # ُ   -ِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبيَّ  ابْ  َلَّ َأنَُّه َقاَل: َعنِ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ َصلَّى َّللاَّ
 ]الداراني: حديث صحيح[  ُسِئَل. -َعَلْيِه َوَسلََّم 
ّي  - 11253 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي َسعييٍد رَفـََعُه إيىَل »النهِبي ُ   -َصلهى اَّلله قـَْوًما بيَعَذاٍب    -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -قَاَل: " َما َأْهَلَك اَّلله

َنا ُموَسى اْلكيَتاَب ميْن بـَْعدي مَ  ا َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اأْلُوىَل{ ميَن السهَماءي َواَل ميَن اأْلَْرضي إياله بـَْعَد ُموَسى "، مثُه قـََرَأ: }َوَلَقْد آتـَيـْ
 [«. 43]القصص: 

َماِء َوََل  # ُ َقْوماا َقطُّ ِبَعَذاٍب ِمَن السَّ التَّْوَراُة« " َيْعِني َما ُمِسَخْت    ِمَن اْْلَْرِض ِإَلَّ َبْعَد َما ُأْنِزَلتِ َرَواُه اْلَبزَّاُر َمْوُقوفاا َوَمْرُفوعاا َوَلْفُظُه " »َما َأْهَلَك َّللاَّ
ِحيِح.  اراني: إسناده رجاله ثقات[ ]الد َقْرَيٌة. َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ْلُقْرآَن َلَرادَُّك إيىَل  َعْن َأيبي َجْعَفٍر حُمَمهدي ْبني َعلييٍّ قَاَل: َسأَْلُت َأاَب َسعييٍد َعْن قـَْولي اَّللهي }إينه الهذيي فـََرَض َعَلْيَك ا - 11256
َرتُُه. 85َمَعاٍد{ ]القصص:   [ قَاَل: َمَعاُدُه آخي

 ]الداراني: رجاله ثقات[  ى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه َأُبو َيْعلَ  #
ّي  - 11270 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس »َعني النهِبي يفي قـَْوليهي: }َوَجَعْلَناُه ُهًدى ليَبني إيْسَرائييَل{ ]السجدة:   -َصلهى اَّلله

[ قَاَل: " ميْن ليَقاءي 23يفي قـَْوليهي: }َفاَل َتُكْن يفي ميْريٍَة ميْن ليَقائيهي{ ]السجدة:  [ قَاَل: " َجَعَل ُموَسى ُهًدى ليَبني إيْسَرائييَل "، وَ 23
 َعزه َوَجله«.  -ُموَسى رَبهُه 

ِحيِح.  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ مييثَاَق النهبييّينَي َعَلى قـَْوميهيْم. َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َأَخَذ  - 11271  اَّلله

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوأَنـَْعْمَت َعَلْيهي{ ]األحزاب:  - 11274 َوُهَو زَْيُد ْبُن َحاريثََة أَنـَْعَم   [37َعْن قـََتاَدَة يفي قـَْوليهي: }َوإيْذ تـَُقوُل ليلهذيي أَنـَْعَم اَّلله

ْساَلمي َوأَنـَْعْمَت َعَلْيهي َأْعتَـَقُه َرُسوُل اَّللهي  إْلي ُ َعَلْيهي ابي ْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتهقي اَّللهَ َوخُتْفيي يفي   -اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم }َأْمسي َصلهى اَّلله
ُ ُمْبدييهي{ ]األحزاب: َك َما اَّلله هي َوده أَنهُه طَلهَقَها. قَاَل: قَاَل احلََْسُن: َما أُْنزيَلْت َعَلْيهي آيٌَة  37 نـَْفسي [ قَاَل: َكاَن خُيْفيي يفي نـَْفسي

َك{ ]األحزاب:  َها قـَْولُُه: }َوخُتْفيي يفي نـَْفسي نـْ ُ َعَلْيهي   -[ َوَلْو َكاَن َرُسوُل اَّللهي 37َكاْنَت َعَلْيهي َأَشده مي ًا    -َوَسلهَم َصلهى اَّلله َكاَتي
ُ َأَحقُّ َأْن خَتَْشاُه{ ]األحزاب:   ًئا ميَن اْلَوْحيي َلَكَتَمَها }َوخَتَْشى النهاَس َواَّلله ُّ 37َشيـْ َي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -[ قَاَل: َخشي َصلهى اَّلله

َها َوَطًرا{ ]األحزاب:  - نـْ لهَقَها زَْيٌد َزوهْجَناَكَها قَاَل: َفَكاَنْت زَيـَْنُب بيْنُت َجْحٍش  [ فـََلمها طَ 37قَاَلَة النهاسي }فـََلمها َقَضى زَْيٌد مي
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -تـَْفَخُر َعَلى نيَساءي النهِبي : َأمها أَْننُته فـََزوهَجُكنه آاَبؤُُكنه َوَأمها َأاَن فـََزوهَجني ُذو اْلَعْرشي }َواتهقي اَّللهَ{ -َصلهى اَّلله
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َا َقدي اْشَتده َعَليه ُخُلُقَها َوإييّني ُمطَلّيٌق َهذيهي اْلَمْرَأَة، 37زاب:  ]األح ه اَّللهي إينه ُّ  [ قَاَل: َجَعَل يـَُقوُل: اَي َنِبي ُ   -َفَكاَن النهِبي َصلهى اَّلله
ْك َعَلْيَك َزْوجَ  -َعَلْيهي َوَسلهَم   [«. 37َك َواتهقي اَّللهَ{ ]األحزاب:  إيَذا قَاَل َلُه زَْيٌد َذليَك قَاَل َلُه: }َأْمسي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناد صحيح إلى قتادة[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريٍق ِرَجاُل َبْعِضَها ِرَجاُل الصَّ
11275 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن قـََتاَدَة قَاَل: »َخَطَب النهِبي  َعمهتيهي َوُهَو يُرييُدَها ليَزْيٍد، َفظَنهْت أَنهُه  زَيـَْنَب َوهيَي بيْنتُ  -َصلهى اَّلله

هي فـََلمها َعليَمْت أَنههُ  ُ    يُرييُدَها لينَـْفسي ُ َوَرُسولُُه   -تـََعاىَل  -يُرييُدَها ليَزْيٍد أََبْت، فَأَنـَْزَل اَّلله َنٍة إيَذا َقَضى اَّلله }َوَما َكاَن ليُمْؤميٍن َواَل ُمْؤمي
َيْت َوَسلهَمْت«.36َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلْيرَيَُة ميْن َأْمريهيْم{ ]األحزاب:   [ فـََرضي

ِحيِح. #  اني: إسناد صحيح إلى قتادة[ ]الدار  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َبْعِضَها ِرَجاُل الصَّ
{ ]األحزاب:  - 11278 ّي [ َأنه أُمه َشرييٍك اأْلَْزدييهَة 50»َعْن َعلييّي ْبني احْلَُسنْيي يفي قـَْوليهي: }َواْمَرَأًة ُمْؤميَنًة إيْن َوَهَبْت نـَْفَسَها ليلنهِبي

ّي  ُ َعَلْيهي وَ  -الهيتي َوَهَبْت نـَْفَسَها ليلنهِبي  «. -َسلهَم َصلهى اَّلله
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناد صحيح إلى علي بن الحسين[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 11281 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: ُكْنُت آُكُل َمَع النهِبي َفَدَعاُه فََأَكَل،  يفي قـَْعٍب، َفَمره ُعَمُر  -َصلهى اَّلله
سه َأْو َأْوُه، َلْو َأطَاَع فييُكنه َما رَأَْتُكنه َعنْيٌ، فـَنَـَزَلْت آيَُة  «.فََأَصاَبْت إيْصبَـُعُه إيْصَبعيي، فـََقاَل: حي  احلْيَجابي

ِحيِح َغْيَر ُموَسى ْبِن َأِبي #  ]الداراني: إسناده صحيح[   َكِثيٍر َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْعًفا يفي النهاري{ ]ص:  -اْبَن َمْسُعوٍد  يـَْعني  -َعْن َعْبدي اَّللهي   - 11309 [ قَاَل:  61}قَاُلوا رَبـهَنا َمْن َقدهَم لََنا َهَذا َفزيْدُه َعَذااًب ضي

 َأفَاعيَي َوَحيهاٍت. 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َنا بـُْرَهٌة ميْن َدْهرياَن َوََنُْن نـََرى َأنه َهذيهي اْْليََة نـََزَلْت فييَنا َويفي َأْهلي اْلكيَتابي ميْن قـَْبلينَ َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: َلَقْد  - 11310 يَـتـْ ا  َغشي
ُموَن{ ]الزمر:  ُْم َميّيُتوَن مثُه إينهُكْم يـَْوَم اْلقيَياَمةي عيْنَد رَبّيُكْم خَتَْتصي ٌد  [ اْْليَةَ 30}إينهَك َميّيٌت َوإينه ُم َونَبييـَُّنا َواحي ، قـُْلَنا: َكْيَف َْنَْتصي

َا فييَنا نـََزَلْت.  لسهْيفي فـََعَرْفُت َأنه ٌد؟ َحَّته رَأَْيُت بـَْعَضَنا َيْضريُب ُوُجوَه بـَْعٍض ابي  وَكيَتابـَُنا َواحي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْبدي اَّللهي ْبني الزَُّبرْيي قَاَل: »َلمها نـََزَلْت َعَلى َرُسولي اَّللهي  َوَعنْ  - 11311 ُْم َميّيُتوَن -َصلهى اَّلله : }إينهَك َميّيٌت َوإينه
ُموَن{ ]الزمر:  نـَْيا؟ قَاَل: " نـََعْم   [ قَاَل الزَُّبرْيُ:30مثُه إينهُكْم يـَْوَم اْلقيَياَمةي عيْنَد رَبّيُكْم خَتَْتصي نَـَنا يفي الدُّ َنا َما َكاَن بـَيـْ َأفـَُيَكرهُر َعَليـْ

 لَُيَكرهُر َحَّته يـَُؤدهى إيىَل ُكلّي ذيي َحقٍّ َحقُُّه "، قَاَل الزَُّبرْيُ: َواَّللهي إينه اأْلَْمَر َلَشدييٌد«. 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ناده حسن[ ]الداراني: إس َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َا{ ]الزمر:  - 11312 نَي َمْوُتي ُ يـَتَـَوىفه اأْلَنـُْفَس حي [ قَاَل: تـَْلَتقيي َأْرَواُح اأْلَْحَياءي َواأْلَْمَواتي ]يفي  42َعني اْبني َعبهاٍس }اَّلله
ُل َأْروَ  ُ َأْرَواَح اْلَمْوَتى َويـُْرسي ُك اَّلله نَـُهْم، فـَُيْمسي [ فـَيَـَتَساَءُلوَن بـَيـْ  اَح اأْلَْحَياءي إيىَل َأْجَساديَها. اْلَمَنامي

ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ا  [. َهَكذَ 5  َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: ُكنها نـَْقَرأُ َهذيهي اْْلاَيتي }َتَكاُد السهَماَواُت يـَتَـَفطهْرَن ميْن فـَْوقيهينه{ ]الشورى: - 11324

 َوَجْدتُُه ميْن َغرْيي َضْبٍط. 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُ الرّيْزَق ليعيَباديهي  - 11329 {   َعْن َعْمريو ْبني ُحَرْيٍث قَاَل: نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة يفي َأْهلي الصُّفهةي }َوَلْو َبَسَط اَّلله لَبَـَغْوا يفي اأْلَْرضي
ُْم ََتَنـهُوا الدُّنـَْيا. 27]الشورى:  َنه  [ ألي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 11335 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس »َعني النهِبي  [ قَاَل: " اخْلَطُّ« ". 4ْن عيْلٍم{ ]األحقاف: }َأْو َأًَثرٍَة مي  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوَلْفُظُه: »َعْن َرُسوِل َّللاَِّ   # َأنَُّه ُسِئَل َعِن اْلَخطِ  َفَقاَل: " ُهَو َأَثاَرٌة ِمْن   -َصلَّى َّللاَّ
 ]الداراني: إسناده صحيح[  ِعْلٍم«

: َعني اْبني َعبهاٍس   - 11336 ُهَما  -َويفي ريَوايٍَة يفي اأْلَْوَسطي ُ َعنـْ َي اَّلله }َأْو َأًَثرٍَة ميْن عيْلٍم{   -َعزه َوَجله  -يفي قـَْوليهي  -َرضي
،  4]األحقاف:   [ قَاَل: َجْوَدُة اخْلَطّي

ِحيِح.َوِرَجاُل َأْحَمَد   #  ِلْلَحِديِث اْلَمْرُفوِع ِرَجاُل الصَّ
ه   - 11346 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي مُجَُعَة اأْلَْنَصارييّي ُجنَـْيدي ْبني َسْبٍع قَاَل: قَاتـَْلُت النهِبي َأوهَل النـهَهاري َكافيًرا،   -َصلهى اَّلله

َر النـهَهاري ُمْسليًما، وَكُ  َناٌت{ ]الفتح:  َوقَاتـَْلُت َمَعُه آخي نها َثاَلثََة ريَجاٍل َوتيْسَع نيْسَوٍة َوفييَنا نـََزَلْت }َوَلْواَل ريَجاٌل ُمْؤميُنوَن َونيَساٌء ُمْؤمي
25 .] 

 ]الداراني: إسناده جيد[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #
ْبدي الرهمْحَني ْبني َعْوٍف اجْلَُعْيدي ْبني َعْبدي الرهمْحَني قَاَل: ُكْنُت عيْنَد السهائيبي ْبني يَزييَد إيْذ َجاَء الزَُّبرْيُ ْبُن ُسَهْيلي ْبني عَ َوَعني  - 11348

يَماءي الهيتي ََسهاَها َويفي َوْجهيهي أَثـَُر السُُّجودي، فـََلمها رَآُه قَاَل: َمْن َهَذا؟ قييَل الزَُّبرْيُ، قَاَل: َلَقْد أَ  ْفَسَد َهَذا َوْجَهُه، َأَما َواَّللهي َما هيَي السّي
ُ، َوَلَقْد َصلهْيُت َعَلى َوْجهيي ُمْنُذ َثَانينَي َسَنًة َما أَثـهَر السُُّجوُد َبنْيَ َعْيَنه.   اَّلله

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -حهاكي ْبني َأيبي َجبيريََة قَاَل: َكاَنْت هَلُْم أَْلَقاٌب يفي اجْلَاهيلييهةي، َفَدَعا َرُسوُل اَّللهي »َوَعني الضه  - 11360   -َصلهى اَّلله

 ُ { ]احلجرات:   -تـََعاىَل  -رَُجاًل بيَلَقبيهي، َفقييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينهُه َيْكَرُهُه. فَأَنـَْزَل اَّلله أْلَْلَقابي ري  11}َواَل تـََنابـَُزوا ابي [ إيىَل آخي
 اْْليَةي«.

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
قَاَل: اْلَقاُب: اْلَقْيُد، َواْلَقْوَسنْيي:  [ 9َعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْوليهي تـََعاىَل: }َفَكاَن قَاَب قـَْوَسنْيي َأْو َأْدََّن{ ]النجم:  - 11372
 الذّيرَاَعنْيي. 

ُن َحِديُثُه. # ، َوِفيِه َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة َوُهَو َضِعيٌف َوَقْد ُيَحسَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َش إياله اللهَمَم{ ]النجم: َعني اْبني َعبهاٍس }الهذييَن جَيَْتنيُبوَن َكَبائيَر اإْليمثْي  - 11378 [ قَاَل: اللهمهُة ميَن الزّياَن. َوقَاَل اْبُن  32 َواْلَفَواحي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعبهاٍس: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي   : " إيْن تـَْغفيري اللهُهمه تـَْغفيْر مَجًّا َوَأيُّ َعْبٍد َلَك اَل أََلمها« "  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َش{ ]النجم:  - 11379 ْشَراُك  32َوَعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْوليهي }الهذييَن جَيَْتنيُبوَن َكَبائيَر اإْليمثْي َواْلَفَواحي [ قَاَل: َأْكرَبُ اْلَكَبائيري اإْلي
َّللهي  ُ  -َعزه َوَجله  -ابي ُ َعَلْيهي اجْلَنهَة{ ]املائدة: -َعزه َوَجله   -قَاَل اَّلله َّللهي فـََقْد َحرهَم اَّلله [، َواْلَيْأُس ميْن َرْوحي اَّللهي  72: }َمْن ُيْشريْك ابي

ُ  -َعزه َوَجله  -   -[، َواأْلَْمُن ميْن َمْكري اَّللهي 87 : }اَل يـَْيَأُس ميْن َرْوحي اَّللهي إياله اْلَقْوُم اْلَكافيُروَن{ ]يوسف:-َعزه َوَجله  -قَاَل اَّلله
َنه اَّللهَ  -َعزه َوَجله  ُروَن{ ]األعراف:  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -ألي َها ُعُقوُق  99قَاَل: }َفاَل َيََْمُن َمْكَر اَّللهي إياله اْلَقْوُم اخْلَاسي نـْ [، َومي
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َنه اَّللهَ  حْلَقّي  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -اْلَواليَدْيني ألي ُ إياله ابي َنه اَّللهَ َجَعَل اْلَعاقه َجبهارًا َشقييًّا، َوقـَْتُل النـهْفسي الهيتي َحرهَم اَّلله تـََباَرَك َوتـََعاىَل   - ألي
َنه اَّللهَ 93يـَُقوُل: }َفَجَزاُؤُه َجَهنهُم{ ]النساء:   - َرةي   -َعزه َوَجله  -[ اْْليََة، َوَقْذُف اْلُمْحَصَنةي ألي نـَْيا َواْْلخي يـَُقوُل: لُعيُنوا يفي الدُّ

َا َيَُْكُلوَن يفي بُُطونييْم اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسعيريًا{ ]النساء:   -َعزه َوَجله  -نه اَّللهَ َوهَلُْم َعَذاٌب َعظييٌم، َوَأْكُل َمالي اْلَيتييمي أليَ  يـَُقوُل: }إيّنه
َنه اَّللهَ 10 اٍل َأْو ُمَتَحيّيًزا إيىَل فيَئٍة فـََقْد اَبَء  يـَُقوُل: }َوَمْن يـَُوهلّييْم يـَْوَمئيٍذ ُدبـَُرُه إياله ُمَتَحرّيفًا ليقيتَ  -تـََعاىَل  -[، َواْلفيَراُر ميَن الزهْحفي ألي

رُي{ ]األنفال:  َنه اَّللهَ 16بيَغَضٍب ميَن اَّللهي َوَمْأَواُه َجَهنهُم َوبيْئَس اْلَمصي يـَُقوُل: }الهذييَن َيَُْكُلوَن   -َعزه َوَجله  -[، َوَأْكُل الرّياَب ألي
{ ]البقرة:  الرّياَب اَل يـَُقوُموَن إياله َكَما يـَُقومُ  َنه اَّللهَ 275 الهذيي يـََتَخبهطُُه الشهْيطَاُن ميَن اْلَمسّي ْحُر ألي يـَُقوُل:   -تـََعاىَل  -[، َوالسّي

َنه اَّللهَ  َرةي ميْن َخاَلٍق، َوالزّياَن ألي َذليَك يـَْلَق َأًَثًما ُيَضاَعْف  يـَُقوُل: }َوَمْن يـَْفَعلْ  -تـََعاىَل  -َوَلَقْد َعليُموا َلَمني اْشرَتَاُه َما َلُه يفي اْْلخي
َنه اَّللهَ 68َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلقيَياَمةي َوخَيُْلْد فييهي ُمَهااًن{ ]الفرقان:  َرُة ألي يـَُقوُل: }إينه   -َعزه َوَجله  -[، َواْلَيمينُي اْلَغُموُس اْلَفاجي

َنه اَّللهَ 77ًنا َقليياًل{ ]آل عمران:  الهذييَن َيْشرَتُوَن بيَعْهدي اَّللهي َوَأمْيَانييْم ثََ  يـَُقوُل: }َوَمْن   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -[ اْْليََة، َواْلُغُلوُل ألي
َا َغله يـَْوَم اْلقيَياَمةي{ ]آل عمران:   َنه اَّللهَ 161يـَْغُلْل َيَْتي مبي َا  يـَُقوُل: }فـَتُ  -تـََعاىَل  -[، َوَمْنُع الزهَكاةي اْلَمْفُروَضةي ألي ْكَوى ُبي

َباُهُهْم{ ]التوبة:   َنه اَّللهَ 35جي ٌ قـَْلُبُه{ ]البقرة:   -تـََعاىَل  -[، َوَشَهاَدُة الزُّوري ألي [، َوُشْرُب  283يـَُقوُل: }َوَمْن َيْكُتْمَها فَإينهُه آمثي
َنه اَّللهَ  َا اأْلَْوًَثَن، َوتـَْرُك الصهاَل   -َعزه َوَجله  -اخْلَْمري ألي َنه الرهُسوَل َعَدَل ُبي ُ ألي ًئا مميها فـََرَض اَّلله ًدا َأْو َشيـْ ُ َعَلْيهي   -ةي ُمتَـَعمّي َصلهى اَّلله

ًدا فـََقْد بَريَئْت ميْنُه ذيمهُة اَّللهي َوذيمهُة َرُسوليهي«، َونـَْقُض اْلَعهْ  -َوَسلهَم  . دي، يـَُقوُل: " »َمْن تـََرَك الصهاَلَة ُمتَـَعمّي مي  َوَقطييَعةي الرهحي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 [ قَاَل: اْلغيَناُء. 61َوَعني اْبني َعبهاٍس }َوأَنـُْتْم َساميُدوَن{ ]النجم:  - 11381
ِحيِح.  #  له ثقات[ ]الداراني: رجاَرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

                        َعْنُه[  [ قَاَل: ُمْعريُضوَن اَلُهوَن. ]61َوَعني اْبني َعبهاٍس }َوأَنـُْتْم َساميُدوَن{ ]النجم:  - 11382
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناد الطبراني ضعيف، وله إسناد صحيح عند البيهقي[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َوَعمه يـََتَساَءُلوَن َوإيَذا   »َعْن َأيبي َبْكٍر قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َلَقْد َأْسرََع إيلَْيَك الشهْيُب؟ قَاَل: " َشيـهبَـْتني اْلَواقيَعةُ  -11393
 الشهْمُس ُكوّيَرْت« ". 

ِحيِح.َرَوا # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: حديث صحيح[  ُه الطََّبَراِنيُّ
دي، فـَتَـَقوهَض إيلَْيهيَما َخْلُق اْلمَ  - 11422 دي، فـََقاَل  َوَعْن َأيبي الضَُّحى قَاَل: اْجَتَمَع َمْسُروٌق َوُشَترْيُ ْبُن َشَكٍل يفي اْلَمْسجي ْسجي

َقَك، َوإيمها َأنْ َمْسُروٌق: َما َأَرى َهُؤاَلءي جَ  َنا إياله ليَيْسَمُعوا مينها َخرْيًا، فَإيمها َأْن حُتَدّيَث َعْن َعْبدي اَّللهي َوُأَصدّي ُأَحدّيَث َعْن َعْبدي   َلُسوا إيلَيـْ
ْعُت َعْبَد اَّللهي ْبنَ  َنا َأاَب َعائيَشَة، فـََقاَل َمْسُروٌق: َسَي ثـْ ، فـََقاَل: َحدّي ، َوالرّيْجاَلني   اَّللهي َوُتَصدّيَقني َناني تـَْزنيَياني َمْسُعوٍد يـَُقوُل: " اْلَعيـْ

ْعُتهُ  بُُه ". قَاَل: نـََعْم، َوَأاَن َقْد َسَي ، َوُيَصدّيُق َذليَك اْلَفْرُج َأْو يَُكذّي ، َواْلَيَداني تـَْزنيَياني ْعَت َعْبَد اَّللهي ْبَن َمْسُعوٍد  تـَْزنيَياني . قَاَل: فـََهْل َسَي
ْحَساني َوإيييـَُقوُل: إينه  ْلَعْدلي َواإْلي َتاءي ذيي اْلُقْرََب َويـَنـَْهى َعني   َأمْجََع آيٍَة يفي اْلُقْرآني َحاَلٌل َوَحَراٌم َوَأْمٌر َوَنٌْي }إينه اَّللهَ َيَُْمُر ابي

عْ 90اْلَفْحَشاءي َواْلُمْنَكري{ ]النحل:  ري اْْليَةي؟ قَاَل: نـََعْم، َوَأاَن َقْد َسَي ْعَت َعْبَد اَّللهي ْبَن َمْسُعوٍد يـَُقوُل:  [ إيىَل آخي ُتُه. قَاَل: فـََهْل َسَي
ُب{ ]الطالق: إينه َأْكرَبَ آيٍَة يفي كيَتابي اَّللهي تـَْفوييًضا }َوَمْن يـَتهقي اَّللهَ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا َويـَْرزُْقُه ميْن َحْيُث  [؟ قَاَل: نـََعْم،  2اَل حَيَْتسي

ْعَت َعْبَد اَّللهي ْبَن َمْسُعوٍد يـَُقوُل: إينه َأَشده قَاَل: َوَأاَن َقدْ  ْعُتُه. قَاَل: فـََهْل َسَي عيَباديَي الهذييَن َأْسَرُفوا َعَلى  اْلُقْرآني فـََرًحا }ايَ  يفي  آيَةٍ  َسَي
هيْم اَل تـَْقَنُطوا ميْن َرمْحَةي اَّللهي{ ]الزمر:  ري اْْليَةي؟ 53أَنـُْفسي ْعُتُه.[ إيىَل آخي  قَاَل: نـََعْم، قَاَل: َوَأاَن َقْد َسَي
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ثـََنا َعْبُد اَّللهي ْبُن َمْسُعوٍد َأنه َأْعَظَم  - 11423 ُ اَل َويفي ريَوايٍَة: إينه ُشَترْيًا ُهَو الهذيي َحدهَث َوقَاَل فييهي: َحده آيٍَة يفي كيَتابي اَّللهي }اَّلله
 [، قَاَل َمْسُروٌق: َصَدْقَت. َواْلَباقيي بيَنْحويهي. 255ُم{ ]البقرة: إيَلَه إياله ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّو 

ِحيِح َغْيَر َعاِصِم ْبِن َبْهَدَلَة، َوُهَو  # ِل ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[   ِثَقٌة َوِفيِه َضْعٌف.َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل اْْلَوَّ
ُ َلَك{ ]التحرمي:   - 11424 َ حُتَرّيُم َما َأَحله اَّلله ُّ ملي  [ قَاَل: نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة يفي ُسرّييهتيهي. 1َعني اْبني َعبهاٍس }اَي أَيُـَّها النهِبي

ِحيِح َغْيَر بِ  # ، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناد البزار حسن[  ْشِر ْبِن آَدَم اْْلَْصَغِر َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن َوالطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   - 11426 َيْشَرُب عيْنَد َسْوَدَة اْلَعَسَل، َفَدَخَل َعَلى   -َصلهى اَّلله

دُ  ُد ميْنَك ريحًيا. فـََقاَل: " َأرَاُه ميْن َشَراٍب َشريبـُْتهُ  َعائيَشَة، فـََقاَلْت: إييّني َأجي  عيْنَد  ميْنَك ريحًيا. مثُه َدَخَل َعَلى َحْفَصَة، فـََقاَلْت: إييّني َأجي
َ حُتَرّيُم َما َأَحله اَّللهُ  ُّ ملي  [«. 1 َلَك{ ]التحرمي: َسْوَدَة، َواَّللهي اَل َأْشَربُُه ". فـَنَـَزَلْت َهذيهي اْْليَُة }اَي أَيُـَّها النهِبي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 11430 َثاَلثُوَن آيًَة،  : »ُسورٌَة ميَن اْلُقْرآني َما هيَي إياله -َصلهى اَّلله

بيَها َحَّته َأْدَخَلْتُه اجْلَنهَة، َوهيَي ُسورَُة تـََباَرَك«.  َخاَصَمْت َعْن َصاحي
ِحيِح. # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([3644]اْللباني: حسن )صحيح الجامع:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

يَها يفي َعْهدي َرُسولي اَّللهي َوَعني اْبني َمْسُعودٍ  - 11431 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - قَاَل: »ُكنها ُنَسمّي َا يفي كيَتابي   -َصلهى اَّلله اْلَمانيَعَة، َوإينه
 اَّللهي، ُسورٌَة َمْن قـََرَأَها يفي لَْيليهي فـََقْد َأْكثـََر َوَأْطَيَب«. 

 ]الداراني: إسناده حسن[   ِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوسَ  #
: لَْيَس َلَك َعَلى َما قـَبَـْلَنا َسبييلٌ  َوَعني اْبني  - 11432 لرهُجلي يفي َقرْبيهي، فـَتـُْؤَتى ريْجاَلُه فـَتَـُقواَلني ، َقْد َكاَن َمْسُعوٍد قَاَل: »يـُْؤَتى ابي

. مثُه  َنا ُسورََة اْلُمْلكي هي  يـُْؤَتى َجْوفُُه فـَيَـُقوُل: لَْيَس َلَك َعَليه َسبييٌل، َقْد َكاَن يـَْقَرأُ يفي ُسورَةي اْلُمْلكي ]مثُه يـُْؤَتى ميْن رَْأسي يـَْقَرأُ َعَليـْ
َنُع َعَذاَب اْلَقرْبي، َوهيَي يفي  َتَْ فـَيَـُقوُل: لَْيَس َلُكْم َعَلى َمْن قيَبليي َسبييٌل َكاَن يـَْقَرأُ يفي ُسورَةي[«. قَاَل َعْبُد اَّللهي: َفهيَي اْلَمانيَعُة، 

 التـهْورَاةي، َهذيهي السُّورَُة اْلُمْلُك، َمْن قـََرَأَها يفي لَْيليهي َأْكثـََر َوَأْطَيَب.
هي، فـََقاَل: اَل َسبييَل َلكُ  - 11433 ، َفَجَلُسوا عيْنَد رَْأسي ْم َعَلْيهي، َقْد َكاَن يـَْقَرأُ  َويفي ريَوايٍَة »َماَت رَُجٌل، َفَجاَءْتُه َماَلئيَكُة اْلَعَذابي

. َفذََكَر ََنَْوُه«.   ُسورََة اْلُمْلكي
حِ  # ، َوِفيِه َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة، َوُهَو ِثَقٌة َوِفيِه َضْعٌف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  يِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُّ َعْن َعائيَشَة قَاَلتْ  - 11445 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: »َكاَن النهِبي ُ  -َصلهى اَّلله : }إيانه  -َعزه َوَجله   -إيَذا نـََزَل َعَلْيهي َوَجَد َما قَاَل اَّلله
 [«. 5َسنـُْلقيي َعَلْيَك قـَْواًل ثَقيياًل{ ]املزمل: 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. #
 [ قَاَل: اأْلََسُد. 51}فـَرهْت ميْن َقْسَورٍَة{ ]املدثر:  -تـََباَرك َوتـََعاىَل  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة يفي قـَْولي اَّللهي  - 11455

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
[ َأَشْيٌء 34}َأْوىَل َلَك فََأْوىَل{ ]القيامة:  -تـََعاىَل   -َعْن َسعييدي ْبني ُجَبرْيٍ قَاَل: »َسأَْلُت اْبَن َعبهاٍس َعْن قـَْولي اَّللهي  - 11456

ُ عَ  -قَاَلُه َرُسوُل اَّللهي   ُ؟ قَاَل: قَاَلُه َرُسوُل اَّللهي  -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْم َشْيٌء أَنـَْزَلُه اَّلله  َوأَنـَْزَلُه اَّللهُ«. -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َما زَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11465 َيْسَأُل َعني السهاَعةي َحَّته نـََزَلْت }فييَم أَْنَت ميْن   -َصلهى اَّلله
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تَـَهاَها{ ]النازعات:  -ذيْكَراَها   [«. 44  - 43إيىَل رَبّيَك ُمنـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ٍم إيىَل 8»َعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي َوُسئيَل َعْن قـَْوليهي }َوإيَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسئيَلْت{ ]التكوير:  - 11469 [ قَاَل: َجاَء قـَْيُس ْبُن َعاصي
فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، إييّني َقْد َوَأْدُت بـََناٍت يلي يفي اجْلَاهيلييهةي، فـََقاَل: " اْعتيْق َعْن ُكلّي  - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َرُسولي اَّللهي 

ُب إيبيٍل، قَاَل: " فَاَْنَْر َعْن ُكلّي َوا ُهنه رَقـََبًة ". فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إييّني َصاحي نـْ َدٍة مي ُهنه َبَدنًَة«. َواحي نـْ َدٍة مي  حي
ِحيِح َغْيَر ُحَسْيِن ْبِن َمْهِديٍ  اْْلَْيِليِ  وَ  # ، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  ُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ

ّي َأيبي َمْيَسَرَة َعْن َعْبدي اَّللهي  - 11471 خْلُنهسي   -يـُْعََن اْبَن َمْسُعوٍد   -َعْن َعْمريو ْبني ُشَرْحبييَل اهْلَْمَدايني اجلْيَواري اْلُكنهُس{  -}ابي
 [ َما هيَي اَي َعْمُرو؟ قَاَل: قـُْلُت: اْلبَـَقُر. قَاَل: َوَأاَن َأَرى َذليَك. 16  - 15]التكوير:  

ِحيِح.َرَواُه  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َماليكي ْبني احْلَُوْيريثي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11472 ُ َجله اَْسُُه َأْن خَيُْلَق  -َصلهى اَّلله : »إيَذا َأرَاَد اَّلله

ُ لَ النهَسَمَة، َفَجاَمَع ا َها، فَإيَذا َكاَن اْليَـْوُم السهابيُع َأْحَضَر اَّلله نـْ َنُه َوَبنْيَ لرهُجُل اْلَمْرَأَة، طَاَر َماُؤُه يفي ُكلّي عيْرٍق َوَعَصٍب مي ُه ُكله عيْرٍق بـَيـْ
 [«. 8آَدَم ". مثُه قـََرَأ }يفي َأيّي ُصورٍَة َما َشاَء رَكهَبَك{ ]االنفطار: 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 11474 َباَع ْبَن ُعْرُفطََة َعَلى اْلَمدييَنةي فـََقَرَأ }َوْيٌل   -َصلهى اَّلله اْستَـْعَمَل سي

، َصاٌع يـُْعطيي بيهي َوَصاٌع َيَُْخُذ بيهي«. 1طَفّيفينَي{ ]املطففني: ليْلمُ   [ فـَُقْلُت: َهَلَك َفاَلٌن َلُه َصاَعاني
ِحيِح َغْيَر ِإْسَماِعيَل ْبِن َمْسُعوٍد اْلَجْحَدِريِ  َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   - 11476 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »َسَي َتاَل َهذيهي اْْليََة }يـَْوَم يـَُقوُم النهاُس   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -[. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي 6ليَربّي اْلَعاَلمينَي{ ]املطففني:  ُ : -َصلهى اَّلله   -َعزه َوَجله  -" َكْيَف بيُكْم إيَذا مَجََعُكُم اَّلله

نَي أَْلَف َسَنٍة اَل يـَْنظُُر إيلَْيُكْم؟«.  َكَما جُيَْمُع النـهْبُل يفي اْلكيَنانَةي ََخْسي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -[ قَاَل: حُمَمهٌد 19َوَعني اْبني َعبهاٍس يفي قـَْوليهي }َلرَتَْكَُبه طَبَـًقا َعْن طََبٍق{ ]االنشقاق:   - 11479  -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -[ قَاَل: الشهاهيُد حُمَمهٌد 3َمْشُهوٍد{ ]الربوج: َوَعني اْبني َعبهاٍس }َوَشاهيٍد وَ  - 11482 َواْلَمْشُهوُد   -َصلهى اَّلله
 يـَْوُم اْلقيَياَمةي. 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ََذا  - 11493 ُم ُبي . 1اْلبَـَلدي{ ]البلد: َوَعني اْبني َعبهاٍس }اَل أُْقسي  [ قَاَل: َقَسُم اْلَقَسمي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
11495 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن النهِبي فََأهْلََمَها   -َما َسوهاَها إيَذا َتاَل َهذيهي اْْليََة }َونـَْفٍس وَ  -َصلهى اَّلله

ي تـَْقَواَها أَْنَت َولييـَُّها َوَخرْيُ َمْن زَكهاَها«. 8 - 7ُفُجورََها َوتـَْقَواَها{ ]الشمس:   [ َوَقَف مثُه قَاَل: " اللهُهمه آتي نـَْفسي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، وله شواهد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

، فَإيَذا قـََرَأ َهذيهي   َعْن َأيبي رََجاٍء اْلُعطَاريدييّي قَاَل: َكاَن أَبُو ُموَسى - 11502 َلًقا، َعَلْيهي ثـَْواَبني أَبـَْيَضاني َلًقا حي يـُْقريئـَُنا، فـَُيْجليُسَنا حي
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ْسمي رَبّيَك الهذيي َخَلَق{ ]العلق:  ُ َعَلْيهي وَ  -[ قَاَل: َهذيهي اْْليَُة َأوهُل ُسورٍَة أُْنزيَلْت َعَلى حُمَمهٍد 1السُّورََة }اقْـَرْأ ابي  . -َسلهَم َصلهى اَّلله
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »ُكنها نـَُعدُّ اْلَماُعوَن َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َعْن َعْبدي اَّللهي   - 11521   -َصلهى اَّلله
ْلَو َواْلَفْأَس َواْلقيْدَر«. قـُْلُت: َرَواُه أَبُو َداُوَد َغرْيَ قـَْوليهي: َواْلَفْأُس.  الده

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، وله إسناد صحيح عند الطبري[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ
 [ قَاَل: اْلَعارييَُة. 7َوَعني اْبني َعبهاٍس }َومَيْنَـُعوَن اْلَماُعوَن{ ]املاعون:  - 11523

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف، وله إسناد صحيح عند الطبري[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َناَك اْلَكْوثـََر{  - 11526 [ قَاَل: َنٌْر يفي اجْلَنهةي َأْجَوُف، فييهي آنيَيٌة ميَن الذهَهبي َواْلفيضهةي، اَل  1]الكوثر:  َوَعْن ُحَذيـَْفَة }إيانه َأْعطَيـْ

.ُ  يـَْعَلُمُه إياله اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ّي  - 11558 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوَعْن َأيبي َمْسُعوٍد َعني النهِبي ثْـُلُهنه:   -َصلهى اَّلله قَاَل: »َلَقْد أُْنزيَل َعَليه آاَيٌت مَلْ يـَْنزيْل َعَليه مي
 اْلُمَعوّيَذَتنْيي«.

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي اأْلَْسَلمييّي قَاَل: »ُكنها َمَع َرُسولي اَّللهي  - 11559  يفي ُعْمَرٍة، َحَّته إيَذا ُكنها بيَبْطني َواقيمٍ   -َصلهى اَّلله

َنا الطهرييَق، فـََلْم َنْشُعْر َحَّته طََلْعَنا َعَلى ثَنييهٍة، فـََلمها رََأى َرُسولُ  َنا َضَبابٌَة فََأَضلهتـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - اَّللهي اْستَـْقبَـَلتـْ َذليَك    -َصلهى اَّلله
ُ، َفَما زَاَل ُيَصلّيي َحَّته طََلَع اْلَفْجُر، فََأَخَذ َرُسوُل اَّللهي َعَدَل إيىَل َكثييٍب فََأاَنَخ َعَلْيهي، مثُه قَاَم َوقَاَم َعَلْيهي َمْن  ُ   -َشاَء اَّلله َصلهى اَّلله

ُ َعلَ  -بيَرْأسي اَنقَتيهي، مثُه َمَشى َوَعْبُد اَّللهي اأْلَْسَلمييُّ إيىَل َجْنبيهي، َما َأَحٌد َمَع َرُسولي اَّللهي  -َعَلْيهي َوَسلهَم  َغرْيَُه،   -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََوَضَع َرُسوُل اَّللهي  ُ َأَحٌد  -َصلهى اَّلله   -َيَدُه َعَلى َصْدريهي، مثُه قَاَل: " ُقْل ". قـُْلُت: َما َأُقوُل؟ قَاَل: }ُقْل ُهَو اَّلله

َها. مثُه قَاَل: " ُقْل ". قـُْلُت: َما َأُقوُل؟ قَاَل:  2 - 1ميْن َشرّي َما َخَلَق{ ]الفلق:  -ُقْل َأُعوُذ بيَربّي اْلَفَلقي  نـْ [، َحَّته فـََرْغُت مي
{ ]الناس:  َها. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  1}ُقْل َأُعوُذ بيَربّي النهاسي نـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -[، َحَّته فـََرْغُت مي ا فـَتَـَعوهْذ، َفَما : " َهَكذَ -َصلهى اَّلله

 تـََعوهَذ اْلعيَباُد مبييْثليهينه َقطُّ«. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َا َأَمرَ  - 11563 ُّ َوَعْن َعْبدي اَّللهي أَنهُه َكاَن حَيُكُّ اْلُمَعوّيَذَتنْيي ميَن اْلُمْصَحفي َويـَُقوُل: إيّنه ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - النهِبي َأْن   -َصلهى اَّلله
 يـُتَـَعوهَذ ُبييَما، وََكاَن َعْبُد اَّللهي اَل يـَْقَرأُ ُبييَما.

ِ َأَحٌد ِمنَ  # ، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت، َوَقاَل اْلَبزَّاُر: َلْم ُيَتاِبْع َعْبَد َّللاَّ َحاَبِة، َوَقْد َصحَّ َعِن النَِّبيِ   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -الصَّ َأنَُّه  -َصلَّى َّللاَّ
ََلِة، َوُأْثِبتَ   ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  .اْلُمْصَحفِ  يَتا فِ َقَرَأ ِبِهَما ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُحَذيـَْفَة أَْيًضا »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 11567 رْبييَل عيْنَد َأْحَجاري اْلميَراءي، فـََقاَل: " إييّني   -َصلهى اَّلله َلقيَي جي
يهٍة  ْلُت إيىَل أُمهٍة أُمّي رْبييُل: إينه اَّللهَ َيَُْمُرَك َأْن تـَْقَرَأ اْلُقْرآَن َعَلى َحْرٍف.ُأْرسي فـََقاَل مييَكائييُل:   َوإيىَل َمْن مَلْ يـَْقَرْأ كيَتااًب َقطُّ ". قَاَل جي

َعَة َأحْ   ُرٍف«. اْسَتزيْدُه. فـََقاَل: اقْـَرْأ َعَلى َحْرَفنْيي. فـََقاَل مييَكائييُل: اْسَتزيْدُه. َحَّته بـََلَغ َسبـْ
، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجالُ  # ِحيِح. َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة َوُهَو ِثَقٌة َوِفيِه َكََلٌم ََل َيُضرُّ  ]الداراني: إسناده حسن[  الصَّ
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ّي  - 11575 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»ُعريَض اْلُقْرآُن َعَلى َرُسولي اَّللهي قَاَل:   -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله
، َأْو َغرْييهي  - ريَُة، َفاَل َأْدريي يفي َهَذا احْلَدييثي  . -يـَْعني َفرَيَْوَن َأنه قيَراَءتـََنا  -  َثاَلَث َعَرَضاٍت«. قَاَل: َفرَيَْوَن َأنه قيَراَءتـََنا هيَي اأْلَخي
ِحيحِ  #  . ]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه[ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 11579 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َأنه النهِبي َعةي    -َصلهى اَّلله قَاَل: »أُْنزيَل اْلُقْرآُن َعَلى َسبـْ
َها َظْهٌر َوبَْطٌن ". َوَنَى َأْن َيْستَـْلقيَي الرهُجُل  نـْ دي َوَيَضُع إيْحَدى ريْجَلْيهي َعَلى   -َأْحَسُبُه قَاَل  -َأْحُرٍف، ليُكلّي آيٍَة مي يفي اْلَمْسجي

 اأْلُْخَرى«. 
آِخرِِه، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما   اْلَكِبيِر، َوِفي ِرَواَيٍة ِعْنَدُه »ِلُكلِ  َحْرٍف ِمْنَها َبْطٌن َوَظْهٌر«، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِباْخِتَصارِ  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَأُبو َيْعَلى ِفي #

ِد ْبِن َعْجََلَن، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َقاَل ِفي آخِ  ُد ْبُن َعْجََلَن، َعْن ِإْبَراِهيَم اْلَهَجِريِ  َغْيَر َهَذا  ِثَقاٌت. َوِرَواَيُة اْلَبزَّاِر، َعْن ُمَحمَّ ِرَها: َلْم َيْرِو ُمَحمَّ
، َفِإْن َكاَن ُهَو َأَبا ِإسْ  ِبيِعيِ  ُد ْبُن َعْجََلَن ِإنََّما َرَوى َعْن َأِبي ِإْسَحاَق السَّ ، َفِرَجاُل اْلَبزَّااْلَحِديِث، ُقْلُت: َوُمَحمَّ ِبيِعيَّ ا ِثَقاٌت.َحاَق السَّ   ِر َأْيضا

 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11585 َعةي َأْحُرٍف، َوميَراٌء يفي  -َصلهى اَّلله : »أُْنزيَل اْلُقْرآُن َعَلى َسبـْ

 اْلُقْرآني ُكْفٌر«. 
ِحيِح. # ُد ْبُن َعْمٍرو، َوُهَو َحَسُن اْلَحِديِث، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُمَحمَّ

َعةي َأْحُرفٍ  - 11589 َعةي أَبـَْواٍب[ َعَلى َسبـْ  ُكلَُّها َشاٍف َكاٍف.  َوَعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل قَاَل: أُْنزيَل اْلُقْرآُن ]ميْن َسبـْ
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 11590 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي أَيُّوَب، َعني النهِبي َعةي َأْحُرٍف، أَيـهَها قـََرْأَت   -َصلهى اَّلله قَاَل: »نـََزَل اْلُقْرآُن َعَلى َسبـْ
 «.َأَصْبتَ 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َا ال - 11596 صهَدقَاُت ليْلُفَقَراءي  َوَعْن َمْسُعودي ْبني يَزييَد اْلكيْندييّي قَاَل: »َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد يـُْقريُئ رَُجاًل، فـََقَرَأ الرهُجُل: " }إيّنه

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -[ " ُمْرَسَلًة. فـََقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َما َهَكَذا َأقْـَرأَنييَها َرُسوُل اَّللهي 60ة:  َواْلَمَساكينيي{ ]التوب قَاَل: َكْيَف  -َصلهى اَّلله
َا الصهَدقَاُت ليْلُفَقَراءي َواْلَمَساكينيي{ ]التوبة:  َأقْـَرَأَكَها  [ " َفَمدّيُدوَها«. 60اَي َأاَب َعْبدي الرهمْحَني؟ قَاَل: َأقْـَرأَنييَها: " }إيّنه

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 اَن يـَْقَرأُ: "جَمَْراَها َوَمْرَساَها ". أَنهُه كَ  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 11597

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َنا َعْن َذليَك، َوَأْن  َوَعْن َشقييٍق قَاَل: قـُْلَنا عيْنَد َعْبدي اَّللهي: )هييَت َلَك( فـََقاَل َعْبُد اَّللهي: اَل )َهْيَت َلَك( إيانه َقْد َسأَلْ  - 11599

  َكَما ُعلّيْمُت َأَحبُّ إييَله.َأقْـَرأَ 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

رييَن"،  ُت: "وَُكلٌّ أَتَـ َوَعْن َتَييمي ْبني َحْذملٍَ قَاَل: قـََرْأُت َعَلى َعْبدي اَّللهي اْلُقْرآَن، فـََلْم َيَُْخْذ َعَليه إياله َحْرَفنْيي، قـُلْ  - 11605 ْوُه َداخي
ُْم َقْد ُكذيبُوا" قَاَل:  رييَن". َوقـُْلُت: "َحَّته إيَذا اْستَـْيَأَس الرُُّسُل َوظَنُّوا َأنه بُوا". قَاَل: "وَُكلٌّ آتـَْوُه َداخي ُْم َقْد ُكذّي  "َوظَنُّوا َأنه

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ه  - 11610 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر: »َأنه النهِبي  قـََرَأ: "فـَُروٌح َوَرحْيَاٌن«. -َصلهى اَّلله
ِغيِر، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َرْأُت َعَلى َرُسولي اَّللهي َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »قَـ  - 11611 ُسورََة اْلَواقيَعةي، فـََلمها بـََلْغُت "فـََرْوٌح   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَرحْيَاٌن" قَاَل يلي َرُسوُل اَّللهي    : " اَي اْبَن ُعَمَر«.-َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبِإْسَناِد الَِّذي َقْبَلُه. #
ه  - 11612 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر »َأنه النهِبي «. -َصلهى اَّلله  قـََرَأ "َفَشاريبُوَن ُشْرَب اهلْييمي

 ]الداراني: إسناده حسن[  ِط.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوسَ  #
ْعُت أََنَس ْبَن َماليٍك يـَُقوُل يفي قـَْولي اَّللهي  - 11613 "َوَأقْـَوُم قيياًل" قَاَل: َوَأْصَدُق. َفقييَل  -َعزه َوَجله  -َوَعني اأْلَْعَمشي قَاَل: َسَي

ٌد. َا تـُْقَرأُ: َوَأقْـَوُم، فـََقاَل: َأقْـَوُم َوَأْصَدُق َواحي  َلُه: إينه
، َوَقاَل: ِإنَّ َأْقَوَم َوَأْصَوَب، # ا، َوَأهْ  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َوَأْصَوُب ِقيَلا َيَأ، َوَأْشَباَه َهَذا َواِحٌد، َوَلْم َيُقِل اْْلَْعَمُش َسِمْعُت َأَنسا

َمْت َأَحاِديُث ِمْن َهَذا ا ِحيِح، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت. ُقْلُت: َوَقْد َتَقدَّ ه ]الداراني: إسناده ضعيف...ومتن لنَّْوِع ِفي ُسَوِرَها.َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
 منكر مردود[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11639 : »َمْن تـََعلهَم آيًَة ميْن كيَتابي اَّللهي اْستَـْقبَـَلْتُه يـَْوَم  -َصلهى اَّلله

 اْلقيَياَمةي َتْضَحُك يفي َوْجهيهي«. 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 11665 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة »َأْن رَُجاًل أََتى النهِبي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، اْشرَتَْيُت ميْقَسَم َبني ُفاَلٍن،   -َصلهى اَّلله
ُْت فييهي َكَذا وََكَذا. قَاَل: " أَ  ْنُه ريحْبًا؟ ". قَاَل: َوَهْل يُوَجُد؟ قَاَل: " رَُجٌل تـََعلهَم َعْشَر آاَيٍت ".  فـََرحبي َا ُهَو َأْكثـَُر مي اَل أُنـَبّيُئَك مبي

ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَذَهَب الرهُجُل فـَتَـَعلهَم َعْشَر آاَيٍت، فَأََتى النهِبي  فََأْخرَبَُه«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح.َرَواُه الطَّبَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 11691 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد، َعني النهِبي ًيا ميْن  قَاَل: »تـََعاَهُدوا اْلُقْرآَن، فـََلُهَو َأَشدُّ  -َصلهى اَّلله تـََفصّي
َا«.  ُصُدوري الرّيَجالي ميَن نـََوازيعي الطهرْيي إيىَل َأْوطَاني

# » ِحيِح ِبَغْيِر َهَذا ا   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل ِفي اْلَكِبيِر: " »َتَعاَهُدوا اْلُقْرآَن َفِإنَُّه َوْحِشيٌّ َياِق. َوِرَجاُل  ". ُقْلُت: ُهَو ِفي الصَّ لسِ 
ِغيِر َواْْلَْوَسِط ِثَقاٌت.  ]الداراني: إسناده حسن[  الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11698 «.-َصلهى اَّلله ْلُقْرآني  : »لَْيَس مينها َمْن مَلْ يـَتَـَغنه ابي
ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطَّبَ  # ، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: حديث صحيح[  َراِنيُّ
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ه  - 11714 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة َأنه النهِبي َقى بـَْعديي ميَن النـُّبـُوهةي إياله   -َصلهى اَّلله َراُت ". قَاُلوا: اَي  قَاَل: »اَل يـَبـْ اْلُمَبشّي
َُة يـََراَها اْلَعْبُد َأْو تـَُرى َلُه«.  َراُت؟ قَاَل: " الرُّْؤاَي الصهاحلي  َرُسوَل اَّللهي، َما اْلُمَبشّي

اِلُح "، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجا # ُجُل الصَّ ِحيِح.َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " َيَراَها الرَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  ُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11716 تهٍة َوَأْربَعينَي ُجْزًءا -َصلهى اَّلله َُة ُجْزٌء ميْن سي : " »الرُّْؤاَي الصهاحلي

 ميَن النـُّبـُوهةي« ". 
ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوا # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، غير أن فيه ابن اسحاق مدلس وقد عنعن[  لطََّبَراِنيُّ

يٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11721 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُحَذيـَْفَة ْبني َأسي ُة َفاَل نـُبـُوه -َصلهى اَّلله َة بـَْعديي إياله  : »َذَهَبتي النـُّبـُوه
َُة يـََراَها الرهُجُل َأْو تـَُرى َلُه«.  َراُت؟ قَاَل: " الرُّْؤاَي الصهاحلي َراُت ". قييَل: َوَما اْلُمَبشّي  اْلُمَبشّي

، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11723 َُة ُجْزٌء  -َصلهى اَّلله : »الرُّْؤاَي الصهاديَقُة َأوي الصهاحلي

تهٍة َوَسْبعينَي ُجْزًءا ميَن النـُّبـُوهةي«.   ميْن سي
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوالصَّ  # ِغيِر ِرَجاُل الصَّ ا«، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  ِغيِر، َوَقاَل ِفيِه: »ُجْزٌء ِمْن َسْبِعيَن ُجْزءا

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َعائيٍش قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 11739 ُت َريبّي يفي َأْحَسني ُصورٍَة،  : »رَأَيْ -َصلهى اَّلله
. فـََوَضَع َكفهُه َبنْيَ كَ  ُم اْلَمََلُ اأْلَْعَلى؟ قـُْلُت: أَْنَت َأْعَلُم َأْي َربّي ،  فـََقاَل: اَي حُمَمهُد، فييَم خَيَْتصي تيَفيه فـََوَجْدُت بـَْرَدَها َبنْيَ َثْدَييه

. مثُه َتاَل: " وََكَذليَك }نُريي إيبـَْراهييَم َمَلُكوَت السهَماَواتي َواأْلَْرضي َوليَيُكوَن ميَن  فـََعليْمُت َما يفي السهَماَواتي َوَما يفي اأْلَْرضي 
، قَاَل: َوَما ُهنه؟ قـُلْ 75اْلُموقينينَي{ ]األنعام:  ُم اْلَمََلُ اأْلَْعَلى اَي حُمَمهُد؟ فـَُقْلُت: يفي اْلَكفهارَاتي :  تُ [ ". مثُه قَاَل: فييَم خَيَْتصي

، ، َوإيْسَباُغ اْلُوُضوءي َأَماكيَنُه يفي اْلَمَكاريهي ". قَاَل: "   اْلَمْشُي َعَلى اأْلَْقَدامي إيىَل اجْلُُمَعاتي اَلَف الصهَلَواتي دي خي َواجْلُُلوُس يفي اْلَمَساجي
 ُ َرْيٍ َوَيُكوُن ميْن ُذنُوبيهي َكيَـْومي َوَلَدْتُه أُمُُّه، َوميَن الدهرَ -َعزه َوَجله  -َوقَاَل اَّلله َرْيٍ َومَيُْت ِبي َجاتي إيْطَعاُم  : َمْن يـَْفَعْل َذليَك يَعيْش ِبي

للهْيلي َوالنهاُس نيَياٌم. مثُه قَاَل: اَي حُمَمهُد، ُقْل: ا ، َوَأْن تـَُقوَم ابي ، َوَبْذُل السهاَلمي ، َوتـَْرَك الطهَعامي للهُهمه إييّني َأْسأَُلَك فيْعَل الطهيّيَباتي
نَ  ، َوإيَذا َأَرْدَت بيَقْوٍم فيتـْ ، َوتـَُتوَب َعَليه ، َوتـَْرمَحَني ، َوُحبه اْلَمَساكينيي، َوَأْن تـَْغفيَر يلي ُّ  اْلُمْنَكَراتي ًة فـَتَـَوفهني َغرْيَ َمْفُتوٍن ". فـََقاَل النهِبي

ُنه احْلَقُّ«. -َعَلْيهي َوَسلهَم   َصلهى اَّللهُ  - ي بيَيديهي إينه  : " تـََعلهُموُهنه، فـََوالهذيي نـَْفسي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 11740 ًرا َعَلى َأْصَحابيهي يـَْعريُفوَن السُُّروَر يفي َوْجهيهي«،   -َصلهى اَّلله َغَدا ُمْستَـْبشي

«ذََكَر ََنَْوُه، َوقَاَل فييهي: »َوإيَذا َصلهْيَت اَي حُمَمهُد فـَُقْل«، َوقَاَل فييهي: »َوالدهرََجاُت: الصهْوُم َوطييُب افَ   ْلَكاَلمي
ْعُت َعْبَد الرهمْحَني ْبَن َعائيٍش يـَُقوُل: »َخَرَج  - 11741 َنا َرُسوُل اَّللهي َويفي ريَوايٍَة َعْن َخاليدي ْبني اللهْجاَلجي قَاَل: َسَي َصلهى   -َعَليـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   َذاَت َغَداٍة«. قَاَل: َفذََكَر ََنَْو الهذيي قـَْبَل َهذيهي الرّيَوايَةي. -اَّلله
، َوِرَجاُل اْلَحِديِث الَِّذي ِفيِه: َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل َّللاَِّ  # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ َواَيِة   -َصلَّى َّللاَّ َواَيُة اْْلُوَلى، َوِفي الرِ  ِثَقاٌت، َوَكَذِلَك الرِ 

َماُم َأْحَمُد، َعْن َحِديِث َعْبدِ  ، َوَلْم َأْعِرْفُه. َوَقْد ُسِئَل اْلِْ ْحَمِن ْبِن َعاِئٍش، َعِن  اْلُوْسَطى ُمَعاِوَيُة ْبُن ِعْمَراَن اْلَجْرِميُّ ُ َعَلْيِه   -النَِّبيِ   الرَّ َصلَّى َّللاَّ
 ]الداراني: إسناده صحيح[  ِبَهَذا اْلَحِديِث، َفَذَكَر َأنَُّه َصَواٌب، َهَذا َمْعَناُه. -َوَسلََّم 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي قـََتاَدَة، َعْن َرُسولي اَّللهي  - 11756 ،  قَاَل: »الرُّْؤاَي الصهاحليَ  -َصلهى اَّلله ُة ميَن اَّللهي، َواحْلُْلُم ميَن الشهْيطَاني
َّللهي ميَن الشهْيطَاني فَإي  َاليهي َثاَلَث َمرهاٍت، َوْليَـتَـَعوهْذ ابي ُفْث َعْن ِشي ْليَـنـْ ًئا َيْكَرُهُه فـَ َا اَل َتُضرُُّه، َوإينه الشهْيطَاَن اَل َيرَتَاَءى  َفَمْن رََأى َشيـْ نه
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«. قـُْلُت: ُهَو يفي ا ْختيَصاٍر. يبي يحي ابي  لصهحي
 ]الداراني: إسناده فيه ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11758 اْلَمَنامي فـََقْد رَآيني يفي  : »َمْن رَآيني ميَن -َصلهى اَّلله
.»  اْليَـَقظَةي، َواَل يـََتَمثهُل الشهْيطَاُن يبي

، َفِإنَّ ا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوَلْفُظُه: »َمْن َرآِني ِفي اْلَمَناِم َفَكَأنََّما َرآِني ِفي اْلَيقَ  # ْيَطاَن ََل َيَتَمثَُّل  َظِة، َمْن َرآِني َفَقْد َرَأى اْلَحقَّ لشَّ
 ]الداراني: إسناده جيد[  ِبي«، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 11761  اَل خُيَيهُل َعَلى َمْن رَآُه«.  -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده قوي[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 11762 َهةي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُخَزمْيََة ْبني ًَثبيٍت قَاَل: »رَأَْيُت يفي اْلَمَنامي َكَأيّني َأْسُجُد َعَلى َجبـْ فََأْخرَبُْت   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بيَذليَك َرُسوَل اَّللهي   ُّ   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََقاَل: " إينه الرُّوَح لَيَـْلَقى الرُّوَح ". فََأقْـَنَع النهِبي رَْأَسُه  -َصلهى اَّلله

ّي  َهةي النهِبي َهَتُه َعَلى َجبـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«  َصلهى -َهَكَذا، فـََوَضَع َجبـْ  . -اَّلله
 ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه َأْحَمُد ِبَأَساِنيَد، َأَحُدَها َهَذا َوُهَو ُمتَِّصٌل. #

، َوَقاَل: َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ   # - 11763 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  َواْسُجْد، َواْصَنْع َكَما َرَأْيَت«، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت.: »اْجِلْس، -َصلَّى َّللاَّ
 ]الداراني: إسناده صحيح[ 

َا قَاَلْت: »رَأَْيُت كَ  - 11776 ريييَن، َعْن َعائيَشَة َأنه َأنه َثاَلثََة َأْقَماٍر َوَعْن أَيُّوَب، َعْن اَنفيٍع، َعني اْبني ُعَمَر، َأْو حُمَمهدي ْبني سي
، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: إيْن َصَدَقْت ُرْؤاَيكي ُدفيَن يفي بـَْيتيكي َخرْيُ َأْهلي اأْلَْرضي َثاَلثٌَة. فـََلمها مَ َسَقْطَن يفي  ُّ  ُحْجَرِتي ُ   -اَت النهِبي َصلهى اَّلله

 بـَْيتيَها أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر«.قَاَل هَلَا أَبُو َبْكٍر: َخرْيُ َأْقَماريكي اَي َعائيَشُة. َوُدفيَن يفي  -َعَلْيهي َوَسلهَم 
، َوِرَجاُل اْلَكِبي # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَهَذا ِسَياُقُه، َواْْلَْوَسِط َعْن َعاِئَشَة ِمْن َغْيِر َشكٍ   ]الداراني: إسناده ضعيف[  ِر ِرَجاُل الصَّ
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ّي  - 11783 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر، »َعني النهِبي َذيهي "، قَاَل:   -َصلهى اَّلله َذيهي َوَهُؤاَلءي هلي أَنهُه قَاَل يفي اْلَقْبَضَتنْيي: " َهُؤاَلءي هلي
 فـَتَـَفرهَق النهاُس َوُهْم اَل خَيَْتليُفوَن يفي اْلَقَدري«. 

ِحيِح. # ِغيِر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َخَرَج َرُسوُل اَّللهي   - 11792 " اَل َتْسأَُلويني   َوُهَو َغْضَباُن، َفَخَطَب النهاَس فـََقاَل: -َصلهى اَّلله

رْبييَل َمَعُه. قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث إيىَل  َأْن قَاَل: فـََقاَل ُعَمُر: اَي َرُسوَل اَّللهي، إيانه َعْن َشْيٍء اْليَـْوَم إياله َأْخرَبُْتُكْم بيهي ". َوََنُْن نـََرى َأنه جي
َاهيلييهٍة، َفاَل تـُْبدي َعلَ  ُ َعْنَك«.ُكنها َحدييثيي َعْهٍد ِبي َنا َسْوآتيَنا، فَاْعُف َعَفا اَّلله  يـْ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 11796 ُ اْلَقَلُم، َوَأَمَرُه َأْن  قَاَل: »إينه َأوهَل َشْيٍء َخَلقَ  -َصلهى اَّلله ُه اَّلله

  َيْكُتَب ُكله َشْيٍء«،
 ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه اْلبَـزهاُر، َوريَجالُُه ثيَقاٌت. # 

ّي  - 11797 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس َعني النهِبي ُ  -َصلهى اَّلله َا ُهَو  قَاَل: »َلمها َخَلَق اَّلله اْلَقَلَم قَاَل َلُه: اْكُتْب، َفَجَرى مبي
 َكائيٌن إيىَل قيَيامي السهاَعةي«.

َم َحِديٌث ِفي ُسوَرِة " ن "، َوَحِديٌث َيْأِتي ِفي اْلِبرِ  َوال # ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَقْد َتَقدَّ ُ.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َلِة، ِإْن َشاَء َّللاَّ  صِ 
َ َذاكَ  - 11799 ؟ قَاَل: إينه اَّللهَ َخَلَق  َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َلَوديْدُت َأنه عيْنديي رَُجًل ميْن َأْهلي اْلَقَدري فـََوَجْأُت رَْأَسُه، قَاُلوا: َوملي

، يـَْنظُُر فييهي ُكله يـَْوٍم َلْوًحا حَمُْفوظًا ميْن ُدرهٍة بـَْيَضاَء، َدفـهَتاُه اَيُقوَتٌة مَحَْراُء، قـََلُمُه نُوٌر ]وَكيَتابُ  ُه نُوٌر[، َوَعْرُضُه َما َبنْيَ السهَماءي َواأْلَْرضي
، َويـَْفَعُل َما َيشَ  ، َويُذيلُّ تّينَي َوَثاَلثَياَئةي َنْظَرٍة، خَيُْلُق بيُكلّي َنْظَرٍة، َوحُيْييي، َوميُييُت، َويُعيزُّ  اُء. سي

 ]الداراني: إسناده جيد[  ِن، َوِرَجاُل َهِذِه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريَقيْ  #
ُ بيَيديهي، َونـََفَخ   -َعَلْيهيَما السهاَلُم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد قَاَل: »اْحَتجه آَدُم َوُموَسى  - 11804 فـََقاَل ُموَسى: اَي آَدُم، َخَلَقَك اَّلله

هي، َوَأَمَر اْلَماَلئيَكَة َفَسَجدُ  وا َلَك، َوَأْسَكَنَك َجنـهَتُه فََأْغَوْيَت النهاَس َوَأْخَرْجتَـُهْم ميَن اجْلَنهةي، فـََقاَل آَدُم: اَي ُموَسى،  فييَك ميْن ُروحي
ُ بيريَسالَتيهي، َوأَنـَْزَل َعَلْيَك التـهْورَاَة، َوفـََعَل بيَك َوفـََعَل، تـَُلوُمني َعَلى َأْمٍر َقْد َقده  ُ عَ اْصطََفاَك اَّلله ! قَاَل:  رَُه اَّلله َليه قـَْبَل َأْن خَيُْلَقني

 َعَلْيهيَما السهاَلُم«. -َفَحجه آَدُم ُموَسى 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر َمْرُفوعاا، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 11809 هي َوالسهعييُد َمْن َسعيَد يفي  - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعني النهِبي قَاَل: »الشهقييُّ َمْن َشقيَي يفي َبْطني أُمّي
 َبْطنيَها«.

ِحيِح. # ِغيِر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ّي  - 11810 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َعني النهِبي َعُث   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -»َأنه اَّللهَ  -َصلهى اَّلله نَي يُرييُد َأْن خَيُْلَق اخْلَْلَق يـَبـْ حي

َم فـَيَـُقوُل: اَي َربّي َماَذا؟ فـَيَـُقوُل: ُغاَلٌم َأْو َجارييٌَة، َأْو َما َأرَاَد َأْن خَيُْلَق يفي  ، فـَيَـُقوُل: اَي َربّي َشقيٌي َأْم  َمَلًكا فـََيْدُخُل الرهحي مي  الرهحي
 َربّي َجُلُه؟ َما َخاَلئيُقُه؟ فـَيَـُقوُل: َكَذا وََكَذا، فـَيَـُقوُل: اَي َربّي َما ريْزقُُه؟ فـَيَـُقوُل: َكَذا وََكَذا، فـَيَـُقوُل: ايَ َسعييٌد؟ فـَيَـُقوُل: اَي َربّي َما أَ 

.» مي  َما ُخُلُقُه؟ َما َخاَلئيُقُه؟ َفَما ميْن َشْيٍء إياله َوُهَو خُيَْلُق َمَعُه يفي الرهحي
 ]الداراني: إسناده حسن[  اُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرجَ  #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11811 ُ  َصلهى اَّلله حَيََْي ْبَن   -َجله ذيْكُرُه  -»َخَلَق اَّلله
ًنا، َوَخَلَق فيْرَعوْ  هي ُمْؤمي هي َكافيًرا«. زََكريايه يفي َبْطني أُمّي  َن يفي َبْطني أُمّي

ٌد. # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُمْسَتْأَنٌف؟ ْنُه َأْم َشْيٌء َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه ُعَمَر ْبَن اخْلَطهابي قَاَل: »اَي َرُسوَل اَّللهي، َأرَأَْيَت َما نـَْعَمُل َأَشْيٌء ُفريَغ مي  - 11819

                        َلُه«  قَاَل: " َبْل َشْيٌء َقْد ُفريَغ ميْنُه "، قَاَل: َففييَم اْلَعَمُل؟ قَاَل: " ُكلٌّ ُمَيسهٌر ليَما ُخليَق 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َقَلُم َأْو َشْيٌء َنَْتَنيُفُه؟ َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللهي، أَنـَْعَمُل فييَما َجَرْت بيهي اْلَمَقادييُر َوَجفه بيهي الْ  - 11820
َا َجَرْت بيهي اْلَمَقادييُر َوَجفه بيهي اْلَقَلُم "، قَاَل: َففييَم اْلَعَمُل؟ قَاَل: " اْعَمْل، َفُكلٌّ ُمَيسهٌر ليمَ قَاَل: " َبلْ   ا ُخليَق َلُه«.  مبي

، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل ِفي آِخرِِه: َفَقاَل اْلَقْوُم َبْعُضُهمْ  #  ]الداراني: إسناده جيد[    ِلَبْعٍض: َفاْلِجدُّ ِإذاا، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ًئا َقْد فُريغَ  - 11822 ْنُه َأْم َنْسَتْأنيُف اْلَعَملَ َوَعْن ُسَراَقَة ْبني َماليكي ْبني ُجْعُشٍم اْلُمْدجليييّي أَنهُه قَاَل: »اَي َرُسوَل اَّللهي، أَنـَْعَمُل َشيـْ ؟  مي

 ُّ ْنُه "، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َففييَم اْلَعَمُل؟ فـََقاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -قَاَل: " َبْل ليَعَمٍل َقْد ُفريَغ مي " ُكلٌّ ُمَيسهٌر َلُه   َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َعَمُلُه "، قَاَل َرُسوُل اَّللهي    بـَْعَضُه." اْْلَن اجلْيدُّ اْْلَن اجلْيدُّ«، قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه  َصلهى اَّلله

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسله  -َوَعْن ُأَساَمَة ْبني زَْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11831 ْرٍض إياله ُجعيَل َلُه فييَها   َم: َصلهى اَّلله »َما ُجعيَلْت َمنييهُة َعْبٍد ِبَي
 َحاَجٌة«.

َمْت َأَحاِديُث ِفي اْلَجَناِئِز ِفي َدْفِن ُكلِ  َمي ِ  # ِحيِح. َوَقْد َتَقدَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ . ]الداراني: إسناده  ٍت ِفي التُّْرَبِة الَِّتي ُخِلَق ِمْنَهاَرَواُه الطََّبَراِنيُّ
  صحيح إذا كان أبو المليح سمعه من أسامة[

ّي َعْن ُحَذيـَْفَة، َعني  - 11832 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - النهِبي َعَتُه«.  -َصلهى اَّلله ُ ُكله َصانيٍع َوَصنـْ  قَاَل: »َخَلَق اَّلله
ِ َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن اْلُكْرِديِ  وَ  # ِحيِح َغْيَر َأْحَمَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  ُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َد اَّللهي ْبَن َمْسُعوٍد، َوُأيَبه ْبَن َكْعٍب َعني اْلَقَدري، فـََقاَل:  َوَعْن َأيبي اأْلَْسَودي الدَُّؤيليّي »أَنهُه َسَأَل عيْمَراَن ْبَن ُحَصنْيٍ، َوَعبْ  - 11839
؟ فـََقاُلوا: َلْو أَ  ، فـََهْل عيْندَُكْم ميْن عيْلٍم فـَُتَحدّيثُويني َعذهَب َأْهَل   -َعزه َوَجله  -نه اَّللهَ إييّني َقْد َخاَصْمُت َأْهَل اْلَقَدري َحَّته َأْخَرُجويني

، َوَلْو َأْدَخَلُهْم يفي َرمْحَتيهي َكاَنْت َرمْحَُتُه َأْوَسَع ميْن ُذنُوُبييمْ السهَماءي وَ  ، َوَلكينهُه َكَما َقَضى }يـَُعذّيُب َمْن  اأْلَْرضي َعذهَُبُْم َوُهَو َغرْيُ ظَاملٍي
ْثُل ُأُحٍد َذَهًبا تـُْنفيُقُه  [، َفَمْن ُعذّيَب فـَُهَو احْلَقُّ، َوَمْن رُ 21َيَشاُء َويـَْرَحُم َمْن َيَشاُء{ ]العنكبوت:   َم فـَُهَو احْلَقُّ، َوَلْو َكاَن َلَك مي حي

َيبي اأْلَْسوَ  ْلَقَدري َخرْييهي َوَشرّيهي، مثُه قَاَل عيْمَراُن ألي ْعُت َذليَك ميْن  يفي َسبييلي اَّللهي َما قُبيَل ميْنَك َحَّته تـُْؤميَن ابي نَي َحدهثَُه احْلَدييَث: َسَي دي حي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -لي اَّللهي َرُسو  َعُه َمعيي َعْبُد اَّللهي   -َصلهى اَّلله َوُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب َفَسَأهَلَُما أَبُو اأْلَْسَودي، َفَحدهًَثُه   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد   -َوَسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«.  -َعْن َرُسولي اَّللهي   َصلهى اَّلله
 ([ 6/315: تخريج العواصم والقواصم]شعيب: إسناده حسن ) َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجال َهِذِه الطَِّريِق ِثَقاٌت.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْمريو ْبني اْلَعاصي قَاَل: »َخَرَج َرُسوُل اَّللهي  - 11843 َا َهَلَك    -َصلهى اَّلله فـََوَقَف َعَلْيهيْم، فـََقاَل: " إيّنه
َلُكْم بيُسَؤاهلييْم أَْنبيَياَءُهْم َواْختياَلفيهيْم َعَلْيهيْم، َوَلْن  ْلَقَدري َخرْييهي َوَشرّيهي«. َمْن َكاَن قـَبـْ  يـُْؤميَن َأَحٌد َحَّته يـُْؤميَن ابي

، َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 11855 َراُر َهذيهي اأْلُمهةي«. قَاَل: »آخي  -َصلهى اَّلله  ُر اْلَكاَلمي يفي اْلَقَدري شي
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ِحيِح ]َغْيَر ُعَمَر  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَزاَد " »َلِشَراُر ُأمَِّتي ِفي آِخِر الزََّماِن« "، َوِرَجاُل اْلبَ  # ْسَناَدْيِن[ ِرَجاُل الصَّ زَّاِر ]ِفي َأَحِد اْلِْ
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  ِن َأِبي َخِليَفَة َوُهَو ِثَقٌة[.بْ 

َغَضًبا َشدييًدا  َوَعْن َسعييدي ْبني ُجَبرْيٍ قَاَل: »ُكْنُت يفي َحْلَقٍة فييَها اْبُن َعبهاس َفذََكْراَن اْلَقَدَر، فـََغضيَب اْبُن َعبهاٍس  - 11870
ْعُت َرُسوَل اَّللهي َوقَاَل: َلْو َأْعَلُم َأنه يفي اْلَقْومي َأحَ  ُهْم أَلََخْذتُُه، إييّني َسَي نـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ًدا مي ُ نَبييًّا  -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " َما بـََعَث اَّلله

 َقطُّ مثُه قـََبَضُه إياله َجَعَل بـَْعَدُه َفرْتًَة، َوَمََلَ ميْن تيْلَك اْلَفرْتَةي َجَهنهَم«.
ِحيِح َغْيَر َصَدَقَة ْبِن َساِبٍق َوُهَو ِثَقٌة، َوَرَواُه اْلَبزَّ َرَواُه الطََّبَرا  # ]الداراني: إسناده اْلَقَدِريَُّة ".   اُر َوَزاَد " َوُهمُ ِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

 قابل للتحسين[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11873 َئُة جَمُوُس َهذيهي اأْلُمهةي، فَإيْن   َصلهى اَّلله »اْلَقَدرييهُة َواْلُمْرجي

 َمريُضوا َفاَل تـَُعوُدوُهْم، َوإيْن َماُتوا َفاَل َتْشَهُدوُهْم«. 
ِحيِح َغْيَر َهاُروَن ْبِن ُموَسى اْلَفْرِويُّ َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي ا #  ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  ْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 11876 تـُُهْم  -َصلهى اَّلله تهٌة َلَعنـْ ٍّ جُمَاٌب: الزهائيُد يفي كيَتابي اَّللهي، قَاَل: »سي وَُكلُّ َنِبي
ُ، وَ  لُّ ميْن عيرْتِتي َما َحرهَم اَّلله لُّ ليَمَحاريمي اَّللهي، َواْلُمْسَتحي  َتريُك السُّنهةي«.َواْلُمَكذّيُب بيَقَدري اَّللهي، َواْلُمْسَتحي

َحُه اْبُن ِحبَّاَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجالُ  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   ُه ِثَقاٌت، َوَقْد َصحَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11889 َفاني ميْن أُمهيتي اَل يَريَداني َعَليه احْلَْوضي   َصلهى اَّلله نـْ »صي

َئُة«، َواَل َيْدُخاَلني اجلَْ   نهَة: اْلَقَدرييهُة َواْلُمْرجي
ِحيِح َغْيَر َهاُروَن ْبِن ُموَسى اْلَفْرِويِ  َوُهَو ِثَقةٌ  #  ]الداراني: إسناده قابل للتصحيح[  .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

يفي   »قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َواخْلَْيُل ََتْزَُع مينها َأْو تـَْنزيُع؟ فـََقاَل قَائيٌل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأَكاَن َهَذاَوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل:  - 11900
؟ قَاَل: " نـََعْم«.   اْلكيَتابي السهابيقي

ْسَناِد، َوِرَجاُلُه  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَقاَل: ََل ُيْرَوى ِإَلَّ ِبَهَذا اْلِْ
ُْم يـَُقوُلوَن:   -فييَما يـَْعَلُم ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر  -َعْن َعائيَشَة  - 11901 : نيْعَم اْلَقْوُم أُمهُة حُمَمهٍد َلْواَل َأنه »َأنه يـَُهوديايًّ رََأى يفي اْلَمَنامي

ُ َوَشاَء حُمَمهٌد، َفذُكيَر َذليَك  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ليَرُسولي اَّللهي َما َشاَء اَّلله ُ َوَشاَء حُمَمهٌد،   فـََقاَل: " اَل تـَُقوُلوا: -َصلهى اَّلله َما َشاَء اَّلله
ُ َوْحَدُه«.   ُقوُلوا: َما َشاَء اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 11914 ّي قَاَل: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن نـَُعْيمي ْبني مَههاٍر اْلَغطََفايني يـَُقوُل: " »َما ميْن آَدمييٍّ إياله   -َصلهى اَّلله

ْلُبُه َبنْيَ ُأْصبـَُعنْيي ميْن َأَصابيعي الرهمْحَني، إيْن َشاَء َأْن يُزييَغُه َأزَاَغُه، َوإيْن  َشاَء َأْن يُقييَمُه َأقَاَمُه، وَُكله يـَْوٍم اْلمييَزاُن بيَيدي اَّللهي يـَْرَفُع  َوقـَ
 َأقْـَواًما َوَيَضُع آَخرييَن إيىَل يـَْومي اْلقيَياَمةي« ". 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ََسَُرَة ْبني فَاتيٍك اأْلََسدييّي َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 11915 قَاَل: " »اْلمييَزاُن بيَيدي اَّللهي يـَْرَفُع َأقْـَواًما    -َصلهى اَّلله

 اَء َأزَاَغُه، َوإيْن َشاَء َأقَاَمُه« ". َوَيَضُع َأقْـَواًما، َوقـَْلُب اْبني آَدَم َبنْيَ إيْصبـَُعنْيي ميْن َأَصابيعي الرهمْحَني، إيْن شَ 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناد الطبراني منقطع، وورد موصوَل بإسناد صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 11916 ُ َعَلْيهي َوَسله  -َوَعني اْلميْقَدادي ْبني اأْلَْسَودي قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " »َلَقْلُب اْبني آَدَم َأْسرَُع   -َم  َصلهى اَّلله



308 
 

 تـََقلًُّبا ميَن اْلقيْدري إيَذا اْسَتْجَمَعْت َغْلًيا« ". 
 ]الداراني: أحد إسانيد الطبراني صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِثَقاٌت. #

ّي  - 11920 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي بيَعَملي َأْهلي  -َأْو قَاَل: يـَْعَمُل  -قَاَل: " »إينه الرهُجَل لَيَـْعَمُل  -َصلهى اَّلله
                                                                                       عينَي َسَنًة بيَعَملي َأْهلي اجْلَنهةي، مثُه خُيَْتُم َلُه بيَعَملي َأْهلي النهاري« "،                                    النهاري َسْبعينَي َسَنًة، مثُه خُيَْتُم َلُه بيَعَملي َأْهلي اجْلَنهةي، َويـَْعَمُل اْلَعاميُل َسبْ 

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، وَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلُعْرسي ْبني َعميريََة، وََكاَن ميْن َأْصَحابي َرُسولي اَّللهي  - 11921 ْعُت َرُسوَل اَّللهي   -َصلهى اَّلله   -قَاَل: َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َا  يـَُقوُل: " »إينه اْلَعْبَد لَيَـْعَمُل اْلرُبَْهَة بيَعَملي َأْهلي النهاري، مثُه تـَْعريُض َلُه اجْلَادهُة ميْن َجَوادّي اجلَْ  -َصلهى اَّلله نهةي فـَيَـْعَمُل ُبي
َها، َوَذليَك ليَما ُكتيَب َلُه، َوإينه الرهُجَل لَيَـْعَمُل بيَعَملي َأْهلي اجْلَنه  ةي اْلرُبَْهَة ميْن َدْهريهي، مثُه تـَْعريُض َلُه اجْلَادهُة ميْن َجَوادّي  َحَّته مَيُوَت َعَليـْ

َها، َوَذليَك ليَما ُكتيَب َلُه« "،                                     َا َحَّته مَيُوَت َعَليـْ                      َأْهلي النهاري فـَيَـْعَمُل ُبي
ِغيِر، َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُهْم ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبرَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[   اِنيُّ ِفي الصَّ

، قَاَل: " ُهَو ميْن  - 11926 َأْهلي النهاري "، قـُْلَنا: اَي َوَعْن َأْكَثَم ْبني َأيبي اجْلَْوني قَاَل »قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللهي، ُفاَلٌن جَيْريي يفي اْلقيَتالي
فَأَْيَن ََنُْن؟ قَاَل: " َذليَك إيْخَباُت النّيَفاقي َوُهَو يفي النهاري "،   َرُسوَل اَّللهي، إيَذا َكاَن ُفاَلٌن يفي عيَباَدتيهي َواْجتيَهاديهي َولينيي َجانيبيهي يفي النهاري، 

َراحُ  ٌل إياله َوَثَب َعَلْيهي َفَكثـَُر جي ، َكاَن اَل مَيُرُّ بيهي فَاريٌس َواَل رَاجي ه قَاَل: ُكنها نـََتَحفهُظ يفي اْلقيَتالي َنا النهِبي ُ َعَلْيهي  -ُه، فَأَتـَيـْ َوَسلهَم  َصلهى اَّلله
َفُه فـََوَضَعُه َبنْيَ َثْديـَْيهي مثُه اتهَكأَ فـَُقْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللهي، اْسُتْشهيَد ُفاَلٌن، قَاَل: " ُهَو يفي النهاري "، فـََلمها اْشَتده بيهي َأمَلُ اجلْيَراحي أَ  - َخَذ َسيـْ

ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َعَلْيهي َحَّته َخَرَج ميْن َظْهريهي، فَأَتـَْيُت النهِبي َصلهى  -فـَُقْلُت: َأْشَهُد أَنهَك َرُسوُل اَّللهي. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: ْعَمُل بيَعَملي َأْهلي النهاري َوإينهُه ميْن َأْهلي  " إينه الرهُجَل لَيَـْعَمُل بيَعَملي َأْهلي اجْلَنهةي َوإينهُه َلميْن َأْهلي النهاري، َوإينه الرهُجَل لَيَـ   اَّلله

َا« ". هي فـَُيْخَتُم َلُه ُبي ْقَوُة َوالسهَعاَدُة عيْنَد ُخُروجي نـََفسي  اجْلَنهةي ُتْدريُكُه الشّي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح لغيره[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي وَ  - 11932 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: َسَي ُ بيَعْبٍد َخرْيًا َطههَرُه قـَْبَل   -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " »إيَذا َأرَاَد اَّلله
ُه َحَّته يـَْقبيَضُه َعَلْيهي« ". َمْوتيهي "، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َوَما َطُهوُر اْلَعْبدي؟ قَاَل: " َعَمٌل َصاليٌح   يـُْلهيُمُه إيايه

َرُه "، َوِفي ِإْحَدى ُطُرِقِه َبِقيَُّة ْبُن  # َماِع، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلَها ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن ُطُرٍق َوِفي َبْعِضَها " َعَسَلُه " َبَدَل " َطهَّ  اْلَوِليِد، َوَقْد َصرََّح ِبالسَّ
 ([ 306باني: صحيح )صحيح الجامع: ]اْلل

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11933 ُ بيَعْبٍد َخرْيًا َغَسَلُه "، قييَل: اَي َرُسوَل   َصلهى اَّلله " »إيَذا َأرَاَد اَّلله
 اليٍح قـَْبَل َمْوتيهي فـَيَـْقبيُضُه َعَلْيهي« "،  اَّللهي، وََكْيَف َغَسَلُه؟ قَاَل: " يـَُوفّيُقُه ليَعَمٍل صَ 

ِحيِح َغْيَر ُيوُنَس ْبِن ُعْثَماَن َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، والحديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسله  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 11945  يفي بـَْعضي َمغَازييهي، َفَسأََلُه رَُجٌل فـََقاَل: اَي   -َم َصلهى اَّلله

هينَي؟ قَاَل: َفَسَكَت َعْنُه َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي، َما تـَُقوُل يفي الاله فـََلْم يـَُرده َعَلْيهي َكليَمًة، فـََلمها فـَرََغ   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى -َرُسوُل اَّللهي  ، فـََناَدى ُمَنادييهي: " أَْيَن   -اَّلله أْلَْرضي ميْن َغْزويهي َوطَاَف فَإيَذا ُهَو بيُغاَلٍم َقْد َوَقَع َوُهَو يـَْعَبُث ابي

هينَي؟ "، فََأقْـَبَل الرهُجُل إيىَل َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي  -السهائيُل َعني الاله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـَنَـَهى َرُسوُل اَّللهي  -َوَسلهَم َصلهى اَّلله   -َصلهى اَّلله
هينَي« ".  َا َكانُوا َعاميلينَي َهَذا ميَن الاله ُ َأْعَلُم مبي ، مثُه قَاَل: " اَّلله  َعْن قـَْتلي اأْلَْطَفالي
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ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، وَ  # ]الداراني: إسناده   ِفيِه ِهََلُل ْبُن َخبَّاٍب َوُهَو ِثَقٌة َوِفيِه ِخََلٌف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
 صحيح[ 

ه  - 11952 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله  يفي اجْلَنهةي َوالشههييُد يفي  ُسئيَل: َمْن يفي اجْلَنهةي؟ قَاَل: " »النهِبي
 اجْلَنهةي َواْلَمْوُلوُد يفي اجْلَنهةي َواْلَمْوُءَدُة يفي اجْلَنهةي« ". 

ِد ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َماِلٍج َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11954 هينَي ميْن ُذرّييهةي اْلَبَشري   َصلهى اَّلله " »َسأَْلُت َريبّي َعني الاله

َُبُْم فََأْعطَانييهيْم« ".   َأْن اَل يـَُعذّي
ِل َوُهوَ  # ْحَمِن ْبِن اْلُمَتَوكِ  ِحيِح َغْيَر َعْبِد الرَّ يَِّة  َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِمْن ُطُرٍق، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ ِهيَن ِمْن ُذرِ  َ الَلَّ  ِثَقٌة، َوَلْفُظَها " »َسَأْلُت َّللاَّ

َم َحِديٌث ِفي  ِهيَن ِفي َباِب اْْلَْطَفاِل.اْلَبَشِر َفَأْعَطاِنيِهْم« ". َوَقْد َتَقدَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[   َتْفِسيِر الَلَّ
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بي َرُسولي اَّللهي  - 11957 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن عيْصَمَة ْبني قـَْيٍس السَُّلمييّي َصاحي ّي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي   -]َعني النهِبي َصلهى اَّلله
؟ قَاَل: " تيْلَك َأْعَظُم َوأَ  -َوَسلهَم[  َنُة اْلَمْغريبي ، قييَل َلُه: َفَكْيَف فيتـْ َنةي اْلَمْشريقي  ْعَظُم« ".»أَنهُه َكاَن يـَتَـَعوهُذ ميْن فيتـْ

# .  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َنةي اْلَمْغريبي َويفي ريَوايٍَة عيْنَدُه أَْيًضا: »أَنهُه َكاَن  - 11958 اَلتيهي ميْن فيتـْ  «. يـَتَـَعوهُذ يفي صي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 11961 يـَْومي  يـَُقوُل: " »اللهُهمه إييّني َأُعوُذ بيَك ميْن  -َصلهى اَّلله

بي السهْوءي، َوميْن َجاري السهْوءي يفي َداري الْ  َلةي السهْوءي، َوميْن َساَعةي السهْوءي، َوميْن َصاحي  ُمَقاَمةي« ".السهْوءي، َوميْن لَيـْ
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده قوي[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني ا - 11967 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -لنهِبي اَلٍل فََأْعطَايني َثاَلًًث   -َصلهى اَّلله ُمهيتي َأْرَبَع خي قَاَل: " »َسأَْلُت َريبّي ألي
َدًة فََأْعطَانييَها، َوَسأَْلُتُه َأْن اَل ُيَسلّي  َدًة. َسأَْلُتُه َأْن اَل َتْكُفَر أُمهيتي َصْفَقًة َواحي ْيهيْم َعُدوًّا ميْن َغرْييهيْم فََأْعطَانييَها، َط َعلَ َوَمنَـَعني َواحي

َلُهْم فََأْعطَانييَها، َوَسأَْلُتُه َأْن اَل جَيَْعَل ِبَْ  َا َعذهَب بيهي اأْلَُمَم قـَبـْ َُبُْم مبي نَـُهْم َفَمنَـَعنييَها« ". َوَسأَْلُتُه َأْن اَل يـَُعذّي  َسُهْم بـَيـْ

 الداراني: إسناده حسن[ ]“. ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " َسَأْلُت َربِ ي َثََلثاا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسطِ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسعييدي ْبني زَْيٍد َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 11979 َيُكوُن فييَها َوَيُكوُن ". قَاَل: " »َسَيُكوُن بـَْعديي فينَتٌ  -َصلهى اَّلله

َْسبي َأْصَحايبي اْلَقْتُل« "   فـَُقْلَنا: إيْن َأْدرَْكَنا َذليَك َهَلْكَنا. قَاَل: " حبي
 ]الداراني: إسناده حسن[  #

 َويفي ريَوايٍَة " »َيْذَهُب النهاُس فييَها َأْسرََع َذَهاٍب« ". - 11980
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِثَقاٌت. َوَرَواُه اْلَبزَّاُر َكَذِلَك. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني يَزييَد اخْلَْطمييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 11984  : " »َعَذاُب أُمهيتي يفي ُدنـَْياَها« ". -َصلهى اَّلله
ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده قوي[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

َفَجَلْسُت إيىَل رَُجٍل ميْن َوَعْن َأيبي بـُْرَدَة قَاَل: َخَرْجُت ميْن عيْندي ُعبَـْيدي اَّللهي ْبني زياَيٍد، فـََرأَيـُْتُه يـَُعاَقُب ُعُقوبًَة َشدييَدًة،  - 11987
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْصَحابي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -فـََقاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -َصله اَّلله «. -ى اَّلله لسهْيفي  : »ُعُقوبَُة َهذيهي اأْلُمهةي ابي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 ْبُن يَزييَد: َما يُْدرييَك؟ َوَعْن َأيبي بـُْرَدَة قَاَل: »َجَعَلْت رُُءوُس َهذيهي اخْلََواريجي جتَييُء فََأُقوُل إيىَل النهاري، فـََقاَل يلي َعْبُد اَّللهي  - 11988

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َسَي ُ َعَذاَب هَ  -َصلهى اَّلله  ذيهي اأْلُمهةي يفي ُدنـَْياُهْم«.يـَُقوُل: " َجَعَل اَّلله

حِ  # ِغيِر ِباْخِتَصاٍر َواْْلَْوَسِط َكَذِلَك، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: حديث صحيح[  يِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوالصَّ
ّي  - 12017 َم   -َحيٍّ ميْن ُمَراٍد  -»َعْن َأيبي ثـَْوٍر احْلُدهايني دي اْلُكوَفةي َأايه قَاَل: َدفـَْعُت إيىَل ُحَذيـَْفَة، َوَأيبي َمْسُعوٍد َومُهَا يفي َمْسجي

َها اجْلََرَعةي، َحْيُث َصَنَع النهاُس بيَسعييدي ْبني اْلَعاصي َما َصنَـُعوا، َوأَبُو َمْسُعوٍد يـَُعلّيُم النه  اَس َويـَُقوُل: َواَّللهي َما َأَرى َأْن تـَْرَتده َعَلى َعقيبَـيـْ
َْجَمةٌ  َها، َواَل َيُكوُن فييَها حمي ًئا إياله  َحَّته َيُكوَن فييَها ديَماٌء. فـََقاَل ُحَذيـَْفُة: َواَّللهي َلرَتَْتدهنه َعَلى َعقيبَـيـْ  ميْن َدٍم، َواَل َأْعَلُم اْليَـْوَم فييَها َشيـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ليْمُتُه َوحُمَمهٌد عَ   َحيٌّ«.  -َصلهى اَّلله
دي، َوأَبُ  - 12018 ّي قَاَل »َدفـَْعُت إيىَل ُحَذيـَْفَة، َوَأيبي َمْسُعوٍد يفي اْلَمْسجي و َمْسُعوٍد يـَُقوُل: َواَّللهي َما َويفي ريَوايٍَة: َعْن َأيبي ثـَْوٍر احْلُدهايني

َا َسرتَْ ُكْنُت َأَرى َأْن تَـ  َْجَمٌة ميْن َدٍم. فـََقاَل ُحَذيـَْفُة: َلكيْن َقْد َعليْمُت َأنه َها َومَلْ يـُْهَراَق فييَها حمي َها َوإينهُه ْرَتده َعَلى َعقيبَـيـْ َتدُّ َعَلى َعقيبَـيـْ
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ي َكافيًرا ًنا َومُيْسي َْجَمٌة ميْن َدٍم، إينه الرهُجَل لَُيْصبيُح ُمْؤمي ْلُبُه فـَتَـْعُلوُه اْسُتُه،  يـُْهَراُق فييَها حمي ي ُمْؤميًنا َوُيْصبيُح َكافيًرا، فـَيَـْنُكُس قـَ ، َومُيْسي
ثـََنا َرُسولُ  ُ َغًدا. فـََقاَل أَبُو َمْسُعوٍد: َصَدْقَت، َهَكَذا َحده ُلُه اَّلله َنةي اْليَـْوَم َويـَْقتـُ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي   يـَُقاتيُل يفي اْلفيتـْ يفي   -َصلهى اَّلله

َنةي«.   اْلفيتـْ
ِحيِح َغْيَر َأِبي َثْوٍر َوُهَو ِثَقةٌ  # َواَيِة ِرَجاُل الصَّ ، َوِرَجاُل َهِذِه الرِ   ]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه[  .َرَواُه َوالَِّذي َقْبَلُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12026 َبُة اجْلََملي  -َصلهى اَّلله ْعريي، أَيـهُتُكنه َصاحي لينيَسائيهي: " »لَْيَت شي
لَ  َبُحَها كياَلُب َحْوَأٍب، يـُْقَتُل َعْن ميَيينيَها َوَعْن َيَساريَها قـَتـْ ، خَتُْرُج فـَيَـنـْ  ى َكثيرٌي، مثُه تـَْنُجو بـَْعَدَما َكاَدْت« ". اأْلَْدَببي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  -يـَْعني اخْلُْدرييه  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد  - 12027 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »ُكنها عيْنَد بـَْيتي النهِبي نـََفٍر ميَن  يفي  -َصلهى اَّلله

َيارُُكُم اْلُموفُ  رييَن َواأْلَْنَصاري، فـََقاَل: " َأاَل ُأْخربيُُكْم ِبييَياريُكْم؟ ". قَاُلوا: بـََلى. قَاَل: " خي وَن اْلُمطييُبوَن، إينه اَّللهَ حيُيبُّ احْلَفيّي  اْلُمَهاجي
 احْلَقُّ َمَع َذا احْلَقُّ َمَع َذا« ". التهقييه "، قَاَل: َوَمره َعلييُّ ْبُن َأيبي طَاليٍب، فـََقاَل: " 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
هي رَُجَلنْيي، - 12048 فّينَي، َوَقْد وَكهْلَنا بيَفَرسي ا َكاَنْت ميَن  َفَكاَنْت إيذَ  َوَعْن َأيبي َعْبدي الرهمْحَني السَُّلمييّي قَاَل: َشهيْداَن َمَع َعلييٍّ صي

َفُه دَ  َنا َوَقْد َخضهَب َسيـْ ُع إيلَيـْ ، اْعُذُرويني  الرهُجلي َغْفَلٌة َغَمَز َعلييٌّ فـََرَسُه فَإيَذا ُهَو يفي َعْسَكري اْلَقْومي َفرَيْجي ًما َويـَُقوُل: اَي َأْصَحايبي
. َفُكنها إيَذا تـََواَدْعَنا َدَخَل َهُؤاَلءي يفي َعْسَكري  َْصَحابي حُمَمهٍد اْعُذُرويني ٍر َعَلًما ألي ُ َعَلْيهي   -َهُؤاَلءي، َفَكاَن َعمهاُر ْبُن اَيسي َصلهى اَّلله

فّينَي إياله تَبيَعُه َأْصَحاُب حُمَمهٍد  -َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَل َيْسُلُك َعمهاٌر َوادياًي ميْن َأْودييَةي صي مي ْبني   -َصلهى اَّلله َنا إيىَل َهاشي فَانـْتَـَهيـْ
ُم َأَعوَ  َبَة ْبني َأيبي َوقهاٍص، َوَقْد رََكَز الرهايََة، فـََقاَل: َما َلَك اَي َهاشي ٌم   رًاُعتـْ ًنا؟ اَل َخرْيَ يفي َأْعَوَر اَل يـَْغَشى النهاَس. فـَنَـزََع َهاشي َوُجبـْ

 الرهايََة َوُهَو يـَُقوُل: َأْعَوُر يـَْبغيي َأْهَلُه حَمَالًّ 
 .  َقْد َعاََلَ احْلََياَة َحَّته َماله ... اَل بُده َأْن يَفيله َأْو يـَُفاله

ْزبيهي يفي الرهفييقي اأْلَْعَلىفـََقاَل َلُه َعمهاٌر: َأْقبيْل، فَإي  . َفَما رََجَعا َحَّته قُتياَل. نه اجْلَنهَة حَتَْت اأْلَاَبريَقةي، َوَقْد تـََزيهَن احْلُوُر اْلعينُي َمَع حُمَمهٍد َوحي
ريُوَن: ُمَعاوييَُة، َوأَبُو اأْلَْعَوري وَُكنها إيَذا تـََواَدْعَنا َدَخَل َهُؤاَلءي يفي َعْسَكري َهُؤاَلءي َوَهُؤاَلءي يفي َعْسَكري َهُؤاَل  ءي، فـََنَظْرُت فَإيَذا َأْربـََعٌة َيسي

ي: إيْن َأَخْذُت َعْن ميَييني اثـَْننْيي مَلْ َأَْسَْع كَ  ُنُه، فـَُقْلُت يفي نـَْفسي ، َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاصي َوابـْ ي َأْن َأْضريَب  السَُّلمييُّ اَلَمُهْم، فَاْخرَتُْت لينَـْفسي
نَـُهْم، فـََفَعْلُت، َفَجَعْلُت اثـَْننْيي َعْن ميَييني َواثـَْننْيي َعْن َيَساريي، َفَجَعْلُت ُأْصغيي بيسَ فـَرَ  ي فَأُفـَرّيَق بـَيـْ ْمعيي َأْحَيااًن إيىَل ُمَعاوييََة َوإيىَل  سي

، َوإيىَل َعْبدي اَّللهي ْبني  ، َقْد قـَتَـْلَنا   َأيبي اأْلَْعَوري، َوَأْحَيااًن إيىَل َعْمريو ْبني اْلَعاصي َبييهي: اَي أََبتي َعْمٍرو، َفَسميْعُت َعْبَد اَّللهي ْبَن َعْمٍرو يـَُقوُل ألي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َهَذا الرهُجَل، َوَقْد قَاَل فييهي َرُسوُل اَّللهي  ٍر، َأَما َسَي  -َصلهى اَّلله ْعَت  َما قَاَل. قَاَل: َوَأيُّ رَُجٍل؟ قَاَل: َعمهاُر ْبُن اَيسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي  ُقُل لَبيَنًة لَبيَنًة، َوَعمهاٌر حَيْميُل لَبينَـَتنْيي لَبينَـَتنْيي، َوأَنْ  -َصلهى اَّلله دي، َوََنُْن نـَنـْ َت  يـَُقوُل يـَْوَم بيَناءي اْلَمْسجي
أَْنَت ميْن َأْهلي اجْلَنهةي« ". فـََقاَل ُمَعاوييَُة: اْسُكْت، فـََواَّللهي َما تـََزاُل َتْدَحُض يفي  تـَْرَحُض: " »َأَما إينهُه َستَـْقتـُُلَك اْلفيَئُة اْلَباغيَيُة، وَ 

َنا. قَاَل: فـَتَـَناَدْوا يفي عَ  َا قـَتَـَلُه َمْن َجاُءوا بيهي فَأَْلَقْوُه َبنْيَ ريَماحي َا بـَْوليَك، َأََنُْن قـَتَـْلَناُه، إيّنه  قـََتَل َعمهارًا َمْن َجاَء بيهي.  ْسَكري ُمَعاوييََة: إيّنه
، َواْلَبزَّاُر ِبَقْوِلِه: " َتْقتُ  # ، َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر، َوَأُبو َيْعَلى ِبَنْحِو الطََّبَراِنيِ  ِ ْبِن َعْمٍرو َوْحَدُه،  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ُل »َعمَّاراا اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة« " َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ]الداراني: رواية أحمد والطبراني صحيحة[ َأْحَمَد، َوَأِبي َيْعَلى ِثَقاٌت.َوِرَجاُل 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 12074 َسيّيٌد،   -يـَْعني احلََْسَن  -: " »إينه اْبني َهَذا -َصلهى اَّلله
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 ُ  بيهي َبنْيَ فيئَـَتنْيي ميَن اْلُمْسليمينَي« ".  -َعزه َوَجله   -َولَُيْصليَحنه اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناد صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُم احْلَرهةي، َوَغرْيُ َذليَك. َويَزييُد ْبُن ُمَعاوييََة، َواْستيْخاَلُف أَبييهي َلُه، وَ   َأايه
ريييَن قَاَل: َلمها َأرَاَد ُمَعاوييَُة َأْن َيْسَتْخليَف يَزييَد بـََعَث إيىَل َعاميلي اْلَمدييَنةي أَ  - 12078 ْن َأْوفيْد إييَله َمْن َتَشاُء.  َعْن حُمَمهدي ْبني سي

ُب ُمَعاوييََة َيْسَتْأذيُن فـََقاَل: َهَذا َعْمُرو ْبُن َحْزٍم َقْد َجاَء  قَاَل: فـََوَفَد إيلَْيهي َعْمُرو ْبُن َحْزٍم اأْلَ  ْنَصارييُّ، فَاْسَتْأَذَن، َفَجاَء َحاجي
 َصاديقًا فـَْلَيْكُتْب َما  يَُة: إيْن ُكْنتَ َيْسَتْأذيُن. فـََقاَل: َما َحاَجتـُُهْم إييَله؟ قَاَل: اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينَي، َجاَء َيْطُلُب َمْعُروَفَك. فـََقاَل ُمَعاوي 

ْئَت. فَـ  ُب فـََقاَل: َما َحاَجُتَك؟ اْكُتْب َما شي يُء إيىَل  َشاَء، فَُأْعطييهي َما َشاَء َواَل َأرَاُه. قَاَل: َفَخَرَج إيلَْيهي احْلَاجي َقاَل: ُسْبَحاَن اَّللهي، َأجي
بُّ َأْن  : عيْدُه يـَْوَم َكَذا وََكَذا إيَذا َصلهى اْلَغَداَة  اَببي َأميريي اْلُمْؤمينينَي فَُأْحَجُب َعْنُه؟! ُأحي بي أَْلَقاُه فَُأَكلّيَمُه. فـََقاَل ُمَعاوييَُة ليْلَحاجي

ْئ. قَاَل: فـََلمها َصلهى ُمَعاوييَُة اْلَغَداَة َأَمَر بيَسرييٍر ]َفُجعيَل[ يفي إييَواٍن َلُه، مثُه َأْخَرَج النه  َوى  اَس َعْنُه، فـََلْم يَ فـَْلَيجي ُكْن عيْنَدُه َأَحٌد سي
يّي  َع ليَعْمٍرو. َفَجاَء َعْمٌرو فَاْسَتْأَذَن، فََأذيَن َلُه، َفَسلهَم َعَلْيهي، مثُه َجَلَس َعَلى اْلُكْرسي يٍّ ُوضي . فـََقاَل َلُه ُمَعاوييَُة: َحاَجَتَك؟ قَاَل:  ُكْرسي

َط احلََْسبي يفي قـَُرْيٍش َغنييًّا َعني اْلُمْلكي َغنييًّا إياله َعْن ُكلّي َخرْيٍ،   َفَحميَد اَّللهَ َوأَْثََن َعَلْيهي مثُه قَاَل: لََعْمريي َلَقْد َأْصَبَح اْبُن ُمَعاوييََة َواسي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوإييّني َسَي َها ]َكْيَف َصَنَع  يـَُقوُل " »إينه اَّللهَ مَلْ َيْسرَتْعي َعْبًدا رَعييهًة  -َصلهى اَّلله إياله َوُهَو َسائيُلُه َعنـْ

 فييَها« ". 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم فييَمْن َتْسَتْخليُف َعلَ  َها[ قَاَل: فََأَخَذ ُمَعاوييََة رَبـُْوُة َوَأَخَذ يـَتَـنَـفهُس  َوإييّني ُأذَكّيُرَك اَّللهَ اَي ُمَعاوييََة يفي أُمهةي حُمَمهٍد َصلهى اَّلله يـْ

ٌح، قـُْلَت اةي قـُرٍّ، َوَجَعَل مَيَْسُح اْلَعَرَق َعْن َوْجهيهي َثاَلًًث، مثُه َأفَاَق َفَحميَد اَّللهَ َوأَْثََن َعَلْيهي، مثُه قَالَ يفي َغدَ  : َأمها بـَْعُد، فَإينهَك اْمُرٌؤ اَنصي
ْم، َواْبني َأَحقُّ ميْن أَبـَْنائيهيْم، َحاَجَتَك؟ قَاَل: َما يلي َحاَجٌة. قَاَل: مثُه قَاَل َلُه  بيَرْأييَك اَبليَغ َما بـََلَغ، َوإينهُه مَلْ يـَْبَق إياله اْبني َوأَبـَْناُؤهُ 

ْئَت إياله ليَكليَماتٍ  َنا ميَن اْلَمدييَنةي َنْضريُب َأْكَباَدَها ميْن َأْجلي َكليَماٍت. قَاَل: َما جي ئـْ َا جي َوَ َأُخوُه: إيّنه ائيزيهيْم. قَاَل:  . قَاَل: فََأَمَر هَلُْم ِبي
ثْـُلُه.   َوَخَرَج ليَعْمٍرو مي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات غير أنه منقطع[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
قَاَل: َصَلَب احْلَجهاُج اْبَن الزَُّبرْيي َعَلى َعَقَبةي اْلَمدييَنةي ليرُييَي َذليَك قـَُرْيًشا،   َوَعْن َأيبي نـَْوَفلي ْبني َأيبي َعْقَرٍب اْلَعْرجنَييّي  - 12086

  -ُم َعَلْيَك َأاَب َخبييٍب  َقَف َعَلْيهي فـََقاَل: السهاَل فـََلمها َأْن تـََفرهُقوا َجَعُلوا مَيُرُّوَن َفاَل يَقيُفوَن َعَلْيهي، َحَّته َمره َعَلْيهي َعْبُد اَّللهي ْبُن ُعَمَر فـَوَ 
ُتَك َعْن َذا   -َلَقْد قَاهَلَا َثاَلَث َمرهاٍت   َم. فـَبَـَلَغ احْلَجهاَج  -قَاهَلَا َثاَلَث َمرهاٍت   -َلَقْد ُكْنُت َنَيـْ ُل الرهحي َلَقْد ُكْنَت َصوهاًما قـَوهاًما، َتصي

َزَلُه، فـََرَمى بيهي يفي قـُُبوري اْليَـُهودي، َوبـََعَث إيىَل َأَْسَاَء بيْنتي َأيبي َبْكٍر َأْن َتَْتيَيُه، َوَقْد   َمْوقيُف َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر، فـَبَـَعَث إيلَْيهي، فَاْستَـنـْ
. قَالَ  يئينه َأْو أَلَبـَْعَثنه إيلَْيكي َمْن َيْسَحُبكي بيُقُرونيكي َها: لََتجي َل إييَله   ْت: اَل َذَهَب َبَصُرَها، فَأََبْت. فََأْرَسَل إيلَيـْ َواَّللهي، اَل آتييَك َحَّته تـُْرسي

. فََأَتُه َرُسولُُه فََأْخرَبَُه، فـََقاَل َلُه: اَي ُغاَلُم، اَنويْلني َسْبيَته، فـََناَوَلُه نَـ  ْعَلْيهي، فـََقاَم َوُهَو يـَتهقيُد َحَّته َأَتَها، فـََقاَل:  َمْن َيْسَحُبني بيُقُرويني
َرَتَك، َوَأمها َما كُ َكْيَف رَأَْيتي اَّللهَ  َياُه، َوَأْفَسَد َعَلْيَك آخي ُُه بيَذاتي   َصَنَع بيَعُدوّي اَّللهي؟ قَاَلْت: رَأَيـُْتَك َأْفَسْدَت َعَلْيهي ُدنـْ ْنَت تـَُعريّي

، نيطَاٌق ُأَغطّيي بيهي طََعاَم َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -النّيطَاَقنْيي، َأَجْل، َلَقْد َكاَن يلي نيطَاقَاني ، َونيطَاٌق آَخُر اَل   -ى اَّلله ميَن النهْملي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ْنُه، َوَقْد َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -بُده ليلنّيَساءي مي يـَُقوُل: " »إينه يفي ثَقييٍف ُمبيريًا وََكذهااًب« ". فََأمها اْلَكذهاُب فـََقْد   -َصلهى اَّلله

 ، َوَأمها اْلُمبيرُي فَأَْنَت َذاَك. قَاَل: َفَخَرَج. رَأَيـَْناهُ 
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ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن ثـَْواَبَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12094  " »وَُكلُّ َما ُتوَعُدوَن يفي مياَئةي َسَنٍة« ".  َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12105 رْبٍ    َصلهى اَّلله رْبًا بيشي َلُكْم شي " »َلرَتَْكَُبه ُسَنَن َمْن َكاَن قـَبـْ

 َعْلُتْم« ". ا بيَباٍع، َحَّته َلْو َأنه َأَحَدُهْم َدَخَل ُجْحَر َضبٍّ َلَدَخْلُتْم، َوَحَّته َلْو َأنه َأَحَدُهْم َجاَمَع أُمهُه َلفَ َوذيرَاًعا بيذيرَاٍع َواَبعً 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي  َوَعني اْلُمْستَـْوريدي ْبني َشدهاٍد َأنه  - 12107 ًئا ميْن ُسَنني   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »اَل َترْتُُك َهذيهي اأْلُمهُة َشيـْ
 اأْلَوهلينَي َحَّته ََتْتيَيُه« ". 

 ([ 7219]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  - 12119 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُدرهَة ابـَْنةي َأيبي هَلٍَب قَاَلْت: »قَاَم رَُجٌل إيىَل النهِبي ْنرَبي فـََقاَل:   -َصلهى اَّلله اَي َرُسوَل َوُهَو َعَلى اْلمي

ْلَمْعُروفي َوَأْنَاُهْم  « ". اَّللهي، َأيُّ النهاسي َخرْيٌ؟ قَاَل: " َخرْيُ النهاسي َأقْـَرُؤُهْم َوأَتْـَقاُهْم َوآَمُرُهْم ابي مي  َعني اْلُمْنَكري َوَأْوَصُلُهْم ليلرهحي
ّي    ، َوزَاَد: قَاَلْت:َرَواُه َأْحَمُد َوَهَذا َلَفَظُه َوالطََّبَراِنيُّ  # يَء بيَرُجٍل إيىَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُكْنُت عيْنَد َعائيَشَة، َفجي َكأَنهُه اَنَداُه   -َصلهى اَّلله

َذ فـََقاَل: ايَ  ْنرَبي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأيُّ النهاسي َخرْيٌ؟ قَاَلْت: فَأََتى الرهُجُل فَُأخي ، لَْيَس يلي َذْنٌب َأَمَريني   َرُسوَل اَّللهي َوُهَو َعَلى اْلمي
. ُفاَلٌن، َواْلَباقيي بيَنْحويهي.   بإسناد حسن[  6/432]الداراني: في المسند   َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت، َوِفي َبْعِضِهْم َكََلٌم ََل َيُضرُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َجابيٍر َوَأيبي أَيُّوَب اأْلَْنَصارييّي قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12138 " »َما ميني اْمريٍئ خَيُْذُل ُمْسليًما   َصلهى اَّلله
تَـَهُك فييهي ميْن ُحْرَمتيهي إياله َخَذَلُه اَّللهُ  هي َويـُنـْ تَـَقُص فييهي ميْن عيْرضي يفي َمْوطيٍن حيُيبُّ فييهي ُنْصَرَتُه. َوَما ميني اْمريٍئ يـَْنُصُر   يفي َمْوطيٍن يـُنـْ

ُ يفي َمْوطينٍ  تَـَهُك فييهي ميْن ُحْرَمتيهي إياله َنَصَرُه اَّلله هي َويـُنـْ تَـَقُص فييهي ميْن عيْرضي حيُيبُّ فييهي ُنْصَرَتُه« ". قـُْلُت: َحدييُث   ُمْسليًما يفي َمْوطيٍن يـُنـْ
 َرَواُه أَبُو َداُوَد. َجابيٍر َوْحَدُه 

 ([ 5690]اْللباني: حسن )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 12139 ْلَغْيبي َوُهَو َيْسَتطييُع  -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َمْن َنَصَر َأَخاُه ابي

َرةي« ".  نـَْيا َواْْلخي ُ يفي الدُّ  َنْصَرُه َنَصَرُه اَّلله
ِحيِح،َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَأَساِنيَد، َوَأَحُدَها َمْوُقوٌف َعَلى ِعْمَراَن، َوَأَحُد َأَساِنيِد اْلَمْرُفوِع ِرَجاُلُه ِرَجاُل ا # . لصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعني اْلُعْرسي ْبني َعميريََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12143 " »إينه اَّللهَ اَل يـَُعذّيُب اْلَعامهَة بيَعَملي اخْلَاصهةي   َصلهى اَّلله
ُ يفي َهاَلكي اْلَعامهةي َواخْلَاصه َحَّته تـَْعَمَل اخْلَاصهُة بيَعمَ  نَي َيََْذُن اَّلله ُُه، َفَذاَك حي َُه َواَل تـََغريُّ  ةي« ". ٍل تـَْقديُر اْلَعامهُة َأْن تـَُغريّي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - زََمني َرُسولي اَّللهي َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »ذُكيَر يفي  - 12148 ، فـََقاَل    -َصلهى اَّلله َخْسٌف قيَبَل اْلَمْشريقي

ْرٍض فييَها اْلُمْسليُموَن؟ فـََقاَل: " نـََعْم، إيَذا َكاَن َأْكثـَُر َأْهليَها اخلَْ   َبَث« ". رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللهي، خُيَْسُف ِبَي
ِحيِح. # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أُمّي َحبييَبَة قَاَلْت: َدَخَل َعَليه َرُسوُل اَّللهي  - 12149 ُعوَن، َوُهَو يـَُقوُل: »إيانه َّلليهي َوإيانه  -َصلهى اَّلله  إيلَْيهي رَاجي
ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأَنْليُك َوفييَنا  َوْيٌل ليْلَعَربي ميْن َشرٍّ َقدي اْقرَتََب، فُتيَح ميْن َرْدمي َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج ميْثُل َهذيهي " َوَحلهَق تيْسعينَي. قُـ 
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ُوَن؟ قَاَل: " نـََعْم، إيَذا َكثـَُر اخْلََبُث« ".   الصهاحلي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12150 نَـُهْم، َواَل   َصلهى اَّلله " »َما نـََقَض قـَْوٌم اْلَعْهَد إياله َكاَن اْلَقْتُل بـَيـْ
ُ َعَلْيهيُم اْلَمْوَت، َواَل َمَنَع قـَْوٌم َقطُّ الزهَكاَة إياله  َشٌة يفي قـَْوٍم َقطُّ إياله َسلهَط اَّلله ُهُم اْلَقْطَر« ". َظَهَرْت فَاحي ُ َعنـْ  َحَبَس اَّلله

ِحيِح َغْيَر َرَجاِء ْبِن ُمَحمٍَّد َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّارُ  #  ([ 107]اْللباني: صحيح على شرط مسلم )السلسلة الصحيحة:  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 12153 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُموَسى َعني النهِبي َلُكْم مينْ  -َصلهى اَّلله َبني إيْسَرائييَل إيَذا َعميَل   قَاَل: " »إينهُه َمْن َكاَن قـَبـْ

، فـََلمها  فييهيُم اْلَعاميُل اخْلَطييَئَة فـَنَـَهاُه النهاهيي تـَْعذييًرا، فَإيَذا َكاَن ميَن اْلَغدي َجاَلَسُه َوَواَكَلُه َوَشارَبَُه   أْلَْمسي َكأَنهُه مَلْ يـََرُه َعَلى َخطييَئٍة ابي
 ُ َا َعَصْوا وَكَ   -تـََعاىَل  -رََأى اَّلله هيْم َعَلى بـَْعٍض َعَلى ليَساني َداُوَد َوعييَسى اْبني َمْرمَيَ َذليَك مبي ُهْم َضَرَب قـُُلوَب بـَْعضي نـْ انُوا  َذليَك مي

ُهنه َعني اْلُمْنَكري، َولََتْأُخُذنه َعَلى ، َوْلتَـنـْ ْلَمْعُروفي ي بيَيديهي، لََتْأُمُرنه ابي يءي َولََتْأطُُرنهُه َعَلى احْلَقّي َأْطًرا،  يـَْعَتُدوَن َوالهذيي نـَْفسي أَْيديي اْلُمسي
ُكْم َعَلى بـَْعٍض َويـَْلَعُنُكْم َكَما َلَعنَـُهْم« ".  ُ بيُقُلوبي بـَْعضي  َأْو لََيْضريَبنه اَّلله

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 1163]شعيب: ضعيف )تخريج مشكل اآلثار:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
يُت  - 12167 َأْن َأْجليَس يفي َحْلَقةي  َعني اْلُمَعلهى ْبني زياَيٍد قَاَل: َلمها َهَزَم يَزييُد ْبُن اْلُمَهلهبي َأْهَل اْلَبْصَرةي قَاَل اْلُمَعلهى: َفَخشي

َذيهي اْْليَةي ميْن   احلََْسني ْبني َأيبي احْلََسني فَُأوَجَد فييَها فَُأْعَرَف، فَأَتـَْيُت احلََْسَن يفي َمْنزيليهي  َفَدَخْلُت َعَلْيهي، فـََقاَل: اَي َأاَب َسعييٍد، َكْيَف ُبي
ُهْم ُيَساريُعوَن يفي اإْليمثْي َواْلُعْدَواني كيَتابي اَّللهي؟ قَاَل: أَيهُة آيٍَة ميْن كيَتابي اَّللهي؟ قـُْلُت: قـَْوُل اَّللهي يفي َهذيهي اْْليَةي: " }َوتـََرى َكثيريًا مي  نـْ

[ ". قَاَل: اَي َعْبَد اَّللهي، إينه اْلَقْوَم َعَرُضوا السهْيَف َفَحاَل السهْيُف ُدوَن  62َأْكليهيُم السُّْحَت لَبيْئَس َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن{ ]املائدة: وَ 
. قـُْلُت: اَي َأاَب َسعييٍد، فـََهْل تـَْعريُف ليُمَتَكلّيٍم َفْضاًل؟ قَاَل: اَل. قَاَل ا َدييَثنْيي، قَاَل: ثـََنا أَبُو َسعييٍد  اْلَكاَلمي ْلُمَعلهى: مثُه َحدهْثُت حبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اخْلُْدرييُّ َعْن َرُسولي اَّللهي  َدييٍث قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -حبي " »اَل مَيْنَـَعنه َأَحدَُكْم   َصلهى اَّلله
َقٍّ إيَذا رَآُه َأْو يُذَكّيَر بيَعظييٍم، فَإينهُه اَل يـَُقرّيُب ميْن َأَجٍل َواَل يـُْبعي  ُد ميْن ريْزٍق« "، قَاَل: مثُه َحدهَث احلََْسُن  رَْهَبُة النهاسي َأْن يـَُقوَل حبي

َدييٍث آَخَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: صَ  -حبي َوَما إيْذاَللُُه نـَْفَسُه؟   " »لَْيَس ليْلُمْؤميني َأْن يُذيله نـَْفَسُه ". قييَل:  لهى اَّلله
ُّ وََكاَلُمُه يفي  َل: َأَما إينهُه مَلْ خَيُْرْج ميَن  الصهاَلةي؟ قَاقَاَل: " يـَتَـَعرهُض ميَن اْلَباَلءي َلمها اَل يُطييُق« ". قـُْلُت: اَي َأاَب َسعييٍد، فـََيزييُد الضهِبّي

ْجني َحَّته َنديَم. قَاَل اْلُمَعلهى: فـَُقْمُت ميْن جَمْليسي احْلََسني، فَأَتـَْيُت يَزييَد، فـَُقْلُت: اَي َأاَب َمْوُدو  َنا َأاَن َواحلََْسُن نـََتَذاَكُر إيْذ  السّي ٍد، بـَيـْ
ْجني  َنَصَب َأْمَرَك َنْصًبا. فـََقاَل: َمْه اَي َأابَ   احلََْسني. قَاَل: قـُْلُت: َقْد فـََعْلُت. قَاَل: َفَما قَاَل؟ قـُْلُت: قَاَل: َأَما إينهُه مَلْ خَيُْرْج ميَن السّي

ي. قَاَل يَزييُد: فَأَتـَْيُت   فييهي بي َحَّته َنديَم َعَلى َمَقالَتيهي. قَاَل يَزييُد: َما َنديْمُت َعَلى َمَقاَليتي َوامْيُ اَّللهي، َلَقْد ُقْمُت َمَقاًما ُأْخطيرُ  نَـْفسي
اَلتيَنا. فـََقاَل: اَي َعْبَد اَّللهي، إي  َنا َعَلى ُكلّي َشْيٍء تـََغلهَب َعَلى صي ًئا، إينهَك تـَْعريُض  احلََْسَن قـُْلُت: اَي َأاَب َسعييٍد، ُغليبـْ نهَك مَلْ َتْصَنْع َشيـْ

ُتُه فـََقاَل ميْثَل مَ  ََك اَّللهُ نـَْفَسَك هَلُْم. مثُه أَتـَيـْ دي، َواحْلََكُم ْبُن أَيُّوَب خَيُْطُب، فـَُقْلُت: َرمحي ، َقالَتيهي. قَاَل: فـَُقْمُت يـَْوَم اجْلُُمَعةي يفي اْلَمْسجي
، َوَجَعلُ  ، فََأَخُذوا بيليْحَييتي َوتـَْلبييَبيتي جُيُْؤوَن َبْطني بينيَعالي ُسُيوفيهيْم. قَاَل:  وا الصهاَلُة، فـََلمها قـُْلُت َذليَك اْحتَـَوَشْتني الرّيَجاُل يـَتَـَعاَوُرويني
ُْم َسيَـْقتـُُلويني ُدوَنَا. قَاَل: فـَُفتي  َها َحَّته ظَنَـْنُت َأنه َح يلي اَبُب اْلَمْقُصورَةي. قَاَل: فـَُقْمُت  َوَمَضْوا يبي ََنَْو اْلَمْقُصورَةي، َفَما َوَصْلُت إيلَيـْ

ُ اأْلَميرَي، َهْل ميْن َكاَلٍم َأْفَضَل مي َبنْيَ َيَديي احْلََكمي َوُهَو َساكيتٌ  ْن  . فـََقاَل: َأجْمَُنوٌن أَْنَت؟ َوَما ُكنها يفي َصاَلٍة. فـَُقْلُت: َأْصَلَح اَّلله
ُ اأْلَميرَي، َأرَأَْيَت َلْو َأنه رَُجاًل َنَشَر ُمْصَحًفا يـَْقَرُؤُه غُ  َوًة إيىَل اللهْيلي َكاَن َذليَك قَاٍض َعْنُه  دْ كيَتابي اَّللهي؟ قَاَل: اَل. قـُْلُت: َأْصَلَح اَّلله
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ْنرَبيهي َساكيٌت، فـَُقْلُت:  اَي أََنُس اَي َأاَب مَحَْزَة، أَْنُشُدَك   َصاَلَتُه؟ قَاَل: َواَّللهي أَلَْحَسُبَك جَمُْنواًن. قَاَل َوأََنُس ْبُن َماليٍك َجاليٌس حَتَْت مي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - اَّللهَ، فـََقْد َخَدْمَت َرُسوَل اَّللهي  َقٍّ قـُْلُت َأْم بيَباطيٍل؟ قَاَل: َفاَل   -َصلهى اَّلله ُْنَكٍر؟ َأحبي َْعُروٍف قـُْلُت َأْم مبي َتُه، َأمبي بـْ َوَصحي

ُ. قَاَل وََكاَن َوْقُت الصهاَلةي َقْد  َواَّللهي، َما َأَجاَبني بيَكليَمٍة. قَاَل َلُه احْلََكُم ْبُن أَيُّوَب: اَي أََنُس، قَاَل: يـَُقوُل: لَبـهْيَك َأْصَلحَ  َك اَّلله
ُم َلَك اَي َأاَب احلََْسني   َلَما َلقييُت   -يـَْعني ليْلُمَعلهى  -َذَهَب. قَاَل: َكاَن بَقيَي ميَن الشهْمسي بَقييهٌة. قَاَل: اْحبيُسوُه. قَاَل يَزييُد: فَأُْقسي

: إينه رَُجاًل ميْن َأْصَحايبي َكاَن َأَشده َعَليه ميْن   ، قَاَل بـَْعُضُهْم: ُمَراٍء، َوقَاَل بـَْعُضُهْم: جَمُْنوٌن. قَاَل: وََكَتَب احْلََكُم إيىَل احْلَجهاجي   َمَقايلي
ُه جَمُْنوٌن. َفَكَتَب إيلَْيهي احْلَجهاُج: إيْن نه ميْن َبني ُضبهَة قَاَم يـَْوَم اجْلُُمَعةي قَاَل: الصهاَلَة َوَأاَن َأْخُطُب، َوَقْد َشهيَد الشُُّهوُد اْلُعُدوُل عيْنديي أَ 

نَـْيهي َواْصليْبُه. قَاَل: َفَشهيُدوا عيْنَد  َكاَنْت قَاَمتي الشُُّهوُد اْلُعُدوُل أَنهُه جَمُْنوٌن َفَخلّي َسبييَلُه، َوإياله فَاْقَطْع َيَدْيه َوريْجَلْيهي َواَْسُْر  َعيـْ
َنا َعَلْيهي، فـََلمه احْلََكمي َأيّني جَمُْنوٌن َفَخله  : َماَت َأٌخ لََنا فـََتبيْعَنا َجَنازََتُه َفَصلهيـْ ّي . قَاَل اْلُمَعلهى َعْن يَزييَد الضهِبّي ا ُدفيَن تـََنحهْيُت يفي  ى َعنّي

َي اخْلَيْ  ، فـََلمها رَآُه َأْصَحايبي قَاُموا َوتـَرَُكويني َوْحديي،  عيَصابٍَة، َفذََكْراَن اَّللهَ َوذََكْراَن َمَعاَداَن، فَإيانه َكَذليَك إيْذ رَأَيـَْنا نـََواصي لي َواحلْيَرابي
بٌ  ُ اأْلَميرَي، َماَت َصاحي ُتْم َتْصنَـُعوَن؟ قـُْلُت: َأْصَلَح اَّلله َنا َعَلْيهي َوَدفـَنهاُه   َفَجاَء احْلََكُم َحَّته َوَقَف َعَليه فـََقاَل: َما ُكنـْ لََنا َفَصلهيـْ

ُ اأْلَميرَي، َأاَن أَبـَْرأُ ميْن  ُكُر رَبـهَنا َوَنْذُكُر َمَعاَداَن َوَنْذُكُر َما َصاَر إيلَْيهي. قَاَل: َما َمنَـَعَك َأْن َتفيره َكَما فـَرُّوا؟ قـُْلُت: أَ َوقـََعْداَن َنذْ  ْصَلَح اَّلله
. قَاَل: َفَسَكَت احْلََكُم، فـََقاَل  َعْبُد اْلَمليكي ْبُن اْلُمَهلهبي وََكاَن َعَلى ُشْرطَتيهي: َتْدريي َمْن َهَذا؟  َذليَك َساَحًة َوآَمُن اأْلَميرَي َأْن َأفيره

َب احْلََكُم، َوقَاَل: َأَما إينهَك جَلَريئٌ  ْذُت َفَضَرَبني  قَاَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: َهَذا اْلُمَتَكلّيُم يـَْوَم اجْلُُمَعةي. قَاَل: فـََغضي ، ُخَذاُه. قَاَل: فَُأخي
َط، َفُكْنُت يفي ديميَ َأْربـََعمي  . قَاَل: َوبـََعَثني إيىَل َواسي دهةي َما َضَرَبني اسي احْلَجهاجي َحَّته َماَت  اَئةي َسْوٍط، َفَما َدرييُت َمََّت تـَرََكني ميْن شي

 احْلَجهاُج.
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده منقطع[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12188 ُ ََتَْنُع اْلَعْبَد ميْن ُسْخطي اَّللهي،   َصلهى اَّلله " »اَل إيَلَه إياله اَّلله
َياُهْم َعَلى ديينيهيْم، فَإيَذا فـََعُلوا َذليَك مثُه  ُ: َكَذبـُْتْم« ". َما مَلْ يـُْؤثيُروا َسْفَقَة ُدنـْ ُ، قَاَل اَّلله   قَاُلوا: اَل إيَلَه إياله اَّلله

 ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد السهاعيدييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12193 ْساَلَم َبَدَأ َغرييًبا،   َصلهى اَّلله " »إينه اإْلي

« ". َوَسيَـُعوُد َغرييًبا َكَما َبَدَأ، َفُطوََب ليْلُغَراَبءي ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َوَمني اْلُغَراَبُء؟ قَاَل: " اله   ذييَن ُيْصليُحوَن عيْنَد َفَسادي النهاسي
ِحيِح َغْيَر َبْكِر ْبِن ُسَلْيٍم َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، وَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َنا َرُسوُل اَّللهي   - 12201 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد السهاعيدييّي قَاَل: »َخَرَج َعَليـْ جَمْليسي  يـَْوًما َوََنُْن يفي  -َصلهى اَّلله
ْرمُتْ إيىَل زََماني ُحثَاَلٍة ميَن النهاسي َقْد َمريَجْت  ُعُهوُدُهْم َونُُذورُُهْم فَاْشتَـَبُكوا وََكانُوا  َعْمريو ْبني اْلَعاصي َوابـْنَـْيهي، فـََقاَل: " تـََرْوَن إيَذا ُأخّي

ُ َوَرُسولُُه أَ  ْعَلُم. قَاَل: " ََتُْخُذوَن َما تـَْعريُفوَن، َوَتَدُعوَن َما تـُْنكيُروَن، َويـُْقبيُل َأَحدُُكْم َعَلى  َهَكَذا؟ " َوَشبهَك َبنْيَ َأَصابيعيهي. قَاُلوا: اَّلله
هي، َوَيَذُر َأْمَر اْلَعامهةي ".  َخاصهةي نـَْفسي

َك َوالتـهَلوَُّن يفي دييني اَّللهي« ".  - 12202  َويفي ريَوايٍَة " َوإيايه
 ]الداراني: حديث صحيح[  ْسَناَدْيِن، ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبإِ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َعْمريو ْبني َعْوٍف قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12227 نينَي َخدهاَعًة،   َصلهى اَّلله " »إينه َبنْيَ يََديي السهاَعةي سي
يَل: اَي  ُب فييَها الصهاديُق، َويـُْؤََتَُن فييَها اخْلَائيُن، َوخُيَوهُن فييَها اأْلَمينُي، َويـَْنطيُق فييَها الرَُّوْيبيَضُة ". قي ُيَصدهُق فييَها اْلَكاذيُب، َويَُكذه 
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ْمُرُؤ التهافيُه يـََتَكلهُم يفي َأْمري اْلَعامهةي« ".   َرُسوَل اَّللهي، َوَما الرَُّوْيبيَضُة؟ قَاَل: " االي
ّي قَا - 12228 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َل اْبُن إيْسَحاَق: َوَحدهَثني َعْبُد اَّللهي ْبُن دييَناٍر َعْن أََنٍس َعني النهِبي  قَاَل بيَنْحويهي.  -َصلهى اَّلله

ِ ْبِن ِديَناٍر، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثقَ  # َماِع ِمْن َعْبِد َّللاَّ اَعِة َبْعُض َهَذا.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَقْد َصرََّح اْبُن ِإْسَحاَق ِبالسَّ   اٌت. ُقْلُت: َوَيْأِتي ِفي َأَماَراِت السَّ
 [ ]الداراني: إسناد الطبراني منقطع، وإسناد البزار فيه عنعنة ابن إسحاق

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12231 الدهجهاَل ".   يـََتَمنـهْوَن فييهي " »َيَِْتي َعَلى النهاسي زََماٌن   َصلهى اَّلله
يبي َوأُمّيي، ميمه َذاَك؟ قَاَل: " مميها يـَْلَقْوَن ميَن اْلَعَناءي َواْلَعَناءي« ".   قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، ِبَي

 داراني: إسناد البزار جيد[ ]ال  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 12249 " »اَل تـََزاُل طَائيَفٌة ميْن أُمهيتي ظَاهيرييَن َعَلى احْلَقّي َحَّته   َصلهى اَّلله

 تـَُقوَم السهاَعُة« ". 
ِغيِر َواْلكَ  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  ِبيِر، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12261  " »َوْيٌل ليْلَعَربي ميْن َشرٍّ َقدي اْقرَتََب« ".  َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة َوَقْد ُوثِ َق َوُهَو َضِعيٌف، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسوُل اَّللهي َعْن ُعْقَبَة ْبني َخاليٍد اللهْيثييّي قَاَل: »بـََعَث رَ  - 12284 َسرييهًة فـَغَاَرْت َعَلى قـَْوٍم، َفَشده    -َصلهى اَّلله
: إي  يّني ُمْسليٌم إييّني ُمْسليٌم. فـََلْم يـَْنظُْر فييَما  رَُجٌل ميَن اْلَقْومي فَاتـهبَـَعُه رَُجٌل ميَن السهرييهةي َوَمَعُه السهْيُف َشاهيُرُه، فـََقاَل إيْنَساٌن ميَن اْلَقْومي

َي احْلَدييُث إيىَل َرُسولي اَّللهي  قَاَل َفَضَربَُه فـََقتَـَلُه. قَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: فـَُنمّي فـََقاَل فييهي قـَْواًل َشدييًدا، فـَبَـَلَغ اْلَقاتيَل. قَاَل:   -َصلهى اَّلله
َنا َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـَبَـيـْ . خَيُْطُب إيْذ قَاَل اْلَقاتيُل: اَي َرُسوَل اَّللهي  -َصلهى اَّلله ، َواَّللهي َما قَاَل الهذيي قَاَلُه إياله تـََعوًُّذا ميَن اْلَقْتلي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأْعَرَض َعْنُه َرُسوُل اَّللهي   َوَعْن َمْن قيبَـَلُه ميَن النهاسي َوَأَخَذ يفي ُخْطَبتيهي. قَاَل: مثُه َعاَد فـََقاَل: اَي َرُسوَل   -َصلهى اَّلله
. فََأْعَرَض َعْنُه َرُسوُل اَّللهي اَّللهي، مَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ا قَاَل الهذيي قَاَل إياله تـََعوًُّذا ميَن اْلَقْتلي .   -َصلهى اَّلله َوَعْن َمْن قيبَـَلُه ميَن النهاسي

ْ َأْن قَاَل يفي الثهاليَثةي، فَأَْقبيْل َعَلْيهي تـَْعريفي اْلَمَساَءَة يفي  ًنا "   -َعزه َوَجله  -َوْجهيهي، فـََقاَل: " إينه اَّللهَ فـََلْم َيْصربي َأََب َعَليه َأْن َأقْـُتَل ُمْؤمي
 َثاَلَث َمرهاٍت«. 

ِحيِح َغْيَر ِبْشِر ْبِن  طََّبَراِنيُّ ِبطُ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: ُعْقَبُة ْبُن َماِلٍك َبَدَل ُعْقَبَة ْبِن َخاِلٍد، َوال # وِلِه َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 ( من حديث عقبة بن مالك[ 5972ابن حبان )  ه]الداراني: إسناده صحيح، وأخرج  َعاِصٍم اللَّْيِثيِ  َوُهَو ِثَقٌة.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َوَأيبي َسعييٍد »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 12289 َخَطَب فـََقاَل: " َأيُّ يـَْوٍم َهَذا؟ ". قَاُلوا:   -َصلهى اَّلله
ا يفي َشْهريُكْم َهَذا يفي بـََلديُكْم َهَذا« ". قـُْلُت: َحدييُث  يـَْوٌم َحَراٌم. قَاَل: " فَإينه ديَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمةي يـَْوميُكْم َهذَ 

 َأيبي َسعييٍد َرَواُه اْبُن َماَجْه. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 12298 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَباَدَة ْبني الصهاميتي َعني النهِبي ُ َأْن يـَْغفيَرُه إياله َمْن   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »ُكلُّ َذْنٍب َعَسى اَّلله
ًدا« ".  ًنا ُمتَـَعمّي  َماَت ُمْشريًكا َأْو قـََتَل ُمْؤمي

 راني: حديث صحيح[ ]الدا َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 12304 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " »إيَذا َمَشى الرهُجُل إيىَل الرهُجلي  -َصلهى اَّلله

 فـََقتَـَلُه فَاْلَمْقُتوُل يفي اجْلَنهةي َواْلَقاتيُل يفي النهاري« ". 
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ِحيِح.َروَ  #  ]الداراني: إسناده جيد[  اُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
، َهْل ليْلَقاتيلي ميْن تـَْوبٍَة؟ قَاَل اْبُن عَ  - 12306 بي ميْن َوَعني اْبني َعبهاٍس أَنهُه َسأََلُه َسائيٌل فـََقاَل: اَي َأاَب اْلَعبهاسي بهاٍس َكاْلُمتَـَعجّي

ْعُت نَبييهُكْم ْأنيهي: َماَذا تـَُقوُل؟ فََأَعاَد َعَلْيهي َمْسأَلََتُه. فـََقاَل: َماَذا تـَُقوُل؟ َمرهَتنْيي َأْو َثاَلًًث. قَاَل اْبُن َعبه شَ  ُ َعَلْيهي   -اٍس: َسَي َصلهى اَّلله
ْلَيدي اأْلُْخَرى َتْشَخُب  -َوَسلهَم  َ بيهي  يـَُقوُل: " »َيَِْتي اْلَمْقُتوُل ُمتَـَعلّيًقا رَْأُسُه إبييْحَدى َيَدْيهي ُمَلبّيًبا قَاتيَلُه ابي َأْوَداُجُه َدًما َحَّته َيَِْتي

 ُ . فـَيَـُقوُل اَّلله : َتعيْسَت. َوَيْذَهُب بيهي إيىَل النهاري« ". اْلَعْرَش، فـَيَـُقوُل اْلَمْقُتوُل ليَربّي اْلَعاَلمينَي: َهَذا قـَتَـَلني  ليْلَقاتيلي
ريهي.  ْختيَصاري آخي ْميذييُّ ابي  قـُْلُت: َرَواُه الرتّي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله رجال الصحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -دي اَّللهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن ُجْنَدبي ْبني َعبْ  - 12308 َنُه َوَبنْيَ  َصلهى اَّلله " »َمني اْسَتطَاَع َأْن اَل حَيُوَل بـَيـْ

َا َيْذَبُح َدَجاَجًة ُكلهَما يـُْعَرُض ليَباٍب ميْن أَبـَْوابي اجْلَنه  َنُه، َوَمني اْسَتطَاَع ميْنُكْم َأْن  اجْلَنهةي ميْلُء َكفٍّ ميْن َدٍم يـُْهرييُقُه َكَأّنه َنُه َوبـَيـْ ةي َحاَل بـَيـْ
ْنَساني َبْطُنُه« ". ُ ميَن اإْلي  اَل جَيَْعَل يفي َبْطنيهي إياله طَيّيًبا فَإينه َأوهَل َما يـُْننتي

ِحيِح. #  اراني: إسناده ضعيف[ ]الد َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
، فـََقاَل: إينه َهُؤاَلءي اْلَقْوَم َقْد وَ  - 12309 َلُغوا يفي ديَمائيهيْم  َوَعني احلََْسني َعْن ُجْنَدٍب قَاَل: َجَلْسُت إيلَْيهي يفي إيَمارَةي اْلُمْصَعبي

نـَْيا َوَتطَاَوُلوا يفي اْلبيَناءي، َوإييّني  َوحَتَاَلُفوا رٌي َحَّته َيُكوَن اجْلََمُل الضهابيُط َواحْلَْباَلني اْلَقَتُب َعَلى الدُّ َّللهي، اَل َيَِْتي َعَلْيُكْم إياله َيسي ُم ابي أُْقسي
 َأَحبه إيىَل َأَحديُكْم ميَن الدهْسَكَرةي اْلَعظييَمةي. َفذََكَر ََنَْوُه. 

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  الداراني: إسناده ضعيف[ ] َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 12322 ْرَداءي َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده ْلَقاتيلي َواْلَمْقُتولي يـَْوَم اْلقيَياَمةي، فـَيَـُقوُل:   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »يـُْؤَتى ابي

؟ فـَيَـُقوُل: َأْي   ، َسْل َهَذا فييَم قـَتَـَلني يًعا فـَيـُْقَذفَاني يفي النهاري« ". َأْي َربّي َْيدييهيَما مجَي ، َأَمَريني َهَذا. فـَيـُْؤَخُذ ِبي  َربّي
، َوِرَجاُلُه ُكلُُّهْم ِثَقاٌت. #   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن حُمَمهدي ْبني َمْسَلَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12327 نـَْيا   َصلهى اَّلله " »إيَذا رَأَْيَت النهاَس يـَْقَتتيُلوَن َعَلى الدُّ
َا َحَّته  َر، مثُه فَاْعميْد بيَسْيفيَك َعَلى َأْعَظمي َصْخَرٍة يفي احْلَرهةي فَاْضريْبُه ُبي َيٌة   يـَْنَكسي اْجليْس يفي بـَْيتيَك َحَّته َتَْتيَيَك َيٌد َخاطيَئٌة َأْو َمنييهٌة قَاضي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ا َأَمَريني بيهي َرُسوُل اَّللهي ". فـََفَعْلُت مَ   «.-َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  - 12328 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسعييدي ْبني زَْيٍد اأْلَْشَهلييّي أَنهُه »َأْهَدى إيىَل النهِبي ًفا ميْن جَنَْراَن َأْو ُأْهديَي إيىَل    -َصلهى اَّلله َسيـْ
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي ََذا يفي َسبييلي  َسْيٌف ميْن جَنَْراَن ]فـََلمها َقديَم َعَلْيهي[ أَ  -َصلهى اَّلله ْعطَاُه حُمَمهُد ْبُن َمْسَلَمَة، فـََقاَل: " َجاهيْد ُبي

ْلًسا ُمْلًقى َحَّته  َتَك َفُكْن حي  تـَْقتـَُلَك َيٌد َخاطيَئٌة َأْو َتَْتيَيَك َمنييهٌة  اَّللهي، فَإيَذا اْختَـَلَفْت َأْعَناُق النهاسي فَاْضريْب بيهي احْلََجَر، مثُه اْدُخْل بـَيـْ
َيٌة«. قَ   اضي
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِثَقاٌت. #

ه  - 12329 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه النهِبي ًفا، فـََقاَل:  -َصلهى اَّلله " قَاتيلي اْلُمْشريكينَي  َأْعَطى حُمَمهَد ْبَن َمْسَلَمَة َسيـْ
ثَليَم، َواقْـُعْد يفي بَـ  َفنْيي اْختَـَلَفا َبنْيَ اْلُمْسليمينَي فَاْضريْب بيهي َحَّته يـَنـْ َيٌة َأْو َيٌد  َما ُقوتيُلوا، فَإيَذا رَأَْيَت َسيـْ ْيتيَك َحَّته َتَْتيَيَك َمنييهٌة قَاضي

 َخاطيَئٌة ". 



319 
 

ّي مثُه أَتـَْيُت اْبَن ُعَمَر َفَحَذا  ثَاليهي َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«  -يلي َعَلى مي  . -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن ُمَعاوييََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12351 ريُكْم َوفَاًة، َأاَل َوَأيّني ميْن َأوهليُكْم    َصلهى اَّلله " »تـَْزُعُموَن َأيّني ميْن آخي
 َوفَاًة، َولَتَـتهبيُعنّي َأفْـَناًدا َيْضريُب بـَْعُضُكْم ريقَاَب بـَْعٍض« ". 

دي إيْذ َخَرَج  ، َوَلْفظُُه فييهي: َعْن ُمَعا َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيرِ  # وييََة ْبني َأيبي ُسْفَياَن قَاَل: »ُكنها ُجُلوًسا يفي اْلَمْسجي
َنا َرُسوُل اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعَليـْ ريُكْم َوفَاًة، َأاَل َوإييّني ميْن َأوهليُكْم َوفَاًة، َوتـَتهبيُعنّي  -َصلهى اَّلله فـََقاَل: " إينهُكْم تـََتَحدهثُوَن َأيّني ميْن آخي

َعَث َعَلْيُكمْ  َذيهي اْْليَةي: }ُقْل ُهَو اْلَقاديُر َعَلى َأْن يـَبـْ  ميْن فـَْوقيُكْم َأْو ميْن حَتْتي  َعَذاابً  َأفْـَناًدا يـُْفني بـَْعُضُكْم بـَْعًضا ". مثُه نـَزََع ُبي
 [ " 67[ َحَّته بـََلَغ }ليُكلّي نـََبٍإ ُمْستَـَقرٌّ َوَسْوَف تـَْعَلُموَن{ ]األنعام: 65َأْرُجليُكْم{ ]األنعام: 

ْذاَل  َ َأْمُر  مثُه قَاَل: " اَل َترْبَُح عيَصابٌَة ميْن أُمهيتي يـَُقاتيُلوَن َعَلى احْلَقّي ظَاهيرييَن، اَل يـَُباُلوَن خي َن َمْن َخَذهَلُْم َواَل َمْن َخاَلَفُهْم، َحَّته َيَِْتي
ُرَك مينَ  َذيهي اْْليَةي: }اَي عييَسى إييّني ُمتَـَوفّييَك َورَافيُعَك إييَله َوُمَطهّي  الهذييَن َكَفُروا َوَجاعيُل الهذييَن اتـهبَـُعوَك اَّللهي َعَلى َذليَك ". مثُه نـَزََع ُبي

 [«. 55ذييَن َكَفُروا إيىَل يـَْومي اْلقيَياَمةي{ ]آل عمران: فـَْوَق اله 
 ]الداراني: حديث صحيح[  َوِرَجاُلُهْم ِثَقاٌت. 

ُّ اَّللهي  - 12371 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َمْيُمونََة قَاَلْت: »قَاَل َنِبي ُتْم إيَذا َمريَج  -َصلهى اَّلله يُن َوُسفيَك لََنا َذاَت يـَْوٍم: " َما أَنـْ الدّي
ْخَواُن َوُحرّيَق اْلبَـْيُت اْلَعتييُق«، َويفي ريَوايَ  َياُن َواْختَـَلَف اإْلي نـْ َماُء َوَظَهَرتي الزّييَنُة َوَشُرَف اْلبـُ ٍة " َواْختَـَلَف اأْلَْحَباُر " َبَدَل "  الدّي

ْخَواُن ".  اإْلي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12379 ُك َأْن َيْكثـَُر فييُكْم ميَن اْلَعَجمي ُأْسٌد اَل   َصلهى اَّلله " »يُوشي
َئُكْم« ".   يَفيرُّوَن، فـَيَـْقتـُُلوَن َمَقاتيَلُكْم َوَيَُْكُلوَن فـَيـْ

ِحيِح.َروَ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث من مسند أبي موسى[  اُه الطََّبَراِنيُّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 12399 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: َسَي َخلييَفٍة،  : " »َيُكوُن اْختياَلٌف عيْنَد َمْوتي -َصلهى اَّلله

، فـَُيجَ  ٍم فـََيْأِتي َمكهَة، فـََيْسَتْخريُجُه النهاُس ميْن بـَْيتيهي َبنْيَ الرُّْكني َواْلَمَقامي ههُز إيلَْيهي َجْيٌش ميَن الشهامي َحَّته إيَذا َكانُوا فـََيْخُرُج ميْن َبني َهاشي
َيْأتييهي َعَصائيُب اْلعيَراقي  َف ُبييْم، فـَ ْلبَـْيَداءي ُخسي لشهامي َأْخَوالُُه ميْن َكْلٍب، فـَُيَجههُز إيلَْيهي َجْيٌش فـَيَـْهزيُمُهُم  ابي ، َويـَْنَشأُ رَُجٌل ابي َوأَْبَداُل الشهامي

ُ فـََتُكوُن الدهائيَرُة َعَلْيهيْم، َفَذليَك يـَْوُم َكْلٍب، اخْلَائيُب َمْن َخاَب ميْن َغنييَمةي َكْلٍب، فـََيْستَـْفتيحُ  ُم اأْلَْمَواَل، َويـُْلقيي  اْلُكُنوزَ اَّلله ، َويـَُقسّي
نينَي ". َأْو قَاَل: " تيْسَع«.  ، فـََيعييُشوَن بيَذليَك َسْبَع سي ْساَلُم ِبييَرانيهي إيىَل اأْلَْرضي  اإْلي

ِحيِح.  #  ([ 6484]اْللباني: ضعيف )السلسلة الضعيفة: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َنا َرُسوُل اَّللهي  - 12402 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: »بـَيـْ ًعا يفي بـَْييتي إيذي اْحتَـَفَز َجاليًسا َوُهَو   -َصلهى اَّلله ُمْضَطجي

َْيٍش مينْ  ُع؟ قَاَل: " جلي يبي أَْنَت َوأُمّيي، َما َشْأُنَك َتْسرَتْجي ُع. قـُْلُت: ِبَي  أُمهيتي جيَييُئوَن ميْن قيَبلي الشهامي يـَُؤمُّوَن اْلبَـْيَت، ليَرُجٍل  َيْسرَتْجي
َف ُبييْم َوَمَصاديرُُهْم َشَّته ". قـُْلُت: ِبيَ  َفةي ُخسي ْلبَـْيَداءي ميْن ذييي احْلَُليـْ يبي أَْنَت َوأُمّيي اَي َرُسوَل اَّللهي، َكْيَف مَيْنَـُعُهْم، َحَّته إيَذا َكانُوا ابي

ُهْم َمْن جُ  خُيَْسفُ  نـْ َ إينه مي ُهْم َمْن ُجربي نـْ َ إينه مي ُهْم َمْن ُجربي نـْ ؟ قَاَل: " إينه مي يًعا َوَمَصاديرُُهْم َشَّته َ« ". ُبييْم مجَي  ربي
 ي بن زيد واَلنقطاع[ ]الداراني: فيه علتان ضعف عل  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِفيِه َعِليُّ ْبُن َزْيٍد َوُهَو َحَسُن اْلَحِديِث َوِفيِه َضْعٌف. #



320 
 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 12407 " »َيُكوُن يفي أُمهيتي َخلييَفٌة حَيُْثو اْلَماَل يفي النهاسي َحثْـًيا اَل   َصلهى اَّلله
 ." » ي بيَيديهي لَيَـُعوَدني  يـَُعدُُّه َعدًّا ". مثُه قَاَل: " َوالهذيي نـَْفسي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َعْن َمْيُمونَ  - 12422 يُن َوَظَهَرتي الرهْغَبُة    َصلهى اَّلله ُتْم إيَذا َمريَج الدّي " »َكْيَف أَنـْ

 َوالرهْهَبُة َوُحريَق اْلبَـْيُت اْلَعتييُق« ".
، َوَزاَد: " َوَشُرَف اْلُبْنَياُن وَ  # ْخَواُن "، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِثَقاٌت. َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ                                                         ]الداراني: إسناده صحيح[اْخَتَلَف اْلِْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َعني اْلُمْستَـْوريدي ْبني َشدهاٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12426 ُوَن اأْلَوهَل فَاأْلَوهَل،" »َيْذَهُب الصه  َصلهى اَّلله  احلي
ُ ُبييْم« ".  َقى ُحثَاَلٌة َكُحثَاَلةي التهْمري اَل يـَُبايلي اَّلله  َوتـَبـْ

 ( من حديث مرداس اْلسلمي[ 6434أخرجه البخاري ) ]الداراني: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12442 " ميْن َأْشَراطي السهاَعةي َأْن يـَْغليَب َعَلى   َصلهى اَّلله

نـَْيا ُلَكُع ْبُن ُلَكٍع، َفَخرْيُ النهاسي يـَْوَمئيٍذ ُمْؤميٌن َبنْيَ َكريمَينْيي«.   الدُّ
 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح لغيره[  ِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَرا  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو »َعْن َرُسولي اَّللهي  - 12446 َابي السهاَعةي َأْن تـُْرَفَع  أَنهُه قَاَل: " ميني  -َصلهى اَّلله اْقرتي
. قـُْلُت: َوَما اْلَمثْـَناُة؟ قَاَل: " َما ُكتيَب  اأْلَْشَراُر، َويُوَضَع اأْلَْخَياُر، َويـَُقبهَح اْلَقْوُل، َوحُيَْبَسنه اْلَعَمُل، َويـُْقَرأُ يفي اْلَقْومي اْلَمثْـَناُة "

َوى كيَتابي اَّللهي« ".   سي
ِحيِح.َرَواُه الطََّبرَ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  اِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12470 " اَل تـَُقوُم السهاَعُة َحَّته َُتْطيَر السهَماُء َمَطًرا َعامًّا، َواَل  َصلهى اَّلله
 ًئا«. تـُْنبيَت اأْلَْرُض َشيْـ 

ْرُض،  ، فـََقاَل: »َعْن أََنٍس قَاَل: ُكنها نـََتَحدهُث أَنهُه اَل تـَُقوُم السهاَعُة َحَّته َُتْطيَر السهَماُء َواَل تـُْنبيَت اأْلَ َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى #
َيْأُخُذَها فـَيَـنْ  لرهُجلي فـَ َذيهي َمرهًة رَُجٌل«، َوقَاَل: ذََكَرُه مَحهاٌد َهَكَذا. َوَقْد ذََكَرُه  َوَحَّته َأنه اْلَمْرَأَة ََتُرُّ ابي َها فـَيَـُقوُل: َلَقْد َكاَن هلي ظُُر إيلَيـْ
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مَحهاٌد أَْيًضا َعْن ًَثبيٍت َعْن أََنٍس َعني النهِبي ، َوَقْد قَاَل َلُه أَْيًضا: ًَثبيٌت؛ َعْن أََنٍس، َعني  ]  -َصلهى اَّلله اَل َيُشكُّ

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي  [ فييَما َأْحَسُب. -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُل اْلَجِميِع ِثَقاٌت.

ُ َعَليْ  -َوَعْن أََنٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 12471 ُ،  -هي َوَسلهَم َصلهى اَّلله ُ اَّلله : اَّلله قَاَل: " اَل تـَُقوُم السهاَعُة َحَّته اَل يـَُقاَل يفي اأْلَْرضي
ُد،  نَي اْمَرَأًة اْلَقيّيُم اْلَواحي لنـهْعلي فـَتَـُقوُل: َلَقْد  َوَحَّته ََتُره َوَحَّته مُيَْطَر النهاُس َمَطًرا َواَل تـُْنبيُت اأْلَْرُض، َوَحَّته َيُكوَن ليْلَخْمسي اْلَمْرَأُة ابي

 َكاَن هَلَا َمرهًة رَُجٌل« ". 
يحي بـَْعُضُه.  قـُْلُت: يفي الصهحي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  أيب هريرة  َوَعنْ  - 12476 ُ َعَلْيهي َوسَ  -»َعني النهِبي ي بيَيديهي، اَل تـَْفََن َهذيهي اأْلُمهُة َحَّته يـَُقوَم  -لهَم َصلهى اَّلله قَاَل: " َوالهذيي نـَْفسي

َيارُُهْم يـَْوَمئيٍذ َمْن يـَُقوُل: َلْو َوارَيـْتَـَها  ، فـََيُكوُن خي «. الرهُجُل إيىَل اْلَمْرَأةي فـَيَـْفرَتيُشَها يفي الطهرييقي  َورَاَء َهَذا احْلَائيطي
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ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
: َويـَْلَك، َواَّللهي َما َأْفَضى إييَله  - 12486 ْعُت َعلييًّا يـَُقوُل ليَعْبدي اَّللهي السهَبائييّي  بيَشْيٍء َكَتَمُه َأَحًدا ميَن  »َوَعْن َأيبي اجْلاَُلسي قَاَل: َسَي

ْعُتُه يـَُقوُل: " إينه َبنْيَ َيَديي السهاَعةي َثاَلثينَي َكذهااًب، َوإينهَك أَلََحُدُهْم« ". النهاسي   َوَلكيْن َسَي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 12493 رٍي قَاَل: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعني النـُّْعَماني ْبني َبشي يـَُقوُل: " إينه َبنْيَ َيَديي السهاَعَة   -َصلهى اَّلله
 َكذهابينَي« ".

ِحيِح َغْيَر َجْنَدِل ْبِن َواِلٍق َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َغفهٍل قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني مُ  - 12501 ُ  َصلهى اَّلله إيىَل اأْلَْرضي   -تـََعاىَل  -" َما َأْهَبَط اَّلله

، َوَقْد قـُْلُت فييهي قـَْواًل ملَْ  َنةي الدهجهالي َنًة َأْعَظَم ميْن فيتـْ  يـَُقْلُه َأَحٌد قـَْبليي، إينهُه آَدُم َجْعٌد،  ُمْنُذ َخَلَق آَدَم إيىَل َأْن تـَُقوَم السهاَعُة فيتـْ
َنَة  مَمُْسوُح َعنْيي اْلَيَساري، َعَلى َعْينيهي ظََفَرٌة َغلييظٌَة،  ُ، َفاَل فيتـْ َ اَّلله َوإينهُه ُيرْبيُئ اأْلََكَمَه َواأْلَبـَْرَص، َويـَُقوُل: َأاَن رَبُُّكْم، َفَمْن قَاَل: َريبّي

ُ، مثُه يـَْنزيُل عييَسى اْبُن َمرْ  َ. يـَْلَبُث فييُكْم َما َشاَء اَّلله ، فـََقدي افْـُتنتي َُحمهٍد مَيَ ُمَصدّي َعَلْيهي، َوَمْن قَاَل: أَْنَت َريبّي ُ َعَلْيهي   -قًا مبي َصلهى اَّلله
 َك عيْنَد السهاَعةي. َعَلى ميلهتيهي إيَماًما َمْهديايًّ َوَحَكًما َعْداًل فـَيَـْقُتُل الدهجهاَل« ". َفَكاَن احْلََسُن يـَُقوُل: َونـََرى َأنه َذلي  -َوَسلهَم 

.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسطِ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت َوِفي َبْعِضِهْم َضْعٌف ََل َيُضرُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَم َرُسوُل اَّللهي  - 12532 ْنرَبي، فـََقاَل: " اَي أَيُـَّها النهاُس، إييّني  -َصلهى اَّلله َذاَت يـَْوٍم َعَلى اْلمي

يُح ُتْطَوى لَ  ُه اأْلَْرُض يفي َأْربَعينَي يـَْوًما إياله َما َكاَن مَلْ َأمْجَْعُكْم خليَرَبٍ َجاَء ميَن السهَماءي ". َفذََكَر َحدييَث اجْلَسهاَسةي َوزَاَد فييهي " ُهَو اْلَمسي
َبَة ". قَاَل َرُسوُل اَّللهي  مينْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -طَيـْ َفُه   َصلهى اَّلله َا إياله َعَلْيهي َمَلٌك ُمْصليٌت َسيـْ َبُة اْلَمدييَنُة، َما اَبٍب ميْن أَبـَْواُبي " َوطَيـْ

َكهَة ميْثُل َذليَك« ".   مَيْنَـُعُه، َومبي
ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِبِإْسَناَدْيِن، ِرَجا  #  ]الداراني: حديث صحيح[  ُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ٍم قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 12539 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعني اْلَفَلَتاني ْبني َعاصي يتـَُها، َورَأَْيُت  َصلهى اَّلله َلَة اْلَقْدري مثُه أُْنسي " أُرييُت لَيـْ
يَح الضهاَلَلةي، فَإيَذا رَ  ري،َمسي يتـَُها، فَاْطُلُبوَها يفي اْلَعْشري اأْلََواخي نَـُهَما فَأُْنسي يُح   ُجاَلني يفي أَْنَدري ُفاَلٍن يـََتاَلَحَياني َفَحَجْزُت بـَيـْ َوَأمها َمسي

َهةي، مَمُْسوُح اْلَعنْيي اْلُيْسَرى، َعرييُض النهْحري َكأَنهُه َعْبُد الْ   ُعزهى ْبُن َقَطٍن« ".الضهاَلَلةي فـََرُجٌل َأْجَلى اجْلَبـْ
 ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

ّي قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12542 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َنْييكي ْبني ُصَرميٍْ السهُكويني يـَُقاتيَل  " لَتـَُقاتيُلنه اْلُمْشريكينَي َحَّته  َصلهى اَّلله
[. بَقييـهُتُكُم الدهجهاَل َعَلى َنْري اأْلُْرُدنّي أَنـُْتْم َشْرقييهُه َوُهْم َغْربييهُه« "، َواَل َأْدريي أَْيَن اأْلُْردُ   نُّ يـَْوَمئيٍذ ]ميَن اأْلَْرضي

 ده صحيح[ ]الداراني: إسنا  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت. #
مي الصهاديَق اْلَمْصُدوَق يـَُقوُل: " خَيُْرُج َأْعَوُر الدهجهالي مَ  - 12543 ْعُت َأاَب اْلَقاسي يُح الضهاَلَلةي قيَبَل  »َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: َسَي سي

ُلُغ َما َشاَء اَّللهُ  ُ َأْعَلُم َما ميْقَدارَُها،    اْلَمْشريقي يفي زََمني اْختياَلٍف ميَن النهاسي َوفـُْرَقٍة، فـَيَـبـْ ُلَغ ميَن اأْلَْرضي يفي َأْربَعينَي يـَْوًما اَّلله َأْن يـَبـْ
دهًة َشدييَدًة. مثُه يـَْنزيُل عييَسى اْبُن َمْرمَيَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـَيَـْلَقى اْلُمْؤميُنوَن شي ميَن السهَماءي فـَيَـُؤمُّ النهاَس، فَإيَذا رََفَع رَْأَسُه   -َصلهى اَّلله

يَح الدهجهاَل َوَظَهَر اْلُمْسليُموَن ". فََأحْ  ُ اْلَمسي ُ ليَمْن محَيَدُه، قـََتَل اَّلله َع اَّلله ُ َعَلْيهي   -ليُف َأنه َرُسوَل اَّللهي ميْن رَْكَعتيهي قَاَل: َسَي َصلهى اَّلله
مي الصهاديَق اْلَمْصُدوَق  َأابَ  -َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلَقاسي قَاَل: " إينهُه حَلَقٌّ، َوَأمها أَنهُه َقرييٌب َفُكلُّ َما ُهَو آٍت َقرييٌب«  -َصلهى اَّلله
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." 
ِحيِح َغْيَر َعِليِ  ْبِن اْلُمْنِذِر َوُهَو ِثَقةٌ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  .َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12544 " إينهُكْم َستَـْفَتُحوَن َمدييَنَة هيَرْقَل َأْو قـَْيَصَر    َصلهى اَّلله
ُعُهُم الصهرييُخ َأنه الدهجهاَل َقْد َخَلَفُهْم يفي َأَهالييهيْم، فـَيُـ  َْسةي، َوُيْسمي لرتّي ُموَن َأْمَواهَلَا ابي  ْلُقوَن َما َمَعُهْم َوخَيُْرُجوَن فـَيـَُقاتيُلوَن«. َوتـَْقَتسي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  اِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبرَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْنُه قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12545 ، َوَعَلى ُكلّي  َصلهى اَّلله " اَل يـَْنزيُل الدهجهاُل اْلَمدييَنَة َوَلكينهُه َبنْيَ اخْلَْنَدقي

َها مَ  نـْ ُع َغْضَباَن َحَّته يـَْنزيَل اخْلَْندَ نـَْقٍب مي َق، َفعيْنَد َذليَك يـَْنزيُل عييَسى اْبُن اَلئيَكٌة حَيُْرُسوَنَا، فََأوهُل َمْن يـَتهبيُعُه النّيَساُء فـَيـُْؤُذونَُه، َفرَيْجي
 َمْرمَيَ«.

ِحيِح َغيْ  # بِ يِ  َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َر ُعْقَبَة ْبِن ُمْكَرِم ْبِن ُعْقَبَة الضَّ
ه  - 12566 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني احْلَُسنْيي ْبني َعلييٍّ »َأنه النهِبي ْبني الصهيهادي ُدخهااًن، َفَسأََلُه َعمها َخبهَأ َلُه، فـََقاَل:   -َصلهى اَّلله َخبهأَ الي

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُدخُّ. فـََقاَل: " اْخَسْأ، فـََلْن تـَْعُدَو َقْدَرَك ". فـََلمها َوىله قَاَل النهِبي : " َما قَاَل؟ ". قَاَل بـَْعُضُهْم: َوخُّ.  -َصلهى اَّلله
ُّ َوقَاَل  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بـَْعُضُهْم: َبْل قَاَل: ُدخُّ. فـََقاَل النهِبي ُتْم بـَْعديي َأَشدُّ  -َصلهى اَّلله : " َقدي اْختَـَلْفُتْم َوَأاَن َبنْيَ َأْظُهريُكْم، فَأَنـْ

 اْختياَلفًا« ". 
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل ا #  ]الداراني: هو عند عبد الرزاق بإسناد صحيح[  لصَّ

ه  - 12567 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْلُمغيريَةي ْبني ُشْعَبَة قَاَل: »َما َسَأَل النهِبي َعني الدهجهالي َأْكثـََر مميها َسأَْلُتُه فـََقاَل: " َما  -َصلهى اَّلله
قـَْتليهي، َوإيْن . قـُْلُت: َأاَل َأقْـُتُل اْبَن َصيهاٍد؟ قَاَل: " َما َتْصَنُع بيَقْتليهي؟ إيْن َكاَن ُهَو الدهجهاُل فـََلْن خَتُْلَص إيىَل َتْصَنُع بيهي؟ لَْيَس بيَضارّيَك "

 مَلْ َيُكني الدهجهاُل َفَما َتْصَنُع بيهي؟« ". 
يحي َغرْيُ قيصهةي قـَْتلي اْبني َصيهاٍد.   قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

ِحيِح، َغْيَر َجْهَوِر ْبِن َمْنُصوٍر َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 12571 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو، َعني النهِبي ْأُجوَج ميْن َوَلدي آَدَم، ]َو[  قَاَل: " »إينه َيَُْجوَج َومَ  -َصلهى اَّلله

ُهْم رَُجٌل إياله تـََرَك ميْن ُذرّييهتيهي أَلْ  نـْ ُلوا أَلَْفَسُدوا َعَلى النهاسي َمَعاييَشُهْم، َوَلْن مَيُوَت مي ًفا َفَصاعيًدا، َوإينه ميْن َورَائيهيْم َثاَلَث أَُمٍم: َلْو ُأْرسي
 َتوييُل، َوَترييُس، َوَمْنَسُك« ". 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
يٍد  - 12578 َنا ُهْم إيْذ َدبهتي اأْلَْرضُ  قَاَل: " »خَتُْرجُ  -َأرَاُه رَفـََعُه  -َوَعْن ُحَذيـَْفَة ْبني َأسي دي، فـَبَـيـْ ،  الدهابهُة ميْن َأْعَظمي اْلَمَساجي

َماُم ميْن مَجٍْع، َوإيّنهَ  نَي َيْسريي اإْلي َنَة: خَتُْرُج حي َنا ُهْم َكَذليَك إيْذ َتَصدهَعْت« ". قَاَل اْبُن ُعيَـيـْ َ النهاَس َأنه فـَبَـيـْ ا ُجعيَل َسابيَق احْلَاجّي ليُيْخربي
 الدهابهَة مَلْ خَتُْرْج.

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  اُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرجَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍر ]َو[ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 12602 َعُث اَنٌر َعَلى َأْهلي اْلَمْشريقي  -َصلهى اَّلله : " »تـُبـْ

، تَبييُت َمَعُهْم  ُهْم َوخَتَلهَف، ]َو[ َتُسوقـُُهْم  فـََتْحُشُرُهْم إيىَل اْلَمْغريبي نـْ َحْيُث اَبُتوا، َوَتقييُل َمَعُهْم َحْيُث قَاُلوا، َيُكوُن هَلَا َما َسَقَط مي
ريي« ".   َسْوَق اجْلََملي اْلَكسي
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 شواهد يتقوى بها[  ]الداراني: إسناده ضعيف...وللحديث  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 12603 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْبني َساَلٍم، »َعني النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله   -أَنهُه ُسئيَل َعْن َأوهلي َأْشَراطي السهاَعةي فـََقاَل النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  « ". : " إينه َأوهَل -َصلهى اَّلله ، َوحَتُْشُرُهْم إيىَل اْلَمْغريبي  َأْشَراطي السهاَعةي اَنٌر خَتُْرُج ميَن اْلَمْشريقي
ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْعُت َرُسولَ  - 12609 ُ َعَلْيهي َوَسله  -اَّللهي  َوَعْن ُمَعاوييََة قَاَل: َسَي دهًة، َواَل يـَْزَداُد   -َم َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " »اَل يـَْزَداُد اأْلَْمُر إياله شي
 ." » َراري النهاسي  النهاُس إياله ُشحًّا َواَل تـَُقوُم السهاَعُة إياله َعَلى شي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 12635 ُبوا   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َسَيْأتييُكْم رَْكٌب ُمبَـغهُضوَن، فَإيَذا َجاُءوُكْم فـََرحّي
 ُبييْم« ". 

 احْلَدييَث. قـُْلُت: َفذََكَر 
ِق ِفي الزََّكاِة، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. # َم ِفي َباِب ِرَضا اْلُمَصدِ   ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَقْد َتَقدَّ

ه  - 12643 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجرييري ْبني َعْبدي اَّللهي َأنه النهِبي لَيـُْعطيي َعَلى الرّيْفقي   -َعزه َوَجله   -قَاَل: " »إينه اَّللهَ  -َصلهى اَّلله
ُ َعْبًدا َأْعطَاُه الرّيْفَق، َما ميْن َأْهلي بـَْيٍت حُيَْرُموَن الرّي  ، َوإيَذا َأَحبه اَّلله  ْفَق إياله ُحريُموا« ". َما اَل يـُْعطيي َعَلى اخْلُْرقي

: " َمْن حيُْ  يحي  َرمي الرّيْفَق حُيَْرمي اخْلَرْيَ ". فـََقْط. قـُْلُت: َلُه يفي الصهحي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 12645 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َخاليدي ْبني َمْعَداَن، َعْن أَبييهي، َعني النهِبي قَاَل: " »إينه اَّللهَ رَفييٌق حيُيبُّ الرّيْفَق   -َصلهى اَّلله
« ". َفذََكَر احْلَدييَث. َويـَْرَضاُه، َويُعينُي َعَلْيهي َما اَل يُعينُي َعَلى  اْلُعْنفي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 1770]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َة قَاَلْت: »َأْعطَايني َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َعائيشَ  - 12650 َا َفْحَمٌة َصْعَبٌة مَلْ خُتَْطْم،   -َصلهى اَّلله اَنَقًة َسْوَداَء َكَأنه

ْلرَبََكةي، مثُه قَاَل: " اَي َعائيَشُة، ارَْكِبي َواْرفُقيي« ".  َها ابي  َفَمَسَحَها مثُه َدَعا يلي َعَليـْ
 َوايٍَة: َفَجَعْلُت َأْضريُُبَا. َويفي ري 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
ه  - 12651 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر َأنه النهِبي ُ   -َصلهى اَّلله  بيَقْوٍم َخرْيًا َأْدَخَل َعَلْيهيُم الرّيْفَق« ". قَاَل: " »إيَذا َأرَاَد اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 12652 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك، َعني النهِبي ، َوَما قَاَل: " »التهَأيّني ميَن اَّللهي، وَ  -َصلهى اَّلله اْلَعَجَلُة ميَن الشهْيطَاني

 َأَحٌد َأْكثـََر َمَعاذييَر ميَن اَّللهي، َوَما ميْن َشْيٍء َأَحبُّ إيىَل اَّللهي ميَن احْلَْمدي« ". 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 12654  قَاَل: " »َما ُأْعطيَي َأْهُل بـَْيٍت الرّيْفَق إياله نـََفَعُهْم« ".  -َصلهى اَّلله
اِميِ   # اِج السَّ ِحيِح َغْيَر ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَحجَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َلقيَي َرُسوُل اَّللهي  - 12672 َأاَب َذرٍّ فـََقاَل: " اَي َأاَب َذرٍّ، َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َخْصَلَتنْيي   -َصلهى اَّلله
،  مُهَا َأَخفُّ َعَلى الظهْهري، َوأَثـَْقُل يفي اْلمي  ، َوُطولي الصهْمتي ُْسني اخْلُُلقي َا؟ " قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي. قَاَل: " َعَلْيَك حبي يَزاني ميْن َغرْييمهي

ي بيَيديهي، َما جَتَمهَل اخْلَاَلئيُق مبييْثليهيَما« ".   فـََوالهذيي نـَْفسي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َجاُل َأِبي َيْعَلى ِثَقاٌت.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َورِ  #

ّي   - 12678 ْرَداءي، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده ،   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »اَل يُوَضُع يفي اْلمييَزاني أَثـَْقُل ميْن ُحْسني اخْلُُلقي
بيهي َدرََجَة الصهْومي َوالصهاَلةي« ".َوإينه ُحْسَن اخْلُُلقي  ُلُغ بيَصاحي  لَيَـبـْ

ْختيَصاٍر.  ْميذييُّ ابي  قـُْلُت: َرَواُه الرتّي
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  - 12689 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة، َعني النهِبي َنُكْم َأْخاَلقًا«  -َصلهى اَّلله : " »َوإينه ميْن َأقْـَربيُكْم إييَله يـَْوَم اْلقيَياَمةي َأَحاسي
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." 
 ]الداراني: إسناده قابل للتحسين، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي َحِديٍث َطِويٍل ِبِإْسَناَدْيِن َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #

ّي  - 12691 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُأَساَمَة ْبني َشرييٍك قَاَل: »ُكنها ُجُلوًسا عيْنَد النهِبي َنا الطهرْيُ، َما    -َصلهى اَّلله َا َعَلى رُُءوسي َكَأّنه
 َءُه اَنٌس فـََقاُلوا: َمْن َأَحبُّ عيَبادي اَّللهي إيىَل اَّللهي تـََعاىَل؟ قَاَل: " َأْحَسنـُُهْم َأْخاَلقًا« ". يـََتَكلهُم مينها ُمَتَكلّيٌم، إيْذ َجا

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُّ َوَعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة قَاَل: »ُكْنُت يفي جَمْلي  - 12693 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ٍس فييهي النهِبي َوََسَُرُة َوأَبُو أَُماَمَة فـََقاَل: " إينه    -َصلهى اَّلله

 اْلُفْحَش َوالتـهَفحَُّش لَْيَسا ميَن اإْليْساَلمي يفي َشْيٍء، َوإينه َأْحَسَن النهاسي إيْساَلًما َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا« ". 
ا ". َوَأُبو َيْعَلى َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  # ]الداراني: إسناده  ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َواللَّْفُظ َلُه، َوَأْحَمُد َواْبُنُه َوَقاَل: " َوِإنَّ َخْيَر النَّاِس ِإْسََلماا َأْحَسُنُهْم ُخُلقا

 جيد[ 
ُ  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 12705 ْدريَها، وََكاَن إيَذا َكريَه   -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله َأَشده َحَياًء ميَن اْلَعْذرَاءي يفي خي

ًئا َعَرفْـَناُه يفي َوْجهيهي.   َشيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوقَاَل َرُسوُل اَّللهي   : " احْلََياُء َخرْيٌ ُكلُُّه« ". -َصلهى اَّلله

ِميِ  َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه رِ  # ِد ْبِن ُعَمَر اْلُمَقدَّ ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َجاُل الصَّ
ّي   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 12724 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النهِبي َأَْسَاءي اَّللهي  قَاَل: " »السهاَلُم اْسٌم ميْن  -َصلهى اَّلله

َنُكْم، فَإينه الرهُجَل اْلُمْسليَم إيَذا َمره بيَقْوٍم، َفَسلهَم َعَليْ  ، فََأْفُشوُه بـَيـْ هيْم فـََردُّوا َعَلْيهي، َكاَن َلُه َعَلْيهيْم َفْضُل تـََعاىَل َوَضَعُه يفي اأْلَْرضي
ُهْم، فَإيْن مَلْ يـَُردُّوا عَ  ُهْم َوَأْطَيُب« ". َدرََجٍة بيَتْذكيرييهي إيايه نـْ  َلْيهي َرده َعَلْيهي َمْن ُهَو َخرْيٌ مي

ِحيِح ِعْنَد اْلَبزَّ  # .َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد َوَأَحُدُهَما ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[ ]صحيح   اِر َوالطََّبَراِنيِ 
 [ (: صحيح1638) الجامع

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني الزَُّبرْيي َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 12732 َلُكُم: اْلبَـْغَضاُء َواحلََْسُد،   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َدبه إيلَْيُكْم َداُء اأْلَُممي قـَبـْ
ي بيَيديهي اَل َتْدُخُلوا اجْلَنهَة َحَّته تـُْؤميُنوا، َواَل تـُْؤميُنوا  َواْلبَـْغَضاُء هيَي احْلَاليَقُة، لَْيَس َحاليَقَة الشهْعري،  َوَلكيْن َحاليَقَة الدّييني، َوالهذيي نـَْفسي

َنُكْم« ".  َا يـُْثبيُت َلُكْم َذليَك؟ َأْفُشوا السهاَلَم بـَيـْ  َحَّته حَتَابُّوا، َأاَل أُْنبيُئُكْم مبي
ٌد. َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدهُ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف، وللحديث شواهد يتقوى بها[   َجيِ 

ْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12733 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده  :" »َأْفُشوا السهاَلَم َكْي تـَْعُلوا« ". -َصلهى اَّلله
 ي: إسناده حسن[ ]المنذر  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12739  : -َصلهى اَّلله
 ." » لسهاَلمي  " »َأْعَجُز النهاسي َمْن َعَجَز يفي الدَُّعاءي، َوَأِْبَُل النهاسي َمْن ِبَيَل ابي

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َقاَل: ََل ُيْرَوى َعِن النَِّبيِ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، وَ  # ِحيِح َغْيَر َمْسُروِق اْبِن   -َصلَّى َّللاَّ ْسَناِد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ِإَلَّ ِبَهَذا اْلِْ
 ]الداراني: إسناده حسن[  اْلَمْرُزَباِن، َوُهَو ِثَقٌة.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  -َأَغرّي ُمَزيـَْنَة  -َوَعني اأْلََغرّي  - 12746 ُْزٍء ميْن ََتٍْر عيْنَد رَُجٍل   -َصلهى اَّلله َأَمَر يلي ِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ميَن اأْلَْنَصاري، َفَمطََلني بيهي، َفَكلهْمُت فييهي َرُسوَل اَّللهي  فـََقاَل: " اْغُد َمَعُه اَي َأاَب َبْكٍر َفُخْذ َلُه َثََرُه ".   -َصلهى اَّلله

، فَاْنطََلْقَنا، َفُكلهَما رَ  َنا الصُّْبَح، فـََوَجْدتُُه َحْيُث َوَعَديني َد إيَذا َصلهيـْ َأى َأاَب َبْكٍر رَُجٌل ميْن بَعييٍد َسلهَم َعَلْيهي،  فـََوَعَديني أَبُو َبْكٍر اْلَمْسجي
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، اَل َيْسبيُقَك إيىَل السهاَلمي فـََقاَل أَبُ  يُب اْلَقْوُم َعَلْيَك ميَن اْلَفْضلي َأَحٌد. َفُكنها إيَذا طََلَع الرهُجُل اَبَدْراَنُه   و َبْكٍر: َأَما تـََرى َما ُيصي
َنا«. ، قـَْبَل َأْن ُيَسلّيَم َعَليـْ لسهاَلمي  ابي

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسطِ  #  ]الداراني: إسناده حسن من حديث ابن عمر[  ، َوَأَحِد ِإْسَناِدِي اْلَكِبيِر ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 12750  قَاَل هَلَا:  -َصلهى اَّلله

رْبييُل يـَْقَرأُ َعَلْيكي السهاَلَم ". فـَُقْلُت: َوَعَلْيَك السهاَلُم َوَرمْحَُة اَّللهي َوبـَرََكا ُّ " »اَي َعائيَشُة َهَذا جي   -تُُه، َوَذَهَبْت َتزييُد، فـََقاَل النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  { ]هود:   : " إيىَل َهَذا انـْتَـَهى السهاَلُم "، فـََقاَل: " -َصلهى اَّلله  [« ". 73}َرمْحَُة اَّللهي َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَـْيتي

ْختيَصاٍر.  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، غير أنه منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 سي ْبني َماليٍك قَاَل: َوَعْن أَنَ  - 12752
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»ُكنها إيَذا ُكنها َمَع َرُسولي اَّللهي  َنا ُيَسلّيُم بـَْعُضَنا َعَلى بـَْعٍض«.   -َصلهى اَّلله نَـَنا َشَجَرٌة، فَإيَذا اْلتَـَقيـْ  فـَتـَُفرّيُق بـَيـْ

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، غير أنه منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
، َعْن أََنٍس  - 12753 ّي ّي  -َأْو َغرْييهي  -َعْن ًَثبيٍت اْلبـَُنايني ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النهِبي »أَنهُه اْسَتْأَذَن َعَلى َسْعدي ْبني    -َصلهى اَّلله

ه  ُعَباَدَة فـََقاَل: السهاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللهي. فـََقاَل َسْعٌد: َوَعَلْيَك السهاَلُم َوَرمْحَُة اَّللهي. َوملَْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َيْسَمعي النهِبي   -َصلهى اَّلله
ُّ  َحَّته َسلهَم َثاَلًًث، َوَرده  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعَلْيهي َسْعٌد َثاَلًًث، َومَلْ َيْسَمْعُه، فـََرَجَع النهِبي فَاتـهبَـَعُه َسْعٌد، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي،   -َصلهى اَّلله

، َوَلَقْد َرَدْدُت َعَلْيكَ  ُذيني يبي أَْنَت َوأُمّيي، َما َسلهْمَت َتْسلييَمًة إياله َوهيَي ِبُي ْعَك، َأْحبَـْبُت َأْن َأْسَتْكثيَر ميْن َساَلميَك َوميَن   ِبَي َومَلْ ُأَسْي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلرَبََكةي، مثُه َأْدَخَلُه اْلبَـْيَت، فـََقرهَب إيلَْيهي زَبييًبا، فََأَكَل النهِبي  فـََلمها فـَرََغ قَاَل: -َصلهى اَّلله

 َوَصلهْت َعَلْيُكُم اْلَماَلئيَكُة، َوَأْفَطَر عيْندَُكُم الصهائيُموَن« ". " َأَكَل طََعاَمُكُم اأْلَبـَْراُر، 
 قـُْلُت: عيْنَد َأيبي َداُوَد بـَْعُضُه. 

ُ َعَليْ  -قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   -َومَلْ يـَُقْل: َأْو َغرْييهي  -َوقَاَل: َعْن أََنٍس  َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّارُ  # يـَُزوُر اأْلَْنَصاَر،   -هي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
َياُن اأْلَْنَصاري َحْوَلُه َلُه، فـََيْدُعو هَلُْم، َومَيَْسُح رُُءوَسُهْم،  بـْ ُّ فَإيَذا َجاَء إيىَل ُدوري اأْلَْنَصاري َجاَء صي َصلهى   -َوُيَسلّيُم َعَلْيهيْم، فَأََتى النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ه اَبَب َسْعدٍ  -اَّلله ُ   -، َفَسلهَم َعَلْيهيْم فـََقاَل: " السهاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللهي ". فـََرده َسْعٌد فـََلْم ُيْسميعي النهِبي َصلهى اَّلله
ُّ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َحَّته َسلهَم َثاَلَث َمرهاٍت، وََكاَن النهِبي يُد َعَلى َثاَلثي َتْسلييَماٍت، فَإيْن ُأذيَن َلُه َوإياله اَل يَزي  -َصلهى اَّلله

 اْنَصَرَف، فـََرَجَع«. َفذََكَر ََنَْوُه. 
ِحيِح.  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ه  - 12771 يّي َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْلَماَن اْلَفاريسي " »إينه اْلُمْسليَم إيَذا َلقيَي َأَخاُه اْلُمْسليَم فََأَخَذ   قَاَل:  -َصلهى اَّلله
ُهَما ُذنُوُُبَُما، َكَما يـََتَحاتُّ اْلَوَرُق َعني الشهَجَرةي اْلَيابيَسةي  ٍف، َوإياله ُغفيَر هَلَُما، َوَلْو َكاَنْت ُذنُوُُبَُما بيَيديهي، حَتَاتهْت َعنـْ  يفي يـَْومي رييٍح َعاصي

ْثَل زََبدي اْلَبْحري« ".   مي
ِحيِح َغْيَر َساِلِم ْبِن َغْيََلَن َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: َوَعْن  - 12776
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َمَرْرُت َعَلى َرُسولي اَّللهي    َوُهَو ُيَصلّيي، َفَسلهْمُت َعَلْيهي فََأَشاَر إييَله«.  -َصلهى اَّلله
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ِحيِح. # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  داراني: إسناده حسن[ ]ال َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 12778 َا فيْعُل   : -َصلهى اَّلله رُي ُبي َدٍة ُيشي " »َتْسلييُم الرهُجلي إبييْصَبٍع َواحي

 اْليَـُهودي« ". 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواللَّْفُظ َلُه، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

ه  َوَعْن حُمَمهدي ْبني هياَلٍل، َعْن أَبييهي:  - 12786 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه النهِبي َتُه«.َكانَ   -َصلهى اَّلله   إيَذا َخَرَج ُقْمَنا َلُه َحَّته َيْدُخَل بـَيـْ
َعْن  ِهََلَلا َتاِبِعيٌّ ِثَقٌة، َأْو  ي ُهَرْيَرَة، َوُهَو الظَّاِهُر، َفِإنَّ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَهَكَذا َوَجْدُتُه ِفيَما َجَمْعُتُه، َوَلَعلَُّه َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِهََلٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن َأبِ  #

ِه، َوُهَو َبِعيٌد، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت. ِد ْبِن ِهََلِل ْبِن َأِبي ِهََلٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ   ُمَحمَّ
، َفَدَخاَل َعَلْيهي يفي َعْن َأيبي اْلَبْخرَتييّي قَاَل: َجاَء اأْلَْشَعُث ْبُن قـَْيٍس، َوَجرييُر ْبُن َعْبدي اَّللهي اْلَبَجلييُّ إيىَل َسْلَماَن الْ  - 12788 يّي َفاريسي

َيةي اْلَمَدائيني، فَأَتـََياُه، َفَسلهَما َعَلْيهي َوَحيـهَياُه، مثُه قَااَل:  ْصٍن يفي اَنحي ُب َرُسولي   حي يُّ؟ قَاَل: نـََعْم. قَااَل: أَْنَت َصاحي أَْنَت َسْلَماُن اْلَفاريسي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم؟ -اَّللهي  ُبُكَما الهذيي تُرييدَ  َصلهى اَّلله ، إي قَاَل: اَل َأْدريي. فَاْرَتاَب َوقَااَل: َلَعلهُه لَْيَس الهذيي نُرييُد، قَاَل هَلَُما: َأاَن َصاحي يّني  اني

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َقْد رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  َناَك ميْن  -َصلهى اَّلله ئـْ ُبُه َمْن َدَخَل َمَعُه اجْلَنهَة، َفَما َحاَجُتُكَما؟ قَااَل: جي َا َصاحي َوَجاَلْسُتُه، فَإيّنه
ْرَدا . فـََقاَل: َمْن ُهَو؟ قَااَل: أَبُو الده لشهامي َا َمَعُكَما؟ قَااَل: َما َأْرَسَل َمَعَنا َهدييهًة.  عيْندي َأٍخ َلَك ابي ءي. قَاَل: فَأَْيَن َهدييـهُتُه الهيتي َأْرَسَل ُبي

َدييهٍة. قَااَل:  اَي اأْلََمانََة، َما َجاَءيني َأَحٌد ميْن عيْنديهي إياله َجاَء َمَعُه ُبي َنا هَ قَاَل: اتهقيَيا اَّللهَ َوَأدّي َذا، إينه لََنا َأْمَوااًل فَاْحَتكيْم  اَل يـَْرَفُع َعَليـْ
َا َمَعُكَما. قَااَل: َواَّللهي  َما بـََعَث َمَعَنا بيَشْيٍء، إياله أَنهُه قَاَل لََنا: إينه  فييَها. قَاَل: َما أُرييُد َأْمَواَلُكَما، َوَلكينّي ُأرييُد اهْلَدييهَة الهيتي بـََعَث ُبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - اَّللهي فييُكْم رَُجاًل َكاَن َرُسولُ  ُتَماُه فََأْقريًَئُه مينّي السهاَلَم. قَاَل:   -َصلهى اَّلله إيَذا َخاَل بيهي مَلْ يـَْبغي َأَحًدا َغرْيَُه، فَإيَذا أَتـَيـْ
ْنُكَما َغرْيَ َهذيهي؟ َوَأيُّ َهدييهٍة َأْفَضُل ميَن السهاَلمي    حتَييهًة ميْن عيْندي اَّللهي ُمَبارََكًة طَيّيَبًة؟.فََأيُّ َهدييهٍة َكْنُت ُأرييُد مي

، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر َيْحَيى ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَمْسُعوِديِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
يًّا فَإينه اَّللهَ  - 12789  يـَُقوُل: }َوإيَذا ُحيّييُتْم  َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َمْن َسلهَم َعَلْيَك ميْن َخْلقي اَّللهي فَاْرُدْد َعَلْيهي، َوإيْن َكاَن جَمُوسي

َها َأْو رُدُّوَها{ ]النساء:   نـْ ْحَسَن مي يهٍة َفَحيُّوا ِبَي  [. 86بيَتحي
ِحيِح َغْيَر ِإْسَحاَق ْبِن َأِبي ِإْسَراِئيَل َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، وَ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن َأيبي َبْصَرَة قَاَل: - 12791  : -َصلهى اَّلله
، فَإيَذا َسلهُموا َعَلْيُكْم فـَُقوُلوا: َوَعَلْيُكْم« ". " »إيانه َغاُدوَن َعَلى يـَُهوَد، َفاَل تـَْبَدءُ  لسهاَلمي  وُهْم ابي

ِحيِح.«. َوَأَحُد ِإْسَناَدْي َأْحَمَد َوالطََّبَراِنيِ  رِ َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َوَزاَد: »َفَلمَّا ِجْئَناُهْم َسلَُّموا َعَلْيَنا، َفُقْلَنا: َوَعَلْيُكمْ  #  َجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 ]الداراني: إسناده صحيح[ 

ّي   أََنٍس قَاَل: َوَعنْ  - 12794 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»ُكنها َمَع النهِبي يفي جَمْليٍس، َفَمره يـَُهودييٌّ َفَسلهَم َعَلْيهيْم، فـََرده َعَلْيهي   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْصَحاُب َرُسولي اَّللهي  قَاَل: " َهْل َتْدُروَن َما قَاَل؟ ". قَاُلوا: نـََعْم، َسلهَم. قَاَل: " فَإينهُه قَاَل: السهاُم   -َصلهى اَّلله

ُّ  َعَلْيُكْم، َأْي: ُتسَ  ، َكْيَف قـُْلَت؟ ". فـََقاَل: السهاُم َعَلْيُكْم، فـََقاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اُموَن دييَنُكْم، رُدُّوُه َعَليه : "  -َصلهى اَّلله
 إيَذا َسلهَم َعَلْيُكْم َأْهُل اْلكيَتابي فـَُقوُلوا: َعَلْيُكْم، َأْي: َعَلْيُكْم َما قـُْلُتْم« ". 

يحي َغرْيُ َهَذا. قـُْلُت: أليَ   َنٍس َحدييٌث يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َرزييٍن، َعْن َسَلَمَة ْبني اأْلَْكوَعي قَاَل: -12799 ُ   -اَبيـَْعُت النهِبي بيَيديي َهذيهي،   -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
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ْلَناَها فـََلْم يـُْنكيْر َذليَك.   فـََقبـه
َعُة.  ْنُه اْلبَـيـْ يحي مي  قـُْلُت: يفي الصهحي

 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
12808 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْعدي ْبني ُعَباَدَة »أَنهُه اْسَتْأَذَن َوُهَو ُمْستَـْقبيٌل اْلَباَب، فـََقاَل َلُه النهِبي  : -َصلهى اَّلله

 " اَل َتْسَتْأذيْن َوأَْنَت ُمْستَـْقبيٌل اْلَباَب« ". 
ّي  - 12809 ْئُت إيىَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة قَاَل: »جي ، فَاْسَتْأَذْنُت   َوُهَو يفي بـَْيتٍ  -َصلهى اَّلله فـَُقْمُت ُمَقابيَل اْلَبابي

ْئُت فَاْسَتْأَذْنُت فـََقاَل:   فََأَشاَر إييَله َأْن تـََباَعْد، مثُه جي
ْستيْئَذاُن إياله ميْن َأْجلي النهَظري؟« ".  " َوَهلي االي

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  # َواَيِة الثَّاِنَيِة ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َوِرَجاُل الرِ 
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 12810 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني بيْشٍر قَاَل: َسَي " »اَل َتَُْتوا اْلبـُُيوَت ميْن   يـَُقوُل:  -َصلهى اَّلله

ُعوا«  َا، َوَلكيني ائْـُتوَها ميْن َجَوانيبيَها، فَاْسَتْأذينُوا، فَإيْن ُأذيَن َلُكْم فَاْدُخُلوا، َوإياله فَاْرجي  ". أَبـَْواُبي
 قـُْلُت: َلُه َحدييٌث َرَواُه أَبُو َداُوَد َغرْيُ َهَذا. 

ْحَمِن ْبِن ِعْرٍق َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن ُطُرٍق،  # ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ِحيِح، َغْيَر ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َوِرَجاُل َهَذا ِرَجاُل الصَّ
َنا َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: - 12817 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بـََعَث إيلَيـْ .  -َصلهى اَّلله َنا، فَاْسَتْأَذانه ئـْ  َفجي

ِحيِح َغْيَر ِإْسَحاَق ْبِن َأِبي ِإْسَراِئيَل، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي   - 12820 ُ َعلَ  -َوَعْن ُجْنُدبي ْبني ُسْفَياَن قَاَل: َسَي  يـَُقوُل: -ْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّلله

ْع« ".   " »إيَذا اْسَتْأَذَن َأَحدُُكْم َثاَلًًث فـََلْم يـُْؤَذْن َلُه، فـَْلرَيْجي
و  # ٍد الدُّ ِحيِح َغْيَر اْلَعبَّاِس ْبِن ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  ِريِ  َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن يَعييَش اْلغيَفارييّي قَاَل: »َدَعا َرُسوُل اَّللهي  - 12831 اَنَقًة يـَْوًما فـََقاَل: " َمْن حَيْليبـَُها؟ ". فـََقاَل   -َصلهى اَّلله
 ُعْد ". رَُجٌل: َأاَن. فـََقاَل: " َما اَْسَُك؟ ". قَاَل: ُمرهُة. قَاَل: " اقْـ 

 مثُه قَاَم آَخُر، فـََقاَل: " َما اَْسَُك؟ ". قَاَل: ُمرهُة. قَاَل: " اقْـُعْد ".
 مثُه قَاَم آَخُر، فـََقاَل: " َما اَْسَُك؟ ". قَاَل: مَجَْرُة. فـََقاَل: " اقْـُعْد ". 
هَ   ا« ". مثُه قَاَم يَعييُش، فـََقاَل: " َما اَْسَُك؟ ". قَاَل: يَعييُش. قَاَل: " اْحليبـْ

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 12835 « ".  قَاَل:  -َصلهى اَّلله َييتي ي َواَل ُتَكنُّوا بيُكنـْ َسْي  " »ََسُّوا ابي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #
ه  - 12850 َثَمَة ْبني َعْبدي الرهمْحَني، َعْن أَبييهي، َعْن أَبييهي قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َخيـْ : " مَ  -َصلهى اَّلله ا  فـََقاَل يلي

 اَْسَُك؟ ". فـَُقْلُت: َعَبُد اْلُعزهى. قَاَل: " َبْل أَْنَت َعْبُد الرهمْحَني« ".
ُ اْلعَ  # ِحيِح. ِزيُز« ". َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجالُ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: »َما اْسُمَك؟ ُقْلُت: َعِزيٌز. َقاَل: " َّللاَّ ]الداراني: إسناده   الصَّ

 ظاهره اْلرسال، والحديث صحيح[ 
َها قَاَلْت: » - 12863 ُّ   -َوَعنـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َكاَن النهِبي َُه، َفَمره َعَلى قـَْريٍَة يـَُقاُل هَلَا:   -َصلهى اَّلله َع اَْسًا قَبييًحا َغريه إيَذا َسَي
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 ُعْفَرٌة َفَسمهاَها: " ُخْضَرًة« ". 
ِحيِح. # ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

َبَة ْبني َعْبٍد السَُّلمييّي قَاَل:  - 12869 فـََقاَل: " َأُرويني   -َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َلمها ُوليَد احْلََسُن َفَجاَء َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن ُعتـْ
ُتُموُه؟ ". قـُْلُت: َحْراًب قَاَل: " َبْل ُهَو َحَسٌن ". قَاَل: فـََلمها ُوليَد احلُْ  ، َما ََسهيـْ ُتُه َحْراًب. َفَجاَء َرُسوُل اَّللهي اْبني ُ   -َسنْيُ ََسهيـْ َصلهى اَّلله

ُتُموُه؟ ". قـُْلُت: َحْراًب. قَاَل: " َبْل ُهَو ُحَسنْيٌ ". فـََلمها ُوليَد الثهاليثُ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ، َما ََسهيـْ ُتُه َحْراًب.   فـََقاَل: " َأُرويني اْبني ََسهيـْ
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َفَجاَء النهِبي ٌن ". مثُه قَاَل: "   -َصلهى اَّلله ُتُموُه؟ ". قـُْلُت: َحْراًب. قَاَل: " َبْل ُهَو حُمْسي ، َما ََسهيـْ فـََقاَل: " َأُرويني اْبني

ٌر« ".  رٌي َوُمَبشّي َْسَاءي َوَلدي َهاُروَن، بيْشٌر َوَبشي تـُُهْم ِبَي  ََسهيـْ
،َرَواُه َأْحَمُد َواْلبَ  # ْيُتُهْم ِبَأْسَماِء َوَلِد َهاُروَن: َجْبٌر َوُجَبْيٌر َوُمْجَبٌر« ".َوالطََّبَراِنيُّ ِحيِح َغْيَر   زَّاُر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »َسمَّ َوِرَجاُل َأْحَمَد َواْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

 َهاِنِئ ْبِن َهاِنٍئ َوُهَو ِثَقٌة.
ُتُه َحْراًب  َوَعْنُه قَاَل: - 12870 يبي َحْرٍب   -»َلمها ُوليَد احلََْسُن ََسهيـْ َ ِبَي بُّ َأْن َأْكَتني ُّ   -وَُكْنُت ُأحي ُ َعَلْيهي   -َفَجاَء النهِبي َصلهى اَّلله

؟ ". فـَُقْلَنا: َحْراًب. فـََقاَل: " ُهَو احْلََسُن ". مثُه  -َوَسلهَم  ُتُم اْبني ُّ  َفَحنهَكُه فـََقاَل: " َما ََسهيـْ ُتُه َحْراًب، فَأََتى النهِبي   - ُوليَد احْلَُسنْيُ َفَسمهيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ؟ ". فـَُقْلَنا: َحْراًب. فـََقاَل: " ُهَو احْلَُسنْيُ« ".   -َصلهى اَّلله ُتُم اْبني  َفَحنهَكُه، فـََقاَل: " َما ََسهيـْ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه َرُسوَل اَّللهي   َوَعْن َسعييدي ْبني يـَْربُوَع: - 12873 ". قَاَل: أَْنَت َأْكرَبُ َوَأْخرَيُ قَاَل: " أَيُـَّنا َأْكرَبُ؟  -َصلهى اَّلله

نًّا. َفَسمهاُه َرُسوُل اَّللهي  ، َوَأاَن َأْقَدُم سي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مينّي : -َصلهى اَّلله ْرُم َقْد َذَهَب«. يـَْعني َكاَن اَْسُُه   َسعييًدا. َوقَاَل: الصّي
ْرَم.   الصّي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َبَة ْبني َعْبٍد: - 12876 ُوا َأَْسَاَءُهْم، قَاَل: فـََلمها رَآيني َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن ُعتـْ ُ َعَلْيهي  صَ  -»أَنهُه أََتى ُأاَنٌس يُرييُدوَن َأْن يـَُغريّي لهى اَّلله

ُّ   -َوَسلهَم  ، َوَأاَن ُغاَلٌم َحَدٌث، فـََقاَل: " َما اَْسَُك؟ ". فـَُقْلُت: َعتَـَلُة ْبُن َعْبٍد. فـََقاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َدَعايني : "  -َصلهى اَّلله
َفَك "،   َبُة ْبُن َعْبٍد، َأرييني َسيـْ ََذا، َوَلكيني  َبْل أَْنَت ُعتـْ َفَسلهُه، مثُه َنَظَر إيلَْيهي، إيَذا ُهَو َسْيٌف فييهي ديقهٌة َوَضْعٌف، فـََقاَل: " اَل َتْضريْب ُبي

 اْطَعْن بيهي طَْعًنا« ". 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن ُطُرٍق َوِرَجاُل َبْعِضَها ِثَقاٌت. #

ه َوَعْنُه »أَنه  - 12877 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُه َلمها اَبيََع النهِبي َبُة ْبُن  -َصلهى اَّلله َبُة. قَاَل: " أَْنَت ُعتـْ قَاَل َلُه: " َما اَْسَُك؟ ". قَاَل: َشيـْ
 َعْبٍد« ". 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه َوَعني اْلرَبَاءي بْ  - 12878 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ني َعازيٍب »َأنه النهِبي قَاَل ليَرُجٍل: " َما اَْسَُك؟ ". قَاَل: نـُْعٌم. قَاَل: " َبْل    -َصلهى اَّلله

 َعْبُد اَّللهي« ". 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه   - 12881 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني احْلََكمي ْبني َسعييدي ْبني اْلَعاصيي »أَنهُه أََتى النهِبي َفَسلهَم َعَلْيهي فـََقاَل َلُه: " َما اَْسَُك؟   -َصلهى اَّلله
 وَل اَّللهي«.". قَاَل: احْلََكُم. قَاَل: " أَْنَت َعْبُد اَّللهي ". قَاَل: َأاَن َعْبُد اَّللهي اَي َرسُ 



331 
 

ِ، َوَذَكرَ  # َق َبْيَنُه َوَبْيَن الَِّذي َقْبَلُه، َوَذَكَر َهَذا ِفيَمِن اْسُمُه َعْبُد َّللاَّ ، َوَفرَّ  الَِّذي َقْبَلُه ِفيَمِن اْسُمُه اْلَحَكُم، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، ِإْن َشاَء  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
.ُ  َّللاَّ

هي فـََقاَوَعْن  - 12885 ْلرَبََكةي، َوَسَّي َل: " َما اَْسَُك؟ ".  َأْصَرَم قَاَل: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إييّني اْشرَتَْيُت َعْبًدا، فَادُْع اَّللهَ َلُه ابي
ٌم« ".   فـَُقْلُت: َأْصَرَم. قَاَل: " َبْل ُزْرَعُة، َفَما تُرييُدُه؟ ". قَاَل: َزرهاًعا. قَاَل: " فـَُهَو َعاصي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َصلهى   -تـَْوا َرُسوَل اَّللهي َوَعْن ُأَساَمَة ْبني َأْخَدرييٍّ »َأنه رَُجاًل ميْن َبني ُشْقَرَة يـَُقاُل َلُه: َأْصَرُم، َكاَن يفي النـهَفري الهذييَن أَ  - 12886

ُ َعَلْيهي َوسَ  ، اْشرَتَاُه بيتيْلَك اْلبياَلدي، فـََقاَل َلُه: اَي َرُسوَل اَّللهي، اْشرَتَْيُت َهذَ  -لهَم اَّلله يٍّ َيُه قَاَل: فََأَتُه بيَعْبٍد َلُه َحَبشي بُّ َأْن ُتَسمّي ا، فَُأحي
ْلرَبََكةي. قَاَل: " َما اَْسَُك أَْنَت؟ ". قـُْلُت: َأْصَرُم. قَاَل: " أَ  ْنَت ُزْرَعُة ". قَاَل: " َفَما تُرييُدُه؟ ". قَاَل: أُرييُدُه رَاعيًيا.  َوَتْدُعَو َلُه ابي

 ُّ ٌم ". َوقـََبَض النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: " ُهَو َعاصي  َكفهُه«.  -َصلهى اَّلله
 . يّي ْختيَصاري قيصهةي اْلُغاَلمي احْلََبشي  قـُْلُت: َرَواُه أَبُو َداُوَد ابي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َفَة قَاَل: - 12888 ه   َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»رَأَْيُت النهِبي َ بيثـَْوٍب ميَن اْلقيَصاري، َوَعَلْيهي َمْكُتوٌب:   -َصلهى اَّلله َوُأِتي

« ". َشْيطَاٌن، فََأَمَر بيهي َفُمحي  َّللهي ميَن الشهْيطَاني  َي، َوقَاَل: " َأُعوُذ ابي
َح اْلوَ  # ِحيِح ِإَلَّ َأنَّ الطََّبَراِنيَّ َصحَّ ْفِع.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َمْرُفوعاا َوَمْوُقوفاا، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   ْقَف َعَلى الرَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َكاَن رَُجٌل ميْن َأْصَحابي َرُسولي اَّللهي  ُسَهْيلي ْبني َسْعٍد قَاَل:َوَعْن  - 12890 اَْسُُه َأْسَوُد، َفَسمهاُه   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي   أَبـَْيَض«.  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  ُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَنا  #
ْذميٍَ قَاَل: - 12894 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َكاَن َرُسوُل اَّللهي  َعْن َحْنظََلَة ْبني حي َحبّي َأَْسَائيهي   -َصلهى اَّلله ُبُه َأْن َيْدُعَو الرهُجَل ِبَي يـُْعجي

 إيلَْيهي َوَأَحبّي ُكَناُه«.
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 : -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َعْن َعْبدي اَّللهي   - 12896
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َأنه َرُسوَل اَّللهي   َكنهاُه َأاَب َعْبدي الرهمْحَني، َومَلْ يُوَلْد َلُه«.   -َصلهى اَّلله

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 قَاَل:  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 12902

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َكاَن َرُسوُل اَّللهي  َتُه«. يـَُعلّيُمَنا إيَذا َعَطَس  -َصلهى اَّلله  َأَحُداَن َأْن ُنَشمّي
ٌد. #  ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َجيِ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12915  : -َصلهى اَّلله
َلةي« "." »إينه ليُكلّي َشْيٍء َسيّيًدا، َوإينه َسيّيَد   اْلَمَجاليسي قـَُباَلَة اْلقيبـْ

 ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َبَة، َعْن أَبييهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12919 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُمْصَعبي ْبني َشيـْ  :-َصلهى اَّلله

َع َلُه فـَْلَيْجليْس، َوإياله فـَْليَـْنظُْر َأْوَسَع َمَكاٍن يـََراهُ  " ، فَإيْن ُوسّي  ، فـََيْجليُس« ". »إيَذا انـْتَـَهى َأَحدُُكْم إيىَل اْلَمْجليسي



332 
 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسوُل اَّللهي َعْن َأيبي ُموَسى قَاَل: قَاَل رَ  - 12931  : -َصلهى اَّلله

لييسي السُّوءي َكَمَثلي اْلَقنْيي إيْن مَلْ حَيْريْق  " »َمَثُل اجْلَلييسي الصهاليحي َمَثُل اْلَعطهاري، إيْن مَلْ حُيْبيَك ميْن عيْطريهي يـَْعَبُق بيَك ميْن ريحييهي، َوَمَثُل اجلَْ 
  ميْن ُدَخانيهي« ". ثيَياَبَك يـَْعَبُق بيكَ 

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُعَمَر َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 12937  قَاَل:  -َصلهى اَّلله

ُتْم اَل  ، فَإيْن ُكنـْ ُكْم َواجْلُُلوَس يفي الصُُّعَداتي بُده فَاعيلينَي، فََأْعُطوا الطهرييَق َحقهُه ". قييَل: َوَما َحقُُّه؟ قَاَل: " َغضُّ اْلَبَصري، َوَردُّ " »إيايه
 ." »  السهاَلمي ". َأْحَسُبُه قَاَل: " َوإيْرَشاُد الضهالّي

ِ ْبِن ِسَناٍن  # ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده منقطع، والحديث صحيح بشواهده[  اْلَهَرِويِ 
َبَة قَاَل: »رَأَْيُت ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد عيْنَد ُحْجَرةي َعائيَشَة يَ  - 12955 ْدُعو، َفَجاَء َمْرَواُن فََأَْسََعُه  َوَعْن ُعبَـْيدي اَّللهي ْبني َعْبدي اَّللهي ْبني ُعتـْ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َكاَلًما، ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل ُأَساَمُة: َأَما َأيّني َسَي َش اْلَبذييَء« ".  -َصلهى اَّلله  يـَُقوُل: " إينه اَّللهَ تـََعاىَل يـُْبغيُض اْلَفاحي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 12965  : -َصلهى اَّلله
ًئا، إي »تـُْنَسُخ َدَواوييُن َأْهلي اأْلَْرضي يفي َدَواوييني َأْهلي السهَماءي يفي ُكلّي اثـَْننْيي َوَخَييٍس، فـَيَـْغفيُر ليُكلّي ُمسْ  َّللهي َشيـْ اله رَُجٌل  ليٍم اَل ُيْشريُك ابي

يهي َشْحَناُء« ".  َنُه َوَبنْيَ َأخي  بـَيـْ
 . َياقي  قـُْلُت: َرَواُه أَبُو َداُوَد بيَغرْيي َهَذا السّي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
، َفميْن   قَاَل:  - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن َجابيٍر َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 12967 ثـَْننْيي َواخْلَمييسي " »تـُْعَرُض اأْلَْعَماُل يـَْوَم االي

َتاُب َعَلْيهي، َوَيرْتُُك َأْهَل الضهغَائيني بيَضغَائينيهيْم َحَّته يـَُتوبُو   ا« ". ُمْستَـْغفيٍر يـُْغَفُر َلُه، َوميْن َتئيٍب فـَيـُ
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي   قَاَل: قَالَ  عبد هللا َوَعنْ  - 12971 " »اَل حيَيلُّ ليُمْسليٍم َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه فـَْوَق َثاَلٍث«  :-َصلهى اَّلله
." 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َفَضاَلَة ْبني ُعبَـْيدي َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 12978 " »َمْن َهَجَر َأَخاُه فـَْوَق َثاَلٍث فـَُهَو يفي   قَاَل:  -َصلهى اَّلله
ُ بيَرمْحَتيهي« ". النهاري،   إياله َأْن يـََتَدارََكُه اَّلله

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْرَداءي قَاَل: قـُْلُت:  - 12990 ُلني اجْلَنهَة. قَاَل َرُسوُل اَّللهي   َوَعْن َأيبي الده ُ َعَلْيهي  -»اَي َرُسوَل اَّللهي، ُدلهني َعَلى َعَمٍل يُْدخي َصلهى اَّلله

 : " اَل تـَْغَضْب، َوَلَك اجْلَنهُة« ". -َوَسلهَم 
 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[  َجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوَأَحُد ِإْسَناَدِي اْلَكِبيِر رِ  #

 ُكنها إيَذا رَأَيـَْنا الرهُجَل يـَْلَعُن َأَخاُه، رَأَيـَْنا أَنهُه َقْد أََتى اَباًب ميَن اْلَكَبائيري.   َعْن َسَلَمَة ْبني اأْلَْكوَعي قَاَل: - 13009
ٌد، َوِفي ِإْسَناِد اْلَكِبيِر  # ٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه، َوِإْسَناُد اْْلَْوَسِط َجيِ   ]الداراني: إسناده صحيح[   اْبُن َلِهيَعَة، َوُهَو َليِ 
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َبابُ  -رَفـََعُه  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو  - 13011 ، َكاْلُمْشريفي َعَلى اهْلََلَكةي« ".  قَاَل: " »سي  اْلُمْسليمي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

13012 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْمريو ْبني النـُّْعَماني ْبني ُمَقرّيٍن قَاَل: »انـْتَـَهى النهِبي إيىَل جَمْليٍس ميْن جَمَاليسي اأْلَْنَصاري،    -َصلهى اَّلله
 ُّ ْلَبَذاءي، فـََقاَل النهِبي ُهْم َكاَن يـُْعَرُف ابي نـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َورَُجٌل مي َباُب اْلُمْسليمي ُفُسوٌق، َوقيَتالُُه ُكْفٌر« ".  : -َصلهى اَّلله  " سي

حِ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده مرسل، والحديث صحيح[  يِح، َغْيَر َأِبي َخاِلٍد اْلَواِلِبيِ  َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13016 يهي: اَي   : -َصلهى اَّلله َخي َكافيُر.  " »إيَذا قَاَل الرهُجُل ألي

 فـَُهَو َكَقْتليهي« ". 
 ]الداراني: في إسناده متروك[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َباُب اْلَميّيتي  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو يـَْرفـَُعُه قَاَل: - 13033  َكاْلُمْشريفي َعَلى اهْلََلَكةي« ".   -َوقَاَل َمرهًة: اْلَمْوَتى  -»سي
ِحيِح.رَ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي   - 13038 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َساَر رَُجٌل َمَع النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله ُ  -فـََلَعَن بَعيريَُه، فـََقاَل النهِبي َصلهى اَّلله
ْر َمَعَنا َعَلى بَعيرٍي َمْلُعوٍن« ". :-َعَلْيهي َوَسلهَم   " اَي َعْبَد اَّللهي، اَل َتسي

حِ  #  ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحيح بشواهده[  يِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َضْمَرَة ْبني ثـَْعَلَبَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13045 َرْيٍ َما مَلْ يـََتَحاَسُدوا«   :-َصلهى اَّلله »اَل يـََزاُل النهاُس ِبي

." 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ([ 2887]اْللباني: حسن )صحيح الترغيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس، َعْن َرُسولي اَّللهي  - 13069 ْكَمٌة بيَيدي   قَاَل: -َصلهى اَّلله هي حي " »َما ميْن آَدمييٍّ إياله يفي رَْأسي
ْكَمَتُه« ". َمَلٍك، فَإيَذا تَـ  : َضْع حي ْكَمَتُه، َوإيَذا َتَكربهَ قييَل ليْلَمَلكي : اْرَفْع حي  َواَضَع قييَل ليْلَمَلكي

 [ (: حسن5675]الداراني: إسناده قابل للتحسين[ ]صحيح الجامع ) َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ّي  ُهَريـَْرَة،َوَعْن َأيبي  - 13072 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النهِبي ْكَمٌة، َواحلْيْكَمُة بيَيدي   :-َصلهى اَّلله هي حي " »َما ميني اْمريٍئ إياله َويفي رَْأسي

ْكَمَتُه« ". َمَلٍك، فَإيْن تـََواَضَع قييَل ليْلمَ  : َضعي احلْيْكَمَة، َأْو حي : اْرَفعي احلْيْكَمَة. َوإيْن َأرَاَد َأْن يـَْرَفَع قييَل ليْلَمَلكي  َلكي
 [ (: حسن 5675]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[ ]صحيح الجامع )  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13079 ٌد، َفاَل َفْضَل  : -َصلهى اَّلله ٌد، َوَأاَبُكْم َواحي " »إينه رَبهُكْم َواحي
لتـهْقَوى« ".  ، َواَل َأمْحََر َعَلى َأْسَوَد إياله ابي  ليَعَريبيٍّ َعَلى َأْعَجمييٍّ

َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر   ُتَراٍب« ". ُبوُكْم آَدُم، َوآَدُم ُخِلَق ِمنْ ِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »ِإنَّ َأَباُكْم َواِحٌد، َوِإنَّ ِديَنُكْم َواِحٌد، أَ َرَواُه الطََّبَرا  #
ِحيِح.  ]الداراني: إسناد البزار صحيح[  ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 13100 : " »اأْلَْرَواُح ُجُنوٌد جُمَنهَدٌة، َفَما تـََعاَرَف -َصلهى اَّلله
َها اْختَـَلَف« ".  َها ائْـتَـَلَف َوَما تـََناَكَر مينـْ نـْ  مي

ِحيِح.َروَ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  اُه الطََّبَراِنيُّ
َكهَة َمزهاَحًة، فـَنَـَزَلْت َعَلى اْمَرَأٍة َشبَـهً  - 13102 ا هَلَا، فـَبَـَلَغ َذليَك َعائيَشَة َوَعْن َعْمَرَة بيْنتي َعْبدي الرهمْحَني قَاَلْت: »َكاَنتي اْمَرَأٌة مبي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  فـََقاَلْت: ، َسَي ِبّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َصَدَق حي َها ائْـتَـَلَف،   -َصلهى اَّلله نـْ يـَُقوُل: " اأْلَْرَواُح ُجُنوٌد جُمَنهَدٌة، َفَما تـََعاَرَف مي
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َها اْختَـَلَف« ". قَاَل: َواَل َأْعَلُم إياله قَاَل يفي  نـْ : َواَل تْعريُف تيْلَك اْلَمْرَأَة. َوَما تـََناَكَر مي  احْلَدييثي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13106   إياله َحقًّا« ". : " »إييّني أَلَْمَزُح َواَل َأُقولُ -َصلهى اَّلله
ِغيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث حسن بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13132 َْصَحابيهي: "  -َصلهى اَّلله َتْدُروَن َأْزََّن الزّياَن عيْنَد اَّللهي؟ ".  ألي
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: " فَإينه َأْزََّن الزّياَن عيْنَد اَّللهي، اْستيْحاَلُل عيْرضي اْمريٍئ ُمْسليمٍ  ". مثُه قـََرَأ: }َوالهذييَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤمينينَي    قَاُلوا: اَّلله

 [«. 58اْكَتَسُبوا{ ]األحزاب:  َواْلُمْؤميَناتي بيَغرْيي َما
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلرَبَاءي قَاَل: »َخطَبَـَنا َرُسوُل اَّللهي  - 13141 َأْو قَاَل: يفي   -ا َحَّته َأَْسََع اْلَعَواتيَق يفي بـُُيوُتيَ  -َصلهى اَّلله
ْلَبُه، اَل تـَْغَتابُوا اْلُمْسليمينَي، َواَل تَـ  -ُخُدوريَها  ميَاُن قـَ تهبيُعوا َعْورَاُتييْم، فَإينهُه َمْن يـَتهبيْع فـََقاَل: " اَي َمْعَشَر َمْن آَمَن بيليَسانيهي َومَلْ َيْدُخلي اإْلي

ُ َعْورَتَ  ُ َعْورََتُه، َوَمْن يـَتهبيعي اَّلله يهي يـَتهبيعي اَّلله  ُه يـَْفَضْحُه يفي َجْوفي بـَْيتيهي« ". َعْورََة َأخي
 ]الداراني: إسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َخَطَب َرُسوُل اَّللهي  - 13143 اْلَعَواتيَق يفي ُخُدوريهينه   ُخْطَبًة َحَّته َأَْسَعَ  -َصلهى اَّلله
ميَاُن قـَْلَبُه، اَل تـُْؤُذوا اْلُمْؤمينينَي، َواَل تـَته  يهي  فـََقاَل: " اَي َمْعَشَر َمْن آَمَن بيليَسانيهي َومَلْ َيْدُخلي اإْلي بيُعوا َعْورَاُتييْم، فَإينهُه َمْن تـَتَـبهَع َعْورََة َأخي

رْتَُه، ُ سي  َوَسلهَط َعَلْيهي َمْن يـَتهبيُع َعْورََتُه يـَْفَضُحُه َوَلْو يفي َجْوفي بـَْيتيهي« ".  اْلُمْسليمي َهَتَك اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: الحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 13145 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »ُكنها عيْنَد النهِبي فـََقاَم رَُجٌل، فـََوَقَع فييهي   -َصلهى اَّلله
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -رَُجٌل ميْن بـَْعديهي، فـََقاَل النهِبي َأَكَلُت حَلًْما؟ فـََقاَل: "  : " خَتَلهْل ". فـََقاَل: َوَما َأخَتَلهُل اَي َرُسوَل اَّللهي، -َصلهى اَّلله
يَك« ".   إينهَك َأَكْلَت حَلَْم َأخي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 13155 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي هيْنٍد الدهارييّي قَاَل: َسَي يهي َمَقاَم رياَيٍء   -َصلهى اَّلله خي يـَُقوُل: " »َمْن قَاَم ِبَي

ُ َعزه َوَجله يـَْوَم اْلقيَياَمةي َوََسهَع بيهي« ".   َوَُسَْعٍة، َأقَاَمُه اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني الزَُّبرْيي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13163  : " »اْلُمْسَتَشاُر ُمْؤََتٌَن« ". -َصلهى اَّلله
ِحيِح، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر.  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه َوَعْن َجابيٍر »َأنه النه  - 13183 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ِبي  َنَى َأْن َيَضَع الرهُجُل إيْحَدى ريْجَلْيهي َعَلى اأْلُْخَرى َوُهَو ُمتهكيٌئ«.   -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13185 : " »إيَذا اْستَـْلَقى َأَحدُُكْم، َفاَل َيَضُع إيْحَدى  -َصلهى اَّلله
 ريْجَلْيهي َعَلى اأْلُْخَرى« ". 

ِحيِح َغْيَر ِخَداٍش اْلَعْبِدي ِ  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13217 ،  -َصلهى اَّلله : " »َعلّيُقوا السهْوَط َحْيُث يـََراُه َأْهُل اْلبَـْيتي
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 فَإينهُه آَدُب هَلُْم« ". 
]الداراني: إسناده ضعيف[   َما َحَسٌن.اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه َواْلَبزَّاُر َوَقاَل: " »َحْيُث َيَراُه اْلَخاِدُم« ". َوِإْسَناُد الطََّبَراِنيِ  ِفيهِ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي #

 [ (: حسن4022]صحيح الجامع )
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي َوَعْن ُعْرَوَة ْبني ُمْعتيٍب اأْلَْنَصارييّي قَاَل: »َقَضى  - 13229 َب الدهابهةي َأَحقُّ   -َصلهى اَّلله َأنه َصاحي
 بيَصْدريَها«. 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #  . ]الداراني: مرسل[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن طَْلَحَة ْبني ُعبَـْيدي اَّللهي قَاَل: »َمره َعَلى َرُسولي اَّللهي  - 13239 َم يفي َوْجهيهي، فـََقاَل:   -َصلهى اَّلله بيَبعيرٍي َقْد ُوسي

َمَكاَن ميْن َوْجهيَها. قَاَل: فـََوََسُْت يفي َعَجبي   نه يفي أَبـَْعدي " َلْو َأنه َأْهَل َهَذا اْلَبعيريي َعَزُلوا النهاَر َعْن َهذيهي الدهابهةي ". فـَُقْلُت: أَلََسيَ 
.»  الذهَنبي

ِلِه: »َأنَّ النَِّبيَّ   # ِحيِح. َوَرَواُه اْلَبزَّاُر َوَزاَد ِفي َأوَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ َنَهى َعِن اْلَوْسِم َأْن ُيوَسَم ِفي   -َصلَّى َّللاَّ
 ]الداراني: إسناده صحيح[  اْلَوْجِه«، َواْلَباِقي ِبَنْحِوِه.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »رََأى َرُسوُل اَّللهي  - 13240 ُ َمْن فـََعَل   -َصلهى اَّلله َارًا َمْوُسوًما يفي َوْجهيهي فـََقاَل: " َلَعَن اَّلله محي
 َهَذا«.

 الداراني: إسناده صحيح[ ] َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 13242 ُم اْلَوْجُه«. -َصلهى اَّلله  َلَعَن َمْن َيسي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ([ 2294]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  - 13248 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه رَُجاًل يـَُقاُل َلُه: أَبُو مُحَْيٍد، أََتى النهِبي إبيياَنٍء فييهي َلََبٌ ميَن اْلَبقييعي   -َصلهى اَّلله

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َنَارًا، فـََقاَل َلُه النهِبي  : " َأاَل ََخهْرَت، َوَلْو َأْن تـَْعريَض َعَلْيهي بيُعوٍد« ". -َصلهى اَّلله
بَّاِس َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر ِإْبَراِهيَم ْبِن ُسَلْيَماَن الدَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  َوَعنْ  - 13253 يّي ْبني َحْرٍب »َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوْحشي َاَجتيهي ميَن اللهْيلي َوتـََرَك اْلَباَب َمْفُتوًحا، مثُه   -َصلهى اَّلله َخَرَج حلي
ُّ  رََجَع فـََوَجَد إيْبلييَس قَائيًما يفي َوَسطي  ، فـََقاَل النهِبي ُ  -اْلبَـْيتي : " اْخَسْأ اَي َخبييُث ميْن بـَْييتي ". مثُه قَاَل  -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  للهْيلي فََأْغليُقوا أَبـَْواَُبَا«. -َصلهى اَّلله  : " إيَذا َخَرْجُتْم ميْن بـُُيوتيُكْم ابي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  راني: إسناده حسن[ ]الدا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُجَبرْيي ْبني ُمْطعيٍم، َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 13266 ي، َوَلكيْن  -َصلهى اَّلله قَاَل: " »اَل يـَُقوَلنه َأَحدُُكْم َخبـَُثْت نـَْفسي
 َلقيَسْت« ". 

ُب   النّيَهايَةي. قـُْلُت: اللهْقُس: اْلَغثـََياُن، قَاَلُه َصاحي
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن طَاريقي ْبني َعْبدي اَّللهي اْلُمَحارييبيّي قَاَل: قَاَل يلي َرُسوُل اَّللهي  - 13270 ُزَق  -َصلهى اَّلله : " »إيَذا َأَرْدَت َأْن تـَبـْ
ُزْق َعْن ميَيينيَك، وَ   َلكيْن َعْن َيَساريَك إيْن َكاَن فَاريًغا، فَإيْن مَلْ َيُكْن فَاريًغا فـََتْحَت َقَدميَك« ". َفاَل تـَبـْ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َعني اْلَعبهاسي ْبني َعْبدي اْلُمطهليبي قَاَل: »َخَرْجُت َمَع َرُسولي اَّللهي  - 13271 ميَن اْلَمدييَنةي، فَاْلتَـَفَت   -َصلهى اَّلله
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لهُهُم النُّجُ  ، َوَلكيْن َأَخاُف َأْن ُتضي ْركي َها فـََقاَل: " إينه اَّللهَ َقْد بـَرهَأ َهذيهي اجْلَزييَرَة ميَن الشّي لهُهُم  إيلَيـْ وُم قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللاي، َكْيَف ُتضي
 وُم ". قَاَل: " يـَْنزيُل اْلَغْيُث فـَيَـُقوُلوَن: ُمطيْراَن بينَـْوءي َكَذا وََكَذا« ". النُّجُ 

 ([ 6801]اْللباني: منكر )السلسلة الضعيفة:  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِباْخِتَصاٍر، َوِإْسَناُد َأِبي َيْعَلى َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َعائيَشةَ  - 13278 ْدَر، ُيَصبُّوَن يفي النهاري  -َصلهى اَّلله : »إينه الهذييَن يـَْقطَُعوَن السّي

 َعَلى ُوُجوهيهيْم َصبًّا« ". 
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُكلُُّهْم ِثَقاٌت. #

يٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 13279 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُحْبشي ْدري احلَْ -َصلهى اَّلله ْدرًَة ميْن سي ،  : " »َمْن َقَطَع سي َرمي
 ." » ْدري احْلََرمي ُ رَْأَسُه يفي النهاري« ". قـُْلُت: َرَواُه أَبُو َداُوَد َغرْيَ قـَْوليهي: " »ميْن سي  َصوهَب اَّلله

َمْت َبِقيَُّة َأَحاِديِث َهَذا اْلَباِب ِفي اْلبَ  # َجِر.ْيعِ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَقْد َتَقدَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[   َبْعَد َباِب اتِ َخاِذ الشَّ
ّي  - 13286 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد، َعني النهِبي ْحًرا« ".  -َصلهى اَّلله  قَاَل: " »إينه ميَن اْلبَـَياني سي

 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوَأَحُد ِإْسَناَدْيِه َحَسٌن. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي   - 13291 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: َسَي نَي   -َصلهى اَّلله ُتُم اْلَمدهاحي يـَُقوُل: " »إيَذا رَأَيـْ

َاَب« ". فَاحْ   ُثوا يفي ُوُجوهيهيُم الرتُّ
 [ (: صحيح569]الداراني: إسناده ضعيف[ ]صحيح الجامع ) َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوَأَحُد ِإْسَناَدْيِه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َكْيَساَن َمْوىَل ُمَعاوييََة قَاَل: َخطَبَـَنا ُمَعاوييَُة فـََقاَل: »إينه َرُسوَل اَّللهي  - 13301 َنَى َعْن َسْبٍع،   -َصلهى اَّلله
ُهنه: النـهْوُح، َواْلغيَناُء، َوالتهَصاوييُر، َوالشّي  نـْ ُهنه َأاَل إينه مي ، َوالسُُّروُج، َواحْلَرييُر« ". قـُْلُت: َرَواُه  َوَأاَن َأْنَاُكْم َعنـْ ْعُر، َوالذهَهُب، َواخْلَزُّ

ْختيَصاٍر.   النهَسائييُّ ابي
 ( بإسناد حسن[ 878برقم ) 19/373]الداراني: في الكبير    َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #

ّي   - 13302 ، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: »أَلَْن مَيَْتليَئ َجْوُف َأَحديُكْم قـَْيًحا، َخرْيٌ َلُه ميْن   -َصلهى اَّلله
ْعًرا«.   َأْن مَيَْتليَئ شي

ِحيِح، َوَقاَل: ََل َنْعلَ  # َد ْبَن َيْحَيى.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ا َأْسَنَدُه ِإَلَّ َخَلَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  ُم َأَحدا
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 13308 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْوفي ْبني َماليٍك قَاَل: َسَي يـَُقوُل: »أَلَْن مَيَْتليَئ َجْوُف َأَحديُكْم ميْن   -َصلهى اَّلله

ْعًرا«.َعانَتيهي إيىَل هليَ   اتيهي قـَْيًحا يـََتَخْضَخُض، َخرْيٌ َلُه ميْن َأْن مَيَْتليَئ شي
 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13318 ، َفَحَسُنُه  -َصلهى اَّلله َْنزيَلةي اْلَكاَلمي ْعُر مبي : »الشّي
.» ، َوقَبييُحُه َكَقبييحي اْلَكاَلمي  َكَحَسني اْلَكاَلمي

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ََل ُيْرَوى َعِن النَِّبيِ   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوَقاَل: # ُ َأْعَلُم. -َصلَّى َّللاَّ ْسَناِد، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن َوَّللاَّ ]الداراني:   ِإَلَّ ِبَهَذا اْلِْ
 (: صحيح[ 3733إسناده ضعيف[ ]صحيح الجامع )

ه  - 13325 ُ  -َوَعْن َعائيَشَة َأنه النهِبي ْكَمًة« ".   -َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّلله ْعري حي  قَاَل: " »إينه ميَن الشّي
حِ  # لداراني:  ]ا  يِح، َغْيَر َعِليِ  ْبِن َحْرٍب اْلَمْوِصِليِ  َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبَأَساِنيَد، َوَأَحُد َأَساِنيِد اْلَبزَّاِر ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 الحديث صحيح بشواهده[ 
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ُ َعلَ  - 13331 ٍر قَاَل: »َلمها َهَجااَن اْلُمْشريُكوَن َشَكْواَن َذليَك إيىَل َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله ْيهي َوَسلهَم فـََقاَل: "  َوَعْن َعمهاري ْبني اَيسي
َنا نـَُعلّيُمُه إيَماَء َأْهلي اْلَمدي   يَنةي«.ُقوُلوا هَلُْم َكَما يـَُقوُلوَن َلُكْم ". قَاَل: فـََلَقْد رَأَيـْتـُ

ُّ فييهي: قَاَل: »بَـ  # ُّ، َوريَجاهُلُْم ثيَقاٌت. َوزَاَد الطهرَبَايني ُد هيَجاًء ليُمَعاوييَةَ َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـزهاُر بيَنْحويهي َوالطهرَبَايني َنا رَُجٌل يـُْنشي َوَعْمريو ْبني  يـْ
ُتْم َأْصَحاُب  اْلَعاصي َوَعمهاٌر َيْسَمُعُه، فـََقاَل َعمهاٌر: الزهقُّ ابي  ْلَعُجوزَْيني. فـََقاَل َلُه رَُجٌل: ُسْبَحاَن اَّللهي، أَيـَُقوُل َهَذا؟ أَيـَُقوُل َهَذا؟ َوأَنـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم؟ فـََقاَل َلُه َعمهاٌر: اْجليْس، فَاَْسَْع َأوي اْذَهْب. مثُه قَاَل َعمهاٌر: إيانه َلمه  -َرُسولي اَّللهي    َهَجااَن اْلُمْشريُكوَن«.ا َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[  َفَذَكَر َنْحَوُه ِبُطُرٍق، َوَأَحُدَها ِرَجاُلُه ِثَقاٌت.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13332 َسهاَن: " اْهُجُهْم  -َصلهى اَّلله هيْم   -حلي اللهُهمه أَيّيْدُه   -َأْو َهاجي
 .»  بيُروحي اْلُقُدسي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  - 13333 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك »َأنه النهِبي ُد  -َصلهى اَّلله  َويـَُقوُل:َمره بيهي َوُهَو يـُْنشي

 َأاَل َهْل أََتى َغسهاَن َعنها َوُدوَنُْم ... ميَن اأْلَْرضي َحْرٌق َحْوَلُه يـُتَـتَـبهعُ 
َنا ُكلُّ َفْحَمٍة ... َكريْدٍف هَلَا فييَها اْلَقَوانيُس تـَْلَمعُ   جُتَاليُداَن َعْن َحَرمي

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل النهِبي   اَي َكْعَب ْبَن َماليٍك ". فـََقاَل َكْعٌب:: " اَل -َصلهى اَّلله
 جُتَاليُداَن َعْن ديينيَنا ُكله َفْحَمٍة.

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل النهِبي  : " نـََعْم اَي َكْعُب«. -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: فيه مدلس[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  َوَعني اْبني  - 13346 أْلَْشَعاري: "  -َصلهى اَّلله  يـََتَمثهُل ابي
أْلَْخَباري َمْن مَلْ تـَُزوّيدي«.   َوَيَْتييَك ابي

ِحيحِ  #  (: صحيح[ 4905]الداراني: إسناده ضعيف[ ]صحيح الجامع ) .َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي ]َأْثَناِء[ َحِديٍث، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
13349 -  ُّ َع النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َسَي  نيَساَءُهْم يـَُقوُلوَن )؟( يفي ُعْرٍس:  -َصلهى اَّلله

 َوَأْهَدى هَلَا َكْبًشا ... تـَْنَصَح يفي اْلميْرَبدي 
 اْلَناديي ... َويـَْعَلُم َما يفي َغدي َوَزْوُجكي يفي 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ. َأاَل قـُْلُتْم: -َصلهى اَّلله  : " اَل يـَْعَلُم َما يفي َغٍد إياله اَّلله
َناُكْم ... َفَحيهااَن َوَحيهاُكْم".« َناُكْم أَتـَيـْ  أَتـَيـْ

. قـُْلُت: ليَعائيَشَة َأَحادييُث بيغَ  َياقي  رْيي َهَذا السّي
ِحيِح. #  ]الداراني: حديث حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 13351 : " ُخْذ لََنا ميْن َهنهاتيَك " -َصلهى اَّلله . قَاَل: قَاَل ليَعاميري ْبني اأْلَْكوَعي
 فـََقاَل:

َنا«  ُ َما اْهَتَديـَْنا ... َواَل َتَصدهقْـَنا َواَل َصلهيـْ  َواَّللهي َلْواَل اَّلله
ِد ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن َأِبي اْلُحَسْيِن َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َدَخَل َرُسوُل اَّللهي  - 13353 ٌذ بيَغْرزيهي   -َصلهى اَّلله يفي ُعْمَرةي اْلَقَضاءي َوَعْبُد اَّللهي ْبُن َرَواَحٍة آخي
 يـَْرجتَيُز يـَُقوُل:

 الرهمْحَُن يفي تـَْنزييليهي َخلُّوا َبني اْلُكفهاري َعْن َسبييليهي ... َقْد أَنـَْزَل 
نه َخرْيَ اْلَقْتلي يفي َسبييليهي«   ِبَي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
13359 -  ُّ ، مثُه   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َكاَن عيْنَداَن َجارييٌَة تـَُغنّي َفَدَخَل النهِبي َوهيَي َعَلى تيْلَك احْلَالي

 ُّ َك النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اْسَتْأَذَن ُعَمُر فـََوثـََبْت، َفَضحي فـََقاَل: ميمه َتْضَحُك اَي َرُسوَل اَّللهي؟ فََأْخرَبَُه فـََقاَل: اَل أَبـَْرُح   -َصلهى اَّلله
ُّ  -َمُع َحَّته َأَْسََع مميها َتسْ  ْنُه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْو َما َيْسَمُع مي  فََأَْسََعْتُه«.               فََأَمَرَها -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات غير وائل فإنني ما عرفته[ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13381 : »ُأذيَن يلي َأْن ُأَحدّيَث َعْن َمَلٍك َقْد َمَرَقْت  -َصلهى اَّلله

 ْيَن َتُكوُن«.ريْجاَلُه اأْلَْرَض السهابيَعَة، َواْلَعْرُش َعَلى َمْنكيبيهي، َوُهَو يـَُقوُل: ُسْبَحاَنَك أَْيَن ُكْنَت َوأَ 
يَماِن. # َمْت َأَحاِديُث َنْحَو َهَذا ِفي اْلِْ ِحيِح. َوَقْد َتَقدَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13387 َلًة، َوالذُّاَبُب -َصلهى اَّلله : »ُعْمُر الذُّاَببي َأْربـَُعوَن لَيـْ
 ُكلُُّه يفي النهاري إياله النهْحُل«. 

َم ِفي َهَذا اْلَمْعَنى َأَحاِديُث ِفيَما ُنِهَي َعْن َقْتِلِه ِفي  # ْيِد.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَقْد َتَقدَّ  [ ]الداراني: إسناده حسن  الصَّ
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ََة، َعْن أَبييهي قَاَل: »أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللهي  - 13400 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمَعاوييََة ْبني َجامهي ريُُه يفي اجلْيَهادي، فـََقاَل   -َصلهى اَّلله َأْسَتشي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي ؟ ". قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: " اْلَزْمُهَما، فَإينه اجْلَنهَة حَتَْت َأْقَداميهيَما«.-َصلهى اَّلله  : " أََلَك َواليَداني

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  اده جيد[ ]الداراني: إسن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُأَساَمَة ْبني َشرييٍك قَاَل: »َشهيْدُت َرُسوَل اَّللهي  - 13408 جهةي اْلَوَداعي َوُهَو يـَُقوُل: "   -َصلهى اَّلله يفي حي

 أُمهَك َوَأاَبَك َوُأْخَتَك َوَأَخاَك مثُه َأْداَنَك َأْداَنَك«.
، َورِ  # ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل َوُهَو ِثَقٌة َثْبٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُّ  -يـَْعني اْبَن ََسَُرَة  -َوَعْن َجابيٍر  - 13409 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َصعيَد النهِبي ْنرَبَ فـََقاَل: " آمينَي آمينَي آمينَي  -َصلهى اَّلله اْلمي
رْبييُل َعَلْيهي السهاَلُم فـََقاَل: اَي حُمَمهُد َمْن َأْدَرَك َأَحَد َواليَدْيهي َفَماَت، َفَدَخَل  ُ، فـَُقْل: آمينَي.  ". قَاَل: " َأَتيني جي النهاَر فَأَبـَْعَدُه اَّلله

ُ، ُقْل: آمينَي فـَُقْلُت: آقـُْلُت: آمينَي. قَاَل: اَي حُمَمهُد، مَ  َل النهاَر فَأَبـَْعَدُه اَّلله مينَي.  ْن َأْدَرَك َشْهَر رََمَضاَن َفَماَت، فـََلْم يـُْغَفْر َلُه فَُأْدخي
ُ. ُقْل: آمينَي فـَُقلْ   ُت: آمينَي«. قَاَل: َوَمْن ذُكيْرَت عيْنَدُه فـََلْم ُيَصلّي َعَلْيَك، َفَماَت َفَدَخَل النهاَر فَأَبـَْعَدُه اَّلله

ََلِة َعَلى ا # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. -لنَِّبيِ   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد َوَأَحُدَها َحَسٌن، َوِلَهَذا اْلَحِديِث ُطُرٌق ِفي اْْلَْدِعَيِة ِفي الصَّ ]الداراني: إسناده   َصلَّى َّللاَّ
 ضعيف[ 

رٍي قَالَ  - 13413 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعني النـُّْعَماني ْبني َبشي : »َكاَن َثاَلثَُة نـََفٍر مَيُْشوَن يفي َغْيثي  -َصلهى اَّلله
َنَما ُهْم فييهي إيذْ  ميَن اجْلََبلي مميها يـَْهبيُط ميْن َخْشَيةي  َوَقَع َحَجٌر   السهَماءي إيْذ َمرُّوا بيغَاٍر فـََقاُلوا: َلْو آَويـُْتْم إيىَل َهَذا اْلغَاري، فَآَوْوا إيلَْيهي فـَبَـيـْ

ًئا[ َخرْيًا ميْن َأْن َيْدُعَو ُكلُّ  َلُه َقطُّ. اَّللهي، َحَّته َسده اْلغَاَر، فـََقاَل بـَْعُضُهْم ليبَـْعٍض: إينهُكْم َلْن جتَيُدوا ]َشيـْ َرْيي َعَمٍل َعمي ْنُكْم ِبي  اْمريٍئ مي
ُتُه َأجْ فـََقاَل َأَحُدُهُم: اللهُهمه ]إي  [ ُكْنُت رَُجاًل َزرهاًعا وََكاَن يلي ُأَجَراُء، َفَكاَن فييهيْم رَُجٌل يـَْعَمُل َكَعَملي رَُجَلنْيي، فََأْعطَيـْ َرُه َكَما يّني

َب وَ  ٍد؟ فَاْنطََلَق َوَغضي تـََرَك َأْجَرُه عيْنديي، فـََبَذْرتُُه َعَلى  َأْعطَْيُت اأْلَُجَراَء، فـََقاَل: َأْعَمُل َعَمَل رَُجَلنْيي َوتـُْعطييني َعَمَل رَُجٍل َواحي
َدتيهي فَُأْضعيَف، مثُه َبَذْرتُُه فَُأْضعيَف، مثُه َبَذْرتُُه فَُأْضعيَف، َحَّته َكثـَُر الطهَعاُم َفَكاَن َأْكَداًسا، فَ  ، َفَسأََلني َأْجَرُه  حي اْحَتاَج الرهُجُل فََأَتيني

؟ قـُْلُت: َما َأْسَخُر بيَك. فَاْنطََلَق فََأَخَذَها، ال فـَُقْلُت: اْنطَليْق إيىَل تيْلَك  َا َأْجُرَك. فـََقاَل: َتْظليُمني َوَتْسَخُر يبي لهُهمه إيْن اأْلَْكَداسي فَإينه
ْف َعنها. قَاَل: احْلََجُر َفضه  ْنُه فـُْرَجٌة َعظييَمٌة«.  ُكْنَت تـَْعَلُم َأيّني فـََعْلُت َذليَك ميْن َخْشَيتيَك َواْبتيغَاءي َوْجهيَك، فَاْكشي ، فَانـَْفَرَجْت مي

 َفذََكَر احْلَدييَث بيَنْحوي َما تـََقدهَم.
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 1170]الوادعي: صحيح )الصحيح المسند:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13414 َْهليهيْم، قَاَل: فََأَخَذُهْم -اَّلله : »َذَهَب َثاَلثَُة نـََفٍر رَادهًة ألي
ٍف  َحَجٌر َفَسده َعَلْيهيْم َفَم اْلغَاري، َوَوَقَع بيَتَجا -ميْن َفمي اْلغَاري  -َأْحَسُبُه قَاَل:  -َمَطٌر، فـََلَجُئوا إيىَل َغاٍر قَاَل: فـََوَقَع َعَلْيهيْم 

ََكانيُكْم إياله  ُهْم، قَاَل: فـََقاَل النـهَفُر بـَْعُضُهْم ليبَـْعٍض: َعَفا اأْلَثـَُر َوَوَقَع احْلََجُر، َواَل يـَْعَلُم مبي ُ تـََعاىَل، فـَتَـَعاَلْوا فـَْلَيدُْع ُكلُّ رَُجٍل  َعنـْ  اَّلله
َلُه َّلليهي َعزه َوَجله، َعَسى َأْن  ْوَثقي َعَمٍل َعمي ْنُكْم ِبَي خُيْريَجُكْم ميْن َمَكانيُكْم. قَاَل َأَحُدُهُم: اللهُهمه إيْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأيّني ُكْنُت بـَرًّا  مي

َعاني َعَلى فيرَ  َبـََويه فَآتييُهَما ]َومُهَا[ ُمْضَطجي َلًة، وَُكْنُت َأْحليُب ألي هيَما، َحَّته َأْسقييَـُهمَ بيَواليَديه، َوإييّني َأرَْحُت َغَنميي لَيـْ ا بيَيديي، َوإييّني  اشي
ْئُت بيَشَراُبييَما فـََوَجْدُُتَُما َقْد اَنَما، َوإييّني َجَعْلُت َأْرغَ  ، َوجي َلًة ميْن تيْلَك اللهَيايلي تـُُهَما لَيـْ ُب هَلَُما يفي نـَْوميهيَما، َوَأْكَرُه َأْن ُأوقيَظُهَما، أَتـَيـْ

لشهَرابي  َع ابي هيَما َكَذليَك، َحَّته َأْصَبْحُت، ال  َوَأْكَرُه َأْن َأْرجي لهُهمه  فـََيْستَـْيقيظَاني َفاَل جيَيَدايني عيْنَدمُهَا، فـَُقْمُت َمَكايني قَائيًما َعَلى رُُءوسي
ثـُُلُث احْلََجري اْنفيَراًجا. قَاُلوا   -َها َأْو َكليَمًة ََنْوَ  -فَإيْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأيّني فـََعْلُت َذليَك اْبتيغَاَء َوْجهيَك، فَاْفريْج َعنها. قَاَل: فـََزاَل 
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َنَة َعمٍّ يلي ُحبًّا َشدييًدا  -َأْي ُقْل  -ليْْلَخري: إييًها  : اللهُهمه إيْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأيّني َأْحبَـْبُت ابـْ   -َوإييّني َأْحَسُبُه قَاَل:  -قَاَل: فـََقاَل الثهايني
تـَُها إيىَل َأْهليَها َفَمنَـُعوني  َها مَ َخطَبـْ نـْ َا، فـََقَعْدُت مي َا َفَخَلْوُت ُبي نَـَها، مثُه َدَعْوُت ُبي يُت بيهي بـَْيني َوبـَيـْ ْقَعَد  يَها، َحَّته َجَعْلُت هَلَا َما َرضي

َقّيهي. فَانـَْقَبْضُت إيىَل نـَْفسي  َها َونـَْفَسَها، اللهُهمه  الرهُجلي ميَن اْلَمْرَأةي فـََقاَلْت: اَل حيَيلُّ َلَك َأْن تـَُفضه اخْلَامَتَ إياله حبي ي، َوَوفـهْرُت َحقهَها َعَليـْ
: إييًها  -َأْو َكليَمًة ََنَْوَها  -إيْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأيّني فـََعْلُت َذليَك اْبتيغَاَء َوْجهيَك فَاْفريْج َعنها. قَاَل: فـََزاَل   َأْي  -اْنفيَراًجا. َوقَاُلوا ليلثهاليثي

اْحتَـَبَس َعَليه   إيْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأيّني َعَمَل يلي َعاميٌل َعَلى َصاٍع ميْن طََعاٍم، فَاْنطََلَق اْلَعاميُل َومَلْ َيَُْخْذ َصاَعُه، فَ قَاَل: اللهُهمه  -ُقْل 
َكثيرٌي َوَشاٌء َكثيرٌي َوَماٌل َكثيرٌي، َوإينه َذليَك    َطويياًل ميَن الدهْهري، َوإييّني َعَمْدُت إيىَل َصاعيهي َأْحُرثُُه، َحَّته اْجَتَمَع ميْن َذليَك الصهاعي بـََقرٌ 

، َوإييّني قـُْلُت َلُه: إينه َصاَعَك َذليَك ميَن الطهعَ  امي َقْد َصاَر َمااًل َكثيريًا َوَشاًء َكثيريًا  اْلَعاميَل َأَتيني بـَْعَد زََماٍن َيْطُلُب الصهاَع ميَن الطهَعامي
؟ قـُْلُت َلُه: اَل َواَّللهي، َوَلكينهُه احْلَقُّ. فَ  َوبـََقًرا َكثيريًا، َفُخذْ  : أََتْسَخُر يبي . قَاَل يلي اْنطََلَق بيهي َيُسوُق  َهَذا ُكلهُه فَإينهُه ميْن َذليَك الصهاعي

 نها. فَانـَْفَلَق احْلََجُر فـََوَقَع، َفَخَرُجوا يـََتَماَشْوَن«. اْلَماَل َأمْجََع، اللهُهمه فَإيْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأيّني فـََعْلُت َذليَك اْبتيغَاَء َوْجهيَك فَاْفريْج عَ 
ِحيِح. َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر َوَأَحُد َأَساِنيِد الطََّبَراِني ِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 13415 : »إينه َثاَلثََة نـََفٍر اْنطََلُقوا إيىَل َحاَجٍة هَلُْم، فََأَوْوا إيىَل  -َصلهى اَّلله
َا، َلَعله اَّللهَ يـَُفرّيُج   -يـَْعني بـَْعُضُهْم ليبَـْعٍض   -َجَبٍل، َفَسَقَط َعَلْيهيْم، فـََقاُلوا: اَي َهُؤاَلءي  تـََفكهُروا يفي َأْحَسني َأْعَماليُكْم فَاْدُعوا اَّللهَ ُبي

َها، َفرَتَْكتـَُها مينْ َعنْ  ْختياَلَف إيلَيـْ  خَمَافَتيَك َواْبتيغَاَء َمْرَضاتيَك، فَإيْن ُكْنَت ُكْم. فـََقاَل َأَحُدُهُم: اللهُهمه إينهُه َكاَنْت يلي َمرهًة َصدييَقٌة ُأطييُل االي
ُهْم َحَّته  : اللهُهمه إينهُه َكاَن تـَْعَلُم َذليَك فـََفرّيْج َعنها. قَاَل: فَاْنَصدََع اجْلََبُل َعنـْ ، فـََلْم َيْسَتطييُعوا اخْلُُروَج. َوقَاَل الثهايني  َطميُعوا يفي اخْلُُروجي

ُهْم َأْجَرُه، َوزََعَم َأنه َأجْ  -َأْحَسُبُه قَاَل:  -يلي ُأَجَراُء يـَْعَمُلوَن َعَماًل  نـْ ٌد مي ُهْم َأْجَرُه َوتـََرَك َواحي نـْ ٍد مي َرُه َأْكثـَُر ميْن  فََأَخَذ ُكلُّ َواحي
َيًة فََأَتيني  ، َحَّته َكاَن َخرْيًا َوَماشي َ فـََقاَل: ُأذَكّيُرَك اَّللهَ يفي َأْجريي، فََأاَن   ُأُجوري َأْصَحابيهي، فـََعَزْلُت َأْجَرُه ميْن َمايلي بـَْعَدَما افْـتَـَقَر وََكربي

َيةي يفي اْلغَائيطي َأْحَوُج َما ُكْنُت إيلَْيهي، فَاْنطََلْقُت فـَْوَق بـَْيٍت، فَ  ُ َلُه ميْن َأْجريهي يفي اْلَمالي َواْلَماشي ُتُه َما َأّْنَى اَّلله يـَْعني يفي الصهَحاَرى   -َأرَيـْ
ُ؟ ُكْنُت ُأرييُدَك َعَلى َأَقلّي ميْن َهَذا فـََتْأََب َعلَ  - َ َتْسَخُر يبي َأْصَلَحَك اَّلله . َفدَ فـَُقْلُت: َهَذا َلَك. فـََقاَل: ملي فـَْعُت إيلَْيهي اَي َربّي ميْن  يه

ُهْم، َومَلْ  َيْسَتطييُعوا َأْن خَيُْرُجوا. َوقَاَل الثهاليُث: اَي  خَمَافَتيَك َواْبتيغَاَء َمْرَضاتيَك، فَإيْن ُكْنَت تـَْعَلُم َذليَك فـََفرّيْج َعنها. فَاْنَصدََع اجْلََبُل َعنـْ
، َكاَن يلي أَبـََواني َكبيريَاني َفقيريَ  ، وَ َربّي للهْيلي لنـهَهاري، َوآويي إيلَْيهيَما ابي ، لَْيَس هَلَُما َخاديٌم َواَل رَاٍع َواَل َواٍل َغرْييي، َأْرَعى هَلَُما ابي إينه  اني

تـُُهَما  َيةي، فَأَتـَيـْ ْلَماشي َلًة  -اْلَكََلَ تـََباَعَد فـَتَـَباَعْدُت ابي اَنءي، مثُه َجَلْسُت  بـَْعَدَما َذَهَب ميَن اللهْيلي َواَنمَ  -يـَْعني لَيـْ ا، َفَحَلْبُت يـَْعني يفي اإْلي
هيَما  اَنءي   -عيْنَد رُُءوسي إْلي هيَما، اللهُهمه إيْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأيّني فـََعْلتُ   -يـَْعني ابي َيَة َأْن ُأوقيَظُهَما َحَّته َيْستَـْيقيظَا ميْن قيَبلي أَنـُْفسي َذليَك   َكَراهي
 غَاَء َمْرَضاتيَك فـََفرّيْج َعنها. فَاْنَصدََع اجْلََبُل َوَخَرُجوا«.ميْن خَمَافَتيَك َواْبتي 

 ]الداراني: الحديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 13427 ُ نُوَرَك«. قَاَل: »اْحَفْظ ُوده  -َصلهى اَّلله  أَبييَك اَل تـَْقطَْعُه، فـَُيْطفيَئ اَّلله

 [ (: ضعيف 210]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ضعيف الجامع ) َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َمْعقيلي ْبني َيَساٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13430 : »إينه اَّللهَ َكريَه َلُكْم َثاَلًًث: ُعُقوُق  -َصلهى اَّلله

.» ، َوَمْنٌع َوَهاتي ، َوَوْأُد اْلبَـَناتي  اأْلُمهَهاتي
ِحيحِ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 13448 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس، َعني النهِبي َكةٌ   -َصلهى اَّلله َم ُحْجَنٌة ُمَتَمسّي ْلَعْرشي َتَكلهُم بيليَساٍن   أَنهُه قَاَل: " »إينه الرهحي ابي
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، َواْقَطْع َمْن  ْل َمْن َوَصَلني مي ميَن  َذْلٍق: اللهُهمه صي [ َشَقْقُت ليلرهحي يُم، ]َوإييّني ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: َأاَن الرهمْحَُن الرهحي . فـَيَـُقوُل اَّلله َقطََعني
ي، َفَمْن َوَصَلَها َوَصْلُتُه، َوَمْن بـََتَكَها بـََتْكُتُه« ".   اَسْي

 ([ 2531الترغيب:   ]اَللباني: حسن لغيره )صحيح  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: »َخَطَب َرُسوُل اَّللهي  - 13453 «.  -َصلهى اَّلله مي َلةي الرهحي  َفَحثه َعَلى صي

ُ. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن، َوَيْأِتي ِبَتَماِمِه ِفي اْلِقَياِم َعَلى اْلَبَناِت ِإْن َشا #  َء َّللاَّ
ه  - 13454 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن رَُجٍل َمْن َخثْـَعَم قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي  ميْن َأْصَحابيهي فـَُقْلُت: أَْنَت  َوُهَو يفي نـََفرٍ  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم؟ قَاَل: " نـََعْم ". قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي  ، َأيُّ اأْلَْعَمالي َأَحبُّ إيىَل اَّللهي؟  الهذيي تـَْزُعُم أَنهَك َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله
َّللهي ". قَاَل: قـُْلُت: ايَ  مي ". قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، مثُه َمْه؟ قَاَل: " مثُه قَاَل: " إيميَاٌن ابي َلُة الرهحي   َرُسوَل اَّللهي، مثُه َمْه؟ قَاَل: " مثُه صي

ْلَمْعُروفي َوالنـهْهُي َعني اْلُمْنَكري ". قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأيُّ اأْلَْعَمالي أَبـَْغُض إيىَل  َّللهي ".   اأْلَْمُر ابي ْشَراُك ابي اَّللهي؟ قَاَل: " اإْلي
« "قَاَل اَي َرُسوَل اَّللهي مثُه َمْه؟ قَ  مي ْلُمْنَكري َوالنـهْهُي َعني  قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، مثُه َمْه؟ قَاَل: " مثُه َقطييَعُة الرهحي اَل: مثُه اأْلَْمُر ابي

 .  اْلَمْعُروفي
ِحيِح َغْيَر َناِفِع ْبِن َخاِلٍد الطَّاِحيِ  َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13457 اَيَر، َويـُْثميُر هَلُُم  : " »إينه اَّللهَ لَيـَُعمّي -َصلهى اَّلله ْلَقْومي الدّي ُر ابي
َلتيهيْم َأْرَحاَمُهْم« ". اأْلَْمَواَل، َوَما َنَظَر إيلَْيهيْم ُمْنُذ َخَلَقُهْم بـُْغًضا هَلُْم ". قييَل: وََكْيَف َذليَك اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل:    " بيصي

 اراني: صحيح لغيره[ ]الد َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ّي  - 13470 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر َأنه ُجَوْيرييََة قَاَلْت ليلنهِبي : إييّني ُأرييُد َأْن َأْعتيَق َهَذا اْلُغاَلَم. قَاَل: " »َأْعطيهي  -َصلهى اَّلله

« ".  َخاَلكي الهذيي يفي اأْلَْعَرابي يـَْرَعى َعَلْيهي ; فَإينهُه َأْعَظمُ  َْجريكي  ألي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي َذرٍّ قَاَل: َأْوَصايني َخلييليي   - 13472 َلةي  َأْن اَل َتَُْخَذيني يفي اَّللهي َلْوَمُة اَلئيٍم،  -َصلهى اَّلله َوَأْوَصايني بيصي
مي َوإيْن َأْدبـََرْت«. َفذََكَر احْلَدييَث.  الرهحي

ِغيِر َواْلَكِبيِر ِفي َحِديٍث َطِويٍل َواْلَبزَّاُر َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ  # لباني: صحيح  ]اْل  ِحيِح َغْيَر َسََلِم ْبِن اْلُمْنِذِر َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
 ([ 2525)صحيح الترغيب: 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجرييري ْبني َعْبدي اَّللهي اْلَبَجلييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13474 ٍم َيَِْتي َذا  -َصلهى اَّلله : " »َما ميْن ذيي رَحي
ُه فـَيَـبْ  ُ إيايه َُه، فـََيْسأَلُُه َفْضاًل َأْعطَاُه اَّلله ُ َلُه يـَْوَم اْلقيَياَمةي ميْن َجَهنهَم َحيهًة يـَُقاُل هَلَا: ُشَجاٌع يـَتَـَلحهُظ،  َرمحي َخُل َعَلْيهي، إياله َأْخَرَج اَّلله

 فـَُيَطوهُق بيهي« ". 
 ([ 896 ]اَللباني: حسن صحيح )صحيح الترغيب: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. #

ّي  - 13480 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اأْلَْسَودي ْبني َخَلٍف، َعني النهِبي أَنهُه َأَخَذ َحَسًنا فـََقبـهَلُه، مثُه َأقْـَبَل َعَلْيهيْم فـََقاَل: "   -َصلهى اَّلله
 »إينه اْلَوَلَد َمْبَخَلٌة جَمَْهَلٌة جَمْبَـَنٌة« ".

 ]الداراني: إسناده جيد[  اُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرجَ  #
ه  - 13486 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني السهائيبي ْبني يَزييَد »َأنه النهِبي قـَبهَل َحَسًنا، فـََقاَل لَُه اأْلَقْـرَُع ْبُن َحابيٍس: َلَقْد ُوليَد   -َصلهى اَّلله

 ُّ ُهْم. فـََقاَل النهِبي نـْ ًدا مي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يلي َعْشٌر َما قـَبـهْلُت َواحي ُ َمْن اَل يـَْرَحُم النهاَس«. -َصلهى اَّلله  : " اَل يـَْرَحُم اَّلله



343 
 

، َوِرجَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  اُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13491 : " »َمْن ُكنه َلُه َثاَلُث بـََناٍت يـُْؤوييهينه  -َصلهى اَّلله

  أَْلبَـتهَة ". قييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، فَإيْن َكاَنتي اثـْنَـَتنْيي؟ قَاَل: " َوإيْن َكانـََتا اثـْنَـَتنْيي ". قَاَل: فـََرَأىَويـَْرمَحُُهنه َوَيْكُفُلُهنه، َوَجَبْت َلُه اجْلَنهُة 
َدٌة« ".  َدًة، َلَقاَل: " َواحي  بـَْعُض اْلَقْومي َأْن َلْو قَاَل: َواحي

ُجُهنَّ ". ِمْن ُطُرٍق، َوِإْسَناُد َأْحَمَد َجيِ ٌد.َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَ  # ]اْللباني: صحيح لغيره )صحيح   ْوَسِط ِبَنْحِوِه، َوَزاَد: " َوُيَزوِ 
 ([ 1975الترغيب:  

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13495 يتي ميْن َأَحٍد َيُكوُن َلُه َثاَلُث : " »َما ميْن أُمه -َصلهى اَّلله
ُلْغَن، إياله َكاَن َمعيي يفي اجْلَنهةي َهَكَذا« ". َومَجََع إيْصبَـعَ  ْيهي السهبهابََة َواْلُوْسَطى. قـُْلُت: َلُه يفي  بـََناٍت َأْو َثاَلُث َأَخَواٍت يـَُعوهُلُنه َحَّته يـَبـْ

: " َمْن َعاَل َجارييـََتنْيي ". يحي  الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

َع النه  - 13516 ه َوَعْن ُزرَارََة ْبني َأْوىَف، َعْن رَُجٍل ميْن قـَْوميهي يـَُقاُل َلُه: أَبُو َماليٍك، َأوي اْبُن َماليٍك، َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ِبي َصلهى اَّلله
َ َعْنُه، َوَجَبْت َلُه اجْلَنه  - ُة اْلبَـتهَة. َوَمْن َأْدَرَك َواليَدْيهي َأْو  يـَُقوُل: " »َمْن َضمه يَتييًما َبنْيَ ُمْسليمينَي يفي طََعاميهي َوَشَرابيهي َحَّته َيْستَـْغني

َا ُمْسليٍم َأْعَتَق رَقـََبًة ُمْسليَمًة َكاَنْت فيَكاَكُه ميَن النهاري َأَحَدمُهَا مثُه مَلْ َيرَبهمُهَا  ُ، َوَأميُّ  « ". مثُه َدَخَل النهاَر، فَأَبـَْعَدُه اَّلله
ْسَناِد. # ، َوُهَو َحَسُن اْلِْ َياُق َلُه، َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر، َوالطََّبَراِنيُّ  إسناده ضعيف[ ]الداراني:  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالسِ 

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 13527 يهةي قَاَلْت: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسعييٍد بيْنتي َعْمريو ْبني ُمرهَة اجْلَُمحي يـَُقوُل: " »َمْن   -َصلهى اَّلله
، ُكْنُت َأاَن َوُهَو يفي اجْلَنه   ةي َكَهاَتنْيي« ". َكَفَل يَتييًما َلُه َأْو ليَغرْييهي ميَن النهاسي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ([ 6/895)السلسلة الصحيحة:  حسن لوَل أن في إسناده اختَلفا]اْللباني:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " »ُكْن ليْلَيتييمي كَ  - 13529 « ".  َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني أَبـَْزى قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله يمي  اأْلَبي الرهحي

 َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.   #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 13544 ُ َعلَ  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: َسَي جهةي اْلَوَداعي   -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله َوُهَو َعَلى اَنقَتيهي اجْلَْدَعاءي يفي حي

جْلَاري« ". َحَّته َأْكثـََر، فـَُقْلُت: إينهُه يـَُورّيثُُه.  يُكْم ابي  يـَُقوُل: " »ُأوصي
ٌد. # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ([ 2573]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13554 َعااًن َوَجارُُه  -َصلهى اَّلله : " »َما آَمَن يبي َمْن اَبَت َشبـْ
 َجائيٌع إيىَل َجْنبيهي َوُهَو يـَْعَلُم بيهي« ".

 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث حسن بشاهده[  زَّاِر َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُد اْلبَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس أَنهُه قَاَل َوُهَو بيَنْخلي اْبَن الزَُّبرْيي: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 13555 : " »لَْيَس اْلُمْؤميُن  -َصلهى اَّلله

 ".  الهذيي َيْشَبُع َوَجارُُه َجائيٌع«
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َفَة قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 13568 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ َيْشُكو َجارَُه، قَاَل: " اْطَرْح   -َصلهى اَّلله
ّي َمَتاَعَك َعَلى ال ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -طهرييقي ". َفَطَرَحُه، َفَجَعَل النهاُس مَيُرُّوَن َعَلْيهي َويـَْلَعُنونَُه، َفَجاَء إيىَل النهِبي فـََقاَل: اَي   -َصلهى اَّلله

. قَاَل: " َلَعَنَك اَّللهُ  ُهْم؟ ". قَاَل: يـَْلَعُنويني ؟ قَاَل: " َوَما َلقييَت مينـْ  قـَْبَل النهاسي ". فـََقاَل: إييّني اَل  َرُسوَل اَّللهي، َما َلقييُت ميَن النهاسي
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ّي  ُ َعَلْيهي وَ  -َأُعوُد. َفَجاَء الهذيي َشَكاُه إيىَل النهِبي  فـََقاَل: " اْرَفْع َمَتاَعَك فـََقْد ُكفييَت«.  -َسلهَم َصلهى اَّلله
، َأْي َعَلى َظْهري  ُّ َواْلبَـزهاُر بيَنْحويهي إياله أَنهُه قَاَل: " »َضْع َمَتاَعَك َعَلى الطهرييقي « ". فـََوَضَعُه، َفَكاَن ُكلُّ َمْن َمره  َرَواُه الطهرَبَايني الطهرييقي

. فـََيْدُعو َعَلْيهي، َفَجاَء َجارُُه فـََقاَل: رُده َمَتاَعَك، َفاَل ُأْؤذييَك أََبًدا.قَاَل: َما َشْأُنَك؟ قَ   اَل: َجاريي يـُْؤذييني
َد َعْنُه َشِريٌك، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت.  #  [ ]الداراني: اْلسناد على شرط ابن حبان والحديث صحيح َوِفيِه َأُبو ُعَمَر اْلَمْنَبِهيُّ َتَفرَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13569  : " »اَل قَلييَل ميْن َأَذى اجْلَاري« ". -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ([ 6787]اْللباني: ضعيف )السلسلة الضعيفة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 13574 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس، »َأنه النهِبي  آَخى َبنْيَ الزَُّبرْيي َواْبني َمْسُعوٍد«.  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده صحيح[  .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِثَقاتٌ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »آَخى َرُسوُل اَّللهي   - 13575 ْرَداءي،   -َصلهى اَّلله َبنْيَ َأْصَحابيهي، آَخى َبنْيَ َسْلَماَن َوَأيبي الده
 َوَبنْيَ َعْوفي ْبني َماليٍك َوَبنْيَ َصْعبي ْبني َجثهاَمَة«. 

ِحيِح.َرَواُه َأبُ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  و َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 َوَعْن زَْيدي ْبني َحاريثََة قَاَل: قـُْلُت: »اَي َرُسوَل اَّللهي، آَخْيَت بـَْيني َوَبنْيَ مَحَْزَة«.  - 13576

ِحيِح، َوَكَذِلَك َأَحُد ِإْسَناَدِي الطََّبَراِني ِ  # ، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  .َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ
َثَمَة َوَعْن َعْمريو ْبني قـَْيٍس، َوَعَسلي ْبني َكْعٍب، َأَحُد َبني زيَماٍم، َأنه َجدهُه َمازيَن بْ  - 13580 يـَْعني َجده َعْمريو ْبني قـَْيٍس   -َن َخيـْ

كي َوقَاَل: َحَّته َأْسَلَم النهاُس َوافيدييَن إي  - نَي نـََزَل َبنْيَ السهُكوني َوالسهَكاسي ُ   -ىَل َرُسولي اَّللهي بـََعثـَُهَما ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل حي َصلهى اَّلله
.َوآَخى َبنْيَ السهكُ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  كي  وني َوالسهَكاسي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 13591 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنٍس، َعني النهِبي قَاَل: " »َما ميْن َعْبٍد ُمْسليٍم أََتى َأَخاُه يـَُزورُُه يفي اَّللهي إياله اَنَداُه    -َصلهى اَّلله
ه َوَعلَ ُمَناٍد ميَن  هي: َعْبديي زَاَريني يفي ُ يفي َمَلُكوتي َعْرشي يه قيَراُه. فـََلْم يـَْرَض َلُه  السهَماءي َأْن طيْبَت َوطَاَبْت َلَك اجْلَنهُة. َوإياله قَاَل اَّلله

 بيثـََواٍب ُدوَن اجْلَنهةي« ". 
ِحيِح َغْيَر َمْيُموِن ْبِن َعْجََلَن، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرجَ  #  ]الداراني: إسناده جيد[  اُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُجَبرْيي ْبني ُمْطعيٍم قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13600 : " اْنطَليُقوا بيَنا إيىَل َبني َواقيٍف نـَُزوُر  -َصلهى اَّلله
رَي«. رَ   ُجٌل َكاَن َمْكُفوَف اْلَبَصري.اْلَبصي

ِحيِح َغْيَر ِإْبَراِهيَم ْبِن الْ  # ، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر َواللَّْفُظ َلُه، َوالطََّبَراِنيُّ  ُمْسَتِمرِ  اْلُعُروِقيِ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: قَالَ  - 13608  : " »ُزْر غيبًّا، تـَْزَدْد ُحبًّا« ". -َصلهى اَّلله

ُ َأْعَلُم. #  ([ 2583]اْللباني: صحيح لغيره )صحيح الترغيب:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن، َوَّللاَّ
ّي   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 13615 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النهِبي ٍم، َفَما زَاَد   -َصلهى اَّلله َياَفُة َثاَلثَُة َأايه قَاَل: " »الضّي

 فـَُهَو َصَدَقٌة، وَُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة« ". 
 راني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح لغيره[ ]الدا  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه  - 13616 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُعَمَر َأنه النهِبي ٍم، َفَما زَاَد فـَُهَو َصَدَقٌة« ".  -َصلهى اَّلله َياَفُة َثاَلثَُة َأايه  قَاَل: " »الضّي
 (: صحيح[ 3901]الداراني: إسناده ضعيف[ ]صحيح الجامع )  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن زَْيدي ْبني َخاليٍد َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 13619 ري فـَْليُ  -َصلهى اَّلله َّللهي َواْليَـْومي اْْلخي ْكريْم  قَاَل: " »َمْن َكاَن يـُْؤميُن ابي
َياَفُة َثاَلثَُة أَ  ري فـَْليَـُقْل َخرْيًا َأْو ليَيْسُكْت، َوالضّي َّللهي َواْليَـْومي اْْلخي َفُه، َوَمْن َكاَن يـُْؤميُن ابي ٍم، َفَما زَاَد فـَُهَو َصَدَقٌة« ". َضيـْ  ايه

ِحيِح. # ، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ
، »َعْن أََنٍس قَاَل: َدَخَل َعَلْيهي قـَْوٌم يـَُعوُدونَُه يفي َمَرٍض َلُه فـََقاَل: اَي َجارييَُة، هَ  - 13623 َْصَحابيَنا َوَلْو  َوَعْن مُحَْيٍد الطهوييلي ُلمّيي ألي

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -كيَسًرا، فَإييّني َسَي  اأْلَْخاَلقي ميْن َأْعَمالي اجْلَنهةي« ".  يـَُقوُل: " َمَكاريمُ  -َصلهى اَّلله
 (: ضعيف[ 5268]الداراني: إسناده ضعيف[ ]ضعيف الجامع ) َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. #

، فـََقاَل َسْلَماُن: »َلْواَل أَ  - 13628 يّي ٌب يلي إيىَل َسْلَماَن اْلَفاريسي  -نه َرُسوَل اَّللهي َوَعْن َشقييقي ْبني َسَلَمَة قَاَل: َدَخْلُت َأاَن َوَصاحي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُْبٍز َوميلْ  -َصلهى اَّلله َنا َصْعرَتٌ، فـَبَـَعَث  َنَى َعني التهَكلُّفي لََتَكلهْفُت َلُكْم، مثُه َجاَء ِبي : َلْو َكاَن يفي ميْلحي ِبي ٍح، فـََقاَل َصاحي

: احْلَْمُد َّلليهي الهذيي قَـ  ِبي َْطَهَرتيهي فـََرَهنَـَها، مثُه َجاَء بيَصْعرَتٍ، فـََلمها َأَكْلَنا قَاَل َصاحي َا َرزَقـََنا. فـََقاَل َسْلَماُن: َلْو قـَنَـْعَت  َسْلَماُن مبي نـهَعَنا مبي
َا َرزََقَك مَلْ َتُكْن َمْطَهَرِتي َمْرُهونًَة«. مبي  

# ، َوُهَو ِثَقٌة.  ِد ْبِن َمْنُصوٍر الطُّوِسيِ  ِحيِح، َغْيَر ُمَحمَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ]اْللباني: يحتمل التحسين )السلسلة الصحيحة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
5/511 ])  

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسوُل اَّللهي  َوَعْن َجرييٍر قَاَل: قَاَل رَ  - 13638 : " »َمْن مَلْ َيْشُكْر ليلنهاسي مَلْ َيْشُكْر َّلليهي« ". -َصلهى اَّلله  
# ِحيِح.  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13639 : " »َمْن مَلْ َيْشُكري النهاَس مَلْ َيْشُكري اَّللهَ َعزه  -َصلهى اَّلله
 َوَجله« ". 

# صحيح لغيره[ ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.   
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13661 َصاٍل: ُيَسلّيُم  -َصلهى اَّلله تُّ خي : " »ليْلُمْؤميني َعَلى اْلُمْؤميني سي

ُتُه إيَذا َعَطَس، َوإيَذا َدَعاُه َأْن جيُييَبُه،  َوإيَذا َمريَض َأْن يـَُعوَدُه، َوإيَذا َماَت َأْن َيْشَهَدُه، َوإيَذا َغاَب َأْن يـَْنَصَحُه  َعَلْيهي إيَذا َلقيَيُه، َوُيَشمّي
" 

 َويفي ريَوايٍَة: " َوإيْن َدَعاُه َوَلْو َعَلى ُكَراٍع َأَجابَُه« ".  - 13662
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبِإْسَناَدْيِن ِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #

َ ْبَن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعمَ  - 13664 ابي َوُهَو رَاكيٌب  َر ْبني اخْلَطه َوَعْن ُعبَـْيدي اَّللهي ْبني زياَيٍد احلَْْضَرمييّي قَاَل: َلقيَي َماليُك ْبُن دييَناٍر َساملي
ٌ: مميهني الرهُجُل؟ فـََقاَل َلُه: ميْنكَ  ، فـََقاَل َلُه َساملي َاٍر َساقيطٌَة ُأُذاَنُه َرثُّ السهْرجي َوالثّيَيابي َوإيلَْيَك َوميْن بـَْعضي َمَوالييَك. فـََقاَل:   َعَلى محي

، َعْن َرُسولي اَّللهي   ُ َعَلْيهي   -َحدهَثني َأيبي ، اَل خَيُْذلُُه َواَل خَيُونُُه َواَل يـَْنَساُه يفي    - َوَسلهَم َصلهى اَّلله قَاَل: " »اْلُمْسليُم َأُخو اْلُمْسليمي
َياُر اْلَعَربي َواْلَمَوايلي حيُيبُّ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا اَل جيَيُدوَن ميْن َذليَك بُ  يَبٍة نـََزَلْت بيهي، َوإيْن تَليَف خي  اْلَفرييَقنْيي يـُْبغيُض  دًّا، َوإيْن َتليَف َشرُّ ُمصي

 بـَْعُضُهْم بـَْعًضا اَل جيَيُدوَن ميْن َذليَك بُدًّا« ".  
ٌد. #  ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َجيِ 

ه  - 13671 َع النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُموَسى اأْلَْشَعرييّي أَنهُه َسَي يـَُقوُل: " »َلْن تـُْؤميُنوا َحَّته تـََرامَحُوا ". قَاُلوا:  -َصلهى اَّلله
َبُه، وَ  يٌم. قَاَل: " إينهُه لَْيَس بيَرمْحَةي َأَحديُكْم َصاحي  َلكينـهَها َرمْحَُة النهاسي َرمْحَُة اْلَعامهةي« ". اَي َرُسوَل اَّللهي، ُكلَُّنا رَحي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 2253]اْللباني: حسن لغيره )صحيح الترغيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 13672 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجرييٍر قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " »اْرَحْم َمْن يفي اأْلَْرضي يـَْرمَحَُك َمْن يفي   -َصلهى اَّلله
 السهَماءي« ". 

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي َوَعني  - 13677 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " »َمْن مَلْ يـَْرَحمي النهاَس مَلْ يـَْرمَحُْه اَّللهُ«  -َصلهى اَّلله

." 
 ]الداراني: الحديث صحيح لغيره[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13687 : " »إينه اَّللهَ َعزه َوَجله َكريمٌي حيُيبُّ اْلُكَرَماَء، -َصلهى اَّلله
َ اأْلُُموري، َوَيْكَرُه َسْفَسافـََها« ".   َوحيُيبُّ َمَعايلي

 ]الداراني: إسناده صحيح[    َواْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " ُيِحبُّ َمَعاِلَي اْْلَْخََلِق ". َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيرِ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13715 ُ َعَلْيهي نيْعَمًة فََأْسبَـَغَها  : " »َما ميْن -َصلهى اَّلله َعْبٍد أَنـَْعَم اَّلله

 ." »  َعَلْيهي، مثُه َجَعَل ميْن َحَوائيجي النهاسي إيلَْيهي، فـََترَبهَم، فـََقْد َعرهَض تيْلَك النّيْعَمَة ليلزهَوالي
 اده جيد[ ]الداراني: إسن َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. #

ّي  - 13716 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس، َعني النهِبي يهي َكاَن َخرْيًا َلُه ميَن   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َمْن َمَشى يفي َحاَجةي َأخي
ُ بَـ  نينَي، َوَمني اْعَتَكَف يـَْوًما اْبتيغَاَء َوْجهي اَّللهي، َجَعَل اَّلله َنُه َوَبنْيَ النهاري َثاَلَث َخَناديَق ُكلُّ َخْنَدٍق أَبـَْعُد مميها َبنْيَ  اْعتيَكافيهي َعْشَر سي يـْ

 اخْلَافيَقنْيي« ". 
ٌد. #  ([ 1573]اْللباني: ضعيف )ضعيف الترغيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َجيِ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13721 ُ،  -َصلهى اَّلله َا حيُيبُّ اَّلله : " »َمْن لَقيَي َأَخاُه اْلُمْسليَم مبي
ُ َعزه َوَجله يـَْوَم اْلقيَياَمةي« ".   ليَيُسرهُه بيَذليَك، َسرهُه اَّلله

ِغيِر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ فِ  #  (: منكر[ 1286]الداراني: إسناده ضعيف[ ]السلسلة الضعيفة )  ي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن زَْيدي ْبني ًَثبيٍت، َعْن َرُسولي اَّللهي  - 13723 ُ يفي َحاَجةي اْلَعْبدي َما َداَم يفي   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »اَل يـََزاُل اَّلله

يهي« ".   َحاَجةي َأخي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »َمره َرُسوُل اَّللهي  - 13743 بيَرُجٍل حَيْليُب َشاًة فـََقاَل: " َأْي ُفاَلُن،   -َصلهى اَّلله
« ". إيذَ  َا ميْن أَبـَرّي الدهَوابّي  ا َحَلْبَت فَأَْبقي ليَوَلديَها فَإينه
ِ ْبِن ُجبَ  # ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  اَرَة َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو، »َأنه َرُسوَل اَّللهي َوَعنْ  - 13746 َصلهى الظُّْهَر، فـََوَجَد اَنَقًة َمْعُقوَلًة فـََقاَل: "   -َصلهى اَّلله
َد َفَصلهى َحَّته  ْب َلُه َأَحٌد، َفَدَخَل اْلَمْسجي َلةي؟ ". فـََلْم َيْسَتجي ُب َهذيهي الرهاحي َلَة َكَما هيَي فـََقاَل: " أَْيَن   أَْيَن َصاحي فـَرََغ، فـََوَجَد الرهاحي

ه اَّللهي. فـََقاَل: " َأَفاَل تـَتهقيي  بـَُها فـََقاَل: َأاَن اَي َنِبي َلةي؟ ". فَاْسَتَجاَب َلُه َصاحي ُب َهذيهي الرهاحي اَّللهَ تـََعاىَل فييَها؟ إيمها َأْن تـَْعقيَلَها،  َصاحي
لَ  َها« ". َوإيمها َأْن تـُْرسي َتغيَي لينَـْفسي  َها َحَّته تـَبـْ

ٌد. #  ]الداراني: إسناده جيد[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َجيِ 
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َعَة ُكلّي َشْيٍء، -رَفـََعُه   -َوَعْن َأيبي ُموَسى  - 13748 َاري اجْلَنهةي َوَعلهَمُه َصنـْ ُ آَدَم ميَن اجْلَنهةي، َزوهَدُه ميْن ثي   قَاَل: " »َلمها َأْخَرَج اَّلله
َاري اجْلَنهةي، َغرْيَ َأنه َهذيهي تـََغريهُ َوتيْلَك اَل تـَتَـَغريهُ« ".   فَثيَمارُُكْم َهذيهي ميْن ثي

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، والموقوف أشبه[  الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر وَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: " »َلْو َأنه بَُكاَء َداُوَد  -رَفـََعُه   -َوَعْن َأيبي بـَُرْيَدَة  - 13749 َوبَُكاَء مجَييعي َأْهلي اأْلَْرضي   -َصلهى اَّلله

 بيُبَكاءي آَدَم َما َعَدَلُه« ". يـُْعَدُل 
 ([ 785]اْللباني: موضوع )السلسلة الضعيفة:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 13752 : َسَي ُ َعَلْيهي َوسَ  -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني قـََتاَدَة السَُّلمييّي ُ آَدَم ".   -لهَم  َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " َخَلَق اَّلله
 قَاَل: َفذََكَر احْلَدييَث.

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 13763 رهٍة اَل َصدَْع فييهي َواَل  قَاَل: " »إينه يفي اجْلَنهةي َقْصًرا ميْن دُ  -َصلهى اَّلله

َلييليهي إيبـَْراهييَم   ُ خلي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«  -َوَهٍن، َأَعدهُه اَّلله  نـُُزاًل ".  -َصلهى اَّلله
ِحيِح.  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 13789  فـََيْمُكُث يفي النهاسي  قَاَل: " »يـَْنزيُل عييَسى ْبُن َمْرميََ  -َصلهى اَّلله
 َأْربَعينَي َسَنًة« ". 

 ]الداراني: حديث حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  - 13790 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأْوسي ْبني َأْوٍس، َعني النهِبي ْبُن َمْرمَيَ عيْنَد اْلَمَنارَةي اْلبَـْيَضاءي  قَاَل: " »يـَْنزيُل عييَسى   -َصلهى اَّلله

 َشْرقييه ديَمْشَق« ". 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13803 ََحٍد َأْن يـَُقوَل: َأاَن َخرْيٌ : " »-َصلهى اَّلله َبغيي ألي اَل يـَنـْ
َلَها« ".  َطييَئٍة ". َأْحَسُبُه قَاَل: " َواَل َعمي ، َما َهمه ِبي  ميْن حَيََْي ْبني زََكريايه

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َنُه َوَبنْيَ نُوٍح؟ قَاَل:  َوَعْن َأيبي أَُماَمَة »َأنه رَُجاًل  - 13807 ٌّ َكاَن آَدُم؟ قَاَل: " نـََعْم ". قَاَل: َكْم َكاَن بـَيـْ  قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، أََنِبي

اَنتي الرُُّسُل؟ قَاَل: "  َكْم كَ   " َعَشَرُة قـُُروٍن ". قَاَل: َكْم َكاَن َبنْيَ نُوٍح َوإيبـَْراهييَم؟ قَاَل: " َعَشَرُة قـُُروٍن ". قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي،
 َثاَلثُياَئٍة َوَثاَلثََة َعَشَر«. 

ِحيِح، َغْيَر َأْحَمَد ْبِن ُخَلْيٍد اْلَحَلِبيِ  َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 6/359]اْللباني: إسناده صحيح )السلسلة الصحيحة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13812  : »اأْلَنْبيَياُء َأْحَياٌء يفي قـُُبوريهيْم ُيَصلُّوَن«. -َصلهى اَّلله

 ([ 2790]الداراني: إسناده رجاله ثقات[ ]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َأِبي َيْعَلى ِثَقاٌت. َرَواُه َأُبو َيْعَلى َواْلَبزَّاُر، َوِرَجالُ  #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 13813 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: َسَي مي بيَيديهي،   -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: »َوالهذيي نـَْفُس َأيبي اْلَقاسي

َرنه الصهلييَب، َويـَْقتـَُلنه اخلْيْنزييَر، َولَيُ لَيَـْنزيلَ  طًا َوَحَكًما َعْداًل، فـََلَيْكسي ْصليَحنه َذاَت اْلَبنْيي، َولَُيْذهيََبه  نه عييَسى ْبُن َمْرمَيَ إيَماًما ُمْقسي
يبَـنهُه«.  الشهْحَناَء، َولَيَـْعريَضنه اْلَماَل َفاَل يـَْقبَـُلُه َأَحٌد، مثُه لَئيْن قَاَم َعلَ   ى َقرْبيي فـََقاَل: اَي حُمَمهُد، أَلُجي
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ْختيَصاٍر.  يحي ابي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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دييَن{ ]الشعراء:  - 13819 ْرَت نَبييًّا. 219َعني اْبني َعبهاٍس }َوتـََقلَُّبَك يفي السهاجي ٍّ َحَّته صي ٍّ إيىَل َنِبي  [ قَاَل: ميْن ُصْلبي َنِبي
 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْيًشا قَاَلْت: إينه َمَثَل حُمَمهٍد َوَعني اْبني الزَُّبرْيي َأنه قـُرَ  - 13826 َوٍة.  -َصلهى اَّلله  َمَثُل َْنَْلٍة يفي َكبـْ
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناٍد َحَسٍن َوَهَذا الظَّنُّ ِبِه. #

، »َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 13836 ٍم السَُّلمييّي َيابََة ْبني َعاصي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن سي «. -َصلهى اَّلله  قَاَل يـَْوَم ُحَننْيٍ: " َأاَن اْبُن اْلَعَواتيكي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  وَ  - 13851 ٌّ َحَّته أََتى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي َمْرمَيَ قَاَل: »َأقْـَبَل َأْعَرايبي َوعيْنَدُه َخْلٌق ميَن النهاسي فـََقاَل: َأاَل   -َصلهى اَّلله
َفُعني َواَل َيُضرَُّك؟ فـََقاَل النهاُس: مَ  ُلُه َويـَنـْ ًئا أَتـََعلهُمُه َوَأمحْي ُّ تـُْعطييني َشيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْه، اْجليْس. فـََقاَل النهِبي : " َدُعوُه، -َصلهى اَّلله

َا َيْسَأُل الرهُجُل لييَـْعَلَم ". فََأفْـَرُجوا َلُه َحَّته َجَلَس فـََقاَل: َأيُّ َشْيٍء َكاَن ميْن نـُبـُوهتيَك؟ قَا ُ اْلمييثَاَق َكَما َأَخَذ مينَ فَإيّنه   َل: " َأَخَذ اَّلله
يثَاقـَُهْم َوميْنَك َوميْن نُوٍح َوإيبـْرَ  ُهْم  النهبييّينَي مييثَاقـَُهْم ". مثُه َتاَل: " }َوإيْذ َأَخْذاَن ميَن النهبييّينَي مي نـْ اهييَم َوُموَسى َوعييَسى اْبني َمْرمَيَ َوَأَخْذاَن مي

يثَاقًا َغلييظًا{ ]األحزاب:  يحي عييَسى اْبني مَ 7مي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْرمَيَ، َورََأْت أُمُّ َرُسولي اَّللهي [ َوُبْشَرى اْلَمسي يفي َمَناميَها   -َصلهى اَّلله
ُّ: َهاْه. َوَأْدََّن مي  َراٌج َأَضاَءْت َلُه ُقُصوُر الشهامي ". فـََقاَل اأْلَْعَرايبي َها سي ْيٌء، فـََقاَل  ْنُه رَْأَسُه، وََكاَن يفي ََسْعيهي شَ أَنهُه َخَرَج ميْن َبنْيي ريْجَليـْ

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي  : " َوَورَاَء َذليَك«. -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. #

ْلبَـْيتي َوُهَو يـَْرجتَيُز يـَُقوُل: َعْن كيْندييري ْبني َسْعٍد، َعْن أَبييهي قَاَل: »َحَجْجُت يفي  - 13854  اجْلَاهيلييهةي، فَإيَذا رَُجٌل َيُطوُف ابي
 َربّي رُده َعَليه رَاكيِبي حُمَمهًدا ... رُدهُه يلي َواْصطََنَع عيْنديي َيَدا 

ٍم، َذَهَبْت إيبيٌل َلُه فََأرْ  ؟ قَاَل: َعْبَد اْلُمطهليبي ْبُن َهاشي ْلُه يفي  قـُْلُت: َمْن َهَذا تـَْعني َسَل اْبَن اْبنيهي يفي طيْلَبتيَها، فَاْحتَـَبَس َعَلْيهي َومَلْ يـُْرسي
 ُّ َا. قَاَل: َفَما بَريْحُت َحَّته َجاَء النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َحاَجٍة َقطُّ إياله َجاَء ُبي ، فـََقاَل: اَي ُبَنه، َلَقْد َحزيْنتُ  -َصلهى اَّلله إْليبيلي   َوَجاَء ابي

 َعَلْيَك َكاْلَمْرَأةي ُحْزاًن اَل يـَُفاريُقني أََبًدا«.
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن زَْيدي ْبني َحاريثََة قَاَل: »طُْفُت َمَع َرُسولي اَّللهي   - 13867 ْسُت بـَْعَض اأْلَْصَنامي   -َصلهى اَّلله َذاَت يـَْوٍم، َفَمسي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل يلي َرُسوُل اَّللهي   : " اَل ََتَسهَها«. قَاَل: َفذََكَر احْلَدييَث. -َصلهى اَّلله

َم ِمْن  # ُر َما َتَقدَّ ِحيِح، َوَهَذا ُيَفسِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ْنَكاِر َعَلْيِهْم.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َأنَّ ُشُهوَدُه ِلْْلِ
ّي  - 13869 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسَلَمَة ْبني اأْلَْكوَعي قَاَل: »ُكنها َمَع النهِبي يفي قـُبهٍة مَحَْراَء، إيْذ َجاَء رَُجٌل َعَلى فـََرٍس  -َصلهى اَّلله

بَـُعَها ُمْهَرٌة، فـََقاَل: َمْن أَْنَت؟ قَاَل: َأاَن َرُسوُل اَّللهي. قَاَل: َفَمََّت السهاَعُة؟ قَاَل: " َغْيٌب، ُ "   َعُطوٍف تـَتـْ َواَل يـَْعَلُم اْلَغْيَب إياله اَّلله
ي؟ قَاَل: " َغْيٌب، َواَل يـَْعَلُم الْ  قَاَل: َفَمََّت مُيْطيُر اْلَغْيُث؟  ُ " قَاَل َفَما يفي َبْطني فـََرسي َغْيَب  قَاَل: " َغْيٌب، َواَل يـَْعَلُم اْلَغْيَب إياله اَّلله

َفَك َهَذا. قَاَل: " َها ". فََأَخَذُه َفَسلهُه مثُه َهزهُه، فـََقاَل َلُه َرُسو  ُ " قَاَل: فََأْعطيني َسيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُل اَّللهي  إياله اَّلله : "  -َصلهى اَّلله
 َسْيفيي فَاقْـتـُُلُه مثُه َغَمَد السهْيَف«. إينهَك َلْن َتْسَتطييَع الهذيي َأَرْدَت ". مثُه قَاَل: إينه َهَذا َأقْـَبَل مثُه قَاَل: اْئتيهي قَاتيَلُه، مثُه َأُخُذ بي 

، َوِرجَ  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  اُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  - 13876 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة َأنه النهِبي ، َفَجَعَل يـُْلقيي َعَليه َشره   -َصلهى اَّلله قَاَل: »إينه الشهْيطَاَن َعَرَض يلي
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ي ُسَلْيَماَن أَلََخْذتُُه«.   النهاري، فـََلْواَل َدْعَوُة َأخي
ِحيِح.َروَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  اُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 13877 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َجابيٍر، َعني النهِبي ، َفَخنَـْقُتُه َحَّته    -َصلهى اَّلله قَاَل: »َدَخْلُت اْلبَـْيَت فَإيَذا َشْيطَاٌن َخْلَف اْلَبابي
، أَلَْصَبَح َمْربُوطًا يـََراُه النهاُس«. َوَجْدُت بـََرَد   ليَسانيهي َعَلى َيَديه، فـََلْواَل َدْعَوُة اْلَعْبدي الصهاليحي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ْن يـَْبني اْلَكْعَبَة يفي اجْلَاهيلييهةي، َفذََكَر اْختياَلفـَُهْم يفي َوْضعي احْلََجري  َعْن جُمَاهيٍد، َعْن َمْواَلُه أَنهُه َحدهثَُه أَنهُه »َكاَن فييمَ  - 13879

 ُّ ، َفَجاَء النهِبي َنُكْم َحَكًما، قَاُلوا: َأوهُل رَُجٍل َيْطُلُع ميَن اْلَفجّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اأْلَْسَودي، قَاَل: اْجَعُلوا بـَيـْ َتُكُم فـََقاُلوا: أَ  -َصلهى اَّلله
 اأْلَمينُي«، َفذََكَر احْلَدييَث. 

ِحيِح َغْيَر ِهََلِل ْبِن َخبَّاٍب َوُهَو ِثقَ  # َم ِفي اْلَحجِ  ِفي َشْأِن اْلَكْعَبِة، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  ٌة.َوَقْد َتَقدَّ
ه َوَعْن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب »يفي بيَناءي اْلكَ  - 13880 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْعَبةي قَاَل: َلمها رََأُوا النهِبي َقْد َدَخَل قَاُلوا: َقْد   -َصلهى اَّلله

 َجاَء اأْلَمينُي«،  
ِريِر َوَخاِلِد ْبِن عَ  # ِحيِح َغْيَر َحْفِص ْبِن ُعَمَر الضَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  ْرَعَرَة َوِكََلُهَما ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 َلمها َأرَاَد َهْدَي زَْيدي ْبني َسْعَنَة، قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنَة: َما ميْن َعاَلَماتي  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َساَلٍم قَاَل: »إينه اَّللهَ َعزه َوَجله  - 13898
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -النـُّبـُوهةي َشْيٌء إياله َوَقْد َعَرفْـتـَُها يفي َوْجهي حُمَمهٍد   نَي َنَظْرُت إيلَْيهي، إياله اثـْنَـَتنْيي مَلْ ُأْخربَْ  -َصلهى اَّلله ْنُه: َيْسبيُق  حي مُهَا مي

ْلًما، قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنَة: َفَخَرَج َرُسوُل اَّللهي  دهُة اجْلَْهلي َعَلْيهي إياله حي ْلُمُه َجْهَلُه، َواَل َتزييُدُه شي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - حي يـَْوًما ميَن   -َصلهى اَّلله
ُ َعْنُه  -احْلُُجَراتي َوَمَعُه َعلييُّ ْبُن َأيبي طَاليٍب  َي اَّلله ، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، يلي نـََفٌر يفي قـَْريَةي  -َرضي َلٍة َكاْلَبَدوييّي فََأَتُه رَُجٌل َعَلى رَاحي

ثـْتـُُهْم إيْن َأْسَلُموا َأَتُهُم الرّيْزُق رََغًدا ، وَُكْنُت َحده ْساَلمي ُهْم َسنَ َبني ُفاَلٍن َقْد َأْسَلُموا َوَدَخُلوا يفي اإْلي دهٌة َوَقْحٌط ميَن ، َوَقْد َأَصابـَتـْ ٌة َوشي
ْساَلمي َطَمًعا َكَما َدَخُلوا فييهي َطَمًعا، فَإينْ  ، فََأاَن َأْخَشى اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْن خَيُْرُجوا ميَن اإْلي َل إيلَْيهيْم بيَشْيٍء  اْلَغْيثي  رَأَْيَت َأْن تـُْرسي

ْنُه َشْيٌء، قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنَة:   -َأرَاُه َعلييًّا   -بيهي  تُغييثـَُهْم بيهي فـََعْلَت، فـََنَظَر إيىَل رَُجٍل إيىَل َجاني  فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما بَقيَي مي
َأَجلي َكَذا وََكَذا؟ قَاَل: "  ٍل َمْعُلوٍم، إيىَل َفَدنـَْوُت إيلَْيهي فـَُقْلُت: اَي حُمَمهُد، َهْل َلَك َأْن تَبييَعني ََتًْرا َمْعُلوًما يفي َحائيطي َبني ُفاَلٍن إيىَل َأجَ 
ثْـَقا ُتُه َثَانينَي مي َْيايني فََأْعطَيـْ ، فََأْطَلْقُت مهي اًل ميْن َذَهٍب يفي ََتٍْر َمْعُلوٍم إيىَل َأَجلي  اَل ُتَسمّيي َحائيَط َبني ُفاَلٍن "، قـُْلُت: نـََعْم، فـََبايـََعني

َا "، قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنَة: فـََلمها َكاَن قـَْبَل حَمَلّي اأْلََجلي بييَـْوَمنْيي َأْو  َكَذا وََكَذا، فََأْعَطى الرهُجَل َوقَاَل: " اعْ  ديْل َعَلْيهيْم َوَأغيثْـُهْم ُبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َثاَلٍث، َخَرَج َرُسوُل اَّللهي  َحابيهي، فـََلمها َصلهى َعَلى  َوَمَعُه أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن يفي نـََفٍر ميْن َأصْ  -َصلهى اَّلله

هي َوريَدائيهي، َوَنَظْرتُ  ُتُه فََأَخْذُت مبيََجاميعي َقمييصي إيلَْيهي بيَوْجٍه َغلييٍظ، قـُْلُت َلُه: اَي حُمَمهُد، َأاَل   اجلْيَنازَةي َوَداَن إيىَل اجلْيَداري ليَيْجليَس إيلَْيهي أَتـَيـْ
يني َحقّيي؟ فـََواَّللهي َما عُ  َناهُ تـَْقضي َُخاَلطَتيُكْم عيْلٌم، َوَنَظْرُت إيىَل ُعَمَر َوَعيـْ  َتُدورَاني يفي  ليْمُتْم َبني َعْبدي اْلُمطهليبي إياله ُمْطٌل، َولََقْد َكاَن مبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َّللهي َوْجهيهي َكاْلَفَلكي اْلُمْسَتدييري، مثُه رََمايني بيَبَصريهي فـََقاَل: اَي َعُدوه اَّللهي، أَتـَُقوُل ليَرُسولي ا َما َأَْسَُع َوَتْصَنُع   -َصلهى اَّلله
ي بيَيديهي، َلْواَل َما ُأَحاذيُر فـَْوَتُه َلَضَرْبُت بيَسْيفيي رَْأَسَك، َوَرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - بيهي َما َأَرى؟ فـََوالهذيي نـَْفسي يـَْنظُُر   -َصلهى اَّلله

ُْسني اتّيَباعيهي، اْذهَ  ُكوٍن َوتـَُؤَدٍة، فـََقاَل: " اَي ُعَمرُ إييَله يفي سُ  ُْسني اأْلََداءي َوَتَُْمَرُه حبي ْب  َأاَن َوُهَو ُكنها َأْحَوَج إيىَل َغرْيي َهَذا، َأْن َتَُْمَريني حبي
رُْعَتُه "، قَاَل زَْيٌد: َفَذَهَب يبي ُعَمُر فََأْعطَايني َحقّيي َوزَاَديني  بيهي اَي ُعَمُر، فََأْعطيهي َحقهُه، َوزيْدُه عيْشرييَن َصاًعا ميْن ََتٍْر َمَكاَن َما  

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -عيْشرييَن َصاًعا ميْن ََتٍْر، فـَُقْلُت: َما َهذيهي الزّياَيَدُة اَي ُعَمُر؟ قَاَل: َأَمَريني َرُسوُل اَّللهي   َأْن َأزييَدَك َمَكاَن َما  -َصلهى اَّلله
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احْلرَْبُ، قَاَل: َفَما َدَعاَك إيىَل   َك، قَاَل: َوتـَْعريُفني اَي ُعَمُر؟ قَاَل: اَل ]َمْن أَْنَت[، قـُْلُت: َأاَن زَْيُد ْبُن َسْعَنَة، قَاَل: احْلرَْبُ؟ قـُْلُت:رُْعتُ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْن فـََعْلَت بيَرُسولي اَّللهي  َلُه َما قـُْلَت؟ قـُْلُت: اَي ُعَمُر، مَلْ َيُكْن ميْن َعاَلَماتي النـُّبـُوهةي   َما فـََعْلَت، َوقـُْلتَ  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َشْيٌء إياله َوَقْد َعَرْفُت يفي َوْجهي َرُسولي اَّللهي  نَي َنَظْرُت إيلَْيهي، إياله اثـْنَـَتنْيي مَلْ ُأْخرَبْمُهَا ميْنُه: َيْسبيُق حي  -َصلهى اَّلله ْلُمُه  حي
ْلًما، َوَقدي اْخَترَبُُْتَُما، فَُأْشهيُدَك اَي ُعَمُر َأيّني  دهُة اجْلَْهلي َعَلْيهي إياله حي َُحمهٍد َجْهَلُه، َواَل َتزييُدُه شي ْساَلمي دييًنا َومبي إْلي َّللهي َرابًّ َوابي يُت ابي َقْد َرضي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم، قَاَل ُعَمُر: َأْو َعَلى   -َصَدَقٌة َعَلى أُمهةي حُمَمهٍد  -ْكثـَُرَها َمااًل فَإييّني أَ  -نَبييًّا، َوُأْشهيُدَك َأنه َشْطَر َمايلي  َصلهى اَّلله
هيْم، فـََرَجَع ُعَمُر َوزَْيٌد إيىَل َرُسولي اَّللهي  هيْم، فَإينهَك اَل َتَسُعُهْم؟ قـُْلُت: َأْو َعَلى بـَْعضي ُ َعَلْيهي  -بـَْعضي فـََقاَل زَْيٌد:   -َوَسلهَم َصلهى اَّلله

َقُه َواَبيـََعهُ  ُ َوَأْشَهُد َأنه حُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوآَمَن بيهي َوَصده َ يفي َغْزَوةي  َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله  َوَشهيَد َمَعُه َمَشاهيَد َكثيريًَة، مثُه تـُُويفّي
ُ زَْيًدا«. تـَُبوَك ُمْقبياًل َغرْيَ ُمْدبيٍر،  َم اَّلله  رَحي

ْنُه َطَرفًا.  قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه مي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: حديث حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

، قَاَل ا - 13900 يَن، فـََوقـَْعُت يفي الرُّْهَباني بـََقااَي َأْهلي اْلكيَتابي ُ َعزه َوَجله:  »َوَعْن َسْلَماَن أَْيًضا قَاَل: َخَرْجُت أَبـَْتغيي الدّي َّلله
َناَءُهُم{ ]األنعام:  ٍّ َقدْ 20}يـَْعريُفونَُه َكَما يـَْعريُفوَن أَبـْ ، َلُه َعاَلَماٌت،  [ َفَكانُوا يـَُقوُلوَن: َهَذا زََماُن َنِبي  َأَطله، خَيُْرُج ميْن َأْرضي اْلَعَربي

  ُّ ْرضي اْلَعَربي َوَخَرَج النهِبي ْقُت ِبَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ميْن َذليَك: َشاَمٌة ُمَدوهرٌَة َبنْيَ َكتيَفْيهي َخامَتُ النـُّبـُوهةي. فـََلحي فـََرأَْيُت َما قَاُلوا   -َصلهى اَّلله
ُ َوَأنه حُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهي«، َفذََكَر احْلَدييَث. ُكلهُه، َورَ   أَْيُت اخْلَامَتَ، َفَشهيْدُت َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ٍم قَاَل: »ُكنها قـُُعوًدا  - 13904 ّي َوَعني اْلَفَلَتاني ْبني َعاصي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َمَع النهِبي َفَشَخَص َبَصُرُه إيىَل رَُجٍل يفي    -َصلهى اَّلله

دي فـََقاَل: " اَي ُفاَلُن "، فـََقاَل: لَبـهْيَك اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: َواَل يـَُنازيُعُه اْلَكاَلَم إياله قَالَ  ُّ اْلَمْسجي   - : اَي َرُسوَل اَّللهي، فـََقاَل النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: جْنييَل، قَاَل: َصلهى اَّلله " َواْلُقْرآَن؟   " أََتْشَهُد َأيّني َرُسوُل اَّللهي؟ "، قَاَل: اَل، قَاَل: " أَتـَْقَرأُ التـهْورَاَة؟ "، قَاَل: نـََعْم َواإْلي

ي بيَيديهي َلْو َأَشاُء َلَقَرْأتُُه، قَاَل: مثُه اَنَشَدُه: " َهْل جتَيُديني يفي التـه  ْثَل  "، قَاَل: َوالهذيي نـَْفسي ثْـَلَك َومي ُد مي ؟ "، قَاَل: َأجي جْنييلي ْورَاةي َواإْلي
اَْن َأْن َيُكوَن أَْنَت ُهوَ  َك، وَُكنها نـَْرُجو َأْن َيُكوَن مينها، فـََلمها َخَرْجَت حَتَريه ْثَل خُمَْرجي ، فـََنَظْراَن فَإيَذا لَْيَس أَْنَت ُهَو، قَاَل: "  َهْيأَتيَك َومي

َ َذاَك؟ "، قَا َساٍب َواَل َعَذاٍب، َوَمَعَك نـََفٌر َيسي َوملي رٌي، قَاَل: " فـََوالهذيي  َل: إينه َمَعُه ميْن أُمهتيهي َسْبعينَي أَْلًفا َيْدُخُلوَن اجْلَنهَة بيَغرْيي حي
ُْم أَلَْكثـَُر ميْن َسْبعينَي أَْلًفا َوَسْبعي  ُْم أَلُمهيتي إينه ي بيَيديهي، أَلَاَن ُهَو َوإينه  نَي أَْلًفا«. نـَْفسي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت ِمْن َأَحِد الطَِّريَقْيِن. #  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَلُه يفي الصهغيريي، َعْن َأيبي أَيُّوَب اأْلَْنَصارييّي أَْيًضا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13920 »نَبييـَُّنا َخرْيُ   "  َصلهى اَّلله

 اأْلَْنبيَياءي« ". 
 َرَواُه ِبَأَساِنيَد َوَأَحُدَها َحَسٌن.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد، »َعْن َرُسولي اَّللهي  - 13922 رْبييُل فـََقاَل: إينه َريبّي َورَبهَك يـَُقوُل:  -َصلهى اَّلله أَنهُه قَاَل: " َأَتيني جي
ُ َأْعَلُم، قَاَل: إيَذا ذُكيْرُت ذُكيْرَت َمعيي«.  َكْيَف رَفـَْعُت ذيْكَرَك؟ قَاَل: اَّلله

 حسن ]الداراني: إسناده ضعيف[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوِإْسَناُدُه  #
، فـََقاَل رَُجٌل: اَي َأاَب َعبه َوَعني اْبني عَ  - 13927 َا  بهاٍس قَاَل: إيني اَّللهَ َفضهَل حُمَمهًدا َعَلى َأْهلي السهَماءي َوَعَلى َأْهلي اأْلَْرضي اٍس َومبي
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َْهلي السهَماءي: }َوَمنْ  ؟ قَاَل: إينه اَّللهَ َعزه َوَجله يـَُقوُل ألي ُهْم إييّني إيَلٌه ميْن ُدونيهي َفَذليَك جَنْزييهي َفضهَلُه َعَلى َأْهلي السهَماءي َواأْلَْرضي نـْ  يـَُقْل مي
ُ َعزه َوَجله ليُمَحمهٍد 29َجَهنهَم َكَذليَك جَنْزيي الظهاليمينَي{ ]األنبياء:   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -[، َوقَاَل اَّلله }إيانه فـََتْحَنا َلَك فـَْتًحا   َصلهى اَّلله

ُ َما تـََقدهَم ميْن َذْنبيَك َوَما َتََخهَر{ ]الفتح:  لييَـْغفيَر لَ  -ُمبييًنا  [ َفقييَل َلُه: اَي َأاَب َعبهاٍس، َفَما َفْضُلُه َعَلى اأْلَْنبيَياءي؟  2 - 1َك اَّلله
ُ َعَلْيهي   -[ َوقَاَل ليُمَحمهٍد 4قَاَل: }َوَما َأْرَسْلَنا ميْن َرُسوٍل إياله بيليَساني قـَْوميهي{ ]إبراهيم:   -َعزه َوَجله  -قَاَل: إينه اَّللهَ  َصلهى اَّلله

ريًا َوَنذييًرا{ ]سبأ:  َوَسلهَم: ُ إيىَل اإْليْنسي َواجلْي 28}َوَما َأْرَسْلَناَك إياله َكافهًة ليلنهاسي َبشي .[ فََأْرَسَلُه اَّلله  نّي
ِحيِح َغْيَر اْلَحَكِم ْبِن َأَباَن َوُهَو ِثَقٌة. ]َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: أثر صحيح اْلسناد[  ِباْخِتَصاٍر َكِثيٍر[. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

يني ]بيهي[؟  »َوَعْن َخديجَيَة قَاَلْت: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، اَي  - 13935 اْبَن َعمّي َهْل َتْسَتطييُع إيَذا َجاَءَك الهذيي َيَْتييَك َأْن خُتْربي
[ َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -فـََقاَل ]يلي رْبييُل َذاَت يـَْوٍم َوَأاَن عيْنَدُه، فـََقالَ   َصلهى اَّلله   " نـََعْم اَي َخديجَيُة "، قَاَلْت َخديجَيُة: َفَجاَءُه جي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َرُسوُل اَّللهي  ذيي   َصلهى اَّلله ِبي الهذيي َيَْتييني َقْد َجاَء "، فـَُقْلُت لَُه: ُقْم فَاْجليْس َعَلى َفخي " اَي َخديجَيُة َهَذا َصاحي
ذيي اأْلَْيَسري، َفَجَلَس، فـَُقْلُت َلُه: َهْل تـََراُه؟  اأْلَمْيَني، فـَُقْلُت َلُه: َهْل تـََراُه؟ قَاَل: " نـََعْم "، فـَُقْلُت َلُه: حَتَوهْل فَاْجليسْ   َعَلى َفخي

ْجريي. َفَجَلَس، فـَُقْلُت َلُه: تـََراُه؟ قَاَل: " نـََعْم "، قَالَ  ْت َخديجَيُة: فـََتَحسهْرُت  قَاَل: " نـََعْم "، فـَُقْلُت َلُه: حَتَوهْل فَاْجليْس يفي حي
َاريي َوقـُْلُت: َهْل  تـََراُه؟ قَاَل: " اَل "، فـَُقْلُت: َهَذا َواَّللهي َمَلٌك َكريمٌي، َواَّللهي َما ُهَو َشْيطَاٌن، قَاَلْت َخديجَيُة: فـَُقْلُت  َوَطَرْحُت َخي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - ليَورََقَة ْبني نـَْوَفلي ْبني َأَسدي ْبني َعْبدي اْلُعزهى ْبني ُقَصيٍّ َذليَك مميها َأْخرَبيني ]بيهي[ حُمَمهُد َرُسوُل اَّللهي  قَاَل َورََقُة:  -َصلهى اَّلله
 َحقًّا اَي َخديجَيُة َحدييُثُك«. 

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعني احْلَاريثي ْبني هيَشاٍم قَاَل: »َسأَْلُت َرُسوَل اَّللهي   - 13936 َكْيَف َيَْتييَك؟ قَاَل: " َيَْتييني َصْلَصَلًة    َصلهى اَّلله

، َوَيَِْتي َأْحَيااًن يفي ُصورَةي رَُجٍل فـَُيَكلّيُمني َكاَلًما، َوُهَو َأْهَوُن عَ  ُم َعنّي َوَقْد َوَعْيُت«.َكَصْلَصَلةي اجْلََرسي ، فـَيَـْفصي  َليه
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن زَْيدي ْبني ًَثبيٍت قَاَل: ُكْنُت َأْكُتُب اْلَوْحَي ليَرُسولي اَّللهي  - 13938 نـََزَل َعَلْيهي َأَخَذْتُه وََكاَن إيَذا   -َصلهى اَّلله
، مثُه ُسرّيَي َعْنُه، َفُكْنُت َأْدُخُل بيقيْطَعةي اْلُعُسبي  ْثَل اجْلَُماني َأْو كيَسريهي، فََأْكُتُب َوُهَو مُيْليي   بـَُرَحاٌء َشدييَدٌة َوَعريَق َعَرقًا َشدييًدا مي

ُر مينْ  ، َفَما َأفْـرُُغ َحَّته َتَكاَد ريْجليي تـَْنَكسي ي َعَلى ريْجليي أََبًدا، فَإيَذا فـََرْغُت قَاَل: " اقْـَرْأُه   َعَليه ، َحَّته َأُقوَل: اَل َأْمشي ثيَقلي اْلُقْرآني
 .»  "، فََأقْـَرأُُه، فَإيْن َكاَن فييهي َسْقٌط َأقَاَمُه، مثُه َأْخُرُج بيهي إيىَل النهاسي

 ِهَما ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َوِرَجاُل َأَحدِ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 13940 َا بُعيْثُت َرمْحًَة ُمْهَداًة«. َصلهى اَّلله  »إيّنه

ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل ال # ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ  ([ 5737]اْللباني: صحيح )تخريج مشكاة المصابيح:  صَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 13951 ًدا   -َصلهى اَّلله ُمهيتي َمْسجي ْرَبٍع: ُجعيَلتي اأْلَْرُض ألي ْلُت ِبَي قَاَل: »ُفضّي

ْلُت إيىَل  ُمهيتي اْلَغَنائيُم«.َوَطُهورًا، َوُأْرسي لهْت ألي رُي َبنْيَ َيَديه، َوُأحي ريَةي َشْهٍر َيسي لرُّْعبي ميْن َمسي ْرُت ابي  النهاسي َكافهًة، َوُنصي
ُدُه َوعيْنَدُه َطُهورُُه« ".  - 13952  َويفي ريَوايٍَة: " »فَأَيـَْنَما َأْدرََكْت رَُجاًل ميْن أُمهيتي الصهاَلُة َفعيْنَدُه َمْسجي

ْنُه.  ْميذييُّ َطَرفًا مي  قـُْلُت: َرَوى الرتّي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  اُل َأْحَمَد ِثَقاٌت.َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »َوُبِعْثُت ِإَلى ُكلِ  َأْبَيَض َوَأْسَوَد« "، َوِرجَ  #
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ّي  - 13966 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن ُمَعاوييََة، َعني النهِبي ُ يـَْهديي« َفذََكَر احْلَدييَث.   -َصلهى اَّلله َا َأاَن ُمبَـلّيٌغ َواَّلله  قَاَل: »إيّنه
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َأَحُدُهَما َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  - َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 13988 يـََناُم ُمْستَـْلقيًيا َحَّته   -َصلهى اَّلله
ُفَخ، مثُه يـَُقوُم فـَُيَصلّيي َواَل يـَتَـَوضهُأ«، قـُْلُت:    يـَنـْ

 َرَواُه اْبُن َماَجْه َغرْيَ قـَْوليهي: ُمْستَـْلقيًيا. 
 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح لغيره[  ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوَقاَل: َيَناُم َوُهَو َساِجٌد، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ  #

َع َرُسوَل اَّللهي  - 14004 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َدْهٍر اأْلَْسَلمييّي أَنهُه »َسَي .   -َصلهى اَّلله رييهي إيىَل َخْيرَبَ ليَعاميري ْبني اأْلَْكوَعي يـَُقوُل يفي َمسي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفذََكَر احْلَدييَث إيىَل َأْن قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   ُ ". فـََقاَل ُعَمُر: َوَجَبْت َواَّللهي اَي َرُسوَل  -َصلهى اَّلله : " يـَْرمَحُُه اَّلله

 ْعتَـَنا بيهي، فـَُقتيَل يـَْوَم َخْيرَبَ َشهييًدا. َوَقْد تـََقدهَم ََسَاُعُه يفي َغْزَوةي َخْيرَبَ«. اَّللهي، َلْو َأْمتَـ 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 14005 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َأنه النهِبي ْلُت َعلَ  -َصلهى اَّلله تٍّ مَلْ يـُْعَطُهنه َأَحٌد َكاَن قَاَل: »ُفضّي ى اأْلَنْبيَياءي بيسي
ََحٍد َكاَن قَـ  لهْت يلي اْلَغَنائيُم َومَلْ حتَيله ألي َ  قـَْبليي: ُغفيَر يلي َما تـََقدهَم ميْن َذْنِبي َوَما َتََخهَر، َوُأحي ، َوُجعيَلْت يلي ْبليي، َوُجعيَلْت أُمهيتي َخرْيَ اأْلَُممي

ُب ليوَ اأْلَْرُض َمْسجي  َبُكْم َلَصاحي ي بيَيديهي إينه َصاحي ، َوالهذيي نـَْفسي لرُّْعبي ْرُت ابي اءي احْلَْمدي يـَْوَم  ًدا َوَطُهورًا، َوُأْعطييُت اْلَكْوثـََر، َوُنصي
 اْلقيَياَمةي، حَتَْتُه آَدُم َفَمْن ُدونَُه«.

ٌد.  #  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َجيِ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َسعييٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َأيبي  - 14006 ٌّ قـَْبليي: بُعيْثُت إيىَل -َصلهى اَّلله : »ُأْعطييُت ََخًْسا مَلْ يـُْعَطَها َنِبي

ريََة  لرُّْعبي َمسي ْرُت ابي َعُث إيىَل قـَْوميهي، َوُنصي ُّ يـُبـْ َا َكاَن النهِبي َشْهٍر. َوُأْطعيْمُت اْلَمْغَنَم َومَلْ َيْطَعْمُه َأَحٌد َكاَن قـَْبليي،  اأْلَمْحَري َواأْلَْسَودي َوإيّنه
ٍّ إياله َوَقْد ُأْعطيَي َدْعَوًة فـَتَـَعجهَلَها َوإييّني  ًدا، َولَْيَس ميْن َنِبي َ اأْلَْرُض َطُهورًا َوَمْسجي ، َوهيَي   َوُجعيَلْت يلي ُمهيتي َأخهْرُت َدْعَوِتي َشَفاَعًة ألي

ًئا«. اَبليَغةٌ  َّللهي َشيـْ ُ َمْن َماَت اَل ُيْشريُك ابي   إيْن َشاَء اَّلله
 ]الداراني: حديث صحيح لغيره[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ْرَبٍع: السهَخاءي،  - 14008 ْلُت َعَلى النهاسي ِبَي «. َوَعْن أََنٍس قَاَل: »ُفضّي دهةي اْلَبْطشي ، َوشي  َوالشهَجاَعةي، وََكثْـَرةي اجلْيَماعي
]الداراني: قال ابن الجوزي ))هذا َل يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه ِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

 الذهبي ))هذا خبر منكر(([ 
ه  - 14010 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني الزَُّبرْيي أَنهُه أََتى النهِبي ُم فـََلمها فـَرََغ قَاَل: " اَي َعْبَد اَّللهي   -َصلهى اَّلله َوُهَو حَيَْتجي

ََذا الدهمي فََأْهرييَقُه َحْيُث اَل يـََراُه َأَحٌد ". فـََلمها بـََرْزُت َعْن َرسُ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ولي اَّللهي اْذَهْب ُبي َعَمْدُت إيىَل الدهمي   -َصلهى اَّلله
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَحَسْوتُُه، فـََلمها رََجْعُت إيىَل النهِبي قَاَل: " َما َصنَـْعَت اَي َعْبَد اَّللهي؟ ". قَاَل: َجَعْلُتُه يفي َمَكاٍن ظَنَـْنُت   -َصلهى اَّلله

 ميَن النهاسي َوَوْيٌل ٍف َعني النهاسي قَاَل: " فـََلَعلهَك َشريبـَْتُه؟ ". قَاَل: نـََعْم قَاَل: " َوَمْن َأَمَرَك َأْن َتْشَرَب الدهَم؟ َوْيٌل َلكَ أَنهُه َخا
 ليلنهاسي ميْنَك«. 

 ]الداراني: إسناده جيد[   ِحيِح َغْيَر ُجَنْيِد ْبِن اْلَقاِسِم َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  #
14011 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َسفييَنَة قَاَل: اْحَتَجَم النهِبي قَاَل: " ُخْذ َهَذا الدهَم فَاْدفيْنُه ميَن الدهَوابّي َوالطهرْيي  -َصلهى اَّلله
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َك«. َوالنهاسي ". فـَتَـ   غَيـهْبُت َفَشريبـُْتُه مثُه ذََكْرُت َذليَك َلُه َفَضحي
ِحِك، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده فيه ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاِر الضَّ

ّي  - 14014 َها قَاَلْت: »َكاَن ليلنهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َحكييَمَة بيْنتي أَُمْيَمَة، َعْن أُمّي َقَدٌح ميْن عييَداٍن يـَُبوُل فييهي   -َصلهى اَّلله
َخاديُم أُمّي َسَلَمَة الهيتي َقديَمْت   -قَاُلوا: َشريبـَْتُه بـَرهُة   َوَيَضُعُه حَتَْت َسرييريهي، فـََقاَم َفطََلَبُه فـََلْم جيَيْدُه، َفَسَأَل فـََقاَل: " أَْيَن اْلَقَدُح؟ ". 

ُّ  -َمَعَها ميْن َأْرضي احْلََبَشةي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََقاَل النهِبي  : " َلَقدي اْحَتَظْرتي ميَن النهاري حبييظَاٍر«.-َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِرَجالُ  # ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل َوَحِكيَمَة َوِكََلُهَما ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  الصَّ

َع َأاَب ُهَريـَْرَة َيصيُف َرُسوَل اَّللهي  - 14039 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيهبي أَنهُه َسَي قَاَل: »َكاَن رَُجاًل رَبـَْعًة  -َصلهى اَّلله
، َأْسَوَد اللّيْحَيةي، َحَسَن الشهْعري، َأْهَدبَ  َننْيي، بَعييَد َما َبنْيَ اْلَمْنكيَبنْيي، َيطَأُ  َوُهَو إيىَل الطُّولي َأقْـَرُب، َشدييَد اْلبَـَياضي  َأْشَفاري اْلَعيـْ

َلُه َواَل بـَْعَدهُ  ثْـَلُه قـَبـْ يًعا، َويُْدبيُر مجَييًعا، مَلْ َأَر مي يًعا لَْيَس َلُه َأَْخَُص، يـُْقبيُل مجَي  «. بيَقَدَمْيهي مجَي
 سناده حسن[ ]الداراني: إ َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. #

ّي  - 14044 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َكاَنْت ليلنهِبي هي«.  -َصلهى اَّلله  َأْرَبُع َضَفائيَر يفي رَْأسي
ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ه  - 14048 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه النهِبي  »َكاَن إيَذا َمَشى َمَشى جُمَْتميًعا لَْيَس فييهي َكَسٌل«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح ِإَلَّ َرَواُه َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر َوَزاَد: َلْم َيْلَتِفْت ُيْعَرُف ِفي َمْشِيِه َأنَُّه َغْيُر َكِسٍل َوََل َوِهٍن. َوِرَجاُل أَ  #  َأنَّ التَّاِبِعيَّ َغْيُر ُمَسمًّى َوَقْد  ْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

ا. ِحيِح َأْيضا اُه اْلَبزَّاُر َوُهَو ِعْكِرَمُة َوُهَو ِمْن ِرَجاِل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َسمَّ
ه  - 14050 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َشدهاٍد قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي فََأَخْذُت بيَيديهي فَإيَذا هيَي أَْلنَيُ ميَن احْلَرييري َوأَبـَْرُد ميَن   -َصلهى اَّلله
 .»  الثـهْلجي

ِحيِح َغْيَر ُموَسى ْبِن َأيُّوَب النَّ  #  صحيح[ ]الداراني: إسناده  ِصيِبيِ  َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ
14051 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: »َكاَن النهِبي  َأْكثـََر َما َيْضَحُك إياله َحَّته تـََرى َأْو تـَْبُدَو َراَبعييـهُتُه«.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ناده ضعيف[ ]الداراني: إس َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  - 14052 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس َأنه النهِبي «.    -َصلهى اَّلله َها، وََكاَن ثَقييَل النـهْومي »َكاَن َيَِْتي أُمه ُسَلْيٍم َويـََناُم َعَلى فيَراشي

 َفذََكَر احْلَدييَث. 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن يَزييَد ْبني اأْلَْسَودي السَُّوائييّي قَاَل: »َحَجْجُت َمَع َرُسولي اَّللهي  - 14057 َحجهًة َفَصلهْيُت َمَعُه   -َصلهى اَّلله
لره َصاَلَة اْلَفْجري مبيي  لرهُجَلنْيي ََن، فـََلمها فـَرََغ ميْن َصاَلتيهي إيَذا رَُجاَلني َخْلَف النهاسي مَلْ ُيَصلّيَيا َمَع النهاسي قَاَل: " َعَليه ابي يَء ابي ُجَلنْيي ". َفجي

ُتَما َمَعَنا؟ ". قَااَل: اَي َرُسوَل اَّللهي،  إيانه ُكنها يفي ريَحاليَنا َوظَنَـنها َأاَن اَل نُْدريُك الصهاَلَة قَاَل: " َفاَل  تـُْرَعُد فـََرائيُصُهَما فـََقاَل: " َأَما َصلهيـْ
ُتَما يفي ريَحاليُكَما مثُه َأْدرَْكُتَما الصهاَلَة َفَصلّيَيا َتُكوُن َلُكَما اَنفيَلًة ". فـََقالَ  ،  َأَحُدمُهَا: اْستَـْغفيْر يلي اَي َرُسوَل اَّللهي  تـَْفَعاَل، إيَذا َصلهيـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََقاَل: " اللهُهمه اْغفيْر َلُه ". فَاْزَدَحَم النهاُس َعَلى َرُسولي اَّللهي  َوَأاَن يـَْوَمئيٍذ َكَأَشدّي الرّيَجالي َوَأقْـَواُهْم   -َصلهى اَّلله
ُ عَ  -فـََزامَحُْت النهاَس َحَّته َأَخْذُت بيَيدي َرُسولي اَّللهي  ًئا َكاَن أَبـَْرَد َواَل   -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله فـََوَضْعتـَُها َعَلى َصْدريي فـََلْم َأَر َشيـْ

ْنُه إيىَل قـَْوليهي: " َتُكوُن َلُكَما انَ  -َأْطَيَب ميْن َيدي َرُسولي اَّللهي  ْميذييُّ مي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«. قـُْلُت: َرَوى أَبُو َداُوَد َوالرتّي  فيَلًة ". َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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ّي   - 14065 قَاَل: »َكاَن َوْهُب ْبُن ُعَمرْيٍ َشهيَد ُأُحًدا َكافيًرا فََأَصابـَْتُه   -اَل َأْعَلُمُه إياله َعْن أََنٍس  -َوَعْن َأيبي عيْمَراَن اجْلَْويني
َفهُ  َلى، َفَمره بيهي رَُجٌل ميَن اأْلَْنَصاري فـََعَرَفُه، فـََوَضَع َسيـْ َراَحٌة َفَكاَن يفي اْلَقتـْ يفي َبْطنيهي َحَّته َخَرَج ميْن َظْهريهي مثُه تـَرََكُه، فـََلمها َدَخَل   جي

َكهَة َفرَبََأ، فَاْجَتَمَع ُهَو َوَصْفَواُن ْبُن أَُميهَة يفي احلْيْجري، فـََقالَ  َليه  ليَصْفَواَن ْبني أَُميهَة: َلْواَل عيَيايلي َوَدْيٌن عَ  اللهْيُل َوَأَصابَُه اْلرَبُْد حلَيَق مبي
ي. فـََقاَل َصْفَواُن: َفَكْيَف َتْصَنُع؟ فـََقاَل: َأاَن رَ  ْجٌل َجَواٌد اَل ُأحْلَُق، آتييهي فََأْغرَتُُّه مثُه أَلَْحبَـْبُت َأْن َأُكوَن َأاَن الهذيي َأقْـُتُل حُمَمهًدا بينَـْفسي

جْلََبلي َواَل يـَْلَحُقني أَ  ، مثُه َأحْلَُق ابي لسهْيفي َفُه َوََسهُه مثُه َخَرَج َأْضريبُُه ابي . َفَخَرَج َفَشَحَذ َسيـْ َحٌد. فـََقاَل َلُه َصْفَواُن: َفعيَياُلَك َوَديـُْنَك َعَليه
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم. فـََلمها َقديَم اْلَمدييَنَة رَآُه ُعَمُر ْبُن اخلَْ  -إيىَل اْلَمدييَنةي اَل يُرييُد إياله قـَْتَل حُمَمهٍد  طهابي فـََهاَلُه َذليَك َوَشقه َعَلْيهي  َصلهى اَّلله

َْصَحابي َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوقَاَل ألي   -: إييّني رَأَْيُت َوْهًبا َقديَم فـََراَبني ُقُدوُمُه، َوُهَو رَُجٌل َغاديٌر فََأطييُفوا بيَنبييّيُكْم  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم. فَ  ّي َصلهى اَّلله لنهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأطَاَف اْلُمْسليُموَن ابي ّي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي  -َفَجاَء َوْهٌب فـََوَقَف َعَلى النهِبي َصلهى اَّلله

َها ". فـََقاَل: َعْهديي بيَك حُتَده  -َوَسلهَم  نـْ ُ َخرْيًا مي َا َوأَْنَت ُمْعَجٌب. فـََقاَل فـََقاَل: أَْنعيْم َصَباًحا اَي حُمَمهُد. فـََقاَل: " َقْد أَْبَدلََنا اَّلله ُث ُبي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َلُه النهِبي ْئُت َأفْ -َصلهى اَّلله ؟ ". قَاَل: َأَما إيانه  : " َما َأْقَدَمَك؟ ". قَاَل: جي ديي َأَسارَاُكْم. قَاَل: " َما اَبُل السهْيفي

ْجري: َلْواَل عيَيايلي َوَدْيني َلُكْنُت َأاَن  َقْد مَحَْلَناَها يـَْوَم َبْدٍر فـََلْم نـَْفَلْح َومَلْ نـَْنَجْح. قَاَل: " َفَما َشْيٌء قـُْلَت ليَصْفَواَن َوأَنـُْتَما يفي احلْي 
ُّ  الهذيي أَ  ي؟ ". فََأْخرَبَُه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قْـُتُل حُمَمهًدا بينَـْفسي اخْلرََبَ فـََقاَل َوْهٌب: َهاْه َكْيَف قـُْلَت؟ فََأَعاَد َعَلْيهي. قَاَل   -َصلهى اَّلله

ُبَك، فََأرَاَك خُتْربيُ  اَُن َخرَبَ َأْهلي اأْلَْرضي فـَُنَكذّي ُ َوأَنهَك َرُسوُل اَّللهي.    َوْهٌب: َقْد ُكْنَت خُتْربي َخرَبَ َأْهلي السهَماءي َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْعطيني عيَماَمَتَك. فََأْعطَاُه النهِبي ًعا إيىَل َمكهَة.  -َصلهى اَّلله فـََقاَل ُعَمُر:  عيَماَمَتُه مثُه رََجَع رَاجي

 َلَقْد َقديَم َوإينهُه أَلَبـَْغُض إييَله ميَن اخلْيْنزييري، مثُه رََجَع َوُهَو َأَحبُّ إييَله ميْن َوَلديي«. 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بُعيَث َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن َأيبي َبْكَرَة قَاَل: »َلمها - 14068 بـََعَث كيْسَرى إيىَل َعاميليهي َعَلى َأْرضي اْلَيَمني  -َصلهى اَّلله
ٌّ فـَُقلْ َوَمْن يَلييهي ميَن اْلَعَربي وََكاَن يـَُقاُل َلُه: اَبَذاُم أَنهُه بـََلَغني أَنهُه َخَرَج رَُجٌل قيبَـَلَك يـَْزُعُم أَنههُ   لَُه فـَْلَيُكفه َعْن َذليَك َأْو أَلَبـَْعَثنه   َنِبي

ّي  ُلُه َأْو يـَْقُتُل قـَْوَمُه. قَاَل: َفَجاَء َرُسوُل اَبَذاَم إيىَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إيلَْيهي َمْن يـَْقتـُ   -فـََقاَل َلُه َهَذا فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي وَ  َدُه فـََقاَل َلُه  : " َلْو َكاَن َشْيٌء فـََعْلُتُه ميْن قيَبليي َكَفْفُت َوَلكينه اَّللهَ َعزه َوَجله بـََعَثني ". فََأقَاَم الرهُسوُل عينْ -َسلهَم َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  ، َوقـََتَل قـَْيَصَر َواَل قـَْيَصَر بـَْعَد اْليَـْومي ".  -َصلهى اَّلله : " إينه َريبّي قـََتَل كيْسَرى َواَل كيْسَرى بـَْعَد اْليَـْومي
ىَل اَبَذاَم فَإيَذا كيْسَرى َقْد َماَت   رََجَع إي قَاَل: َفَكَتَب قـَْوَلُه يفي السهاَعةي الهيتي َحدهثَُه َواْليَـْومي الهذيي َحدهثَُه َوالشهْهري الهذيي َحدهثَُه فييهي مثُه 

 َوإيَذا قـَْيَصُر َقْد قُتيَل«. 
ِحيِح َغْيَر َكِثيِر ْبِن ِزَياٍد َوُهَو ِثَقٌة َوِعْنَد َأْحَمَد َطَرٌف مِ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ْنُه َوَكَذِلَك اْلَبزَّاُر.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َعْن َأيبي ُهَريـَْرةَ  - 14072 : " »يـَْهليُك كيْسَرى َفاَل َيُكوُن كيْسَرى بـَْعَدُه فَإينهُه  -َصلهى اَّلله
، َويـَْهليُك قـَْيَصُر َفاَل َيُكوُن قـَْيَصُر بـَْعَدُه فَإينهُه يـَُقوُل: َأاَن َمليُك اأْلَ  « ". مْ يـَُقوُل: َأاَن َمليُك اأْلَْماَلكي  اَلكي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َنا َرُسوُل اَّللهي  - 14074 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َخَرَج َعَليـْ َنا َسَحابٌَة ََنُْن  -َصلهى اَّلله َنْطَمُع فييَها  َوَقْد َأظَلهتـْ

 َيُسوقـَُها إيىَل َواديي َكَذا« ".  فـََقاَل: " إينه اْلَمَلَك الهذيي َيُسوقـَُها َأْو َيُسوُق َهذيهي السهَحابََة َدَخَل َعَليه َفَسلهَم فََأْخرَبيني أَنههُ 
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 14078 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " »لََتْخُرَجنه الظهعييَنُة ميَن اْلَمدييَنةي   -َصلهى اَّلله
 َحَّته َيْدُخَل احلْيريََة اَل خَيَاُف َأَحًدا إياله اَّللهَ َعزه َوَجله« ". 

ِحيِح َغْيَر َأْحَمَد ْبِن َيْحَيى اْْلَْوِديِ  َوهُ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  َو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
َفَة   - 14079 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -فييَما يـَْعَلُم بـَْعُض الرَُّواةي  -َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ : »َستـُْفَتُح  -َصلهى اَّلله

نـَْيا َحَّته تـَُنجهَد بـُُيوُتُكْم َكَما تـَُنجهُد اْلَكْعَبُة ". قـُْلَنا: َوََنُْن َعَلى ديينيَنا؟ قَاَل: "  ؟  نـََعْم ". قـُْلَنا: يـَْوَمئيٍذ َخرْيٌ ميَن اْليَـْومي َعَلْيُكُم الدُّ
ُتُم اْليَـْوَم َخرْيٌ ميْن يـَْوَمئيٍذ«.   قَاَل: " َبْل أَنـْ

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 14084 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعني النهِبي َلُه  -قَاَل: بيَنْحويهي  -َصلهى اَّلله َوزَاَد فييهي: »َوَأنه  -يـَْعني بيَنْحوي َحدييٍث قـَبـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي  ْئُب َجاءَُكْم َيْسأَُلُكْم َأْن تـُْعُطوُه   -َصلهى اَّلله ْئُب َوَما الذّي َصلهى يـَْوًما َصاَلَة اْلَغَداةي مثُه قَاَل: " َهَذا الذّي
ََجٍر َفَمره َأْو َوىله َوَلُه ُعَواٌء«.َأْو ُتْشريُكوُه يفي أَ   ْمَواليُكْم ". فـََرَماُه رَُجٌل حبي

ا َرَواُه َغْيَرُه، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  # ]الداراني: إسناده   ِثَقٌة. ِحيِح َغْيَر ِزَياِد ْبِن َأِبي اْْلَْوَبِر َوُهوَ َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَقاَل: َوَهَذا الَِّذي َزاَدُه َجِريٌر ََل َنْعَلُم َأَحدا
 [ ثقات إَل ان عبد الملك بن عمير مدلس وقد عنعن 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي »َأنه يـَُهودييهًة َأْهَدْت إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 14091 يطًا فـََلمها َبَسَط   -َصلهى اَّلله َشاًة َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلَقْوُم أَْيدييـَُهْم قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َا َمْسُموَمٌة ". فََأْرَسَل  -َصلهى اَّلله يني َأنه ُكوا فَإينه ُعْضًوا ميْن َأْعَضائيَها خُيْربي : " َأْمسي

َبتيَها: " َأََسَْمتي طََعاَمكي َهذَ  ا؟ ". قَاَلْت: نـََعْم. قَاَل: " َما مَحََلكي َعَلى َذليَك؟ ". قَاَلْت: َأَرْدُت إيْن ُكْنَت َكاذياًب َأْن ُأرييَح إيىَل َصاحي
ْسمي اَّللهي ". قَاَل:  قَاَل: " ُكُلوا بي النهاَس ميْنَك، َوإيْن ُكْنَت َصاديقًا َعليْمُت َأنه اَّللهَ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َسُيْطليُعَك َعَلْيهي. فـََبَسَط َيَدُه وَ 

 فََأَكْلَنا َوذََكْراَن اْسَم اَّللهي فـََلْم َيُضره َأَحًدا مينها«. 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجابيٍر »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 14095  َس فـََتَأخهَرْت َساَعًة ميْن َنَاٍر«.  َأَمَر الشهمْ  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي ُحبَـْيٍش اْلغيَفارييّي أَنهُه َكاَن َمَع َرُسولي اَّللهي  - 14112 َاَمَة َحَّته إيَذا ُكنها   -َصلهى اَّلله يفي َغْزَوةي ُتي
َ بيَذليَك ُعَمُر ْبُن   بيُفْسطَاٍط َجاَءُه الصهَحابَُة فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َجَهَداَن اجْلُوُع فَاْئَذْن لََنا يفي  الظهْهري َنَُْكُلُه. قَاَل: " نـََعْم ". فَُأْخربي

ُ َعْنُه  -اخْلَطهابي  َي اَّلله ه  -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فَأََتى النهِبي ه اَّللهي، َماَذا َصنَـْعَت؟ َأَمْرَت النهاَس َأْن يـَْنَحُروا   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: اَي َنِبي
؟ ". قَاَل: َأَرى َأْن َتَُْمَرُهْم َأْن َيَُْتو  ا بيَفْضلي َأْزَواديهيْم فـََتْجَمَعُه يفي تـَْوٍر،  الظهْهَر فـََعَلى َما يـَرَْكُبوَن؟ قَاَل: " َفَما تـََرى اَي اْبَن اخْلَطهابي

ُهْم  مثُه َتْدُعو اَّللهَ هَلُْم. فََأَمَرُهْم، َفَجَعُلوا َفْضَل َأْزَواديهيْم يفي ثـَْوٍب مثُه َدَعا هَلُْم. مثُه قَاَل: " ائْـ  نـْ ْوعيَيتيُكْم ". َفَمََلَ ُكلُّ إيْنَساٍن مي ُتوا ِبَي
، فـََلمها َجاَوَز َوانـَْتَظُروا فـَنَـ  يلي لرهحي َزُلوا، فـَنَـَزَل َونـََزُلوا َمَعُه، َفَشريَب ميْن َماءي السهَماءي، َفَجاَء َثاَلثَُة نـََفٍر َفَجَلَس  ويَعاَءُه. مثُه َأَمَر ابي

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اثـَْناني َمَع النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَذَهَب اْْلَخُر ُمْعريًضا، فـََقاَل النهِبي اَل ُأْخربيُُكْم َعني : " أَ -َصلهى اَّلله
ُ ميْنُه، َوَأمها اْْلَخُر فََأقْـَبَل تَ  ٌد فَاْسَتْحَيا ميَن اَّللهي فَاْسَتْحَيا اَّلله ُ َعَلْيهي، َوَأمها اْْلَخُر فََأْعَرَض  النـهَفري الثهاَلثَةي؟ َأمها َواحي ئيًبا فـََتاَب اَّلله

ُ َعْنُه«.  فََأْعَرَض اَّلله
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؟ ". قَاَل: َأَرى َأْن َتَُْمَرُهْم َوأَ َرَواُه اْلبَـزهارُ  ُّ يفي اأْلَْوَسطي َوزَاَد فـََقاَل: »َما تـََرى اَي اْبَن اخْلَطهابي ْنَت َأْفَضُل رَْأاًي. َوزَاَد أَْيًضا:   َوالطهرَبَايني
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َونـََزَل النهِبي   اْلَماءي ُهْم َواْلُكَراُع، مثُه َخطَبَـُهْم يفي َثاَلثَةي نـََفٍر«. َفذََكَر احْلَدييَث،  َونـََزُلوا َمَعُه، َوَشريبُوا مينَ  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
 َواثيَلَة، اْذَهْب  »َوَعْن َواثيَلَة ْبني اأْلَْسَقعي أَْيًضا قَاَل: ُكْنُت ميْن َأْصَحابي الصُّفهةي، َفَشَكا َأْصَحايبي اجْلُوَع فـََقاُلوا: ايَ  - 14117

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إيىَل َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فَاْسَتْطعيْم لََنا. فَأَتـَْيُت َرُسوَل اَّللهي    -َصلهى اَّلله فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي،   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إينه َأْصَحايبي َشَكُوا اجْلُوَع. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   ليَعائيَشَة: " َهْل عيْنَدكي ميْن َشْيٍء؟ ". قَاَلْت: اَي َرُسوَل   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - فـَُتاُت ُخْبٍز. قَاَل: " فَْأتيني بيهي ". َفَجاَءْت ِبييَراٍب، َفَدَعا َرُسوُل اَّللهي اَّللهي، َما عيْنديي إياله  بيَصْحَفٍة   -َصلهى اَّلله
َز يفي الصهْحَفةي، مثُه َجَعَل ُيْصليُح الثهرييَد بيَيديهي، َوُهَو يـَْربُو َحَّته اْمَتََلَتي ا ْئ  فََأفْـرََغ اخْلُبـْ لصهْحَفُة، فـََقاَل: " اَي َواثيَلُة، اْذَهْب َفجي

ُرُهْم، فـََقالَ  ْئُت بيَعَشَرٍة ميْن َأْصَحايبي َوَأاَن َعاشي ُرُهْم ". َفَذَهْبُت َفجي ْسمي اَّللهي،  بيَعَشَرٍة ميْن َأْصَحايبي َوأَْنَت َعاشي : " اْجليُسوا َوُخُذوا ابي
َها َواَل ََتْخُ  ْثَل َما  ُذوا ميْن َأْعاَلَها ; فَإينه اْلرَبََكَة تـَْنزيُل ميْن َأْعاَلَها ". فََأَكُلوا َحَّته َشبيُعوا، مثُه قَاُموا َويفي الصهحْ ُخُذوا ميْن َحَوالَيـْ َفةي مي

ْئُت  َكاَن فييَها، مثُه َجَعَل ُيْصليُحَها بيَيديهي، َوهيَي تـَْربُو َحَّته اْمَتََلَْت. قَاَل: " اَي َواثيَلُة، اْذَهبْ  ْئ بيَعَشَرٍة ميْن َأْصَحابيَك ". َفجي  َفجي
ْئ بيَعَشَرٍة مي  ْن َأْصَحابيَك ". َفَذَهْبُت  بيَعَشَرٍة فـََقاَل: " اْجليُسوا " َفَجَلُسوا، فََأَكُلوا َحَّته َشبيُعوا مثُه قَاُموا فـََقاَل: " اْذَهْب َفجي

ْثَل َذليَك. قَاَل: ْئُت بيَعَشَرٍة فـََفَعُلوا مي ْئ ُبييْم ". َفَذَهْبُت    َفجي " َهْل بَقيَي ميْن َأَحٍد؟ ". قـُْلُت: نـََعْم َعْشٌر. قَاَل: " اْذَهْب َفجي
ْئُت ُبييْم فـََقاَل: " اْجليُسوا ". َفَجَلُسوا، فََأَكُلوا َحَّته َشبيُعوا مثُه قَاُموا، َوبَقيَي يفي الصهْحَفةي ميْثلُ  اثيَلُة  َما َكاَن، مثُه قَاَل: " اَي وَ  َفجي

ََذا إيىَل َعائيَشَة ".  َها.  -اْذَهْب ُبي ُ َعنـْ َي اَّلله  َرضي
 ْسَرٌة َوَشْيٌء ميْن َلََبٍ«. َويفي ريَوايٍَة: ُكْنُت يفي الصُّفهةي َوُهْم عيْشُروَن رَُجاًل. َفذََكَر ََنَْوُه إياله أَنهُه قَاَل: قَاُلوا: َها ُهَنا كي  - 14118

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه ُكلَُّه الطَّ  #
َد فـََعَرْفُت يفي َوْجهي َرُسولي اَّللهي  - 14119 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي طَْلَحَة قَاَل: َدَخْلُت اْلَمْسجي اجْلُوَع،   -َصلهى اَّلله

فـَُقْلُت: اَي أُمه ُسَلْيٍم، إييّني َعَرْفُت يفي  َكاَنْت حَتَْت َماليكي ْبني َأيبي أََنسٍ   -َوهيَي أُمُّ أََنسي ْبني َماليٍك  -َفَخَرْجُت َحَّته أَتـَْيُت أُمه ُسَلْيٍم  
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوْجهي َرُسولي اَّللهي  اجْلُوَع، فـََهْل عيْنَدكي ميْن َشْيٍء؟ فـََقاَلْت: عيْنديي َشْيٌء، َوَأَشاَرْت بيَكفّيَها. فـَُقْلُت هَلَا:   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ًسا إيىَل َرُسولي اَّللهي اْصَنعيي َوانـَْعميي. فََأْرَسْلُت أَنَ  فـَُقْلُت: َسارّيهي يفي ُأُذنيهي َواْدُعُه. فـََلمها َأقْـَبَل أََنٌس قَاَل   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي : " َأْرَسَلَك أَبُوَك َيْدُعواَن اَي ُبَنه؟ ". قَاَل: فـََقاَل  -َصلهى اَّلله   -َصلهى اَّلله

ْسمي اَّللهي ". قَاَل: فََأْدبـََر أََنٌس َيْشَتدُّ َحَّته أََتى َأاَب طَْلَحَة فـََقاَل: َهَذا رَ  َْصَحابيهي: " اْذَهُبوا ابي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُسوُل اَّللهي ألي َصلهى اَّلله
. قَاَل: َفَخَرْجُت َحَّته َلقييُت َرُسوَل اَّللهي  - ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َقْد َأَتَك يفي النهاسي عيْنَد اْلَبابي َعَلى ُمْسرَتَاحي الدهرََجةي   -َصلهى اَّلله

َا َعَرْفُت يفي َوْجهيَك اجْلُوَع فَ  ْر ". قَاَل:  فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َماَذا َصنَـْعَت بيَنا؟ إيّنه ًئا َتَُْكُلُه. قَاَل: " اْدُخْل َوأَْبشي َصنَـْعَنا َلَك َشيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأَخَذَها َرُسوُل اَّللهي  َفَجَمَعَها يفي الصهْحَفةي بيَيديهي، مثُه َأْصَلَحَها فـََقاَل: " َهْل ميْن؟ ". َكأَنهُه يـَْعني اأْلُْدَم،   -َصلهى اَّلله

َا َرُسوُل اَّللهي قَاَل:  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فَأَتـَْوُه بيُعكهتيهيْم فييَها َشْيٌء، َأْو لَْيَس فييَها َشْيٌء. فـََقاَل ُبي َها   -َصلهى اَّلله نـْ بيَيديهي، فََأْسَكَب مي
ْل َعَليه َعَشَرًة َعَشَرًة ". فََأَكُلوا ُكلُُّهْم َفَشبيعُ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي السهْمَن مثُه قَاَل: " َأْدخي ليْلَفْضلي  -َصلهى اَّلله

 الهذيي َفَضَل: " ُكُلوا أَنـُْتْم َوعيَياُلُكْم ". فََأَكُلوا َوَشبيُعوا«. 
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حِ  #  ]الداراني: حديث صحيح[  يِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ َوَزاَد: َوُهْم ُزَهاُء ِماَئٍة. َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
َقاَل: عيْنَدكي اَي أُمه ُسَلْيٍم َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »أََتى أَبُو طَْلَحَة أُمه ُسَلْيٍم أُمه أََنسي ْبني َماليٍك َوأَبُو طَْلَحَة رَابُُّه فَـ  - 14121

َوُهَو يـُْقريُئ َأْصَحاَب الصُّفهةي ُسورََة النّيَساءي، َوَقْد رََبَط َعَلى َبْطنيهي    - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َشْيٌء؟ فَإييّني َمَرْرُت َعَلى َرُسولي اَّللهي 
! فـََقاَلْت: عيْنديي َشْيٌء ميْن َشعيرٍي َفَطَحنَـْتُه. قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث إيىَل َأْن قَاَل: فَا ٍذ َوُهْم َثَانُوَن  ْنطََلُقوا يـَْوَمئي َحَجًرا ميَن اجْلُوعي

حلْيَجارَةي  رَُجاًل، فََأْمَسَك بيَيديي، فـََلمها َدنـَْوُت ميَن الدهاري نـََزْعُت َيديي ميْن َيديهي، َفَجَعَل أَبُو طَْلَحَة َيْطلُُبني   يفي الدهاري َويـَْرمييني ابي
ُ َعَليْ  -َويـَُقوُل: َفَضْحَتني عيْنَد َرُسولي اَّللهي  َناُه   -هي َوَسلهَم َصلهى اَّلله مثُه إينهُه َخَرَج إيلَْيهي فََأْخرَبَُه اخْلَرَبَ فَأََمَرُهْم َفَجَلُسوا مثُه َدَخَل، فَأَتـَيـْ

ٌْي َقْد عَ  ْلُقْرصي فـََقاَل: " َهْل ميْن ُأْدٍم؟ ". فـََقاَلْت أُمُّ ُسَلْيٍم: اَي َرُسوَل اَّللهي، َقْد َكاَن عيْنَداَن َني ْلَحَة، فـََقاَل َرُسوُل َصْرتُُه َأاَن َوأَبُو طَ ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ثـَْننْيي ". فَأََتى بيهي َرُسوَل اَّللهي -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي   -: " َهُلمُّوا فَإينه َعْصَر الثهاَلثَةي أَبـَْلُغ ميْن َعْصري االي َصلهى اَّلله

ْلرَبََكةي مثُه قَاَل: " اْدُعَوا يلي َعَشَرًة ". فََأَكُلوا   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ   -فـََعَصَرُه َرُسوُل اَّللهي  -َوَسلهَم  َمَعُهَما بيَيديهي، مثُه َدَعا فييهي ابي
 . َياقي يحي بيَغرْيي َهَذا السّي بَـًعا«. َفذََكَر احْلَدييَث َوُهَو يفي الصهحي  َحَّته جَتَشهُئوا شي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  ْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي ا #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل يلي َرُسوُل اَّللهي  - 14123 : " امْجَْع يلي َأْصَحاَبَك ". َفَجَعْلُت أَتْـبَـُعُهْم -َصلهى اَّلله

دي رَُجاًل رَُجاًل ُأوقيظُهُ  ّي يفي اْلَمْسجي َنا اَبَب النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْم، فَأَتـَيـْ َعْت َبنْيَ أَْيدييَنا َصْحَفٌة َصنييُع   -َصلهى اَّلله َفَدَخْلَنا، فـَُوضي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َقْدري ُمدهْي َشعيرٍي، فـََقاَل لََنا: " ُكُلوا بيْسمي اَّللهي ". َوقَاَل َرُسوُل اَّللهي  َعتي الصهْحَفُة: " َوالهذيي   -َصلهى اَّلله نَي ُوضي حي

ْنُه  بَقييهٌة، وَُكنها َما َبنْيَ السهْبعينَي إيىَل الثهَمانينَي.  نـَْفُس حُمَمهٍد بيَيديهي َما يفي آلي حُمَمهٍد َشْيٌء َغرْيَ َما تـََرْونَُه ". فََأَكْلَنا َحَّته َشبيْعَنا َوفييَها مي
َيبي ُهَريـْرَ  َعْت إياله َأنه فييَها أَثـََر اأْلََصابيعي فـَُقْلُت ألي نَي ُوضي َها؟ فـََقاَل: ميثْـُلَها حي نَي فـََرْغُتْم مينـْ ْثُل أَْيشي َكاَنْت حي  «.َة: مي

 ]الداراني: إسناده منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي   - 14124 َلٍة َمَع النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: َأْخطََأيني اْلَعَشاُء َذاَت لَيـْ َوَأْخطََأيني َأْن َيْدُعَويني َأَحٌد  -َصلهى اَّلله

ّي ميْن َأْصَحابيَنا، َفَصلهْيُت اْلعيَشاَء مثُه َأَرْدُت َأْن َأاَنَم فـََلْم َأْقديْر، مثُه أَ    -َرْدُت َأْن ُأَصلّيَي فـََلْم َأْقديْر، فَإيَذا رَُجٌل عيْنَد ُحْجَرةي النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُّ   -َصلهى اَّلله ُتُه فَإيَذا ُهَو النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فَأَتـَيـْ َكاَن    ُيَصلّيي، َفَصلهى مثُه اْستَـَنَد إيىَل السهارييَةي الهيتي  -َصلهى اَّلله

َها فـََقاَل: " َمْن َهَذا؟ أَبُو ُهَريـَْرَة؟ ". قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: " َأَخطََأَك اْلَعَشاُء َمَعَنا اللهيْـ  َلَة؟ ". قـُْلُت: نـََعْم. قَاَل: " اْنطَليْق  ُيَصلّيي إيلَيـْ
ه إيىَل اْلَمْنزيلي فـَُقْل: َهُلمُّوا الطهَعاَم الهذيي عيْندَُكْم ". فََأْعَطْويني  َا النهِبي يَدٌة بيَتْمٍر، فَأَتـَْيُت ُبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َصْحَفًة فييَها َعصي َصلهى اَّلله

ي: اْلَوْيُل يلي مميها َأَرى ميْن قي  - دي ". فـَُقْلُت يفي نـَْفسي ، َواْلَويْ فـََوَضْعتـَُها َبنْيَ َيَدْيهي فـََقاَل: " ادُْع َأْهَل اْلَمْسجي ُل يلي ميَن  لهةي الطهَعامي
ْب، َوآِتي الرهُجَل َوُهَو ُيَصلّيي فََأُقوُل: َأجي  َيةي، فَآِتي الرهُجَل َوُهَو اَنئيٌم فَُأوقيظُُه َوَأُقوُل: َأجي ّي اْلَمْعصي   -ْب َحَّته اْجَتَمُعوا عيْنَد النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  يَـَها َوقَاَل: " ُكُلوا بيْسمي اَّللهي ". فََأَكُلوا َحَّته َشبيُعوا، َوَأَكْلُت َحَّته  فـََوَضَع َأَصابيَعُه فييَها َوَغَمَز نَـ   -َصلهى اَّلله َواحي
َنا رَُجٌل  ُذو َكبيٍد َغرْيُ َهذيهي، َأْهَداَها إي َشبيْعُت، قَاَل: " ُخْذَها اَي َأاَب ُهَريـَْرَة فَاْرُدْدَها إيىَل آلي حُمَمهٍد، َفَما يفي آلي حُمَمهٍد طََعاٌم َيَُْكُلُه  لَيـْ
نَي َوَضْعتـَُها إياله َأنه فييَها آ َئتيَها حي ّي ميَن اأْلَْنَصاري ". فََأَخْذُت الصهْحَفَة فـََرفـَْعتـَُها، فَإيَذا هيَي َكَهيـْ ُ َعَلْيهي   -ًَثَر َأَصابيعي النهِبي َصلهى اَّلله

 َوَسلهَم«.
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي رَافيٍع قَاَل: »ُصنيَع ليَرُسولي اَّللهي  - 14133 َا فـََقاَل: " اَي َأاَب رَافيٍع اَنويْلني  -َصلهى اَّلله َ ُبي  َشاًة َمْصلييهًة فَُأِتي
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رَافيٍع اَنويْلني الذّيرَاَع ". فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي،  الذّيرَاَع " فـََناَوْلُتُه. مثُه قَاَل: " اَي َأاَب رَافيٍع اَنويْلني الذّيرَاَع " فـََناَوْلُتُه. مثُه قَاَل: " اَي َأاَب 
؟ فـََقاَل: " َلْو َسَكته لََناوَ  َها ذيرَاًعا َما َدَعْوُت بيهي ". قَاَل: وََكاَن َرُسوُل اَّللهي َهْل ليلشهاةي إياله ذيرَاَعاني ُ َعَلْيهي   -ْلَتني مينـْ َصلهى اَّلله

ُبُه الذّيرَاُع.  -َوَسلهَم   يـُْعجي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة: ُأْهديَيْت َلُه َشاٌة َفَجَعَلَها يفي اْلقيْدري، َفَدَخَل َرُسوُل اَّللهي  - 14134 فـََقاَل: " َما َهَذا اَي  -َصلهى اَّلله

 َل: " اَنويْلني الذّيرَاَع«.َأاَب رَافيٍع؟ ". فـَُقْلُت: َشاٌة ُأْهديَيْت لََنا اَي َرُسوَل اَّللهي، َنْطُبُخَها يفي اْلقيْدري. قَا
َها: »َأَمَريني َرُسوُل اَّللهي  ُّ ميْن طُُرٍق َوقَاَل يفي بـَْعضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرَواُه َأمْحَُد َوالطهرَبَايني تـَُها«.  -َصلهى اَّلله   َ َأْن ُأْصليَي َلُه َشاًة َفَصَليـْ

 ]الداراني: إسناده حسن[   وَرَواُه ِفي اْْلَْوَسِط ِباْخِتَصاٍر َوَأَحُد ِإْسَناَدْي َأْحَمَد َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َسْلَمى اْمَرَأةي َأيبي رَافيٍع َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 14135 َوَذليَك يـَْوَم   -بـََعَث إيىَل َأيبي رَافيٍع بيَشاٍة  -َصلهى اَّلله

ُّ  -اخْلَْنَدقي فييَما َأْعَلُم  َا فـََلقيَيُه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَصاَلَها أَبُو رَافيٍع َوَجَعَلَها يفي ميْكَتٍل، مثُه اْنطََلَق ُبي ًعا ميَن   -َصلهى اَّلله رَاجي
، مثُه قَاَل: " اَي َأاَب رَافيٍع  َأاَب رَافيٍع اَنويْلني الذّيرَاَع ". فـََناَوْلُتُه، مثُه قَاَل: " اَي َأاَب رَافيٍع اَنويْلني الذّيرَاَع ". فـََناَوْلُتهُ  اخْلَْنَدقي فـََقاَل: " ايَ 

؟ فـََقاَل: " َلْو  اَنويْلني الذّيرَاَع ". فـََناَوْلُتُه، مثُه قَاَل: " اَي َأاَب رَافيٍع اَنويْلني الذّيرَاَع  ". فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َهْل ليلشهاةي إياله ذيرَاَعاني
 َسَكته لََناَوْلَتني َما َسأَْلُتَك«. 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي قَاَل: »اْنطََلَق َرُسوُل اَّللهي  - 14140 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن قـَْيسي ْبني النـُّْعَماني السهُكويني َي   -َوَمَعُه أَبُو َبْكٍر  -َصلهى اَّلله َرضي
ُ َعْنُه  ُ َعلَ  -ُمْسَتْخفيًيا ميْن قـَُرْيٍش، َفَمرها بيَراٍع فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -اَّلله : " َهْل ميْن َشاٍة َضَرَُبَا اْلَفْحُل؟ ".  -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

َا َفَمَسَح َضْرَعهَ  َا ". فََأَتُه ُبي ْلرَبََكةي، َفَحَلَب َفَسَقى َأاَب  قَاَل: اَل َوَلكينه َها ُهَنا َشاًة َقْد َخلهَفَها اجْلُْهُد، فـََقاَل: " اْئتيني ُبي ا َوَدَعا ابي
ثْـَلَك، َمْن أَْنَت؟ قَاَل: " إيْن َأْخربَْ َبْكٍر، مثُه َحَلَب  ُتَك َتْكُتُم َعَليه؟ ".  َفَسَقى الرهاعيَي، مثُه َحَلَب َفَشريَب، فـََقاَل َلُه: ابيَّللهي َما رَأَْيُت مي

ُْم يـَُقوُلوَن َذليَك   -قَاَل: نـََعْم. قَاَل: " حُمَمهٌد َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم ". قَاَل: الهذيي تـَْزُعُم قـَُرْيٌش أَنهُه َصابيٌئ؟ قَاَل: " إينه َصلهى اَّلله
ُّ ُه: أَ ". قَاَل: فَإييّني َأْشَهُد أَنهَك َرُسوُل اَّللهي، َوأَنهُه اَل يـَْقديُر َعَلى َما فـََعْلَت إياله َرُسوٌل، مثُه قَاَل لَ  ُ  -تْـبَـُعَك؟ فـََقاَل َلُه النهِبي َصلهى اَّلله

ه -َعَلْيهي َوَسلهَم  ْعَت َأانه َقْد َظَهْراَن فَاْئتيَنا ". فَأََتى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: " َأمها اْليَـْوَم َفاَل، َوَلكيْن إيَذا َسَي بـَْعَد َما َظَهَر   -َصلهى اَّلله
ْلَمدييَنةي.«   ابي

ِحيِح.رَ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 14141 َا قَاَلْت: بـََعْثُت إيىَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن أُمّي َمْعَبٍد َأنه ٍن فـََردهَها َوقَاَل: " اْبغيني َشاًة اَل  -َصلهى اَّلله بيَشاٍة َداجي
 حَتْليُب "«. 

ِحيِح َغْيَر ِحَزاِم ْبِن ِهَشاِم ْبِن ُحَبْيٍش َوَأِبيِه َوِكََلُهَما ِثقَ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده جيد[   ٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى ا -َوَعْن َسْعٍد َمْوىَل َأيبي َبْكٍر قَاَل: »ُكنها َمَع َرُسولي اَّللهي  - 14142 فـَنَـَزْلَنا َمْنزياًل  -َأرَاُه قَاَل: يفي َسَفٍر  -َّلله

ٌز،  َها ". َوَعْهديي بيَذليَك اْلَمَكاني َوَما فييهي َعنـْ َزةي فَاْحليبـْ : " اَي َسْعُد اْذَهْب إيىَل تيْلَك اْلَعنـْ ٌز َحافيٌل  فـََقاَل يلي ُتُه فَإيَذا فييهي َعنـْ فَأَتـَيـْ
تـَُها قَاَل: اَل َأْدريي َكْم ميْن َمرهٍة، مثُه وَكهْلتُ  ُز، فَاْستَـْبطََأيني َرُسوُل اَّللهي َفَحَلبـْ لرّيْحَلةي، َفَذَهَبتي اْلَعنـْ َا إيْنَسااًن َوُشغيْلُت ابي ُ  - ُبي َصلهى اَّلله

ُز. فـََقاَل:  -َعَلْيهي َوَسلهَم  َنا َفَذَهَبتي اْلَعنـْ َا  فـََقاَل: " َأْي َسْعُد ". فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه الرّيْحَلَة َشَغَلتـْ َز َذَهَب ُبي " إينه اْلَعنـْ
َا«.  َرُبُّ
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َم َحِديُث ُأمِ  َمْعَبٍد ِفي ِصَفِتِه َوِفي اْلِهْجَرِة ِإَلى الْ  # ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَقْد َتَقدَّ ]الداراني: إسناده فيه ضعيف وعنعنة  َمِديَنِة ِمْن ُطُرٍق.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 الحسن[ 

بي َهَذا َوقَاَل الطهربََ  - 14159 ُّ يفي إيْحَدى ريَوااَيتيهي: »َفَمره َعَلْيهي بَعيرٌي َمادٌّ ِبييَرانيهي يـَْرُغو، فـََقاَل: " َعَليه بيَصاحي ". َفَجاَء فـََقاَل:  ايني
ُْت َأرَاُدوا َأْن يـَْنَحُرويني ".  اَل فييَها: " َما ميْن َشْيٍء إياله يـَْعَلُم َأيّني َرُسوُل  َوقَ  " َهَذا يـَُقوُل نـََتْجُت عيْنَدُهْم، فَاْستَـْعَمُلويني َحَّته إيَذا َكربي

«. -َأْو َفَسَقَة  -اَّللهي، إياله َكَفَرَة   اجلْينّي َواإْليْنسي
 ([ 7/909]اَللباني: إسناده ضعيف قاله في السلسلة الصحيحة )  ]الداراني: إسناده ضعيف[ #

ه  - 14163 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة: »إينه النهِبي َدَخَل َحائيطًا، َفَجاَء بَعيرٌي َفَسَجَد َلُه، فـََقاُلوا: ََنُْن َأَحقُّ َأْن  -َصلهى اَّلله
َها« ". َنْسُجَد َلَك. فـََقاَل: "  ََحٍد أَلََمْرُت اْلَمْرَأَة َأْن َتْسُجَد ليَزْوجي  َلْو َأَمْرُت َأَحًدا َأْن َيْسُجَد ألي

 ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحيح بشواهده[ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  -َوَرَوى التِ ْرِمِذيُّ َطَرفاا ِمْن آِخرِِه  -َرَواُه اْلَبزَّاُر  #
رُي َذاَت يـَْوٍم َمَع َرُسولي اَّللهي َوَعْن يـَْعلَ  - 14168 َنا ََنُْن َنسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ى ْبني أَُميهَة قَاَل: »بـَيـْ إيَذا ََنُْن بيَبعيرٍي   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: فـََلمها رََأى َرُسوَل اَّللهي  هي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - ََسَا بيَرْأسي : " اَي يـَْعَلى،  -َصلهى اَّلله
ُهْم، َوإيْن مَلْ يَبييُعوَك فـَُقْل: إينه َرُسوَل اَّللهي  نـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْنطَليْق إيىَل َأْهلي َهَذا اْلَبعيريي فَاْشرَتيهي مي يُكْم بيهي ". قَاُلوا:   -َصلهى اَّلله يُوصي

ْلَغَداةي، فََأمها إيَذا َأْوَصى بيهي َرُسوُل اَّللهي  َأمْيُ اَّللهي َلَقْد َنَضْحَنا َعَلْيهي عيْشرييَن َسَنًة،  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوإيْن ُكنها لَُنرييُد َأْن نـَْنَحَرُه ابي َصلهى اَّلله
 فَإيانه اَل ََنُْلوُه َخرْيًا«.  -
. َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َنا ََنُْن َمَع َرُسولي اَّللهي َوبيَسَنديهي َعْن يـَْعَلى قَا - 14169 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َل: »بـَيـْ رٍي إيَذا ََنُْن بيَثاَلثي َأَشاَءاٍت   -َصلهى اَّلله يفي َمسي
ُ َعَلْيهي  -ُمتَـَفرّيقَاٍت، فـََقاَل: " اَي يـَْعَلى، اْذَهْب إيىَل تيْلَك اأْلََشاَءاتي فـَُقْل: إينه َرُسوَل اَّللهي  َيَُْمرُُكنه َأْن جَتَْتميْعَن    -َوَسلهَم َصلهى اَّلله

ٍد، فَاْسَترَتَ ُبيينه ليبَـْعضي َحاَجتيهي، مثُه قَاَل: " اَي يَـ  ْرَن يفي َأْصٍل َواحي ْعَلى، اْنطَليْق إيلَْيهينه فَْأُمْرُهنه َأْن  إبييْذني اَّللهي ". َفَمَشنْيَ َحَّته صي
ْعَن إبييْذني اَّللهي ". َفَمَشنْيَ  َدٍة إيىَل َمْوقيفيَها«.يـَْرجي   َحَّته رََجَعْت ُكلُّ َواحي

# .  ]إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي »إينه َرُسوَل اَّللهي  - 14172 ، فـََرده َعَلْيهي اْلُمْشريُكوَن فـََقاَل: "   -َصلهى اَّلله حْلَُجوني َكاَن ابي

طُّ اأْلَْرَض َحَّته انـْتَـَهْت إيلَْيهي َفَسلهَمْت  اللهُهمه َأرييني آيًَة اْليَـْوَم اَل ُأاَبيلي َمْن َكذهَبني بـَْعَدَها ". فَأََتى َفقييَل: ادُْع َشَجَرًة، فََأقْـبَـَلْت ختَُ 
عيَها   - َأَمَرَها فـََرَجَعْت. َعَلْيهي، مثُه  َبتيَها. َوقَاَل َعفهاُن: إيىَل َمْوضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " اَل  -قَاَل َداُوُد: إيىَل َمنـْ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 ُأاَبيلي َمْن َكذهَبني بـَْعَدَها ميْن قـَْوميي« ". 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  ِإْسَناُد َأِبي َيْعَلى َحَسٌن.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى، وَ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعني احْلََكمي ْبني احْلَاريثي السَُّلمييّي قَاَل: بـََعَثني َرُسوُل اَّللهي  - 14174 ، َفَمره يبي َرُسوُل   -َصلهى اَّلله يفي السهَلبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ُّ   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَقْد َخََلَْت اَنَقيتي َوَأاَن َأْضريُُبَا، فـََقاَل: " اَل َتْضريُْبَا ". َوقَاَل النهِبي : -َصلهى اَّلله

«." َحله "، فـََقاَمْت َفَساَرْت َمَع النه   اسي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َنا يـَْوَم َبْدٍر َوََنُْن نـَُلوُذ بيَرُسولي اَّللهي  -يـَْعني اْبَن َأيبي طَاليٍب  -َعْن َعلييٍّ   - 14176 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: »َلَقْد رَأَيـْتـُ َصلهى اَّلله
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 َوُهَو َأقْـَربـَُنا إيىَل اْلَعُدوّي، وََكاَن ميْن َأَشدّي النهاسي يـَْوَمئيٍذ ِبًَْسا«.  -
: َأنَُّه »ُسِئَل َعْن َمْوِقِف النَِّبيِ    َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط،  # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوَلْفُظُه َعْن َعِليٍ  َنا َيْوَم   َيْومَ  -َصلَّى َّللاَّ َبْدٍر، َفَقاَل: َكاَن َأَشدُّ

 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم«    -َبْدٍر َمْن َحاَذى ِبُرْكَبِتِه َرُسوَل َّللاَّ  ]الداراني: إسناد رواية الطبراني ضعيف[ .-َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 14177 لسهَخاءي،  -َصلهى اَّلله ْرَبٍع: ابي ْلُت َعَلى النهاسي ِبَي : " »ُفضّي

 .  َوالشهَجاَعةي« ". َفذََكَر احْلَدييَث، َوَقْد تـََقدهَم يفي النّيَكاحي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: »اْجَتَمْعُت َأاَن َواْلَعبهاُس، َوفَاطيَمُة، َوزَْيُد ْبُن َحاريثََة، عيْنَد َرُسولي اَّللهي  - 14186   -َصلهى اَّلله
، فَإيْن رَأَْيَت َأْن َتَْمُ  ، َوَرقه َعْظميي، وََكثـَُرْت َمُؤوَنيتي نّي َر يلي بيَكَذا وََكَذا َوْسًقا ميْن طََعاٍم  فـََقاَل اْلَعبهاُس: اَي َرُسوَل اَّللهي، َكرُبَْت سي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فَافْـَعْل. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ليَك ". فـََقاَلْت فَاطيَمُة: اَي َرُسوَل اَّللهي، إيْن رَأَْيَت َأْن َتَُْمَر يلي َكَما  : " نـَْفَعُل ذَ -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأَمْرَت ليَعمّيَك فَافْـَعْل. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ْنَت : " نـَْفَعُل َذليَك ". فـََقاَل زَْيُد ْبُن َحاريثََة: اَي َرُسوَل اَّللهي، كُ -َصلهى اَّلله

َها، فَإيْن رَأَْيَت َأْن تـَُردهَها َعَليه فَافْـَعْل. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َتني َأْرًضا َكاَنْت َمعييَشيتي مينـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْعطَيـْ : " نـَْفَعُل  -َصلهى اَّلله
 َذليَك« ". 

 َفذََكَر احْلَدييَث َوبَقييـهُتُه َرَواَها أَبُو َداُوَد.
ُ َلَك يفي كيَتابيهي ميْن   َأمْحَُد، َوأَبُو يـَْعَلى، َواْلبَـزهاُر، َوزَاَد: »فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إيْن رَأَْيَت َأْن تـَُولّيَيني َهَذا احلَْ َرَواهُ  قه الهذيي َجَعَل اَّلله

ْمُه يفي َمَقاميَك َكْي اَل يـَُنازيَعني َأَحٌد بـَْعدَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َك فَافْـَعْل. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َهَذا اخْلُُمسي فَاْقسي : " نـَْفَعُل  -َصلهى اَّلله
نييهي َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َذليَك ". فـََواله نييهي أَبُو َبْكٍر    -َصلهى اَّلله ُ َعْنُه  -فـََقسهْمُتُه يفي َحَياتيهي، مثُه َواله َي اَّلله  سهْمُتُه«. فـَقَ  -َرضي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #
، َدَعايني َرُسوُل اَّللهي  - 14187 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: »َلمها قُتيَل َأيبي فـََقاَل: " َأحتُيبُّ الدهرَاهيَم؟ ". قـُْلُت:   -َصلهى اَّلله

ُتَك َهَكَذا َوَهَكَذا ". قَاَل: َفَماَت َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -نـََعْم، فـََقاَل: " َلْو َقْد َجاَءاَن َماٌل أَلَْعطَيـْ قـَْبَل َأْن   -َصلهى اَّلله
، فـََلمها اْسُتْخليَف أَبُو َبْكٍر  ُ َعْنُه   -يـُْعطيَيني َي اَّلله ُ   -َأَتُه َماٌل ميَن اْلَبْحَرْيني، فـََقاَل: ُخْذ َكَما قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -َرضي َصلهى اَّلله

 فََأَخْذُت«.  -َأْحَسُبُه قَاَل: َلَك  -َعَلْيهي َوَسلهَم 
                          . َياقي يحي بيَغرْيي َهَذا السّي  #                                                            قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

 ]الداراني: إسناده فيه مجالد وهو ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14188 « ". : " -َصلهى اَّلله َتَّيَم َصاليَح اأْلَْخاَلقي َا بُعيْثُت ألي  »إيّنه

ِحيِح. # َم َمَكاِرَم اْْلَْخََلِق« ".  َرَواُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ِ اْلكَ  َرَواُه اْلَبزَّاُر، ِإَلَّ ِإنَُّه َقاَل: " »ِْلَُتمِ  ِد ْبِن ِرْزِق َّللاَّ ، َوِرَجاُلُه َكَذِلَك َغْيَر ُمَحمَّ ُلوَذاِنيِ 
 ]الداراني: حديث صحيح[  َوُهَو ِثَقٌة.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْمريو ْبني اْلَعاصي قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   - 14190 يـُْقبيُل بيَوْجهيهي َوَحدييثيهي َعَلى َشرّي اْلَقْومي   -َصلهى اَّلله
. فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَن َخرْيٌ َأْم أَبُو َبكْ يـََتأَلهُفُه بيَذليَك، وََكاَن يـُْقبيُل بيَوجْ  ٍر؟ قَاَل: "  هيهي َوَحدييثيهي َعَليه َحَّته ظَنَـْنُت َأيّني َخرْيُ اْلَقْومي

، َأاَن َخرْيٌ َأْم ُعْثَماُن؟ قَاَل: " ُعْثَماُن ". أَبُو َبْكٍر ". قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَن َخرْيٌ َأْم ُعَمُر؟ قَاَل: " ُعَمُر ". قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََلمها َسأََلُت َرُسوُل اَّللهي  ، فـََوديْدُت َأيّني مَلْ َأُكْن َسأَْلُتُه«.  -َصلهى اَّلله  َصده َعنّي
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َياقيهي.  يحي بـَْعُضُه بيَغرْيي سي  قـُْلُت: يفي الصهحي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَرانِ  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  يُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 14192 مَلْ َيُكْن َأَحٌد َيَُْخُذ بيَيديهي فـَيَـْنزيُع َيَدُه ميْن َيديهي َحَّته   -َصلهى اَّلله
هي، َومَلْ َيُكْن َأَحٌد يُ َيُكوَن الرهُجُل ُهَو  ُلُه، َومَلْ َيُكْن يـََرى رُْكبَـتَـْيهي َأْو رُْكبَـَتُه َخاريًجا َعْن رُْكَبةي َجلييسي َصافيُحُه إياله َأقْـَبَل َعَلْيهي  الهذيي يـُْرسي

 بيَوْجهيهي، مثُه مَلْ َيْصريْفُه َعْنُه َحَّته يـَْفرََغ ميْن َكاَلميهي«.
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُد الطََّبَراِنيِ  َحَسٌن. َرَواُه اْلَبزَّارُ  #

ثـَْنا بيبَـْعضي َحدي  - 14199   -يثي َرُسولي اَّللهي َوَعْن َخاريَجَة ْبني زَْيدي ْبني ًَثبيٍت قَاَل: »َدَخَل نـََفٌر َعَلى زَْيدي ْبني ًَثبيٍت فـََقاُلوا: َحدّي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  ثُُكْم؟ ُكْنُت َجارَُه، َفَكاَن إيَذا نـََزَل اْلَوْحُي َأْرَسَل إييَله، َفَكتَـْبُت اْلَوْحَي. وََكاَن   -ى اَّلله إيَذا ذََكْراَن  فـََقاَل: َوَما ُأَحدّي

نـَْيا ذََكَرَها َمَعَنا، َوإينْ  َرَة ذََكَرَها َمَعَنا، َوإيَذا ذََكْراَن الدُّ ثُُكْم َعْنُه«. اْْلخي  ذََكْراَن الطهَعاَم ذََكَرُه َمَعَنا. َفُكلُّ َهَذا ُأَحدّي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناد الطبراني ضعيف، وروي بإسناد جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي وَ  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 14202 إيَذا َأَتُه اْلَوْحُي َأْو َوَعَظ قـُْلَت: َنذييُر قـَْوٍم َأَتُهُم   -َسلهَم َصلهى اَّلله
ًكا، َوَأْحَسنَـُهْم بيْشًرا«.   اْلَعَذاُب، فَإيَذا َذَهَب َعْنُه َذليَك رَأَْيَت َأْطَلَق النهاسي َوْجًها، َوَأْكثـََرُهْم َضحي

 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 14204 َا تـََعلهَق    -َصلهى اَّلله َكاَن اَل يـَْلَتفيُت إيَذا َمَشى، وََكاَن ُرمبه

لشهَجَرةي َأوي الشهْيءي َفاَل يَـ  ُْم َكانُوا مَيَْزُحوَن َوَيْضَحُكوَن، وََكانُوا َقْد َأميُنوا اْلتيَفاَتُه ريَداُؤُه ابي َنه ُ   -ْلَتفيُت َحَّته يـَْرفـَُعوُه ; ألي َصلهى اَّلله
 «. -َعَلْيهي َوَسلهَم 

 ([ 4506]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجامع:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 14205 ْدريَها،   -َصلهى اَّلله َأَشده َحَياًء ميْن َعْذرَاَء يفي خي

ًئا َعَرفْـَناُه يفي َوْجهيهي«.  وََكاَن إيَذا َكريَه َشيـْ
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َورِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 14206 ْدريَها، وََكاَن إيَذا َكريَه   -َصلهى اَّلله َأَشده َحَياًء ميَن اْلَعْذرَاءي يفي خي
ًئا َعَرفْـَناُه يفي َوْجهيهي، َوقَاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َشيـْ  : " احْلََياُء َخرْيٌ ُكلُُّه« ". -َصلهى اَّلله

ِحيِح، غَ  # ِميِ  َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ِد ْبِن ُعَمَر اْلُمَقدِ   ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  ْيَر ُمَحمَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   - 14207 ، َوَما رُئيَي َعْورََتُه   -َصلهى اَّلله ُل ميْن َورَاءي احْلُُجَراتي يـَْغَتسي

 َقطُّ«.
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ْئُت َلَساَرْت مَ  - 14210 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " اَي َعائيَشُة، َلْو شي ، َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َباُل الذهَهبي عيي جي
ْئَت نَبييًّا َعْبًدا، وَ  َجاَءيني َمَلٌك إينه ُحْجَزَتهُ  ْئَت نَبييًّا لَُتَساويي اْلَكْعَبَة، فـََقاَل: إينه رَبهَك يـَْقَرأُ َعَلْيَك السهاَلَم، َويـَُقوُل َلَك: إيْن شي إيْن شي

رْبييَل قَاَل: فََأَشاَر إييَله: َأْن َضْع نـَْفَسَك قَاَل: فـَُقْلُت: نَبي   يًّا َعْبًدا ". َمليًكا؟ قَاَل: فـََنَظْرُت إيىَل جي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َفَكاَن َرُسوُل اَّللهي  بـَْعَد َذليَك اَل َيَُْكُل ُمتهكيًئا، يـَُقوُل: " آُكُل َكَما َيَُْكُل اْلَعْبُد، َوَأْجليُس َكَما   -َصلهى اَّلله
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 جَيْليُس اْلَعْبُد« ". 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

َ َرُسوُل اَّللهي   - 14214 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »ُخريّي َرَة«.  -َصلهى اَّلله َرةي، فَاْخَتاَر اْْلخي نـَْيا َواْْلخي  َبنْيَ الدُّ
، َوِإسْ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْعَتُه ميْن َرُسولي اَّللهي  - 14216 ثـَْنا َحدييثًا َسَي َيبي أَُماَمَة: َحدّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َغاليٍب قَاَل: قـُْلُت ألي . قَاَل:  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي  -»َكاَن َحدييُث َرُسولي اَّللهي  ُر اخْلُْطَبَة، َويُطييُل الصهاَلَة، َواَل َيََْنُف، َواَل   - َوَسلهَم َصلهى اَّلله اْلُقْرآَن يُْكثيُر الذّيْكَر، َويـَُقصّي

ُ َأْن َيْذَهَب َمَع اْلميْسكينيي َوالضهعييفي َحَّته يـَْفرَُغ ميْن َحاَجتيهي«.   َيْسَتْكربي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َكاَن ليَرُسولي اَّللهي  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 14218 َاٌر اَْسُُه: ُعَفرْيٌ«.  -َصلهى اَّلله  محي
 ]الداراني: حديث صحيح بشواهده[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُموَسى قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   - 14219 َويـَْعَتقيُل  يـَرَْكُب احلْيَماَر، َويـَْلَبُس الصُّوَف،  -َصلهى اَّلله
 .»  الشهاَة، َوَيَِْتي ُمَراَعاَة الضهْيفي

ِحيِح. َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - لََيْدُعو َرُسوَل اَّللهي  َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »إيْن َكاَن الرهُجُل ميْن َأْهلي اْلَعَوايلي  - 14221 بينيْصفي   -َصلهى اَّلله

يُب«.  اللهْيلي َعَلى ُخْبزي الشهعيريي فـَُيجي
ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَرَواُه ِفي اْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر. #  ف[ ]الداراني: حديث ضعي َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

، َويـَْعقيُل الشهاَة، َوجيُييُب َدْعَوَة ا - 14222 ، َوَيَُْكُل َعَلى اأْلَْرضي ْلَمْمُلوكي َعَلى  َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »جَيْليُس َعَلى اأْلَْرضي
 ُخْبزي الشهعيريي«. 

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: في إسناده ضعيفان[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  - 14223 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر: َأنه النهِبي «.   -َصلهى اَّلله  »َكاَن جيُييُب َدْعَوَة اْلَمْمُلوكي

 ([ 5/159]اْللباني: إسناده ضعيف قاله في السلسلة الصحيحة ) َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني جُ  - 14225 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َبرْيٍ اخْلَُزاعييّي ي يفي ُأاَنٍس ميْن َأْصَحابيهي    -َصلهى اَّلله َكاَن مَيْشي

َا، فـََقاَل َلُه: " َمهْ  َ ُبي اَُلَءٍة َقْد ُسرتي َا ! ". فـََتَسرتهَ بيثـَْوٍب، فـََلمها رََأى ظيلهُه رََفَع رَْأَسُه فَإيَذا ُهَو مبي َوَأَخَذ الثـهْوَب فـََوَضَعُه، فـََقاَل: " إيّنه
 َأاَن َبَشٌر َمثـَُلُكْم« ". 

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْساَلمي ; فَإينه َرُسوَل اَّللهي  - 14228 ُبّي اإْلي بُّواَن حبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني احْلَُسنْيي ْبني َعلييٍّ قَاَل: »َأحي قَاَل: " اَل   -َصلهى اَّلله

َذيني َرُسواًل  ََذيني َعْبًدا قـَْبَل َأْن يـَتهخي  « ". تـَْرفـَُعويني فـَْوَق َحقّيي ; فَإينه اَّللهَ تـََعاىَل اخته
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 14231 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس: »َأنه النهِبي  َمَشى َعْن زَمييٍل َلُه«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  صحيح[ ]الداراني: إسناده  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قَاَل اْلَعبهاُس: قـُْلُت: اَل َأْدريي َما بـََقاُء َرُسولي اَّللهي   - 14233 فييَنا.   -َصلهى اَّلله



366 
 

َْذَت َعرييًشا يُظيلَُّك؟ قَاَل: " اَل َأزَاُل  ُ فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َلوي اخته ، َويـَُنازيُعوَن ريَدائيي، َحَّته َيُكوَن اَّلله َبنْيَ َأْظُهريُهْم َيطَُئوَن َعقيِبي
ُهْم« ".  نـْ  يُريحُيني مي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده البزار صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َع َأابَ  - 14237 مي ْبني ُسْفَياَن: أَنهُه َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الدهْرَداءي، َأْو َأاَب َذرٍّ قَاَل: »اْسَتْأَذْنُت َرُسوَل اَّللهي  َوَعْن َعاصي   -َصلهى اَّلله

َلًة«.  ، فَبيتُّ لَيـْ َاَجتيهي، فََأذيَن يلي  َأْن أَبييَت َعَلى اَببيهي يُوقيُظني حلي
 د[ ]الداراني: إسناده جي  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 14243 قـَْبَل َأْن مَيُوَت يُْكثيُر َأْن يـَُقوَل: " ُسْبَحاَنَك  -َصلهى اَّلله
َْمديَك، َأْستَـْغفيُرَك َوأَُتوُب إيلَْيَك ". قـُْلُت: اَي َرُسوَل  َْمديَك،  اللهُهمه َوحبي اَّللهي، إييّني َأرَاَك ُتْكثيُر َأْن تـَُقوَل: " ُسْبَحاَنَك اللهُهمه َوحبي

ْمٍر ". فـََقَرَأ: }إيَذا َجاَء َنْصُر اَّللهي َواْلَفْتحُ   [«. 1{ ]النصر: َأْستَـْغفيُرَك َوأَُتوُب إيلَْيَك ". فـََقاَل: " إييّني أُميْرُت ِبَي
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي  # ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14244 : " َهَذا َما َوَعَديني بيهي َريبّي   -َصلهى اَّلله يـَْوَم اْلَفْتحي
لدّييني ُكلّيهي، فَالنهاُس  اَء َنْصُر اَّللهي َواْلَفْتُح( قَاَل: " فَإيَذا َدَخَل النهاُس يفي دييني اَّللهي َأفْـَواًجا، َفَظَهَر دييُن اَّللهي َعَلى ا". مثُه قـََرَأ: )إيَذا جَ 

 َخرْيٌ، َوََنُْن َخرْيٌ« ". 
 حديث جيد[ ]الداراني:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  - 14250 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد، َعني النهِبي نَي، يـُبَـلّيُغوَن َعْن   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »إينه َّلليهي َماَلئيَكًة َسيهاحي
ُ َعَلْيهي َوسَ  لهَم: " َحَياِتي َخرْيٌ َلَكْم حُتْديثُوَن َوحُيََدُث َلَكْم، َوَوفَاِتي َخرْيٌ َلَكْم تـُْعَرُض  أُمهيتي السهاَلَم ". قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

 َلَكْم« ". َعَليه َأْعَماُلُكْم، َفَما رَأَْيُت ميْن َخرْيٍ مَحََدُت اَّللهَ َعَلْيهي، َوَما رَأَْيُت ميْن َشرٍّ اْستَـْغَفْرُت اَّللهَ 
ِحيِح. َرَواُه اْلَبزَّاُر، #  ([ 975]اْللباني: ضعيف )السلسلة الضعيفة:  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 14262 َماَت ميَن اللهْحمي الهذيي َكاَنتي اْليَـُهودييهُة ََسهْتُه،   -َصلهى اَّلله
سًّا« ". فَانـَْقَطَع  ْنُه حي ُد مي  َأُْبَُرُه ميَن السُّمّي َعَلى رَْأسي السهَنةي. َكاَن يـَُقوُل: " َما زيْلُت َأجي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َلةي قَ  - 14263 ْثُل لَيـْ َلٌة مي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َما َمرهْت َعَليه لَيـْ : " اَي َعائيَشُة َهْل  -َصلهى اَّلله

ْلَفْجري، مثُه َجاَء بياَلٌل، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -طََلَع اْلَفْجُر؟ ". فَأَُقوُل: اَل، َحَّته َأذهَن بياَلٌل ابي : " َما َهَذا؟  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُقْلُت: َهَذا بياَلٌل. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي ". فَـ  « ". -َصلهى اَّلله لنهاسي  : " ُمريي َأاَب َبْكٍر فـَْلُيَصلّي ابي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   - 14268 ٍّ إياله تـُْقَبُض نـَْفُسُه، مثُه يـََرى   -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " َما ميْن َنِبي

 الثـهَواَب، مثُه تـَُردُّ إيلَْيهي فـَُتَخريهُ َبنْيَ َأْن تـَُرده إيلَْيهي إيىَل َأْن يـَْلَحَق ". 
ْنُه، فَإييّني َلُمْسنيَدتُُه إيىَل َصْدريي فـََنَظْرُت إيلَْيهي َحَّته َماَلْت ُعنـُُقُه، فـَُقْلتُ َفكُ  َي. قَاَلْت: فـََعَرْفُت  ْنُت َقْد َحفيْظُت َذليَك مي : َقْد ُقضي

اُراَن، فـََقاَل: َمَع الرهفييقي اأْلَْعَلى يفي اجْلَنهةي َمَع النهبييّينَي  الهذيي قَاَل. قَاَلْت: فـََنَظْرُت إيلَْيهي َحَّته اْرتـََفَع َوَنَظَر، قـُْلُت: إيًذا اَل خَيْتَ 
دّييقينَي إيىَل آَخري اْْليَةي.  َوالصّي
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 َويفي ريَوايٍَة: " الرهفييقي اأْلَْعَلى اأْلَْسَعدي« ".  - 14269
َا قَاَلتْ  ، إياله َأنه ُّ يفي اأْلَْوَسطي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -: »قُبيَض َرُسوُل اَّللهي َرَواُه َأمْحَُد َوالطهرَبَايني َبنْيَ َسْحريي َوََنْريي. قَاَلْت:    -َصلهى اَّلله

أْلَْنبيَياءي، فـََتَحرهَك فـَُقْلُت: إي  ُ َعَلْيهي ُروَحُه. قَاَلْت: وََكَذليَك يـَْفَعُل ابي َْت اْليَـْوَم فـََلْن َوظَنَـْنُت أَنهُه َسرَيُدُّ اَّلله  خَتَْتاَراَن«. ْن ُخريّي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناد الطبراني ضعيف[  َوَأَحُد ِإْسَناَدْي َأْحَمَد ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

14270 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َماَت النهِبي رَائيَحًة َقطُّ َأْطَيَب  فـََلمها َخَرَجْت نـَْفُسُه َما َِشَْمُت  -َصلهى اَّلله
َها«.  نـْ  مي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: َلمها قُبيَض َرُسوُل اَّللهي  - 14276 ْلَمدييَنةي قَاَل:    -َصلهى اَّلله َيٍة ابي َكاَن أَبُو َبْكٍر يفي اَنحي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَدَخَل َعَلى َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََوَضَع فَاُه َعَلى َجبينيي َرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله َفَجَعَل يـَُقبّيُلُه   -َصلهى اَّلله
يبي َوأُمّيي  َصلهى   -َوُهَو يـَُقوُل: َواَّللهي َما َماَت َرُسوُل اَّللهي  -َرمْحَُة اَّللهي َعَلْيهي  -طيْبَت َحيًّا َوَميّيًتا. فـََلمها َخَرَج َمره ُعَمُر َويـَُقوُل: ِبَي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َْوتي َرُسولي اَّللهي َواَل مَيُوُت َحَّته يـَْقُتَل اْلُمَنافيقينَي. قَاَل: َوَقْد َكانُوا اْستَـْبَشُرو  -اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ا مبي   -َصلهى اَّلله
َك ; فَإينه َرُسوَل اَّللهي  هيْم، َفَمره بيهي أَبُو َبْكٍر فـََقاَل: أَيُـَّها الرهُجُل َأْربيْع َعَلى نـَْفسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َورَفـَُعوا ُرُؤوسي َقْد   -َصلهى اَّلله

ُْم َميّيُتوَن{ ]الزمر: َماَت، َأمَلْ َتْسمَ  [ }َوَما َجَعْلَنا ليَبَشٍر ميْن قـَْبليَك اخْلُْلَد َأفَإيْن ميته فـَُهُم  30عي اَّللهَ تـََعاىَل يـَُقوُل: }إينهَك َميّيٌت َوإينه
ْنرَبَ، َفَصعيَد َفَحميَد اَّللهَ َوأَْثََن َعَليْ 34اخْلَاليُدوَن{ ]األنبياء:  هي، مثُه قَاَل: أَيُـَّها النهاُس، إيْن َكاَن حُمَمهٌد إيهَلَُكُم [؟. قَاَل: َوأََتى اْلمي

 مَيُوُت. مثُه َتاَل: }َوَما حُمَمهٌد إياله َرُسوٌل  الهذيي تـَْعُبُدوَن فَإينه إيهَلَُكْم َقْد َماَت، َوإيْن َكاَن إيهَلُُكُم الهذيي يفي السهَماءي فَإينه إيهَلَُكْم َحيٌّ اَل 
 [ اْْليََة.144َلْت ميْن قـَْبليهي الرُُّسُل{ ]آل عمران: َقْد خَ 

 مثُه نـََزَل َوَقدي اْستَـْبَشَر اْلُمْؤميُنوَن بيَذليَك، َواْشَتده فـََرُحُهْم، َوَأَخَذ اْلُمَنافيُقوَن اْلَكآبََة.
َا َكاَنْت عَ  ي بيَيديهي َلَكَأّنه َفْت. قَاَل َعْبُد اَّللهي ْبُن ُعَمَر: َوالهذيي نـَْفسي َنا َأْغطيَيٌة َفُكشي  َلى ُوُجوهي

ِحيِح َغْيُر َعِليِ  ْبِن اْلُمْنِذِر، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي َسعييٍد قَاَل: َما َعَدا َوارَيـَْنا َرُسوَل اَّللهي  - 14278 ، فَأَْنَكْراَن قـُُلوبـََنا.  -َصلهى اَّلله َابي  يفي الرتُّ

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده قوي[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْجريي، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: إيْن َصدَ  - 14279 َا قَاَلْت: رَأَْيُت َكَأنه َثاَلثََة َأْقَماٍر َسَقْطَن يفي حي َقْت ُرْؤاَيكي ُدفيَن يفي  َوَعْن َعائيَشَة َأنه

ُ َعَلْيهي َوسَ  -بـَْيتيكي َخرْيُ َأْهلي اأْلَْرضي َثاَلثٌَة. فـََلمها َماَت َرُسوُل اَّللهي  قَاَل هَلَا أَبُو َبْكٍر: َخرْيُ َأْقَماريكي اَي َعائيَشُة.   -لهَم َصلهى اَّلله
 َوُدفيَن يفي بـَْيتيَها أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر.

ِحيِح. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواللَّْفُظ َلُه، َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:َوَعْن ُعْرَوَة قَ  - 14280  اَل: قَاَلْت َصفييهُة بيْنُت َعْبدي اْلُمطهليبي تـَْرثيي َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله

ي َوبيتُّ َكاْلَمْسُلوبي ... َأْرُقُب اللهْيَل فيْعَلَة اْلَمْحُروبي   هَلَْف نـَْفسي
 ا بيَشُعوبي ميْن مُهُوٍم َوَحْسَرٍة َأرهقـَْتني ... لَْيَت َأيّني ُسقييتـُهَ 

نَي قَاُلوا إينه الرهُسوَل َقْد َأْمَسى ... َوافـََقْتُه َمنييهُة اْلَمْكُتوبي   حي
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يبُ  لي بـَْيتي حُمَمهٍد ... فََأَشاَب اْلَقَذاَل مينّي َمشي َنا ْلي ئـْ نَي جي  حي
َشاٍت ... لَْيَس فييهينه بـَْعُد َعْيُش َغرييبي  نَيَ رَيـَْنا بيُيوَتُه ُموحي  حي

.فـََعرَ   ايني ليَذاَك ُحْزٌن َطوييٌل ... َخاَلَط اْلَقْلَب فـَْهَو َكاْلَمْرُعوبي
 َوقَاَلْت أَْيًضا:

 َأاَل اَي َرُسوَل اَّللهي، ُكْنَت رََخاَءاَن ... وَُكْنَت بيَنا بـَرًّا َومَلْ َتُك َجافيَيا 
يًما نَبييـَُّنا ... لييَـْبكي َعَلْيَك اْليَـْومَ   َمْن َكاَن اَبكيَيا  وََكاَن بيَنا بـَرًّا رَحي

َْرٍج َكاَن بـَْعَدَك آتيَيا  ه ليَمْوتيهي ... َوَلكيْن هلي  َلَعْمريي َما أَْبكيي النهِبي
 َكَأنه َعَلى قـَْلِبي ليَفْقدي حُمَمهٍد ... َوميْن ُحبّيهي ميْن بـَْعدي َذاَك اْلَمَكاويايَ 

ُ َربُّ حُمَمهٍد ... َعَلى َجدَ   ٍث َأْمَسى بييَـْثريَب ًَثويايَ َأفَاطيُم َصلهى اَّلله
ُه اْليَـْوَم اَنئيَيا  َتْمَتُه َوتـَرَْكَتُه ... يـَْبكيي َوَيْدُعو َجده  َأَرى َحَسًنا أَيـْ

ي َقْصُرُه َوعيَياليَيا   فيًدى ليَرُسولي اَّللهي أُمّيي َوَخاَليتي َوَعمّيي ... َونـَْفسي
 ميته َصلييَب الدّييني أَبـَْلَج َصافيَياَصرَبَْت َوبـَلهْغَت الرّيَساَلَة َصاديقًا ... وَ 

َيا نَـَنا ... َسعيْداَن َوَلكيْن َأْمُرُه َكاَن َماضي  فـََلْو َأنه َربه اْلَعْرشي أَبـَْقاَك بـَيـْ
َيا.  ْلَت َجنهاٍت ميَن اْلَعْدني رَاضي  َعَلْيَك ميَن اَّللهي السهاَلُم حتَييهًة ... َوُأْدخي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  ، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #
ّي  - 14282 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُغنَـْيمي ْبني قـَْيٍس قَاَل: إييّني أَلَذُْكُر َما قَاَلُه َأيبي َعَلى النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله َصلهى  -يـَْوَم َماَت النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   : -اَّلله
َْرَصدي َأاَل  َ اْلَوْيُل َعَلى حُمَمهدي ... َقْد ُكْنُت يفي َحَياتيهي مبي  يلي

ًنا إيىَل اْلَغدي.   َأاَنُم لَْيليي آمي
ِحيِح َغْيُر ِبْشِر ْبِن آَدَم، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُجْنُدٍب قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي َعْن ََسَُرَة ْبني  - 14283 ُك َأْن   -َصلهى اَّلله يـَُقوُل لََنا: " إينه َأَحدَُكْم َسُيوشي
َا َلُه ميْن َأْهٍل َوَماٍل« ".   حيُيبه َأْن يـَْنظَُر إييَله َنْظَرًة مبي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُجَوْيرييََة قَاَل: »َما تـََرَك َرُسوُل اَّللهي  - 14285 اَلَحُه، َوَأْرًضا   -َصلهى اَّلله َ إياله بـَْغَلًة بـَْيَضاَء، َوسي يـَْوَم تُويفّي

 «. َجَعَلَها َصَدَقةً 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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يُق، اَْسُُه َعْبُد اَّللهي ْبُن ُعْثَماَن ْبني َعاميري ْبني َعْمري  - 14288 دّي و ْبني َكْعبي ْبني َسْعدي ْبني  َعْن ُعْرَوَة ْبني الزَُّبرْيي قَاَل: أَبُو َبْكٍر الصّي
. َشهيَد َبْدرًا َمَع َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوسَ  -تـَْيمي ْبني ُمرهَة ْبني ُلَؤيٍّ . َوأُمُّ َأيبي َبْكٍر: أُمُّ اخْلَرْيي: َسْلَمى بيْنُت َصْخري ْبني  -لهَم َصلهى اَّلله

مُّ أُمّي اخْلَرْيي: دياَلُف َوهيَي أَُمْيَمُة بيْنُت  َعاميري ْبني َعْمريو ْبني َكْعبي ْبني َسْعدي ْبني تـَْيمي ْبني ُمرهَة ْبني ُلَؤيّي ْبني َغاليبي ْبني فيْهري ْبني َماليٍك، َوأُ 
.  ُعبَـْيدي ْبني النهاقيدي اخْلَُزاعييّي

 ُعَوْيجي ْبني َعدييّي ْبني َكْعٍب.  َوَجدهُة َأيبي َبْكٍر أُمُّ َأيبي ُقَحاَفَة: َأمييَنُة بيْنُت َعْبدي اْلُعزهى ْبني ُحْرًَثَن ْبني َعْوفي ْبني ُعبَـْيدي ْبني 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  اني: إسناده ضعيف[ ]الدار  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َي  - 13294 َا َسُّي : أَنهُه َكاَن يـَُقوُل: »َكاَن أَبُو َبْكٍر َمْعُروَق اْلَوْجهي، َوإيّنه َعتييًقا ليَعَتاَقةي َوْجهيهي،  َوَعْن َأيبي َحْفٍص َعْمريو ْبني َعلييٍّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َل اَّللهي وََكاَن اَْسُُه: َعْبَد اَّللهي ْبَن ُعْثَماَن، َوَقْد ُرويَي: َأنه َرُسو   ََسهاُه َعتييًقا ميَن النهاري«.  -َصلهى اَّلله

ٌد َحَسٌن. # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده جيد قوي[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
: " »ُصبُّوا َعَليه ميْن َسْبعي قيَرٍب ميْن  - َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن ُمَعاوييََة ْبني َأيبي ُسْفَياَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 14306

 آاَبٍر َشَّته ; َحَّته َأْخُرَج إيىَل النهاسي فََأْعَهَد إيلَْيهيْم ". 
ًبا رَْأَسُه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َفَخَرَج َعاصي ْنرَبَ، َفَحميَد اَّللهَ  -َصلهى اَّلله  َوأَْثََن َعَلْيهي، مثُه قَاَل: " إينه َعْبًدا ميْن عيَبادي  َحَّته َصعيَد اْلمي

َها إياله أَبُ  نـَْيا َوَبنْيَ َما عيْنَد اَّللهي فَاْخَتاَر َما عيْنَد اَّللهي ". فـََلْم يـَُلقهنـْ َ َبنْيَ الدُّ اَبئيَنا، َوأُمهَهاتيَنااَّللهي ُخريّي ،  و َبْكٍر، فـََبَكى. فـََقاَل: نـَْفدييَك ِبي
َنائيَنا. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوأَبـْ : " َعَلى َرْسليَك، َأْفَضُل النهاسي عيْنديي يفي الصُّْحَبةي َوَذاتي اْلَيدي اْبُن َأيبي  -َصلهى اَّلله

دي   َفُسدُّوَها، إياله َما َكاَن ميْن اَببي َأيبي َبْكٍر ; فَإييّني رَأَْيُت َعَلْيهي نُورًا« ". ُقَحاَفَة، اْنظُُروا َهذيهي اأْلَبـَْواَب الشهَواريَع يفي اْلَمْسجي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َسٌن.ْيِهْم َفَأْكَثَر. َوِإْسَناُدُه حَ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، ِإَلَّ َأنَُّه َزاَد: َوَذَكَر َقْتَلى ُأُحٍد َفَصلَّى َعلَ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: »ُسدُّوا َعنّي ُكله اَبٍب إياله اَبَب َأيبي  - 14308 ًذا َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َبْكٍر، َوَلْو ُكْنُت ُمتهخي
َْذُت َأاَب َبْكٍر َخليياًل«.  َخليياًل اَلخته

 ]الداراني: حديث صحيح بشواهده[   َبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الْ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »رََجَع َرُسوُل اَّللهي  - 14309 هي إيىَل َأْن  -َصلهى اَّلله . قـُْلُت: َفذََكَر َحدييَث َمَرضي ميَن اْلَبقييعي

َنا َعَلْيهي  َكَما   -مثُه َخَرَج   -قَاَل حُمَمهٌد: يـَْعني اْبَن إيْسَحاَق  -َحَّته طَفيَق يـَُقوُل: " َحْسُبُكْم، َحْسُبُكْم ". قَاَل: قَاَلْت: َفَصبَـنـْ
رٍي  ًبا -َحدهَثني أَيُّوُب ْبُن َبشي ْنرَبي، َفَكاَن َأوهُل َما َتَكلهَم بيهي َأْن َصلهى َعَلى َأْصَحابي ُأُحٍد فََأْكثـََر   َعاصي رَْأَسُه َفَجَلَس َعَلى اْلمي

نـَْيا َوَبنْيَ َما عينْ  ُ َبنْيَ الدُّ َُه اَّلله َتاَر َما عيْنَد اَّللهي ". قَاَل: فـََفهيَمَها أَبُو  َدُه، فَاخْ الصهاَلَة َعَلْيهيْم، مثُه قَاَل: " إينه َعْبًدا ميْن عيَبادي اَّللهي َخريه
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َبْكٍر، فـََبَكى، َوَعَرَف َأنه َرُسوَل اَّللهي  نـَْفَسُه يُرييُد. قَاَل: " َعَلى َرْسليَك اَي َأاَب َبْكٍر، اْنظُُروا يفي   -َصلهى اَّلله

َقةَ  صي دي َهذيهي اأْلَبـَْواَب الاله ةي  َفُسدُّوَها، إياله َما َكاَن ميْن بـَْيتي َأيبي َبْكٍر ; فَإييّني اَل َأْعَلُم َأَحًدا َكاَن َأْفَضَل عيْنديي يفي الصُّْحبَ اْلَمْسجي
ْنُه« ".   مي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ.قـُْلُت: َوََتِْتي َأَحادييُث تـََتَضمهُن َسده ا عيَها. إيْن َشاَء اَّلله  أْلَبـَْوابي َغرْيي اَببيهي يفي َأَحادييَث ََتِْتي يفي َمَواضي

َب ُعَمُر،  - 14320 ي، فـََغضي ًئا، مثُه قَاَل: اْستَـْغفيْر يلي اَي َأخي فـََقاَل َذليَك َمرهاٍت  َوَعني اْبني ُعَمَر: »َأنه َأاَب َبْكٍر اَنَل ميْن ُعَمَر َشيـْ
ّي  َب ُعَمُر، َفذََكَر ليلنهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََغضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َوانـْتَـَهْوا إيلَْيهي َوَجَلُسو  -َصلهى اَّلله : "  -َصلهى اَّلله
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حْلَقّي نَبييًّا َما ميْن َمرهةٍ  َيْسأَُلني إياله َوَأاَن َأْستَـْغفيُر َلُه، َوَما ميْن   َيْسأَُلَك َأُخوَك َأْن َتْستَـْغفيَر َلُه َفاَل تـَْفَعُل؟ ". فـََقاَل: َوالهذيي بـََعَثَك ابي
حْلَقّي َما ميْن َأَحٍد بـَْعدَ َخْلقي  ْنُه. فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: َوَأاَن َوالهذيي بـََعَثَك ابي ْنُه. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   اَّللهي َأَحبُّ إييَله بـَْعَدَك مي  -َك َأَحبُّ إييَله مي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ِبي فَإينه اَّللهَ -َصلهى اَّلله ، فـَُقْلُتْم: َكَذْبَت، َوقَاَل أَبُو   -َعزه َوَجله  - : " اَل تـُْؤُذويني يفي َصاحي هْلَُدى َودييني احْلَقّي بـََعَثني ابي
ٌة َّلليهي، َأاَل َفُسدُّوا ُكله َخوْ  -َعزه َوَجله  -َبْكٍر: َصَدْقَت، َوَلْواَل َأنه اَّللهَ  َْذتُُه َخليياًل، َوَلكيْن ُأُخوه ًبا، اَلخته َخٍة إياله َخْوَخَة ََسهاُه َصاحي

 اْبني َأيبي ُقَحاَفَة« ". 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: في إسناده متروك[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد السهاعيدييّي قَاَل: »اْسَتَشاَر َرُسوُل اَّللهي  - 14328 َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر فََأَشاُروا   -َصلهى اَّلله
 َعَلْيهي ; فََأَصاَب أَبُو َبْكٍر«. 

 : إسناده حسن[ ]الداراني َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
: َأاَل َتْسَتْخليُف؟ قَاَل: »َما اْسَتْخَلَف َرُسوُل اَّللهي  - 14334 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َشقييٍق قَاَل: قييَل َلَعلييٍّ   -َصلهى اَّلله

 ُ لنهاسي َخرْيًا، َفَسَيْجَمُعُهْم َعَلى َخرْييهيْم َكَما مَجََعُهْم بـَْعَد نَبييّيهيْم َعَلى   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -فََأْسَتْخليُف َعَلْيُكْم، َوإيْن يُريدي اَّلله ابي
 َخرْييهيْم«.

ِحيِح َغْيُر ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي اْلَحاِرِث، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قُبيَض َرُسوُل اَّللهي وَ  - 14337 يبي   -َصلهى اَّلله فَاْرَتدهتي اْلَعَرُب، َواْشَرَأبه النّيَفاُق ; فـَنَـَزَل ِبَي

َياتي هَلَاَضَها. قَاَلْت: َفَما اْختَـَلُفوا يفي نـُْقطٍَة إياله طَ  جلْيَبالي الرهاسي َا. مثُه ذََكَرْت ُعَمَر ْبَن اخْلَطهابي  َما َلْو نـََزَل ابي َناني َظّيَها َوسي اَر َأيبي حبي
يَج َوْحديهي، َقْد َأَعده ليَْلُُموري َأقْـَراَنَا.  فـََقاَلْت: َكاَن َواَّللهي َأْحَوذيايًّ َنسي

: يـَُقاُل ليلرهُجلي اْلَباريعي الهذيي اَل ُيَشبهُه بيهي َأَحٌد: يُّ يُج َوْحديهي، َوُعَيرْيُ َوْحديهي، َويـَُقاُل: َجلييُس َوْحديهي، َوقَاَل الشهاعيُر:  قَاَل الرّياَيشي  َنسي
يجي َوْحديهي  ًرا بيرُبْديهي ... َسْفَواَء تـُْرديي بيَنسي  َجاَءْت بيهي ُمْعَتجي
 يـَْقَدُح قـَْيًسا ُكلهَها بيَزْنديهي ... َمْن يـَْلَقُه ميْن َبَطٍل َيْسَرْنديهي. 

:َأْي يـَعْ  : َوأَْنَشَديني اأْلَْصَمعييُّ  ُلوُه قَاَل الرّياَيَشيُّ
 َما اَبُل َهَذا اْليَـْومي يـَْغَرْندييني 

 .  َأْدفـَُعُه َعنّي َوَيْسَرْندييني
ِغيِر َواْْلَْوَسِط ِمْن ُطُرٍق، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِثَقاٌت. #  ]الداراني: أحد أسانيد الطبراني صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 14338 ، مثُه َوجهَه بيرَبَاَءٍة َمَع   -َصلهى اَّلله »اْستَـْعَمَل َأاَب َبْكٍر َعَلى احْلَجّي
، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: اَي َرُسوَل اَّللهي، وَ  « ". َعلييٍّ ِبي يفي اْلغَاري َوَعَلى احْلَْوضي  َجْدَت َعَليه يفي َشْيٍء؟ قَاَل: " اَل، أَْنَت َصاحي

ْنُه. َويفي َهَذا زياَيَدٌة. ْميذييُّ َحدييثًا َغرْيَ َهَذا َأْطَوَل مي  قـُْلُت: َرَوى َلُه الرتّي
ِحيِح. #  ناده حسن[ ]الداراني: إس َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُهْم: بياَلٌل، َوَعاميُر ْبُن  - 14340 َعًة مميهْن َكاَن يـَُعذهُب يفي اَّللهي. مينـْ  فـَُهرْيََة. َوَعْن ُعْرَوَة قَاَل: َأْعَتَق أَبُو َبْكٍر َسبـْ
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِإَلى ُعْرَوَة ِرَجاُل الصَّ  صحيح[ ]الداراني: إسناده إلى عروة  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14342 : " »َما نـََفَعَنا َماُل َأَحٍد َما نـََفَعَنا َماُل َأيبي َبْكٍر«  -َصلهى اَّلله
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." 
ِحيِح َغْيُر ِإْسَحاَق ْبِن ِإْسَراِئيَل، َوُهَو ِثَقٌة َمْأُموٌن. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  - 14345 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أُمّي َسَلَمَة َأنه النهِبي دهةي، َواْْلَخُر قَاَل: " »إينه يفي السهَماءي مَ  -َصلهى اَّلله لشّي َلَكنْيي، َأَحُدمُهَا َيَُْمُر ابي
دهةي، َواْْلَخُر َيَْ  لشّي : َأَحُدمُهَا: َيَُْمُر ابي رْبييُل َومييَكائييُل، َونَبييهاني يٌب: جي للّينيي، وَُكلٌّ ُمصي يٌب ". َوذََكَر  َيَُْمُر ابي للّينيي، وَُكلٌّ ُمصي ُمُر ابي

يٌب ". َوذََكَر َأاَب َبْكٍر وَ إيبـَْراهييَم َونُوًحا. " وَ  للّينيي، وَُكلٌّ ُمصي دهةي، َواْْلَخُر َيَُْمُر ابي لشّي : َأَحُدمُهَا َيَُْمُر ابي َباني  ُعَمَر«.يلي َصاحي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 14368 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي قَاَل: " »إينه الرهُجَل ميْن َأْهلي عيلّييّينَي ُيْشريُف َعَلى َأْهلي اجْلَنهةي  -َصلهى اَّلله
ُهْم َوأَنـَْعَما« ". نـْ  َكأَنهُه َكوَْكٌب ُدرّييٌّ، َوإينه َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر مي

ِحيِح َغْيُر َسْلِم ْبِن ُقَتْيَبَة، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجالُ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشاهده[  ُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 14375 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمريو ْبني اْلَعاصي قَاَل: »ُكْنُت عيْنَد النهِبي شهاني  حبيَشٍّ ميْن حي  -َصلهى اَّلله

جْلَنهةي ". فـَُقْمُت فََأذيْنُت لَ  ْرُه ابي جْلَنهةي،  اْلَمدييَنةي، َفَجاَء رَُجٌل فَاْسَتْأَذَن، فـََقاَل: " ُقْم فَاْئَذْن َلُه، َوَبشّي ُه، فَإيَذا ُهَو أَبُو َبْكٍر فـََبشهْرتُُه ابي
جْلَنهةي ". فـَُقْمُت فََأذيْنُت َلُه، فَإيَذا ُهَو  َفَجَعَل حَيَْمُد اَّللهَ َحَّته َجَلَس. مثُه َجاَء رَُجٌل فَاسْ  ْرُه ابي َتْأَذَن، فـََقاَل: " ُقْم فَاْئَذْن َلُه، َوَبشّي

جْلَنهةي، َفَجَعَل حَيَْمُد اَّللهَ َحَّته َجَلَس. مثُه َجاَء َخفييُض الصهْوتي فـَقَ  جْلَنهةي يفي   اَل: " ُقْم فَاْئَذنْ َعَمُر فََأذيْنُت َلُه َوَبشهْرتُُه ابي ْرُه ابي َلُه، َوَبشّي
يُبُه، فـَقَ  جْلَنهةي َعَلى بـَْلَوى ُتصي يُبُه ". فـَُقْمُت فََأذيْنُت َلُه فَإيَذا ُهَو ُعْثَماُن، فـََبشهْرتُُه ابي اَل: اللهُهمه َصرْبًا، َحَّته َجَلَس. قـُْلُت:  بـَْلَوى ُتصي

 أَْنَت َمَع أَبييَك«. اَي َرُسوَل اَّللهي، فَأَْيَن َأاَن؟ قَاَل: "  
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواللَّْفُظ َلُه، َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر ِبَأَساِنيَد، َوَبْعُض ِرَجاِل الطََّبَراِنيِ  َوَأْحَمَد رِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َجاُل الصَّ

َر َمَناقيبي ُعَمَر.  قـُْلُت: َوَيَِْتي َحدييُث اْبني ُعَمَر يفي َأَواخي
َنا َرُسوُل اَّللهي َوَعني ا - 14386 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ْبني ُعَمَر قَاَل: »َخَرَج َعَليـْ َذاَت َغَداٍة بـَْعدي طُُلوعي الشهْمسي فـََقاَل:    -َصلهى اَّلله

َا،  " رَأَْيُت قـُبَـْيَل اْلَفْجري َكَأيّني ُأْعطييُت اْلَمَقالييَد َواْلَمَوازييَن. فََأمها اْلَمَقالييُد فـََهذيهي اْلمَ  َفاتييُح. َوَأمها اْلَمَوازييُن فـََهذيهي الهيتي يُوَزُن ُبي
يبي َبْكٍر، فـَُوزيَن ُبيي  يَء ِبَي َعْت أُمهيتي يفي كيفهٍة، فـَُوزيْنُت ُبييْم فـََرَجْحُت. مثُه جي ْعُت يفي كيفهٍة َوُوضي يَء بيُعْمَر، فـَُوزيَن ُبييْم  فـَُوضي ْم فـََوَزَن. مثُه جي

يَء بيُعْثَماَن، فـَُوزيَن ُبييْم. مثُه رُفيَعْت« ". فـََوَزَن. مثُه    جي
، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " َفَرَجَح ِبِهْم ". ِفي اْلَجِميِع. َوَقاَل: " »ُثمَّ ِجيَء ِبُعثْ  # ٍة، َفَرَجَح َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ٍة َوُوِضَعْت ُأمَِّتي ِفي ِكفَّ َماَن َفُوِضَع ِفي ِكفَّ
 . ]الداراني: إسناده حسن[ ِهْم، ُثمَّ ُرِفَعْت« "، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ بِ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: َكاَن َأَسنه َأْصَحابي َرُسولي اَّللهي  - 14391 يُق، َوُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو. -َصلهى اَّلله دّي  أَبُو َبْكٍر الصّي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َتَذاَكَر َرُسوُل اَّللهي  - 14392   -َوأَبُو َبْكٍر ميياَلَدمُهَا عيْنديي، وََكاَن َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َ َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َأْكرَبَ ميْن َأيبي َبْكٍر، فـَتـُُويفّي َ أَبُو   -َصلهى اَّلله تّينَي، ]َوتـُُويفّي َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوسي

ُ َعْنُه رَ  -َبْكٍر  َي اَّلله تّينَي[ ليَسنَـَتنْيي َونيْصٍف الهيتي َعاَش بـَْعَد َرُسولي اَّللهي  -ضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوسي يـَْعني  -َصلهى اَّلله
 َأاَب َبْكٍر«.

تّينيَ  َ، َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوسي ْنُه أَنهُه تـُُويفّي يحي مي  فـََقْط. قـُْلُت: يفي الصهحي
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، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َ َرُسوُل اَّللهي  - 14393 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: تـُُويفّي تّينَي، َوأَبُو َبْكٍر  -َصلهى اَّلله َْنزيلَتيهي. َوُهَو اْبُن ََخٍْس َوسي  مبي

َْنزيلَتيهي.  يحي َغرْيُ قـَْوليهي: َوأَبُو َبْكٍر مبي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْساَلمي ُعَمُر ْبُن اخْلَطه  - 14412 إْلي . َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: َأوهُل َمْن َجَهَر ابي  ابي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 14415 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن ُعَمَر: أَنهُه أََتى النهِبي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، إييّني اَل َأدَُع جَمْليًسا َجَلْسُتُه يفي اْلُكْفري   -َصلهى اَّلله
ْساَلَم، وَ إياله  َد، َوفييهي بُُطوُن قـَُرْيٍش ُمَتَحلّيَقٌة َفَجَعَل يـُْعليُن اإْلي ْساَلَم، فَأََتى اْلَمْسجي َيْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّللهَ َوَأنه َأْعَلْنُت فييهي اإْلي

ريُُبُْم، فـََلمها َتَكاثـَُروا َعَلْيهي َخلهَصُه رَُجٌل، فـَُقْلُت ليُعَمَر: َمني الرهُجُل  حُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهي، فـَثَاَر اْلُمْشريُكوَن، َفَجَعُلوا َيْضريبُونَُه َوَيضْ 
 الهذيي َخلهَصَك ميَن اْلُمْشريكينَي؟ قَاَل: َذاَك اْلَعاُص ْبُن َوائيٍل السهْهمييُّ«.

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعني اْبني ُعَمَر َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 14417 نَي َأْسَلَم َثاَلَث َمرهاٍت، َوُهَو   -َصلهى اَّلله َضَرَب َصْدَر ُعَمَر بيَيديهي حي

، َوأَْبديْلهُ    إيميَااًن« ". يـَُقوُل َذليَك َثاَلَث َمرهاٍت. يـَُقوُل: " اللهُهمه َأْخريْج َما يفي َصْدري ُعَمَر ميْن غيلٍّ
   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُوَن َفَحيـهَهاَل بيُعَمَر، َما ُكنها نـُْبعيُد َأْصَحاَب حُمَمهٍد   - 14427 ُ َعَليْ  -َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: إيَذا ذُكيَر الصهاحلي َأنه   -هي َوَسلهَم  َصلهى اَّلله
 السهكييَنَة تـَْنطيُق َعَلى ليَساني ُعَمَر.

 ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
 َساني ُعَمَر.َوَعني اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: َما ُكنها نـُْبعيُد َأنه السهكييَنَة تـَْنطيُق َعَلى لي  - 14428

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َهاٍب قَاَل: ُكنها نـََتَحدهُث َأنه السهكييَنَة تـَْنزيُل َعَلى ليَساني ُعَمَر. - 14429  َوَعْن طَاريقي ْبني شي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 14447 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الطَُّفْيلي َلَة إيْذ َوَرَدْت َعَليه َغَنٌم    -َصلهى اَّلله َنا َأاَن أَْنزيُع اللهيـْ قَاَل: " »بـَيـْ

ُ يـَْغفيُر َلُه، َفَجاَء ُعَمُر فَاْسَتحَ ُسوٌد َوُعْفٌر، فَ    اَلْت َغْراًب، َفَمََلَ احلْيَياضَ َجاَء أَبُو َبْكٍر فـَنَـزََع َذنُواًب َأْو َذنُوبينَي َويفي نـَْزعيهي َضْعٌف، َواَّلله
َقريايًّ َأْحَسَن نـَْزًعا ميْن ُعَمَر،   فََأوهْلُت السُّوَد: اْلَعَرَب، َواْلُعْفَر: اْلَعَجَم« ". َوَأْرَوى اْلَواريَدَة ; فـََلْم َأَر َعبـْ

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
14455 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »رََأى النهِبي  أَبـَْيَض، فـََقاَل: " َأَجدييٌد ثـَْوُبَك َأْم  َعَلى ُعَمَر ثـَْوابً  -َصلهى اَّلله

 ُّ يٌل؟ ". قَاَل: َفاَل َأْدريي َما رَده َعَلْيهي، فـََقاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َغسي يًدا، َوُمْت َشهييًدا،  -َصلهى اَّلله : " اْلَبْس َجدييًدا، َوعيْش محَي
ُ قـُرهَة َعنْيٍ يفي الدُّ  َرةي« ". َويـَْرزُُقَك اَّلله  نـَْيا َواْْلخي

ْختيَصاري قـُرهةي اْلَعنْيي.   قـُْلُت: َرَواُه اْبُن َماَجَة ابي
رَ  نـَْيا َواْْلخي ُ قـُرهَة َعنْيٍ يفي الدُّ ُّ، َوزَاَد بـَْعَد قـَْوليهي: " »َويـَْرزُُقَك اَّلله َك اَي َرُسوَل اَّللهي«َرَواُه َأمْحَُد َوالطهرَبَايني  .ةي ". قَاَل: َوإيايه

ِحيِح.  #  ]الداراني: الحديث صحيح بدون هذه الزيادة المدرجة[  َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
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: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 14500 يّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني ُعْثَماَن اْلُقَرشي ُل    -َصلهى اَّلله َدَخَل َعَلى ابـَْنتيهي َوهيَي تـَْغسي
ني إيىَل َأيبي َعْبدي اَّللهي ; فَإينهُه َأْشَبُه َأْصَحايبي يبي ُخُلًقا«   ".  رَْأَس ُعْثَماَن، فـََقاَل: " اَي بـُنَـيهُة، َأْحسي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: في إسناده عبد الملك بن عبد هللا ولم أتبينه[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َيّي  - 14519 َشْيٍء تـَْرَفُع َصْوَتَك   َوَعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيهبي قَاَل: »رََفَع ُعْثَماُن َصْوتَُه َعَلى َعْبدي الرهمْحَني ْبني َعْوٍف فـََقاَل َلُه: ألي

ُ َعَلْيهي وَ  -َعَليه َوَقْد َشهيْدُت َبْدرًا َومَلْ َتْشَهْد، َواَبيـَْعُت َرُسوَل اَّللهي  . فـََقاَل   -َسلهَم َصلهى اَّلله َومَلْ تـَُباييْع، َوفـََرْرَت يـَْوَم ُأُحٍد َومَلْ َأفيره
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َلُه ُعْثَماُن: َأمها قـَْوُلَك: إينهَك َشهيْدَت َبْدرًا َومَلْ َأْشَهْد ; فَإينه َرُسوَل اَّللهي  َخلهَفني َعَلى ابـَْنتيهي، َوَضَرَب   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -بيَسْهٍم، َوَأْعطَايني َأْجريي. َوَأمها قـَْوُلَك: اَبيـَْعَت َرُسوَل اَّللهي يلي  ُ  -َومَلْ ُأاَبييْع ; فَإينه َرُسوَل اَّللهي  -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله
َاليهي، فـََقاَل: " َهذيهي  بـََعَثني إيىَل ُأاَنٍس ميَن اْلُمْشريكينَي َوَقْد َعليْمَت  -َعَلْيهي َوَسلهَم  َذليَك، فـََلمها اْحتَـَبْسُت َضَرَب بيَيميينيهي َعَلى ِشي

َماُل َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ليُعْثَماَن ْبني َعفهاَن ". َفشي ،  -َصلهى اَّلله . َوَأمها قـَْوُلَك: فـََرْرَت يـَْوَم ُأُحٍد َومَلْ َأفيره فَإينه  َخرْيٌ ميْن ميَييني
َا اْستَـَزهلهُُم الشهْيطَاُن بيبَـْعضي َما كَ  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -اَّللهَ  ْنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجْلَْمَعاني إيّنه ُ  قَاَل: }إينه الهذييَن تـََولهْوا مي َسُبوا َوَلَقْد َعَفا اَّلله

ُهْم{ ]آل عمران:  يني بيَذْنٍب َقْد 155َعنـْ ُ َعْنُه«.[ فَليَم تـَُعريّي  َعَفا اَّلله
َمْت َلُه َطِريٌق ِفي َهَذا اْلَباِب َوَغْيرِِه. #  ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن، َوَقْد َتَقدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َدَخَل َعَليه َرُسوُل اَّللهي  - 14520 ََذا؟ ".   -َصلهى اَّلله فـََرَأى حَلًْما فـََقاَل: " َمْن بـََعَث ُبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قـُْلُت: ُعْثَماُن. قَاَلْت: فـََرأَْيُت َرُسوَل اَّللهي   َيْدُعو ليُعْثَماَن«.رَافيًعا َيَدْيهي  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »ُكْنُت َمَع َرُسولي اَّللهي  - 14530 ّي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي  -إيْذ َجاَء رَُجٌل إيىَل النهِبي َصلهى اَّلله

ُّ  -َسلهَم وَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َفَصاَفَحُه، فـََلْم يـَْنزيعي النهِبي َيَدُه ميْن َيدي الرهُجلي َحَّته انـْتَـزََع الرهُجُل َيَدُه، مثُه قَاَل َلُه: اَي َرُسوَل    -َصلهى اَّلله
 اَّللهي، َجاَء ُعْثَماُن قَاَل: " اْمُرٌؤ ميْن َأْهلي اجْلَنهةي« ". 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
14541 -  :  َهذيهي َحْفَصُة َزْوجُ »َوَعْن َأيبي َعْبدي اَّللهي اجلْيْسرييّي قَاَل: َدَخَلْت َعَلى َعائيَشَة َوعيْنَدَها َحْفَصُة بيْنُت ُعَمَر، فـََقاَلْت يلي

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي ْدٍق ]قـُْلتيهي[ -َصلهى اَّلله َها، فـََقاَلْت: أَْنُشُدكي اَّللهَ َأْن ُتَصدّيقييني بيَكذيٍب، َأْو ُتَكذّيبييني بيصي :  مثُه َأقْـبَـَلْت َعَليـْ
: اَل  - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -تـَْعَلمينَي َأيّني ُكْنُت َأاَن َوأَْنتي عيْنَد َرُسولي اَّللهي  َنُه َقْد قُبيَض؟ قـُْلتي : أَتـََريـْ فَُأْغميَي َعَلْيهي، فـَُقْلُت َلكي

َنُه َقْد قُبيَض؟  : أَتـََريـْ : اَل َأْدريي، مثُه َأفَاقَ َأْدريي، مثُه َأفَاَق قَاَل: " افْـَتُحوا َلُه اْلَباَب ". مثُه ُأْغميَي َعَلْيهي، فـَُقْلُت َلكي قَاَل: "   قـُْلتي
: اَل َأْدريي، فـََفَتْحَنا َلُه اْلَباَب فَإيَذا ُعْثَمانُ  ؟ قـُْلتي : َأيبي َأْو أَبُوكي ُّ  افْـَتُحوا َلُه اْلَباَب " فـَُقْلُت َلكي   -ْبُن َعفهاَن، فـََلمها رَآُه النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َسارهُه بيَشْيٍء اَل َأْدريي َأاَن َوأَْنتي َما ُهَو، مثُه رََفَع رَْأَسُه، فـََقاَل: " َأَفهيْمَت  قَاَل: " اْدنُْه ". فََأَكبه َعَلْيهي فَ   -َصلهى اَّلله
 َما قـُْلُت َلَك؟ ". قَاَل: نـََعْم. 

ثْـَلَها، َفَسارهُه بيَشْيٍء اَل َنْدريي َما ُهَو، مثُه رََفَع رَْأَسهُ  ، فـََقاَل: " َأَفهيَمْت َما قـُْلُت َلَك؟ ".  قَاَل: " اْدنُْه ". فََأَكبه َعَلْيهي ُأْخَرى مي
: " َأَفهيْمَت َما قـُْلُت َلَك؟ ". قَاَل:  قَاَل: نـََعْم. قَاَل: " اْدنُْه ". فََأَكبه َعَلْيهي إيْكَبااًب َشدييًدا َفَسارهُه بيَشْيٍء، مثُه رََفَع رَْأَسُه، فـََقالَ 

َعْتُه ُأُذاَنَي، َوَوَعاُه قـَلْ  . فـََقاَل َلُه: " اْخُرْج ". قَاَل: فـََقاَلْت َحْفَصُة: اللهُهمه نـََعْم ]نـََعْم[ َسَي ْدٌق«  -ِبي  . -َأْو قَاَلْت: اللهُهمه صي
. َياقي  قـُْلُت: ليَعائيَشَة َوْحَدَها َحدييٌث عيْنَد اْبني َماَجْه بيَغرْيي َهَذا السّي
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ا، َفاْن َأَراَدَك اْلُمَناِفُقو َرَواُه ُكلُُّه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَ  # ُ َقِميصا َن َعَلى َخْلِعِه َفََل ْوَسِط ِبَنْحِوِه، َوَزاَد: َفَقاَل: " »َيا ُعْثَماُن، َعَسى َأْن ُيَقمِ َصَك َّللاَّ
ُجُل«.َتْخَلْعُه ". َثََلَث َمرَّاٍت. َفَقاَل َلَها النُّْعَماُن ْبُن َبِشيٍر: َيا ُأمَّ اْلُمْؤِمِنيَن، َأْيَن كُ    ْنِت َعْن َهَذا اْلَحِديِث؟ َفَقاَلْت: َنِسيُتُه َوَربِ  اْلَكْعَبِة َحتَّى ُقِتَل الرَّ

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ 
ّي أَْيًضا: »َفَما َفَجَأيني  - 14542 إياله َوُعْثَماُن َجاٍث َعَلى رُْكبَـتَـْيهي قَائياًل: َأظُْلًما َوُعْدَوااًن اَي َرُسوَل اَّللهي؟  َويفي ريَوايٍَة عيْنَد الطهرَبَايني

ْبُت أَنهُه َأْخرَبَُه بيَقْتليهي«.   َوَأَحُد ِإْسَناَدِي الطََّبَراِنيِ  َحَسٌن.َفَحسي
ْلُكوَفةي شَ  - 14543 ريييَن: »َأنه رَُجاًل ابي هيَد َأنه ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن قُتيَل َشهييًدا، فََأَخَذْتُه الزهاَبنيَيُة، فـََرفـَُعوُه إيىَل  َوَعْن حُمَمهدي ْبني سي

َهااَن َأْو نُييَنا َأاله نـَْقُتَل َأَحًدا َلَقتَـْلَناُه، زََعَم إينهُه َيْشَهُد َأنه  ُ عَ   - ُعْثَماَن َأْعَلى، َوقَاُلوا: َلْواَل َأْن تـَنـْ َي اَّلله قُتيَل َشهييًدا.   -ْنُه َرضي
: َوأَْنَت َتْشَهُد أَنهُه َشهييٌد!! أََتْذُكُر َأيّني أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل الرهُجُل ليَعلييٍّ ، َوأَتـَْيُت  -َصلهى اَّلله َفَسأَْلُتُه، فََأْعطَايني

، َوأَتَـ  ؟ قَاَل: فَأَتـَْيُت النه َأاَب َبْكٍر َفَسأَْلُتُه، فََأْعطَايني ، َوأَتـَْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن َفَسأَْلُتُه، فََأْعطَايني ه ْيُت ُعَمَر َفَسأَْلُتُه، فََأْعطَايني   -ِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُّ   -َصلهى اَّلله ، فـََقاَل النهِبي ُ َأْن يـَُباريَك يلي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، ادُْع اَّلله : " َكْيَف اَل  -َصلهى اَّلله

 ٌّ ، َوَأْعطَاَك َنِبي يٌق َوَشهييَداني دّي ٌّ َوصي ، َوَأْعطَاَك َنِبي يٌق َوَشهييَداني دّي ٌّ َوصي «؟! ". يـَُباريُك َلَك َوَأْعطَاَك َنِبي يٌق َوَشهييَداني دّي  َوصي
حِ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  يِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

اجي ْبني يُوُسَف فََأذيَن  َوَعْن َعْبدي اْلَمليكي ْبني ُعَمرْيٍ: َأنه حُمَمهَد ْبَن يُوُسَف ْبني َعْبدي اَّللهي ْبني َساَلٍم اْسَتْأَذَن َعَلى احْلَجه  - 14547
َعا َلُه، فََأْوَسعَ  ا َلُه َفَجَلَس، فـََقاَل َلُه احْلَجهاُج: َّلليهي أَبُوَك! أَتـَْعَلُم َحدييثًا  َلُه، َفَدَخَل َوَسلهَم، َوَأَمَر بيَرُجَلنْيي مميها يَليي السهرييَر َأْن يـَُوسّي

ُ  -َحدهثَُه أَبُوَك َعْبَد اْلَمليكي ْبَن َمْرَواَن َعْن َجدّيَك َعْبدي اَّللهي ْبني َساَلٍم؟ قَاَل: فََأيُّ َحدييٍث  ََك اَّلله قـُْرَب َحدييٍث قَاَل:   -َرمحي
نَي َحَصُروا ُعْثَماَن. قَاَل: َقْد َعليْمُت َذليَك احْلَدييَث.َحدييُث اْلميْصري   يّينَي حي

َقاَل: السهاَلُم َعَلْيَك اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينَي،  َأقْـَبَل َعْبُد اَّللهي ْبُن َساَلٍم َوُعْثَماُن حَمُْصوٌر، فَاْنطََلَق َفَدَخَل َعَلْيهي، فـََوسهُعوا َلُه َحَّته َدَخَل، فَـ 
َثـُْبَت َحَّته َأْسَتْشهيدَ فـَقَ  ْئُت ألي ُ َلَك، َواَل َأَرى  اَل: َوَعَلْيَك السهاَلُم، َما َجاَء بيَك اَي َعْبَد اَّللهي ْبَن َساَلٍم؟ قَاَل: َقْد جي  َأْو يـَْفَتَح اَّلله

لهذيي يلي َعَلْيَك ميَن احْلَقّي َلَما َخَرْجَت  َهُؤاَلءي اْلَقْوَم إياله قَاتيُلوَك ; فَإيْن يـَْقتـُُلوَك َفَذاَك َخرْيٌ َلَك َوَشرٌّ هلَُ  ْم. فـََقاَل ُعْثَماُن: َأْسأَُلَك ابي
ُ. َفَسميَع َوَأطَاَع، َفَخَرَج َعَلْيهيْم فـََلمها  ُ بيَك، َوَشرٌّ َيْدفـَُعُه بيَك اَّلله  َجاَءُهْم  رََأْوُه اْجَتَمُعوا، َوظَنُّوا أَنهُه َقدْ إيلَْيهيْم، َخرْيٌ َيُسوقُُه اَّلله

ُ   -بـََعَث حُمَمهًدا  -َعزه َوَجله  - بيبَـْعضي َما ُيَسرُّوَن بيهي، فـََقاَم َخطييًبا َفَحميَد اَّللهَ َوأَْثََن َعَلْيهي، مثُه قَاَل: َأمها بـَْعُد، فَإينه اَّللهَ  َصلهى اَّلله
جْلَنه  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ُر ابي ريًا َوَنذييًرا ; يـَُبشّي لنهاري َمْن َعَصاُه، َوَأْظَهَر َمني اتـهبَـَعُه َعَلى الدّييني ُكلّيهي َوَلْو َكريَه  َبشي ةي َمْن َأطَاَعُه َويـُْنذيُر ابي

، فـََواَّللهي ا َداَر اهلْي اْلُمْشريُكوَن، مثُه اْخَتاَر َلُه اْلُمْشريُكوَن. مثُه اْخَتاَر َلُه اْلَمَساكيَن ; فَاْخَتاَر َلُه اْلَمدييَنَة َفَجَعَلهَ  ميَاني ْجَرةي َوَجَعَلَها َداَر اإْلي
ْلَمدييَنةي ُمْذ َقديَمَها َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َما زَاَلتي اْلَماَلئيَكُة َحافّينَي ابي ، َوَما زَاَل َسْيُف اَّللهي َمْغُموًدا   -َصلهى اَّلله إيىَل اْليَـْومي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُل اَّللهي  َعْنُكْم ُمْذ َقديَمَها َرُسو  . -َصلهى اَّلله  إيىَل اْليَـْومي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -مثُه قَاَل: إينه اَّللهَ بـََعَث حُمَمهًدا   َا َيضيلُّ   -َصلهى اَّلله َُدى اَّللهي، َوَمْن َضله فَإيّنه َا يـَْهَتديي ُبي حْلَقّي ; َفَمني اْهَتَدى فَإيّنه ابي

ُعوَن أَْلَف ُمَقاتيٍل ُكلُُّهْم بـَْعَد ا ٌّ فييَما َمَضى إياله قُتيَل بيهي َسبـْ يـُْقَتُل بيهي، َواَل قُتيَل َخلييَفٌة َقطُّ إياله قُتيَل بيهي ْلبَـَياني َواحْلُجهةي، َوإينهُه مَلْ يـُْقَتْل َنِبي
ْنُكْم إياله َلقيَي اَّللهَ يـَْوَم  ََخَْسٌة َوَثاَلثُوَن أَْلَف ُمَقاتيٍل ُكلُُّهْم يـُْقَتُل بيهي، َفاَل   تـَْعَجُلوا َعَلى َهَذا الشهْيخي بيَقْتٍل ; فـََواَّللهي اَل يـَْقتـُُلُه رَُجٌل مي

ََذا الشه  ثْـُلُه. ْيخي َعَلْيكُ اْلقيَياَمةي َوَيُدُه َمْقُطوَعٌة َمْشُلوَلٌة، َواْعَلُموا أَنهُه لَْيَس ليَوَلٍد َعَلى َواليٍد َحقٌّ إياله َوهلي  ْم مي
ُوَن َما َأاَن بييَـهُ  ُ  قَاَل: فـََقاُلوا: َكَذَبتي اْليَـُهوُد، َكَذَبتي اْليَـُهوُد. فـََقاَل: َكَذبـُْتْم َواَّللهي َوأَنـُْتْم آثي ، َوإييّني أَلََحُد اْلُمْسليمينَي يـَْعَلُم اَّلله ودييٍّ
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{ ]الرعد:  بيَذليَك َوَرُسولُُه َواْلُمْؤميُنوَن، َوَقْد أَنـَْزَل اَّللهُ  َنُكْم َوَمْن عيْنَدُه عيْلُم اْلكيَتابي َّللهي َشهييًدا بـَْيني َوبـَيـْ : }ُقْل َكَفى ابي  يفي اْلُقْرآني
ْثليهي فَآَمَن  ميْن َبني إيسْ [، َوَقْد أَنـَْزَل اْْليََة اأْلُْخَرى: }ُقْل َأرَأَيـُْتْم إيْن َكاَن ميْن عيْندي اَّللهي وََكَفْرمُتْ بيهي َوَشهيَد َشاهيٌد 43 َرائييَل َعَلى مي

ُن.10َواْسَتْكرَبْمُتْ{ ]األحقاف:   [. قَاَل: فـََقاُموا، َفَدَخُلوا َعَلى ُعْثَماَن َفَذحَبُوُه َكَما يُْذَبُح احلْياله
ُن؟ قَاَل: احْلََمُل.  قَاَل ُشَعْيٌب: فـَُقْلُت ليَعْبدي اْلَمليكي ْبني ُعَمرْيٍ: َما احلْياله

ُ َكْعبَ قَاَل: َوقَ  : اَي َكثيرُي، َأاَن َواَّللهي َمْقُتوٌل َغًدا قَاَل: َبْل يـُْعليي اَّلله َك، َوَيْكبيُت َعُدوهَك. قَاَل: مثُه  ْد قَاَل ُعْثَماُن ليَكثيريي ْبني الصهْلتي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي َأَعاَدَها الثهاليَثَة فـََقاَل ميْثَل َذليَك قَاَل: مثُه يـَُقوُل اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينيَ  َوَمَعُه أَبُو   -َصلهى اَّلله

ُ َمْقُتولٌ  : " اَي ُعْثَماُن، أَْنَت عيْنَداَن َغًدا، َوأَْنَت َمْقُتوٌل َغًدا ". فََأاَن َواَّلله اَّللهي ْبُن   قَاَل: فـَُقتيَل، َفَخَرَج َعْبُد َبْكٍر َوُعَمُر، فـََقاَل يلي
ُمْؤمينينَي ; َأَما َواَّللهي اَل يـََزاُل َعْهٌد َمْنُكوٌث، َساَلٍم إيىَل اْلَقْومي قـَْبَل َأْن يـَتَـَفرهُقوا، فـََقاَل: اَي َأْهَل ميْصَر، اَي قـَتَـَلَة ُعْثَماَن، قـَتَـْلُتْم َأميرَي الْ 

 َوَدٌم َمْسُفوٌح، َوَماٌل َمْقُسوٌم اَل ُسقييُتْم. 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَوا #  ُه الطََّبَراِنيُّ

ْرَداءي قَاَل: اَل َمدييَنَة بـَْعَد ُعْثَماَن، َواَل رََخاَء بـَْعَد ُمَعاوييََة.  - 14556  َوَعْن َأيبي الده
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوقَاَل النهِبي  ْرَداءي فََأْسَلَم« ". : " إينه اَّللهَ َوَعَديني إبييْساَلمي َأيبي الده -َصلهى اَّلله

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  - 14560 ْعُت احْلََسَن ْبَن َعلييٍّ يـَُقوُل: رَأَْيُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن فـُْلُفَلَة اجْلُْعفييّي قَاَل: َسَي   يفي اْلَمَنامي  -َصلهى اَّلله

ّي  َْقَويي النهِبي ًذا حبي ، َورَأَْيُت َأاَب َبْكٍر آخي ْلَعْرشي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُمتَـَعلّيًقا ابي َْقَوْي َأيبي َبْكٍر، َورَأَْيُت   -َصلهى اَّلله ًذا حبي َورَأَْيُت ُعَمَر آخي
َْقَوْي ُعَمَر، َورَأَْيُت الدهَم يـَْنَصبُّ ميَن السهمَ  ًذا حبي [ َوعيْنَدُه قـَْوٌم ميَن  ُعْثَماَن آخي ََذا ]احْلَدييثي . َفَحدهَث احلََْسَن ُبي اءي إيىَل اأْلَْرضي

َقْ  ًذا حبي يَعةي، فـََقاُلوا: َوَما رَأَْيَت َعلييًّا؟ فـََقاَل احلََْسُن: َما َكاَن َأَحٌد َأَحبه إييَله َأْن َأرَاُه آخي ُ َعَلْيهي  -َوْي َرُسولي اَّللهي الشّي   َصلهى اَّلله
ثُوَن َعني احلََْسني ْبني َعلييٍّ  -َوَسلهَم  ، َوَلكينـهَها ُرْؤاَي رَأَيـْتـَُها، فـََقاَل أَبُو َمْسُعوٍد: إينهُكْم لَُتَحدّي يفي ُرْؤاَي رَآَها، َوَقْد ُكنها َمَع   ميْن َعلييٍّ
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي يفي َغَزاٍة، فََأَصاَب النهاَس َجْهٌد َحَّته رَأَْيُت اْلَكآبََة يفي ُوُجوهي اْلُمْسليمينَي َواْلَفَرَح يفي ُوُجوهي   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اْلُمَنافيقينَي، فـََلمها رََأى َذليَك َرُسوُل اَّللهي  ُ بيريْزٍق ".  قَاَل: " َواَّللهي اَل َتغييُب الشهْمُس َحَّته  -َصلهى اَّلله  َيَْتيَيُكُم اَّلله
َها  َا َعَليـْ َلًة مبي ، فَاْشرَتَى ُعْثَماُن َأْرَبَع َعْشَرَة رَاحي ّي فـََعليَم ُعْثَماُن َأنه اَّللهَ َوَرُسوَلُه َسَيْصُدقَاني ، فـََوجهَه إيىَل النهِبي ُ  -ميَن الطهَعامي َصلهى اَّلله

َها بيتيسْ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  نـْ ُّ مي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعٍة، فـََلمها رََأى َذليَك النهِبي قَاَل: " َما َهَذا؟ ". قَاُلوا: َأْهَدى إيلَْيَك ُعْثَماُن   -َصلهى اَّلله
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -قَاَل: فـَُعريَف اْلَفَرُح يفي ُوُجوهي اْلُمْسليمينَي َواْلَكآبَُة يفي ُوُجوهي اْلُمَنافيقينَي، فـََرأَْيُت النهِبي َقْد رََفَع َيَدْيهي   -لهى اَّلله

َلُه: " اللهُهمه َأْعطي ُعثْ  ََحٍد قـَبـْ ْعُتُه َدَعا ألي  َماَن اللهُهمه افْـَعْل ليُعْثَماَن« ". َحَّته رُئيَي بـََياُض إيبيطَْيهي، َيْدُعو ليُعْثَماَن ُدَعاًء َما َسَي
 ْوَسِط َواْلَكِبيِر ِباْخِتَصاِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَ  #

مي ْبني َعْبدي َمَنافي  - 14585 َا   َوقَاَل الزَُّبرْيُ ْبُن َبكهاٍر: أُمُّ َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب: فَاطيَمُة بيْنُت َأَسدي ْبني َهاشي ، َويـَُقاُل: إينه ْبني ُقَصيٍّ
يهٍة َوَلَدْت  ، َوَقْد َأْسَلَمْت َوَهاَجَرْت إيىَل َرُسولي اَّللهي َأوهُل َهاِشيي َاِشيييٍّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -هلي ْلَمدييَنةي، َوَماَتْت َوَدفـَنَـَها َرُسوُل   -َصلهى اَّلله ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  . َوأُمَُّها: فَاطيَمُة بيْنُت َهريمي ْبني َرَواَحَة ْبني ُحجْ   -َصلهى اَّلله  ري ْبني َعْبدي َمعييصي ْبني َعاميري ْبني ُلَؤيٍّ
، َوُهَو َصِحيٌح. #  ]الداراني: إسناده إلى الزبير صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

14593 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي الطَُّفْيلي قَاَل: »َجاَء النهِبي ُ   -َوَعلييٌّ  -َصلهى اَّلله َي اَّلله ، فـََقاَل:   -َعْنُه َرضي َابي اَنئيٌم يفي الرتُّ
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 " إينه َأَحقه َأَْسَائيَك أَبُو تـَُراٍب، أَْنتي أَبُو تـَُراٍب« ". 
 ]الداراني: إسناده لين، والحديث صحيح لغيره[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَل: َأوهُل َهذيهي اأْلُمهةي ُوُروًدا َعَلى نَبييّيَها َوَعْن َسْلَماَن قَ  - 14599 َأوههُلَا إيْساَلًما َعلييُّ ْبُن َأيبي طَاليٍب   -َصلهى اَّلله
ُ َعْنُه  - َي اَّلله  . -َرضي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 ته َعْشَرَة َسَنًة. َوَعني احلََْسني َوَغرْييهي قَاَل: َفَكاَن َأوهَل َمْن آَمَن َعلييُّ ْبُن َأيبي طَاليٍب، َوُهَو اْبُن ََخَْس َعْشَرَة َأْو سي  - 14603
، َورِ  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده إلى الحسن صحيح[  َجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َع    َوَعْن َعْمريو ْبني ذيي ُمرٍّ، َوَسعييدي ْبني َوْهٍب، َوَعْن زَْيدي ْبني يـُثـَْيعٍ  - 14614 ْعَنا َعلييًّا يـَُقوُل: َنَشْدُت اَّللهَ رَُجاًل َسَي قَاُلوا: »َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي  َصلهى   -يـَُقوُل يـَْوَم َغدييري ُخمٍّ َلَما قَاَم، فـََقاَم َثاَلثََة َعَشَر رَُجاًل َفَشهيُدوا َأنه َرُسوَل اَّللهي  -َصلهى اَّلله

ُ َعَليْ  هيْم؟ ". قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي. قَاَل: فََأَخَذ بيَيدي عَ  -هي َوَسلهَم اَّلله ْلُمْؤمينينَي ميْن أَنـُْفسي لييٍّ فـََقاَل: " َمْن  قَاَل: " أََلْسُت َأْوىَل ابي
به َمْن َأَحبهُه، َوأَْبغيْض َمْن يـُْبغيُضُه، َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه،  ُكْنُت َمْواَلُه فـََهَذا َمْواَلُه، اللهُهمه َوالي َمْن َوااَلُه، َوَعادي َمْن َعاَداُه، وَ  َأحي

 َواْخُذْل َمْن َخَذَلُه«. 
ِحيِح َغْيَر ِفْطِر ْبِن َخِليَفَة، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناد البزار ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َع َرُسو »َوَعْن َعْبدي ا - 14615 ُد النهاَس: أَْنُشُد اَّللهَ َمْن َسَي َلى قَاَل: َشهيْدُت َعلييًّا يفي الرهْحَبةي يـَُناشي   -َل اَّللهي لرهمْحَني ْبني َأيبي لَيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  : " َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلييٌّ َمْواَلُه ". -َصلهى اَّلله ه يـَْوَم َغدييري ُخمٍّ  َلَما قَاَم َفَشهيَد. يـَُقوُل يفي

ْعَنا َرُسوَل اَّللهي  قَاَل َعْبُد الرهمْحَني: فـََقاَم اثـَْنا َعَشَر َبْدريايًّ َكَأيّني أَْنظُُر إيىَل َأَحديهيْم َعَلْيهي َسَراوييُل، فـََقاُلوا: ُ   -َنْشَهُد َأاَن َسَي َصلهى اَّلله
ي أُمهَهاُُتُْم؟ ". قـُْلَنا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي  يـَُقوُل يـَْوَم َغدييري ُخمٍّ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  هيْم، َوَأْزَواجي ْلُمْؤمينينَي ميْن أَنـُْفسي : " أََلْسُت َأْوىَل ابي

 قَاَل: " َفَمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلييٌّ َمْواَلُه، اللهُهمه َوالي َمْن َوااَلُه، َوَعادي َمْن َعاَداُه«. 
 ]الداراني: إسناده حسن[   ى، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا َرَواُه َأُبو َيْعلَ  #

ه  - 14619 َع النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن زَْيدي ْبني َأْرَقَم قَاَل: َنَشَد َعلييٌّ النهاَس: أَْنُشُد اَّللهَ رَُجاًل َسَي يـَُقوُل: " َمْن   -َصلهى اَّلله
، َفَشهيُدوا بيَذليَك، وَُكْنُت فييَمْن َكَتَم ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلييٌّ َمْواَلُه، اللهُهمه َوالي َمْن َوااَلُه، َوَعادي َمْن َعاَداُه "؟ فَـ  َقاَم اثـَْنا َعَشَر َبْدريايًّ

 َفَذَهَب َبَصريي«. 
# .  ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َخاِلياا ِمْن َذَهاِب اْلَبَصِر َواْلِكْتَماِن َوُدَعاِء َعِليٍ 

 َوايٍَة عيْنَدُه: وََكاَن َعلييٌّ َدَعا َعَلى َمْن َكَتَم. َويفي ري  - 14620

َسِط ثِقَاٌت. َوأ  ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[  َوِرَجاُل اْلأ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َماليكي ْبني احْلَُوْيريثي قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14621  : " َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلييٌّ َمْواَلُه« ". -َصلهى اَّلله

، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا.  #  ]الداراني: إسناده ضعيف والحديث صحيح لغيره[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي   - 14622 يّي ْبني ُجَناَدَة قَاَل: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن َحَبشي : " اللهُهمه َمْن   -َصلهى اَّلله يـَُقوُل يـَْوَم َغدييري ُخمٍّ

 ْن َنَصَرُه، َوَأعيْن َمْن َأَعانَُه« ".ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلييٌّ َمْواَلُه، اللهُهمه َوالي َمْن َوااَلُه، َوَعادي َمْن َعاَداُه، َواْنُصْر مَ 

، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. . #  ]الداراني: إسناده ضعيف والحديث صحيح لغيره[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 14626 ، فـََقاَل: " أََلْسُت َأْوىَل  َأَخَذ بيَيدي َعلي  -َصلهى اَّلله يٍّ
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هيْم؟ َمْن ُكْنُت َولَيُُّه فَإينه َعلييًّا َولَيُُّه« ".  ْلُمْؤمينينَي ميْن أَنـُْفسي  ابي

 ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ه  - 14632 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس: »َأنه النهِبي  قَاَل: " َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلييٌّ َمْواَلُه« ".  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر ِفي َأْثَناِء َحِديٍث، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
َع َرُسوَل اَّللهي »َوَعْن ُعَمرْيي ْبني َسْعٍد: َأنه َعلييًّا مَجََع النهاَس يفي الرهْحَبةي َوَأاَن َشاهيٌد، فـََقاَل: أَْنُشُد اَّللهَ رَُجاًل  - 14634 َصلهى  - َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ه يـَُقوُل: " َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فـََعلييٌّ َمْواَلُه "؟. فـََقاَم ثََ  -اَّلله ُعوا النهِبي ُْم َسَي ُ   -انيَيَة َعَشَر رَُجاًل، َفَشهيُدوا َأنه َصلهى اَّلله
 يـَُقوُل َذليَك«.  -َعَلْيهي َوَسلهَم 

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى -»َوَعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: بـََعثـََنا َرُسوُل اَّللهي  - 14638 َنا قَاَل:   -اَّلله ئـْ َنا َعلييًّا، فـََلمها جي رييهٍة، فَاْستَـْعَمَل َعَليـْ يفي سي

َبُكْم؟ ". فَإيمها َشْكَوتُُه َوإيمها َشَكاُه َغرْييي قَاَل: فـََرَفَع رَْأَسُه، وَُكْنُت رَُجاًل مي  ُّ " َكْيَف رَأَيـُْتْم َصاحي ُ َعَلْيهي  - ْكَبااًب، فَإيَذا النهِبي َصلهى اَّلله
 َقدي امْحَره َوْجُهُه يـَُقوُل: " َمْن ُكْنُت َولييُُّه فـََعلييٌّ َولييُُّه ". فـَُقْلُت: اَل َأُسوُءَك فييهي أََبًدا«.  -َوَسلهَم 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  - 14645 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس: »َأنه النهِبي َْنزيَلةي َهاُروَن ميْن  -َصلهى اَّلله : " َأَما تـَْرَضى َأْن َتُكوَن مينّي مبي قَاَل ليَعلييٍّ

ه بـَْعديي«.   ُموَسى؟ إياله أَنهُه اَل َنِبي

 ُه َقاَل: " »َأْنَت ِمنِ ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن« ". َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِإَلَّ َأنَّ  #
ِحيِح َغْيَر َأِبي َبْلٍج اْلَكِبيِر، َوُهَو ِثَقٌة.  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

ه  - 14650 : َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: " َخلهْفُتَك َأْن َتُكوَن َخلييَفيتي ". قَاَل: َأخَتَلهُف َعْنَك اَي   -َصلهى اَّلله
ه بـَعْ  َْنزيَلةي َهاُروَن ميْن ُموَسى؟ إياله أَنهُه اَل َنِبي  ديي« ". َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: " َأَما تـَْرَضى َأْن َتُكوَن مينّي مبي

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، وَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 14658 يَل ْبني ُمرهَة قَاَل: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َعْن َشَراحي ْر اَي َعلييُّ ; َحَياُتَك   -َصلهى اَّلله : " أَْبشي يـَُقوُل ليَعلييٍّ

 َمعيي، َوَمْوُتَك َمعيي« ". 

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه ا #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  لطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: َوالهذيي َأْحليُف بيهي َأْن َكاَن َعلييٌّ أَلَقْـَرَب النهاسي َعْهًدا بيَرُسولي اَّللهي  - 14662 َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -. قَاَلْت: ُعْداَن َرُسوَل اَّللهي - وُل: " َجاَء َعلييٌّ؟ ". ميَرارًا. قَاَلْت: َوَأظُنُُّه َكاَن بـََعَثُه َغَداًة بـَْعدي َغَداٍة يـَقُ  -َصلهى اَّلله
، فـََقَعْداَن عيْندَ  اْلبَـْيتي وَُكْنُت ميْن َأْداَنُهْم إيىَل   يفي َحاَجٍة. قَاَلْت: َفَجاَء بـَْعُد، َفظَنَـْنُت َأنه َلُه إيلَْيهي َحاجهًة، َفَخَرْجَنا ميَن اْلبَـْيتي

، فََأكَ  يهي، مثُه قُبيَض َرُسوُل اَّللهي اْلَبابي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -به َعَلْيهي َعلييٌّ َفَجَعَل ُيَسارُُّه َويـَُناجي ميْن يـَْوميهي َذليَك، وََكاَن َأقْـَرَب  -َصلهى اَّلله
 النهاسي بيهي َعْهًدا«.

ِ َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َيْعَلى ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل ِفيِه: »َكاَن رَ  # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -ُسوُل َّللاَّ َيْوَم ُقِبَض ِفي َبْيِت َعاِئَشَة«. َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر،  -َصلَّى َّللاَّ
ِحيِح َغْيَر ُأمِ  ُموَسى، َوِهَي ِثَقٌة.  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُهْم ِرَجاُل الصَّ

ه  - 14663 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعْن ُذَؤْيٍب: َأنه النهِبي َر  -َصلهى اَّلله قَاَلْت َصفييهُة: اَي َرُسوَل اَّللهي، ليُكلّي اْمَرَأٍة ميْن نيَسائيَك َلمها ُحضي
 طَاليٍب« ".  َأْهٌل تـَْلَجأُ إيلَْيهيْم َوإينهَك َأْجَلْبَت َأْهليي، فَإيْن َحَدَث َحَدٌث فَإيىَل َمْن؟ قَاَل: " إيىَل َعلييّي ْبني َأيبي 
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ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
، فـََلقييَنا َسْعَد  - 14672 ّي قَاَل: َخَرْجَنا إيىَل اْلَمدييَنةي زََمَن اجْلََملي َا، فـََقاَل: َأَمَر  »َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني الرهقييمي اْلكيَنايني ْبَن َماليٍك ُبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُل اَّللهي َرُسو  «. -َصلهى اَّلله دي، َوتـََرَك اَبَب َعلييٍّ  بيَسدّي اأْلَبـَْوابي الشهاريَعةي يفي اْلَمْسجي

ْدَت َأْبَواَبَنا ُكلََّها ِإَلَّ َباَب َعِليٍ  َقاَل: " َما َأَنا َسَدْدُت  َسدَ َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَزاَد: »َقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاَِّ،  #
َها«. َوِإْسَناُد َأْحَمَد َحَسٌن. َ َسدَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َأْبَواَبُكْم َوَلِكنَّ َّللاَّ

، َعْن إيبـَْراهييَم ْبني َسْعٍد، َعْن أَبييهي، َوَعْن حُمَمهدي ْبني َعلييٍّ ُمْرَساًل قَاَل: »كَ  - 14678 ّي َوَعْن حُمَمهدي ْبني َعلييٍّ   -اَن قـَْوٌم عيْنَد النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  وا َتاَلَوُموا، فـََقاَل بـَْعُضُهْم ليبَـْعٍض: َواَّللهي َما َأْخَرَجَنا  َفَجاَء َعلييٌّ، فـََلمها َدَخَل َعلييٌّ َخَرُجوا، َفَما َخَرجُ   -َصلهى اَّلله
 ُّ ُعوا، فـََقاَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فَاْرجي  : " َواَّللهي َما َأْدَخْلُتُه َوَأْخَرْجُتُكْم، َوَلكينه اَّللهَ َأْدَخَلُه َوَأْخَرَجُكْم«.-َصلهى اَّلله

 ]الداراني: الحديث منكر[  ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّارُ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعلييٍّ قَاَل: َما رََمْدُت َواَل َصدهْعُت ُمْنُذ َمَسَح َرُسوُل اَّللهي  - 14706 ،  -َصلهى اَّلله َوْجهيي، َوتـََفَل يفي َعْيني

نَي َأْعطَايني   الرهايََة. يـَْوَم َخْيرَبَ حي
ِحيِح َغْيَر ُأمِ  ُموَسى، َوَحِديُثَها ُمْسَتِقيمٌ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  .َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

َنا َعلييُّ ْبُن  - 14707 َلى قَاَل: َخَرَج َعَليـْ َتاءي، َوَخَرَج َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َأيبي لَيـْ َأيبي طَاليٍب يفي احْلَرّي الشهدييدي َوَعَلْيهي ثيَياُب الشّي
َهتيهي  َاءي َمْشَربيهي، مثُه َمَسَح اْلَعَرَق َعْن َجبـْ ، مثُه َدَعا مبي َتاءي َوَعَلْيهي ثيَياُب الصهْيفي َنا يفي الشّي : ايَ َعَليـْ َيبي   ، مثُه رََجَع إيىَل، بـَْيتيهي، فـَُقْلُت ألي

، َوخَ  َتاءي َعَلْيهي ثيَياُب الصهْيفي َنا يفي الشّي َنا يفي الصهْيفي َوَعَلْيهي ثيَياُب  أَبـََتاُه، َأَما رَأَْيَت َما َصَنَع َأميرُي اْلُمْؤمينينَي؟ َخَرَج َعَليـْ َرَج َعَليـْ
َلى: َما َفطيْنُت، فََأَخَذ بيَيدي اْبنيهي فَأََتى عَ  َتاءي؟ فـََقاَل أَبُو لَيـْ َصلهى   -لييًّا، فـََقاَل َلُه الهذيي َصَنَع، فـََقاَل َلُه َعلييٌّ: »إينه َرُسوَل اَّللهي الشّي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  تُـ   -اَّلله نَـْيَك ". فـََفَتْحتـُُهَما َفَما اْشَتَكيـْ ، مثُه قَاَل: " افْـَتْح َعيـْ  السهاَعَة،  ُهَما َحَّته َكاَن بـََعَثني َوَأاَن َأْرَمُد فـَبَـَزَق يفي َعْيني
 َهَذا. َوَدَعا يلي فـََقاَل: " اللهُهمه َأْذهيْب َعْنُه احْلَره َواْلرَبَْد« ". َفَما َوَجْدُت َحرًّا َواَل بـَْرًدا َحَّته يـَْوميي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َعبهاٍس قَاَل: »َدَفَع َرُسوُل اَّللهي َوَعني اْبني  - 14721 الرهايََة إيىَل َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب، َوُهَو اْبُن   -َصلهى اَّلله

 عيْشرييَن َسَنًة«. 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: في إسناده ضعيفان[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وََكاَن َخاديًما ليَرُسولي اَّللهي  -َوَعْن َسفييَنَة  - 14727 ُ َعَلْيهي   -قَاَل: »ُأْهديَي ليَرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله
ُتُه بيهي، فـََقاَل: " ميْن أَيْ  -َوَسلهَم  َن َلَك َهَذا؟ ". فـَُقْلُت: ميَن الهيتي أَتـَْيُت بيهي َأْمَس،  َطَوائيُر َفَصنَـْعُت َلُه بـَْعَضَها، فـََلمها َأْصَبَح أَتـَيـْ

لْ  َرنه ليَغٍد طََعاًما، ليُكلّي يـَْوٍم ريْزقُُه؟ ". مثُه قَاَل: " اللهُهمه َأْدخي  َعَليه َأَحبه َخْلقيَك إيلَْيَك َيَُْكُل َمعيي  فـََقاَل: " َأمَلْ َأُقْل َلَك اَل َتدهخي
ُ َعْنُه  -رْيي ". َفَدَخَل َعلييٌّ  ميْن َهَذا الطه  َي اَّلله  فـََقاَل: " اللهُهمه َوإييَله« ".  -َرضي

ِحيِح َغْيَر ِفْطِر ْبِن َخِليَفةَ  #  ]الداراني: حديث ضعيف[  ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 14730 رٍي قَاَل: اْسَتْأَذَن أَبُو َبْكٍر َعَلى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني النـُّْعَماني ْبني َبشي  َفَسميَع َصْوَت َعائيَشَة َوهييَ  -َصلهى اَّلله

َها، فـََقاَل: اَي بيْنَت تـَُقوُل: َلَقْد َعليْمُت َأنه َعلييًّا َأَحبُّ إيلَْيَك ميْن َأيبي َمرهَتنْيي َأْو َثاَلًًث. قَاَل: فَاْسَتْأَذَن أَبُو َبكْ  ٍر َفَدَخَل فََأْهَوى إيلَيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى -ُفاَلنََة، اَل َأَْسَُعكي تـَْرَفعينَي َصْوَتكي َعَلى َرُسولي اَّللهي   . -اَّلله



380 
 

ُ َعْنُه    -قـُْلُت: َرَواُه أَبُو َداُوَد َغرْيَ ذيْكري حَمَبهةي َعلييٍّ  َي اَّلله  . -َرضي
ِحيِح، َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناٍد َضِعيٍف.  #  ح لغيره[ ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحي َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

، فَ  - 14738 دي َأاَن َورَُجَلنْيي َمعيي، فَنيْلَنا ميْن َعلييٍّ   -َأقْـَبَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص قَاَل: »ُكْنُت َجاليًسا يفي اْلَمْسجي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ؟ َمْن آَذى َعلييًّا  َغْضَباَن يـُْعَرُف يفي َوْجهيهي  -َصلهى اَّلله َّللهي ميْن َغَضبيهي، فـََقاَل: " َما َلَكَم َوَما يلي اْلَغَضُب، فـَتَـَعوهْذُت ابي

 ." »  فـََقْد آَذايني
ِحيِح َغْيَر َمْحُموِد ْبِن ِخَداٍش وَ  # ]الداراني: إسناده جيد إذا   ، َوُهَما ِثَقَتاِن.َقَنانٍ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

 كان قنان سمعه من مصعب[ 
ْلُكوَفةي، َوَعْن َأيبي َبْكري ْبني َخاليدي ْبني ُعْرُفطََة أَنهُه أََتى َسْعَد ْبَن َماليٍك فـََقاَل: بـََلَغني أَنهُكْم تـَْعريُضوَن عَ  - 14739 َليه َسبه َعلييٍّ ابي

َتُه؟ ْعُت ميْن َرُسولي اَّللهي  فـََهْل َسبَـبـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َمَعاَذ اَّللهي، َوالهذيي نـَْفُس َسْعٍد بيَيديهي، َلَقْد َسَي يـَُقوُل يفي َعلييٍّ   -َصلهى اَّلله
ُتُه أََبًدا.  ْنَشاُر َعَلى َمْفريقيي َما َسبَـبـْ َع اْلمي ًئا َلْو ُوضي  َشيـْ

 ]الداراني: إسناده َل بأس به[  ْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوإِ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوَعْن َأيبي َعْبدي اَّللهي اجْلََديليّي قَاَل: قَاَلْت يلي أُمُّ َسَلَمَة: اَي َأاَب َعْبدي اَّللهي، أَُيَسبُّ َرُسوُل اَّللهي  - 14741   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -وُل اَّللهي فييُكْم؟ قـُْلُت: َأَّنه ُيَسبُّ َرسُ    -؟ قَاَلْت: أَلَْيَس ُيَسبُّ َعلييٌّ َوَمْن حيُيبُُّه؟ َوَقْد َكاَن َرُسوُل اَّللهي -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   حيُيبُُّه.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح َغْيَر َأِبي َعْبِد َّللاَِّ  # ]الداراني: له إسناده حسن عند   ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ
 الطبراني وأبي يعلى[ 

سناده رجاله ثق - 14742 ُّ بـَْعَدُه إبي ّي  ات َوَرَوى الطهرَبَايني ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -إيىَل أُمّي َسَلَمَة، َعني النهِبي ثْـَلُه.  -َصلهى اَّلله  قَاَل مي
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 14757 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: َأْشَهُد َأيّني َسَي يـَُقوُل: " »َمْن َأَحبه َعلييًّا فـََقْد   -َصلهى اَّلله

، َوَمْن أَبـَْغَضني فـََقْد أَ أَ  ، َوَمْن َأَحبهني فـََقْد َأَحبه اَّللهَ، َوَمْن أَبـَْغَض َعلييًّا فـََقْد أَبـَْغَضني  بـَْغَض اَّللهَ« ". َحبهني
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ([ 1299]اْللباني: إسناده صحيح )السلسلة الصحيحة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني َعبهاٍس: َأنه َعلييًّا َكاَن يـَُقوُل يفي َحَياةي َرُسولي اَّللهي  - 14765   -َعزه َوَجله  -: إينه اَّللهَ -َصلهى اَّلله
ُتْم َعَلى َأْعَقابيُكْم{ ]آل عمران:  ُ  [ َواَّللهي اَل نـَنْـ 144يـَُقوُل: }َأفَإيْن َماَت َأْو قُتيَل انـَْقَلبـْ َقليُب َعَلى َأْعَقابيَنا بـَْعَد إيْذ َهَدااَن اَّلله

هي َوَواريثُُه، َفَمْن َأَحقُّ بيهي  تـََعاىَل، َواَّللهي لَئيْن َماَت َأْو قُتيَل أَلُقَاتيَلنه َعَلى َما قَاَتَل َعَلْيهي َحَّته َأُموَت، َواَّللهي إييّني أَلَخُ  وُه َوَولييُُّه َواْبُن َعمّي
.  مينّي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: حديث فيه نكارة[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َذرٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14771 ، َمْن فَارََقني فَاَرَق اَّللهَ، َوَمْن   -َصلهى اَّلله : " »اَي َعلييُّ ليَعلييٍّ

 ." »  فَارََقَك اَي َعلييُّ فَارََقني
 ([ 4893]اْللباني: منكر )السلسلة الضعيفة:  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

: »أَنهُه َعاَد َعلييًّا يفي َشْكَوى اْشَتَكاَها، فـََقاَل َلُه: َلَقْد خَتَوهفْـَنا َعَلْيكَ  - 14780 َناٍن الدَُّؤيليّي يفي َشْكَواَك َهذيهي.   َوَعْن َأيبي سي
ْعُت الصهاديَق اْلَمْصُدوَق  َيّني َسَي ْنُه؛ ألي ي مي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل: َوَلكينّي َواَّللهي َما خَتَوهْفُت َعَلى نـَْفسي يـَُقوُل: " إينهَك   -َصلهى اَّلله

بـَُها َأْشَقاَها َكَما  -ْدغيهي َوَأَشاَر إيىَل صُ  -َسُتْضَرُب َضْربًَة ُهَنا، َوَضْربًَة َهاُهَنا  ْيَـَتَك، َوَيُكوَن َصاحي َب حلي يُل َدُمَها َحَّته خُيَضّي فـََيسي
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 َكاَن َعاقيُر النهاَقةي َأْشَقى َثُوَد« ".
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. ]الداراني: إسناده ضعيف[  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

: اَل تـَْقَدمي ا - 14786 ْلعيَراَق فَإييّني َأْخَشى َأْن  َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: َأَتيني َعْبُد اَّللهي ْبُن َساَلٍم َوَقْد َوَضْعُت َقَدميي يفي اْلَغْرزي، فـََقاَل يلي
َا ُذابَ  يَبَك ُبي . قَاَل َعلييٌّ: َوامْيُ اَّللهي َلَقْد َأْخرَبيني بيهي َرُسوُل اَّللهي ُيصي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُب السهْيفي . قَاَل أَبُو اأْلَْسَودي: َفَما  -َصلهى اَّلله

هي.  ُ بيَذا َعْن نـَْفسي  رَأَْيُت َكاْليَـْومي َقطُّ حُمَارياًب خُيْربي
ِحيِح َغْيَر ِإْسَحاَق ْبِن َأِبي ِإْسَراِئيَل، َوُهَو ِثَقٌة َمْأمُ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلبَ  #  وٌن. ]الداراني: إسناده صحيح[ زَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ

  - َوأَْثََن َعَلْيهي، َوذََكَر َأميرَي اْلُمْؤمينينَي َعلييًّا َعْن َأيبي الطَُّفْيلي قَاَل: َخطَبَـَنا احلََْسُن ْبُن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب، َفَحميَد اَّللهَ  - 14798
ُ َعْنُه  َي اَّلله دّييقينَي َوالشَُّهَداءي، مثُه قَاَل:  -َرضي َياءي، َوَوصييه اأْلَْنبيَياءي، َوَأمينَي الصّي اَي أَيُـَّها النهاُس، َلَقْد فَارََقُكْم رَُجٌل َما   َخامَتَ اأْلَْوصي

ُروَن، َلَقْد َكاَن َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َسبَـَقُه اأْلَوهُلوَن، َواَل يُْدريُكُه اْْلخي رْبييُل َعْن ميَيينيهي   -َصلهى اَّلله يـُْعطييهي الرهايََة، فـَيـَُقاتيُل جي
َلةي الهيتي قُبيَض فييَها َوصييُّ َومييَكائييُل َعْن َيسَ  ُ يفي اللهيـْ ُ َعَلْيهي، َوَلَقْد قـََبَضُه اَّلله ُع َحَّته يـَْفَتَح اَّلله هي  اريهي، َفَما يـَْرجي  ُموَسى، َوُعريَج بيُروحي

َلةي الهيتي أَنـْزَ  َلةي الهيتي ُعريَج فييَها بيُروحي عييَسى اْبني َمْرمَيَ، َويفي اللهيـْ ُ يفي اللهيـْ فييَها اْلُفْرقَاَن، َواَّللهي َما تـََرَك َذَهًبا َواَل   -َعزه َوَجله  -َل اَّلله
ُعمياَئٍة َوََخُْسوَن ديْرمَهًا َفَضَلْت ميْن َعطَائيهي، َأرَاَد َأْن َيْشرَتييَ  ُمّي ُكْلُثوٍم. فيضهًة، َوَما يفي بـَْيتي َماليهي إياله َسبـْ َا َخاديًما ألي : َمْن  مثُه قَالَ  ُبي

، َوَمْن مَلْ يـَْعريْفني فََأاَن احْلََسُن ْبُن حُمَمهٍد   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعَرَفني فـََقْد َعَرَفني . مثُه َتاَل َهذيهي اْْليََة قـَْوُل يُوُسَف: }َواتـهبَـْعُت -َصلهى اَّلله
 [ 38ميلهَة آاَبئيي إيبـَْراهييَم َوإيْسَحاَق َويـَْعُقوَب{ ]يوسف:  

، َأاَن مثُه  ّي ريي، َأاَن اْبُن النهذييري، َوَأاَن اْبُن النهِبي اْبُن الدهاعيي إيىَل اَّللهي إبييْذنيهي، َوَأاَن اْبُن السهَراجي   َأَخَذ يفي كيَتابي اَّللهي، مثُه قَاَل: َأاَن اْبُن اْلَبشي
َل َرمْحًَة ليْلَعاَلمينيَ  ُهُم الرّيْجَس َوَطههَرُهْم َتْطهيريًا، َوَأاَن ميْن اْلُمنيريي، َوَأاَن اْبُن الهذيي ُأْرسي ُ َعنـْ ، َوَأاَن ميْن َأْهلي اْلبَـْيتي الهذييَن َأْذَهَب اَّلله

 ُ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  صَ  -َمَودهَُتُْم َووياَليـَتَـُهْم؛ فـََقاَل فييَما أُْنزيَل َعَلى حُمَمهٍد   -َعزه َوَجله  -َأْهلي اْلبَـْيتي الهذييَن اْفرَتََض اَّلله : }ُقْل -لهى اَّلله
 [( 23اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيهي َأْجًرا إياله اْلَمَودهَة يفي اْلُقْرََب{ ]الشورى: 

 َويفي ريَوايٍَة: َوفييَها قُتيَل يُوَشُع ْبُن نُوٍن َفََّت ُموَسى.  - 14799
ُّ يفي اأْلَْوَسطي َواْلَكبيريي ابي  َلَة َسْبٍع َوعيْشرييَن ميْن رََمَضاَن.َرَواُه الطهرَبَايني  ْختيَصاٍر إياله أَنهُه قَاَل: لَيـْ

ْختيَصاٍر، َواْلبَـزهاُر بيَنْحويهي إياله أَنهُه قَاَل: َويـُْعطييهي الرهايََة، فَإيَذا ُحمه اْلَوَغى فَـ  رْبييُل َعْن ميَيينيهي، َوقَاَل: وََكاَنْت إي َوأَبُو يـَْعَلى ابي ْحَدى  َقاَتَل جي
 َوعيْشرييَن ميْن رََمَضاَن. 

 ]الداراني: له إسناد حسن عند البزار، وأحمد[   َساٌن.َرَواُه َأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر َكِثيٍر، َوِإْسَناُد َأْحَمَد، َوَبْعُض ُطُرِق اْلَبزَّاِر، َوالطََّبَراِنيِ  ِفي اْلَكِبيِر، حِ و  #
 .قَاَل: َما رَأَْيُت رَُجاًل َقطُّ َأْعَطى اجْلَزييَل ميَن اْلَمالي ميْن َغرْيي َمْسأََلٍة ميْن طَْلَحَة ْبني ُعبَـْيدي اَّللهي َعْن قَبييَصَة ْبني َجابيٍر  - 14803

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل ُسْفَياُن: وََكاَن َأْهُلُه يـَُقوُلوَن: إينه َرُسوَل اَّللهي   ََسهاُه اْلَفيهاُض.  -َصلهى اَّلله
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْرَوَة: فييَمْن َشهيَد َبْدرًا َمَع َرُسولي اَّللهي   - 14828 ميْن َبني َأَسدي ْبني َعْبدي اْلُعزهى: الزَُّبرْيُ ْبُن   -َصلهى اَّلله
 اْلَعوهامي ]اَب ُخَوْيليدي[ ْبني َأَسٍد. 

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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14830 -  . ًفا يفي َسبييلي اَّللهي: الزَُّبرْيُ ْبُن اْلَعوهامي  َوَعْن ُعْرَوَة قَاَل: َأوهُل َمْن َسله َسيـْ
 ]الداراني: إسناده صحيح إلى عروة[  َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14837 ٍّ َحَوارييٌّ َوَحَوارييّيي الزَُّبرْيُ« ". -َصلهى اَّلله  : " »ليُكلّي َنِبي
 داراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[ ]ال  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه  -َعْن َعاميٍر  - 14851 قَاَل: »قييَل ليَسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص: َمََّت َأَصْبَت الدهْعَوَة؟ قَاَل: يـَْوَم َبْدٍر، ُكْنُت َأْرميي   -يـَْعني الشهْعِبي
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َبنْيَ َيَديي النهِبي ، مثُه َأُقوُل: اللهُهمه زَْلزيْل َأْقَدا -َصلهى اَّلله َمُهْم، َوَأْرعيْب قـُُلوَُبُْم،  فََأَضُع السهْهَم يفي َكبيدي اْلَقْوسي

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوافْـَعْل ُبييْم َوافْـَعْل. فـَيَـُقوُل النهِبي ْب ليَسْعٍد«. -َصلهى اَّلله  : " اللهُهمه اْسَتجي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َا يـَْوَمئيٍذ أَْلُف َسْهٍم.َوَقْد تـََقدهَم يفي  َهاَم الهيتي رََمى ُبي  َوقْـَعةي ُأُحٍد: َأنه السّي
14852 -  ُّ َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْنُه قَاَل: »َسَي ْب َلُه إيَذا َدَعاَك«. -َصلهى اَّلله  َوَأاَن َأْدُعو، فـََقاَل: " اللهُهمه اْسَتجي

ِحيِح. َرَواُه اْلَبزَّاُر، #  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َسْعٍد قَاَل: »بـََعَثني َرُسوُل اَّللهي  - 14858 ُ َلُه َخرَبَ قـَْوٍم، َفَذَهْبُت َوَأاَن َأْسَعى َحَّته   -َصلهى اَّلله َأَسَتْخربي

ئَ  ي َعَلى َهيـْ ْئُت َوَأاَن َأْمشي ، مثُه جي ْرُت إيىَل اْلَقْومي ّي صي ْرُت إيىَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يتي َحَّته صي ، فََأْخرَبْتُُه، فـََقاَل:   -َصلهى اَّلله َفَسأََلني
َئتيَك؟ ".  ْئَت َعَلى َهيـْ َ اْلَقْوُم َأيّني    -َأْو َكَما قَاَل  -" َذَهْبَت َشدييًدا، مثُه جي فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إييّني َكريْهُت َأْن َأْسَعى، فـََيُظنه يبي

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َقْد فـََرْقُت. فـََقاَل النهِبي  : " إينه َسْعًدا َلُمَجرّيٌب«.-َصلهى اَّلله
 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َجابيري ْبني ََسَُرَة قَاَل: َأوهُل َمْن رََمى َمَع َرُسولي اَّللهي  َوَعنْ  - 14859  بيَسْهٍم؛ رََمى بيهي َسْعٌد.  -َصلهى اَّلله
، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر َأِبي َخاِلٍد اْلَواِلِبيِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  إسناده صحيح[  ]الداراني: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 14861 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْعٍد: »َأنه النهِبي مَجََع َلُه أَبـََوْيهي قَاَل: َكاَن رَُجٌل ميَن اْلُمْشريكينَي َقْد َأْحَرَق   -َصلهى اَّلله
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلُمْسليمينَي، فـََقاَل النهِبي : " َسْعُد اْرمي فيَداَك َأيبي َوأُمّيي ". قَاَل: فـَنَـَزْعُت بيَسْهٍم لَْيَس فييهي َنْصٌل،  -َصلهى اَّلله

بَـ  ُّ  فََأَصْبُت َجنـْ َك النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْيهي، فـََوَقَع َواْنَكَشَفْت َعْورَتُُه، َفَضحي ذيهي«.  -َصلهى اَّلله  َحَّته َنَظْرُت إيىَل نـََواجي
يحي بـَْعُضُه.  قـُْلُت: يفي الصهحي

ِحيِح َغْيَر َأَسِد ْبِن ُموَسى َوهُ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َو ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
: اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 14862 .  قَاَل: -يـَْعني لي  َكاَن َسْعٌد يـَْوَم َبْدٍر يـَُقاتيُل قيَتاَل اْلَفاريسي َوالرهاجي

، َوُهَو ِثَقٌة.  # ْيَرِفيِ  ِحيِح َغْيَر ِإْبَراِهيَم ْبِن ُيوُسَف الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْعٍد قَاَل: َشهيْدُت َمَع َرُسولي اَّللهي  - 14868 ُ  َبْدرًا َوَما يلي َغرْيُ َشْعَرٍة َواحي  -َصلهى اَّلله َدٍة، مثُه َأْكثـََر اَّلله

 يلي ميَن اللّيَحى بـَْعُد. 
َدٌة " مثُه َأكْ  َنٌة َواحي : َما يلي إياله ابـْ : ميَن اْلَوَلدي. َرَواُه اْلبَـزهاُر، َوقَاَل: َوقـَْولُُه " َوَما يلي َغرْيُ َشْعَرٍة " يـَْعني ُ يلي ميَن اللّيَحى " يـَْعني  ثـََر اَّلله

ِحيِح.َرَواُه و  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
َع َرُسوُل اَّللهي  - 14876 ُ َعَليْ  -  َوَعني ُعْرَوَة قَاَل: »َسعييُد ْبُن زَْيدي ْبني َعْمريو ْبني نـَُفْيٍل، َقديَم ميَن الشهامي بـَْعَدَما رَجي هي  َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ميْن َبْدٍر، َفَكلهَم َرُسوَل اَّللهي  -َوَسلهَم  زََعُموا؟  -اَي َرُسوَل اَّللهي  -َفَضَرَب َلُه بيَسْهميهي، قَاَل: َوَأْجريي  -َصلهى اَّلله
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 قَاَل: " َوَأْجُرَك«. 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن، َوُرِوَي َعِن الزُّْهِريِ  ِمْثُلُه. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14877 ٍر َوُعَمُر : " »َعَشَرٌة ميْن قـَُرْيٍش يفي اجْلَنهةي: أَبُو َبكْ -َصلهى اَّلله
، َوَسْعٌد يفي اجْلَنهةي، َوَسعييٌد يفي اجْلَنهةي، َوَعْبُد الَرمْحَني  يفي اجْلَنهةي، َوُعْثَماُن يفي اجْلَنهةي، َوَعلييٌّ يفي اجْلَنهةي، َوطَْلَحُة يفي اجْلَنهةي، َوالزَُّبرْيُ يفي اجْلَنهةي 

  ْبُن اجْلَرهاحي يفي اجْلَنهةي« ". ْبُن َعْوٍف يفي اجْلَنهةي، َوأَبُو ُعبَـْيَدةَ 
ِحيِح َغْيَر َحاِمِد ْبِن َيْحَيى اْلَبْلِخيِ  َوُهَو ِثَقةٌ  # ، َوِلَهَذا اْلَحِديِث ُطُرٌق ِفي َمَناِقِب َجَماَعٍة ِمَن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

َحاَبِة.  جيد[ ]الداراني: إسناده  الصَّ
ْربَعينَي أَْلَف دي  - 14895 يَناٍر، فََأَمَر ُعْثَماُن َعْبَد  َوَعني اْلميْسَوري ْبني خَمَْرَمَة: »َأنه َعْبَد الرهمْحَني ْبَن َعْوٍف اَبَع َكْرًما ميْن ُعْثَماَن ِبَي

ُ  اَّللهي ْبَن َسْعدي ْبني َأيبي َسْرٍح فََأْعَطى الثهَمَن، فـََقسهَمُه َعْبُد الره  ، َصلهى اَّلله ّي مْحَني َبنْيَ َبني زُْهَرَة َوَبنْيَ فـَُقَراءي اْلُمْسليمينَي، َوَأْزَواجي النهِبي
 َعَلْيهي َوَسلهَم. 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي قَاَل اْلميْسَوُر: فَأَتـَْيُت َعائيَشَة فـََقاَلْت: َما َهَذا؟ قـُْلُت: بـََعَث بيهي َعْبُد الرهمْحَني، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل  -َصلهى اَّلله
ُ اْبَن َعْوٍف ميْن َسْلَسبييلي اجْلَنهةي« ".   : " اَل حَيُْنو َعَلْيُكنه بـَْعديي إياله الصهابيُروَن، َسَقى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َعْن  - 14896 َيارُُكْم َخرْيُُكْم لينيَسائيي ميْن بـَْعديي. -َصلهى اَّلله  : " »خي

ْربَعينَي أَْلًفا«.   قَاَل: فََأْوَصى هَلُنه َعْبُد الرهمْحَني بيَكَذا، فَبييَع ِبَي
 َرَواُه اْلَبزَّاُر َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم يفي َسَفٍر َفَذَهَب ا - 14901 ّي َصلهى اَّلله ُّ َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َعْوٍف: »أَنهُه َكاَن َمَع النهِبي ُ َعَلْيهي   -لنهِبي َصلهى اَّلله
َاَجتيهي، فََأْدرََكُهْم َوقْ  -َوَسلهَم  ُّ حلي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُت الصهاَلةي، فـَتَـَقدهَمُهْم َعْبُد الرهمْحَني ْبُن َعْوٍف َفَجاَء النهِبي َفَصلهى َمَع    -َصلهى اَّلله

ُتْم ".  ُتْم َأْو َأْحَسنـْ  النهاسي َخْلَفُه رَْكَعًة، فـََلمها َسلهَم قَاَل: " َأَصبـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ظُُه، َأنه َرُسوَل اَّللهي َرَواُه َأمْحَُد َواْلبَـزهاُر، َوَلفْ  انـْتَـَهى إيلَْيهي َوُهَو ُيَصلّيي، فََأرَاَد َأْن يـََتَأخهَر فََأْوَمَأ إيلَْيهي َأْن   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َمَكاَنَك، َفَصلهى َرُسوُل اَّللهي   «. بيَصاَلةي َعْبدي الرهمْحَني  -َصلهى اَّلله
ِحيِح.  #  ]الداراني: إسناده البزار صحيح[َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

14908 -  .  َوَعْن ُعْرَوَة قَاَل: َشهيَد َبْدرًا ميْن َبني احْلَاريثي ْبني فيْهٍر: أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرهاحي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ه  - 14913 : »َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي ٍّ َأمينٌي َوَأمينُي َهذيهي اأْلُمهةي أَبُو ُعبَـْيَدَة   -َصلهى اَّلله قَاَل: ليُكلّي َنِبي
« " ْبُن اجْلَره   احي

 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 14915 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َخاليدي ْبني اْلَولييدي قَاَل: َسَي مينٌي، َوَأمينُي َهذيهي  يـَُقوُل: »ليُكلّي أُمهٍة أَ  -َصلهى اَّلله

 ." »  اأْلُمهةي أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرهاحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي اأْلَْنَصارييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14918 ُمهيتي أَبُو  -َصلهى اَّلله : " »َأْرَحُم أُمهيتي ِبي
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ُمهيتي ُعَمُر، َوَأْصَدُق أُمهيتي َحَياًء ُعْثَماُن، َوَأْقَضى أُمه  حْلاََللي َواحْلََرامي ُمَعاُذ ْبُن  َبْكٍر، َوَأْرَفُق أُمهيتي ألي يتي َعلييُّ ْبُن َأيبي طَاليٍب، َوَأْعَلُمَها ابي
َ ُعَومْييُر عيبَ َجَبٍل، جيَييُء يـَْوَم اْلقيَياَمةي َأَماَم اْلُعَلَماءي بيَرثـَْوٍة، َوَأقْـَرأُ أُمهيتي ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب، َوَأفْـَرُضَها زَ  :   -اَدًة " ْيُد ْبُن ًَثبيٍت، َوُأوِتي يـَْعني

ْرَداءي، ريْضَواُن اَّللهي َعَلْيهيْم َأمْجَعينَي«.  َأاَب الده
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

َنا َرُسوُل اَّللهي  - 14922 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َسْعدي ْبني َأيبي َسْرٍح قَاَل: »بـَيـْ يفي َعْشَرٍة ميْن َأْصَحابيهي:   -َصلهى اَّلله
َراَء، إيْذ حَتَرهَك ُبييْم فـََقاَل ال ُّ  أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَعلييٌّ َوالزَُّبرْيُ َوَغرْيُُهْم َعَلى َجَبلي حي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -نهِبي : " اْسُكْن  -َصلهى اَّلله

َراُء فَإينهُه لَْيَس َعَلْيَك إياله نَ  يٌق َأْو َشهييٌد«. حي دّي ٌّ َأْو صي  ِبي
 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

 َوَحدييُث ُعْثَماَن. قـُْلُت: َوَقْد تـََقدهَم َحدييُث اْبني ُعَمَر يفي َمَناقيبي َسعييدي ْبني زَْيٍد َوُهَو َأَصحُّ َشْيٍء عيْنديي 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14927 ، َوَسْلَماُن َسابيُق  -َصلهى اَّلله : " »السُّبهاُق َأْربـََعٌة: َأاَن َسابيُق اْلَعَربي

 ." »  فَاريَس، َوبياَلٌل َسابيُق احْلََبَشةي، َوُصَهْيُب َسابيُق الرُّومي
 ([ 3333]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجامع:    ُه اْلَبزَّاُر َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَوا #

، فـَقَ  - 14935 بـَْنةي مَحَْزَة ْبني َعْبدي اْلُمطهليبي اَل َجْعَفُر ْبُن َأيبي طَاليٍب: َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: »َخَرَج زَْيُد ْبُن َحاريثََة إيىَل َمكهَة، فـََقديَم ابي
َا اخْلَاَلُة أُمٌّ. فـََقاَل َعلييٌّ: َبْل َأاَن َأَحقُّ ُبيَ َأاَن آُخُذَها، وَ  َا، بيْنُت َعمّيي َوعيْنديي َخالَتـَُها، َوإيّنه ْنُكَما ; بيْنُت َعمّيي،  َأاَن َأَحقُّ ُبي ا مي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوعيْنديي بيْنُت َرُسولي اَّللهي  َا. َوَأانَ  -َصلهى اَّلله ُع َرُسوَل اَّللهي  َوهيَي َأَحقُّ ُبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َأْرَفُع َصْوِتي ُأَسْي َصلهى اَّلله
َا. قَالَ  - ْئُت ُبي َها َوَسافـَْرُت، َوجي َا، َخَرْجُت إيلَيـْ ُ َصلهى  -: َفَخَرَج َرُسوُل اَّللهي ُحجهيتي قـَْبَل َأْن خَيُْرَج. فـََقاَل زَْيٌد: َبْل َأاَن َأَحقُّ ُبي اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل: " َما َشْأنُُكْم؟ ". فََأَعاُدوا َعَلْيهي ميْثَل قـَْوهلييْم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َعَلْيهي َوَسلهَم  : " َسَأْقضيي  -َصلهى اَّلله
َنُكْم فَليي َهَذا َويفي َغرْييهي ". قـُْلُت: نـََزَل اْلُقْرآُن يفي رَْفعيَنا أَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْصَواتيَنا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي بـَيـْ ليَزْيٍد: " َأمها   -َصلهى اَّلله

يُت اَي َرُسوَل اَّللهي. " َوَأمها أَْنَت اَي َجْعَفُر فََأْشبَـْهَت َخْلقي    ي َوُخُلقيي، َوأَْنَت ميْن َشَجَرِتي أَْنَت َفَمْواَلَي َوَمْواَلَها ". قَاَل: َقْد َرضي
يُت اَي َرُسوَل اَّللهي. " َوَأمها أَْنَت اَي َعلييُّ َفَصفييّيي َوَأمييني ". قَ  َها ". قَاَل: َقْد َرضي نـْ يُت اَي َرُسوَل اَّللهي. " َوَأمها  الهيتي ُخليْقُت مي اَل: َرضي

َا اخْلَا َْعَفٍر َتُكوُن َمَع َخالَتيَها، َوإيّنه َا جلي  َلُة أُمٌّ ". قَاَل: َقْد َسلهْمَنا اَي َرُسوَل اَّللهي«.اجْلَارييَُة ; فََأْقضيي ُبي
ْختيَصاٍر.   قـُْلُت: َرَواُه أَبُو َداُوَد ابي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َرُسولي اَّللهي َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة: »َأنه رَُجاًل ميَن اأْلَْنَصاري َعميَي، فـَبَـَعَث إيىَل  - 14946 اْخُطْط يلي يفي   -َصلهى اَّلله

َُصلّيَي فييهي، َفَجاَء َرُسوُل اَّللهي  ًدا ألي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َداريي َمْسجي َوَقدي اْجَتَمَع إيلَْيهي قـَْوُمُه، فـَتَـغَيهَب رَُجٌل، فـََقاَل َرُسوُل   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصله  -اَّللهي  ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي -ى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -: " َما فـََعَل ُفاَلٌن؟ ". َفذََكَرُه بـَْعُض اْلَقْومي : "  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -أَلَْيَس َقْد َشهيَد َبْدرًا؟ ". قَاُلوا: نـََعْم، َوَلكينهُه َكَذا وََكَذا. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  : " فـََلَعله اَّللهَ اطهَلَع إيىَل  -َصلهى اَّلله
ُتْم ; فـََقْد َغَفْرُت َلُكْم«.  ئـْ  َأْهلي َبْدٍر، فـََقاَل: اْعَمُلوا َما شي

ْختيَصاٍر َكثيرٍي.  َرَواهُ قـُْلُت:   أَبُو َداُوَد، َواْبُن َماَجْه ابي
 ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحيح[  ، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسطِ  #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َأيبي َأْوىَف قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14947 : " »إييّني أَلَْرُجو َأْن اَل َيْدُخَل النهاَر  -َصلهى اَّلله
 َأَحٌد َجاَز اْلَعَقَبَة« ". 

ِحيِح، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه.رَ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14949 َت الشهَجَرةي، إياله : " »لََيْدُخَلنه اجْلَنهَة َمْن اَبَيَع حتَْ -َصلهى اَّلله

َب اجْلََملي اأْلَمْحَري« ".   َصاحي
ِحيِح َغْيَر ِخَداِش ْبِن َعيَّاٍش، َوُهَو ِثَقٌة. #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 14950 " »إييّني أَلَْرُجَو َأْن اَل َيْدُخَل النهاَر َمْن َشهيَد  : -َصلهى اَّلله
 َبْدرًا، إيْن َشاَء اَّللهُ« ". 

ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ري َمَناقي  رييَن َواأْلَْنَصاري يفي َأَواخي ُهْم  -بي الصهَحابَةي قـُْلُت: َوَيَِْتي اَبٌب يفي َفْضلي اْلُمَهاجي ُ َعنـْ َي اَّلله  . -َرضي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َأيبي َأْوىَف، َوقييَل َلُه: َهْل رَأَْيَت إيبـَْراهييَم اْبَن َرُسولي اَّللهي  - 14955 ؟ فـََقاَل: نـََعْم، َماَت  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوُهَو َصغيرٌي َأْشَبُه النهاسي بيهي   . -َصلهى اَّلله

يحي َغرْيُ ذيْكري الشهَبهي.   قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِحيِح، َغْيَر ُعَبْيِد ْبِن ُجَنا # ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: له إسناد صحيح[  ٍد اْلَحَلِبيِ 

ّي  - 14971 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: »َجاَءْت فَاطيَمُة بيْنُت النهِبي ُ َعَلْيهي   -إيىَل َرُسولي اَّللهي   -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله
ه  -َوَسلهَم  َا النهِبي نٌي، َحَّته أََتْت ُبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُمتَـَورّيَكًة احْلََسَن َواحْلَُسنْيَ، يفي َيديَها بـُْرَمٌة ليْلَحَسني فييَها َسخي فـََلمها    -َصلهى اَّلله

، َفَدعَ  َها ُقدهاَمُه قَاَل هَلَا: " أَْيَن أَبُو َحَسٍن؟ ". قَاَلْت: يفي اْلبَـْيتي ُّ  َوَضَعتـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اُه، َفَجَلَس النهِبي َوَعلييٌّ   -َصلهى اَّلله
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوفَاطيَمُة، َواحلََْسُن َواحْلَُسنْيُ َيَُْكُلوَن. قَاَلْت أُمُّ َسَلَمَة: َوَما َساَمني النهِبي  َوَما َأَكَل طََعاًما َقطُّ إياله َوَأانَ  -َصلهى اَّلله

: َدَعايني إيلَْيهي  -عيْنَدُه إياله َساَمنييهي قـَْبَل َذليَك اْليَـْومي  فـََلمها فـَرََغ، اْلَتفه َعَلْيهيْم بيثـَْوبيهي، مثُه قَاَل: " اللهُهمه َعادي َمْن   -تـَْعني َساَمني
 َعاَداُهْم، َوَوالي َمْن َوااَلُهْم«.

 ]الداراني: إسناده حسن[  يِ ٌد.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه جَ  #
ّي  - 14988 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعلييٍّ أَنهُه َدَخَل َعَلى النهِبي َها ُهَو َوَعلييٌّ،   -َصلهى اَّلله َوَقْد َبَسَط َِشَْلًة، َفَجَلَس َعَليـْ

ه   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوفَاطيَمُة، َواحلََْسُن، َواحْلَُسنْيُ، مثُه َأَخَذ النهِبي ُهْم   -َصلهى اَّلله مبيََجاميعيهي فـََعَقَد َعَلْيهيْم، مثُه قَاَل: " اللهُهمه اْرَض َعنـْ
هُ   ْم رَاٍض«. َكَما َأاَن َعنـْ

ِحيِح َغْيَر ُعَبْيِد ْبِن ُطَفْيٍل، َوُهَو ِثَقٌة، ُكْنَيتُ  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  ُه: َأُبو ِسيَداَن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
نَي  - 15010 يَلَة، َأنه احلََْسَن ْبَن َعلييٍّ حي لنهاسي إيْذ َوَثَب إيلَْيهي رَُجٌل،  َوَعْن َأيبي مجَي َنا ُهَو ُيَصلّيي ابي قُتيَل َعلييٌّ اْسُتْخليَف، فـَبَـيـْ

ْنرَبي، فـََقاَل: اَي َأْهلَ  َها َأْشُهًرا، مثُه قَاَم َفَخَطَب َعَلى اْلمي نـْ ، اتـهُقوا اَّللهَ فييَنا ; َفطََعَنُه ِبييْنَجٍر يفي َوريكيهي، فـََتَمرهَض مي فَإيانه أَُمَراؤُُكْم   اْلعيَراقي
 ُ يَفانُُكْم، َوََنُْن َأْهُل اْلبَـْيتي الهذييَن قَاَل اَّلله ُ ليُيْذهيَب َعْنُكُم الرّيْجَس َأْهَل اْلبَـْيتي َويَُطهّيرَُكْم -َعزه َوَجله  -َوضي َا يُرييُد اَّلله : }إيّنه

دي إياله اَبكيًيا. [. َفَما زَاَل 33َتْطهيريًا{ ]األحزاب:   يـَْوَمئيٍذ يـََتَكلهُم َحَّته َما تـََرى يفي اْلَمْسجي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ثـَْواَبَن َمْوىَل َرُسولي اَّللهي  - 15018 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: »َأنه َرُسوَل اَّللهي -َصلهى اَّلله َْهليهي،   -َصلهى اَّلله َدَعا ألي
؟ قَاَل: " نـََعْم، َما مَلْ تـَُقْم َعَلى اَببي ُسدهٍة، َأْو َتَْتي َأميريًا   َفذََكَر َعلييًّا َوفَاطيَمَة َوَغرْيمَُهَا، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَن ميْن َأْهلي اْلبَـْيتي

 َتْسأَلُُه« ". 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

15019 - ! : َأاَل ُُتَنّيُئويني نَي تـََزوهَج بيْنَت َعلييٍّ َع ُعَمَر ْبَن اخْلَطهابي يـَُقوُل ليلنهاسي حي ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َوَعْن َجابيٍر أَنهُه »َسَي   - َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  «.  -َصلهى اَّلله َقطيُع يـَْوَم اْلقيَياَمةي ُكلُّ َسَبٍب َوَنَسٍب إياله َسَبِبي َوَنَسِبي  يـَُقوُل: " يـَنـْ

ِحيِح، َغْيَر اْلَحَسِن بْ  #  ]الداراني: حديث صحيح[  ِن َسْهٍل َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 15020 َقطيٌع يـَْوَم اْلقيَياَمةي، إياله   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »ُكلُّ َسَبٍب َوَنَسٍب ُمنـْ

 ." »  َسَبِبي َوَنَسِبي
 ]الداراني: إسناده حسن[  ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15027 َْهليي ميْن بـَْعديي ". -َصلهى اَّلله  : »َخرْيُُكْم َخرْيُُكْم ألي
َثَمَة: النهاُس يـَُقوُلوَن: "  َْهليي«.قَاَل أَبُو َخيـْ َْهليهي ". َوقَاَل َهَذا: " ألي  ألي

 َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ّي  - 15030 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب قَاَل: َخطَْبُت إيىَل النهِبي نَـَتُه فَاطيَمَة، قَاَل: فـََباَع َعلييٌّ  -َصلهى اَّلله  -ابـْ

َي  ُ َعْنُه َرضي ُّ   -اَّلله اَئٍة َوَثَانينَي ديْرمَهًا، َوَأَمَر النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ديْرًعا َلُه، َوبـَْعَض َما اَبَع ميْن َمَتاعيهي، فـَبَـَلَغ َأْربـََعمي َأْن   -َصلهى اَّلله
، َوَمجه يفي َجرهةٍ  ، َوثـُلُثًا يفي الثّيَيابي ُلوا بيهي. قَاَل: َوَأَمَرَها َأْن اَل َتْسبيَقُه بيريَضاعي  جَيَْعَل ثـُُلثـَْيهي يفي الطّييبي  ميْن َماٍء، فََأَمَرُهْم َأْن يـَْغَتسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَلديَها. قَاَل: َفَسبَـَقْتُه بيريَضاعي احْلَُسنْيي، َوَأمها احْلََسُن فَإينهُه  ًئا اَل َنْدري  -َصلهى اَّلله ي َما ُهَو، َفَكاَن َوَضَع يفي فييهي َشيـْ
 َأْعَلَم الرهُجَلنْيي«. 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: َأْشَبُه النهاسي بيَرُسولي اَّللهي   - 15038 هي إيىَل  -َصلهى اَّلله  ََنْريهي: احلََْسُن. َما َبنْيَ رَْأسي

ٌد. # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه   - 15042 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسعييدي ْبني زَْيدي ْبني نـَُفْيٍل: »َأنه النهِبي بُّهُ  -َصلهى اَّلله  ; اْحَتَضَن َحَسًنا، َوقَاَل: " اللهُهمه إييّني ُأحي
بهُه«.   فََأحي

ِحيِح َغْيَر َيِزيَد ْبِن ُيَحنََّس، َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي وَ  -َوَعني اْلرَبَاءي ْبني َعازيٍب قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15043 بُُّه ;   -َسلهَم َصلهى اَّلله : " اللهُهمه إييّني ُأحي ليْلَحَسني ْبني َعلييٍّ

به َمْن حيُيبُُّه«.  بهُه، َوَأحي  فََأحي
به َمْن حيُيبُُّه.  يحي َغرْيَ قـَْوليهي: َوَأحي  قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

ِحيحِ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر، َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ
دي الرهُسولي  - 15044 ْلَمدييَنةي يفي َمْسجي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -َوَعْن رََجاءي ْبني رَبييَعَة قَاَل: »ُكْنُت َجاليًسا ابي يفي َحْلَقٍة فييَها  -لهى اَّلله

َعْبُد اَّللهي ْبُن َعْمٍرو، مثُه اتـهبَـَعُه، فـََقاَل:  أَبُو َسعييٍد، َوَعْبُد اَّللهي ْبُن َعْمٍرو، َفَمره احلََْسُن ْبُن َعلييٍّ َفَسلهَم، فـََرده َعَلْيهي اْلَقْوُم، َوَسَكَت 
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فّينَي. فـََقاَل أَبُو   َوَرمْحَُة اَّللهي، مثُه قَاَل: َهَذا َأَحبُّ َأْهلي اأْلَْرضي إيىَل َأْهلي السهَماءي، َواَّللهي َما َكلهْمُتُه ُمْنُذ لَ َوَعَلْيَك السهاَلمُ  َيالي صي
يٍد، فَاْسَتْأَذَن فََأذيَن َلُه، مثُه اْسَتْأَذَن ليَعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو َسعييٍد: َأاَل تـَْنطَليُق إيلَْيهي فـَتَـْعَتذيَر إيلَْيهي؟ قَاَل: نـََعْم، فـََقاَم َفَدَخَل أَبُو َسعي 

تَـَنا بيهي َحْيُث َمره احلََْسُن، لهذيي َحدهثـْ ثـَْنا ابي ُثُكْم: إينهُه أَ  َفَدَخَل، فـََقاَل أَبُو َسعييٍد ليَعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو: َحدّي َحبُّ  فـََقاَل: نـََعْم، َأاَن ُأَحدّي
َأْهلي السهَماءي َفليَم قَاتـَْلتَـَنا، َأْو  َأْهلي اأْلَْرضي إيىَل َأْهلي السهَماءي، قَاَل: فـََقاَل َلُه احلََْسُن: إيْذ َعليْمَت َأيّني َأَحبُّ َأْهلي اأْلَْرضي إيىَل 

فّينَي؟! قَاَل: َأَما إييّني َواَّللهي َما َكثـهْرُت َسَواًدا، َواَل َضَرْبُت َمَعُهْم بيَسْيٍف، َوَلكينّي َحَضْرُت َمَع َأيبي َأْو َكليَمٍة ََنْويَها.   َكثـهْرَت يـَْوَم صي
َيةي اَّللهي؟ قَاَل: بـََلى. َوَلكينّي ُكْنُت َأْسُرُد الصهوْ  ى  َصله  -َم َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي قَاَل: َأَما َعليْمَت أَنهُه اَل طَاَعَة ليَمْخُلوٍق يفي َمْعصي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَشَكايني َأيبي إيىَل َرُسولي اَّللهي  -اَّلله فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه َعْبَد اَّللهي ْبَن َعْمٍرو َيُصوُم   -َصلهى اَّلله
: " اَي َعْبَد اَّللهي، َأطيْع  النـهَهاَر، َويـَُقوُم اللهْيَل. قَاَل: " ُصْم َوَأْفطيْر، َوَصلّي َوََنْ ;  فَإييّني َأاَن ُأَصلّيي َوَأاَنُم، َوَأُصوُم َوأُْفطيُر ". قَاَل يلي

فّينَي َوَخَرْجُت َمَعُه«.  َأاَبَك ". َفَخَرَج يـَْوَم صي
ِحيِح َغْيَر َهاِشِم ْبِن اْلَبِريِد، َوُهَو ِثَقٌة. #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 قـُْلُت: َوََتِْتي َلُه َطرييٌق يفي َفْضلي احْلَُسنْيي أَْيًضا. 
ُهَما    -َعني اْلَمْقرُبييّي قَاَل: »ُكنها َمَع َأيبي ُهَريـَْرَة َفَجاَء احْلََسُن ْبُن َعلييٍّ  - 15049 ُ َعنـْ َي اَّلله َفَسلهَم، فـََرده َعَلْيهي اْلَقْوُم   -َرضي

َقُه فـََقاَل: َوعَ  َلْيَك اَي َسيّيديي، َفقييَل َلُه: تـَُقوُل اَي َوَمَضى، َوَمَعَنا أَبُو ُهَريـَْرَة اَل يـَْعَلُم، َفقييَل َلُه: َهَذا َحَسُن ْبُن َعلييٍّ ُيَسلّيُم، فـََلحي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َسيّيديي؟ فـََقاَل: َأْشَهُد َأنه َرُسوَل اَّللهي   قَاَل: " إينهُه َسيّيٌد«.  -َصلهى اَّلله

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
قَاَل: وََكاَن ُيْشبيُهُه. َأْو   -يـَْعني احْلََسَن  -َوَعني احلََْسني قَاَل: َوَأظُنُُّه َعْن أََنٍس رَفـََعُه قَاَل: " »اْبني َهَذا َسيّيٌد ".   - 15051
 ََنَْو َهَذا«. 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، والحديث صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 15066 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -: »َأنه النهِبي قَاَل ليْلَحَسني َواحْلَُسنْيي: " اللهُهمه إييّني   -َصلهى اَّلله

 ." » بـهُهَما، َوَمْن َأَحبـهُهَما فـََقْد َأَحبهني بـُُّهَما فََأحي  ُأحي
ٌد.  #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َجيِ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15068 بـُُّهَما   -َصلهى اَّلله ليْلَحَسني َواحْلَُسنْيي: " اللهُهمه إييّني ُأحي
بـهُهَما« ".   فََأحي

 ]الداراني: إسناده حسن[  ُه َحَسٌن.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَنادُ  #
َيبي ُهَريـْرَ  - 15071 هي الهذيي َماَت فييهي، فـََقاَل َمْرَواُن ألي َة: َما َوَجْدُت َعَلْيَك يفي  »َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة أَْيًضا: َأنه َمْرَواَن َأَتُه يفي َمَرضي

َنا إياله يفي ُحبّيَك احلََْسَن وَ    -احْلَُسنْيَ، قَاَل: فـََتَحفهَز أَبُو ُهَريـَْرَة َفَجَلَس، فـََقاَل: َأْشَهُد خَلََرْجَنا َمَع َرُسولي اَّللهي َشْيٍء ُمْنُذ اْصَطَحبـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َع َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله ، َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َحَّته إيَذا ُكنها بيبَـْعضي الطهرييقي َسَن َواحْلَُسنْيَ َومُهَا  احلَْ  -َصلهى اَّلله

ْعُتُه يـَُقوُل: " َما َشْأُن اْبَنه؟ ".  ، َومَهَا َمَع أُمّيهيَما، فََأْسرََع السهرْيَ َحَّته َأَتمُهَا، َفَسمي فـََقاَلْت: اْلَعَطُش، قَاَل: فََأْخَلَف َرُسوُل  يـَْبكيَياني
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  َتغيي فييَها َماًء، وََكاَن اْلَماُء يـَْوَمئيٍذ َأْغَدارًا، َوالنهاُس يُرييُدوَن اْلَماَء، فـََناَدى: " َهْل َأَحٌد إيىَل َشنه   -َصلهى اَّلله ٍة يـَبـْ

َتغيي اْلَماَء يفي َشنهٍة، فـََلمْ  ْنُكْم َمَعُه َماٌء؟ ". فـََلْم يـُْبقي َأَحٌد إياله َأْخَلَف بيَيديهي إيىَل َكاَلميهي يـَبـْ ُهْم َقْطَرًة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  جيَي مي نـْ ْد َأَحٌد مي
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - نَي اَنَولَْتهُ -َصلهى اَّلله َها حي ُه ميْن حَتْتي اخلْيْدري، فـََرأَْيُت بـََياَض ذيرَاَعيـْ ، فََأَخَذُه،  : " اَنويلييني َأَحَدمُهَا ". فـََناَولَْتُه إيايه
َكَن، فـََلْم َأَْسَْع َلُه بَُكاًء، َواْْلَخُر يـَْبكيي  َفَضمهُه إيىَل َصْدريهي َوُهَو َيْضُغو َما َيْسُكُت، فََأْدَلَع ليَسانَُه، َفَجَعَل مَيُصُُّه َحَّته َهَدَأ َأْو سَ 

ُه، فـََفَعَل بيهي َكَذليَك، َفَسَكَتا فـَلَ  ريُوا َكَما ُهَو َما َيْسُكُت، مثُه قَاَل: " اَنويلييني اْْلَخَر ". فـََناَولَْتُه إيايه ْم َأَْسَْع هَلَُما َصْوًت، مثُه قَاَل: " سي
بُّ َهَذْيني َوَقْد رَأَْيُت َهذَ  ". َفَصَدْعَنا ميَييًنا  ، فََأاَن اَل ُأحي َااًل َعني الظهَعائيني، َحَّته َلقييَناُه َعَلى قَاريَعةي الطهرييقي ا ميْن َرُسولي اَّللهي َصلهى َوِشي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«؟.   اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسولي اَّللهي  -يـَْعني اْبَن َأيبي َوقهاٍص  -»َوَعْن َسْعٍد  - 15074 َواحلََْسُن   -َصلهى اَّلله
بـُُّهَما َومُهَا َرحْيَانـََتاَي« ". َواحْلَُسنْيُ يـَْلَعَباني َعَلى َبْطنيهي، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأحتُيبـُُّهَما؟ فـََقاَل: " َوَما    يلي اَل ُأحي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده رجاله رجال الصحيح لكن الحديث ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  اتيقييقَاَل: »رَأَْيُت احلََْسَن َواحْلَُسنْيَ َعَلى عَ  -يـَْعني اْبَن اخْلَطهابي  -َوَعْن ُعَمَر  - 15078 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -النهِبي   -َصلهى اَّلله

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـَُقْلُت: نيْعَم اْلَفَرُس حَتَْتُكَما. فـََقاَل النهِبي  : " َونيْعَم اْلَفاريَساني مُهَا« ". -َصلهى اَّلله
ِحيِح، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناٍد َضِعيٍف. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِفي اْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْلرَبَاءي ْبني َعازيٍب قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 15080 َأْو   -َجاَء احلََْسُن َواحْلَُسنْيُ ُيَصلّيي، فَ  -َصلهى اَّلله
 يهُة َمطييـهُتُكَما« ". فـَرَكيَب َعَلى َظْهريهي، َفَكاَن إيَذا رََفَع رَْأَسُه قَاَل بيَيديهي فَأَْمَسَكُه َأْو َأْمَسَكُهَما، قَاَل: " نيْعَم اْلَمطي  -َأَحُدمُهَا 

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -َن َعازيٍب يـَْعني ابْ  -َوَعني اْلرَبَاءي  - 15093 : »احلََْسُن َواحْلَُسنْيُ َسيّيَدا  -َصلهى اَّلله

 َشَبابي َأْهلي اجْلَنهةي«. 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 15100 إيَذا َأَتُه رَُجٌل يـَُقوُل: َعَليه رَقـََبٌة ميْن   -َصلهى اَّلله
ََسٍن َوُحَسنْيٍ« ".   َوَلدي إيَْسَاعييَل، يـَُقوُل: " َعَلْيَك حبي

، َوِرَجاُلهُ  #   ِثَقاٌت. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْبَه َجَسدي َرُسولي اَّللهي   - 15103 ُ َعَلْيهي   -َوَعْن حُمَمهدي ْبني الضهحهاكي ْبني ُعْثَماَن احلْيَزامييّي قَاَل: َكاَن َجَسُد احْلَُسنْيي شي َصلهى اَّلله

 . -َوَسلهَم 
َمْت َأَحادِ  # ، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َوَقْد َتَقدَّ  ]الداراني: إسناده جيد إلى محمد بن الضحاك[  يُث َنْحَو َهَذا.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  - 15108 َذيي احْلَُسنْيي، َوقـَبهَل زَبييبَـَتُه«.  -َصلهى اَّلله  فـَرهَج َما َبنْيَ َفخي
، وَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 15116 َجاليًسا َذاَت يـَْوٍم يفي بـَْييتي قَاَل: " اَل َيْدُخُل   -َصلهى اَّلله
يَج َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعَليه َأَحٌد ". فَانـَْتَظْرُت َفَدَخَل احْلَُسنْيُ، َفَسميْعُت َنشي يـَْبكيي، فَاطهَلْعُت فَإيَذا ُحَسنْيٌ    -َصلهى اَّلله

 ُّ ْجريهي َوالنهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى  -يفي حي رْبييَل   -اَّلله نَي َدَخَل، فـََقاَل: " إينه جي مَيَْسُح َجبييَنُه َوُهَو يـَْبكيي، فـَُقْلُت: َواَّللهي َما َعليْمُت حي
نـَْيا فـَنَـَعْم. قَ   -َعَلْيهي السهاَلُم  - ، فـََقاَل: َأحتُيبُُّه؟ قـُْلُت: َأمها يفي الدُّ ْرٍض يـَُقاُل هَلَا: َكاَن َمَعَنا يفي اْلبَـْيتي اَل: إينه أُمهَتَك َستَـْقُتَل َهَذا ِبَي
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ه  رْبييُل ميْن تـُْربَتيَها ". فََأرَاَها النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َكْرَباَلُء، فـَتَـَناَوَل جي نَي قُتيَل قَاَل: َما اْسُم َهذيهي   -َصلهى اَّلله َُسنْيٍ حي يُط حبي فـََلمها ُأحي
؟ قَا ُ َوَرُسولُُه ; َكْرٌب َوَباَلٌء«.اأْلَْرضي  ُلوا: َكْرَباَلُء، فـََقاَل: َصَدَق اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة: َصَدَق َرُسوُل اَّللهي  - 15117  ; َأْرُض َكْرٍب َوَباَلٍء. -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِثَقاٌت. #
 

[، َأرَاَد َأْن يـَلْ  - 15130 ّي قَاَل: »َلمها َأرَاَد احْلَُسنْيُ ْبُن َعلييٍّ َأْن خَيُْرَج إيىَل َأْرضي ]اْلعيَراقي ُه، َقى اْبَن ُعَمَر َفَسَأَل َعنْ َوَعني الشهْعِبي
َعُه، فـََقاَل َلُه: إييّني أُرييُد اْلعيَراَق، فـََقاَل: اَل تـَْفَعلْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ; فَإينه َرُسوَل اَّللهي َفقييَل َلُه: إينهُه يفي َأْرٍض َلُه، فََأَتُه لييـَُودّي َصلهى اَّلله

ُْت َبنْيَ َأْن َأُكوَن َمليًكا  - : تـََواَضْع، فَاْخرَتُْت َأْن َأُكوَن نَبييًّا َعْبًدا ". قَاَل: " ُخريّي  نَبييًّا َأْو نَبييًّا َعْبًدا، َفقييَل يلي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوإينهَك َبْضَعٌة ميْن َرُسولي اَّللهي   ْن َمْقُتوٍل«. َفاَل َْنُْرُج. قَاَل: فََأََب، فـََودهَعُه َوقَاَل: َأَستَـْوديُعَك اَّللهَ مي   -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15190 اجْلَنهةي بـَْعَد َمْرمَيَ بيْنتي  : " »َسيّيَداُت نيَساءي َأْهلي -َصلهى اَّلله

ٍم اْمَرَأُة فيْرَعْوَن« ". َيُة بيْنُت ُمَزاحي  عيْمَراَن: فَاطيَمُة، َوَخديجَيُة، مثُه آسي
ِحيِح.َجالُ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ِبَنْحِوِه، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " َوآِسَيُة ". َوِرَجاُل اْلَكِبيِر رِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[   الصَّ

نَـُهَما َشْيٌء؟ فـََقالَ  - 15193 ْت: اَي َرُسوَل اَّللهي،  َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َما رَأَْيُت َأْفَضَل ميْن فَاطيَمَة َغرْيَ أَبييَها. قَاَلْت: وََكاَن بـَيـْ
َا اَل َتْكذيُب«.   َسْلَها فَإينه

ا َقطُّ َأْصَدُق ِمْن َفاِطَمَة. َوِرَجاُلُهَماَرَواُه الطََّبَراِنيُّ  # ِحيِح. ِفي اْْلَْوَسِط، َوَأُبو َيْعَلى، ِإَلَّ َأنََّها َقاَلْت: َما َرَأْيُت َأَحدا ]الداراني: إسناده   ِرَجاُل الصَّ
 ضعيف[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َدَخَل َرُسوُل اَّللهي  - 15195 ، فـََلمها   -َصلهى اَّلله َعَلى َعلييٍّ َوفَاطيَمَة َومُهَا َيْضَحَكاني
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -رََأاَي النهِبي ُّ   -َصلهى اَّلله ُتَما َتْضَحَكاني فـََلمها -َعَلْيهي َوَسلهَم   َصلهى اَّللهُ  -َسَكَتا، فـََقاَل هَلَُما النهِبي : " َما َلَكَما، ُكنـْ

يبي أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللهي. قَاَل َهَذا: َأاَن َأَحبُّ  ُ َعَلْيهي   - إيىَل َرُسولي اَّللهي رَأَيـُْتَمايني َسَكتَُّما؟ ". فـََباَدَرْت فَاطيَمُة، فـََقاَلْت: ِبَي َصلهى اَّلله
، فـَُقْلُت: َبْل َأاَن َأَحبُّ إيىَل َرُسولي اَّللهي  -َوَسلهَم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ميْنكي ُ َعَلْيهي   -ميْنَك، فـَتَـَبسهَم َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله
« " -َوَسلهَم   . َوقَاَل: " اَي بـُنَـيهُة، َلكي ريقهُة اْلَوَلدي، َوَعلييٌّ َأعيزُّ َعَليه ميْنكي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15198 َها   -ليَفاطيَمَة  -َصلهى اَّلله ُ َعنـْ َي اَّلله : " إينه اَّللهَ َغرْيُ -َرضي

«.ُمَعذّيبيكي َواَل   َوَلديكي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ([ 457]اْللباني: ضعيف )السلسلة الضعيفة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 15204 َها   -: " »]ليَفاطيَمَة -َصلهى اَّلله ُ َعنـْ َي اَّلله  [ إينه اَّللهَ يـَْغَضبُ -َرضي
 ." » ، َويـَْرَضى ليريَضاكي  ليَغَضبيكي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َبٍس أَْيًضا  - 15207 ُ َعْنُه  -وََكاَن َقْد َأَكَل الدهَم يفي اجْلَاهيلييهةي، َوَشهيَد َمَع َعلييٍّ   -َوَعْن ُحْجري ْبني َعنـْ َي اَّلله اجْلََمَل   -َرضي
فّينَي  ُهَما   -فـََقاَل: »َخَطَب أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر  -َوصي ُ َعنـْ َي اَّلله َها   -فَاطيَمَة  -َرضي ُ َعنـْ َي اَّلله ُّ   -َرضي ُ َعَلْيهي   -فـََقاَل النهِبي َصلهى اَّلله
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 : " هيَي َلَك اَي َعلييُّ« ".-َوَسلهَم 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ه ضعيف[ ]الداراني: إسناد  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد، َعْن َرُسولي اَّللهي  - 15208 قَاَل: " »إينه اَّللهَ َأَمَريني َأْن ُأَزوّيَج فَاطيَمَة ميْن  -َصلهى اَّلله
 ." »  َعلييٍّ

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ([ 1845]اْللباني: موضوع )السلسلة الضعيفة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
تيهي إياله رَْماًل َمْبُسوطًا،  »َوَعْن َأَْسَاَء بيْنتي ُعَمْيٍس قَاَلْت: َلمها ُأْهديَيْت فَاطيَمُة إيىَل َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب، مَلْ جنَيْد يفي بـَيْ  - 15216

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ويَساَدًة َحْشُوَها لييٌف، َوَجرهًة، وَُكوزًا، فََأْرَسَل َرُسوُل اَّللهي وَ  [ " اَل حُتْديَثنه َحَدًًث -َصلهى اَّلله َأْو قَاَل:   -: ]إيىَل َعلييٍّ
ُّ  -اَل تـَْقَرَبنه َأْهَلَك  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َحَّته آتيَيَك ". َفَجاَء النهِبي ي؟ ". فـََقاَلْت أُمُّ َأمْيََن   -َصلهى اَّلله َوهيَي أُمُّ   -فـََقاَل: " َأمثَه َأخي

ًَة  يهًة، وََكاَنتي اْمَرَأًة َصاحلي ُّ : اَي َرُسوَل اَّللهي، َهَذا َأُخو -ُأَساَمَة ْبني زَْيٍد، وََكاَنْت َحَبشي ُ   -َك َوَزوهْجَتُه ابـْنَـَتَك؟ وََكاَن النهِبي َصلهى اَّلله
هي. قَاَل: " إينه َذليَك َيُكوُن اَي أُمه َأمْيََن ". -َعَلْيهي َوَسلهَم   آَخى َبنْيَ َأْصَحابيهي، َوآَخى َبنْيَ َعلييٍّ َونـَْفسي

  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسله  -قَاَلْت: َفَدَعا النهِبي ُ َأْن يـَُقوَل، مثُه َمَسَح َصْدَر َعلييٍّ َوَوْجَهُه، مثُه   -َم َصلهى اَّلله إبيياَنٍء فييهي َماٌء، مثُه قَاَل َما َشاَء اَّلله
َها ميْن َذليَك، َوقَاَل هَلَا َما  يـَُقوَل، مثُه قَاَل هَلَا: " َأَما    َأنْ َشاَء اَّللهُ  َدَعا فَاطيَمَة، فـََقاَمْت إيلَْيهي تـَْعثـُُر يفي ميْرطيَها ميَن احْلََياءي، فـََنَضَح َعَليـْ

رْتي  فـََقاَل: " َمْن َهَذا؟ ".   -َأْو ميْن َورَاءي اْلَبابي  -إييّني مَلْ آُلكي َأْن أََنَكْحَتكي َأَحبه َأْهليي إييَله ". مثُه رََأى َسَواًدا ميْن َورَاءي السّي
ْئُت َكَراَمًة ليَرُسولي اَّللهي قَاَلْت: َأَْسَاُء، قَاَل: " َأَْسَاُء بيْنُت عُ  ُ َعَلْيهي   -َمْيٍس؟ ". قَاَلْت: نـََعْم اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: " جي َصلهى اَّلله

َا اَل بُده هَلَا ميني اْمَرَأٍة َتُكوُن َقرييًبا -َوَسلهَم  َلَة يـُْبََن ُبي َها، إيْن َعَرَضْت هَلَا َحاَجٌة  مي  ]َمَع ابـَْنتيهي[؟ ". قَاَلْت: نـََعْم، إينه اْلَفَتاَة لَيـْ نـْ
: " ُدوَنكَ  َها. قَاَلْت: َفَدَعا يلي بيُدَعاٍء إينهُه أَلَْوَثُق َعَمليي عيْنديي. مثُه قَاَل ليَعلييٍّ ، َفَما زَاَل َأْفَضْت َذليَك إيلَيـْ  َأْهَلَك ". مثُه َخَرَج فـََوىله

 َيْدُعو هَلَُما َحَّته تـََواَرى يفي ُحَجريهي«. 
َها   -َويفي ريَوايٍَة: »َعْن َأَْسَاَء بيْنتي ُعَمْيٍس أَْيًضا قَاَلْت: ُكْنُت يفي زيفَافي فَاطيَمَة  - 15217 ُ َعنـْ َي اَّلله  -بيْنتي َرُسولي اَّللهي  -َرضي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُّ    -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََلمها َأْصَبَحْت َجاَء النهِبي َفَضَرَب اْلَباَب، فـََقاَمْت إيلَْيهي أُمُّ َأمْيََن فـََفَتَحْت َلُه  -َصلهى اَّلله
ي ". فـََقاَلْت: َأُخوَك ُهَو   -نييهٌة[]َأْي َكليَمٌة مَيَا-اْلَباَب، فـََقاَل هَلَا: " اَي أُمه َأمْيََن، اْدعيي يلي َأخي

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوتـُْنكيُحُه ابـْنَـَتَك؟ قَاَل: " اَي أُمه َأمْيََن، اْدعيي يلي ". َفَسميَع النّيَساُء َصْوَت النهِبي فـََتَحْشَحْشَن،    -َصلهى اَّلله
َيٍة، مثُه َجاَء َعلييٌّ   ُ َعْنُه  -َفَجَلَس يفي اَنحي َي اَّلله  َنَضَح َعَلْيهي ميَن اْلَماءي، مثُه قَاَل: " اْدُعوا يلي فَاطيَمَة ". َفَجاَءْت َفَدَعا َلُه، مثُه  -َرضي

زيَقٌة ميَن احْلََياءي، فـََقاَل: " اْسُكيتي ; فـََقَد أََنَكْحُتكي َأَحبه َأْهلي بـَْييتي إييَله« ".   َفذََكَر ََنَْوُه. َوهيَي َعريَقٌة، َأْو حي
ِحيِح.َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَرا # َواَيِة اْْلُوَلى ِرَجاُل الصَّ ، َوِرَجاُل الرِ   ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث منكر[  ِنيُّ

َها  -َعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاٍق قَاَل: تـُُوفّيَيْت فَاطيَمُة  - 15222 ُ َعنـْ َي اَّلله َوهيَي بيْنُت َثَاٍن َوعيْشرييَن، وََكاَن َمْوليُدَها َوقـَُرْيٌش  -َرضي
ّي   َعثي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -تـَْبني اْلَكْعَبَة قـَْبَل َمبـْ ُّ  -َصلهى اَّلله تهةي َأْشُهٍر، َوَأقَاَم النهِبي نينَي َوسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بيَسْبعي سي   -َصلهى اَّلله

َكهةَ  تهَة َأْشُهٍر، َوتـُوُ مبي َعثيهي، مثُه َهاَجَر فََأقَاَم َعْشًرا، مثُه َعاَشْت فَاطيَمُة بـَْعَدُه سي نينَي بـَْعَد َمبـْ فّيَيْت َسَنَة إيْحَدى َعْشَرَة ]ميَن   َعْشَر سي
 اهلْيْجَرةي[. 

، َوِرَجاُلُه ِإَلى اْبِن ِإْسَحاَق ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح إلى ابن اسحاق[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ٍد: َكاَنْت فَاطيَمُة َأْصَغَر َوَلدي َرُسولي اَّللهي  - 15224 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْبني ُجَرْيٍج قَاَل: قَاَل يلي َغرْيُ َواحي   -َصلهى اَّلله
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 رُقـَيهَة َأْصَغَر ميْن فَاطيَمَة. َوَأَحبـهُهنه إيلَْيهي. َوزََعَم الزَُّبرْيُ ْبُن َبكهاٍر َأنه 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِإَلى اْبِن ُجَرْيٍج ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح إلى ابن جريج[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ٍد: َكاَنْت زَيـَْنُب بيْنُت َرُسولي اَّللهي  - 15229 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -َعني اْبني ُجَرْيٍج قَاَل: قَاَل يلي َغرْيُ َواحي َأْكرَبَ بـََناتي   -لهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي   . -َصلهى اَّلله

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِإَلى اْبِن ُجَرْيٍج ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح إلى ابن جريج[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 15231 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعائيَشَة َزْوجي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: »َأنه َرُسوَل اَّللهي -َصلهى اَّلله َلمها َقديَم َمكهَة   -َصلهى اَّلله

نَـُتُه زَيـَْنُب ميْن َمكهَة َمَع كيَنانََة  بيَها، فََأْدرََكَها َهبهاُر ْبُن اأْلَْسَودي، فـََلْم يـََزْل َيْطَعُن بَعيريََها َفَخَرُجوا يفي طَلَ  -َأوي اْبني كيَنانََة  -َخَرَجتي ابـْ
ٍم َوبـَُنو أَُميهَة،  َا،  بيُرحمْيهي َحَّته َصَرَعَها، َوأَْلَقْت َما يفي َبْطنيَها، فـََتَحمهَلْت، َواْشَتَجَر فييَها بـَُنو َهاشي وََكاَنْت فـََقاَل بـَُنو أَُميهَة: ََنُْن َأَحقُّ ُبي

َا هيْندُ  َبَة ْبني رَبييَعَة، وََكاَنْت تـَُقوُل ]هلي ْنَد بيْنتي ُعتـْ ، وََكاَنْت عيْنَد هي ، فـََقاَل َرُسوُل حَتَْت اْبني َعمّيهيْم َأيبي اْلَعاصي [: َهَذا يفي َسَببي أَبييكي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  يَء بيَزيـَْنَب؟ ". قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: " َفُخْذ َخاَتَيي  ليَزْيدي ْبني َحاريثََة: " أَ   -َصلهى اَّلله اَل تـَْنطَليُق فـََتجي

ُه ". فَاْنطََلَق زَْيٌد، فـََلْم يـََزْل يـَتَـَلطهُف فـََلقيَي رَاعيًيا، فـََقاَل: ليَمْن تـَْرَعى؟ فـََقاَل: أليَ  ، فـََقاَل: ليَمْن فََأْعطيَها إيايه َهذيهي اْلَغَنُم؟  يبي اْلَعاصي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل: ليَزيـَْنَب بيْنتي حُمَمهٍد  ُه َواَل   -َصلهى اَّلله ًئا تـُْعطييَها إيايه ًئا، مثُه قَاَل: َهْل َلَك َأْن ُأْعطيَيَك َشيـْ َفَساَر َمَعُه َشيـْ

ََحٍد؟ قَاَل: نـََعْم، فََأْعطَاُه اخْلَامَتَ، فـََعرَ  فـَْتُه، فـََقاَلْت: َمْن َأْعطَاَك َهَذا؟ قَاَل: رَُجٌل، قَاَلْت: فَأَْيَن تـَرَْكَتُه؟ قَاَل: مبيََكاني َكَذا َتْذُكُرُه ألي
: اَل، َوَلكيني ارَْكْب  َلى بَعيرييهي. قَاَلتْ وََكَذا، َفَسَكَتْت َحَّته إيَذا َكاَن اللهْيُل َخَرَجْت إيلَْيهي، فـََلمها َجاَءْتُه قَاَل هَلَا: ارَْكِبي َبنْيَ َيَديه عَ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -أَْنَت َبنْيَ َيَديه، فـَرَكيَب َورَكيَبْت َورَاَءُه، َحَّته أََتْت، َفَكاَن َرُسوُل اَّللهي  ،    -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " هيَي َخرْيُ بـََناِتي
ه ".  يَبْت يفي  ُأصي

َتقيُص َحقه فَاطيَمَة؟! فـََقاَل ُعْرَوُة:  فـَبَـَلَغ َذليَك َعلييه ْبَن ُحَسنْيٍ، فَاْنطَلَ  ثُُه تـَنـْ َق إيىَل ُعْرَوَة، فـََقاَل: َما َحدييٌث بـََلَغني َعْنَك أَنهَك حُتَدّي
بُّ َأنه يلي َما َبنْيَ اْلَمْشريقي َواْلَمْغريبي َوَأيّني أَنـَْتقيُص فَاطيَمَة َحقًّا ُهَو هَلَا، َوَأمه    َذليَك إييّني اَل ُأَحدّيُث بيهي أََبًدا«. ا بـَْعدَ َواَّللهي َما ُأحي

ِحيِح. # ، ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط َبْعَضُه، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني الزَُّبرْيي ْبني َبكهاٍر قَاَل: »وََكاَنْت رُقـَيهُة بيْنُت َرُسولي اَّللهي  - 15239 َبَة ْبني َأيبي هَلٍَب،   -َصلهى اَّلله عيْنَد ُعتـْ

َكهَة، َوَهاَجَرْت َمَعُه إيىَل َأرْ  ، َوَقديَمْت فـََفارَقـََها، فـَتَـَزوهَج ُعْثَماُن ْبُن َعفهاَن رُقـَيهَة مبي ضي احْلََبَشةي، فـََوَلَدْت َلُه َعْبَد اَّللهي، َوبيهي َكاَن ُيَكَنه
َها إبييْذني َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َمَعُه إيىَل اْلَمدييَنةي، َوخَتَلهَف َعْن َبْدٍر َعَليـْ ُ عَ  -َوَضَرَب َلُه َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله َلْيهي  َصلهى اَّلله

 َمَع ُسْهَماني َأْهلي َبْدٍر. قَاَل: َوَأْجريي اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: " َوَأْجُرَك« ".  -َوَسلهَم 
، َوَرَوى َعِن الزُّْهِريِ  َبْعَضُه، َوِرَجاُلُهَما ِإَلى َقاِئِلِهَما ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 15244 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني الزَُّبرْيي ْبني َبكهاٍر قَاَل: ُوليَد ليلنهِبي ُم، َوُهَو َأْكرَبُ َوَلديهي، مثُه زَيـَْنُب، مثُه َعْبُد   -َصلهى اَّلله اْلَقاسي
النـُّبـُوهةي، َوَماَت َصغيريًا، مثُه أُمُّ ُكْلُثوٍم، مثُه فَاطيَمُة، مثُه رُقـَيهُة. َهَكَذا   اَّللهي، وََكاَن يـَُقاُل َلُه: الطهيّيُب، َويـَُقاُل َلُه: الطهاهيُر، ُوليَد بـَْعدَ 

َكهَة، مثُه َعْبُد اَّللهي.  ُم مبي  اأْلَوهُل فَاأْلَوهُل. َماَت اْلَقاسي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ت[ ]الداراني: إسناده منقطع، ورجاله ثقا  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َها، َفَكاَن إيذَ  - 15249 َها اْلَماَلئيَكُة،  َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة: َأنه فيْرَعْوَن َأْوَتَد ليَزْوَجتيهي َأْربـََعَة َأْوَتٍد يفي َيَديـَْها َوريْجَليـْ َها َأظَلهتـْ ا تـََفرهُقوا َعنـْ
ًتا يفي اجْلَنهةي َوجنَّيني ميْن فيرْ  [. َفَكَشَف هَلَا  11َعْوَن َوَعَمليهي َوجنَّيني ميَن اْلَقْومي الظهاليمينَي{ ]التحرمي: فـََقاَلْت: }َربّي اْبني يلي عيْنَدَك بـَيـْ
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 َعْن بـَْيتيَها يفي اجْلَنهةي. 
ِحيِح. #  ]الداراني: موقوف صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 َم ميَن الرّيَجالي َعلييٌّ، َوَأوهُل َمْن َأْسَلَم ميَن النّيَساءي َخديجَيُة.َوَعْن َأيبي رَافيٍع قَاَل: َأوهُل َمْن َأْسلَ  - 15258
ِحيِح. #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

15259 - .  َوَعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق قَاَل: َخديجَيُة بيْنُت ُخَوْيليدي ْبني َأَسدي ْبني َعْبدي اْلُعزهى ْبني ُقَصيٍّ
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِإَلى اْبِن ِإْسَحاَق ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح إلى ابن إسحاق[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

نينَي، َوهيَي أَ  - 15261 ّي وه َوَعْن قـََتاَدَة ْبني ديَعاَمَة قَاَل: تـُُوفّيَيْت َخديجَيُة بيْنُت ُخَوْيليٍد قـَْبَل اهلْيْجَرةي بيَثاَلثي سي لنهِبي   -ُل َمْن آَمَن ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ، َومَلْ يـَتَـَزوهْج يفي اجْلَاهيلييهةي َغرْيََها، َومَلْ يَليْد َلُه ميَن اْلَمَهاييري َغرْيُهَ  -َصلهى اَّلله  ا.ميَن النّيَساءي َوالرّيَجالي

، َوِفيِه ُزَهْيُر ْبُن اْلَعََلِء، َوثََّقُه اْبُن ِحبَّاَن َوَضعََّفُه َغْيُرُه، َوَرَوى الطََّبَرانِ  # يُّ َنْحَوُه ِباْخِتَصاٍر َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ِحيِح.  ]الداراني: إسناد أثر عروة جيد[  الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني الزُّْهرييّي قَاَل: »مَلْ يـَتَـَزوهْج َرُسوُل اَّللهي  - 15262  ْت«. َعَلى َخديجَيَة َحَّته َماتَ  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  -َوَعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة  - 15266 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْو رَُجٍل ميْن َأْصَحابي النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله ُ   -قَاَل: »َكاَن النهِبي َصلهى اَّلله
بيلي ُهَو َوَشرييٌك َلُه، فََأْكَراَي ُأْخَت َخديجَيَة، فـََلمها َقضَ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ُوا السهَفَر بَقيَي هَلُْم  يـَْرَعى َغَنًما فَاْستَـْعَلى اْلَغَنُم، َفَكاَن يفي اإْلي

تَـَقاَضاُهْم، َويـَُقوُل ليمُ  َها َشْيٌء، َفَجَعَل َشرييُكُهْم َيَْتييَها فـَيـْ ي ". فـََقاَلْت  َعَليـْ َحمهٍد: اْنطََلَق، فـَيَـُقوُل: " اْذَهْب أَْنَت ; فَإييّني َأْسَتحي
ي، فـََقاَلْت: َما رَأَْيُت رَُجاًل  ، َواَل َواَل، فَـ  َمرهًة َوَأَتُهْم: فَأَْيَن حُمَمهٌد؟ قَاَل: َقْد قـُْلُت َلُه، فـََزَعَم أَنهُه َيْسَتحي َوَقَع  َأَشده َحَياًء، َواَل َأَعفه

، قَاَل: " أَبُوكي رَُجٌل َكثيرُي الْ  ، َوُهَو اَل يـَْفَعُل ". قَاَلْت:  يفي نـَْفسي ُأْختيَها َخديجَيَة، فـَبَـَعَثْت إيلَْيهي، فـََقاَلْت: اْئتي َأيبي فَاْخطُْبني َمالي
، َفقييَل َلُه: َأْحَسْنَت  اْنطَليْق فَاْلَقُه َفَكلّيْمُه فََأاَن َأْكفييَك، َواْئتي عيْنَد ُسْكريهي، فـََفَعَل، فََأَتُه فـََزوهَجُه، فـََلمها َأْصَبَح َجَلَس يفي اْلَمْجليسي

َها، فـََقاَل: إينه النهاَس يـَُقولُ  اَلْت:  وَن: إييّني َقْد َزوهْجُت حُمَمهًدا قَ َزوهْجَت حُمَمهًدا، فـََقاَل: َأَوَقْد فـََعْلُت؟ قَاُلوا: نـََعْم، فـََقاَم َفَدَخَل َعَليـْ
َي، مثُه بـََعَثْت إيىَل حُمَمهٍد  بـََلى، َفاَل ُتَسفّيَهنه رَْأَيَك، فَإينه حُمَمهًدا ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َكَذا، فـََلْم تـََزْل بيهي َحَّته َرضي بيَوقييـهَتنْيي ميْن   -َصلهى اَّلله

، وََكْبًشا، وََكَذا وََكَذا، فـََفَعَل«.  فيضهٍة َأْو َذَهٍب، َوقَاَلْت: اْشرَتي ُحلهًة َواْهديَها يلي
، َوهُ  # ِحيِح َغْيَر َأِبي َخاِلٍد اْلَواِلِبيِ  ، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ ا ِإَلَّ َأنَّ َشْيَخُه َأْحَمَد ْبَن َيْحَيى  َو ثِ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َقٌة، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر َأْيضا

ِحيِح. َوَقاَل ِفيِه: َقاَلْت: "َوْأِتِه َغْيَر ُمْكَرٍه". َبَدَل: " وِفيَّ ِثَقٌة، َوَلِكنَُّه َلْيَس ِمْن ِرَجاِل الصَّ ".ُسْكُرُه". َوَقاَلْت ِفي اْلُحلَِّة: "َفَأْهِدَها إِ الصُّ  َلْيِه". َبَدَل: "ِإَليَّ
 ]الداراني: إسناده صحيح[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة، »َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 15279 َكاَن يُْكثيُر ذيْكَر َخديجَيَة، فـَُقْلُت: َما َأْكثـََر َما ُتْكثيُر ميْن    -َصلهى اَّلله
ْدَقنْيي، َوَقْد َهَلَكْت يفي َدْهٍر؟! فَـ  ُ تـََعاىَل َلَك ميْن َعُجوٍز مَحَْراءي الشّي َب َرُسوُل اَّللهي ذيْكري َخديجَيَة، َوَقْد َأْخَلَف اَّلله ُ   -َغضي َصلهى اَّلله

ثْـَلُه َقطُّ َوقَاَل: " إينه اَّللهَ َرزَقـََها مينّي َما مَلْ يـَْرُزْق َأَحًدا ميْنُكنه ".  - َعَلْيهي َوَسلهمَ  َب مي قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي،   َغَضًبا َما رَأَيـُْتُه َغضي
، َواَّللهي اَل َتْسَمُعني َأذُْكُر َخديجَيَة بـَْعَد َهَذا اْليَـْومي بيَشْيٍء َتْكرَ   ُهُه«. اْعُف َعنّي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 15280 َها   -َصلهى اَّلله إيَذا ذََكَر َخديجَيَة مَلْ َيُكْن َيْسَأُم ميْن ثـََناٍء َعَليـْ
ْستيْغَفاري، قَاَل: " َورُزيَقْت مينّي اْلَوَلَد إيْذ ُحريْمتـُنهُه مينّي ". فـََغَدا َعلَ  َا َورَاَح َشْهًرا«. َواالي  يه ُبي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوَأَساِنيُدُه َحَسَنٌة. #
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اْمَرَأُة ُعْثَماَن ْبني َمْظُعوٍن، َوَذليَك   -َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َلمها تـُُوفّيَيْت َخديجَيُة قَاَلْت َخْولَُة بيْنُت َحكييمي ْبني اأْلَْوَقصي  - 15285
َكهَة  ْئَت بيْكًرا، َوإيْن -مبي ْئَت ثـَيّيًبا؟ قَاَل: " َفَمني اْلبيْكُر؟ ". قَاَلْت: ابـَْنُة  : اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَل تـََزوهُج؟ قَاَل: " َمْن؟ ". قَاَلْت: إيْن شي شي

َة، آَمَنْت بيَك، َواتـهبَـَعْتَك َعَلى َما َأَحبّي َخْلقي اَّللهي إيلَْيَك: َعائيَشُة بيْنُت َأيبي َبْكٍر، قَاَل: " َفَمني الثـهيّيُب؟ ". قَاَلْت: َسْوَدُة بيْنُت زَْمعَ 
َقاَلْت: اَي أُمه  " فَاْذَهِبي فَاذُْكرييَها َعَليه ". َفَجاَءْت، َفَدَخَلْت بـَْيَت َأيبي َبْكٍر فـََوَجَدْت أُمه رُوَماَن أُمه َعائيَشَة، فَـ  أَْنَت َعَلْيهي. قَاَل: 

ُ َعَلْيُكْم ميَن اخْلَرْيي َواْلرَبََكةي، َأْرَسَلني َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى  -ُروَماَن، َماَذا َأْدَخَل اَّلله َأْخُطُب َعَلْيهي َعائيَشَة. قَاَلْت:   -اَّلله
 ُ َعَلْيُكْم ميَن اخْلَرْيي َواْلرَبََكةي! َأْرَسَلني  َوديْدُت، انـَْتظيريي َأاَب َبْكٍر، فَإينهُه آٍت. َفَجاَء أَبُو َبْكٍر، فـََقاَلْت: اَي َأاَب َبْكٍر، َماَذا َأْدَخَل اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َرُسوُل اَّللهي  يهي! فـََرَجْعُت إيىَل َرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله َا هيَي بيْنُت َأخي َأْخُطُب َعَلْيهي َعائيَشَة، فـََقاَل: َهْل َتْصُلُح َلُه؟ إيّنه
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - عيي إيلَْيهي، -َصلهى اَّلله ، َوَأاَن َأُخوَك، َوابـْنَـُتَك   َفذََكْرُت َذليَك َلُه، فـََقاَل: " اْرجي ي يفي اإْليْساَلمي فـَُقويلي َلُه: أَْنَت َأخي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َتْصُلُح يلي ". فَأََتْت َأاَب َبْكٍر، فـََقاَل: اْدعيي يلي َرُسوَل اَّللهي  تّي  -َصلهى اَّلله . َفَجاَء فَأَْنَكَحُه ]َوَأاَن يـَْوَمئيٍذ ابـَْنُة سي
نينَي[«.   سي

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْلَقَمَة، َوُهَو َحَسُن اْلَحِدي  # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  ِث.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
رييَن، َفَسَلْكَنا يفي ثَنييهٍة َصْعَبٍة، فـَنَـَفَر يبي مَجٌَل ُكْنُت َعَلْيهي نُـ  - 15290 ُفورًا ُمْنَكًرا، فـََواَّللهي َما  َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َقديْمَنا ُمَهاجي

هي، َفَسميْعُت قَائياًل يـَُقوُل: أَلْ  َا إيْنَساٌن قَائيٌم  أَْنَسى قـَْوَل أُمّيي: اَي َعريْبَسُة، فـَرَكيَبْت يفي رَْأسي ُتُه، فـََقاَم َيْسَتدييُر َكَأّنه طَاَمُه، فَأَْلَقيـْ قيي خي
 حَتَْتُه«.

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوسَ  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   - 15296 إيَذا َأرَاَد َسَفًرا َأقْـرََع َبنْيَ نيَسائيهي، فََأَصاَب   -لهَم َصلهى اَّلله

َاَجٍة،  ، فـََلمها َكاَن يفي َجْوفي اللهْيلي اْنطََلَقْت َعائيَشُة حلي فَاَْنَلهْت قياَلَدُُتَا، َفَذَهَبْت يفي طََلبيَها،  َعائيَشَة اْلُقْرَعُة يفي َغْزَوةي َبني اْلُمْصطَليقي
َيبي َبْكٍر َويفي عيَياليهي، فـََلمها رََجَعْت َعائيَشُة مَلْ تـََر اْلَعْسَكَر. وََكاَن ميسْ   َطٌح يَتييًما ألي

دَ  ُب اْلَقَدَح، َواجلْيَراَب، َواإْلي ، فـَُيصي ُلُه  -اَوَة قَاَل: وََكاَن َصْفَواُن ْبُن اْلُمَعطهلي السَُّلمييُّ يـََتَخلهُف َعني النهاسي   -َأْحَسُبُه قَاَل: فـََيْحمي
َها   -قَاَل: فـََنَظَر فَإيَذا َعائيَشُة فـََغطهى   َها، قَاَل: فَانـْتَـَهى إيىَل اْلَعْسَكري، فـََقاُلوا قـَْواًل    -َأْحَسُبُه قَاَل: َوْجَهُه َعنـْ مثُه َأْدََّن بَعيريَُه مينـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - انـْتَـَهى، قَاَل: وََكاَن َرُسوُل اَّللهي َوقَاُلوا فييهي. قَاَل: مثُه ذََكَر احْلَدييَث َحَّته  ،   -َصلهى اَّلله جيَييُء، فـَيَـُقوُم َعَلى اْلَبابي
ُ ُعْذَركي ". ريي اَي َعائيَشُة ; فـََقْد أَنـَْزَل اَّلله َْمديَك. فـََقاَلْت: حبيَ   فـَيَـُقوُل: " َكْيَف تييُكْم؟ ". َحَّته َجاَء يـَْوًما فـََقاَل: " أَْبشي ْمدي اَّللهي اَل حبي

ْنُكْم{ ]النور:  إْليْفكي ُعْصَبٌة مي ُ يفي َذليَك َعْشَر آاَيٍت: }إينه الهذييَن َجاُءوا ابي َصلهى  -[. قَاَل: َفَحده َرُسوُل اَّللهي 11قَاَل: َوأَنـَْزَل اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   ميْسَطًحا، َومَحَْنَة، َوَحسهاَن«.  -اَّلله

ُد ْبُن َعْمٍرو، َوُهَو َحَسُن اْلَحِديِث، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِفيِه ُمَحمَّ
ّي  - 15298 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعائيَشَة َزْوجي النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله إيَذا َأرَاَد َأْن   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -قَاَلْت: »َكاَن النهِبي

َا َمَعُه، َفَخَرَج َسْهُم َعائيَشَة يفي َغْزوَ  ّي ُيَسافيَر َأقْـرََع َبنْيَ نيَسائيهي، فَأَيـهتـُُهنه َخَرَج َسْهُمَها َخَرَج ُبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ةي النهِبي   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َبني اْلُمْصطَليقي ميْن ُخَزاَعَة، فـََلمها اْنَصَرَف َرُسوُل اَّللهي  َفَكاَن َقرييًبا ميَن اْلَمدييَنةي، وََكاَنْت َعائيَشُة   -َصلهى اَّلله

ْدرَهَ  ، قَلييَلَة اللهْحمي َخفييَفًة، وََكاَنْت تـَْلَزُم خي نّي يَل، َذَهَبْت، فـَتَـَوَضَأْت، مثُه رََجَعْت  ُجَوْيرييًَة َحدييَثَة السّي ا، فَإيَذا َأرَاَد النهاُس الرهحي
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رَتََك يفي  قَاَل فييَها اْلُمَنافيُقوَن َوَغرْيُُهْم مميهني اشْ َفَدَخَلْت حميَفهتَـَها، َفرُيَحهُل بيعيريَُها، مثُه حُتَْمُل حميَفهتـَُها فـَُتوَضُع َعَلى اْلَبعيريي، َفَكاَن َأوهُل َما 
نَي َدنـَْوا ميَن اْلَمدييَنةي، فَاْنَسله ميْن ُعُنقيَها عيْقٌد هَلَا ميْن  َا َخَرَجْت تـَتَـَوضهأُ حي َصلهى  -َجزْعي َأْظَفاٍر، فَاْرحَتََل َرُسوُل اَّللهي َأْمري َعائيَشَة: إينه

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َا فييَها َكَما َوالنهاُس، َوهيَي يفي بـُغَاءي اْلعي  -اَّلله يليهيْم، َفَشدُّوا َعَلى بَعيرييَها اْلميَحفهَة، َوُهْم يـََرْوَن َأنه ْقدي، َومَلْ تـَْعَلْم بيَرحي
َناَها.  َها َعيـْ َا، فـََلْم جتَيْد يفي اْلَعْسَكري َأَحًدا، فـََغَلبَـتـْ  َكاَنْت َتُكوُن، فـََرَجَعْت َعائيَشُة إيىَل َمْنزيهلي

ُب َرُسولي اَّللهي  -ْبُن اْلُمَعطهلي السَُّلمييُّ  وََكاَن َصْفَوانُ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َصاحي َلَة َعني اْلَعْسَكري َحَّته   -َصلهى اَّلله خَتَلهَف تيْلَك اللهيـْ
نَي رَآيني َوْحديي، َوَقْد ُكنْ  َنا  َأْصَبَح. قَاَلْت: َفَمره يبي فـََرآيني فَاْسرَتَْجَع، َوَأْعَظَم َمَكايني حي ُت َأْعريفُُه َويـَْعريُفني قـَْبَل َأْن ُيْضَرَب َعَليـْ

ْمريي، فـََقرهَب بَ  ، َوَأْخرَبْتُُه ِبَي يني  احلْيَجاُب. قَاَلْت: َفَسأََلني َعْن َأْمريي، َفَسرَتُْت َوْجهيي َعْنُه ِبييْلَبايبي عيريَُه فـََوطيَئ َعَلى ذيرَاعيهي، فـََواله
رُي يبي َحَّته َدَخْلَنا اْلَمدييَنَة نيْصَف النـهَهاري َأْو ََنَْوُه، فَـ قـََفاُه َحَّته رَكيْبُت،  ، مثُه بـََعَثُه، فََأقْـَبَل َيسي ه َوفييهي َمْن َوَسوهْيُت ثيَيايبي ُهَناليَك قَاَل يفي

ًئا ميْن َذليَك، َواَل مميها خَيُوُض النه  ، َوَأاَن اَل َأْعَلُم َشيـْ اُس فييهي ميْن َأْمريي، وَُكْنُت تيْلَك اللهَيايلي َشاكيَيًة. وََكاَن َأوهُل قَاَل ميْن َأْهلي اإْليْفكي
ّي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َما أَْنَكْرُت ميْن َأْمري النهِبي يه  أَنهُه َكاَن يـَُعوُديني قـَْبَل َذليَك إيَذا َمريْضُت، وََكاَن تيْلَك اللهَيايلي اَل يُْدُخُل َعلَ  -َصلهى اَّلله

. فـََلمه  ، إياله أَنهُه َكاَن يـَُقوُل، َوُهَو َمارٌّ: " َكْيَف تييُكْم؟ ". فـََيْسَأُل َعنّي َأْهَل اْلبَـْيتي ه َواَل يـَُعوُديني ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ا بـََلَغ النهِبي َصلهى اَّلله
ّي َما َأْكثـََر النهاُس فييهي ميْن َأْمريي َغمهُه َذليَك، َوَقْد َشكَ  - ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْوُت قـَْبَل َذليَك إيىَل أُمّيي َما رَأَْيُت ميَن النهِبي   -َصلهى اَّلله

: اَي بـُنَـيهُة، اْصربييي فـََواَّللهي َلَقله َما َكاَنتي اْمَرَأٌة َحْسَناُء حيُيبـَُّها َزْوجُ  نَـَها. قَاَلْت: فـََوَجْدُت  َها هَلَا َضَرائيُر إياله رَمَ ميَن اجْلَْفَوةي فـََقاَلْت يلي يـْ
 ُّ َلَة الهيتي بـََعَث النهِبي سًّا تيْلَك اللهيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -حي ريمُُهَا   -َصلهى اَّلله َها إيىَل َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب، َوُأَساَمَة ْبني زَْيٍد، َيْسَتشي ميْن ُصْبحي
ُمّي ميْسطَ  يفي َأْمريي، وَُكنها َذليَك الزهَماَن لَْيسَ  َا ُكنها َنْذَهُب َكَما َيْذَهُب اْلَعَرُب لَْياًل إيىَل لَْيٍل، فـَُقْلُت ألي حي ْبني  لََنا ُكُنٌف َنْذَهُب فييَها، إيّنه

َداَوةَ  ، وََكاَنْت هيَي َوابـْنـَُها ميْسَطٌح   ُأًَثثََة: ُخذيي اإْلي َا إيىَل اْلَمَناصيعي نَـُهَما َوَبنْيَ َأيبي َبْكٍر قـََرابٌَة، وََكاَن أَبُو  فَاْمَلئييَها َماًء فَاْذَهِبي ُبي بـَيـْ
 َبْكٍر يـُْنفيُق َعَلْيهيَما، َفَكااَن َيُكواَنني عيْنَدُه َوَمَع َأْهليهي. 

، فـََعثـََرْت أُمُّ ميْسَطٍح، فـََقاَلْت: َتعيَس ميْسَطٌح، فـَُقْلُت: بي  عي َداَوَة َوَخَرَجْت ََنَْو اْلَمَناصي َنا  فََأَخَذتي اإْلي . قَاَلْت: مثُه َمَشيـْ ْئَس َما قـُْلتي
ّي  بي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََعثـََرْت أَْيًضا، فـََقاَلْت: َتعيَس ميْسَطٌح، فـَُقْلُت هَلَا: بيْئَس َما قـُْلتي ليَصاحي بي َبْدٍر،   -َصلهى اَّلله َوَصاحي

، فـَُقْلُت: َأَجْل، َفَما َذاَك؟ فـََقاَلْت: إينه ميْسَطًحا َوُفاَلاًن َوُفاَلنََة فييَمني اْستَـَزهلهُُم  فـََقاَلْت: إينهَك َلغَافيَلٌة َعمها فييهي النهاُس مي  ْن َأْمريكي
ي َبني احْلَاريثي  جي يـََتَحدهثُوَن َعْنكي َوَعْن  ْبني اخْلَْزرَ الشهْيطَاُن ميَن اْلُمَنافيقينَي؛ جَيَْتميُعوَن يفي بـَْيتي َعْبدي اَّللهي ْبني ُأيبٍَّ اْبني َسُلوَل َأخي

 َصْفَواَن ْبني اْلُمَعطهلي ; يـَْرُموَنكي بيهي.
 .] ، فـََرَجْعُت ُعوديي َعَلى َيَديه ]إيىَل بـَْييتي ُد ميَن اْلغَائيطي  قَاَلْت: َفَذَهَب َعنّي َما ُكْنُت َأجي

 ُّ َلةي، بـََعَث النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََلمها َأْصَبْحَنا ميْن تيْلَك اللهيـْ َا   -َصلهى اَّلله إيىَل َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب، َوُأَساَمَة ْبني زَْيٍد، فََأْخرَبمَُهَا مبي
ه، َواْسَتَشاَرمُهَا يفي َأْمريي، فـََقاَل ُأَساَمُة: َواَّللهي اَي َرُسوَل اَّللهي َما َعليْمَنا َعَلى َأْهليَك ُسو  لييٌّ َلُه: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما  ًءا، َوقَاَل عَ قييَل يفي

ُّ  -يـَْعني بَرييَرَة  -َأْكثـََر النّيَساَء، َوإيْن َأَرْدَت َأْن تـَْعَلَم اخْلَرَبَ فـَتَـَوعهدي اجْلَارييََة   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل النهِبي َلَعله: "   -َصلهى اَّلله
خْلَاديمي ". َفَسَأهَلَا َعلي  ُْه َفَشْأُنَك ابي ، فـََلْم خُتْربي َا   -َواحْلَْمُد َّلليهي   -يٌّ َعنّي َرْيٍ؛ قَاَلْت: َواَّللهي َما َعليْمُت َعَلى َعائيَشَة ُسوًءا، إياله َأنه إياله ِبي

نيي.  ُن فـََتْأُكُل ميَن اْلَعجي نيي َأْهليَها، فـََتْدُخُل الشهاُة الدهاجي  ُجَوْيرييهٌة ُتْصبيُح َعْن َعجي
ُّ قَاَلتْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: مثُه َخَرَج النهِبي َع َما قَاَلْت  -َصلهى اَّلله نَي َسَي ، فـََلمها اْجَتَمُعوا إيلَْيهي قَاَل: " اَي   -حي بَرييَرُة ليَعلييٍّ إيىَل النهاسي
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، َما َعليْمُت  َمْعَشَر اْلُمْسليمينَي، َمْن يلي ميْن رَُجٍل يـُْؤُذوَنني يفي َأْهليي؟ َفَما  َعليْمُت َعَلى َأْهليي ُسوًءا، َويـَْرُموَن رَُجاًل ميْن َأْصَحايبي
 َعَلْيهي ُسوًءا، َواَل َخَرْجُت خَمَْرًجا إياله َخَرَج َمعيَي فييهي ". 

: اَي َرُسوَل اَّللهي، إيْن َكانَ  َناَكُه، َوإيْن َكاَن ميَن قَاَل َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ اأْلَْنَصارييُّ اأْلَْشَهلييُّ ميَن اأْلَْوسي  َذليَك ميْن َأَحٍد ميَن اأْلَْوسي َكَفيـْ
، فـََقاَل ليَسْعدي  ْمريَك. َوقَاَم َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة اأْلَْنَصارييُّ مثُه اخْلَْزرََجيُّ   ْبني ُمَعاٍذ: َكَذْبَت، َواَّللهي َوَهَذا اْلَباطيُل. فـََقامَ اخْلَْزرَجي َأَمْرتـََنا فييهي ِبَي

، َوريَجاٌل ميَن اْلَفرييَقنْيي، فَاْستَـبُّوا َوتـََنازَُعوا َحَّته  ُّ   ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ اأْلَْنَصارييُّ مثُه اأْلَْشَهلييُّ نَـُهْم. َفَدَخَل النهِبي َكاَد َأْن يـَْعظَُم اأْلَْمُر بـَيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ، َوبـََعَث إيىَل أَبَـ  -َصلهى اَّلله َا  بـَْييتي : " اَي َعائيَشُة، إيّنه َا ُهَو َأْهُلُه، مثُه قَاَل يلي َويه فَأَتـََياُه، َفَحميَد اَّللهَ َوأَْثََن َعَلْيهي مبي

ْب َعنّي  : َأجي َيبي ُ َعَلْيهي  -  َرُسوَل اَّللهي أَْنتي ميْن بـََناتي آَدَم، فَإيْن ُكْنتي َأْخطَْأتي فـَُتويبي إيىَل اَّللهي َواْستَـْغفيرييهي ". فـَُقْلُت ألي  َصلهى اَّلله
يِبي َعنّي َرُسوَل اَّللهي   -َوَسلهَم  ُمّيي: َأجي ُّ اَّللهي َواْلَوْحُي َيَْتييهي، فـَُقْلُت ألي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََقاَل: إييّني اَل َأفْـَعُل، ُهَو َنِبي   -َصلهى اَّلله

، فـَُقْلُت: َواَّللهي  ي فـََقاَلْت يلي َكَما قَاَل َأيبي ، َولَئيْن بـَرهْأُت نـَْفسي قـُنهني ي بيَباطيٍل لَُتَصدّي ُ يـَْعَلُم َأيّني بَرييَئٌة  - لَئيْن َأقْـَرْرُت َعَلى نـَْفسي   -َواَّلله
 ُ يٌل َواَّلله نَي يـَُقوُل: }َفَصرْبٌ مجَي ُد يلي َوَلُكْم َمَثاًل إياله قـَْوَل َأيبي يُوُسَف حي ، َفَما َأجي بـُنهني ُفوَن{ ]يوسف:  لَُتَكذّي اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتصي

، فـَتَـَغشهى َرُسوَل اَّللهي 18 َاقي اجْلَْوفي يُت اْسَم يـَْعُقوَب ليَما يبي ميَن احْلُْزني َواْلُبَكاءي َواْحرتي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -[. َوَنسي َما   -َصلهى اَّلله
، مثُه ُسرّيَي عَ  ُ َكاَن يـَتَـَغشهاُه ميَن اْلَوْحيي ريي اَي َعائيَشُة؛ َقْد أَنـَْزَل اَّلله بـََراَءَتكي   -َعزه َوَجله  -ْنُه َفَمَسَح َوْجَهُه بيَيديهي، مثُه قَاَل: " أَْبشي

ُّ   ْعَلمُ ". فـََقاَلْت َعائيَشُة: َواَّللهي َما ُكْنُت َأُظنُّ َأْن يـَْنزيَل اْلُقْرآُن يفي َأْمريي، َوَلكينّي ُكْنُت َأْرُجو ليَما يَـ  ُ ميْن بـََراَءِتي َأْن يـََرى النهِبي  -اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َا عيْنَد نَبييّيهي  -َصلهى اَّلله ُ ُبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يفي َأْمريي ُرْؤاَي، فـَُيرَبّيُئني اَّلله  . -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ولي اَّللهي فـََقاَل يلي أَبـََواَي عيْنَد َذليَك: ُقوميي فـََقبّيليي رَْأَس َرسُ  َْمدي اَّللهي اَل  -َصلهى اَّلله فـَُقْلُت: َواَّللهي اَل َأفْـَعُل، حبي
َْمديُكْم.   حبي

َفَعُه بيشَ  هي، فـََلمها رََمايني َحَلَف أَبُو َبْكٍر َأْن اَل يـَنـْ ا. قَاَل: فـََلمها َتاَل َرُسوُل اَّللهي  ْيٍء أَبَدً قَاَل: وََكاَن أَبُو َبْكٍر يـُْنفيُق َعَلى ميْسَطٍح َوأُمّي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ُ َلُكْم{ ]النور:  -َصلهى اَّلله [ ". َبَكى أَبُو َبْكٍر، قَاَل: بـََلى  22: " }َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حتُيبُّوَن َأْن يـَْغفيَر اَّلله

، َوَأَعاَد النـهَفَقَة َعَلى ميْسَطٍح وَ  هي. اَي َربّي  أُمّي
لسهْيفي َفَضَربَُه َضْربًَة، فـََقاَل َصْفَواُن حليَ  نَي َضَربَُه: قَاَلْت: َوقـََعَد َصْفَواُن ْبُن اْلُمَعطهلي حليَسهاَن ْبني ًَثبيٍت ابي  سهاَن حي

يُت َلْسُت بيَشاعيري   تـََلقه ُذاَبَب السهْيفي َعْنَك فَإينهني ... ُغاَلٌم إيَذا ُهوجي
َاَي َوأَنـَْتقيْم ... ميَن اْلَباهيتي الرهاميي اْلرُبَاةي الطهَواهيري.َوَلكينهني    َأمحْيي محي

ّي مثُه َصاَح َحسهاُن فَاْستَـغَاَث النهاَس َعَلى َصْفَواَن، فـََلمها َجاَء النهاُس فـَره َصْفَواُن، َفَجاَء َحسهاُن إيىَل ا ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -لنهِبي  َصلهى اَّلله
ه  - ُه، َفَسأَْلُتُه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فَاْستَـْعَداُه َعَلى َصْفَواَن يفي َضْربَتيهي إيايه ُه، فـََوَهبَـَها   -َصلهى اَّلله َأْن يـََهَب لَُه َضْربََة َصْفَواَن إيايه

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ليلنهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله َها[ النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -  فـََعاَضُه ]مينـْ   -َحائيطًا ميْن َْنٍْل َعظييٍم َوَجارييًَة ُرومييهًة   -َصلهى اَّلله
َنُه َعْبَد الرهمْحَني الشهاعيَر. قَاَل أَبُو ُأَوْيٍس: َأْخرَبيني بيَذليَك ُحسَ  -َويـَُقاُل قيْبطييهًة  َسهاَن ابـْ ريييَن. فـََوَلَدْت حلي نْيُ ْبُن َعْبدي اَّللهي  ُتْدَعى سي

 ْبني ُعبَـْيدي اَّللهي ْبني َعبهاٍس، َعْن عيْكريَمَة، َعني اْبني َعبهاٍس. 
َاٍل َعظييٍم. قَاَلْت َعائيَشُة: مثُه اَبعَ    َحسهاُن َذليَك احْلَائيَط ميْن ُمَعاوييََة ْبني َأيبي ُسْفَياَن يفي وياَليَتيهي مبي

َها   -قَاَلْت َعائيَشُة  ُ َعنـْ َي اَّلله ُ َأْعَلُم  -: َوبـََلَغني -َرضي ُهْم لَ  -َواَّلله نـْ ُ فييهي: }َوالهذيي تـََوىله كيرْبَُه مي ُه َعَذاٌب  َأنه الهذيي قَاَل اَّلله
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.  أَنهُه َعْبُد اَّللهي ْبُن ُأيبٍَّ اْبُن َسُلوَل َأَحدُ  -[11َعظييٌم{ ]النور:   َبني احْلَاريثي ْبني اخْلَْزرَجي
 يُْدَعى َعْوفًا:َكاَن قَاَلْت َعائيَشُة: َفقييَل يفي َأْصَحابي اإْليْفكي اأْلَْشَعاُر، َوقَاَل أَبُو َبْكٍر يفي ميْسَطٍح يفي رَْمييهي َعائيَشَة، فَ 

 اَي َعْوُف َوحْيََك َهاله قـُْلَت َعاريَفًة ... ميَن اْلَكاَلمي َومَلْ تـَْبغيي بيهي َطَمَعا
 فََأْدرََكْتَك مُحَيها َمْعَشٍر أُُنٍف ... فـََلْم َيُكْن قَاطيًعا اَي َعْوُف َمْن َقطََعا

  تـَُقوُل َوإيْن َعاَديـْتَـُهْم َقَذَعاَهاله َحريْبَت ميَن اأْلَقْـَوامي إيْذ َحَسُدوا ... َفاَل 
يَنَة اجْلَْيبي مَلْ نـَْعَلْم هَلَا َخَضَعا  َلمها رََمْيَت َحَصااًن َغرْيَ ُمْقريَفٍة ... َأمي

ُتْم َمْعَشًرا أُُفًكا ... يفي َسيّيئي اْلَقْولي ميْن َلْفظي اخْلََنا َشَرَعا  فييَمْن رََماَها وَُكنـْ
ُ عُ  َا ... َوَبنْيَ َعْوٍف َوَبنْيَ اَّللهي َما َصنَـَعا فَأَنـَْزَل اَّلله  ْذرًا يفي بـََراَءُتي

ُتُه تـَبَـَعا.  َا أَْلَفيـْ  فَإيْن َأعيْش َأْجزي َعْوفًا يفي َمَقالَتيهي ... ُسوَء اجْلََزاءي مبي
ْعري:   َوقَاَلْت أُمُّ َسْعدي ْبني ُمَعاٍذ يفي الهذييَن رََمْوا َعائيَشَة ميَن الشّي

 ُد اأْلَْوُس ُكلَُّها َوفـََتاَها ... حبييْقٍد َوَذليَك ُمْعُلومُ َتْشهَ 
يُّ ميْن َنْسليَها َواْلَعظييمُ  يّينَي َيْشَهْدَن ... َواخْلَُماسي  نيَساُء اخْلَْزرَجي

دّييقي َكاَنْت َحَصااًن ... َعفهَة اجْلَْيبي ديينـَُها ُمْسَتقييمُ   َأنه بيْنَت الصّي
رَُّها َما يَريميُ تـَتهقيي اَّللهَ يفي  َها ... نيْعَمُة اَّللهي سي  اْلَمغييبي َعَليـْ

 َخرْيُ َهْديي النّيَساءي َحااًل َونـَْفًسا ... َوَأاًب ليْلُعاَل َّنَاَها َكريميُ 
يمُ   ليْلَمَوايلي إيَذا رَُموَها إبييْفٍك ... َأَخَذُْتُْم َمَقاميٌع َوَجحي

  ... يفي ُحطَاٍم َحَّته يـَُبوَل اللهئييمُ لَْيَت َمْن َكاَن َقْد قـََفاَها بيُسوءٍ 
 َوَعَواٍن ميَن احْلُُروبي تـََلظهى ... ثـَْغًسا ُقوُُتَا َعَقاٌر َصريميُ 

 لَْيَت َسْعًدا َوَمْن رََماَها بيُسوٍء ... يفي َكظَاٍظ َحَّته يـَُتوَب الظهُلوُم. 
َي اَّللهُ  -َوقَاَل َحسهاُن َوُهَو ُيرَبّيُئ َعائيَشَة   َها َرضي َها:  - َعنـْ  فييَما قييَل فييَها، َويـَْعَتذيُر إيلَيـْ

 َحَصاٌن َرزَاٌن َما تـَُزنُّ بيرييَبٍة ... َوُتْصبيُح َغْرَثى ميْن حُلُومي اْلَغَوافيلي 
ّي اهْلَُدى َواْلَمْكُرَماتي اْلَفَواضيلي  ًبا ... َنِبي  َخلييَلُة َخرْيي النهاسي دييًنا َوَمْنصي

 ميْن ُلَؤيّي ْبني َغاليٍب ... كيَرامي اْلَمَساعيي جَمُْدَها َغرْيُ زَائيلي  َعقييَلُة َحيٍّ 
َيَمَها ... َوَطههَرَها ميْن ُكلٍّ ُسوٍء َواَبطيلي  ُ خي  ُمَهذهبٌَة َقْد طَيهَب اَّلله

 فَإيْن َكاَن َما َقْد َجاَء َعنّي قـُْلُتُه ... َفاَل رَفـََعْت َصْوِتي إيىَله َأاَنميليي 
 نه الهذيي َقْد قييَل لَْيَس بياَلئيٍط ... بيكي الدهْهَر َبْل قـَْوُل اْمريٍئ َغرْيي َهائيلي َوإي 

لي َرُسولي اَّللهي زَْيني اْلَمَحافيلي   وََكْيَف َوُودّيي َما َحيييُت َوُنْصَرِتي ... ْلي
َها َسْورَةُ  . َلُه رَْتٌب َعاٍل َعَلى النهاسي َفْضُلَها ... تـََقاَصَر َعنـْ  اْلُمَتطَاويلي
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[ َأنه َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل أَبُو ُأَوْيٍس: َوَحدهَثني ]َأيبي يًعا[   -َصلهى اَّلله لهذييني رََمْوا َعائيَشَة ; َفُجليُدوا احْلَده ]مجَي َأَمَر ابي
ْعري  نَي ُجليُدوا:  َثَانينَي َثَانينَي. َوقَاَل َحسهاُن ْبُن ًَثبيٍت يفي الشّي  حي

ريًا َوميْسَطحُ   َلَقْد َذاَق َعْبُد اَّللهي َما َكاَن َأْهَلُه ... َومَحَْنُة إيْذ قَاُلوا َهجي
 تـََعاَطْوا بيَرْجمي اْلَغْيبي َزْوَج نَبييّيهيْم ... َوَسْخطََة ذيي اْلَعْرشي اْلَكريميي فَأَنـَْزُحوا 

ُحوا«.فَآَذْوا َرُسوَل اَّللهي فييَها َوَعمهُمو   ا ... خَمَازيَي ُسوٍء َحلهُلوَها َوُفضّي
َياقيهي أَْيًضا. ْختيَصاٍر َغرْيي َهَذا، َوبيَغرْيي سي يحي ابي  قـُْلُت: َحدييُث اإْليْفكي ميْن َحدييثي َعائيَشَة يفي الصهحي

ِحيِح. # ِحيِح، ِإَلَّ َأنَّ َبْعَض َهَذا ُيَخاِلُف َما ِفي الصَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، وعبد هللا بن أويس أخطأ   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 [ في أحاديث رواها من حفظه.

َا رُمييُت  - 15301 ي يفي َقلييٍب. َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: َلمها رُمييُت مبي  بيهي َأَرْدُت َأْن أُْلقيَي نـَْفسي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه ]اْلَبزَّاُر[ الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #

، َوَأيُّ َأْرٍض  َوَعْن َعائيَشَة أَنهُه َلمها نـََزَل ُعْذرَُها قـَبهَل أَبُو َبْكٍر رَْأَسَها، فـََقاَلْت: أَ  - 15302 ؟ فـََقاَل: َأيُّ ََسَاٍء ُتظيلُّني اَل َعَذْرَتني
 تُقيلُّني إيْن قـُْلُت َما اَل َأْعَلُم. 

ِحيِح. #  ]الداراني: له إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه َسْبٌع مَلْ َتُكنْ  - 15308 اَلٌل يفي ُ َمْرمَيَ بيْنَت عيْمَراَن، َواَّللهي َما َأُقوُل   َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »خي يفي َأَحٍد ميَن النّيَساءي إياله َما آَتى اَّلله

. ِبي  َهَذا َفْخًرا َعَلى َأَحٍد ميْن َصَواحي
، َوتـََزوهَجني َرُسوُل اَّللهي فـََقاَل هَلَا َعْبُد اَّللهي ْبُن َصْفَواَن: َوَما ُهنه اَي أُمه اْلُمْؤمينينَي؟ قَاَلْت: نـََزَل اْلَمَلُك بي  ُ َعَلْيهي   -ُصوَرِتي َصلهى اَّلله

،  -َوَسلهَم  ه َأَحٍد ميَن النهاسي نينَي، َوتـََزوهَجني بيْكًرا َومَلْ ُيْشريْكُه يفي نينَي، َوُأْهدييُت إيلَْيهي ليتيْسعي سي وََكاَن اْلَوْحُي َيَْتييهي َوَأاَن َوُهَو يفي   ليَسْبعي سي
ٍد. َاٍف َواحي  حلي

ه آاَيٌت ميَن اْلُقْرآني  ه، َورَأَْيُت  قَاَلْت: وَُكْنُت َأَحبه النهاسي إيلَْيهي، َوبيْنَت َأَحبّي النهاسي إيلَْيهي، َوَلَقْد نـََزَل يفي ، َوَلَقْد َكاَدتي اأْلُمهُة َُتَْلُك يفي
رْبييَل َومَلْ يـََرُه َأَحٌد ميْن نيَسائيهي َغرْييي، وَ  ْختيَصاٍر. جي يحي ابي ، َومَلْ يَليهي َأَحٌد َغرْييي َوَقويَي اْلَمَلُك«. قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي  قُبيَض يفي بـَْييتي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُل َأَحِد َأَساِنيِد الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َ؟ "   َوَعْن َعائيَشَة، َعني  - 15309 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َمْن َأَحبُّ النهاسي إيلَْيَك؟ قَاَل: " َوملي ّي َصلهى اَّلله قـُْلُت:  النهِبي

، قَاَل: " َعائيَشُة ".  به َما حتُيبه ُحي  ألي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي   - 15314 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْمريو ْبني احْلَاريثي ْبني اْلُمْصطَليقي قَاَل: »بـََعَث زياَيٌد إيىَل َأْزَواجي النهِبي َاٍل َوَفضهَل  -َصلهى اَّلله مبي
َنا  ياًل ميْن  َعائيَشَة. َفَجَعَل الرهُسوُل يـَْعَتذيُر إيىَل أُمّي َسَلَمَة، فـََقاَلْت: يـَْعَتذيُر إيلَيـْ َنا تـَْفضي ُلَها َمْن َكاَن َأْعَظُم َعَليـْ زياَيٌد! فـََقْد َكاَن يـَُفضّي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«  -زياَيٍد؛ َرُسوُل اَّللهي   . -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ   -َوَعْن ُمْصَعبي ْبني َسْعٍد، َعْن َسْعٍد   - 15325 ّي  -إيْن َشاَء اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النهِبي قَاَل: " »إينه َعائيَشَة   -َصلهى اَّلله
 ." »  تـَُفضهُل َعَلى النّيَساءي َكَما يـَُفضهُل الثهرييُد َعَلى َسائيري الطهَعامي
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ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف غير أن الحديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - اَّللهي َوَعْن قـُرهَة ْبني إياَيٍس قَاَل: قَاَل َرُسولُ  - 15326 : " »َفْضُل َعائيَشَة َعَلى النّيَساءي َكَفْضلي -َصلهى اَّلله

 ." »  الثهرييدي َعَلى َسائيري الطهَعامي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي َوَعْن قـَْيسي ْبني يَزييَد »َأنه َرُسوَل  - 15334 طَلهَق َحْفَصَة َتْطلييَقًة، فََأَتَها َخااَلَها ُعْثَماُن  -َصلهى اَّلله
 ُّ َبٍع، َفَجاَء النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوُقَداَمُة ابـَْنا َمْظُعوٍن، فـََقاَلْت: َواَّللهي َما طَلهَقني َعْن شي ُّ  َفَدَخَل فـَتَ   -َصلهى اَّلله َجْلبَـَبْت، فـََقاَل النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - رْبييُل -َصلهى اَّلله َا َزوهَجُتَك يفي   -َعَلْيهي السهاَلُم  -: " َأَتيني جي َا َصوهاَمٌة قـَوهاَمٌة ; َوإينه ْع َحْفَصَة ; فَإينه فـََقاَل: رَاجي
 اجْلَنهةي« ". 

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 15338 ُ َعلَ  -»َوَعْن أُمّي َسَلَمَة َعني النهِبي ، َواتهَكَأ -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله : أَنهُه َأَتَها فـََلفه ريَداَءُه َوَوَضَعُه َعَلى ُأْسُكفهةي اْلَبابي

ُ َعَلْيهي  صَ  - إيىَل َرُسولي اَّللهي َعَلْيهي، َوقَاَل: " َهْل َلَك اَي أُمه َسَلَمَة؟ ". قَاَلْت: إييّني اْمَرَأٌة َشدييَدُة اْلَغرْيَةي، َوَأَخاُف َأْن يـَْبُدوَ  لهى اَّلله
قيكي زيْداَن؟ ". فـََعاَدْت  مينّي َما َيْكَرُه. فَاْنَصَرَف مثُه َعاَد، فـََقاَل: " َهْل َلكي اَي أُمه َسَلَمَة؟ إيْن َكاَن بيكي الزّياَيَدُة يفي َصَدا -َوَسلهَم 

َا. فـََقاَلْت أُمُّ َعْبٍد: اَي أُمه َسَلَمَة، َتْدرييَن َما يـََتَحدهُث بيهي نيَساُء قـَُرْيشٍ  َا تُرييُد َشاابًّ ليَقْوهلي َنه َا َردهْت حُمَمهًدا ; ألي ؟ يـَُقْلَن: إينه أُمه َسَلَمَة إيّنه
ْنُه َمااًل! قَاَل: فَأََتْت َرُسوَل اَّللهي  نًّا، َوَأْكثـََر مي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ميْن قـَُرْيٍش َأْحَدَث ميْنُه سي  فـَتَـَزوهَجَها«.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح.َرَواُه الطَّ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح على شرط البخاري[  َبَراِنيُّ
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قـُْلُت: َوَقْد تـََقدهَم يفي َفْضلي َأْهلي اْلبَـْيتي َأنه النهِبي  قَاَل هَلَا: " »إينهكي َعَلى َخرْييهي« ".  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »َبََن َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن أََنسٍ  - 15349 بيَزيـَْنَب بيْنتي َجْحٍش. َفذََكَر َحدييَث اْلَولييَمةي إيىَل َأْن   -َصلهى اَّلله
 .  قَاَل: َوإينه زَيـَْنَب جَلَاليَسٌة يفي َجْنبي اْلبَـْيتي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  قَاَل: وََكاَنتي اْلَمْرَأُة َقْد ُأْعطيَيْت مَجَااًل، وََكانَ   َشدييَد احْلََياءي«. َفذََكَر احْلَدييَث.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 15351 ُ  -َوَعْن َأيبي بـَْرزََة قَاَل: »َكاَن ليلنهِبي تيْسُع نيْسَوٍة، فـََقاَل يـَْوًما: " َخرْيُُكنه َأْطَوُلُكنه َيًدا ".   -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
َدٍة َتَضُع َيَدَها َعَلى اجلْيَداري، فـََقاَل: " َلْسُت َأْعني َهَذا، َوَلكيْن َأْصنَـُعُكنه َيَدْيني«   ". فـََقاَمْت ُكلُّ َواحي

 ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  ُه َحَسٌن ; ِْلَنَُّه َيْعَتِضُد ِبَما َيْأِتي.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَنادُ  #
ّي َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني أَبـََزى َأنه ُعَمَر َكربهَ َعَلى زَيـَْنَب بيْنتي َجْحٍش َأْربـًَعا، مثُه َأْرَسَل إيىَل َأزْ  - 15353 ُ   -َواجي النهِبي َصلهى اَّلله

َا. مثُه قَاَل ُعَمُر: »َكاَن َرُسوُل -َوَسلهَم َعَلْيهي  َها يفي َحَياُتي ُل َهذيهي َقرْبََها؟ فـَُقْلَن: َمْن َكاَن َيْدُخُل َعَليـْ ُ   -اَّللهي : َمْن يُْدخي َصلهى اَّلله
َا َكاَنْت َصنهاًعا تُعينُي يـَُقوُل: " َأْسَرُعُكنه يبي حُلُوقًا َأْطَوُلُكنه َيًدا« ". َفُكنه يـَتَ  -َعَلْيهي َوَسلهَم  َنه َا َكاَن َذليَك ألي َْيدييهينه، َوإيّنه طَاَوْلَن ِبي

َا َتْصَنُع يفي َسبييلي اَّللهي.  مبي
ِحيِح. #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

15357 -  ُّ ُ َعَليْ  -َعني الزُّْهرييّي قَاَل: »تـََزوهَج النهِبي َيْت بيَذليَك   -هي َوَسلهَم َصلهى اَّلله زَيـَْنَب بيْنَت ُخَزمْيََة َوهيَي أُمُّ اْلَمَساكينيي، َسُّي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -  ليَكثْـَرةي إيْطَعاميَها اْلَمَساكينَي، َوهيَي ميْن َبني ]هياَللي ْبني[ َعاميري ْبني َصْعَصَعَة، َوتـُُوفّيَيْت َوَرُسوُل اَّللهي  َحيٌّ  -َصلهى اَّلله
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ريًا[«.   ]مَلْ تـَْلَبْث َمَعُه إياله َيسي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق قَاَل: »تـََزوهَج َرُسوُل اَّللهي   - 15358  اهلْياَللييهَة أُمه  زَيـَْنَب بيْنَت ُخَزمْيَةَ   -َصلهى اَّلله
َلُه عيْنَد احْلَُصنْيي  ْلَمدييَنةي، َأوهُل نيَسائيهي َمْوًت«.  -َأْو عيْنَد الطَُّفْيلي ْبني احْلَاريثي  -اْلَمَساكينيي، َكاَنْت قـَبـْ  َماَتْت ابي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح إلى ابن إسحاق[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َبَة ْبني َعْبدي ا - 15359 َّللهي ْبني هياَللي ْبني َعاميري ْبني  َعني الزُّْهرييّي قَاَل: َمْيُمونَُة بيْنُت احْلَاريثي ْبني َحْزني ْبني ُِبَرْيي ْبني اهْلَُزمي ْبني ُرَؤيـْ

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«  -َصْعَصَعَة، َوهيَي الهيتي »َوَهَبْت نـَْفَسَها ليلنهِبي  . -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي وَ  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 15361  تـََزوهَج َمْيُمونََة بيَسريَف«.  -َسلهَم َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني الزُّْهرييّي قَاَل: »تـََزوهَج َرُسوُل اَّللهي  - 15366 أُمه َحبييَبَة بيْنَت َأيبي ُسْفَياَن ْبني َحْربي ْبني أَُميهَة ْبني  -َصلهى اَّلله
ني َماليٍك. َواْسُم أُمّي َحبييَبَة: رََمَلُة.  َعْبدي َِشْسي ْبني َعْبدي َمَنافي ْبني ُقَصيّي ْبني كياَلبي ْبني ُمرهَة ْبني َكْعبي ْبني ُلَؤيّي ْبني َغاليبي ْبني فيْهري بْ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسوُل اَّللهي َوأَْنَكَح رَ  َها  -رُقـَيهَة  -َصلهى اَّلله ُ َعنـْ َي اَّلله ُ َعْنُه   -ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن  -َرضي َي اَّلله ميْن َأْجلي َأنه أُمه  -َرضي
هي. َوَقدي  َبييهي َوأُمّي ، َوَصفييهُة َعمهُة ُعْثَماَن ُأْخُت َعفهاَن ألي ُمّي َحبييَبَة َعَلى َرُسولي اَّللهي َحبييَبَة أُمَُّها َصفييهُة بيْنُت َأيبي اْلَعاصي ُ   -َم ِبي َصلهى اَّلله

 «. ُشَرْحبييُل ْبُن َحَسَنةَ  -َعَلْيهي َوَسلهَم 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني الزُّْهرييّي قَاَل: »َسََب َرُسوُل اَّللهي  - 15368 َراري ْبني احْلَاريثي   -َصلهى اَّلله ُجَوْيرييََة بيْنَت احْلَاريثي ْبني َأيبي ضي
«.  -َواْسُم اْلُمْصطَليقي ُخَزمْيَُة  -ْبني َعائيذي ْبني َماليكي ْبني اْلُمْصطَليقي ميْن ُخَزاَعَة   يـَْوَم َواَقَع َبني اْلُمْصطَليقي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ني: إسناده ؤجاله ثقات إلى الزهري لكن الحديث ضعيف َلرساله[ ]الدارا  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
15373 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »َكاَن بيَعْيَنْ َصفييهَة ُخْضَرٌة، فـََقاَل هَلَا النهِبي : " َما َهذيهي اخْلُْضَرُة  -َصلهى اَّلله

ْجريي، فـََلطَ  ي: إييّني رَأَْيُت فييَما يـََرى النهائيُم َكَأنه َقَمًرا َوَقَع يفي حي ؟ ". قَاَلْت: قـُْلُت ليَزْوجي نَـْيكي َمني َوقَاَل: أَتُرييدييَن َمليَك يـَْثريَب؟ بيَعيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - إييَله ميْن َرُسولي اَّللهي  قَاَلْت: أَتُرييدييَن َمليَك يـَْثريَب؟ َوَما َكاَن أَبـَْغضَ  ي، َفَما زَاَل يـَْعَتذيُر   -َصلهى اَّلله قـََتَل َأيبي َوَزْوجي

ي«.إييَله، َوقَاَل: " اَي َصفييهُة، إينه َأاَبكي أَلهَب َعَليه اْلَعَرَب، َوفـََعَل َوفـََعَل ". َحَّته َذَهَب َذليَك ميْن نَـ   ْفسي
ِحيِح.َرَوا # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  ُه الطََّبَراِنيُّ

ّي   - 15383 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: مَلْ َيُكْن عيْنَد النهِبي  اْمَرَأٌة َوَهَبْت نـَْفَسَها َلُه.  -َصلهى اَّلله
، َوِرَجاُلُه ثِ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  َقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: ُأْهديَي ليَرُسولي اَّللهي  - 15391 ، َونيَساُؤُه   -َصلهى اَّلله لذهَهبي قياَلَدٌة ميْن َجزٍْع ُمَلمهَعٌة ابي
، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  جُمَْتميَعاٌت يفي بـَْيٍت ُكلُُّهنه، َوأَُماَمُة بيْنُت َأيبي اْلَعا َابي لرتُّ َصلهى   -صي ْبني الرهبييعي َجارييٌَة تـَْلَعُب يفي َجانيبي اْلبَـْيتي ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َها، فـَُقْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما رَأَيـَْنا َأْحَسَن ميْن َهذيهي َقطُّ -اَّلله ، َواَل َأْعَجَب.  : " َكْيَف تـََرْيَن َهذيهي؟ ". فـََنَظْراَن إيلَيـْ
لي اْلبَـْيتي إييَله ". قَاَلْت َعائيَشُة: فََأْظَلَمْت َعَليه  فـََقاَل: " اْرُدْدَنَا إييَله ". فـََلمها َأَخَذَها قَاَل: " َواَّللهي أَلََضَعنـهَها يفي رَقـََبةي َأَحبّي َأهْ 
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ثْ  ُهنه، َواَل َأرَاُهنه إياله َأَصاَُبُنه مي َنُه َخْشَيَة َأْن َيَضَعَها يفي رَقـََبةي َغرْييي مينـْ يًعا ُسُكوًت،  اأْلَْرُض بـَْيني َوبـَيـْ ، َوَومَجَْنا مجَي َل الهذيي َأَصاَبني
، َفُسرّيَي َعنها«.فََأقْـَبَل  َا َحَّته َوَضَعَها يفي رَقـََبةي أَُماَمَة بيْنتي َأيبي اْلَعبهاسي  ُبي

 ]الداراني: إسناده ضعيف جدا[  ٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواللَّْفُظ َلُه، َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر، َوَأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُد َأْحَمَد َوَأِبي َيْعَلى َحسَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َكاَنْت فَاطيَمُة بيْنُت َرُسولي اَّللهي   -يـَْعني اْبَن َأيبي طَاليٍب  -َعْن َعلييٍّ   - 15397 َتْكفييهي   -َصلهى اَّلله

َل، َوفَاطيَمُة بيْنُت َأَسٍد َتْكفييهي اخْلَاريَج  ه   -الدهاخي ُ َعَلْيهي َوَسله  -يـَْعني النهِبي  . -َم َصلهى اَّلله
# .  ]الداراني: إسناده منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ٍم: اْكفيي فَاطيَمَة بيْنتي َرسُ  - 15398 ُمّيي فَاطيَمَة بيْنتي َأَسدي ْبني َهاشي َصلهى   -ولي اَّللهي  َويفي ريَوايٍَة َعْن َعلييٍّ أَْيًضا قَاَل: قـُْلُت ألي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  لي  -اَّلله ْدَمَة الدهاخي َقايََة اْلَماءي َوالذهَهاَب يفي احْلَاَجةي، َوَتْكفييكي خي   #الطهْحَن َواْلَعْجَن.                         سي

ِحيِح. َواَيِة الثَّاِنَيِة ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله رجال الصحيح لكنه منقطع[  َوِرَجاُل الرِ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َخْوَلَة بيْنتي َحكييٍم، وََكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 15410  تـََزوهَجَها، فََأْرَجَأَها فييَمْن َأْرَجَأ«.  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15419 ّي  : »اأْلََخَواُت اْلُمْؤمي -َصلهى اَّلله   -َناُت ": َمْيُمونَُة َزْوُج النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ، َوَأَْسَاُء بيْنُت ُعَمْيٍس اْمَرَأُة َجْعَفٍر، َواْمَرَأُة مَحَْزَة َوهيَي ُأْختـُهُ  -َصلهى اَّلله ُمّيهينه«. َوأُمُّ اْلَفْضلي اْمَرَأُة اْلَعبهاسي  نه ألي
ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسنَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[ اَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

َا َتْكَرُه، فَـ  - 15421 ْئُت اْليَـْوَم مبي َقاَل: اَل تـََزالينَي  َعني ]النهْضري ْبني[ أََنٍس قَاَل: »َجاَءْت أُمُّ ُسَلْيٍم إيىَل َأيبي أََنٍس، فـََقاَلْت: جي
َا َأْكَرهُ  ُ َواْخَتارَُه َوَجَعَلُه نَبييًّا.  جتَييئينَي مبي . قَاَلْت: َكاَن َأْعَرابييًّا اْصطََفاُه اَّلله  ميْن عيْندي َهَذا اأْلَْعَرايبيّي

. َفَماَت ُمْشريًكا. ْئتي بيهي؟ قَاَل: ُحرّيَمتي اخْلَْمُر قَاَل: َهَذا فيَراُق بـَْيني َوبـَْينيكي  قَاَل: َما الهذيي جي
، قَالَ َوَجاَء أَبُو طَْلحَ  ْت: َفَما َدْهريي؟ قَاَل:  َة إيىَل أُمّي ُسَلْيٍم. قَاَلْت: مَلْ َأُكْن أَتـََزوهُجَك َوأَْنَت ُمْشريٌك؟ قَاَل: اَل َواَّللهي َما َهَذا َدْهُركي

ه اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -َدْهُركي يفي الصهْفَراءي َواْلبَـْيَضاءي، قَاَلْت: فَإييّني ُأْشهيُدَك َوُأْشهيُد َنِبي يُت   -ى اَّلله أَنهَك إيْن َأْسَلْمَت فـََقْد َرضي
ََذا؟ قَاَلْت: اَي أََنُس، ُقْم فَاْنطَليْق َمَع َعمّيَك. ْساَلمي ميْنَك، قَاَل: َفَمْن يلي ُبي إْلي  ابي

ّي اَّللهي  فـََقاَم فـََوَضَع َيَدُه َعَلى َعاتيقيي، فَاْنطََلْقَنا َحَّته إيَذا ُكنها َقرييًبا ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ميْن َنِبي َفَسميَع َكاَلَمَنا، فـََقاَل: " َهَذا  -َصلهى اَّلله
ّي اَّللهي  ْساَلمي ". َفَسلهَم َعَلى َنِبي نَـْيهي عيزهُة اإْلي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -أَبُو طَْلَحَة َبنْيَ َعيـْ ُ َوَأنه   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -حُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، فـََزوهَجُه َرُسوُل اَّللهي  . فـََوَلَدْت َلُه ُغاَلًما، مثُه إينه اْلُغاَلَم َدرََج  -َصلهى اَّلله ْساَلمي َعَلى اإْلي
َب بيهي أَبُوُه  ُ َوُأْعجي َفَجاَء أَبُو طَْلَحَة، فـََقاَل: َما فـََعَل اْبني اَي أُمه ُسَلْيٍم؟ قَاَلْت: َخرْيُ َما َكاَن،  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل   -فـََقَبَضُه اَّلله

اَي َأاَب طَْلَحَة، َعارييٌَة اْستَـَعارََها قـَْوٌم وََكاَنتي   فـََقاَلْت: َأاَل تـَتَـَغدهى؟ َقْد َأخهْرَت َغَداَءَك اْليَـْوَم قَاَلْت: فـََقدهْمُت إيلَْيهي َغَداَءُه، فـَُقْلُت:
ُ، َوإينه َأْهَل اْلَعارييَةي َأْرَسُلوا إيىَل َعارييَتيهيْم فـََقَبُضوَها، َأهْلُْم  َأْن جَيَْزُعوا؟ قَاَل: اَل. قَاَلْت: فَإينه ابـَْنَك َقْد  اْلَعارييَُة عيْنَدُهْم َما َقَضى اَّلله

، َفَدَخَل َفَكَشَف َعْنُه َواْسرَتَْجَع، َفَذَهَب إيىَل فَاَرَق ال نـَْيا قَاَل: فَأَْيَن ُهَو؟ قَاَلْت: َها ُهَو َذا يفي اْلَمْخدَعي ُ  -َرُسولي اَّللهي دُّ َصلهى اَّلله
حْلَقّي  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ُ َفَحدهثَُه بيَقْولي أُمّي ُسَلْيٍم، فـََقاَل: " َوالهذيي بـََعَثني ابي يفي َرمحييَها ذََكًرا؛ ليَصرْبيَها   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  - َلَقْد َقَذَف اَّلله

 َعَلى َوَلديَها ". 
ُّ اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: فـََوَضَعْتُه، فـََقاَل َنِبي َرا-َصلهى اَّلله َر ابـَْنكي َفاَل  : " اْذَهْب اَي أََنُس إيىَل أُمّيَك فـَُقْل هَلَا: إيَذا َقطَْعتي سي
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ليي بيهي إييَله ".  ًئا َحَّته تـُْرسي  ُتذييقييهي َشيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: فـََوَضْعُتُه َعَلى ذيرَاعيي َحَّته أَتـَْيُت بيهي َرُسوَل اَّللهي  فـََوَضْعُتُه َبنْيَ يََدْيهي، فـََقاَل: " اْئتيني بيَثاَلثي   -َصلهى اَّلله

ْئُت ُبيينه، فـََقَذَف نـََواُهنه، مثُه َقَذَفُه يفي فييهي َفاَلَكُه، مثُه فـََتَح فَا اْلُغاَلمي َفَجَعَلهُ ََتََراتي َعْجَوةٍ  يفي فييهي، َفَجَعَل يـَتَـَلمهُظ،    ". قَاَل: َفجي
  َلكي فييهي َوَجَعَلُه بـَرًّا تَقييًّا«. فـََقاَل: " أَْنَصارييٌّ حيُيبُّ التهْمَر ". فـََقاَل: " اْذَهْب إيىَل أُمّيكي فـَُقْل: اَبَرَك اَّللهُ 

، َوُهَو ِثَقٌة. # َماِديِ  ِحيِح َغْيَر َأْحَمَد ْبِن َمْنُصوٍر الرَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
  #ُت: َفذََكَر احْلَدييَث. َويفي ريَوايٍَة ليْلبَـزهاري أَْيًضا: قَاَلْت َلُه: أَتـََزوهُجَك َوأَْنَت تـَْعُبُد َخَشَبًة جَيُرَُّها َعْبديي َفاَلٌن. قـُلْ  - 15422

ِحيِح.  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 أَْيُت بيَعْيني مَحَْنَة بيْنَت َجْحٍش يـَْوَم ُأُحٍد َتْسقيي اْلَعْطَشى، َوُتَداويي اجْلَْرَحى. َعْن َأيبي َأمْحََد ْبني َجْحٍش قَاَل: رَ  - 15424

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 ٍش يفي نيْسَوٍة ذََكَرُهنه. َوَعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق قَاَل: َهاَجَر ميْن َبني َأَسٍد ميْن نيَسائيهيْم مَحَْنُة بيْنُت َجحْ  - 15425

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح إلى إبن إسحاق[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 15426 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعْن أُمّي عيَياٍش وََكاَنْت َخاديًما ليلنهِبي َا َمَع ابـَْنتيهي إيىَل  -َصلهى اَّلله  ُعْثَماَن ْبني َعفهاَن«. بـََعَث ُبي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 15429 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن حُمَمهدي ْبني َعلييّي ْبني احْلَُسنْيي قَاَل: َكاَنْت َخاديُم النهِبي  يـَُقاُل هَلَا: ُخَضرْيَُة.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح.َروَ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده جيد إلى محمد بن علي بن الحسين[  اُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 15436 َا َدَخَلْت َعَلى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعْن أُمّي َخاليٍد بيْنتي اأْلَْسَودي ْبني َعْبدي يـَُغوَث َأنه فـََقاَل: " َمْن   -َصلهى اَّلله

يـَْعني اْلُمْؤميَن ميَن اْلَكافيري  -َميّيتي ".  َهذيهي؟ ". فـََقاُلوا: بـََنُت اأْلَْسَودي ْبني َعْبدي يـَُغوَث، فـََقاَل: " احْلَْمُد َّلليهي الهذيي خُيْريُج احْلَيه ميَن الْ 
-.» 

15437 -  ُّ ُ عَ  -َويفي ريَوايٍَة: »َدَخَل النهِبي فـََقاَل: " َمْن َهذيهي؟ ". فـََقاُلوا: بـَْعُض َخااَلتيَك، فـََقاَل: " إينه   -َلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّلله
حْلَيه  َقاَل: " ُسْبَحاَن الهذيي خُيْريُج ا َخااَلِتي يفي َهذيهي اأْلَْرضي َلَغَرائيُب، َمْن َهذيهي؟ ". قَاُلوا: أُمُّ َخاليٍد بيْنُت اأْلَْسَودي ْبني َعْبدي يـَُغوَث، فَـ 

 .»  ميَن اْلَميّيتي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِإْسَناُد الثَّاِني َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُعَمرْيي ْبني إيْسَحاَق قَاَل: »َكاَن مَحَْزُة ْبُن َعْبدي اْلُمطهليبي يـَُقاتيُل َبنْيَ َيَدْي َرُسولي اَّللهي  - 15463 َصلهى اَّلله
 َويـَُقوُل: َأاَن َأَسُد اَّللهي، َوَأَسُد َرُسوليهي«.  -
، َوِرَجاُلُه ِإَلى  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده جيد إلى سعد[  َقاِئِلِه ِرَجاُل الصَّ

ه  - 15469 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي رَافيٍع أَنهُه َبشهَر النهِبي ، فََأْعتَـَقُه َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي   -إبييْساَلمي اْلَعبهاسي َصلهى اَّلله
 «. -َوَسلهَم 

 ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[  اُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َروَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُأَسْيٍد السهاعيدييّي قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15479 : " اَل تـَْرمي  -َصلهى اَّلله ليْلَعبهاسي ْبني َعْبدي اْلُمطهليبي

 َعَلْيهيْم، فـََقاَل: " السهاَلُم  َمْنزيَلَك َوبـُُنوَك َغًدا َحَّته آتيَيُكْم ; فَإينه يلي فييُكْم َحاَجًة ". فَانـَْتَظُروُه َحَّته بـَْعَدَما َأْضَحى، َفَدَخلَ 
َرْيٍ، ََنَْمُد اَّللهَ. قَاَل: " تـَُقارَبُو َعَلْيُكْم ". قَاُلوا: َعَلْيُكُم السهاَلمُ  ا بيَزْحفي   َوَرمْحَُة اَّللهي َوبـَرََكاتُُه. قَاَل: " َكْيَف َأْصَبْحُتْم؟ ". قَاُلوا: ِبي
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، َهَذا  اَُلَءتيهي، مثُه قَاَل: " اَي َربّي ُكْم إيىَل بـَْعٍض ". َحَّته إيَذا َأْمَكُنوُه اْشَتَمَل َعَلْيهيْم مبي ،  بـَْعضي ُو َأيبي َوَهُؤاَلءي َأْهُل بـَْييتي نـْ َعمّيي َوصي
اَُلَءِتي َهذيهي ". فََأمهَنْت ُأْسُكفهُة اْلَبابي َوَحَوائيُط اْلبَـْيتي  ُهْم مبي رْتيي إيايه  ، فـََقاَلْت: آمينَي، آمينَي، آمينَي«. فَاْسرُتُْهْم ميَن النهاري َكسي

. قـُْلُت: َرَوى اْبُن َماَجْه بـَْعَضُه يفي ا  أْلََدبي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 15482 َا َأْكرَبُ، أَْنَت َأمي النهِبي : َأميُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َرزييٍن قَاَل: قييَل ليْلَعبهاسي ، -َصلهى اَّلله ؟ فـََقاَل: َهَذا َأْكرَبُ مينّي
ّي َوأَ  َلُه. وََكاَن اْلَعبهاُس َأَسنُّ ميَن النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَن ُوليْدُت قـَبـْ نينَي.  -َصلهى اَّلله  ; ُوليَد قـَْبَل اْلفييلي بيَثاَلثي سي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: رَأَْيُت َجعْ  - 15496 ُهَما قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله ُ َعنـْ َي اَّلله َفَر ْبَن َأيبي طَاليٍب َمَلًكا  َوَعني اْبني َعبهاٍس َرضي
َماءي«.َيطيرُي يفي  لدّي   اجْلَنهةي َذا َجَناَحنْيي َيطيرُي ُبييَما َحْيُث َشاَء َمْقُصوَصًة قـََواديُمُه ابي

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َوَأَحُدُهَما َحَسٌن. #
ُ َعلَ   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َجْعَفٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15498 : " »َهنييًئا َلَك اَي َعْبَد اَّللهي ْبَن َجْعَفٍر،  -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

 أَبُوَك َيطيرُي َمَع اْلَماَلئيَكةي يفي السهَماءي« ". 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -وُل اَّللهي َوَعْن َأيبي َحبهَة اْلَبْدرييّي قَاَل: »َكاَن َرسُ  - 15505 َيٍة إياله رََأى َأاَب  -َصلهى اَّلله يـَْوَم ُحَننْيٍ اَل يـَْنظُُر يفي اَنحي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسْفَياَن ْبَن احْلَاريثي يـَُقاتيُل، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي    «. -َأْو ميْن َخرْيي َأْهليي   -: " إينه َأاَب ُسْفَياَن َخرْيُ َأْهليي -َصلهى اَّلله

 (: حسن[ 52]الداراني: إسناده ضعيف[ ]صحيح الجامع )  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َزامٍ  - 15507 ْنُه َعمهُتُه: َخديجَيُة،    قَاَل اْبُن هيَشاٍم: »وََكاَن َحكييُم ْبُن حي يًفا، فَاْستَـْوَهبَـْتُه مي َقديَم ميَن الشهامي بيَزْيدي ْبني َحاريثََة َوصي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوهيَي يـَْوَمئيٍذ عيْنَد َرُسولي اَّللهي  ُ  -فـََوَهَبُه هَلَا فـََوَهبَـْتُه ليَرُسولي اَّللهي   -َصلهى اَّلله فََأْعتَـَقُه   -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوتـَبَـنهاُه َوَذليَك قـَْبَل َأْن يُوَحى إيلَْيهي َوَقديَم أَبُوُه َوُهَو عيْنَد َرُسولي اَّللهي  ُ  -فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله

ْئَت فَأَقي -َعَلْيهي َوَسلهَم  ، فـََلْم يـََزْل عيْنَد َرُسولي اَّللهي : " إيْن شي ْئَت فَاْنطَليْق َمَع أَبييَك؟ ". قَاَل: اَل. َبْل أُقييُم عيْنَدكي   -  ْم َمعيي، َوإيْن شي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُ  -َصلهى اَّلله َقُه، َوَأْسَلَم َوَصلهى َمَعُه، فـََلمها أَنـَْزَل اَّلله ُ َفَصده اَبئيهيْم{ -َعزه َوَجله  -َحَّته بـََعَثُه اَّلله : }اْدُعوُهْم ْلي

 [. قَاَل: َأاَن زَْيُد ْبُن َحاريثََة«. 5]األحزاب:  
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

«.»َوَعْن زَْيدي ْبني َحاريثََة أَنهُه قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، آَخْيَت  - 15512  بـَْيني َوَبنْيَ مَحَْزَة ْبني َعْبدي اْلُمطهليبي
، َوُهَو ِثَقٌة. # ْحَمِن ْبِن َصاِلٍح اْْلَْزِديِ  ِحيِح َغْيَر َعْبِد الرَّ : تخريج سير أعَلم النبَلء]شعيب: رجاله ثقات ) َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
9/248 ]) 

ُّ َوَعني اْبني َعبها - 15514 َنا َأاَن َمارهٌة َوالنهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ٍس قَاَل: َحدهثـَْتني أُمُّ اْلَفْضلي بيْنُت احْلَاريثي قَاَلْت: »بـَيـْ   -َصلهى اَّلله
ُغاَلٍم ". قـُْلُت: َكْيَف َوَقْد حَتَاَلَفْت قـَُرْيٌش يفي احلْيْجري، فـََقاَل: " اَي أُمه اْلَفْضلي ". قـُْلُت: لَبـهْيَك اَي َرُسوَل اَّللهي. قَاَل: " إينهكي َحاميٌل بي 

، فَإيَذا َوَضْعتييهي فَاْئتييني بيهي ". فـََلمها َوَضْعُتُه، أَتَـ  ه اَل يـَُولّيُدوَن النّيَساَء؟ قَاَل: " ُهَو َما َأُقوُل َلكي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ْيُت بيهي النهِبي َصلهى اَّلله
دينهُه َكيّيًسا ". قَاَل: فَأَتـَْيُت اْلَعبهاَس فََأْخربَْ  َفَسمهاُه َعْبدَ  - ه اَّللهي، َوأَلهَباُه بيرييقيهي. قَاَل: " اْذَهِبي بيهي، فـَْلَتجي   -تُُه فـَتَـَبسهَم، مثُه أََتى النهِبي



403 
 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ياًل َمدييَد اْلَقاَمةي، فـََلمه   -َصلهى اَّلله ُّ  وََكاَن رَُجاًل مجَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ا رَآُه النهِبي قَاَم إيلَْيهي، فـََقبهَل َما َبنْيَ   -َصلهى اَّلله
هي ". فـََقاَل اْلَعبهاسُ  نَـْيهي َوَأقْـَعَدُه َعْن ميَيينيهي، مثُه قَاَل: " َهَذا َعمّيي، َفَمْن َشاَء فـَْليـَُباهي بيَعمّي َ : بـَْعَض اْلَقْولي اَي َرُسوَل اَّللهي َعيـْ . قَاَل: " َوملي

 اَل َأُقوُل َوأَْنَت َعمّيي َوبَقييهُة آاَبئيي؟! َواْلَعمُّ َواليٌد«. 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ([ 3/34)السلسلة الصحيحة:   إسناده فيه ضعف]اْللباني:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »بـََعَث اْلَعبهاُس بيَعْبدي اَّللهي إيىَل َرُسولي اَّللهي   - 15520 يفي َحاَجٍة، فـََوَجَد عيْنَدُه   -َصلهى اَّلله
رْبي  يُل، َأَما إينهُه َلْن مَيُوَت َحَّته َيْذَهَب َبَصُرُه، َويـُْؤَتى  رَُجاًل فـََرَجَع َومَلْ يَُكلّيْمُه، فـََقاَل: " رَأَيـَْتُه؟ ". قَاَل: نـََعْم. قَاَل: " َذاَك جي

 عيْلًما«.
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْمريو ْبني ُحَرْيٍث »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 15540  بيَعْبدي اَّللهي ْبني َجْعَفٍر َوُهَو يَبييُع بـَْيَع اْلغيْلَماني َمره  -َصلهى اَّلله
َياني  - بـْ  قَاَل: " اللهُهمه اَبريْك َلُه يفي بـَْيعيهي ". َأْو قَاَل: " يفي َصْفَقتيهي«.  -َأوي الصّي
، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »َلمها اْستَـْعَمَل َرُسوُل اَّللهي  - 15542 ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد قَاَل النهاُس فييهي، فـَبَـَلَغ   -َصلهى اَّلله
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " َقْد بـََلَغني َما قـُْلُتْم يفي ُأَسامَ  -َصلهى اَّلله َة،  َأْو َشْيٌء ميْن َذليَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

َمارَةي، وَ  إْلي َلُه، َوإينهُه خَلَلييٌق ابي بُّ النهاسي إييَله«. َوَلَقْد قـُْلُتْم َذليَك يفي أَبييهي قـَبـْ َمارَةي، َوإينهُه أََتى حي إْلي َمارَةي، َوإينهُه خَلَلييٌق ابي إْلي  إينهُه خَلَلييٌق ابي
 قَاَل: َمني اْستَـْثََن فَاطيَمَة َوَغرْيََها.

يحي  »َويفي ريَوايٍَة: إينهُه أَلََحبُّ النهاسي إييَله ُكلّيهيْم، وََكاَن اْبُن ُعَمَر  - 15543 يـَُقوُل: َحاَشا فَاطيَمَة«. قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ْختيَصاٍر.  ابي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْئُت ميَن اْلُكوَفةي َوتـَرَْكُت َوَعْن قـَْيسي ْبني َمْرَواَن قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل ُعَمَر َوُهَو بيَعَرَفَة، فـََقاَل: اَي َأمي  - 15551 رَي اْلُمْؤمينينَي، جي

َب ُعَمُر، َوانـْتَـَفَخ َحَّته َكاَد مَيََْلُ َما َبنْيَ شُ  َف َعْن َظْهري قـَْلٍب. قَاَل: فـََغضي َا رَُجاًل مُيْليي اْلَمَصاحي ، فـََقاَل: َوحْيََك! َمْن  ُبي ْعَبيتَي الرهْحلي
َها، فَـ ُهَو؟ فـََقاَل: َعْبُد اَّللهي بْ  َقاَل: َوحْيََك!  ُن َمْسُعوٍد، َفَما زَاَل ُعَمُر يُْطفيُئ َوُيَسرّيي َعْنُه اْلَغَضَب َحَّته َعاَد إيىَل َحاليهي الهيتي َكاَن َعَليـْ

ُثَك َعْن َذليَك: كَ  ْنُه، َوَسُأَحدّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَن َرُسوُل اَّللهي َواَّللهي َما َأْعَلُمُه بَقيَي َأَحٌد ميَن النهاسي ُهَو َأَحقُّ بيَذليَك مي اَل   -َصلهى اَّلله
َْمٍر ميْن َأْمري اْلُمْسليمينَي، َوإينهُه ََسََر عيْنديهي َذاتَ  َلَة َكَذليَك ألي َلٍة َوَأاَن َمَعُه، مثُه َخَرَج َرُسوُل اَّللهي يـََزاُل َيْسُمُر عيْنَد َأيبي َبْكٍر اللهيـْ   - لَيـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  دي، فـََقاَم َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله ي َمَعُه، فَإيَذا رَُجٌل قَائيٌم ُيَصلّيي يفي اْلَمْسجي ي َوََنُْن َّنْشي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مَيْشي َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َيْسَتميُع قيَراَءَتُه، فـََلمها كيْداَن نـَْعريُف الرهُجَل قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - : " َمْن َسرهُه َأْن يـَْقَرَأ اْلُقْرآَن َرْطًبا َكَما -َصلهى اَّلله

ْليَـْقَرْأُه َعَلى قيَراَءةي اْبني أُمّي َعْبٍد ". قَاَل: مثُه َجَلَس الرهُجُل يَْدُعو، َفَجَلَس َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسله  - أُْنزيَل فـَ يـَُقوُل: "   -َم َصلهى اَّلله
ُبَ  َرنهُه. قَاَل: فـََغَدْوُت إيلَْيهي ألي َرُه، فـََوَجْدُت َأاَب َبْكٍر َقْد َسبَـَقني  َسْل تـُْعطَُه ". قَاَل ُعَمُر: فـَُقْلُت: َواَّللهي أَلَُعوَدنه إيلَْيهي َفََلَُبشّي شّي

 إياله َسبَـَقني إيلَْيهي«. فـََبشهَرُه، َفاَل َواَّللهي َما َسابـَْقُتُه إيىَل َخرْيٍ َقطُّ 
 ]الداراني: إسناده حسن[  #

َرُه فـََوَجَد َأاَب َبْكٍر َخاريًجا، فـََقاَل: إيْن فـََعْلَت إينهَك لَ  - 15552 خْلَرْيي. َويفي ريَوايٍَة: فَأََتى ُعَمُر َعْبَد اَّللهي لييـَُبشّي  َسبهاٌق ابي
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ِحيِح َغْيَر َقْيِس ْبِن َمْرَواَن، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: َمْن  - 15556 ٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله َأَحبه َأْن يـَْقَرَأ اْلُقْرآَن َغضًّا َكَما أُْنزيَل َوَعْن َعمهاري ْبني اَيسي

ْليَـْقَرْأُه َعَلى قيَراَءةي اْبني أُمّي َعْبٍد".  فـَ
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت. #

دي َوُهَو َيْدُعو، َمره َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 15557 َنَما اْبُن َمْسُعوٍد يفي اْلَمْسجي َبَة قَاَل: »بـَيـْ ُ َعَلْيهي   - ْبني ُعتـْ َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوأَبُو َبْكٍر، فـََلمها َحاَذاُه َرُسوُل اَّللهي   -َوَسلهَم  َع ُدَعاَءُه، َوَرسُ  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وُل اَّللهي َسَي اَل   -َصلهى اَّلله

َعاُء الهذيي ُكْنَت َتْدُعو بيهي؟ فـََقاَل:  يـَْعريفُُه، فـََقاَل: " َمْن َهَذا؟ َسْل تـُْعطَُه ". فـََرَجَع أَبُو َبْكٍر إيىَل َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد، فـََقاَل: الدُّ 
َصلهى   -، َوحُمَمهٌد مثُه قـُْلُت: اللهُهمه اَل إيَلَه إياله أَْنَت، َوْعُدَك َحقٌّ، َوليَقاُؤَك ُحقٌّ، وَكيَتاُبَك َحقٌّ، َوالنهبييُّوَن َحقٌّ محَيْدُت اَّللهَ َوجَمهْدتُُه، 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   َحقٌّ، َواجْلَنهُة َحقٌّ، َوالنهاُر َحقٌّ، َوُرُسُلَك َحقٌّ«. -اَّلله
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َوُهَو َيْدعُ  - 15558 ُّ َصلهى اَّلله دي َمره النهِبي َنا ُهَو يفي اْلَمْسجي ُ  َوَعني اْبني َمْسُعوٍد: »أَنهُه بـَيـْ ّي َصلهى اَّلله و، َوَمَع النهِبي
َع ُدَعاَءُه َوُهَو اَل يـَْعريفُُه، فَـ َعَليْ  بهي َسَي ُهَما، فـََلمها َحاَذى ي ُ َعنـْ َي اَّلله ُ َعَلْيهي  هي َوَسلهَم أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرضي َقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّلله

اُء الهذيي َدَعْوَت بيهي َما ُهَو؟ قَاَل: محَيْدُت اَّللهَ َوجَمهْدتُُه، مثُه قـُْلُت:  َوَسلهَم: "َسْل تـُْعطَُه" فـََرَجَع أَبُو َبْكٍر إيىَل اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: الدُّعَ 
ُ  صَ  -، َوالنهبييُّوَن َحقٌّ، َوحُمَمهٌد  اللهُهمه اَل إيَلَه إياله أَْنَت، َوْعُدَك َحقٌّ، َوليَقاُؤَك ُحقٌّ، َواجْلَنهُة َحقٌّ، َوالنهاُر َحقٌّ، َوُرُسُلَك َحقٌّ  لهى اَّلله

 َحقٌّ«.  -َعَلْيهي َوَسلهَم 
ْختيَصاٍر. ْميذييُّ َوَغرْيُُه ابي  قـُْلُت: َرَواُه الرتّي

ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل َوَسِعيِد ْبِن الرَّ  # ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ اِن َوُهَما ِثَقتَ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ مَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  اِن.ِبيِع السَّ
َواًكا ميْن َأرَاٍك، وََكاَن َدقييَق السهاَقنْيي، َفَجَعَلتي الرّييُح َتكْ  - 15562 َك اْلَقْوُم َفُؤهُ »َوَعني اْبني َمْسُعوٍد: أَنهُه َكاَن جَيَْتني سي ، َفَضحي

ْنُه. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -مي : " ميمه َتْضَحُكوَن؟ ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، ميْن ديقهةي َساقـَْيهي. فـََقاَل: " َوالهذيي -َصلهى اَّلله
ي بيَيديهي هَلَُما يفي اْلمييَزاني أَثـَْقُل ميْن ُأُحٍد«.   نـَْفسي

ْوَم اْلِقَياَمِة َأَشدُّ َوَأْعَظُم ِمْن ُأُحٍد«. َوِفي َبْعِضَها: َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِمْن ُطُرٍق، َوِفي َبْعِضَها: »َلَساَقا اْبِن َمْسُعوٍد يَ  #
  ِ  ِإْذ َهَمَزُه َأْصَحاُبُه َأْو َبْعُضُهْم«.  - َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَُّ   -»َبْيَنا ُهَو َيْمِشي َوَراَء َرُسوِل َّللاَّ

ِحيِح.َوَأْمَثُل ُطُرِقَها ِفيِه: َعاِصُم ْبُن َأِبي النَُّجوِد، َوُهَو َحَسُن اْلَحِديِث َعَلى َضْعِفِه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِل َأْحمَ  ]الداراني: إسناده   َد َوَأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
 حسن[ 

َواًكا، فـََوَضَع ريْجَليْ  - 15563 َها سي نـْ َك  َوَعْن قـُرهَة ْبني إياَيٍس: »َأنه َعْبَد اَّللهي ْبَن َمْسُعوٍد رََقى َشَجَرًة جَيَْتني مي َها، َفَضحي هي َعَليـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْصَحاُب َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ميْن ديقهةي َساقـَْيهي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله : " هَلَُما أَثـَْقُل يفي -َصلهى اَّلله
 اْلمييَزاني ميْن ُأُحٍد«. 

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ
: »َأرَأَْيَت رَُجاًل َماَت َرُسوُل اَّللهي َوَعني احلَْ  - 15570 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َسني قَاَل: قَاَل رَُجٌل ليَعْمريو ْبني اْلَعاصي َوُهَو   -َصلهى اَّلله

ًا؟ قَاَل: بـََلى. قَاَل: َقْد َماَت َرُسوُل اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسله  -حيُيبُُّه، أَلَْيَس رَُجاًل َصاحلي َوُهَو حيُيبَُّك، َوَقدي اْستَـْعَمَلَك قَاَل:   -َم  َصلهى اَّلله
ُثَك بيَرُجَلنْيي َماَت َرُسوُل اَّللهي  َقدي اْستَـْعَمَلني فـَوَ  ؟ َوَلكيْن َسُأَحدّي ْنُه َأوي اْستيَعانًَة يبي ُ َعَلْيهي   -اَّللهي َما َأْدريي ُحبًّا َكاَن يلي مي َصلهى اَّلله
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ٍر«. َوُهَو  -َوَسلهَم   حيُيبـُُّهَما: َعْبدي اَّللهي اْبني َمْسُعوٍد، َوَعمهاري ْبني اَيسي
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: »َماَت َرُسوُل َّللاَِّ   # ِحيِح. -َصلَّى َّللاَّ ُقْلُت: َوَلُه   َوُهَو َعْنُهَما َراٍض«. َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

 ]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه[ ُطُرٌق ِفي َتْرَجَمِة َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص.
ٍر َمْوعيدُُكُم اجْلَنهُة« "  - 15591 ُوا آَل اَيسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم " »اْصربي ُّ َصلهى اَّلله  . َوَعْن َعمهاٍر قَاَل: قَاَل النهِبي

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ه  - 15592 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر: »َأنه النهِبي ْهليهي يـَُعذهبُوَن يفي اَّللهي  -َصلهى اَّلله ٍر َوِبَي   -َعزه َوَجله   -َمره بيَعمهاري ْبني اَيسي

ٍر َمْوعيدُكُ  ُروا آَل اَيسي  ُم اجْلَنهُة«. فـََقاَل: " أَْبشي
ِحيِح َغْيَر ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلُمَقو ِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ِم، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 15603 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعلييٍّ قَاَل: َسَي يـَُقوُل: »َدُم َعمهاٍر َوحَلُْمُه َحَراٌم َعَلى النهاري َأْن   -َصلهى اَّلله
 َتْطَعَمُه«. 

# .  ([ 2991ف )ضعيف الجامع: ]اْللباني: ضعي َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوِفي َبْعِضِهْم َضْعٌف ََل َيُضرُّ
َا قَاَلْت: َما َأَحٌد ميْن َأْصَحابي َرُسولي اَّللهي  - 15604 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعائيَشَة َأنه ْئُت َلُقْلُت فييهي َما   -َصلهى اَّلله إياله َلْو شي

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعلَ  -َخاَل َعمهارًا، فَإييّني َسَي هي "«. -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله  يـَُقوُل: " ُمليَئ إيميَااًن إيىَل ُمَشاشي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعْنُه   -َوَعْن بياَللي ْبني حَيََْي قَاَل: »َلمها قُتيَل ُعْثَماُن  - 15605 َي اَّلله َ ُحَذيـَْفُة َفقييَل َلُه: اَي َأاَب َعْبدي اَّللهي، قُتيَل َهَذا   -َرضي ُأِتي
ْعتُ  ، فََأْسَنُدوُه إيىَل َصْدري رَُجٍل، فـََقاَل: َسَي ُ َعَلْيهي   -َرُسوَل اَّللهي   الرهُجُل َوَقدي اْختَـَلَف النهاُس فييَما يـَُقوُل؟ قَاَل: َأْسنيُدويني َصلهى اَّلله

 وُل: " أَبُو اْليَـْقظَاني َعَلى اْلفيْطَرةي، اَل َيَدُعَها َحَّته مَيُوَت َأْو مَيَسهُه اهْلََرُم«. يـَقُ  -َوَسلهَم 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #

ُقُل ليبينَـَتنْيي ليبينَـَتنْيي، َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُدْ  - 15614 دي لَبيَنًة لَبيَنًة، وََكاَن َعمهاٌر يـَنـْ َ ليْلَمْسجي ُقُل اللهَبي ُفُض  رييّي قَاَل: »ُكنها نـَنـْ فـَيَـنـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  َاَب َوقَاَل: " َوحْيََك اَي اْبَن َُسَيهَة!  -َصلهى اَّلله  تـَْقتـُُلَك اْلفيَئُة اْلَباغيَيُة«. َعْن َكتيفيهي الرتُّ

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي أَْيًضا قَاَل: »َأَمَراَن َرُسوُل اَّللهي  - 15615 ُقُل   -َصلهى اَّلله دي، َفَجَعْلَنا نـَنـْ بيبيَناءي اْلَمْسجي

ُقُل ليبينَـَتنْيي ليبينَـَتنْيي قَاَل: َفَحدهَثني َأْصَحا  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -يبي َومَلْ َأَْسَْعُه ميْن َرُسولي اَّللهي لَبيَنًة لَبيَنًة، وََكاَن َعمهاٌر يـَنـْ أَنهُه قَاَل:   -َصلهى اَّلله
 " اَي اْبَن َُسَيهَة، تـَْقتـُُلَك اْلفيَئُة اْلَباغيَيُة«.

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َريـَْرَة قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن َأيبي هُ  - 15616 َد، فَإيَذا نـََقَل النهاُس َحَجًرا نـََقَل   -َصلهى اَّلله يـَْبني اْلَمْسجي

َتنْيي.« قَاَل: َفذََكَرُه.   َعمهاٌر َحَجَرْيني، فَإيَذا نـََقُلوا لَبيَنًة نـََقَل ليبينـْ
ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرجَ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  اُلُه ِرَجاُل الصَّ

، َوَعْمَرو ْبنَ  - 15618 َع َعْبَد اَّللهي ْبَن َعْمريو ْبني اْلَعاصي ، َوُمَعاوييََة ْبَن َأيبي   َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني احْلَاريثي ْبني نـَْوَفٍل: أَنهُه َسَي اْلَعاصي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسْفَياَن، يـَُقوُلوَن: »إينه َرُسوَل اَّللهي   اٍر: " تـَْقتـُُلَك اْلفيَئُة اْلَباغيَيُة«.قَاَل ليَعمه   -َصلهى اَّلله

َا قـَتَـَلهُ  ًضا يفي بـَْوليَك، ََنُْن قـَتَـْلَناُه؟ إيّنه ُّ َوزَاَد: فـََقاَل ُمَعاوييَُة: اَل تـََزاُل َداحي َرَواُه   #                      َمْن َجاَء بيهي.َرَواُه الطهرَبَايني
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، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت، ِ ْبِن َعْمٍرو. الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوَكَذِلَك َأَحُد َأَساِنيِد َعْبِد َّللاَّ
: »َأنه َعْمَرو ْبَن اْلَعاصي قَاَل ليُمَعاوييََة: اَي َأميرَي اْلُمْؤمينينَي، َأَما َسَي  - 15621  َصلهى   -ْعَت َرُسوَل اَّللهي َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني احْلَاريثي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َد ليَعمهاٍر: " إينهَك َحرييٌص  -اَّلله نَي َكاَن يـَْبني اْلَمْسجي َلنهَك اْلفيَئُة يـَُقوُل حي َعَلى اجلْيَهادي، َوإينهَك َلميْن َأْهلي اجْلَنهةي، َولَتَـْقتـُ
َلُه الهذيي َجاَء بيهي«. اْلَباغيَيُة ". قَاَل: بـََلى قَاَل: َفليَم قـَتَـْلُتُموُه؟ قَاَل: َواَّللهي َما تـََزاُل َتْدَحُض يفي بـَْوليَك، ََنُْن قـَتَـْلنَ  َا قـَتـْ  اُه؟ إيّنه

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َروَ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  اُه الطََّبَراِنيُّ
بي َرُسولي اَّللهي  - 15625 َناٍن الدَُّؤيليّي َصاحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي سي ٍر َدَعا ُغاَلًما لَُه  -َصلهى اَّلله قَاَل: »رَأَْيُت َعمهاَر ْبَن اَيسي

ْزبَُه، إي بيَشَراٍب، فََأَتُه بيَقدَ  بهَة حُمَمهًدا َوحي ُ َوَرُسولُُه، اْليَـْوَم أَْلَقى اأْلَحي ُ  -نه َرُسوَل اَّللهي  ٍح ميْن َلََبٍ، َفَشريبَُه مثُه قَاَل: َصَدَق اَّلله َصلهى اَّلله
نـَْيا َضْيَحُة َلََبٍ. مثُه  -َعَلْيهي َوَسلهَم  َر َشْيٍء َأُزوُدُه ميَن الدُّ ُلُغوا َسَعَفاتي َهَجَر َلَعليْمَنا َأانه  قَاَل: إينه آخي  قَاَل: َواَّللهي َلْو َهَزُمواَن َحَّته يـَبـْ

ُْم َعَلى اَبطيٍل«.   َعَلى َحقٍّ َوَأنه
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ٍر قَاَل: »َضَرَب رَ  - 15626 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسوُل اَّللهي َوَعْن َعمهاري ْبني اَيسي َرٌة   -َصلهى اَّلله ، فـََقاَل: " َخاصي َرِتي َيَدُه يفي َخاصي
ُر زَاديَك َضَياٌح ميْن َلََبٍ«.  َنٌة، تـَْقتـُُلَك اْلفيَئُة اْلَباغيَيُة، آخي  ُمْؤمي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
طي اْلَقَصبي عيْنَد َعْبدي اأْلَْعَلى ْبني َعْبدي اَّللهي ْبني َعاميري ْبني  - 15627 ، يفي    َوَعْن ُكْلُثومي ْبني َجرْبٍ قَاَل: ُكْنُت بيَواسي يّي ُكَرْيٍز اْلُقَرشي

َبَسَة ْبني َسعييٍد، إيْذ َجاَء رَ  [، َوقَاَل بـَْعٌض:َمْنزيلي َعنـْ َتْأُذنُوَن َلُه فـََيْدُخَل؟ َفَكريَه بـَْعُض ]اْلَقْومي ْلَبابي َأفـَ   ُجٌل فـََقاَل: إينه قَاتيَل َعمهاٍر ابي
ُلوُه، ]َفَدَخَل[، فَإيَذا رَُجٌل َعَلْيهي ُمَقطهَعاٌت َلُه فـََقاَل: »َلَقْد َأْدرَْكُت َرُسوَل اَّللهي  ُ عَ  -َأْدخي َوَأاَن أَنـَْفُع َأْهليي   -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

: َأاَب اْلغَادييَةي، َكْيَف َكاَن َأْمُر َعمهاٍر؟ قَاَل: ُكنه  ْعُتُه يـَْوًما  فََأرُدُّ َعَلْيهيُم اْلَغَنَم«، فـََقاَل رَُجٌل ميَن اْلَقْومي َيارياَن َحَّته َسَي ا نـَُعدُّ َعمهارًا ميْن خي
دي قـَُباٍء يـَقَ  ُتُه بيريْجليي، َفَما َصلهْيُت بـَْعَد َذليَك َصاَلًة إياله قـُْلُت: الله يفي َمْسجي ُهمه َلقّيني َعمهارًا،  ُع يفي ُعْثَماَن، فـََلْو َخُلْصُت إيلَْيهي َلَوطيئـْ

فّينَي اْستَـْقبَـَلني رَُجٌل َيُسوُق اْلَكتييَبَة، فَاْختَـَلْفُت َأاَن َوُهَو ضَ  ُتُه َفَكَبا ليَوْجهيهي، مثُه فـََلمها َكاَن يـَْوَم صي  . قـَتَـْلُتُه. ْربـََتنْيي، فـََبَدْرتُُه َفَضَربـْ
َل َعَلْيهي ُمَقطهَعاٌت َلُه، فَإيَذا رَُجٌل طيَواٌل، َضْرٌب  - 15628 ُلوُه، فَُأْدخي ، َكأَنهُه  َويفي ريَوايٍَة: قَاَل َعْبُد اأْلَْعَلى: َأْدخي ميَن الرّيَجالي
 َهذيهي اأْلُمهةي.لَْيَس ميْن 

اًل َحَّته   ي َأوهَل اْلَكتييَبةي رَاجي فّينَي َأقْـَبَل مَيْشي َكاَن َبنْيَ الصهفهنْيي طََعَن رَُجاًل يفي رُْكَبتيهي  قـُْلُت: َفذََكَر ََنَْوُه َحَّته قَاَل: فـََلمها َكاَن يـَْوُم صي
ْغَفُر َعْنُه،  لرُّْمحي َفَصَرَعُه، فَاْنَكَفَأ اْلمي ٍر. ابي  فَاْضريْبُه فَإيَذا رََأُس َعمهاري ْبني اَيسي

ْنُه.   قَاَل: يـَُقوُل َلُه َمْوىًل لََنا: َأيُّ َيٍد َكَفَتاُه، فـََلْم َأَر رَُجاًل أَْبنَيَ َضاَلَلًة مي
ِ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل َأَحِد ِإْسَناَدِي الطَّ  # ، ]َوَعْبُد َّللاَّ ِحيِح.َرَواُه ]ُكلَُّه[ الطََّبَراِنيُّ [ ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: حديث صحيح[  َبَراِنيِ 

ُ َعني الصهَحابَةي َأمْجَعينيَ  َي اَّلله نَـُهْم َرضي  .َوَقْد تـََقدهَم يفي كيَتابي اْلفينَتي َأَحادييُث، َوبـَْعُض َما َكاَن بـَيـْ
يّي ْبني َحْرٍب: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 15635 ْعُت   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن َوْحشي قَاَل: »َلمها ُأْسريَي يبي يفي اجْلَنهةي َسَي

رْبييُل، َما َهذيهي اخْلَْشَخَشُة؟ قَاَل: َهَذا بياَلٌل«.  َخْشَخَشًة، فـَُقْلُت: اَي جي
ْثُل بياَلٍل.  ، َوأَبُو بياَلٍل، َوَأاَن مي  قَاَل أَبُو َبْكٍر: لَْيَت أُمه بياَلٍل َوَلَدْتني
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، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسولي اَّللهي  - 15639 قَاَل: »َمَثُل بياَلٍل َمَثُل النهْحَلةي ; َغَدْت َتَُْكُل ميَن   -َصلهى اَّلله

 َواْلُمرّي، مثُه ُهَو ُحْلٌو ُكلُُّه« ".احْلُْلوي 
 ]الداراني: إسناده َل بأس به[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ه  - 15643 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعائيَشَة: »َأنه النهِبي َع َساليًما َمْوىَل َأيبي  -َصلهى اَّلله ، فـََقاَل: " احْلَْمُد  َسَي ُحَذيـَْفَة يـَْقَرأُ ميَن اللهْيلي
ثْـَلُه«.   َّلليهي الهذيي َجَعَل يفي أُمهيتي مي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َيٍة، َفَدَعا َسْعٌد  »َعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص: َأنه َعْبَد اَّللهي ْبَن َجْحشٍ  - 15652  قَاَل َلُه يـَْوَم ُأُحٍد: َأاَل َتْدُعو اَّللهَ؟ َفَخَلْوا يفي اَنحي

، إيَذا َلقييُت اْلَعُدوه فـََلقّيني رَُجاًل َشدييًدا ِبَُْسُه، َشدييًدا َحْرُدُه، أُقَاتيُلُه َويـَُقاتيلُ  َلْيهي َحَّته  ني فييَك، مثُه اْرزُْقني الظهَفَر عَ فـََقاَل: اَي َربّي
َلُه َوآُخَذ َسْلَبُه. فََأمهَن َعْبُد اَّللهي ْبُن َجْحٍش، مثُه قَاَل: اللهُهمه اْرزُْقني رَُجاًل َشدييًدا َحْردُ  ، َأقْـتـُ ُه، َشدييًدا ِبَُْسُه، أُقَاتيُلُه فييَك َويـَُقاتيُلني

َ، فَإيَذا لَ  ُ َعَلْيهي  -قييُتَك َغًدا قـُْلَت: َمْن َجدََع أَنـَْفَك َوُأُذَنَك؟ فََأُقوُل: فييَك َويفي َرُسوليَك مثُه َيَُْخُذيني فـََيْجدَُع أَْنفيَي َوُأُذيني َصلهى اَّلله
، َلَقْد رَأَ  -َوَسلهَم  َر النـهَهاري، َوإينه  يـْتُ فـَتَـُقوُل: َصَدْقَت قَاَل َسْعٌد: اَي ُبَنه، َكاَنْت َدْعَوُة َعْبدي اَّللهي ْبني َجْحٍش َخرْيًا ميْن َدْعَوِتي ُه آخي

 أَنـَْفُه َوُأُذنَُه َلُمَعلهَقاني يفي َخْيٍط«. 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُمْسليُموَن َعَلْيهي، فـََلمها َماَت إيبـَْراهييُم ْبُن َرُسولي َوَعني اأْلُُسودي ْبني َسرييٍع قَاَل: »َلمها َماَت ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن َأْشَفَق الْ  - 15655
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  : ُعْثَماَن ْبني َمْظُعوٍن "«.   -َصلهى اَّلله  قَاَل: " احلْيْق بيَسَلفيَنا الصهاليحي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
  -نَبييهُه   -َعزه َوَجله  - َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي قَاَل: »َكَتَب َحاطيُب ْبُن َأيبي بـَْلتَـَعَة كيَتااًب إيىَل َأْهلي َمكهَة، فََأْطَلَع اَّللهُ  - 15662

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ، فَ   -َصلهى اَّلله َا، فَأَتـََيا بيهي َرُسوَل  فـَبَـَعَث َعلييًّا َوالزَُّبرْيَ يفي أَثَري اْلكيَتابي َأْدرََكا اْلَمْرَأَة َعَلى بَعيرٍي، فَاْسَتْخَرَجاُه ميْن قـُُروني
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  فـَُقريَئ َعَلْيهي، فََأْرَسَل إيىَل َحاطيٍب فـََقاَل: " اَي َحاطيُب، أَْنَت َكتَـْبَت َهَذا ]اْلكيَتاَب[؟ ". قَاَل:    -َصلهى اَّلله

ٌح َّلليهي َوليَرُسو نَـ  ليهي، َوَلكينّي ُكْنُت َغرييًبا يفي َأْهلي َمكهَة،  َعْم قَاَل: " َفَما مَحََلَك َعَلى َذليَك؟ ". قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأَما َواَّللهي إييّني لََناصي
يُت َعَلْيهيْم، َفَكتَـْبُت كيَتاابً  َْهليي، فـََقاَل  وََكاَن َأْهليي َبنْيَ َظْهَرانييهيْم َوَخشي َفَعًة ألي ًئا، َوَعَسى َأْن َيُكوَن َمنـْ  اَل َيُضرُّ اَّللهَ َوَرُسوَلُه َشيـْ

ُ َعْنُه   -ُعَمُر  َي اَّلله َكَفَر فََأْضريُب ُعنـَُقُه، فـََقاَل  : فَاْخرَتَْطُت َسْيفيي، مثُه قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْمكينّي ميْن َحاطيٍب ; فَإينهُه َقدْ -َرضي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  ، َما يُْدرييَك؟ َلَعله اَّللهَ اطهَلَع َعَلى َهذيهي اْلعيَصابَةي ميْن َأْهلي َبْدٍر، فـََقاَل: -َصلهى اَّلله : " اَي اْبَن اخْلَطهابي

ُتْم فـََقْد َغَفْرُت َلُكمْ  ئـْ  «.اْعَمُلوا َما شي
ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِفي اْلَكِبيِر، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُلُهْم ِرَجاُل ال # ]شعيب: إسناده حسن )تخريج مشكل اآلثار:  صَّ

4436 ]) 
نهُه َحدهَث: َأنه َأاَبُه َكَتَب إيىَل ُكفهاري قـَُرْيٍش كيَتااًب َوُهَو َمَع َرُسولي اَّللهي  »َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َحاطيبي ْبني َأيبي بـَْلتَـَعَة أَ  - 15663

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َقْد َشهيَد َبْدرًا، َفَدَعا َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله َعلييًّا َوالزَُّبرْيَ، فـََقاَل: " اْنطَليَقا َحَّته   -َصلهى اَّلله
َُما َغرْيُ ُمْنَصريَفنْيي  ُتْدريَكا اْمَرَأًة َمَعَها كيَتاٌب، َواْئتيَيايني بيهي ". فَاْنطََلَقا َحَّته َلقيَياَها، فـََقااَل: َأْعطييَنا اْلكيَتاَب اله  ، َوَأْخرَبَاَها َأنه ذيي َمَعكي
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َها، فـََقاَلْت: أََلْسُتَما رَُجَلنْيي ُمْسليَمنْيي؟ قَااَل: بـََلى، َوَلكينه َرُسوَل اَّللهي   َحَّته يـَْنزيَعا ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُكله ثـَْوٍب َعَليـْ   -َصلهى اَّلله
ُهَما َحلهتي الْ  نـْ َفليَتٍة مي َا َغرْيُ ُمنـْ َها َفَدفـََعْتُه إيلَْيهيَما، َفَدَعا َرُسوُل اَّللهي َحدهثـََنا: َأنه َمَعكي كيَتااًب، فـََلمها أَيـَْقَنْت َأنه   -كيَتاَب ميْن رَْأسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َعَلى  َحاطيًبا َحَّته قـََرَأ َعَلْيهي اْلكيَتاَب، فـََقاَل: " أَتـَْعريَف َهَذا اْلكيَتاَب؟ ". قَاَل: نـََعْم قَاَل: " َفَما مَحََلَك  -َصلهى اَّلله
، وَُكْنُت اْمَرًأ َغرييًبا فييُكْم َمْعَشَر قـَُرْيٍش، فـََقاَل ُعَمُر: اْئَذْن يلي يفي قـَْتلي َذليَك؟ ". قَ   َحاطيٍب، فـََقاَل  اَل: ُهَناَك َوَلديي َوقـََراَبيتي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوُل اَّللهي  له اَّللهَ َقدي اطهَلَع إيىَل َأْهلي َبْدٍر فـََقاَل: اْعَمُلوا َما  : " إينهُه َقْد َشهيَد َبْدرًا، َوإينهَك اَل َتْدريي َلعَ -َصلهى اَّلله

ُتْم إييّني َغافيٌر َلُكْم«.  ئـْ  شي
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #

ّي َعْن َأيبي َمْيَسَرَة قَاَل: »َكاَن َأمْيَُن َعَلى َمْطَهَرةي النه  - 15666 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ِبي  َوثـَْعَلَبُة يـَُعاطييهي َحاَجَتُه«.   -َصلهى اَّلله
ِد ْبِن َعبَّاِد ْبِن َزَكِريَّا، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

، فـََعَرْفُت يفي َوْجهي َرُسولي  َوبيَسَنديهي َعْن َأيبي َمْيَسَرَة قَاَل َسْعٌد: »اَي َرُسوَل اَّللهي، َلَقْد رَأَْيُت َأمْيََن َوُهَو فَارٌّ ميَن اْلقيَتالي  - 15667
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  َيَة. قَاَل َسْعٌد: َما رَأَْيُت ُخْطَبًة   -َصلهى اَّلله ُُم اْحَتَضُروا اْلقيَتاَل بـَْعَد َذليَك،  اْلَكَراهي أَبـَْعَد ميْن ُكلّي َخرْيٍ، مثُه إينه

ه   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََقاَل َسْعٌد: َلَقْد رَأَْيُت َأمْيََن َأَعَنَت اْلَقْوَم، فََأْعَجَب َذليَك النهِبي . قَاَل: فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطهابي  -َصلهى اَّلله
َميَْ  َْرُجَو َأْن َأُقوَم َمَقاًما حيُي ألي ًنا، فـََقاَل: إييّني ألي ْثُت أَنهَك ]اَل[ تـَُقوُم َبنْيَ الصهفهنْيي ُجبـْ ُ َوَرُسولُُه، فـََقاَل ُعَمُر: إينهَك  َن: َلَقْد ُحدّي بُُّه اَّلله

َلييٌق َأْن تـَْفَعَل«.   خلي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَسَنِد الَِّذي َقْبَلُه. #

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 15669 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: َسَي يـَُقوُل: »َأاَن َسابيُق اْلَعَربي إيىَل اجْلَنهةي، َوُصَهْيٌب   -َصلهى اَّلله
 احْلََبَشةي إيىَل اجْلَنهةي، َوَسْلَماُن َسابيُق اْلُفْرسي إيىَل اجْلَنهةي«. َسابيُق الرُّومي إيىَل اجْلَنهةي، َوبياَلٌل َسابيُق 

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  - 15683 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس: »َأنه النهِبي هْلَْديي فـََنَحَرُه قَاَل: " ]يـَْوَم احْلَُدْيبيَيةي[ َدُعويني ". فَا -َصلهى اَّلله   -ْنطََلَق ابي

ْقَداُد ْبُن اأْلَْسَودي: اَل َواَّللهي اَل َنُكوُن َكاْلَمََلي ميْن َبني إيْسَرائييَل إيْذ قَاُلوا ليُموَسى: }  -َأْو َكَما قَاَل  اْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك  فـََقاَل اْلمي
حْلَُديْبيَيةي. قَاَل [24فـََقاتياَل إيانه َها ُهَنا قَاعيُدوَن{ ]املائدة:  ، َوَلكيني اْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فـََقاتياَل إيانه َمَعُكَما ُمَقاتيُلوَن، فـََنَحَر اهْلَْدَي ابي

ُعوَن َبَدنًَة«.  قـََتاَدُة: وََكاَن َمَعُهْم يـَْوَمئيٍذ َسبـْ
ِحيِح. #  عيف[ ]الداراني: إسناده ض َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15691 ُ   -: »َلَقْد نـََزَل ليَمْوتي َسْعدي ْبني ُمَعاٍذ -َصلهى اَّلله َي اَّلله َرضي
َلَها ".  -َعْنُه  ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َما َوطيُئوا اأْلَْرَض قـَبـْ  َسبـْ

َها َسَعٌد "«.  نَي ُدفيَن: " ُسْبَحاَن اَّللهي! َلوي انـَْفَلَت َأَحٌد ميْن َضْغطَةي اْلَقرْبي اَلنـَْفَلَت مينـْ  َوقَاَل حي
حِ  #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  يِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ُّ، َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 15695 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَرَواُه الطهرَبَايني إيَذا َقديَم ميْن َسَفٍر نـََزَل َذا   -َصلهى اَّلله
َْوتي  َ ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ مبي ُوَنُْم َعْن َأْهلييهيْم، فَُأْخربي َياُن فـَُيْخربي بـْ َفةي، َفَخَرَج إيلَْيهيُم الصّي  اْمَرأَتيهي فـََبَكى، َفقييَل َلُه: أَتـَْبكيي؟ فـََقاَل:  احْلَُليـْ

ْعُت  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َرُسوَل اَّللهي َوَما يلي اَل أَْبكيي َوَقْد َسَي  يـَُقوُل: " إينه اْلَعْرَش اْهتَـزهْت َأْعَواُدُه ليَمْوتي َسْعدي ْبني ُمَعاٍذ«.  -َصلهى اَّلله
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 ]الداراني: إسناده حسن[  َوَأَساِنيُدَها ُكلَُّها َحَسَنٌة. #
ّي  - 15701 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعطَاريٍد: أَنهُه »ُأْهديَي إيىَل النهِبي ُه كيْسَرى، َفَدَخَل َأْصَحابُُه   -َصلهى اَّلله ثـَْوُب دييَباٍج َكَساُه إيايه

 ميْن َهَذا ".   ُمَعاٍذ يفي اجْلَنهةي َخرْيٌ فـََقاُلوا: أُْنزيَلْت َعَلْيَك ميَن السهَماءي؟ فـََقاَل: " َوَما تـَْعَجُبوَن ميْن َذا؟ َلميْندييٌل ميْن َمَنادييلي َسْعدي ْبني 
خْلَمييَصةي«.  َعُث إييَله ابي  مثُه قَاَل: " اَي ُغاَلُم، اْذَهْب بيهي إيىَل َأيبي َجْهمي ْبني ُحَذيـَْفَة َوُقْل َلُه يـَبـْ

ْحَمِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، َوهُ  # ِحيِح َغْيَر َعْبِد الرَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  - 15710 ُ َعَلْيهي َوَسله  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد: َأنه النهِبي قَاَل: " »ُخُذوا اْلُقْرآَن ميْن َأْربـََعٍة: ميْن ُأيبَّي ْبني   -َم َصلهى اَّلله

 َكْعٍب، َوَعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد، َوُمَعاذي ْبني َجَبٍل، َوَساملٍي َمْوىَل َأيبي ُحَذيـَْفَة« ". 
 هده[ ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحيح بشوا َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُأيبَّي ْبني َكْعٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15718 : " »اَي َأاَب اْلُمْنذيري، إييّني أُميْرُت: َأْن َأْعريَض  -َصلهى اَّلله
ْنَك تـََعلهْمُت قَاَل: فـََرده َرُسوُل ا  َّللهي آَمْنُت، َوَعَلى َيَدْيَك َأْسَلْمُت، َومي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َّللهي َعَلْيَك اْلُقْرآَن ". فـََقاَل: ابي   -َصلهى اَّلله

َك َوَنَسبيَك يفي اْلَمََلي اأْلَْعَلى ". قَاَل: فَاقْـَرْأ إيًذا ايَ اْلَقْوَل، فـََقاَل: اَي َرسُ  َسْي  َرُسوَل اَّللهي«.  وَل اَّللهي، َوذُكيْرُت ُهَناَك؟ قَاَل: " نـََعْم ابي
ّي  - 15719 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة: قَاَل: إييّني َعَرْضُت َعَلى النهِبي رْبييُل: َأنه َأْعريَض اْلُقْرآنَ  -َصلهى اَّلله ، فـََقاَل: " »َأَمَريني جي

 َعَلْيَك اْلُقْرآَن« ". 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة: قَاَل ُأيَبٌّ: قَاَل يلي َرُسوُل اَّللهي  - 15720   َرَواهُ : »أُميْرُت: َأْن أُْقريَئَك اْلُقْرآَن«. قـُْلُت: -َصلهى اَّلله

خْ  ْميذييُّ ابي  تيَصاٍر. الرتّي
َواَيِة اْْلُوَلى ُوثِ ُقوا. #  ( بإسناد حسن[ 447]الداراني: في اَلوسط برقم ) َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل الرِ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 15750 ي َعْبَد اَّللهي ْبَن َرَواَحَة،  -َصلهى اَّلله ُ َأخي َم اَّلله : " »رَحي
َنَما َأْدرََكْتُه الصهاَلُة َأاَنَخ« ".   َكاَن أَيـْ

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
، مثُه  - 15765 َيةي َمني اْسُتْشهيَد بَْدرًا ميَن اأْلَْنَصاري، مثُه ميْن َبني اخْلَْزرَجي  ميْن َبني النهجهاري: ُعَمارَُة  َوَعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق يفي َتْسمي

 ُغْنمي ْبني َماليكي ْبني النهجهاري. ْبُن َحْزمي ْبني َلْوَذاَن ْبني َعْمريو ْبني َعْبدي َعْوفي ْبني 
، َوِرَجاُلُه ِإَلى اْبِن ِإْسَحاَق ُوثِ ُقوا، َوَنَسُبُه َعِن اْبِن ِإْسَحاَق ِفي َتْسِمَيِة َمِن اسْ  #   ُتْشِهَد َيْوَم اْلَيَماَمِة ِمَن اْْلَْنَصاِر ُعَماَرُة ْبُن َحْزٍم.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 [ ]الداراني: إسناده حسن
، مثُه ميْن َبني ظَُفَر: قـَتَ  - 15766 َيةي َمْن َشهيَد َبْدرًا ميَن اأْلَْنَصاري، مثُه ميَن اأْلَْوسي اَدُة ْبُن النـُّْعَماني ْبني  َعني اْبني إيْسَحاَق يفي َتْسمي

. -وََكْعٌب ظَُفُر  -زَْيدي ْبني َعاميري ْبني َسَوادي ْبني َكْعبي   ْبني اخْلَْزرَجي ْبني َعْمريو ْبني اأْلَْوسي
، َوِرَجاُلُه ِإَلى اْبِن ِإْسَحاَق ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده إلى ابن إسحاق حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َلًة ميَن اللهَيايلي ُمْظليَمًة، فـَقُ  - 15767 ُ َعَلْيهي   -ْلُت: َلْو أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللهي  َوَعْن قـََتاَدَة ْبني النـُّْعَماني قَاَل: »َخَرْجُت لَيـْ َصلهى اَّلله
َد بـََرَقتي السهَماُء، فـََرآيني رَ  -َوَسلهَم  ي. فـََفَعْلُت، فـََلمها َدَخْلُت اْلَمْسجي َصلهى   -ُسوُل اَّللهي َوَشهيْدُت َمَعُه الصهاَلَة َوآَنْسُتُه بينَـْفسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  يبي َوأُمّيي َأْن ُأْؤنيَسَك قَاَل: " ُخْذ َهَذا اْلُعرْ  -اَّلله ُجوَن  فـََقاَل: " اَي قـََتاَدُة َما َهاَج َعَلْيَك؟ ". قـُْلُت: َأَرْدُت ِبَي
: " إيَذا َدخَ  َتَك رَأَْيَت ميْثَل احْلََجري  فـََتَخصهْر بيهي ; فَإينهَك إيَذا َخَرْجَت َأَضاَء َلَك َعْشًرا َأَماَمَك َوَعْشًرا َخْلَفَك ". مثُه قَاَل يلي ْلَت بـَيـْ
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، مثُه َضَرْبُت ميْثَل احْلََجري  «. اأْلَْخَشني يفي َأْسَتاري بـَْيتيَك فَإينه َذليَك َشْيطَاٌن. قَاَل: َفَخَرْجُت، فََأَضاَء يلي   اأْلَْخَشني َحَّته َخَرَج ميْن بـَْييتي
، َوَأْحَمُد ِفي َحِدي # ََلِة ِفي َجَماَعٍة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ اَعِة الَِّتي ُتْرَجى َيْوَم اْلُجُمَعِة، َوِفي الصَّ ََلِة ِفي السَّ َم ِفي الصَّ ا،   ٍث َطِويٍل َتَقدَّ َوَرَواُه اْلَبزَّاُر َأْيضا

ِحيِح. ََلِة ِرَجاُل الصَّ َم ِفي الصَّ ه احمد مطوَل جدا بإسناد جيد[ ]الداراني: إسناده  ]الداراني: إسناد البزار حسن و اخرج َوِرَجاُل َأْحَمَد الَِّذي َتَقدَّ
 حسن[ 

َيةي ميْن َشهيَد َبْدرًا ميَن اأْلَْنَصاري، مثُه ميْن َبني َحاريثََة: حُمَمهُد ْبنُ  - 15772  َمْسَلَمَة ْبني َخاليدي ْبني  َعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق يفي َتْسمي
. َعدييّي ْبني جَمَْدَعَة ْبني َحاريثََة بْ  ، وََكاَن َحلييًفا يفي َبني َعْبدي اأْلَْشَهلي  ني احْلَاريثي ْبني اخْلَْزرَجي ْبني َعْمريو ْبني َماليكي ْبني اأْلَْوسي

، َوِرَجاُلُه ِإَلى اْبِن ِإْسَحاَق ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  - 15775 : َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله  -»َعْن ُعَباَدَة ْبني الصهاميتي ٌّ،   -ى اَّلله قَاَل َلُه: " اَي َأاَب اْلَولييدي«. َوُهَو، َبْدرييٌّ، َعَقِبي

 ُأُحدييٌّ، َشَجرييٌّ نَقييٌب. 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 15780 اْشرَتَى فـََرًسا ميْن َسَواءي ْبني احْلَاريثي َفَجَحَدُه، َفَشهيَد   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َعْن ُخَزمْيََة ْبني ًَثبيٍت: »َأنه النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َلُه ُخَزمْيَُة ْبُن ًَثبيٍت، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللهي  ًرا ". فـََقاَل:  -َصلهى اَّلله : " َما مَحََلَك َعَلى الشهَهاَدةي َومَلْ َتُكْن َمَعَنا َحاضي

ْئَت بيهي، َوَعليْمُت أَنهَك اَل تـَُقوُل إياله َحقًّا. فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللهي  َا جي ْدُقَك مبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -صي : " َمْن َشهيَد َلُه ُخَزمْيَُة  -َصلهى اَّلله
 َشهيَد َعَلْيهي َفَحْسُبُه«. َأْو 

، َوِرَجاُلُه ُكلُُّهْم ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
يُت َأْن َأكُ  - 15782 قَاَل: "   وَن َهَلْكتُ َعْن ًَثبيتي ْبني قـَْيسي ْبني ِشَهاٍس اأْلَْنَصارييّي قَاَل: قـُْلُت: »اَي َرُسوَل اَّللهي، َواَّللهي َلَقْد َخشي

ُ َعني  بُّ احْلَْمَد. َوَنَى اَّلله ُديني ُأحي َا مَلْ يـَْفَعْل، َوَأجي ُ اْلَمْرَء َأْن حُيَْمَد مبي َ؟ " قـُْلُت: َنَى اَّلله ُب اجْلََماَل. َوَنَى َأْن ملي ُديني ُأحي  اخْلَُياَلءي، َوَأجي
. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي نـَْرَفَع َأْصَواتـََنا فـَْوَق َصْوتيَك، َوَأاَن اْمُرٌؤ َجهيريُ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - الصهْوتي : " َأاَل تـَْرَضى َأْن َتعييَش  -َصلهى اَّلله

يًدا، َوقُتيَل َشهييدً  يًدا، َوتـُْقَتَل َشهييًدا، َوَتْدُخَل اجْلَنهَة؟ ". قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي، فـََعاَش محَي  ا يـَْوَم ُمَسْيليَمَة«.محَي
ِد ْبِن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ُمَطوََّلا َهَكَذا َوُمْخَتَصراا، َوِرَجاُل اْلُمْخَتَصِر ِثَقاٌت، َوِفي # : َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ِل َشْيُخ الطََّبَراِنيِ  ِرَجاِل اْلُمَطوَّ

، َضعََّفُه اْبُن حِ  ِ، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت، َوَيْعَتِضُد ِبثِ َيْحَيى ْبِن َحْمَزَة اْلَحْضَرِميُّ َقِة ِرَجاِل  بَّاَن ِفي َتْرَجَمِة َأِبيِه ِفي الثِ َقاِت ُهَو َوَأُخوُه ُعَبْيُد َّللاَّ
ِ، َوِإْسَنادُ  ِحيِح َغْيَر ِإْسَماِعيَل، َوُهَو ِثَقٌة  اْلُمْخَتَصِر، َوَرَواُه ِمْن َطِريِق ِإْسَماِعيِل ْبِن َثاِبٍت: َأْن َثاِبتاا َقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ ُه ُمتَِّصٌل، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َتاِبِعيٌّ َسِمَع ِمْن َأِبيِه.
[ قَاَل أَبُو  245{ ]البقرة: َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: َلمها نـََزَلْت: }َمْن َذا الهذيي يـُْقريُض اَّللهَ قـَْرًضا َحَسًنا - 15792

: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينه اَّللهَ يُرييُد مينها اْلَقْرَض؟ قَاَل: " نـََعْم اَي َأاَب الدهْحَداحي ". قَاَل: أَ  رياَن َيَدَك قَاَل: فـََناَوَلُه َيَدُه قَاَل: َقْد  الدهْحَداحي
تُّمياَئةي َْنَْلٍة  -َأقْـَرْضُت َريبّي َحائيطيي  ي َحَّته أََتى احْلَائيَط َوأُمُّ الدهْحَداحي فييهي َوعيَياهُلَا، فـََناَدى: اَي أُمه   -َوَحائيطُُه فييهي سي َفَجاَء مَيْشي

 . ي فـََقْد َأقْـَرْضُتُه َريبّي  الدهْحَداحي قَاَلْت: لَبـهْيَك قَاَل: اْخُرجي
ِحيِح.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبرَ  # ، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: صحيح لغيره[  اِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن أََنٍس قَاَل: َكاَنْت يلي ُذَؤابٌَة، وََكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 15798 َا«.   -َصلهى اَّلله  مَيُدَُّها َوَيَُْخُذ ُبي
ٌد. # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن يُوُسَف ْبني َعْبدي اَّللهي ْبني َساَلٍم قَاَل: »َأْجَلَسني َرُسوُل اَّللهي  - 15807 ْجريهي، َوَمَسَح   -َصلهى اَّلله يفي حي
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: " يُ  ي َوََسهايني  وُسَف«. َعَلى رَْأسي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  ا ِلي ِباْلَبَرَكِة«.َرَواُه َأْحَمُد ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل ِإْسَناَدْيِن ِمْنَها ِثَقاٌت. َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه َوَقاَل: »َوَدعَ  #

ُّ َوَعْن ُجَبرْيي ْبني نـَُفرْيٍ قَاَل: َكاَن أَبُو َذرٍّ يـَُقوُل: َلقَ  - 15813 ْساَلمي مَلْ ُيْسليْم قـَْبليي إياله النهِبي ُ َعَلْيهي   -ْد رَأَيـُْتني رُبَُع اإْلي َصلهى اَّلله
ُهَما  -َوأَبُو َبْكٍر َوبياَلٌل  -َوَسلهَم  ُ َعنـْ َي اَّلله  . -َرضي

ْسَناِد، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوَأَحُدُهَما ُمتَِّصُل اْلِْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َذرٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15821 ْربَعينَي أَْنَت فييهيْم  : " »اَي َأاَب َذرٍّ، رَأَْيُت َكَأيّني -َصلهى اَّلله َوزَْنُت ِبَي

 فـََوزَنـْتـُُهْم« ". 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َرَواُه   َوأَبُو َذرٍّ« ". قـُْلُت:  -َأْحَسُبُه قَاَل:   -َوَعْن أََنٍس رَفـََعُه قَاَل: " »اجْلَنهُة َتْشَتاُق إيىَل َثاَلثٍَة: َعلييٌّ، َوَعمهاٌر  - 15823
ْميذييُّ َغرْيَ ذيْكري َأيبي َذرٍّ.   الرتّي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ريييَن قَاَل: بـََلَغ احْلَاريَث  - 15826 لشهامي ميْن قـَُرْيٍش  -َوَعْن حُمَمهدي ْبني سي  َأاَب َذرٍّ َكاَن بيهي َعَوٌز، فـَبَـَعَث إيلَْيهي  َأنه  -رَُجٌل َكاَن ابي

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   ! َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بيَثاَلثي مياَئةي دييَناٍر، فـََقاَل: َما َوَجَد َعْبُد اَّللهي َمْن ُهَو َأْهَوُن َعَلْيهي مينّي يـَُقوُل: "   -َصلهى اَّلله
. قَاَل أَبُو َبْكري بْ »َمْن َسَأَل َوَلُه  َناني ُن َعيهاٍش: يـَْعني  َأْربـَُعوَن فـََقْد َأحلََْف« ". َوأليَيبي َذرٍّ َأْربـَُعوَن ديْرمَهًا، َوَأْربـَُعوَن َشاًة َوَماهي

 َخاديَمنْيي.
ِ ْبِن َأْحَمَد بْ  # ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ِ ْبِن ُيوُنَس، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  ِن َعْبِد َّللاَّ

15847 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن زَْيدي ْبني ًَثبيٍت قَاَل: »َقديَم النهِبي  اْلَمدييَنَة َوَأاَن اْبُن إيْحَدى َعْشَر َسَنًة«.  -َصلهى اَّلله
، َوِإْسَنادُ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َصلهى  -: اْدُعَوا يلي زَْيَد ْبَن ًَثبيٍت َكاتيَب َرُسولي اَّللهي -يـَْعني اْبَن َعفهاَن  -َوَعْن ُمْصَعبي ْبني َسْعٍد قَاَل: قَاَل ُعْثَماُن  - 15849
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   . -اَّلله

ِحيِح، َغْيَر ِإْسَماِعيَل ْبِن َعْبِد ْبِن َأِبي َكِريَمَة َوُهَو ِثَقٌة.  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
15855 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َلمها َقديَم النهِبي َْنزيَلةي   َمكهَة، َكاَن قـَْيُس ْبُن َسْعٍد يفي  -َصلهى اَّلله َمتيهي َبنْيَ َيَدْيهي مبي ُمَقدّي

  ُّ بي الشُّْرطَةي، َفُكلّيَم النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َصاحي عي الهذيي َوَضَعُه بيهي ; خَمَاَفَة َأْن يـَتَـَقدهَم  -َصلهى اَّلله يفي قـَْيٍس َأْن َيْصريَفُه َعني اْلَمْوضي
 . َعَلى َشْيٍء، َفَصَرَفُه َعْن َذليَك«

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  -يـَْعني اْبَن َأيبي َحازيٍم  -َوَعْن قـَْيٍس  - 15879 ُْت َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »ُأْخربي قَاَل: " اَل َتُسبُّوا َخاليًدا  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلى اْلُكفهاري«. ;   فَإينهُه َسْيٌف ميْن ُسُيوفي اَّللهي َسلهُه اَّلله
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ َحاِبيَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف، والخبر صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوَلْم ُيَسمِ  الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َجْعَفٍر: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 15881 َلمها نـََعى َأْهَل ُمْؤَتَة قَاَل: " مثُه َأَخَذ الرهايََة   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي«.   َسْيٌف ميْن ُسُيوفي اَّللهي َخاليُد ْبُن اْلَولييدي، فـََفَتَح اَّلله

ِ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َوُهَو ِإَماٌم َثْبٌت. َرَواُه الطَّ  # ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َبَراِنيُّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعْمريو ْبني اْلَعاصي قَاَل: َما َعَدَل َرُسوُل اَّللهي  - 15883 َاليدي ْبني اْلَوليي -َصلهى اَّلله دي َأَحًدا ُمْنُذ  يبي َوِبي
 َأْسَلْمَنا يفي َحْربيهي«. 

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
لي اْستـُْعميَل َرُسوُل اَّللهي َعْمُرو ْبُن اْلَعاصي  َوَعْن رَافيعي ْبني َأيبي رَافيٍع الطهائييّي قَاَل: »َلمها َكاَنْت َغْزَوُة َذاتي  - 15893 السهاَلسي

 َعَلى َجْيٍش فييهيْم أَبُو َبْكٍر«. قَاَل احْلَدييُث. 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َع َرُسولي اَّللهي َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »ُكْنُت يـَْوًما مَ  - 15904 يفي بـَْيتيهي فـََقاَل: " َهْل َتْدريي   -َصلهى اَّلله
رْبييُل  ؟ ". قـُْلُت: َمْن اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: " جي رْبييُل َوَرمْحَُة   -َعَلْيهي السهاَلُم  -َمْن َمَعَنا يفي اْلبَـْيتي ". قـُْلُت: السهاَلُم َعَلْيَك اَي جي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   : " إينهُه َقْد َرده َعَلْيَك السهاَلَم«. -َصلهى اَّلله
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوَأَحُدُهَما َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -دي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: خلََرْيٌ َأْعَلُمُه اْليَـْوَم َأَحبُّ إييَله ميْن ميثْـَلْيهي َمَع َرُسولي اَّللهي َوَعْن َعبْ  - 15905 ;   -َصلهى اَّلله
َانه ُكنها َمَع َرُسولي اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ألي َرُة، َواَل  -َصلهى اَّلله نـَْيا. َُتُمَُّنا اْْلخي نـَْيا، َوإيانه اْليَـْوَم َقْد َماَلْت بيَنا الدُّ   َُتُمَُّنا الدُّ

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
بَ  - 15914 َداَوَة بـَْعَد َأيبي ُهَريـَْرَة يـَتـْ : »َأنه ُمَعاوييََة َأَخَذ اإْلي َصلهى   -ُع َرُسوَل اَّللهي َوَعْن َسعييدي ْبني َعْمريو ْبني َسعييدي ْبني اْلَعاصي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُئ َرُسوَل اَّللهي  -اَّلله َنا ُهَو يـَُوضّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  صَ  -َواْشَتَكى أَبُو ُهَريـَْرَة، فـَبَـيـْ رََفَع رَْأَسُه إيلَْيهي َمرهًة َأْو َمرهَتنْيي    -لهى اَّلله
تَـًلى بيَعَمٍل ليَقْولي َرُسولي اَوُهَو يـَتَـَوضهأُ، فـََقاَل: " اَي ُمَعاوييَُة، إيْن ُولّييَت َأْمًرا فَاتهقي اَّللهَ َواْعديْل ". قَاَل: َفَما زيْلُت َأُظنُّ    -َّللهي  َأيّني ُمبـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   َحَّته ابـُْتلييُت«.  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي   -قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َرَواُه َأمْحَُد َواللهْفُظ َلُه، َوُهَو ُمْرَسٌل، َوَرَواُه أَبُو يـَْعَلى فـََوَصَلُه فـََقاَل فييهي: َعْن ُمَعاوييََة قَاَل: َصلهى اَّلله

ْعديْل«. َواْلَباقيي بيَنْحويهي.  ضهُؤوا ". قَاَل: فـََلمها تـََوضهُؤوا َنَظَر إييَله فـََقاَل: " اَي ُمَعاوييَُة، إيْن ُولّييَت َأْمًرا فَاتهقي اَّللهَ َوا: »تـَوَ -َوَسلهَم 
: " فَاقْـَبْل ميْن  ُّ يفي اأْلَْوَسطي َواْلَكبيريي، َوقَاَل يفي اأْلَْوَسطي ْختيَصاٍر. َوَرَواُه الطهرَبَايني يئيهيْم ". ابي نيهيْم َوجَتَاَوْز َعْن ُمسي  حُمْسي

ِحيِح. #   َوِرَجاُل َأْحَمَد َوَأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
ْرَداءي قَاَل: َما رَأَْيُت َأَحًدا بـَْعَد َرُسولي اَّللهي  - 15920 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده   -َأْشَبَه َصاَلًة بيَرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   . -يـَْعني ُمَعاوييََة  -ميْن َأميرييُكْم َهَذا  -َصلهى اَّلله
، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَرا  # ِحيِح َغْيَر َقْيِس ْبِن اْلَحاِرِث اْلَمْذِحِجيِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: إسناده ضعيف وأخرجه أبو نعيم بإسناد   ِنيُّ

 صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو: »َأنه ُمَعاوييََة َكاَن َيْكُتُب َبنْيَ َيَدْي َرُسولي اَّللهي  - 15924  . -َصلهى اَّلله

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  - 15941 َ   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن َسَلَمَة ْبني قـَْيٍس: »َأنه النهِبي َمره َعَلى َأيبي ُموَسى َوُهَو يـَْقَرأُ، فـََقاَل: " َلَقْد ُأوِتي

 َهَذا ميْن َمَزاميريي آلي َداُوَد«. 
ٌد. # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

. قَاَل: فَأََتى َرُسوَل اَّللهي  »َوَعْن أََنٍس قَاَل: قـََعَد أَبُو ُموَسى يفي بـَْيتيهي، َواْجَتَمَع إيلَْيهي اَنٌس، فَأَْنَشأَ يـَْقَرأُ َعَلْيهيُم اْلُقْرآنَ  - 15943
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - يبي ُموَسى، قـََعَد يفي بـَْيٍت َواْجَتَمَع إيلَْيهي اَنٌس فَأَْنَشأَ يـَْقَرأُ  رَُجٌل فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَل َأْعَجَبَك ميْن أَ  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعَلْيهيُم اْلُقْرآَن؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُهْم؟ ". قَاَل: نـََعْم.  -َصلهى اَّلله نـْ : " أََتْسطييُع َأْن تـُْقعيَديني َحْيُث اَل يـََرايني َأَحٌد مي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َج َرُسوُل اَّللهي  َفَخرَ  ُهْم َأَحٌد، َفَسميَع قيَراَءَة َأيبي ُموَسى، فـََقاَل: -َصلهى اَّلله نـْ . قَاَل: فََأقْـَعَدُه الرهُجُل َحْيُث اَل يـََراُه مي
 " إينهُه يـَْقَرأُ َعَلى ميْزَماٍر ميْن َمَزاميريي آلي َداُوَد«. 

 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[  َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه َأُبو َيْعَلى،  #
ّي  - 15950 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َمْرَحٍب قَاَل: نـََزَل يفي َقرْبي النهِبي َأْربـََعٌة، َأَحُدُهْم َعْبُد الرهمْحَني ْبُن َعْوٍف، وََكاَن  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َبَة يُْدَعى َأْحَدَث النهاسي َعْهًدا بيَرُسولي اَّللهي اْلُمغيريَُة ْبُن ُشعْ  ُتُه َوقـُْلُت: إينه  -َصلهى اَّلله َويـَُقوُل: َأَخْذُت َخاَتَيي فَأَْلَقيـْ
ََمسه َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َخاَتَيي َسَقَط ميْن َيديي ; ألي َر النهاسي َعْهًدا بيهي. -َصلهى اَّلله  فََأُكوَن آخي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ده ضعيف، وفي المتن نكارة[ ]الداراني: إسنا  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ي، َوإيذَ  - 15955 ا مَلْ َأَرَك مَلْ َتطيْب  »َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إييّني إيَذا رَأَيـُْتَك قـَرهْت َعْيني َوطَاَبْت نـَْفسي

ي   . -َأْو َكليَمًة ََنَْوَها«   -نـَْفسي
، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر َأِبي َمْيُموَنَة اْلَفاِرِسيِ   ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َأْرَدَفني َرُسوُل اَّللهي  -يـَْعني اْبَن اأْلَْكوَعي  -»َعْن َسَلَمَة   - 15960 ي   -َصلهى اَّلله ميَرارًا، َوَمَسَح رَْأسي
.»  ميَرارًا، َواْستَـْغَفَر يلي َوليُذرّييهيتي َعَدَد َما بيَيَديه ميَن اأْلََصابيعي

ِحيِح َغْيَر َعِليِ  ْبِن َيِزيَد ْبِن َأِبي َحِكيَمَة، َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي الدهْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 15974 ْنُكْم عيْنَد  : " »اَل أُلْ -َصلهى اَّلله قينَيه َما نُوزيْعُت َأَحًدا مي

، فـَيَـُقوُل: إينهَك اَل َتْدريي َما َأْحَدثُوا بـَْعَدَك؟ ". قَاَل أَبُو الدهْردَ  ، فََأُقوُل: َهَذا ميْن َأْصَحايبي اءي: اَي َرُسوَل اَّللهي، ادُْع اَّللهَ َأْن  احْلَْوضي
ُهْم. قَاَل: " َلْستَ  نـْ ُهْم«. اَل جَيَْعَلني مي نـْ   مي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #
ْرَداءي قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، بـََلَغني أَنهَك تـَُقوُل: " إينه قـَْوًما ميْن أُمهيتي  - 15975  َسَيْكُفُروَن بـَْعَد إيميَانييْم "؟.  »َوَعْن َأيبي الده

ُهْم«.  نـْ ْرَداءي، َوَلْسَت مي  قَاَل: " َأَجْل اَي َأاَب الده
، َوُهَو ِثَقٌة. # ِ اْْلَْشَعِريِ  ِحيِح َغْيَر َأِبي َعْبِد َّللاَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

رَُجٌل َبَدوييٌّ   -يـَُقاُل َلُه: َأْزَهُر ْبُن َحَراٍم اأْلَْشَجعييُّ  -َعْن رَُجٍل ميْن َأْشَجَع  -يـَْعني اْبَن َأيبي اجْلَْعدي  -»َوَعْن َساملٍي  - 15980
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وََكاَن اَل يـََزاُل َيَِْتي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -آُه َرُسوُل اَّللهي بيطُْرَفٍة َأْو َهدييهٍة، فـَرَ  -َصلهى اَّلله يفي ُسوقي   -َصلهى اَّلله

ْلَعًة َلُه، َومَلْ َيُكْن َأَتُه  ه  -يـَْعني يفي َذليَك اْلَوْقتي  -اْلَمدييَنةي يَبييُع سي ُ   -فَاْحَتَضَنُه ميْن َورَاءي َكتيفيهي، فَاْلتَـَفَت فَأَْبَصَر النهِبي َصلهى اَّلله
ًدا قَاَل: " َلكينه  -َوَسلهَم َعَلْيهي  َك عيْنَد اَّللهي رَبييٌح ".  فـََقبهَل َكفهُه، فـََقاَل: " َمْن َيْشرَتيي اْلَعْبَد؟ ". قَاَل: إيًذا جتَيُديني اَي َرُسوَل اَّللهي َكاسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ٍر اَبدييَ -َصلهى اَّلله  ٌة، َواَبدييَُة آلي حُمَمهٍد زَاهيُر ْبُن َحَراٍم«.: " ليُكلّي َحاضي
، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َجاَء ُضَماُم ْبُن ثـَْعَلَبَة إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 15984 فـََقاَل: َأاَل َأْرقييَك اَي   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -حُمَمهُد؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َنا َوميْن َسيّيَئاتي َأْعَماليَنا،  : " احْلَْمُد َّلليهي َنْسَتعييُنُه، -َصلهى اَّلله َّللهي ميْن ُشُروري أَنـُْفسي َونـَُعوُذ ابي
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ُ َوَأنه حمَُ  ُ َفاَل ُمضيله َلُه، َوَمْن ُيْضليْل َفاَل َهاديَي َلُه، َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله   مهًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ". قَاَل ُضَماٌم: َلَقدْ َمْن يـَْهدي اَّلله
! َأعيْدُهنه َعَليه  ْثَل َهَذا اْلَكاَلمي ْعُت مي جْنييَل، َوالزهبُوَر، َفَما َسَي  ، فََأَعاَدُهنه َعَلْيهي. مثُه ذََكَر أَنهُه َأْسَلَم«. قـََرْأُت اْلُكُتَب، َوالتـهْورَاَة، َواإْلي

لدهالي  -قـُْلُت: َحدييُث ُضَماٍد  ْدُه.  -ابي ْلمييمي مَلْ َأجي يحي َوَغرْييهي، َوَحدييُث ُضَماٍم ابي  يفي الصهحي
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوَذَكَرُه ِباْلِميِم، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

ه  - 15989 دي ْبني َأيبي َعْوٍن قَاَل: »أََتى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اْلَواحي كيَتاُب رَُجٌل، فـََقاَل ليَعْبدي اَّللهي ْبني    -َصلهى اَّلله
ْب َعنّي ". َفَكَتَب َجَوابَُه مثُه قـََرَأُه َعَلْيهي، فـََقاَل: " َأَصْبَت َوَأْحَسْنَت، اللهُهمه َوفّي  : " َأجي َ ُعَمُر َكاَن ُيَشاويرُُه«.اأْلَْرَقمي  ْقُه ". فـََلمها َويلي

 ]الداراني: إسناده معضل[  ، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ُمْعَضَلا  #
ه  - 15999 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجرييٍر قَاَل: »إييّني أَتـَْيُت النهِبي فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، ُأاَبييُعَك َعَلى اهلْيْجَرةي،   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََبايـََعني َرُسوُل اَّللهي  : " َوالنُّْصَح ليُكلّي ُمْسليٍم ". فـََبايـَْعُتُه َعَلى َهَذا«.  -َصلهى اَّلله  َواْشرَتََط َعَليه
: : فَاْشرَتََط َعَليه يحي  " َوالنُّْصَح ليُكلّي ُمْسليٍم ".  قـُْلُت: يفي الصهحي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبُطُرٍق، َوِرَجاُل َبْعِضَها ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعْن ُجَبرْيي ْبني ُمْطعيٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16008 ]يفي َهُؤاَلءي[ النـهْتََن َلَشفهْعُتُه ".  : " َلْو َأَتيني -َصلهى اَّلله

، فََأْسَلَم عيْنَد َذليَك ُجَبرْيٌ«.  : اْلُمْطعيَم ْبَن َعدييٍّ  يـَْعني
يحي َغرْيَ قـَْوليهي: فََأْسَلَم عيْنَد َذليَك ُجَبرْيٌ.   قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َأيبي زَْيٍد: أَنهُه َغَزا َمَع َرُسولي اَّللهي »َعنْ  - 16017  َسْبَع َغَزَواٍت«. -َصلهى اَّلله

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي زَْيٍد: َعْمريو ْبني َأْخَطَب اأْلَْنَصارييّي قَاَل: »اْسَتْسَقى َرُسوُل اَّللهي  - 16019 ُتُه بيَقَدٍح   -َصلهى اَّلله فَأَتـَيـْ

ْلُه ".   فييهي َماٌء، َفَكاَنْت فييهي َشْعَرٌة فََأَخْذُُتَا، فـََقاَل: " اللهُهمه مجَّي
َْيتيهي َشْعَرٌة بـَْيَضاُء«.قَاَل: فـََرأَيْـ   ُتُه َوُهَو اْبُن َأْرَبٍع َوتيْسعينَي لَْيَس يفي حلي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: ِستُّوَن َسَنةا. َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  َوَعْن َضْمَرَة ْبني ثـَْعَلَبَة: »أَنهُه أَ  - 16022 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َتى النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله لشهَهاَدةي، فـََقاَل النهِبي   -فـََقاَل: ادُْع اَّللهَ يلي ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   : " اللهُهمه َحرّيْم َدَم اْبني ثـَْعَلَبَة َعَلى اْلُمْشريكينَي َواْلُكفهاري ".-َصلهى اَّلله
ُّ قَاَل: َفُكْنُت َأمحْي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُل يفي ُعْرضي اْلَقْومي فـََيرَتَاَءى يلي النهِبي َخْلَفُهْم، فـََقاُلوا: اَي اْبَن ثـَْعَلَبَة، إينهَك لَتـَُغرهُر   -َصلهى اَّلله

ه  ، فـََقاَل: إينه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوحَتْميُل َعَلى اْلَقْومي َيرَتَاَءى يلي َخْلَفُهْم، فََأمحْيُل َعَلْيهيْم َحَّته َأقيَف عيْنَدُه، مثُه َيرَتَاَءى    -َصلهى اَّلله
َر زََمااًن َطويياًل ميْن َدْهريهي«.  . قَاَل: فـَُعمّي  يلي َأْصَحايبي فََأمحْيُل َحَّته َأُكوَن َمَع َأْصَحايبي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ([ 5414ر: إسناده حسن )جامع المساني والسنن: ]ابن كثي َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16059 : " إينهَك فييَك خلََْصَلَتنْيي   -َصلهى اَّلله ََشجّي َعْبدي اْلَقْيسي ألي

ُ َوَرُسولُُه: احلْيْلُم، َواأْلَاَنُة«  .حيُيبـُُّهَما اَّلله
ِحيِح َغْيَر ُنَعْيِم ْبِن َيْعُقوَب، َوُهَو ِثقَ  # ْسَناِد.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريَقْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ  ٌة، َوَرَواُه ِفي اْْلَْوَسِط ِمْن َطِريٍق َحَسَنِة اْلِْ

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[ 
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ٍم  - 16065 َنا نـُبَـْيَشُة، وََكاَن َرُسوُل   -َوهيَي أُمُّ َوَلدي ُسْفَياَن ْبني َسَلَمَة ْبني اْلُمَحبهقي اهْلَُذيليّي   -َعْن أُمّي َعاصي قَاَلْت: »َدَخَل َعَليـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  َوعيْنَدُه ُأَساَرى،   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -ََسهاُه: " نـُبَـْيَشَة اخْلرَْيي ". َدَخَل َعَلى َرُسولي اَّللهي   -َصلهى اَّلله

َرْيٍ، أَنْ   َت نـُبَـْيَشُة اخْلَرْيي«. فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، إيمها َأْن ََتُنه َعَلْيهيْم، َوإيمها َأْن تـَُفادييـَُهْم، فـََقاَل: " َأَمْرَت ِبي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  : إسناده حسن[ ]الداراني َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق قَاَل: »َلمها َقديَم َرُسوُل اَّللهي  - 16070 ،   اْلَمدييَنَة، ُمْنَصَرَفهُ  -َصلهى اَّلله ميَن الطهائيفي
ُُه: َأنه َرسُ  يهي َكْعبي ْبني زَُهرْيي ْبني َأيبي ُسْلَمى خُيْربي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -وَل اَّللهي  َكَتَب ُِبَرْيُ ْبُن زَُهرْيي ْبني َأيبي ُسْلَمى إيىَل َأخي قـََتَل  -َصلهى اَّلله

َكهَة مميهْن َكاَن يـَْهُجوُه َويـُْؤذييهي، وَ  إيْن أَنهُه بَقيَي ميْن ُشَعَراءي قـَُرْيٍش اْبُن الزّيبـَْعَرى، َوُهَبرْيَُة ْبُن َأيبي َوْهٍب َقْد َهَربُوا يفي ُكلّي َوْجٍه، فَ رَُجاًل مبي
َك َحاَجٌة َففيره إيىَل َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َكاَنْت َلَك يفي نـَْفسي َأَحًدا َجاَءُه َتئيًبا، َوإيْن أَْنَت مَلْ تـَْفَعْل  ؛ فَإينهُه اَل يـَْقُتُل -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فَاْنُج َواَل جَنَا َلَك، َوَقْد َكاَن َكْعٌب قَاَل أَبـَْياًت اَنَل فييَها ميْن َرُسولي اَّللهي  فـََلمها بـََلَغ َكْعًبا اْلكيَتاُب   -َصلهى اَّلله
ُرُه ميْن َعُدوّيهي ]قَاُلوا: ُهَو َمْقُتوٌل[، فـََلمها مَلْ جيَيْد ميْن شَ َضاَقْت بيهي اأْلَْرُض َوَأْشَفقَ  هي، َوَأْرَجَف بيهي َمْن َكاَن َحاضي ْيٍء بُدًّا   َعَلى نـَْفسي

يَدَتُه الهيتي مَيَْتديُح فييَها َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل َقصي  ْرَجافي اْلُوَشاةي بيهي. بيذيْكري َخْوفيهي َوإي  -َصلهى اَّلله
َنَة  مثُه َخَرَج َحَّته َقديَم اْلَمدييَنَة، فـَنَـَزَل َعَلى رَُجٍل َكاَنتْ  َنُه َمْعريَفٌة ميْن ُجَهيـْ َنُه َوبـَيـْ  -فـََغَدا بيهي إيىَل َرُسولي اَّللهي  -َكَما ذُكيَر يلي   -بـَيـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  نَي َصلهى الصُّ  -َصلهى اَّلله ، مثُه َأَشاَر َلُه إيىَل َرُسولي اَّللهي حي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ْبَح، َفَصلهى َمَع النهاسي َوقَاَل:   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َهَذا َرُسوُل اَّللهي  ْنُه، َفذُكيَر يلي أَنهُه قَاَم إيىَل َرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -  فـَُقْم إيلَْيهي فَاْسَتْأمي   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َحَّته َوَضَع َيَدُه يفي َيديهي، وََكاَن َرُسوُل اَّللهي  اَل يـَْعريفُُه، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، إيْن َكعهَب ْبَن زَُهرْيٍ َجاَء   -َصلهى اَّلله
ُتَك بيهي؟ قَاَل َرُسوُل اَّللهي  ئـْ ْنُه إيْن َأاَن جي ْنَك َتئيًبا ُمْسليًما؛ فـََهْل أَْنَت قَابيٌل مي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ليَيْسَتْأميَن مي : " نـََعْم ".  -َصلهى اَّلله

 : اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَن َكْعُب ْبُن زَُهرْيٍ. فـََقالَ 
ُم ْبُن ُعَمَر ْبني قـََتاَدَة قَاَل: َوَثَب َعَلْيهي رَُجٌل ميَن اأْلَْنَصاري، فـََقا  َل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َدْعني َوَعُدوه  قَاَل اْبُن إيْسَحاَق: َفَحدهَثني َعاصي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُسوُل اَّللهي اَّللهي َأْضريُب ُعنـَُقُه، فـََقاَل رَ  َب َعَلى َهَذا  -َصلهى اَّلله : " َدْعُه َعْنَك؛ فَإينهُه َقْد َجاَء َتئيًبا اَنزيًعا ". فـََغضي
ريي بـُُهْم؛ َوَذليَك أَنهُه مَلْ يـََتَكلهْم فييهي رَُجٌل ميَن اْلُمَهاجي نَي  احْلَيّي ميَن اأْلَْنَصاري ليَما َصَنَع بيهي َصاحي يَدَتُه الهيتي قَاهَلَا حي َرْيٍ، فـََقاَل َقصي َن إياله ِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َقديَم َعَلى َرُسولي اَّللهي   وََكاَن مميها قَاَل ]فييَها[:  -َصلهى اَّلله
َها َوقـَْوهُلُُم ... إينهَك اَي اْبَن َأيبي ُسْلَمى َلَمْقُتولُ  بَـيـْ َنـْ ي اْلُوَشاُة ِبي  َتَْشي

ٌٌ وَ   قَاَل ُكلُّ َصدييٍق ُكْنُت آُمُلُه ... اَل أُْلفييَـنهَك إييّني َعْنَك َمْشُغوُل
 فـَُقْلُت: َخلُّوا َسبييليي اَل َأاَب َلُكْم ... َفُكلُّ َما َقدهَر الرهمْحَُن َمْفُعولُ 

 ُمولُ ُكلُّ اْبني أُنـَْثى َوإيْن طَاَلْت َساَلَمُتُه ... يـَْوًما َعَلى آَلٍة َحْداَبَء حمَْ 
 أُْنبيْئُت َأنه َرُسوَل اَّللهي َأْوَعَديني ... َواْلَعْفُو عيْنَد َرُسولي اَّللهي َمْأُمولُ 

يلُ   َمْهاًل َهَداَك الهذيي َأْعطَاَك اَنفيَلَة اْل ... فـُْرقَاني فييَها َمَواعييُظ َوتـَْفصي
قْـَوالي اْلُوَشاةي َومَلْ ... ُأْذنيْب وَ   إيْن َكثـَُرْت يفي اأْلَقَاوييلُ اَل َتَُْخَذيّني ِبَي

 إينه الرهُسوَل لَُنوٌر ُيْسَتَضاُء بيهي ... ُمَهنهٌد ميْن ُسُيوفي اَّللهي َمْسُلولُ 
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 يفي ُعْصَبٍة ميْن قـَُرْيٍش قَاَل قَائيُلُهْم ... بيَبْطني َمكهَة َلمها َأْسَلُموا: زُوُلوا 
 .. عيْنَد اللّيَقاءي َواَل َمْيٌل َمغَازييلُ زَاُلوا َفَما زَاَل أَْنَكاٌس َواَل ُكُشٌف .

ُمُهْم ... َضْرٌب إيَذا َعرهَد السُّوُد التـهَنابييلُ   مَيُْشوَن َمْشَي اجلْيَمالي الزُّْهري يـَْعصي
 ُشمُّ اْلَعَرانينَي أَْبطَاٌل لَُبوُسُهُم ... ميْن َنْسجي َداُوَد يفي اهْلَْيَجا َسَرابييلُ 

َا َحَلُق اْلَقْفَعاءي جَمُْدولُ  بييٌض َسَوابيُغ َقدْ   ُشكهْت هَلَا َحَلٌق ... َكَأنه
 لَْيُسوا َمَفارييَح إيْن اَنَلْت ريَماُحُهُم ... قـَْوًما َولَْيُسوا جَمَازييًعا َوإيْن نييُلوا 
َياضي اْلَمْوتي َُتْلييُل.    اَل يـََقُع الطهْعُن إياله يفي َُنُوريهيُم ... َوَما هَلُْم َعْن حي

ُم ْبُن َعْمريو ْبني قـََتاَدَة قَاَل: فـََلمها قَاَل: السُّوُد التـهَنابييُل. َوإيّنهَ  ا َأرَاَد َمْعَشَر اأْلَْنَصاري؛ ليَما َكاَن قَاَل اْبُن إيْسَحاَق: َفَحدهَثني َعاصي
رييَن ميْن قـَُرْيٍش ميْن َأْصَحابي َرُسولي ا بـُُهْم َصَنَع َوَخصه اْلُمَهاجي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َّللهي َصاحي َبْت َعَلْيهي   -َصلهى اَّلله مبييْدَحتيهي، َغضي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اأْلَْنَصاُر، فـَبَـْعَد َأْن َأْسَلَم َأَخَذ مَيَْدُح اأْلَْنَصاَر، َوَيْذُكُر َباَلَءُهْم َمَع َرُسولي اَّللهي  ّي  -َصلهى اَّلله َعُهْم ميَن النهِبي  - َوَمْوضي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   : -َصلهى اَّلله

 َمْن َسرهُه َكَرُم احْلََياةي َفاَل يـََزْل ... يفي ميْقَنٍب ميْن َصاحلييي اأْلَْنَصاري 
َنةي احْلَاري   اْلَباذيلينَي نـُُفوَسُهْم ليَنبييّيهيْم ... يـَْوَم اهلْيَياجي َوفيتـْ

هيْم .. َياضي ْلَقَنا اخْلَطهاري َوالضهاريبينَي النهاَس َعْن َأحي ْلميْشَريفيّي َوابي  . ابي
َلةي اأْلَْبَصاري  ْعنُيٍ حُمَْمرهٍة ... َكاجْلَْمري َغرْيَ َكَليـْ  َوالنهاظيرييَن ِبَي

 يـََتَطههُروَن َكأَنهُه ُنُسٌك هَلُْم ... بيديَماءي َمْن قـَتَـُلوا ميَن اْلُكفهاري 
  ... فييهيْم َلَصدهَقني الهذييَن أَُماريي.«. َلْو يـَْعَلُم اأْلَقْـَواُم عيْلَمْي ُكلههُ 

، َوِرَجاُلُه ِإَلى اْبِن ِإْسَحاَق ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح إلى ابن إسحاق[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
بي َرُسولي اَّللهي  - 16076 ُ َعَلْيهي  -»َعْن َأيبي قيْرَصاَفَة َصاحي قَاَل: َكاَن َبْدُء إيْساَلميي َأيّني ُكْنُت يَتييًما َبنْيَ أُمّيي   -َوَسلهَم َصلهى اَّلله

، َفَكاَنْت َخاَليتي َكثيريًا َما تـَُقولُ  ، وَُكْنُت َأْرَعى ُشَويـَْهاٍت يلي ، وََكاَن َأْكثـَُر َمْيليي إيىَل َخاَليتي : اَي ُبَنه، اَل ََتُره إيىَل َهَذا  َوَخاَليتي  يلي
ه  -لي الرهجُ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -تـَْعني النهِبي َ   -َصلهى اَّلله َ اْلَمْرَعى، َوأَتْـُرَك ُشَويـَْهاِتي َوآِتي لهَك، َفُكْنُت َأْخُرُج َحَّته آِتي فـَيـُْغويَيَك َوُيضي

ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي : َما ليَغَنميَك  َفاَل َأزَاُل َأَْسَُع ميْنُه، مثُه ُأَروّي  -َصلهى اَّلله . َوقَاَلْت يلي َخاَليتي ُح َغَنميي ُضمهًرا اَيبيَساتي الضُُّروعي
؟ قـُْلُت: َما َأْدريي.   اَيبيَساتي الضُُّروعي

ْعُتُه يـَُقوُل:  ، َغرْيَ َأيّني َسَي َ، فـََفَعَل َكَما فـََعَل يفي اْليَـْومي اأْلَوهلي ؛  " ايَ  مثُه ُعْدُت إيلَْيهي اْليَـْوَم الثهايني ْساَلمي إْلي ُروا َوََتَسهُكوا ابي  أَيُـَّها النهاُس، َهاجي
َقطيُع َما َداَم اجلْيَهاُد ". مثُه إييّني رُْحُت بيغََنميي َكَما رُْحُت يفي اْليَـْومي اأْلَوهلي   . فَإينه اهلْيْجَرَة اَل تـَنـْ

، فـََلْم َأَزْل عيْندَ  ُه َأَْسَُع ميْنُه َحَّته َأْسَلْمُت َواَبيـَْعُتُه َوَصاَفْحُتُه، َوَشَكْوُت إيلَْيهي َأْمَر َخاَليتي َوَأْمَر  مثُه ُعْدُت إيلَْيهي يفي اْليَـْومي الثهاليثي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َغَنميي، فـََقاَل يلي َرُسوُل اَّللهي   ُتُه ُبيينه، َفَمَسَح ظُُهورَُهنه -َصلهى اَّلله ئـْ َياهي ". َفجي لشّي ْئني ابي َوُضُروَعُهنه، َوَدَعا  : " جي

ْلرَبََكةي، فَاْمَتََلَْن َشْحًما َولَبَـًنا، فـََلمها َدَخْلُت َعَلى َخاَليتي ُبيينه قَاَلْت: اَي ُبَنه، َهَكذَ  ا فَارَْع، قـُْلُت: اَي َخاَلُة، َما رََعْيُت إياله  فييهينه ابي
ُكي بيقيصه  ه َحْيُث َأْرَعى ُكله يـَْوٍم، َوَلكيْن ُأْخربي ْلقيصهةي َوإيتْـَيايني النهِبي ، َوَأْخرَبُُْتَا ابي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يتي ريَتيهي   -َصلهى اَّلله َوَأْخرَبُُْتَا بيسي
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: اْذَهْب بيَنا إيلَْيهي، َفَذَهْبُت َأاَن َوأُمّيي َوَخاَليتي فََأْسَلْمَن،  [ أُمّيي َوَخاَليتي ُ َعَلْيهي   -يـَْعَن َرُسوَل اَّللهي َوابَ َوبيَكاَلميهي، فـََقاَلْت ]يلي َصلهى اَّلله
 ]َوَما[ َصاَفَحُهنه. -َوَسلهَم 

ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََهَذا َما َكاَن ميْن َأْمري إيْساَلمي َأيبي قيْرَصاَفَة، َوهيْجَرتيهي إيىَل النهِبي وََكاَن أَبُو قيْرَصاَفَة َيْسُكُن َأْرَض   . -َصلهى اَّلله
 اَمَة«.ُتيَ 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َعةَ  - 16083 ُم ْبُن َعدييّي ْبني اجْلَدّي ْبني َعْجاَلَن ْبني ُضبَـيـْ ، َوُهَو ميْن بيَلى، َحلييٌف ليَبني ُعبَـْيدي  َعْن حُمَمهدي ْبني إيْسَحاَق قَاَل: َعاصي
ّي   ، َخَرَج َمَع النهِبي [ ْبني َماليكي ْبني اأْلَْوسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْبني زَْيدي ْبني َماليكي ْبني َعْوفي ]ْبني َعْمريو ْبني َعْوفي ]إىلي َبْدٍر  -َصلهى اَّلله

 َحابي َبْدٍر. فـََردهُه َوَضَرَب َلُه بيَسْهميهي[ َمَع َأصْ 
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويـَُقاُل: إينه النهِبي  اْسَتْخَلَفُه َعَلى اْلَعاليَيةي. -َصلهى اَّلله

اَئَة َسَنٍة.   َويـَُقاُل: َعاَش ََخَْس َعْشَرَة َومي
، َوِرَجاُلُه ِإَلى اْبِن ِإْسَحاَق ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ريٍ  - 16091 ي َرُسوَل اَّللهي  َعْن َبشي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »ُكْنُت أَُماشي : " اَي اْبَن   -َصلهى اَّلله ًذا بيَيديي، فـََقاَل يلي آخي
َيةي، َما َأْصَبْحَت تـَْنقيُم َعَلى اَّللهي  ي َرُسوَلُه  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -اخْلََصاصي ذً  -َأْحَسُبُه قَاَل:  -؟ َأْصَبْحَت َُتَاشي ا بيَيديهي ". قَاَل:  آخي

 ُ ًئا؛ َقْد َأْعطَايني اَّلله  ُكله َخرْيٍ«. قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث.   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -قـُْلُت: َما َأْصَبْحُت أَْنقيُم َعَلى اَّللهي َشيـْ
ُ ِلي. َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  #  ِحيِح َغْيَر َخاِلِد ْبِن ُسَمْيٍر، َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: ُكلَّ َخْيٍر َصَنَع َّللاَّ

ه  - 16094 َبذي ْبني َسْبٍع قَاَل: »قَاتـَْلُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َعْن َأيبي مُجَْعةي: ُجنـْ َأوهَل النـهَهاري َكافيًرا، َوقَاتـَْلُت َمَعُه   -َصلهى اَّلله
َر النـهَهاري ُمْسليًما، وَُكنها َثاَلثََة ريَجاٍل َوَسْبَع نيْسَوٍة، َوفييَنا نـََزَلْت: " }َوَلْواَل ريَجاٌل ُمْؤميُنونَ  َناٌت{ ]الفتح:   آخي [ "  25َونيَساٌء ُمْؤمي

 َة«.اْْليَ 
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  - 16095 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: »ُكْنُت َمَع النهِبي ، َوََسهايني   -َصلهى اَّلله يفي َسَفٍر، َفَكاَن ُكلهَما بَقيَي َشْيٌء مَحََلُه َعَليه
َلَة«.   الزهامي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ّي  - 16098 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني هياَلٍل اأْلَْنَصارييّي قَاَل: »َذَهَب يبي َأيبي إيىَل النهِبي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي،    -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي  -ادُْع اَّللهَ َلُه، َفَما أَْنَسى َوْضَع َرُسولي اَّللهي  ،   -َوَسلهَم َصلهى اَّلله ي َحَّته َوَجْدُت بـَْرَدَها، َفَدَعا يلي َواَبَرَك َعَليه َيَدُه َعَلى رَْأسي
ُتُه أَبـَْيَض الرهْأسي َواللّيْحَيةي، َما َيْسَتطييُع َأْن يـَْفُرَق رَْأَسُه ميْن كيرَبيهي، وََكاَن َيُصوُم النـهَها   َر، َويـَُقوُم اللهْيَل«. فـََرأَيـْ

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطَّ  #    َبَراِنيُّ
ه  - 16099 ْلَمدييَنةي يَُكَنه َأاَب ُمْصَعٍب، فَأََتى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اْلَمليكي ْبني ُعَمرْيٍ قَاَل: »َكاَن ُغاَلٌم ابي   -َصلهى اَّلله

َلًة، مثُه نَـ  بـُ ُبٌل، فـََفَرَك ُسنـْ ، فـََلمهاَوَبنْيَ َيَدْيهي ُسنـْ ُبلي ُ َمْن َيَُْكُل َفرييَكَة السُّنـْ َدفـََعَها   َفَخَها، مثُه َدفـََعَها إيلَْيهي فََأَكَلَها، وََكاَنتي اأْلَْنَصاُر تـَُعريّي
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي ْن عيْنديهي َغرْيَ بَعييٍد، مثُه رََجْعُت إيلَْيهي، فـَُقْلُت:  إيلَْيهي مَلْ يـَُردهَها َعَلْيهي. قَاَل أَبُو ُمْصَعٍب: مثُه ُقْمُت مي  -َصلهى اَّلله

 قَاَل: " َأفْـَعُل ". فـََلمها َولهْيُت  اَي َرُسوَل اَّللهي، ادُْع اَّللهَ َأْن جَيَْعَلني َمَعَك يفي اجْلَنهةي قَاَل: " َمْن َعلهَمَك َهَذا؟ ". قـُْلُت: اَل َأَحدَ 
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ّي َدَعايني قَاَل: " َأعينّي  ، فـَُقْلُت: ُكْنُت عيْنَد النهِبي َك بيَكثْـَرةي السُُّجودي ". فَأَتـَْيُت أُمّيي َفَسأَلَْتني ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َعَلى نـَْفسي   -َصلهى اَّلله
َلًة بيَيَدْيهي اْلُمَبارََكَتنْيي، مثُه نـََفَخُه بيرييقيهي اْلمُ  بـُ ُبٍل، فـََفَرَك ميْنُه ُسنـْ ، مثُه َدفـََعَها إييَله َفَكريْهُت َأْن َأرُدهُه، فـََقاَلْت: َأْحَسْنَت، فَأََتى بيُسنـْ َباَركي

 .» ُتُه َفَدَعا يلي  مثُه أَتـَيـْ
ُلُه ُيْشِبُه َأْن َيُكوَن ُمْرَسَلا ِفي َأْثَناِء اْلَحِديِث َقاَل: َقاَل َأُبو ُمْصَعٍب، َفالظَّ  # ُ َأْعَلُم. َوِرَجاُلُه ِرَجاُل اِهُر َأنَُّه َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَأوَّ َسِمَعُه ِمْنُه، َوَّللاَّ

ِحيِح َغْيَر َطاُلوَت ْبِن َعبَّاٍد َوُهَو ِثَقٌة.  ]الداراني: إسناده صحيح[  الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َخوهاتي ْبني ُجَبرْيٍ قَاَل: »نـََزْلَنا َمَع َرُسولي اَّللهي   - 16105 َمره الظهْهَراني قَاَل: َفَخَرْجُت ميْن   -َصلهى اَّلله

، فَاْسَتْخَرْجتُ  َبيتي ، فـََرَجْعُت فَاْسَتْخَرْجُت َعيـْ َبائيي، فَإيَذا نيْسَوٌة يـََتَحدهْثَن، فََأْعَجَبني ْئُت َفَجَلْسُت  خي َها ُحلهًة فـََلبيْستـَُها، َوجي نـْ  مي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َمَعُهنه، َفَخَرَج َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََقاَل: " َأاَب َعْبدي اَّللهي ". فـََلمها رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي  -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله

ُتُه َواْختَـَلْطتُ  - بـْ َداَءُه َوَدَخَل اأْلَرَاَك، ، قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، مَجٌَل يلي َشَرَد َوَأاَن أَبـَْتغيي َلُه قـَْيًدا، َفَمَضى َواتـهبَـْعُتُه، فَأَْلَقى إييَله ري هي
، فـََقَضى َحاَجَتُه َوتـََوضهَأ، َوَأقْـ  َْيتيهي َعَلى َصْدريهي، فـََقاَل: " َأاَب  َكَأيّني أَْنظُُر إيىَل بـََياضي َمْتنيهي يفي ُخْضَرةي اأْلَرَاكي يُل ميْن حلي َبَل َواْلَماُء َيسي

ريي إياله قَاَل: " ا َراُد مَجَليَك؟ ". مثُه اْرحَتَْلَنا، َفَجَعَل اَل يـَْلَحُقني يفي اْلَمسي لسهاَلُم َعَلْيَك َأاَب َعْبدي اَّللهي، َما فـََعَل  َعْبدي اَّللهي، َما فـََعَل شي
َرا َد َوجُمَاَلَسَة النه شي ؟ ". فـََلمها رَأَْيُت َذليَك تـََعجهْلُت إيىَل اْلَمدييَنةي، َواْجتَـنَـْبُت اْلَمْسجي ّي ُد َذليَك اجْلََملي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ِبي   -َصلهى اَّلله

دي، َفَخَرْجُت إيىَل اْلمَ  دي، َوُقْمُت َأَصلّيي، َوَخَرَج َرُسوُل اَّللهي فـََلمها طَاَل َذليَك حَتَيـهْنُت َساَعَة َخْلَوةي اْلَمْسجي ُ َعَلْيهي   -ْسجي َصلهى اَّلله
، فـََقاَل: "  -َوَسلهَم  َطوّيْل َأاَب َعْبدي اَّللهي َما  ميْن بـَْعضي ُحَجريهي، َفَجاَء َفَصلهى رَْكَعَتنْيي َخفييَفَتنْيي، َوَطوهْلُت رََجاَء َأْن َيْذَهَب َوَيَدَعني
ْئَت أَ  ي: َواَّللهي أَلَْعَتذيَرنه إيىَل َرُسولي اَّللهي شي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْن ُتَطوّيَل فـََلْسُت قَائيًما َحَّته تـَْنَصريَف ". فـَُقْلُت يفي نـَْفسي   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوأَلُبـَرّيَئنه َصْدَر َرُسولي اَّللهي  َراُد مَجَليَك؟  فـََلمها اْنَصَرفْ  -َصلهى اَّلله ُت قَاَل: " السهاَلُم َعَلْيَك َأاَب َعْبدي اَّللهي َما فـََعَل شي
 " ُ ََك اَّلله حْلَقّي َما َشَرَد َذليَك اجْلََمُل ُمْنُذ َأْسَلْمُت، فـََقاَل: " َرمحي مثُه مَلْ يـَُعْد ليَشْيٍء مميها   -َثاَلًًث  -". فـَُقْلُت: َوالهذيي بـََعَثَك ابي

 .َكاَن«
ِحيِح، َغْيَر اْلَجرَّاِح ْبِن َمْخَلٍد َوُهَو ثِ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريَقْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ه   - 16106 : »أَنهُه أََتى النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعني احْلَاريثي ْبني َعْمٍرو السهْهمييّي يفي َحجهةي اْلَوَداعي َوُهَو َعَلى اَنقَتيهي   -َصلهى اَّلله
يًما  -اْلَعْضَباءي  ّي   -وََكاَن احْلَاريُث رَُجاًل َجسي ْنُه َحَّته َحاَذى َوْجَهُه بيرُْكَبةي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـَنَـَزَل إيلَْيهي، َفَداَن مي   -َصلهى اَّلله

ُّ اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأْهَوى َنِبي َرٌة َعَلى َوْجهي احْلَاريثي  -َصلهى اَّلله ، َفَما زَاَلْت َنضي  َحَّته َهَلَك«.  َفَمَسَح َوْجَه احْلَاريثي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُبْسٍر قَاَل: َوَضَع َرُسوُل اَّللهي  - 16119 ي، فـََقاَل: " يَعييُش َهَذا   -َصلهى اَّلله َيَدُه َعَلى رَْأسي
اَئَة َسَنٍة.   اْلُغاَلُم قـَْراًن ". فـََعاَش مي

 َب الثُـّْؤُلوُل ميْن َوْجهيهي«. وََكاَن يفي َوْجهيهي ثـُْؤُلوٌل، فـََقاَل: " اَل مَيُوُت َحَّته َيْذَهَب الثُـّْؤُلوُل ميْن َوْجهيهي ". فـََلْم مَيُْت َحَّته َذهَ 
، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصارِ  # ِ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - الثُّْؤُلوِل ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ  : " »ِلُيْدِرَكنَّ َقْرناا« ". -َصلَّى َّللاَّ

، َوُهَو ِثَقٌة. ِحيِح َغْيَر اْلَحَسِن ْبِن َأيُّوَب اْلَحْضَرِميِ   ني: إسناده حسن[ ]الدارا َوِرَجاُل َأَحِد ِإْسَناَدِي اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعْمريو ْبني ُحَرْيٍث قَاَل: »َذَهَبْت أُمّيي إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 16122 ي، َوَدَعا يلي   -َصلهى اَّلله َفَمَسَح رَْأسي
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.» لرّيْزقي  ابي
 َرَواُه َأُبو َيْعَلى. #

. َويفي ريَوايٍَة عيْنَدُه أَْيًضا:  - 16123  َذَهَبْت يبي أُمّيي َأْو َأيبي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َوَرَواُهَما الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى َوَبْعِض َأَساِنيِد الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 16143 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني السهائيبي قَاَل: »ُكْنُت َشرييًكا ليلنهِبي فـََلمها َقديْمُت اْلَمدييَنَة قـُْلُت:    -َصلهى اَّلله
، فَنيْعَم الشهرييُك أَْنَت; ُكْنَت اَل َُتَاريي َواَل ُتَداريي« ".  ؟ قَاَل: " ُكْنَت َشرييًكا يلي  أَتـَْعريُفني

ِحيِح َغْيَر َمْنُصوِر ْبِن َأِبي اْْلَْسَوِد، َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه   - 16144 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني السهائيبي قَاَل: »أَتـَْيُت النهِبي اَبييَعُه، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي،  أليُ  -َصلهى اَّلله

؟ قَاَل: " نـََعْم، َأمَلْ َتُكْن َشرييًكا يلي فـََوَجْدُتَك َخرْيَ َشرييٍك ; اَل ُتَداريي َواَل َُتَاريي ".«   أَتـَْعريُفني
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْيَـُتُه بـَْيَضاُء، َورَْأُسُه َأْسَوُد،    -َمْوىَل السهائيبي ْبني يَزييَد  -َعْن َعطَاٍء  - 16145 قَاَل: »رَأَْيُت َمْواَلَي: السهائيَب ْبَن يَزييَد حلي
ي أََبًدا ; َوَذليَك َأنه َرُسوَل اَّللهي   َيضُّ رَْأسي ؟ قَاَل: اَل يـَبـْ َيضُّ َك اَل يـَبـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـَُقْلُت: اَي َمْواَلَي، َما ليَرْأسي َمَضى  -َصلهى اَّلله

، َفَسلهَم َوَأاَن فييهيْم فـََرَدْدُت  : " َما اَْسَُك؟ ".  -َعَلْيهي السهاَلَم  -َوَأاَن ُغاَلٌم أَْلَعُب َمَع اْلغيْلَماني ، َفَدَعايني فـََقاَل يلي ميْن َبنْيي اْلغيْلَماني
ُع َيدي َرُسولي اَّللهي فـَُقْلُت: السهائيُب ْبُن يَزييَد اْبُن  َيضُّ َمْوضي ُ فييَك ". َفاَل يـَبـْ ي َوقَاَل: " اَبَرَك اَّلله  ُأْختي النهميري، فـََوَضَع َيَدُه َعَلى رَْأسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -  أََبًدا«. -َصلهى اَّلله
ُّ يفي الثهاَلثَةي، إياله أَنهُه قَاَل يفي اْلَكبيريي:  »َكاَن َوَسُط رَْأسي السهائيبي َأْسَوَد َوبَقييـهُتُه أَبـَْيَض، فـَُقْلُت َلُه: اَي َسيّيديي، َواَّللهي َما  َرَواُه الطهرَبَايني

َُك اَي ُبَنه؟ قـُْلُت: بـََلى  َك َهَذا َقطُّ! َهَذا َأْسَوُد، َوَهَذا أَبـَْيُض! قَاَل: َأَفاَل ُأْخربي ْثَل رَْأسي َياٍن نـَْلَعُب،  قَاَل: إييّني ُكْنُت مَ رَأَْيُت مي بـْ َع صي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَمره يبي َرُسوُل اَّللهي  فـَتَـَعرهْضُت َلُه َفَسلهْمُت َعَلْيهي، فـََقاَل: " َوَعَلْيَك، َمْن أَْنَت؟ ". قـُْلُت: َأاَن   -َصلهى اَّلله

ٍط، َفَمَسَح َرُسوُل ا ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َّللهي السهائيُب ْبُن يَزييَد َأُخو النهميري ْبني قَاسي ُ فييَك ". قَاَل: َفاَل   -َصلهى اَّلله َوقَاَل: " اَبَرَك اَّلله
َيضُّ أََبًدا، َواَل يـََزاُل َهَكَذا أََبًدا«.  َواَّللهي اَل يـَبـْ

اِئِب، َوُهَو ِثَقٌة، َوِرجَ  # ِحيِح َغْيَر َعَطاٍء َمْوَلى السَّ ِغيِر َواْْلَْوَسِط ِثَقاٌت.َوِرَجاُل اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[   اُل الصَّ
ّي  - 16147 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »ُكْنُت عيْنَد النهِبي إيْذ َجاَء َحْرَمَلُة ْبُن زَْيٍد، َفَجَلَس َبنْيَ َيَدْي   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي  ميَاُن َهُهَنا، َوَأَشاَر إيىَل ليَسانيهي، َوالنّيَفاُق َهُهَنا، َوَأَشاَر إيىَل َصْدريهي، -َصلهى اَّلله   فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، اإْلي
ُّ  َواَل َيْذُكُر اَّللهَ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - إياله قَليياًل، َفَسَكَت َعْنُه النهِبي ُّ    -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي   -فـََردهَد َذليَك َعَلْيهي َحْرَمَلُة، فََأَخَذ النهِبي َصلهى اَّلله

ْ َأْمَرُه بيَطَرفي ليَساني َحْرَمَلَة، فـََقاَل: " اللهُهمه اْجَعْل َلُه ليَسااًن   -َوَسلهَم  ، َوَصريّي َصاديقًا، َوقـَْلًبا َشاكيًرا، َواْرزُْقُه ُحِبّي َوَحبه َمْن حيُيبُّني
ُّ إيىَل اخْلَرْيي ". فـََقاَل َحْرَمَلُة: اَي َرُسوَل اَّللهي، إيْن يلي إيْخَوااًن ُمَنافيقينَي ُكْنُت فييهيْم رَْأًسا، َأاَل أَ  ُ   - ُدلهَك َعَلْيهيْم؟ فـََقاَل النهِبي َصلهى اَّلله

ُ َأوْ -َعَلْيهي َوَسلهَم  تَـَنا اْستَـْغَفْراَن َلُه َكَما اْستَـْغَفْراَن َلَك، َوَمْن َأَصره َعَلى َذْنبيهي فَاَّلله ئـْ ىَل بيهي، َواَل َْنْريُق َعَلى َأَحٍد : " َمْن َجاَءاَن َكَما جي
رْتًا« ".   سي

، َوِرَجاُلُه ِرجَ  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  اُل الصَّ
ُّ  -يـَْعني اْبَن َتَييٍم  -َعْن َسعييٍد  - 16165 َ النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »قَاَل يلي : " أَْيَن بـَُنوَك؟ ". قـُْلُت: َها ُهْم  -َصلهى اَّلله
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ُتُه ُبييْم، فـََقاَل: " اللهُهمه إييّني  ُأواَلءي. قَاَل: " فَاْئتيني  ُأعييُذُهْم بيَك ميَن   ُبييْم ". قَاَل: فَأَتـَْيُت َأْهليي فَأَْلَبْستـُُهْم ُقُمًصا بـَْيَضاَء، مثُه أَتـَيـْ
يُب َبني آَدَم "«.   اْلُكْفري، َوالضهاَلَلةي، َواْلَفْقري، الهذيي ُيصي

، َوِإْسنَ  #  اُدُه َحَسٌن. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16175 : »اَل َتُسبُّوا َورََقَة ; فَإييّني رَأَْيُت َلُه َجنهًة َأْو َجنـهَتنْيي  -َصلهى اَّلله

." 
، َوَزاَد ِفي اْلُمْرَسِل: كَ  # ُجُل ِفي َوَرَقَة ِلُيْغِضَبُه.« َواْلَباِقي ِبَنْحِوِه، وَ َرَواُه اْلَبزَّاُر ُمتَِّصَلا َوُمْرَسَلا ِرَجاُل  اَن َبْيَن َأِخي َوَرَقَة َوَبْيَن َرُجٍل َكََلٌم، َفَوَقَع الرَّ

ِحيِح.  ]الداراني: إسناده حسن[  اْلُمْسَنِد َواْلُمْرَسِل ِرَجاُل الصَّ
ه  - 16176 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأَْسَاَء بيْنتي َأيبي َبْكٍر: »َأنه النهِبي َعُث يـَْوَم   -َصلهى اَّلله ُسئيَل َعْن َورََقَة ْبني نـَْوَفٍل، فـََقاَل: " يـُبـْ

 اْلقيَياَمةي أُمهًة َوْحَدُه ".« 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  اني: إسناده جيد[ ]الدار  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسعييدي ْبني زَْيٍد قَاَل: »َسأَْلُت َأاَن َوُعَمُر ْبُن اخْلَطهابي َرُسوَل اَّللهي  - 16181 َعْن زَْيدي ْبني   -َصلهى اَّلله
 َعْمٍرو، فـََقاَل: " َيَِْتي يـَْوَم اْلقيَياَمةي أُمهًة َوْحَدُه«. 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن زَْيدي ْبني َحاريثََة قَاَل: »َخَرْجُت َمَع َرُسولي اَّللهي  - 16182 مي َمكهَة َوُهَو   -َصلهى اَّلله يـَْوًما َحارًّا ميْن َأايه

، َوَقْد َذحَبَْنا َلُه َشاًة فَأَْنَضْجَناَها. قَاَل: فـََلقيَيُه زَْيُد ْبُن َعْمريو ْبني نـَُفْيٍل، َفَحيها ُكلُّ ُمْردييفي إيىَل ُنُصٍب ميَن ا ُهَما  أْلَْنَصابي نـْ ٍد مي  َواحي
 ُّ يهةي اجْلَاهيلييهةي، فـََقاَل النهِبي َبُه بيَتحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َصاحي َما يلي َأَرى قـَْوَمَك َقْد َشنيُفوا َلَك؟ ". قَاَل: َواَّللهي اَي  : " اَي زَْيُد، -َصلهى اَّلله

ُهْم، َوَلكينّي َخَرْجُت أَبـَْتغيي َهَذا الدّييَن َحَّته َأْقَدَم َعَلى َأْحَباري  نـْ  َفَدٍك، َوَجْدُُتُْم يـَْعُبُدوَن اَّللهَ َوُيْشريُكوَن  حُمَمهُد َذليَك ليَغرْيي اَنئيَلٍة يلي مي
، فـََوَجْدُُتُْم يـَْعبُ بيهي. قَ  يُن الهذيي أَبـَْتغيي، َفَخَرْجُت َحَّته َأْقَدَم َعَلى َأْحَباري الشهامي ُدوَن اَّللهَ َوُيْشريُكوَن بيهي، اَل: قـُْلُت: َما َهَذا الدّي

ُهْم: إينهَك لََتْسَأُل َعْن  نـْ يُن الهذيي أَبـَْتغيي، فـََقاَل َشْيٌخ مي حلْيريَةي. قَاَل:  قـَلهُت: َما َهَذا الدّي دييٍن َما نـَْعَلُم َأَحًدا يـَْعُبُد اَّللهَ بيهي إياله َشْيًخا ابي
يَن  َفَخَرْجُت َحَّته َأْقَدَم َعَلْيهي، فـََلمها رَآيني قَاَل: مميهْن أَْنَت؟ قـُْلُت: ميْن َأْهلي بـَْيتي اَّللهي َمْن َأْهلي ال ، فـََقاَل: إينه الدّي شهْوكي َواْلَقْرظي

يُع َمْن رَأَيـْتَـُهْم يفي َضاَلٍل، فَـ ا ٌّ َقْد َظَهَر جَنُْمُه، َومجَي سه بيَشْيٍء بـَْعُد اَي حُمَمهُد.  لهذيي ُتْطُلُب َقْد َظَهَر بيبياَلديَك، َقْد بُعيَث َنِبي َلْم ُأحي
ُكَل مميها مَلْ  قَاَل: َوقـَرهَب إيلَْيهي السُّْفَرَة، فـََقاَل: َما َهَذا اَي حُمَمهُد؟ فـََقاَل: " شَ  اٌة َذحَبَْناَها ليُنُصٍب ميَن اأْلَْنَصابي ". فـََقاَل: َما ُكْنُت ْلي

 يُْذَكري اْسُم اَّللهي َعَلْيهي. 
  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل زَْيُد ْبُن َحاريثََة: فَأََتى النهِبي اَن َمَعُه، َوَبنْيَ الصهَفا َواْلَمْرَوةي  اْلبَـْيَت ]قَاَل: َوتـََفرهقْـَنا[ َفطَاَف بيهي َوأَ  -َصلهى اَّلله

ُّ َصَنَماني ميْن َُنَاٍس، َأَحُدمُهَا يـَُقاُل َلُه: َيَساُف، َواْْلَخُر يـَُقاُل َلُه: اَنئيَلُة، وََكاَن اْلُمْشريُكوَن إيَذا طَ   -اُفوا ََتَسهُحوا ُبييَما، فـََقاَل النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُّ : -َصلهى اَّلله ي: أَلََمسهنـهُهَما َحَّته أَْنظَُر َما يـَُقوُل النهِبي َُما ريْجٌس ". فـَُقْلُت يفي نـَْفسي َصلهى   -" اَل ََتَْسْحُهَما ; فَإينه

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ّي َفَمَسْستـُُهَما " اَي زَْيُد، َأمَلْ تـُْنَه؟ " َوَماَت زَْيُد ْبُن َعْمٍرو، َوأُْنزيَل َعَلى ا -اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -لنهِبي فـََقاَل    -َصلهى اَّلله
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -النهِبي َعُث أُمهًة َوْحَدُه«. -َصلهى اَّلله  : " إينهُه يـُبـْ

لهذيي َخرَ  ُّ إياله أَنهُه قَاَل فييهي: فََأْخرَبْتُُه ابي ْجُت َلُه، فـََقاَل: ُكلُّ َمْن رَأَْيَت يفي َضاَلٍل، َوإينهَك لََتْسَأُل  َرَواُه أَبُو يـَْعَلى، َواْلبَـزهاُر، َوالطهرَبَايني
ْقُه َوآميْن بيهي.  ْع َفَصدّي ٌّ َأْو ُهَو َخاريٌج، فَاْرجي َك َنِبي  َعْن دييني اَّللهي َوَماَلئيَكتيهي، َوَقْد َخَرَج يفي َأْرضي
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ئً   ا ُذبيَح ليَغرْيي اَّللهي. َوقَاَل أَْيًضا: فـََقاَل زَْيٌد: إييّني اَل آُكُل َشيـْ
ِد ْبِن َعْمِرو # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ، ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: إسناده   ْبِن َعْلَقَمَة، َوُهَو َحَسُن اْلَحِديِث.  َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى، َواْلَبزَّاِر، َوَأَحُد َأَساِنيِد الطََّبَراِنيِ 

 في الحديث " َشاٌة َذَبْحَناَها ِلُنُصٍب ِمَن اْْلَْنَصاِب " منكرة[  ولكنحسن 
ُعوا َما أُْنزيَل إيىَل الرهُسولي تـَرَ  - 16187 نَـُهْم َتفييُض ميَن  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني الزَُّبرْيي قَاَل: نـََزَلْت َهذيهي اْْليَُة: " }َوإيَذا َسَي ى َأْعيـُ

{ ]املائدة:   يّي َوَأْصَحابيهي.[ "83الدهْمعي  . قَاَل: نـََزَلْت يفي النهَجاشي
، َوُهَو ِثَقةٌ  # ِد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َبْحٍر اْلُعَقْيِليِ  ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  .َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   -وٍد يـَْعني اْبَن َمْسعُ  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 16376 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: َسَي ُروَن،  -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: »اْلُمَهاجي
نـَْيا َواْْل  َرةي«. َواأْلَْنَصاُر، َوالطَُّلَقاُء ميْن قـَُرْيٍش، َواْلُعتَـَقاُء ميْن ثَقييٍف بـَْعُضُهْم َأْوليَياُء بـَْعٍض يفي الدُّ  خي

، َوَأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوِفيِه َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة َوِفيِه ِخََلٌف، َوَبِقيَُّة ِرَجالِ  # ِحيِح. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
، فـََقاَل َرُسوُل  َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َكاَن َبنْيَ َخاليدي ْبني اْلَولييدي َوَعْبدي الرهمْحَني  - 16378 ْبني َعْوٍف بـَْعُض َما َيُكوُن َبنْيَ النهاسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ي-َصلهى اَّلله ُلْغ ُمده َأَحديهيْم َواَل َنصي ْثَل ُأُحٍد َذَهًبا مَلْ يـَبـْ  َفُه«. : " َدُعوا يلي َأْصَحايبي ; فَإينه َأَحدَُكْم َلْو أَنـَْفَق مي
ِحيِح َغْيَر َعاِصِم ْبِن َأِبي النُُّجوِد، َوَقْد ُوثِ َق.َرَواُه اْلبَ  #  ([ 1/82: تخريج سير أعَلم النبَلء]شعيب: سنده حسن ) زَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  - 16390 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َعْوٍف قَاَل: »َلمها َحَضَرتي النهِبي اْلَوفَاُة، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي،    -َصلهى اَّلله
َبـَْنائيهيْم مي  رييَن، َوِبي لسهابيقينَي اأْلَوهلينَي ميَن اْلُمَهاجي يُكْم ابي َنا. قَاَل: " ُأوصي ْنُكْم َصْرٌف َواَل َعْدٌل  َأْوصي ْن بـَْعديهيْم، إياله تـَْفَعُلوُه اَل يـُْقَبُل مي

." 
ِليَن، َوبِ  # اِبِقيَن اْْلَوَّ ِمْن َبْعِدِهْم ".« َوِرَجاُلُه  َأْبَناِئِهْم ِمْن َبْعِدِهْم، َوِبَأْبَناِئِهْم َرَواُه« الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: »ُأوِصيُكْم ِبالسَّ

 ]الداراني: إسناده حسن[   ِثَقاٌت.
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 16396 ُكوَن َأْن َتُكونُوا يفي النهاسي    -َصلهى اَّلله َكاَن يـَُقوُل لََنا: " إينهُكْم ُتوشي

، َواَل  «.َكاْلميْلحي يفي الطهَعامي ْلميْلحي  َيْصُلُح الطهَعاُم إياله ابي
، َوِإْسَناُد الطََّبَراِنيِ  َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: »لََيْأتينيه َعَلى النهاسي  - 16400 هيْم   َوَعْن َجابيٍر إينه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله زََماٌن خَيُْرُج اجْلَْيُش ميْن ُجُيوشي
َب حُمَمهًدا  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـَيـَُقاُل: َهْل فييُكْم َمْن َصحي َب -َصلهى اَّلله ُروَن بيهي فـَيـُْنَصُروا، مثُه يـَُقاُل: َهْل فييُكْم َمْن َصحي ؟ فـََيْستَـْنصي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -حُمَمهًدا  ُعوا بيهي  -َصلهى اَّلله َب َأْصَحابَُه، فـََلْو َسَي َب َأْصَحابَُه؟ فـَيـَُقاُل: َمْن رََأى َمْن َصحي ؟ فـَيـَُقاُل: اَل، َفَمْن َصحي
 ميْن َورَاءي اْلَبْحري أَلَتـَْوُه«. 

َقى قـَْوٌم يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل َيْدُروَن َما ُهَو«.  - 16401  َويفي ريَوايٍَة: »مثُه يـَبـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِمْن َطِريَقْيِن، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

وَل  : مثُه َماَذا اَي َرسُ َوَعْن َسعييدي ْبني َتَييٍم قَاَل: قـُْلُت: »اَي َرُسوَل اَّللهي، َأيُّ أُمهتيَك َخرْيٌ؟ قَاَل: " َأاَن َوَأقْـَرايني ". قـُْلتُ  - 16409
". قـُْلُت: مثُه َماَذا اَي َرُسوَل اَّللهي؟. قَاَل: " اَّللهي؟ قَاَل: " مثُه اْلَقْرُن الثهايني ". قـُْلُت: مثُه َماَذا اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: " مثُه اْلَقْرُن الثهاليُث 

 اَل ُيْسَتْشَهُدوَن، َويـُْؤََتَُنوَن َواَل يـَُؤدُّوَن«.مثُه َيُكوُن قـَْوٌم حَيْليُفوَن َواَل ُيْسَتْحَلُفوَن، َوَيْشَهُدوَن وَ 
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُبْسٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16417 ، َوُطوََب ليَمْن رََأى َمْن  : »ُطوََب ليَمْن رَآيني -َصلهى اَّلله
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، ُطوََب هَلُْم َوُحْسُن َمآٍب«.   رَآيني
ْلَسُة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِثَقاٌت. # َماِع َفَزاَلِت الدُّ ، َوِفيِه َبِقيَُّة، َوَقْد َصرََّح ِبالسَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ْسَقعي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن َواثيَلَة ْبني اأْلَ  - 16419 َرْيٍ َما َداَم فييُكْم َمْن رَآيني  -َصلهى اَّلله : »اَل تـََزاُلوَن ِبي
.»  َوَصاَحَبني

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن ُطُرٍق، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 16425 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »ذُكيَر َماليُك ْبُن الدُّْخُشني عيْنَد النهِبي ُس  فـََوقـَُعوا فييهي، يـَُقاُل َلُه: رَأْ   -َصلهى اَّلله

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلُمَنافيقينَي، فـََقاَل النهِبي «. -َصلهى اَّلله  : " َدُعوا َأْصَحايبي اَل َتُسبُّوا َأْصَحايبي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16429 ُ َمْن َسبه  -َصلهى اَّلله ، َلَعَن اَّلله : »اَل َتُسبُّوا َأْصَحايبي
.»  َأْصَحايبي

ِحيِح َغْيَر َعِليِ  ْبِن َسْهٍل، َوُهَو ِثَقٌة. #  [ ]الداراني: إسناده قابل للتحسين َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 16434 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »ُكْنُت َمَع النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي   -َوعيْنَدُه َعلييٌّ، فـََقاَل النهِبي َصلهى اَّلله

ُلوَن ُحبه َأْهلي -َوَسلهَم  َتحي ، َسَيُكوُن يفي أُمهيتي قـَْوٌم يـَنـْ ُْم ُمْشريُكوَن "«.: " اَي َعلييُّ ، هَلُْم نـَبَـٌز ُيَسمهْوَن الرهافيَضَة، قَاتيُلوُهْم فَإينه  اْلبَـْيتي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي  - 16451 : َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله ُموا قـَُرْيًشا َواَل تـَُقدّيُموَها، َوتـََعلهُموا ميْن  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني السهائيبي  َوَسلهَم قَاَل: َقدّي
َا خلييَياريَها عيْنَد اَّللهي َعزه َوَجله   ".  قـَُرْيٍش َواَل تـَُعلّيُموَها َوَلْواَل َأْن تـَْبطَُر قـَُرْيٌش أَلَْخرَبُُْتَا مبي

، َوِفيِه َأُبو َمْعَشرٍ  # ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  ، َوَحِديُثُه َحَسٌن، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني احْلَاريثي ْبني َجْزٍء الزُّبـَْيدييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -م  - 16451 : »اْلعيْلُم يفي  -َصلهى اَّلله

 قـَُرْيٍش، َواأْلََمانَُة يفي اأْلَْزدي«. 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[   ُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِإْسَنادُ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16452 : " اْلَتميُسوا اأْلََمانََة يفي -َأْو قَاَل  -: »اْطُلُبوا "  -َصلهى اَّلله
َواُهْم«.قـَُرْيٍش ; فَإينه اأْلَمينَي ميْن قـَُرْيٍش َلُه َفْضٌل َعلَ  َواُهْم، َوإينه َقوييه قـَُرْيٍش َلُه َفْضاَلني َعَلى َقوييّي َمْن سي  ى َأمينيي َمْن سي

 ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ريفَاَعَة ْبني رَافيٍع: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 16454 قَاَل ليُعَمَر: " امْجَْع يلي قـَْوَمَك ". َفَجَمَعُهْم ُعَمُر   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -عيْنَد بـَْيتي َرُسولي اَّللهي  ُلُهْم َعَلْيَك، َأْو خَتُْرُج إيلَْيهيْم؟ قَاَل: " مثُه َدَخَل َعَلْيهي، فـََقاَل: ايَ  -َصلهى اَّلله  َرُسوَل اَّللهي، ُأْدخي
َفاُؤاَن، َوفييَنا بـَُنو إيْخَوانيَنا، َوفييَنا  َبْل َأْخُرُج إيلَْيهيْم ". قَاَل: فََأَتُهْم فـََقاَل: " َهْل فييُكْم َأَحٌد ميْن َغرْييُكْم؟ ". قَاُلوا: نـََعْم. فييَنا ُحلَ 

ُتْم َأاَل َتْسَمُعوَن: " إي َمَوا ُتْم  لييَنا. فـََقاَل: " ُحَلَفاُؤاَن مينها، َوبـَُنو إيْخَوانيَنا مينها، َوَمَوالييَنا مينها، َوأَنـْ ْن َأْوليَياُؤُه إياله اْلُمتـهُقوَن " ; فَإيْن ُكنـْ
أْلَْعمَ  أْلَثـَْقالي فـَنـُْعريُض َعْنُكْم ". مثُه رََفَع َيَدْيهي فـََقاَل: " اَي  ُأولَئيَك َفَذاَك، َوإياله فَاْنظُُروا، اَل َيَِْتي النهاُس ابي الي يـَْوَم اْلقيَياَمةي َوََتُْتوَن ابي

ُ ليَمْنَخَرْيهي ".    «. -قَاهَلَا َثاَلًًث  -أَيُـَّها النهاُس، إيْن قـَُرْيًشا َأْهُل َأَمانٍَة، َفَمْن بـَغَاُهُم اْلَعَواثيَر َأَكبهُه اَّلله
ُّ بيَنْحوي اْلبَـزهاري، َوقَاَل يفي ريَوايٍَة: »إينه َرسُ  َواُه اْلَبزَّاُر َواللَّْفُظ َلُه، َوَأْحَمَد ِباْخِتَصارٍ رَ  # ُ يفي النهاري ليَوْجهيهي«. َوالطهرَبَايني وَل  َوقَاَل: »َكبهُه اَّلله
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  َدَخَل َعَلْيهي ُعَمُر فـََقاَل: َقْد مَجَْعُت َلَك ُقوميي، َفَسميَع بيَذليَك اأْلَْنَصاُر فـََقاُلوا: َقْد نـََزَل يفي    -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قـَُرْيٍش اْلَوْحُي، َفَجاَء اْلُمْسَتميُع َوالنهاظيُر َما يـَُقوُل هَلُْم، َفَخَرَج َرُسوُل اَّللهي  َفَذَكَر َقاَم َبنْيَ َأْظُهريهيْم«. فَـ  -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[   َنْحَو اْلَبزَّاِر ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأْحَمَد َواْلَبزَّاِر، َوِإْسَناُد الطََّبَراِنيِ  ِثَقاٌت.
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 16463 ٍم َواأْلَْنَصاري ُكْفٌر، َوبـُْغُض   :-َصلهى اَّلله »بـُْغُض بـُْغُض َبني َهاشي

 اْلَعَربي نيَفاٌق«.
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: حديث ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 16482 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُجَبرْيٍ: »َأنه النهِبي َل ليَْلَْنَصاري: " َأاَل تـَْرَضْوَن َأنه َأْصَل النهاسي ديًَثٌر قَا -َصلهى اَّلله
َعاٌر؟ َأاَل تـَْرَضْوَن َأنه النهاَس َلْو َسَلُكوا َوادياًي َوَسَلْكُتْم آَخَر اتـهبَـْعُت َواديَيُكْم َوتـَرَكْ  َعزه َوَجله  -ُت النهاَس؟ َوَلْواَل َأنه اَّللهَ َوأَنـُْتْم شي

يَنا«.  - رييَن أَلَْحبَـْبُت َأْن َأُكوَن ]اْمَرًأ[ ميَن اأْلَْنَصاري؟ ". قَاُلوا: ]بـََلى[ َرضي  ََسهايني ميَن اْلُمَهاجي
، َوُهَو ِثَقٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجا  # ِ ْبُن ُجَبْيٍر ِقيَل: ِإنَُّه َتاِبِعيٌّ ، َوَعْبُد َّللاَّ ِحيَرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ِح.ُل الصَّ

َنا َرُسوُل اَّللهي  - 16486 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َخَرَج َعَليـْ ٍّ َتريَكًة   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: " َأاَل ]إينه[ ليُكلّي َنِبي
 َوَصنييَعًة، َوإينه َتريَكيتي َوَصنييَعيتي اأْلَْنَصاُر، فَاْحَفُظويني فييهيْم« ". 

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد.رَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: َعليَم َرُسوُل اَّللهي  - 16489 ْعَب َأْحَسُن ميَن اْلَواديي.  -َصلهى اَّلله  َأنه الشّي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َْرَواَن يـَْوَم الدهاري َوُهَو َصرييٌع فـََقالَ  - 16502 ري ْبني دييَناٍر: »َأنه َأاَب َسعييٍد اأْلَْنَصارييه َمره مبي : اَي اْبَن الزهْرقَاءي، َلْو َأْعَلُم َوَعْن ُمَهاجي
، فـََلمها اْسُتْخليَف َعْبُد اْلَمليكي أََتى بيهي، فـََقاَل أَبُو َسعي أَنهَك َحيٌّ أَ  يهَة  َجْزُت َعَلْيَك، َفَحَقَدَها َعَلْيهي َعْبُد اْلَمليكي ه َوصي يٍد: اْحَفْظ يفي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي  نيهيْم، َوجَتَاَوُزوا َعْن  فـََقاَل َعْبُد اْلَمليكي ْبُن َمْرَواَن: َوَما ذَ  -َصلهى اَّلله اَك؟ فـََقاَل: " اْحَفُظوا ميْن حُمْسي

يئيهيْم« ". وََكاَن أَبُو َسعييٍد َزْوَج َأَْسَاَء بيْنتي يَزييَد ْبني السهَكني ْبني َعْمريو ْبني َحَراٍم.   ُمسي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َفَخَرَج َرُسوُل اَّللهي  - 16505 لنهاسي َخرْيًا، مثُه   -َصلهى اَّلله ، مثُه َأْوَصى ابي لنهاسي َوَصلهى ابي
رييَن، إينهُكْم َأْصَبْحُتْم َتزييُدوَن، َوَأْصَبَحتي اأْلَْنَصاُر اَل َتزييدُ  َها اْليَـْوَم،  قَاَل: " َأمها بـَْعُد، اَي َمْعَشَر اْلُمَهاجي َئتيَها الهيتي هيَي َعَليـْ  َعَلى َهيـْ

يئيهيْم« ". َواأْلَْنَصاُر عَ  َها، فََأْكريُموا َكريميَُهْم، َوجَتَاَوُزوا َعْن ُمسي َبيتي الهيتي آَوْيُت إيلَيـْ  يـْ
ِحيِح. #  [ ]الداراني: إسناده حسن  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

، َوإينه النهاَس - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ   -َوَعْن ُأَسْيدي ْبني ُحَضرْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16507 َبيتي ي َوَعيـْ : " »اأْلَْنَصاُر َكريشي
يئيهيْم« ".  نيهيْم، َوجَتَاَوُزوا َعْن ُمسي  َيْكثـُُروَن َوُهْم يَقيلُّوَن، فَاقْـبَـُلوا ميْن حُمْسي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ح[ ]الداراني: إسناده صحي َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه -وََكاَن َأَحَد الثهاَلثَةي الهذييَن تييَب َعَلْيهيْم  -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َكْعبي ْبني َماليٍك، َعْن أَبييهي  - 16508 َصلهى   -: »َأنه النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  إينهُكْم اَي َمْعَشَر   قَاَم َخطييًبا، َفَحميَد اَّللهَ، َوأَْثََن َعَلْيهي، َواْستَـْغَفَر ليلشَُّهَداءي الهذييَن قُتيُلوا يـَْوَم ُأُحٍد فـََقاَل: " -اَّلله
َبيتي الهيتي َأَويْ  رييَن، َتزييُدوَن إينه اأْلَْنَصاَر اَل يَزييُدوَن، َوإينه اأْلَْنَصاَر َعيـْ يئيهيْم« ".اْلُمَهاجي َها، فََأْكريُموا َكريميَُهْم، َوجَتَاَوُزوا َعْن ُمسي  ُت إيلَيـْ

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُر ُخْطَبٍة َخطَبَـَناَها َرُسوُل اَّللهي  - 16509 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َكْعبي ْبني َماليٍك، َعْن أَبييهي قَاَل: آخي   -َصلهى اَّلله
ْختيَصاٍر.   َفذََكَر ََنَْوُه ابي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
بيَعاٍم، َفَدَخَل اْلَمدييَنَة  حُمَمهٍد َوحَمُْموٍد اْبَنْ َجابيٍر قَااَل: »َخَرْجَنا يـَْوَم َدَخَل ُحبَـْيُش ْبُن ُدجْلََة اْلَمدييَنَة بـَْعَد احْلَرهةي َوَعْن  - 16510

َابيٍر يفي احْلَرهةي، َوَقْد َذَهَب بَ  ْنرَبُ، فـََفزيَع النهاُس، َفَخَرْجَنا ِبي ُ َمْن َأَخاَف َرُسوَل   َصُرُه، فـََنَكَبُه احْلََجُر فـََقاَل: َأَخافَ َحَّته َظْهري اْلمي اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ُ  -فـََقاهَلَا َمرهَتنْيي َأْو َثاَلًًث قـَْبَل َأْن َنْسأََلُه، فـَُقْلَنا: اَي أَبـََتاُه، َوَمْن َأَخاَف َرُسوَل اَّللهي    -َصلهى اَّلله َعَلْيهي َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -؟ فـََقاَل: َأْشَهُد َلَسميْعُت َرُسوَل اَّللهي  -َوَسلهَم  يـَُقوُل: " َمْن َأَخاَف اأْلَْنَصاَر، فـََقْد َأَخاَف َما َبنْيَ   -َصلهى اَّلله
 َهَذْيني« ". 
بَـْيهي«.  - 16511  َويفي ريَوايٍَة: »َوَوَضَع َيَدْيهي َعَلى َجنـْ

ِحيِح َغْيَر َطاِلِب ْبنِ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر َوَقاَل: " »َمْن َأَخاَف اْْلَْنَصاَر« ". َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجالُ  # َحِبيٍب، َوُهَو ِثَقٌة. َوَأْحَمُد    الصَّ
ِحيِح.ِبَنْحِوِه ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »َمْن َأَخاَف َأْهَل اْلَمدِ   ]الداراني: إسناده حسن[  يَنِة« ". َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُمَعاوييََة ْبني َأيبي ُسْفَياَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 16518 : " »َمْن َأَحبه اأْلَْنَصاَر فَبيُحِبّي  -َصلهى اَّلله
  اأْلَْنَصاَر فَبيبـُْغضيي أَبـَْغَضُهْم« ". َأَحبـهُهْم، َوَمْن أَبـَْغضَ 

ِحيِح َغْيَر النُّْعَماِن ْبِن ُمرََّة، َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16520 ْن َأَحبه اأْلَْنَصاَر فَبيُحِبّي َأَحبـهُهْم، َوَمْن  : " »مَ -َصلهى اَّلله

 أَبـَْغَض اأْلَْنَصاَر فَبيبـُْغضيي أَبـَْغَضُهْم« ". 
ِحيِح َغْيَر َأْحَمَد ْبِن َحاِتٍم، َوُهَو ِثَقٌة. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16521 َها،  -َصلهى اَّلله َبيتي الهيتي آَوْيُت إيلَيـْ : " »إينه اأْلَْنَصاَر َعيـْ
ُْم َقْد َأدهُوا الهذيي َعَلْيهي  يئيهيْم ; فَإينه نيهيْم، َوجَتَاَوُزوا َعْن ُمسي  ْم، َوبَقيَي الهذيي هَلُْم« ".فَاقْـبَـُلوا ميْن حُمْسي

ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 16534 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْثَماَن قَاَل: َسَي ميَاُن مَيَانٌ  -َصلهى اَّلله ميَاني يفي   يـَُقوُل: " »اإْلي ]َورَْدُء[ اإْلي

ٌج َهاَمتـَُها َوعيْصَمتـَُها، َوا ْرَيُ رَْأُس اْلَعَربي َواَنُُبَا، َوَمْذحي ُلَها َومُجُْجَمتـَُها، َومَهَْداُن  َقْحطَاَن، َواْلَقْسَوُة يفي َوَلدي َعْداَنَن، محي أْلَْزُد َكاهي
نـَْيا، وَ َغاريُُبَا َوُذْرَوُُتَا، اللهُهمه َأعيزه اأْلَْنصَ  ، َوُهْم َأْصَحايبي يفي الدُّ يُن، الهذييَن آَوْوا، َوَنَصُروا، َومَحَْويني ُ ُبييْم الدّي يَعيتي اَر الهذييَن َأقَاَم اَّلله شي

 ." » َرةي، َوَأوهُل َمْن َيْدُخُل اجْلَنهَة ميْن أُمهيتي  يفي اْْلخي
 ([ 6230ني: منكر )السلسلة الضعيفة:  ]اْللبا َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َعاَد َرُسوُل اَّللهي  - 16536 َعُه   -َصلهى اَّلله رَُجاًل ميَن اأْلَْنَصاري، فـََلمها َداَن ميْن َمْنزيليهي َسَي
، فـََلمها اْسَتْأَذَن َعَلْيهي  لي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َدَخَل، فـََلْم يـََر َأَحًدا، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللهي  يـََتَكلهُم يفي الدهاخي ْعُتَك ُتَكلّيُم  -َصلهى اَّلله : " َسَي

َل اْغتيَماًما بيَكاَلمي النهاسي مميها يبي ميَن احْلُمهى َعَليه رَُجٌل َما رَأَْيُت رَُجاًل   ، َفَدَخلَ َغرْيََك ". فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، لََقْد َدَخْلَت الدهاخي
ْنُكْم َلريَجااًل َلْو َأنه  رْبييُل، َوإينه مي ْنُه. قَاَل: " َذاَك جي  َأَحَدُهْم يـُْقَسَم َعَلى اَّللهي أَلَبـَرهُه« ".  بيْعَدَك َأْكَرَم جَمْليًسا، َواَل َأْحَسَن َحدييثًا مي

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه اْلَبزَّاُر َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوَأَساِنيُدُهْم َحَسَنٌة. #
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َناٍن: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 16557 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َمْعقيلي ْبني سي َنُة َمَوايلي  قَاَل: " »غيَفاُر، َوَأْسَلُم، وَ  -َصلهى اَّلله َنُة، َوُمَزيـْ ُجَهيـْ
 َوَرُسوليهي« ".  -َعزه َوَجله  -اَّللهي 

 . ]الداراني: إسناده حسن[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َسْنَدٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16560 ُ هَلَا،  -َصلهى اَّلله ُ، َوغيَفاُر َغَفَر اَّلله : »َأْسَلُم َساَلَمَها اَّلله

 َوجتُييُب َأَجاَبتي اَّللهَ َوَرُسوَلُه ". 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْعَت َرُسوَل اَّللهي فـََقاَل َلُه أَبُو اخْلَرْيي: اَي َأاَب اأْلَْسَودي، أَْنَت َسَي   َيْذُكُر جتُييَب؟ قَاَل: نـََعْم«.  -َصلهى اَّلله

، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 16561 ُ هَلَا« ".  -َصلهى اَّلله ُ، َوغيَفاُر َغَفَر اَّلله  قَاَل: " »َأْسَلُم َساَلَمَها اَّلله

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُّ  َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »َكاَن َعَلى َعائيَشَة حُمَرهٌر ميْن َوَلدي إيَْسَاعييَل، فـََقديَم َسِْبٌ ميْن َبني اْلَعْنرَبي،  - 16567 َصلهى  -فََأَمَرَها النهِبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ُهْم«، َأْو قَاَل َهَذا اْلَمْعََن. -اَّلله نـْ  َأْن تـَْعتيَق مي
َفِر، َوُهَو ِثَقٌة، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ َرَواُه الْ  # ِ ْبِن َأِبي السَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  ِحيِح.َبزَّاُر، َعْن َشْيِخِه: َأْحَمَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َغاليبي ْبني َأِْبََر قَاَل: »ذُكيَرْت قـَْيٌس عيْنَد َرُسولي اَّللهي  - 16578 َصلهى   -فـََقاَل َرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: ُ قـَْيًسا ". قييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، تـََرحهُم َعَلى قـَْيٍس؟! قَ   اَّلله َم اَّلله اَل: " نـََعْم ; إينهُه َكاَن َعَلى دييني أَبييَنا إيَْسَاعييَل  " رَحي

ي بيَيديهي، لََيْأتينيهَ َعَلى  ْبني إيبـَْراهييَم َخلييلي اَّللهي، اَي قـَْيُس َحيّي مَيًَنا! اَي مَيَُن َحيّي قـَْيًسا! إينه قـَْيًسا فـُْرَساُن اَّللهي يفي اأْلَ  ، َوالهذيي نـَْفسي ْرضي
ٌر َغرْيُ قـَْيٍس، إينه َّلليهي  النهاسي زَ  ََذا الدّييني اَنصي فـُْرَسااًن ميْن َأْهلي السهَماءي ُمَسوهمينَي َوفـُْرَسااًن ميْن َأْهلي   -َعزه َوَجله  -َماٌن لَْيَس هلي

َا قـَْيٌس بـَْيَضٌة تَـ  ، إينه قـَْيًسا َضرهاُء اَّللهي يفي اأْلَْرضي ". اأْلَْرضي ُمَعلهمينَي، فـُْرَساُن اَّللهي ميْن َأْهلي اأْلَْرضي قـَْيٌس إيّنه َفلهَقْت َعنها َأْهَل اْلبَـْيتي
 يـَْعني َأَسَد اَّللهي«. 

 ([ 5895]اْللباني: ضعيف )السلسلة الضعيفة:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  - 16580 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعني النهِبي « ".  -َصلهى اَّلله  قَاَل: " »َخرْيُ َأْهلي اْلَمْشريقي َعْبُد اْلَقْيسي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َأيبي ُموَسى قَالَ  - 16601 : " »إييّني َدَعْوُت ليْلَعَربي فـَُقْلُت: اللهُهمه َمْن  -َصلهى اَّلله

َم َحَياتيهي، َوهيَي َدْعَوُة إيبـَْراهييَم َوإيَْسَاعييَل  ُهْم ُمْعرَتيفًا بيَك فَاْغفيْر لَُه َأايه نـْ ، َوإينه ليَواَء احْلَْمدي يـَْوَم اْلقيَياَمةي -َعَلْيهيَما السهاَلُم   -َلقيَيَك مي
 بيَيديي، َوإينه َأقْـَرَب اخْلَْلقي إيىَل ليَوائيي يـَْوَمئيٍذ اْلَعَرُب« ". 

قاا ِبكَ  # ، َوَرَوى اْلَبزَّاُر ِمْنُه: " »اللَُّهمَّ َمْن َلِقَيَك ِمْنُهْم ُمَصدِ   ]الداراني: إسناده حسن[   ، ُموِقناا َفاْغِفْر َلُه« ". َفَقْط. َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 16609 ْرَداءي، َوُعَباَدَة ْبني الصهاميتي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي الده َحدهثـََنا: " »َأنه الشهْيطَاَن َقْد   -َصلهى اَّلله

« ". قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث. يَئيَس أَ   ْن يـُْعَبَد يفي َجزييَرةي اْلَعَربي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16613 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده : " »إينه الشهْيطَاَن َقْد يَئيَس َأْن يـُْعَبَد يفي َجزييَرةي  -َصلهى اَّلله
َُحقهَراٍت« ".  َي مبي ، َوَلكيْن َقْد َرضي  اْلَعَربي

 اراني: إسناده حسن[ ]الد َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16614 ُكْم  -َصلهى اَّلله ْرضي : " »إينه الشهْيطَاَن َقْد أَييَس َأْن يـُْعَبَد ِبَي
 ." » ْلُمَحقهَراتي َي ميْنُكْم ابي  َهذيهي، َوَلكيْن َقْد َرضي

ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  اُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْلَعبهاسي ْبني َعْبدي اْلُمطهليبي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16615 ُ َهذيهي اجْلَزييَرَة ميَن  -َصلهى اَّلله : " »َلَقْد بـَرهَأ اَّلله

ْركي َما مَلْ ُتضي   لهُهُم النُُّجوُم« ".الشّي
 ([ 4705]اْللباني: ضعيف )السلسلة الضعيفة:   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِثَقاٌت. #

: " »خَيُْرُج ميْن َعَدَن اثـَْنا َعَشَر أَْلًفا يـَْنُصُروَن - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16620
نَـُهْم« ".   اَّللهَ َوَرُسوَلُه، ُهْم َخرْيُ َمْن بـَْيني َوبـَيـْ

 .  قَاَل اْلُمْعَتميُر: َأظُنُُّه قَاَل: يفي اأْلَْعَماقي
ِحيِح َغْيَر ُمْنذِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ٍر اْْلَْفَطِس، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ َوَقاَل: " »ِمْن َعَدَن َأْبَيَن« ". َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ُ عَ  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16624 ُهُم -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله نـْ ميَاُن مَيَاٌن، َوُهْم مينّي َوإييَله، َوإيْن بـَُعَد مي : " »اإْلي
ُك َأْن َيَُْتوُكْم أَْنَصارًا َوَأْعَوااًن، فَآُمرُُكْم ُبييْم َخرْيًا« ".  اْلَمْرَبُع، َويُوشي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  حسن[ ]الداراني: إسناده  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َع َرُسوَل اَّللهي  - 16625 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر اجْلَُهنيّي قَاَل: إينهُه َسَي يـَُقوُل: " »َأْهُل اْلَيَمني َأَرقُّ   -َصلهى اَّلله

 قـُُلواًب، َوَأجْنَُع طَاَعًة« ". 
 ]الداراني: إسناده جيد[  َمُع َطاَعةا ". َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ َوَقاَل: " َوَأسْ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي َكْبَشَة اأْلَّْنَارييّي قَاَل: »َخَرْجَنا َمَع َرُسولي اَّللهي  - 16629 يفي َغْزَوٍة ميْن َمغَازييهي، فـَنَـَزْلَنا    -َصلهى اَّلله
ميَاُن مَيَاٌن، َواحلْيْكَمُة َهاُهَنا إيىَل خلٍَْم َوُجَذاَم« ". َمْنزياًل،  َناُه فييهي، فـََرَفَع َيَدْيهي فـََقاَل: " اإْلي  فَأَتـَيـْ

ِحيِح َغْيَر ُعْرَوَة ْبِن ُرَوْيٍم، َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  - 16630 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر: َأنه النهِبي « ".  -َصلهى اَّلله بيلي ميَاُن مَيَاٌن، َوُمَضُر عيْنَد َأْذاَنبي اإْلي  قَاَل: " »اإْلي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َبَة بْ  - 16633 ُْم َشدييٌد ِبَُْسُهمْ َوَعْن ُعتـْ َكثيرٌي َعَدُدُهْم    ني َعْبٍد أَنهُه قَاَل: »إينه رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، اْلَعْن َأْهَل اْلَيَمني ; فَإينه

يَنٌة ُحُصوُنُْم فـََقاَل: " اَل ". مثُه َلَعَن َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َحصي ُ َعَلْيهي  -ْعَجمييّينَي. َوقَاَل َرُسوُل اَّللهي  اأْلَ  -َصلهى اَّلله َصلهى اَّلله
نـْهُ -َوَسلهَم  ، َوَأاَن مي َناَءُهْم َعَلى َعَواتيقيهيْم، فـَُهْم مينّي  ْم« ". : " إيَذا َمرُّوا بيُكْم َيُسوُقوَن نيَساَءُهْم، حَيْميُلوَن أَبـْ

ُّ، إياله أَنهُه قَاَل: »َوَلَعَن َرُسوُل اَّللهي  َرَواهُ  #  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأمْحَُد، َوالطهرَبَايني يّينَي فَاريَس َوالرُّوَم، َوقَاَل َرُسوُل   -َصلهى اَّلله اأْلَْعَجمي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَّللهي  ،   : " إيَذا َمرُّوا بيُكْم َأْهُل اْلَيَمني -َصلهى اَّلله ُْم مينّي َناَءُهْم َعَلى َعَواتيقيهيْم، فَإينه َيُسوُقوَن نيَساَءُهْم، َوحَيْميُلوَن أَبـْ

ُهْم« ".  نـْ  َوَأاَن مي
َماِع.  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن، َفَقْد َصرََّح َبِقيَُّة ِبالسَّ

ه   - 16636 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك: »َأنه النهِبي ، َوالشهامي َواْلَيَمني فـََقاَل: " اللهُهمه َأْقبيْل  -َصلهى اَّلله َنَظَر قيَبَل اْلعيَراقي
 بيُقُلوُبييْم َعَلى طَاَعتيَك، َوُحطه َمْن َورَاَءُهْم« ". 

ِحيِح َغْيَر َعِليِ  ْبِن َبْحِر ْبِن َبرِ ي ٍ  # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 16637 َنا، َويفي مَيَنيَنا ". فـََقاَل    -َصلهى اَّلله قَاَل: " اللهُهمه اَبريْك لََنا يفي َشامي
َنا َويفي مَيَنيَنا ". فـََقاَل رَجُ  ٌل: َويفي َمْشريقيَنا اَي َرُسوَل اَّللهي؟ فـََقاَل: "  رَُجٌل: َويفي َشْرقيَنا اَي َرُسوَل اَّللهي؟ فـََقاَل: " اللهُهمه اَبريْك لََنا يفي َشامي

، َوبيهي تيْسَعُة َأعْ ا  َشاري الشهرّي، َوبيهي الدهاُء اْلُعَضاُل« ". للهُهمه اَبريْك لََنا يفي َشاميَنا َويفي مَيَنيَنا، إينه ميْن ُهَناليَك َيْطُلُع قـَْرُن الشهْيطَاني
ِ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواللَّْفُظ َلُه، َوَأْحَمُد َوَلْفُظُه: » # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ِإنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َقاَل: " اللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َشاِمَنا َوَيَمِنَنا ".  -َصلَّى َّللاَّ

َتْيِن  ِ؟ َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  -َمرَّ ُ َعَلْيِه  -َفَقاَل َرُجٌل: َوِفي َمْشِرِقَنا َيا َرُسوَل َّللاَّ ْيَطاِن، َوِبِه ِتْسَعُة  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ : " ِمْن ُهَناِلَك َيْطُلُع َقْرُن الشَّ
ْحَمِن ْبِن َعَطاٍء، َوُهَو ِثَقٌة َوِفيِه خِ  ِحيِح َغْيَر َعْبِد الرَّ « ". َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ رِ  .  ََلٌف ََل َأْعَشاِر اْلشَّ  ]الداراني: إسناده حسن[ َيُضرُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْن َعْبدي اَّللهي ْبني َحَواَلَة: َأنه َرُسوَل اَّللهي َوعَ  - 16644 َلَة ُأَسريَي يبي َعُموًدا أَبـَْيَض  -َصلهى اَّلله قَاَل: " »رَأَْيُت لَيـْ
، ُلُه اْلَماَلئيَكُة، قـَْلُت: َما حَتْميُلوَن؟ فـََقاُلوا: َعُموُد اْلكيَتابي َنا َأاَن اَنئيٌم، مثُه رَأَْيُت َعُموَد  َكأَنهُه ُلْؤُلَؤٌة حَتْمي ، َوبـَيـْ لشهامي أُميْراَن َأْن َنَضَعُه ابي

، فَأَتْـبَـْعُتُه َبَصريي، فَإيَذا ُهَو نُوٌر َساطيٌع   -َعزه َوَجله   -اْلكيَتابي اْخُتليَس ميْن حَتْتي ويَساَدِتي َفظَنَـْنُت َأنه اَّللهَ   خَتَلهى ميْن َأْهلي اأْلَْرضي
لشها ؟ قَاَل: " َعَلْيَك ابي ْر يلي لشهامي ". فـََقاَل اْبُن َحَواَلَة: اَي َرُسوَل اَّللهي، خي َع ابي « ". َبنْيَ َيَديه َحَّته ُوضي  مي

، َوِرَجاُلُه رِ  # ِحيِح َغْيَر َصاِلِح ْبِن ُرْسُتَم، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َجاُل الصَّ
ْر يلي بـََلًدا َأُكوُن فييهي، فـََلوْ  - 16647 َقى مَلْ َأْخرَتْ  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َحَواَلَة اأْلَْزدييّي أَنهُه قَاَل: »اَي َرُسوَل اَّللهي، خي   َأْعَلُم أَنهَك تـَبـْ

لشهامي ". فـََلمها رََأى َكَراهيَييتي ليلشهامي قَاَل: " أََتْدريي َما يـَُقولُ  ًئا. فـََقاَل: " َعَلْيَك ابي ؟ إينه اَّللهَ  َعْن قـُْربيَك َشيـْ ُ يفي الشهامي َعزه   -اَّلله
ريِتي  -َوَجله  ُل فييكي خي لشهامي َوَأْهليهي« ".  يـَُقوُل: اَي َشاُم، أَْنتي َصْفَوِتي ميْن بياَلديي، ُأْدخي  ميْن عيَباديي. إينه اَّللهَ َقْد َتَكفهَل يلي ابي

ْختيَصاٍر َكثيرٍي.  قـُْلُت: َرَواُه أَبُو َداُوَد ابي
ِحيِح َغْيَر َصاِلِح ْبِن ُرْسُتَم، َوُهَو ِثَقةٌ  # ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحيح   .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن َطِريَقْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

 بشواهده[ 
ّي  - 16648 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلعيْراَبضي ْبني َسارييََة: َعني النهِبي »أَنهُه قَاَم يـَْوًما يفي النهاسي فـََقاَل: " اَي أَيُـَّها النهاُس،   -َصلهى اَّلله

ُكوَن َأْن َتُكونُوا  ْلَيَمني ". فـََقاَل اْبُن َحَواَلَة: اَي َرُسولَ ُتوشي ، َوُجْنٌد ابي ْلعيَراقي ، َوُجْنٌد ابي لشهامي  اَّللهي، إيْن َأْدرََكني  َأْجَناًدا جُمَنهَدًة، ُجْنٌد ابي
ريَُة اْلُمْسليمي  ، قَاَل: " إييّني َأْخَتاُر َلَك الشهاَم ; فَإينهُه خي َها َصْفَوتيهي ميْن  َذليَك الزهَماُن فَاْخرَتْ يلي نَي، َوَصْفَوُة اَّللهي ميْن بياَلديهي، جَيَْتِبي إيلَيـْ

لشهامي َوأَ  ْليَـْلَحْق بيَيَمنيهي، َوْلُيْسَق ميْن َغْدريهي ; فَإينه اَّللهَ َقْد َتَكفهَل يلي ابي  ْهليهي« ". َخْلقيهي، َفَمْن َأََب فـَ
، َوِرَجاُلُه ِثقَ  #  ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحيح بشواهده[  اٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُب َرُسولي اَّللهي  -َوَعْن ُخَرميْي ْبني فَاتيٍك اأْلََسدييّي   - 16655 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َصاحي َع َرُسوَل اَّللهي -َصلهى اَّلله َصلهى   -: أَنهُه َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َتقيُم ُبييْم مميهْن َيَشاُء ميْن عيَباديهي، َوَحَراٌم َعَلى مُ  -اَّلله هي، يـَنـْ َنافيقييهيْم َأْن َيْظَهُروا يـَُقوُل: " »َأْهُل الشهامي َسْوُط اَّللهي يفي َأْرضي

 َعَلى ُمْؤمينييهيْم، َواَل مَيُوُتوا إياله مَهًّا َوَغمًّا« ".
، َوَأْحَمُد  #  ]الداراني: إسناده حسن[   َمْوُقوفاا َعَلى ُخَرْيٍم، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسَلَمَة ْبني نـَُفْيٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16656 « ". -َصلهى اَّلله لشهامي ْساَلمي ابي  : " »ُعْقُر َداري اإْلي
، َوِرجَ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  اُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 16662 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة َعني النهِبي قَاَل: " »اَل تـََزاُل عيَصابٌَة ميْن أُمهيتي يـَُقاتيُلوَن َعَلى أَبـَْوابي   -َصلهى اَّلله
ْذاَلُن َمْن َخَذهَلُْم، ظَاهيرييَن َعَلى احْلَقّي إيىَل َأْن تـَُقوَم  ديَمْشَق َوَما َحْوَلُه، َوَعَلى أَبـَْوابي بـَْيتي اْلمَ  ْقديسي َوَما َحْوَلُه، اَل َيُضرُُّهْم خي

 السهاَعُة« ". 
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 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 16663 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " »خَتُْرُج اَنٌر ميْن حَبْري   -َصلهى اَّلله

« ". َتُسوُق النهاَس ". قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َفَما َتَُْمُراَن؟ قَالَ  -َأْو ميْن َحْضَرَمْوَت  -َحْضَرَمْوَت  لشهامي  : " َعَلْيُكْم ابي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16674 رَُجاًل ميْثَل َخلييلي  : " َلْن خَتُْلَو اأْلَْرُض ميْن َأْربَعينَي -َصلهى اَّلله
ُ َمَكانَُه آَخَر« ".  ُهْم َأَحٌد إياله أَْبَدَل اَّلله نـْ  الرهمْحَني، فَبيهيْم ُتْسَقْوَن، َوُبييْم تـُْنَصُروَن، َما َماَت مي

ُهْم.  نـْ ْعُت قـََتاَدَة يـَُقوُل: َلْسَنا َنُشكُّ َأنه احلََْسَن مي  قَاَل َسعييٌد: َوَسَي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  ِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَرا  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أُمّي َسَلَمَة: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 16678 َأْوَصى عيْنَد َوفَاتيهي فـََقاَل: " اَّللهَ اَّللهَ يفي قيْبطي ميْصَر،   -َصلهى اَّلله
ًة َوَأْعَوااًن يفي َسبييلي اَّللهي« ". فَإينهُكْم َسَتْظَهُروَن   َعَلْيهيْم، َوَيُكونُوَن َلُكْم ُعده

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده قوي[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 16679 ُ َعَلْيهي َوسَ   -َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك قَاَل: »َسَي يـَُقوُل: " إيَذا فُتيَحْت ميْصُر فَاْستَـْوُصوا   -لهَم َصلهى اَّلله

ًا« ".  ْلقيْبطي َخرْيًا ;، فَإينه هَلُْم َدًما َوَرمحي  ابي
ُهْم.  - 16680 نـْ  َويفي ريَوايٍَة: " إينه هَلُْم ذيمهًة ". يـَْعني َأنه أُمه إيَْسَاعييَل َكاَنْت مي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن قـَْيسي ْبني َسْعٍد قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16687 لثُـّرَ -َصلهى اَّلله ميَاُن ُمَعلهًقا ابي ايه لََناَلُه  : " َلْو َكاَن اإْلي

 ريَجاٌل ميْن أَبـَْناءي فَاريَس« ". 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُهْم ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ
ُ َعلَ   -َوَعْن عيْمَراَن ْبني ُحَصنْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16708  : " »َمَثُل أُمهيتي َمَثُل اْلَمَطري، اَل يُْدَرى  -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

ُرُه« ".   َأوهلُُه َخرْيٌ َأْم آخي
ُ َعَلْيِه َوسَ  -َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَسَنُد اْلَبزَّاِر َحَسٌن. َوَقاَل: ََل ُيْرَوى َعِن النَِّبيِ    #  ِبِإْسَناٍد َأْحَسَن ِمْن َهَذا.  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   - 16729 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة اْلَباهيلييّي قَاَل: »َسَي يـَُقوُل: " ُكلُُّكْم يفي اجْلَنهةي إياله َمْن   -َصلهى اَّلله
َراَد اْلَبعيريي َعَلى َأْهليهي« ".  -َعزه َوَجله  -َشَرَد َعَلى اَّللهي   شي

ِ    َهِذِه اْْلُمَِّة ِإَلَّ َدَخلَ ِمنْ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَرَواُه ِفي اْلَكِبيِر َمْوُقوفاا َعَلى َأِبي ُأَماَمَة. َقاَل: ََل َيْبَقى َأَحدٌ  # اْلَجنََّة ِإَلَّ َمْن َشَرَد َعَلى َّللاَّ
َ َتَعاَلى َيُقوُل: " }ََل َيْصََلَها إِ  ْقِني، َفِإنَّ َّللاَّ وِء َعَلى َأْهِلِه، َفَمْن َلْم ُيَصدِ  [ " َكذََّب ِبَما  15الَِّذي َكذََّب َوَتَولَّى{ ]الليل:  َلَّ اْْلَْشَقىَكِشَراِد اْلَبِعيِر السُّ

ٌد  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -َجاَء ِبِه ُمَحمَّ  ]الداراني: إسنادهما ضعيف[  َوَتَولَّى َعْنُه. َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن. -َصلَّى َّللاَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة: َأنه َرُسو َل اَّللهي  - 16730 بيلي اْلمياَئةي اَل يُوَجُد فييَها  قَاَل: "  -َصلهى اَّلله َا النهاُس َكاإْلي »إيّنه
َلٌة« ".   رَاحي

ِحيِح، ِإَلَّ َأنَّ الطََّبَراِنيَّ َقاَل: َرَواُه َمْعَمرٌ  # ، َعْن َساِلِم، َعْن َأِبيِه، َوُهوَ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ِحيُح.  ، َعِن الزُّْهِريِ   الصَّ
. ِحيِح َكَما َقاَل الطََّبَراِنيُّ  ُقْلُت: ُهَو ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي بـَْرزََة قَاَل: »َكاَن أَبـَْغَض النهاسي َأْو أَبـَْغَض اأْلَْحَياءي إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 16734 ثَقييٌف،  -َصلهى اَّلله
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 َوبـَُنو َحنييَفَة«. 
ِف َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َيْعَلى، َوَزاَد ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َبُنو ُأَميََّة، َوَثِقيٌف، َوَبُنو َحِنيَفَة، َوَكَذِلَك ال # ِ ْبِن ُمَطرِ  ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ ، َوِرَجاُلُهْم ِرَجاُل الصَّ طََّبَراِنيُّ

يِر، َوُهَو ِثَقٌة. خِ   سناده حسن[ ]الداراني: إ   ْبِن الشِ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 16737 َّللهي َواْليَـْومي   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »اَل يـُْبغيُض اأْلَْنَصاَر رَُجٌل يـُْؤميُن ابي

ري« َّللهي َواْليَـْومي اْْلخي ري، َواَل حيُيبُّ ثَقييًفا رَُجٌل يـُْؤميُن ابي ْميذييُّ، َغرْيَ ذيْكري ثَقييٍف. اْْلخي  ". قـُْلُت: َرَواُه الرتّي
: َيْحَيى ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح ال # ِحيِح َغْيَر َشْيِخ الطََّبَراِنيِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ، َوُهَو َصُدوٌق، َوِفيِه ِخََلٌف ََل َيُضرُّ ْهِميِ    سَّ

 ناده حسن[ ]الداراني: إس
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16739 : " »إيَذا َسرهُكْم َأْن تـَْنظُُروا إيىَل الرهُجلي  -َصلهى اَّلله

صْ  َنَة ْبَن حي ، اْلُمطَاعي يفي قـَْوميهي، فَاْنظُُروا إيىَل َهَذا ". يـَْعني ُعيَـيـْ  ٍن«.الضهغييطي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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 كِتَابُ الْأَذْكَارِ. 
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16745 : " »َما َعميَل آَدمييٌّ َعَماًل َأجْنَى َلُه ميْن  -َصلهى اَّلله
: " َواَل اجلْيَهاُد، إياله َأْن َيْضريَب بيَسْيفيهي َحَّته  ميْن ذيْكري اَّللهي تـََعاىَل ". قَاُلوا: َواَل اجلْيَهاُد يفي َسبييلي اَّللهي؟ قَالَ  -تـََعاىَل   -َعَذابي اَّللهي 

َقطيَع ". َثاَلَث َمرهاٍت«.   يـَنـْ
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  -َوَعْن َجابيٍر  - 16749 ُ  -رَفـََعُه إيىَل النهِبي قَاَل: " »َما َعميَل آَدمييٌّ َعَماًل َأجْنَى َلُه ميَن اْلَعَذابي ميْن   -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
قَ  ذيْكري اَّللهي تـََعاىَل ". قييَل: َواَل اجلْيَهاُد يفي َسبييلي اَّللهي؟! قَاَل: " َواَل اجلْيَهاُد يفي َسبييلي اَّللهي إياله   طيَع« ". َأْن َيْضريَب بيَسْيفيهي َحَّته يـَنـْ

ِحيِح. # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
، قَاَل: " َعَلْيَك بيتَـْقَوى اَّللهي َما  - 16753 اْسَتطَْعَت، َواذُْكري اَّللهَ عيْنَد  َوَعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل قَاَل: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْوصيني

رّي، َواْلَعاَلنيَيُة ابي  لسّي رُّ ابي  ْلَعاَلنيَيةي« ". ُكلّي َحَجٍر، َوَشَجٍر، َوَما َعميْلَت ميْن ُسوٍء فََأْحديْث َّلليهي فييهي تـَْوبًَة، السّي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْرَداءي قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16770 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده ُ َأقْـَواًما يـَْوَم اْلقيَياَمةي يفي  -َصلهى اَّلله َعَثنه اَّلله : " لَيَـبـْ
َْنبيَياءَ    َواَل ُشَهَداَء ". ُوُجوهيهيُم النُّوُر، َعَلى َمَنابيري اللُّْؤُلؤي، يـَْغبيطُُهُم النهاُس، لَْيُسوا ِبي

ٌّ َعَلى رُْكبَـتَـْيهي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َحلّيهيْم لََنا نـَْعريفْـُهْم.  قَاَل: َفَجثَا َأْعَرايبي
، جَيَْتميُعوَن َعَلى ذيْكري اَّللهي َيْذُكرُ  ، َوبياَلٍد َشَّته  ُه«.ونَ قَاَل: ُهُم اْلُمَتَحابُّوَن يفي اَّللهي، ميْن قـََبائيَل َشَّته

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ([ 1509]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 16771 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْمريو ْبني َعَبَسَة قَاَل: »َسَي وَكيْلَتا   -يـَُقوُل: " َعْن ميَينيي الرهمْحَني  -َصلهى اَّلله
َنْبيَياَء َواَل ُشَهَداَء، يـَْغَشى بـََياُض ُوُجوهيهيْم َنَظُر النهاظيرييَن، يـَْغبيطُُهُم النهبييُّوَن  -َيَدْيهي ميَينٌي  َْقَعديهيْم ريَجاٌل لَْيُسوا ِبي َوالشَُّهَداُء مبي

، جَيَْتميُعوَن َعَلى ذيْكري اَّللهي،  ". قييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي   -َعزه َوَجله  -َوقـُْرُبييْم ميَن اَّللهي  َاٌع ميْن نـََوازيعي اْلَقَبائيلي ، َمْن ُهْم؟! قَاَل: " ُهْم مجي
َتقيي آكيُل التهْمري َأطَاييَبُه« ".  تَـُقوَن َأطَاييَب اْلَكاَلمي َكَما يـَنـْ  فـَيَـنـْ

، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #  ([ 1508يره )صحيح الترغيب: ]اْللباني: حسن لغ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُمَعاذي ْبني أََنٍس قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 16775 ُ -َصلهى اَّلله : اَل يَْذُكُريني -َجله ذيْكُرُه  -: " قَاَل اَّلله

، َواَل  هي إياله ذََكْرتُُه يفي َمََلٍ ميْن َماَلئيَكيتي  يَْذُكُريني يفي َمََلٍ إياله ذََكْرتُُه يفي الرهفييقي اأْلَْعَلى« ".َعْبٌد يفي نـَْفسي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 16776 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس َعني النهِبي ُ  -َصلهى اَّلله : اَي اْبَن آَدَم، إيَذا  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -قَاَل: " »قَاَل اَّلله
 يني فييهيْم« ". ذََكْرَتني َخاليًيا ذََكْرُتَك َخاليًيا، َوإيَذا ذََكْرَتني يفي َمََلٍ ذََكْرُتَك يفي َمََلٍ َخرْيٍ ميَن الهذييَن َتْذُكرُ 

، َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجالُ  # ِحيِح َغْيَر ِبْشِر ْبِن ُمَعاٍذ اْلَعَقِديِ   ]الداراني: إسناده حسن[  الصَّ
: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 16777 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي اْلُفُرشي قَاَل: " لََيْذُكَرنه اَّللهَ قـَْوٌم َعَلى  -َصلهى اَّلله

ُلُهُم اجْلَنهاتي اْلُعاَل« ".   اْلُمَمههَدةي يُْدخي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ّي  - 16778 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس »َعني النهِبي  { اَّللهي اَل َخْوٌف َعَلْيهيْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ َأاَل إينه َأْوليَياَء } : -َصلهى اَّلله
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ُ بيذيْكريهيْم« ".   قَاَل: " يُْذَكُر اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

هي: َأْي ُفاَلُن َهْل َمره بيكَ  - 16783 َسْي  ]اْليَـْوَم[ َأَحٌد ذََكَر اَّللهَ؟ فَإيَذا قَاَل:  َوَعني اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: إينه اجْلََبَل يـَُناديي اجْلََبَل ابي
 نـََعْم. اْستَـْبَشَر. 

ََذ الره  ، َواَل َيْسَمْعَن اخْلَرْيَ؟ ُهنه ليْلَخرْيي َأَْسَُع. َوقـََرَأ: }َوقَاُلوا اخته ًئا إيدًّا  -مْحَُن َوَلًدا قَاَل َعْوٌن: فـََيْسَمْعَن الشهره ُتْم َشيـْ ئـْ   -َلَقْد جي
ْنُه َوتـَْنَشقُّ اأْلَْرُض َوختَيرُّ اجلْيَباُل َهدًّا  َتَكادُ  َذ َوَلًدا{  -َأْن َدَعْوا ليلرهمْحَني َوَلًدا  - السهَماَواُت يـَتَـَفطهْرَن مي َبغيي ليلرهمْحَني َأْن يـَتهخي َوَما يـَنـْ

 [. 92 - 88]مرمي: 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  لداراني: إسناده ضعيف[ ]ا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُمَغفهٍل قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16790 : " َما ميْن قـَْوٍم اْجَتَمُعوا يفي جَمْليٍس  -َصلهى اَّلله
 إياله َكاَن َذليَك اْلَمْجليُس َحْسَرًة ]َعَلْيهيْم[ يـَْوَم اْلقيَياَمةي« ". -َعزه َوَجله  -فـَتَـَفرهُقوا َومَلْ يَْذُكُروا اَّللهَ 

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُهَما ِرجَ  #  ]الداراني: إسناده جيد، والحديث صحيح[  اُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16800 ُ قـَْبَل  -َصلهى اَّلله : " »َأْكثيُروا ميْن َشَهاَدةي َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله

نَـَها« َنُكْم َوبـَيـْ  ".  َأْن حُيَاَل بـَيـْ
ِحيِح َغْيَر ِضَماِم ْبِن ِإْسَماِعيَل، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 16812 : " »اَي ُفاَلُن، فـََعْلَت َكَذا وََكَذا؟ ". قَاَل: اَل َوالهذيي  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَل إيَلَه إياله ُهَو َما فـََعْلُت، َوَرُسوُل اَّللهي    -يـَْعَلُم أَنهُه َقْد فـََعَلُه، َفَكرهَر َعَلْيهي ميَرارًا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله

 : " ُكفّيَر َعْنَك بيَتْصدييقيَك بياَل إيَلَه إياله اَّللهُ« ". - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ 
ُ َعْنَك َكِذَبَك ِبَتْصِديِقَك ِبََل  # ِحيِح. ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَُّ« ". َوِرَجاُلُهمَ  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »َكفََّر َّللاَّ  ا ِرَجاُل الصَّ

ّي   - 16814 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َجاَء رَُجٌل إيىَل النهِبي فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما تـَرَْكُت َحاَجًة َواَل   -َصلهى اَّلله
ُ، َوَأنه حُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهي؟ " َداجهًة إياله ]َقْد[ أَتـَْيُت، قَاَل: " أَلَْيَس َتْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إي  قَاَل: نـََعْم. قَاَل: "  -َثاَلَث َمرهاٍت  -اله اَّلله

 َذاَك َيَِْتي َعَلى َذاَك« ". 
ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُهْم ِثَقاٌت. #  ني: إسناده صحيح[ ]الدارا َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أَيُّوَب اأْلَْنَصارييّي أَْيًضا قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 16819 ُ َوْحَدُه  -َصلهى اَّلله : " »َمْن قَاَل: اَل إيَلَه إياله اَّلله
 ُكلّي َشْيٍء َقدييٌر، َكاَنْت َلُه َكَعْدلي حُمَرهٍر َأْو حُمَرهرَْيني« ". اَل َشرييَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعَلى  

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ وَ  - 16820 َثٍم قَاَل: " »َمْن قَاَل: اَل إيَلَه إياله اَّلله ْحَدُه اَل َشرييَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه احْلَْمُد، حُيْييي َوميُييُت،  َوَعني الرهبييعي ْبني َخيـْ

 َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدييٌر، َكاَن َكَمْن َأْعَتَق َأْربـََعَة ]أَنـُْفٍس[ ميْن َوَلدي إيَْسَاعييَل« ". 
ْعَتُه؟ فـََقاَل: ميْن  َثٍم: مميهْن َسَي ْعَتُه؟ فـََقاَل: ميني اْبني فـَُقْلُت ليلرهبييعي ْبني َخيـْ َعْمريو ْبني َمْيُموٍن، فَأَتـَْيُت َعْمَرو ْبَن َمْيُموٍن فـَُقْلُت: مميهْن َسَي

، حيَُ  ْعَتُه؟ فـََقاَل: ميْن َأيبي أَيُّوَب اأْلَْنَصارييّي َلى فـَُقْلُت: مميهْن َسَي َلى، فَأَتـَْيُت اْبَن َأيبي لَيـْ ثُُه َعْن َرُسولي اَأيبي لَيـْ ُ َعَلْيهي   -َّللهي دّي َصلهى اَّلله
 . -َوَسلهَم 
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ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُّ: " »َمْن قَاَل َذليَك َمرهًة َأْو َعْشَر َمرهاٍت َكاَن َلُه َذليَك بي  - 16821 َعْدلي رَقـََبٍة َأْو َعْشري ريقَاٍب« َويفي ريَوايٍَة ُأْخَرى َرَواَها الطهرَبَايني

 ". َعَلى الشهكّي فييهيَما.  
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

َعْت َرُسوَل اَّللهي  - 16826 َا َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة: َأنه ُ، َوْحَدُه اَل  يـَُقوُل: " »َمْن   -َصلهى اَّلله قَاَل: اَل إيَلَه إياله اَّلله
 َشرييَك َلُه، ُكتيَب َلُه َكَذا وََكَذا َحَسَنٌة« ". 

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َنا َرُسوُل اَّللهي  - 16848 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى ا  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: »َخَرَج َعَليـْ فـََقاَل: " ُخُذوا َجنـهَتُكْم ". قـُْلَنا: اَي    -َّلله

ُ َأْكرَبُ، َواَل َرُسوَل اَّللهي، ميْن َعُدوٍّ َحَضَر؟ فـََقاَل: " ُخُذوا َجنـهَتُكْم ميَن النهاري. ُقوُلوا: ُسْبَحاَن اَّللهي، َواحْلَْمُد َّلليهي  ُ، َواَّلله ، َواَل إيَلَه إياله اَّلله
َة إي  َياٍت، َوجُمَنّيَباٍت، َوُهنه اْلَباقييَ َحْوَل َواَل قـُوه ُنه َيَْتينَي يـَْوَم اْلقيَياَمةي ُمْستَـْقديَماٍت، َوُمْنجي َّللهي ; فَإينه َاُت« ". اله ابي  اُت الصهاحلي

ِحيِح َغْيرَ  # ِغيِر ِرَجاُل الصَّ ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِفي الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َداُوَد ْبِن ِبََلٍل، َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسفييَنَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16849 : ُسْبَحاَن  -َصلهى اَّلله َْمٍس َما أَثـَْقَلُهنه يفي اْلمييَزاني : " »َبٍخ َبٍخ خلي

« ".  اَّللهي، َواحْلَْمُد َّلليهي، َواَل  ُ َأْكرَبُ، َوفـَْرٌط َصاليٌح يـُْفَرُط ليلرهُجلي ُ، َواَّلله  إيَلَه إياله اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -يـَْعني اْبَن ُحَصنْيٍ  -َوَعْن عيْمَراَن  - 16859 : " »َأَما َيْسَتطييُع َأَحدُُكْم -َصلهى اَّلله
ْثَل ُأُحٍد َعَماًل؟ ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َوَمْن َيْسَتطييُع َأْن يـَْعَمَل يفي ُكلّي  ْثَل ُأُحٍد َعَماًل  َأْن يـَْعَمَل ُكله يـَْوٍم مي ؟! قَاَل: "  يـَْوٍم مي
ُ   ُكلُُّكْم َيْسَتطييُعُه ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َماَذا؟ قَاَل: " ُسْبَحاَن اَّللهي َأْعَظُم ميْن ُأُحٍد، َواحْلَْمدُ  َّلليهي َأْعَظُم ميْن ُأُحٍد، َواَل إيَلَه إياله اَّلله

ُ َأْكرَبُ َأْعَظُم ميْن ُأُحدٍ   « ". َأْعَظُم ميْن ُأُحٍد، َواَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 16860 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: َسَي َواحْلَْمُد َّلليهي، يـَُقوُل: " »َمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللهي،  -َصلهى اَّلله
ُ َأْكرَبُ، ُكتيَبْت َلُه بيُكلّي َحْرٍف َعْشُر َحَسَناٍت، َوَمْن َأَعاَن َعَلى ُخُصوَمةٍ  ُ، َواَّلله  يفي اَبطيٍل، مَلْ يـََزْل يفي َسَخطي اَّللهي َحَّته َواَل إيَلَه إياله اَّلله

ُ يفي َرْدَعةي  يـَْنزيَع، َوَمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحدٍّ ميْن ُحدُ  َنًة َحَبَسُه اَّلله ًنا َأْو ُمْؤمي ودي اَّللهي فـََقَد َضاده اَّللهَ يفي َأْمريهي، َوَمْن َُبََت ُمْؤمي
َاريٍج« ".   اخْلََبالي يـَْوَم اْلقيَياَمةي َحَّته خَيُْرَج مميها قَاَل، َولَْيَس ِبي

، َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسطِ  # ِد ْبِن َمْنُصوٍر الطُّوِسيِ  ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  ، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16864 ْمُد َّلليهي، َواَل إيلََه : " »َمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللهي، َواحلَْ -َصلهى اَّلله

ُهنه َشَجَرًة يفي اجْلَنهةي« ".  نـْ َدٍة مي ُ َأْكرَبُ، ُغريَس َلُه بيُكلّي َواحي ُ، َواَّلله  إياله اَّلله
 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُمَوثَُّقوَن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -بيْنتي َأيبي طَاليٍب قَاَلْت: »َمره يبي َرُسوُل اَّللهي َوَعْن أُمّي َهانيٍئ  - 16867 َذاَت يـَْوٍم فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل  -َصلهى اَّلله
ُْت َوَضُعْفُت  َا تـَْعديُل   -َأْو َكَما قَاَلْت  -اَّللهي، َقْد َكربي اَئَة َتْسبييَحٍة ; فَإينه ي اَّللهَ مي َفُمْريني بيَعَمٍل َأْعَمُل َوَأاَن َجاليَسٌة، قَاَل: " َسبّيحي

َا تـَْعديُل ميا َها يفي  َئَة فـََرٍس ُمسْ َلكي مياَئَة رَقـََبٍة تـُْعتيقييَها ميْن َوَلدي إيَْسَاعييَل، َوامْحَديي اَّللهَ مياَئَة حَتْمييَدٍة ; فَإينه َرَجٍة ُمْلَجَمٍة حَتْميلينَي َعَليـْ
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اَئَة َبَدنٍَة ُمَقلهَدٍة ُمتَـَقبـهَلةٍ  َا تـَْعديُل َلكي مي اَئَة َتْكبيريٍَة ; فَإينه يي اَّللهَ مي  ، َوَهلّيليي اَّللهَ مياَئًة« ". َسبييلي اَّللهي، وََكربّي
َ مبييْثلي َما أَتـَْيتي ". قَاَل اْبُن َخَلٍف: َأْحَسُبُه قَاَل: " ََتََْلُ َما  ََحٍد َعَمٌل إياله َأْن َيَِْتي ، َواَل يـُْرَفُع يـَْوَمئيٍذ ألي  َبنْيَ السهَماءي َواأْلَْرضي

ْختيَصاٍر.  قـُْلُت: َرَواُه اْبُن َماَجْه ابي
ُّ يفي اْلَكبيريي، َومَلْ يـَُقْل َأْحَسُبُه، َوَرَواُه يفي  #  ،   َرَواُه َأمْحَُد، َوالطهرَبَايني نّي َْت سي ، إياله أَنهُه قَاَل فييهي: قـُْلُت: »اَي َرُسوَل اَّللهي، َكربي اأْلَْوَسطي

ُلني اجْلَنهَة. فـََقاَل: " َبٍخ َبٍخ، َلَقْد َسأََلْت ". َوقَاَل: " َخرْيٌ لَ  لهَلٍة، كي ميْن مياَئةي َبَدنٍَة ُمَقلهَدٍة، جمَُ َوَرقه َعْظميي، َفُدلهني َعَلى َعَمٍل يُْدخي
اَئَة َمرهٍة فـَُهَو َخرْيٌ َلكي مميها َأْطبَـ  ُ مي : اَل إيَلَه إياله اَّلله َقْت َعَلْيهي السهَماُء َواأْلَْرُض، َواَل يـُْرَفُع يـَْوَمئيٍذ  َُتْدييَها إيىَل بـَْيتي اَّللهي تـََعاىَل، َوُقويلي

ََحٍد َعَمٌل َأْفَضُل مميها رُفيَع َلكي إياله َمْن   قَاَل ميْثَل َما قـُْلتي َأْو زَاَد« ". ألي
 َوَأَساِنيُدُهْم َحَسَنٌة. 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َسْلَمى أُمّي َبني َأيبي رَافيٍع َمْوىَل َرُسولي اَّللهي  - 16868 ْيني   -َصلهى اَّلله َا قَاَلْت: »اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْخربي َأنه
: ُسْبَحاَن اَّللهي َعْشَر مَ بيَكليَماٍت َواَل ُتْكثيْر  ، َوُقويلي ُ: َهَذا يلي ُ َأْكرَبُ َعْشَر َمرهاٍت، يـَُقوُل اَّلله : اَّلله . قَاَل: " قـَْويلي رهاٍت، يـَُقوُل  َعَليه

، يـَُقوُل: َقْد فـََعْلُت، فـَتَـُقولينَي َعْشَر ميَراٍر، َويـَُقو  : اللهُهمه اْغفيْر يلي ، َوُقويلي ُ: َهَذا يلي  ُل: َقْد فـََعْلُت« ". اَّلله
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16875 َْمديهي،  : " »َمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللهي -َصلهى اَّلله َوحبي
 ُغريَسْت َلُه َْنَْلٌة يفي اجْلَنهةي« ". 

ٌد. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َجيِ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16882 ْبُت ميْن َقَضا-َصلهى اَّلله َعزه َوَجله  -ءي اَّللهي : " »َعجي

َد رَبهُه َوَصرَبَ، اْلُمْؤمينُ  - يَبُة محَي َد رَبهُه َوَشَكَر، َوإيْن َأَصابـَْتُه ُمصي  يـُْؤَجُر يفي ُكلّي َشْيٍء« ". ليْلُمْؤميني إيْن َأَصابَُه َخرْيٌ محَي
#  ، ُّ يفي اأْلَْوَسطي َسانييَد، َوالطهرَبَايني  َوزَاَد: " »يفي ُكلٍّ يـُْؤَجُر اْلُمْؤميُن َحَّته يفي َأْكَلتيهي يـَْرفـَُعَها إيىَل فييهي« ". َرَواُه َأمْحَُد ِبَي

 َواْلبَـزهاُر َوقَاَل: " »يـُْؤَجُر يفي ُكلّي َأْمريهي، َحَّته اللُّْقَمَة يـَْرفـَُعَها إيىَل يفيّي اْمَرأَتيهي« ". 
ِحي  ِح، َوَكَذِلَك َبْعُض َأَساِنيِد اْلَبزَّاِر.َوَأَساِنيُد َأْحَمَد ِرَجاُلَها ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16883 : " »َأوهُل َمْن يُْدَعى إيىَل اجْلَنهةي احْلَمهاُدوَن، الهذييَن  -َصلهى اَّلله
 اءي« ". حَيَْمُدوَن اَّللهَ يفي السهرهاءي َوالضهره 

ِبيِع، َوثََّقُه ُشْعَبُة َوالثَّْورِ  # يُّ َوَغْيُرُهَما، َوَضعََّفُه َيْحَيى اْلَقطَّاُن َوَغْيُرُه، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة ِبَأَساِنيَد، َوِفي َأَحِدَها َقْيُس ْبُن الرَّ
ِحيِح.  ضعيف[   ه]الداراني: إسناد زَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َوَرَواُه اْلبَ  ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي أَيُّوَب قَاَل: »قَاَل رَُجٌل عيْنَد َرُسولي اَّللهي   - 16893 احْلَْمُد َّلليهي َكثيريًا، طَيّيًبا، ُمَبارًَكا فييهي،   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ُب اْلَكليَمةي؟ ". َفَسَكَت الرهُجُل، َورََأى أَنهُه َقْد َهَجَم ميْن َرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله   -: " َمْن َصاحي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   َعَلى َشْيٍء َيْكَرُهُه. -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  : " َمْن ُهَو؟ فَإينهُه مَلْ يـَُقْل إياله َصَوااًب ". فـََقاَل رَُجٌل: َأاَن قـُْلتـَُها اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْرُجو  -َصلهى اَّلله

ي بيَيدي  َا اخْلَرْيَ، فـََقاَل: " َوالهذيي نـَْفسي َتديُروَن َكليَمَتَك أَيُـُّهْم يـَْرفـَُعَها إيىَل اَّللهي ُبي -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -هي، َلَقْد رَأَْيُت َثاَلثََة َعَشَر َمَلًكا يـَبـْ
 ." » 
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، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: في إسناده مستور[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل: َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 16897 قَاَل: " َأاَل َأُدلَُّك َعَلى اَبٍب ميْن أَبـَْوابي اجْلَنهةي؟ ".  -َصلهى اَّلله

َّللهي« ".  َة إياله ابي  قَاَل: َوَما ُهَو؟ قَاَل: " اَل َحْوَل َواَل قـُوه
، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »َأََل َأُدلَُّك َعَلى َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَِّة«؟ ".  #  َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ

اُد ْبُن َسَلَمَة َقْبَل اَِلْختِ  َث َعْنُه َحمَّ اِئِب، َوَقْد َحدَّ ِحيِح َغْيَر َعَطاِء ْبِن السَّ  ضعيف[  هلداراني: إسناد ]ا  ََلِط.َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
َمًة َعلهَمنييَها َرُسوُل اَّللهي »َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص قَاَل: قَاَل يلي أَبُو أَيُّوَب اأْلَْنَصارييُّ: َأاَل ُأَعلّيُمَك َكلي  - 16899

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ، قَ -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَل: إينه َرُسوَل اَّللهي ؟ قـُْلُت: بـََلى اَي َعمّي نَي نـََزَل َعَليه قَاَل: "َأاَل   -َصلهى اَّلله حي
يبي أَْنَت َوأُمّيي، قَاَل: " َأْكثيْر ميْن قـَْولي   -اَي َأاَب أَيُّوَب  -ُأَعلّيُمَك  : اَل َحْوَل َكليَمًة ميْن َكْنزي اجْلَنهةي؟ ". قـُْلُت: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي، ِبَي

َّللهي« ".  َة إياله ابي  َواَل قـُوه
 ضعيف[  ه]الداراني: إسناد  َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعْن قـَْيسي ْبني َسْعدي ْبني ُعَباَدَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16905 يـَْوًما، َوَقْد َصلهْيُت َصاَلَة   -َصلهى اَّلله
َّللهي« ". الصُّْبحي َواْضَطَجْعُت، َفَضَرَبني بيريْجليهي  َة إياله ابي  َوقَاَل: " َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َكْنٍز ميْن ُكُنوزي اجْلَنهةي؟ ". قَاَل: " اَل َحْوَل َواَل قـُوه

ِحيِح َغْيَر َمْيُموِن ْبِن َأِبي َشِبيٍب، َوُهَو ِثَقٌة. #  هده[ ]الداراني: الحديث صحيح بشوا َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ي َمَع َرُسولي اَّللهي  - 16906 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: ُكْنُت َأْمشي يطَاني اْلَمدييَنةي، فـََقاَل   -َصلهى اَّلله يفي بـَْعضي حي

: " اَي َأاَب ُهَريـَْرَة ". قـُْلُت: لَبـهْيَك اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: " إينه اْلُمْكثيري  َاليهي َهَكَذا  يلي يَن ُهُم اأْلَقـَلُّوَن يـَْوَم اْلقيَياَمةي، إياله َمْن قَاَل مبي
َاليهي " َوَقلييٌل َما ُهْم ". مثُه قَاَل: " اَي َأاَب ُهَريـَْرَة،  ةي؟ ".  َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َكْنٍز ميْن ُكُنوزي اجْلَنه َوَهَكَذا " َوَأْوَمَأ بيَيديهي َعْن ميَيينيهي َوَعْن ِشي
َّللهي، َواَل َمْلَجَأ ميَن اَّللهي إياله إيلَ  َة إياله ابي  ْيهي ". قـُْلُت: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: " اَل َحْوَل َواَل قـُوه

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: " فَإينه  مثُه قَاَل: " اَي َأاَب ُهَريـَْرَة، َهْل َتْدريي َما َحقُّ اَّللهي َعَلى اْلعيَبادي، َوَما َحقُّ اْلعيَبادي َعَلى  اَّللهي؟ ". قـُْلُت: اَّلله
ًئا، َوَحقُّ اْلعيَبادي َعَلى اَّللهي َأْن اَل يـُعَ   ذّيَب َمْن اَل ُيْشريُك بيهي« ". َحقه اَّللهي َعَلى اْلعيَبادي َأْن يـَْعُبُدوُه َواَل ُيْشريُكوا بيهي َشيـْ

ِحيِح َغْيَر ُكَمْيِل ْبِن ِزَياٍد، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر ُمَطوََّلا  #  صحيح[  ه]الداراني: إسناد   َهَكَذا َوُمْخَتَصراا، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
ُّ اَّللهي  - 16910 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل يلي َنِبي : " »اَي َأاَب ُهَريـَْرَة، َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َكليَمٍة ]َكْنٍز[  -َصلهى اَّلله

؟ ". قَاَل: قـُْلُت: فيَداَك َأيبي َوأُمّيي، قَاَل: " َأْن تـَُقوَل: اَل َحْوَل َواَل   َّللهي ". قَاَل أَبُو بـَْلٍج:  ميْن َكْنزي ]اجْلَنهةي[ حَتَْت اْلَعْرشي َة إياله ابي قـُوه
َة إياله   -َعزه َوَجله  -ُه قَاَل: " فَإينه اَّللهَ َوَأْحَسُب أَنه  َيبي ُهَريـَْرَة: اَل َحْوَل َواَل قـُوه يـَُقوُل: َأْسَلَم َعْبديي َواْسَتْسَلَم« ". قَاَل: قـُْلُت ألي

: }َوَلْواَل إيْذ َدَخْلَت َجنـهَتَك قـُْلَت َما  َا يفي ُسورَةي اْلَكْهفي َّللهي؟ قَاَل: اَل إينه ُ اَل قـُوهَة إياله ابيَّللهي{ ]الكهف: ابي  [. 39َشاَء اَّلله
ْميذييّي َغرْيُ َهَذا.  قـُْلُت: َلُه َحدييٌث عيْنَد الرتّي

 ِمْن َتْحِت اْلَعْرِش« ". َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »َأََل َأُدلُُّكْم َعَلى َكِلَمٍة ِمْن َكْنِز اْلَجنَِّة  #
ِحيِح، َغْيَر َأِبي َبْلٍج اْلَكِبيِر، َوُهَو ِثَقٌة.  [ صحيح ه]الداراني: إسناد  َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ّي   - 16914 ْرَداءي، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده لتهْسبييحي يفي َأْداَبري الصهَلَواتي َثاَلًًث   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »أُميْراَن ابي
 َوَثاَلثينَي َتْكبيريًَة« ". َوَثاَلثينَي َتْسبييَحًة، َوَثاَلًًث َوَثاَلثينَي حَتْمييَدًة، َوَأْربـًَعا 

ِحيِح.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ
َبَة قَاَل: »َصلهى رَُجٌل إيىَل َجْنبي َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمريو ْبني اْلَعاصيي - 16920 نيَ  َوَعْن َعْوني ْبني َعْبدي اَّللهي ْبني ُعتـْ  َسلهَم  َفَسميَعُه حي
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 يـَُقوُل: " اللهُهمه أَْنَت السهاَلُم، َوميْنَك السهاَلُم، تـََبارَْكَت اَي َذا اجْلاََللي َواإْليْكَرامي ".
َك الرهُجُل، فـَقَ  ْثَل َذليَك، َفَضحي نَي َسلهَم يـَُقوُل مي ْبُن ُعَمَر: َما َأْضَحَكَك؟! اَل َلُه امثُه َصلهى إيىَل َجْنبي َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر َفَسميَعُه حي

ْثَل َذليَك، فـََقاَل اْبُن ُعَمَر:   ْعُتُه يـَُقوُل مي ُ َعَلْيهي   -َكاَن َرُسوُل اَّللهي فـََقاَل: إييّني َصلهْيُت إيىَل َجْنبي َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو َفَسمي َصلهى اَّلله
 يـَُقوُل َذليَك.«  -َوَسلهَم 

ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16922 يّي ُدبـَُر ُكلّي َصاَلٍة َمْكُتوبٍَة -َصلهى اَّلله : " »َمْن قـََرَأ آيََة اْلُكْرسي

 نهةي إياله َأْن مَيُوَت« ". مَلْ مَيْنَـْعُه ميْن ُدُخولي اجلَْ 
ُ َأَحٌد(  - 16923  َويفي ريَوايٍَة: َو )ُقْل ُهَو اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط ِبَأَساِنيَد، َوَأَحُدَها َجيِ ٌد. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َحَسني ْبني َعلييٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16924 يّي يفي دُ -َصلهى اَّلله بُري الصهاَلةي  : " »َمْن قـََرَأ آيََة اْلُكْرسي

 اْلَمْكُتوبَةي َكاَن يفي ذيمهةي اَّللهي إيىَل الصهاَلةي اأْلُْخَرى« ". 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 16929 ُ َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه،  َكاَن   -َصلهى اَّلله إيَذا َصلهى قَاَل: " اَل إيَلَه إياله اَّلله
َفُع َذا َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، حُيْييي َوميُييُت، َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدييٌر، اللهُهمه اَل َمانيَع ليَما َأْعطَْيتَ  ، َواَل ُمْعطيَي ليَما َمنَـْعَت، َواَل يـَنـْ

 دّي ميْنَك اجْلَدُّ« ". اجلَْ 
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   - 16930  إيَذا اْنَصَرَف ميْن َصاَلتيهي قَاَل: " اَل إيَلَه إياله اَّللهُ  -َصلهى اَّلله
 اَل َمانيَع ليَما َأْعطَْيَت، َواَل ُمْعطيَي ليَما َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه احْلَْمُد، بيَيديهي اخْلَرْيُ، َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدييٌر، اللهُهمه 

َفُع َذا اجْلَدّي ميْنَك اجْلَدُّ« ".   َمنَـْعَت، َواَل يـَنـْ
 ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َناُدُهَما َحَسٌن.اُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه، ِإَلَّ َأنَُّه َزاَد: " ُيْحِيي َوُيِميُت ". َوَلْم َيُقْل: " ِبَيِدِه اْلَخْيُر ". َوِإسْ َرَواُه اْلَبزَّ  #

ه   - 16931 ُ َعَلْيهي  -َوَعني اْلُمغيريَةي ْبني ُشْعَبَة: »َأنه النهِبي ُ َوْحَدُه    - َوَسلهَم َصلهى اَّلله َكاَن يـَُقوُل يفي ُدبُري الصهاَلةي: " اَل إيَلَه إياله اَّلله
  ى ُكلّي َشْيٍء َقدييٌر« ". قـُْلُت: ُهَو يفي اَل َشرييَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، حُيْييي َوميُييُت َوُهَو َحيٌّ اَل مَيُوُت، بيَيديهي اخْلَرْيُ، َوُهَو َعلَ 

ْختيَصاٍر. يحي ابي  الصهحي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َأيبي أَيُّوَب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16933 " »َعْشٌر َمْن قَاهَلُنه يفي ُدبُري َصَلَواتيهي إيَذا َصلهى: اَل  َصلهى اَّلله
ُ َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدييٌر، َكَتَب ا ُ َلُه ُبيينه َعْشَر َحَسَناٍت َوحَمَا َعْنُه ُبيينه  إيَلَه إياله اَّلله َّلله

َي، َوَمْن قَاهَلُنه  َر َسيّيَئاٍت، َورََفَع َلُه ُبيينه َعْشَر َدرََجاٍت، وَُكنه َلُه َعْدَل َعْشري رَقـََباٍت، وَُكنه َلُه َحرييًسا ميَن الشه َعشْ  ْيطَاني َحَّته مُيْسي
ْثُل َذليَك َحَّته ُيْصبيَح« ".  ي َكاَن مي نَي مُيْسي  حي

، َوِرجَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  اُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16938 " »َمْن َصلهى َصاَلَة اْلَغَداةي يفي مَجَاَعٍة، مثُه َجَلَس   َصلهى اَّلله
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ْجري َحجهٍة َوُعْمَرٍة« ". َيْذُكُر اَّللهَ َحَّته َتْطُلَع الشهْمُس، مثُه قَاَم َفصَ   لهى رَْكَعَتنْيي، انـَْقَلَب ِبَي
ٌد. # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 16952 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة: »َأنه النهِبي َكاَن إيَذا َصلهى الصُّْبَح َجَلَس َيْذُكُر اَّللهَ َحَّته َتْطُلَع    -َصلهى اَّلله
 الشهْمُس«. 

يحي َغرْيُ قـَْوليهي: َيْذُكُر اَّللهَ.   قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي
ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ([ 2/443)نتائج اْلفكار:  رجال سنده موثقون، وأصله في مسلم]الحافظ ابن حجر:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ّي  - 16957 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة: »َأنه فَاطيَمَة َجاَءْت إيىَل النهِبي َتْشَتكيي إيلَْيهي اخلْيْدَمَة، فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل  -َصلهى اَّلله
ُن َمرهًة. فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللهي اَّللهي، َلَقْد جَمََلْت َيَداَي ميَن الرهَحا، َأْطَحُن َمرهًة  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَأْعجي ًئا   َصلهى اَّلله ُ َشيـْ " إيْن يـَْرزُْقكي اَّلله

ي  ي اَّللهَ َثاَلًًث َوَثاَلثينَي، وََكربّي ، َوَسَأُدلُّكي َعَلى َخرْيٍ ميْن َذليَك، إيَذا َلزيْمتي َمْضَجَعكي َفَسبّيحي ي َثاَلًًث َوَثاَلثينَي، َوامْحَديي َأْربـًَعا  َيَْتيكي
ُ َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه، َلُه اْلُمْلكُ َوَثاَلثينَي، َفَذليَك مياَئٌة ]فـَُهَو[ َخرْيٌ لَ  : اَل إيَلَه إياله اَّلله . َوإيَذا َصلهْيتي الصُّْبَح فـَُقويلي ،  كي ميَن اخْلَاديمي

، َوَعْشَر َمرهاٍت بـَْعَد َصاَلةي  صُّ َوَلُه احْلَْمُد، حُيْييي َوميُييُت، بيَيديهي اخْلَرْيُ، َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدييٌر، َعْشَر َمرهاٍت بـَْعَد َصاَلةي ال ْبحي
نْـ  َدٍة مي ُهنه َتْكُتُب َعْشَر َحَسَناٍت، َوحَتُطُّ َعْشَر َسيّيَئاٍت، وَُكلُّ َواحي نـْ َدٍة مي ُهنه َكعيْتقي رَقـََبٍة ميْن َوَلدي إيَْسَاعييَل،  اْلَمْغريبي ; فَإينه ُكله َواحي

ُ َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه، َوُهَو َحَرُسكي َما َواَل حيَيلُّ ليَذْنٍب ُكتيَب َذليَك اْليَـ  ْرَك، اَل إيَلَه إياله اَّلله َبنْيَ َأْن   ْوَم َأْن يُْدريَكُه إياله َأْن َيُكوَن الشّي
يهًة ميْن ُكلّي َشْيطَاٍن، َوميْن ُكلّي ُسوٍء« ".   تـَُقولييهي ُغْدَوًة إيىَل َأْن تـَُقولييهي َعشي

 ]الداراني: الحديث ضعيف بهذه السياقة[  الطََّبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه َأْخَصَر ِمْنُه َوَقاَل: " ِهَي َتْحُرُسِك ". َمَكاَن " َوُهَو ". َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن.َرَواُه َأْحَمُد، وَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 16959 ُ " » َصلهى اَّلله َمْن قَاَل ُدبـَُر ُكلّي َصاَلةي اْلَغَداةي: اَل إيَلَه إياله اَّلله

َ ريْجَلْيهي ; َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، حُيْييي َوميُييُت، بيَيديهي اخْلَرْيُ، َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء  اَئَة َمرهٍة قـَْبَل َأْن يـَْثني َقدييٌر، مي
ْثَل َما قَاَل َأْو زَاَد َعَلى َما قَاَل« ". كَ   اَن يـَْوَمئيٍذ ميْن َأْفَضلي َأْهلي اأْلَْرضي َعَماًل، إياله َمْن قَاَل مي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -وَب قَاَل: »َما َصلهْيُت َخْلَف نَبييّيُكْم َوَعْن َأيبي أَيُّ  - 16975 نَي يـَْنَصريُف: "   -َصلهى اَّلله ْعُتُه يـَُقوُل حي إياله َسَي
، َواْهدييني بيَصاليحي  ، َواْجرُبْيني ، اَل يـَْهديي ليَصاحلييَها َواَل  اللهُهمه اْغفيْر َخطَااَيَي، َوُذنُويبي ُكلهَها، اللهُهمه َوأَْنعيْشني اأْلَْعَمالي َواأْلَْخاَلقي

 َيْصريُف َسيّيئَـَها إياله أَْنَت«. 
ٌد. # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

16976 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: »َكاَن النهِبي يـَُقوُل بـَْعَد َصاَلةي اْلَفْجري: " اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك ريْزقًا   -َصلهى اَّلله
 طَيّيًبا، َوعيْلًما اَنفيًعا، َوَعَماًل ُمتَـَقبهاًل« ". 

ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَمَة قَاَل: َما َدنـَْوُت ميْن نَبييّيُكْم »َوَعْن َأيبي أُمَ  - 16982 ْعُتُه   -َصلهى اَّلله يفي َصاَلٍة َمْكُتوبٍَة َواَل َتَطوٍُّع، إياله َسَي

ُهنه: " اللهُهمه اْغفيْر يلي ُذنُويبي وَ  ُقُص مينـْ َُؤاَلءي اْلَكليَماتي اَل يَزييُد فييهينه، َواَل يـَنـْ ،  َيْدُعو ُبي ، َواْجرُبْيني َخطَااَيَي ُكلهَها، اللهُهمه أَْنعيْشني
 « ".َواْهدييني ليَصاليحي اأْلَْعَمالي َواأْلَْخاَلقي ; فَإينهُه اَل يـَْهديي ليَصاحلييَها، َواَل َيْصريُف َسيّيئَـَها إياله أَْنتَ 

ِحيِح َغْيَر  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده فيه ثَلثة ضعفاء[  الزَُّبْيِر ْبِن ُخَرْيٍق، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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 قـُْلُت: َوََتِْتي َأَحادييُث ميْن َهَذا اْلَبابي يفي اأْلَْدعيَيةي. 
ّي  - 16994 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة: »َعني النهِبي إيَذا َأْصَبَح قَاَل: " َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك َّلليهي، أَنهُه َكاَن  -َصلهى اَّلله

 َواحْلَْمُد َّلليهي اَل َشرييَك َلُه، اَل إيَلَه إياله ُهَو، َوإيلَْيهي النُُّشوُر ". 
َنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك َّلليهي، َواحْلَْمُد َّلليهي اَل َشرييَك َلُه، رُي« ". َوإيَذا َأْمَسى قَاَل: " َأْمَسيـْ  اَل إيَلَه إياله ُهَو، َوإيلَْيهي اْلَمصي

ٌد. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َجيِ 
بي َرُسولي اَّللهي  - 17005 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلُمنَـْيذيري َصاحي   -ْعُت َرُسوَل اَّللهي  وََكاَن َيُكوُن إبييْفرييقييهَة قَاَل: َسَي  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َُحمهٍد نَبييًّا، فََأاَن الزه  -َصلهى اَّلله ْساَلمي دييًنا، َومبي إْلي ، َوابي َّللهي َرابًّ يُت ابي عييُم َْلُخَذنه  يـَُقوُل: " »َمْن قَاَل إيَذا َأْصَبَح: َرضي
َلُه اجْلَنهَة« ".   بيَيديهي َحَّته ُأْدخي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه ا #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  لطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17008 ليَفاطيَمَة: " َما مَيْنَـُعكي َأْن َتْسَمعيي َما   -َصلهى اَّلله

يكي بيهي؟! َأْن تـَُقويلي إيَذا َأْصبَ  : اَي َحيُّ اَي قـَيُّوُم، بيَرمْحَتيَك َأْسَتغييُث، َأْصليْح يلي َشْأيني ُكلهُه، َواَل َتكيْلني إيىَل ُأوصي   ْحتي َوإيَذا َأْمَسْيتي
ي َطْرَفَة َعنْيٍ« ".   نـَْفسي

ِحيِح َغْيَر ُعْثَماَن ْبِن َمْوَهٍب، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َلٍة، فَإيَذا ُهوَ  - 17012 ُقُص، َفَحَرَسُه َذاَت لَيـْ ْبهي اْلُغاَلمي   »َوَعْن ُأيبَّي ْبني َكْعٍب: أَنهُه َكاَن َلُه ُجْرٌن ميْن ََتٍْر، َفَكاَن يـَنـْ بيَدابهٍة شي

 ،ٌّ نّي يٌّ؟ قَاَل: جي ٌّ َأْم إيْنسي نّي ، َفَسلهَم َعَلْيهي فـََرده َعَلْيهي السهاَلَم، فـََقاَل: َما أَْنَت؟ جي قَاَل: فـََناويْلني َيَدَك، فـََناَوَلُه َيَدُه فَإيَذا َيُدُه  اْلُمْحَتليمي
، قَاَل: َفَما َجاَء بيكَ  َيُد َكْلٍب، َوَشْعُرُه َشْعُر َكْلٍب، ، قَاَل: َقْد َعليَمتي اجلْينُّ أَنهُه َما فييهيْم رَُجٌل َأَشدُّ مينّي ؟  قَاَل: َهَذا َخْلُق اجلْينّي

يَنا ميْنُكْم؟ قَاَل: َهذي  يُب ميْن طََعاميَك، قَاَل: َفَما يـُْنجي َنا ُنصي ئـْ اْْليَُة الهيتي يفي ُسورَةي اْلبَـَقَرةي:   هي قَاَل: بـََلَغَنا أَنهَك حتُيبُّ الصهَدَقَة، َفجي
ُ اَل إيَلَه إياله ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم{ ]البقرة:  رَي مينها 255}اَّلله نَي ُيْصبيُح ُأجي رَي مينها َحَّته ُيْصبيَح، َوَمْن قَاهَلَا حي ي ُأجي نَي مُيْسي [ َمْن قَاهَلَا حي

َي.   َحَّته مُيْسي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ى َرُسوَل اَّللهي فـََلمها َأْصَبَح أَتَ   َفذََكَر َذليَك َلُه، فـََقاَل: " َصَدَق اخْلَبييُث«.  -َصلهى اَّلله

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشاهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْعُتُه ميْن َرُسولي اَّللهي َوَعني احلََْسني قَاَل: »قَاَل ََسَُرُة ْبُن جُ  - 17015 ُثَك َحدييثًا َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْنُدٍب: َأاَل ُأَحدّي   -َصلهى اَّلله

، َوأَْنَت َسى: اللهُهمه أَْنَت خَ ميَرارًا، َوميْن َأيبي َبْكٍر ميَرارًا، َوميْن ُعَمَر ميَرارًا؟ قـُْلُت: بـََلى. قَاَل: " َمْن قَاَل إيَذا َأْصَبَح َوإيَذا َأمْ  َلْقَتني
ًئا  . مَلْ َيَسلي اَّللهَ َشيـْ ، َوأَْنَت حُتْيييني ، َوأَْنَت َتُييُتني ، َوأَْنَت َتْسقييني ، َوأَْنَت ُتْطعيُمني ُه ". َُتْدييني  إياله َأْعطَاُه إيايه

ُثَك َحدييثًا ْعُتُه ميْن َرُسولي اَّللهي   قَاَل: فـََلقييُت َعْبَد اَّللهي ْبَن َساَلٍم فـَُقْلُت: َأاَل ُأَحدّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َسَي ميَرارًا، َوميْن َأيبي   -َصلهى اَّلله
يبي َوأُمّيي َرُسوُل اَّللهي  ََذا احْلَدييثي فـََقاَل: ِبَي ثـُْتُه ُبي ُ َعَلْيهي َوَسله  - َبْكٍر ميَرارًا، َوميْن ُعَمَر ميَرارًا؟ قَاَل: بـََلى. َفَحده َهُؤاَلءي  -َم َصلهى اَّلله

 ُ َفَكاَن َيْدُعو ُبيينه يفي ُكلّي يـَْوٍم َسْبَع ميَراٍر، َفاَل َيْسَأُل   -َعَلْيهي السهاَلُم  -َقْد َأْعطَاُهنه ُموَسى   -َعزه َوَجله  -اْلَكليَماُت َكاَن اَّلله
ُه«.  ًئا إياله َأْعطَاُه إيايه  اَّللهَ َشيـْ

 ]الداراني: إسناده منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ْرَداءي قَاَل: قَاَل رَ  - 17022 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -ُسوُل اَّللهي َوَعْن َأيبي الده نَي    َصلهى اَّلله نَي ُيْصبيُح َعْشًرا َوحي " »َمْن َصلهى َعَليه حي
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ي َعْشًرا َأْدرََكْتُه َشَفاَعيتي يـَْوَم اْلقيَياَمةي« ".   مُيْسي
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات، غير أنه منقطع[  ُوثِ ُقوا. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِإْسَناُد َأَحِدِهَما َجيِ ٌد، َوِرَجاُلهُ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة َحدهَثْت: »َأنه فَاطيَمَة َجاَءْت إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 17037 َتْشَتكيي اخلْيْدَمَة قَاَلْت: اَي  -َصلهى اَّلله
ُن َمرهًة. فـََقاَل هَلَا َرُسولُ  ه اَّللهي، َواَّللهي، َلَقْد جَمََلْت َيَداَي ميَن الرهَحى، َأْطَحُن َمرهًة َوَأْعجي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -اَّللهي  َنِبي " إيْن   َصلهى اَّلله

، َوَسأَ  ًئا َيَْتيكي ُ َشيـْ يي َثاَلًًث َوثَ يـَْرزُْقكي اَّلله ي اَّللهَ َثاَلًًث َوَثاَلثينَي، وََكربّي اَلثينَي،  ُدلُّكي َعَلى َخرْيٍ ميْن َذليَك، إيَذا َلزيْمتي َمْضَجَعكي َفَسبّيحي
 ." »  َوامْحَديي َأْربـًَعا َوَثاَلثينَي، َفَذليَك مياَئٌة َخرْيٌ َلكي ميَن اخْلَاديمي

،قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث، َوَقْد   تـََقدهَم بيَتَماميهي فييَما يـَْفَعُل بـَْعَد الصُّْبحي
 ]الداراني: الحديث ضعيف بهذه السياقة[  َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ه  - 17049 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس: »َأنه النهِبي َعُث  َكاَن إيَذا َأرَاَد َأْن يـََناَم قَاَل: "   -َصلهى اَّلله اللهُهمه قيني َعَذاَبَك يـَْوَم تـَبـْ
 عيَباَدَك« ". 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َلَة بيْنَت خَمَْرَمَة َكاَنْت إيَذا َأَخَذْت َحظهَها ميَن  - 17056 َبَة: »َأنه قـَيـْ َبَة ابـَْنيَتْ ُعَليـْ اْلَمْضَجعي بـَْعَد اْلَعَتَمةي َوَعْن َصفييهَة َوُدَحيـْ

، َحَّته تـَُقوهَلَا  ، َأْستَـْغفيُرُه ليَذْنِبي َّللهي َوبيَكليَماتي اَّللهي  قَاَلْت: بيْسمي اَّللهي، َوأَتـَوَكهُل َعَلى اَّللهي، َوَضْعُت َجْنِبي ليَريبّي ميَرارًا. مثُه تـَُقوُل: َأُعوُذ ابي
ٌر، ميْن َشرّي َما يـَْنزيُل ميَن السهَماءي َوَما يـَْعُرُج فييَها، َوَشرّي َما يـَْنزيُل يفي اأْلَْرضي وَ التهامهاتي الهيتي اَل جُيَاويزُهُ  َشرّي َما خَيُْرُج  نه بـَرٌّ َواَل فَاجي

َّللهي، َرْيٍ، آَمْنُت ابي َها، َوَشرّي فينَتي النـهَهاري، َوَطَواريقي اللهْيلي إياله طَاريقًا َيْطُرُق ِبي نـْ َّللهي، احْلَْمُد َّلليهي الهذيي اْسَتْسَلَم ليُقْدرَتيهي ُكلُّ  مي اْعَتَصْمُت ابي
هي ُكلُّ َشْيٍء، َواحْلَْمُد َّلليهي الهذيي َخَشَع ليُمْلكي َشْيٍء، َواحْلَْمُد َّلليهي الهذيي َذله ليعيزهتيهي ُكلُّ َشْيٍء، َواحْلَْمُد َّلليهي الهذيي تـََواَضَع ليَعَظَمتيهي ُكلُّ 

تَـَهى الرهمْحَةي ميْن كيَتابيَك، َوَجدّيَك اأْلَ  َك، َوُمنـْ ََعاقيدي اْلعيزّي ميْن َعْرشي َك اأْلَْكرَبي، وََكليَماتيَك  َشْيٍء، اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك مبي ْعَلى، َواَسْي
ٌر، َأْن تـَْنظُرَ  َنا َنْظَرًة َمْرُحوَمًة، اَل َتدَُع لََنا َذنـًْبا إياله َغَفْرَتُه، َواَل فـَْقًرا إياله َجرَبَْتُه، َواَل َعُدوًّا   التهامهاتي الهيتي اَل جُيَاويزُُهنه بـَرٌّ َواَل فَاجي إيلَيـْ

َتُه، َواَل َأْمًرا لََنا فييهي َصاَلٌح يفي  تَـَناُه اَي َأْرَحَم  الدُّ إياله َأْهَلْكَتُه، َواَل ُعْراَياًن إياله َكَسْوَتُه، َواَل َديـًْنا إياله َقَضيـْ َرةي إياله َأْعطَيـْ نـَْيا َواْْلخي
َّللهي َواْعَتَصْمُت بيهي. مثُه يـَُقوُل: َثاَلًًث َوَثاَلثينَي ُسْبَحاَن  ُ َأْكرَبُ َثاَلًًث َوَثاَلثينَي َواحْلَْمُد َّلليهي َأْربـًَعا َوَثاَلثينَي. اَّللهي،الرهامحيينَي، آَمْنُت ابي  َواَّلله

َةي، إينه بـَْنَت َرُسولي اَّللهي  مثُه  ، َهذيهي رََأُس اخْلَاَتي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -تـَُقوُل: اَي بيْنيتي أَتـَْتُه َتْسَتْخديُمُه فـََقاَل: "َأاَل َأُدلُّكي َعَلى   -َصلهى اَّلله
َذيهي اْلمياَئةي عيْندي الْ   َمْضَجعي بـَْعَد اْلَعَتَمةي«. َخرْيٍ ميْن َخاديٍم؟ ". قَاَلْت: بـََلى. فََأَمَرَها ُبي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17074 ُروا َهذيهي اأْلَْجَساَد َطههرَُكُم  -َصلهى اَّلله ُ ; فَإينهُه  قَاَل: " »َطهّي اَّلله

َقليُب َساَعًة ميَن اللهْيلي إياله قَا َعاريهي َمَلٌك اَل يـَنـْ َل: اللهُهمه اْغفيْر ليَعْبديَك ; فَإينهُه اَبَت  لَْيَس َمْن َعْبٍد يَبييُت طَاهيًرا إياله اَبَت َمَعُه يفي شي
 طَاهيًرا« ". 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  ْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوإِ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17083 ُز َأَحدُُكْم إيَذا رََجَع ميْن    َصلهى اَّلله " »اَي َمْعَشَر التُّجهاري، أَيـَْعجي

ُ َلُه بيُكلّي آيٍَة َحَسَنًة«؟ ".   ُسوقيهي َأْن يـَْقَرَأ َعْشَر آاَيٍت فـََيْكُتَب اَّلله
ِبيِع ْبِن َثْعَلٍب، َوَأِبي # ِحيِح َغْيَر الرَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ِب، َوِكََلُهَما ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  ِإْسَماِعيَل اْلُمَؤدِ 



440 
 

 .  قـُْلُت: َوَقْد تـََقدهَمْت َأَحادييُث فييَما يـَُقوُل إيَذا َدَخَل السُّوَق يفي اْلبـُُيوعي
ُ َعَلْيهي وَ  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   - 17084 إيَذا َأرَاَد َأْن خَيُْرَج يفي َسَفٍر قَاَل: " اللهُهمه أَْنَت   -َسلهَم َصلهى اَّلله

َنةي يفي السهَفري، َواْلكَ  بـْ ، اللهُهمه إييّني َأُعوُذ بيَك ميَن الضّي ُب يفي السهَفري، َواخْلَلييَفُة يفي اأْلَْهلي . اللهُهمه اْقبيْض لََنا  الصهاحي َقَلبي آبَةي يفي اْلُمنـْ
َنا السهَفَر ". َوإيَذا َأرَاَد الرُُّجوَع قَاَل: " ]آييُبوَن[ َتئيُبوَن َعابيُدوَن، ليَربّيَنا َحامي اأْلَ   ُدوَن ".ْرَض، َوَهوّيْن َعَليـْ

َنا َحْواًب« ".   َوإيَذا َدَخَل إيىَل َأْهليهي قَاَل: " تـَْواًب تـَْواًب إيىَل رَبّيَنا َأْواًب، َواَل يـُغَاديُر َعَليـْ
ِحيِح ِإَلَّ َبْعَض َأَساِنيِد  َواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوَأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، َوَزاُدوا ُكلُُّهْم َعَلى َأحْ رَ  # َمَد: " آِيُبوَن ". َوِرَجاُلُهْم ِرَجاُل الصَّ

.  ]الداراني: إسناده ضعيف[  الطََّبَراِنيِ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْلرَبَاءي قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 17085 إيَذا َخَرَج ليَسَفٍر قَاَل: " اللهُهمه َباَلًغا يـُبَـلّيُغ َخرْيًا،   -َصلهى اَّلله

، اللهُهمه َهوّيْن َمْغفيَرًة ميْنَك َوريْضَوااًن، بيَيديَك اخْلرَْيُ، إينهَك َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدييٌر، اللهُهمه أَ  ُب يفي السهَفري، َواخْلَلييَفُة يفي اأْلَْهلي ْنَت الصهاحي
 ." » َقَلبي َنا السهَفَر، َواْطوي لََنا اأْلَْرَض، اللهُهمه َأُعوُذ بيَك ميْن َوْعثَاءي السهَفري، وََكآبَةي اْلُمنـْ  َعَليـْ

حِ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  يِح َغْيَر ِفْطِر ْبِن َخِليَفَة، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
، َعْن أَبييهي قـََتاَدَة قَاَل: »َلمها َعَقَد يلي َرُسوُل اَّللهي  - 17092 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن هيَشامي ْبني قـََتاَدَة الرهَهاوييّي َعَلى   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -ديهي فـََودهْعُتُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  قـَْوميي، َأَخْذُت بييَ  ُ التـهْقَوى زَاَدَك، َوَغَفَر َذنـَْبَك، َوَوجهَهَك   َصلهى اَّلله " َجَعَل اَّلله
ثَُما تـََوجهْهَت« ".   ليْلَخرْيي َحيـْ

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت.  #
ُ عَ  -َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17096 َّللهي َوذيْكريهي،   َلْيهي َوَسلهَم: َصلهى اَّلله رييهي ابي " »َما ميْن رَاكيٍب خَيُْلو يفي َمسي

ْعٍر َوََنْويهي إياله َرديَفُه َشْيطَاٌن« ".   إياله َرديَفُه َمَلٌك، َواَل خَيُْلو بيشي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي اْلَملييحي ْبني ُأَساَمَة، َعْن أَبييهي قَاَل: »ُكْنَت َردييَف َرُسولي اَّللهي  - 17100 فـََعثـََر بَعيرياَُن   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -فـَُقْلُت: َتعيَس الشهْيطَاُن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ْثَل   َصلهى اَّلله رَي مي " اَل تـَُقْل: َتعيَس الشهْيطَاُن ; فَإينهُه يـَْعظُُم َحَّته َيصي

 ." » ْثَل الذُّاَببي رُي مي ، َوَلكيْن ُقْل: بيْسمي اَّللهي ; فَإينهُه َيصي ، َويـَُقوُل: بيُقوهِتي  اْلبَـْيتي
ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  ِد ْبِن ُحْمَراَن، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17104 َوى احْلََفظَةي،   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »إينه َّلليهي َماَلئيَكًة يفي اأْلَْرضي سي
ْرضي َفاَلٍة فـَْليـَُنادي: َأعييُنوا عيَباَد اَّللهي« ". َيْكتـُُبوَن َما َيْسُقُط ميْن َوَرقي ا  لشهَجري، فَإيَذا َأَصاَب َأَحدَُكْم َعْرَجٌة ِبَي

   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َعابيٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17107 " »َمْن نـََزَل َمْنزياًل فـََقاَل: َأُعوُذ   َصلهى اَّلله

ًئا َيْكَرُهُه َحَّته يـَرْ   حتَيَل« ". بيَكليَماتي اَّللهي التهامهاتي ميْن َشرّي َما َخَلَق، مَلْ يـََر يفي َمْنزيليهي َشيـْ
، فـَُقْلُت: َحدهَثَك َرُسوُل اَّللهي  : فـََلقييُت َعْبَد الرهمْحَني ْبَن َعابيٍس يفي اْلَمَنامي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل َأيبي ََذا؟ قَاَل: نـََعْم.  -َصلهى اَّلله  ُبي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ضعيف[  ]الداراني: إسناده َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْعُت أََنَس ْبَن َماليٍك يـَُقوُل: ُكنها إيَذا نـََزْلَنا َمْنزياًل َسبهْحَنا َحَّته حُتَله الرّي  - 17110  َحاُل.َوَعْن قـََتاَدَة قَاَل: َسَي
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. للّيَساني  قَاَل ُشْعَبُة: َتْسبييًحا ابي
 ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »ُكنها ُنَسافيُر َمَع َرُسولي اَّللهي   - 17115 فَإيَذا رََأى قـَْريًَة يُرييُد َأْن َيْدُخَلَها قَاَل:   -َصلهى اَّلله
َنا« ".  -َثاَلَث َمرهاٍت  -للهُهمه اَبريْك لََنا فييَها " ا َنا إيىَل َأْهليَها، َوَحبّيْب َصاحلييي َأْهليَها إيلَيـْ  اللهُهمه اْرزُقْـَنا َحَياَها، َوَحبّيبـْ

 ]الداراني: في إسناده لين[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي لَُبابََة ْبني َعْبدي اْلُمْنذيري: »َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 17116 ْلَها  َكاَن إيَذا َأرَاَد ُدُخوَل قـَْريٍَة، مَلْ َيْدخُ   -َصلهى اَّلله

نَي السهْبعي َوَما َأقـَلهْت، وَ  َربه الرّياَيحي َوَما َأْذَرْت، َوَربه  َحَّته يـَُقوَل: " اللهُهمه َربه السهَماَواتي السهْبعي َوَما َأظَلهْت، َوَربه اأْلََرضي
 َأُعوُذ بيَك ميْن َشرّيَها َوَشرّي َما فييَها« ".الشهَياطينيي َوَما َأَضلهْت، إييّني َأْسأَُلَك َخرْيََها َوَخرْيَ َما فييَها، وَ 

 ]الداراني: في إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنٍس: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17121 ٌة قَاَل: " اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك ميْن  َكاَن إيَذا َهاَجْت رييٌح َشدييدَ   -َصلهى اَّلله

 َخرْيي َما أُميَرْت بيهي، َوَأُعوُذ بيَك ميْن َشرّي َما أُميَرْت بيهي« ". 
 َويفي ريَوايٍَة: َكاَن إيَذا رََأى الرّييَح َفزيَع.  - 17122

ِحيحِ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  .َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17138 : احْلَْمُد    َصلهى اَّلله " »إيَذا رََأى َأَحدُُكْم َأَحًدا يفي َباَلٍء فـَْليَـُقلي

ياًل ; فَإينهُه إيَذا قَالَ    َذليَك َكاَن َشاكيًرا ليتيْلَك النّيْعَمةي« ". َّلليهي الهذيي َعافَايني مميها ابـَْتاَلَك بيهي، َوَفضهَلني َعَلى َكثيرٍي مميهْن َخَلَق تـَْفضي
ْختيَصاٍر. قـُْلُت: َرَوا ْميذييُّ ابي  ُه الرتّي

ِغيِر َواْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  [ (: حسن555]الداراني: إسناده حسن[ ]صحيح الجامع )  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعلَ  -َعْن َأيبي رَافيٍع َمْوىَل َرُسولي اَّللهي   - 17142 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله " »إيَذا   َصلهى اَّلله

َرْيٍ َمْن ذََكَريني بيهي« ".  ُ ِبي ، َوْليَـُقْل: ذََكَر اَّلله ، َوْلُيَصلّي َعَليه  طَنهْت ُأُذُن َأَحديُكْم فـَْلَيْذُكْريني
 َحَسٌن. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، َواْلَبزَّاُر ِباْخِتَصاٍر َكِثيٍر، َوِإْسَناُد الطََّبَراِنيِ  ِفي اْلَكِبيرِ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن رَافيعي ْبني َخدييٍج قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 17147 إيَذا رََأى اهلْياَلَل قَاَل: " هياَلُل َخرْيٍ   -َصلهى اَّلله
إييّني َأْسأَُلَك ميْن َخرْيي َهَذا الشهْهري، َوَخرْيي اْلَقَدري، َوَأُعوُذ بيَك   َوُرْشٍد ". مثُه قَاَل: " )اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك ميْن َخرْيي َهَذا َثاَلًًث(، اللهُهمه 

 ميْن َشرّيهي ". َثاَلَث َمرهاٍت«. 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17154 ليَرُجٍل: " َكْيَف َأْصَبْحَت اَي ُفاَلُن؟ ".   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسله  -قَاَل: َأمْحَُد اَّللهَ إيلَْيَك اَي َرُسوَل اَّللهي، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   " َذليَك الهذيي َأرَْدُت ميْنَك« ".   َم:َصلهى اَّلله

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن رَافيعي ْبني َخدييٍج قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي  - 17161 َحَّته يـَُقوَل: "  اَل يـَُقوُم ميْن جَمْليٍس  -َصلهى اَّلله

َا َكفهارٌَة ليَما َيُكوُن  َْمديَك، َأْستَـْغفيُرَك َوأَُتوُب إيلَْيَك ". مثُه يـَُقوُل: " إينه « ". ُسْبَحاَنَك اللهُهمه َوحبي  يفي اْلَمْجليسي
 ده[ ]الداراني: الحديث صحيح بشواه َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن ُجَبرْيي ْبني ُمْطعيٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17165 َْمديهي، ُسْبَحاَنَك   َصلهى اَّلله " »َمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللهي َوحبي
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َْمديَك، َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله أَْنَت، َأْستَـْغفيُرَك َوأَُتوبُ  إيلَْيَك، فـََقاهَلَا يفي جَمْليسي ذيْكٍر َكاَن الطهاَبُع يُْطَبُع َعَلْيهي، َوَمْن قَاهَلَا يفي  اللهُهمه َوحبي
 جَمْليسي َلْغٍو َكاَن َكفهارًَة َلُه« ". 

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْت: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَالَ  - 17168 قـَْبَل َأْن مَيُوَت يُْكثيُر َأْن يـَُقوَل: " ُسْبَحاَنَك  -َصلهى اَّلله

َْمديَك، َأْستَـْغفيُرَك َوأَُتوُب إيلَْيَك ". قَاَل: " إييّني أُميْرُت ". فـََقَرَأ: }إيَذا َجاَء َنْصُر   [«(. 1اَّللهي َواْلَفْتُح{ ]النصر: اللهُهمه َوحبي
ُ َأْعَلُم. # ِحيِح، َوَّللاَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  - 17173 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجرييٍر: »َأنه النهِبي ُهمه إييّني َأُعوُذ بيَك ميْن ُدَعاٍء اَل ُيْسَمُع، َوقـَْلٍب  َكاَن َيْدُعو: " الله   -َصلهى اَّلله
 اَل خَيَْشُع، َونـَْفٍس اَل َتْشَبُع« ". 

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
17179 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر قَاَل: »َكاَن النهِبي يـَُقوُل: " اللهُهمه إييّني َأُعوُذ بيَك ميْن يـَْومي السُّوءي،  -َصلهى اَّلله

بي السُّوءي، َوميْن َجاري السُّوءي يفي َداري اْلُمَقاَمةي« ". َلةي السُّوءي، َوميْن َساَعةي السُّوءي، َوميْن َصاحي  َوميْن لَيـْ
ِحيِح َغْيَر ِبْشِر ْبِن َثاِبٍت اْلَبزَّاِر، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #  ]الداراني: إسناده جيد[  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َعْن َأيبي َذرٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17186 ََسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها ُكتيَبْت َلُه َحَسَنًة، فَإيْن   َصلهى اَّلله " »َمْن َهمه حبي
َا، َوَمْن َهمه بيَسيّيَئٍة فـََلْم يـَْعمَ  اَئٍة َوَسْبعي َأْمثَاهلي َا إيىَل َسْبعيمي َلَها ُكتيَبْت َلُه َعْشَر َأْمثَاهلي َلَها ُكتيَبتْ َعمي َعَلْيهي   ْلَها مَلْ ُتْكَتْب َعَلْيهي، فَإيْن َعمي

 ُ  ".  -َعزه َوَجله«  -َسيّيَئًة، َأْو مَيُْحَها اَّلله
ِغيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
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ه  - 17196 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنٍس: »َأنه النهِبي تَـَلنْيَ فـََقاَل: " َأَما َكاَن َهُؤاَلءي َيْسأَُلوَن اَّللهَ اْلَعافيَيَة«؟    -َصلهى اَّلله َمره بيَقْوٍم ُمبـْ
." 
 ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

َْنظَُر َما   -يـَْعني اْبَن َأيبي طَاليٍب  -َعْن َعلييٍّ   - 17197 ْئُت ُمْسريًعا ألي ًئا ميْن قيَتاٍل، مثُه جي قَاَل: »َلمها َكاَن يـَْوُم َبْدٍر قَاتـَْلُت َشيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََعَل َرُسوُل اَّللهي  ٌد يـَُقوُل: " اَي  -َصلهى اَّلله ْئُت فَإيَذا ُهَو َساجي َحيُّ اَي قـَيُّوُم، اَي َحيُّ اَي قـَيُّوُم ". اَل يَزييُد  َفجي

ٌد يـَُقوُل َذليَك، مثُه َذَهْبُت إيىَل اْلقيَتالي مثُه  ْئُت، َوُهَو َساجي ، مثُه جي  رََجْعُت، َوُهَو يـَُقوُل َذليَك، فـََفَتَح  َعَلْيهيَما، مثُه رََجْعُت إيىَل اْلقيَتالي
ُ َعَلْيهي«.   اَّلله

 ]الداراني: في إسناده مستور[   اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه َكَذِلَك.َرَواهُ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس: أَنهُه َحدهَث »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17204 ُ تـََعاىَل: َأاَن  -َصلهى اَّلله عيْنَد َظنّي َعْبديي  قَاَل: " قَاَل اَّلله

 ." » ، َوَأاَن َمَعُه إيَذا َدَعايني  يبي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 17215 َلٍة ُعتَـَقاَء ميَن النهاري يفي َشْهري   َصلهى اَّلله " »إينه َّلليهي يفي ُكلّي يـَْوٍم َولَيـْ
َا فـَُيْسَتَجاُب َلُه« ".    رََمَضاَن، َوإينه ليُكلّي ُمْسليٍم َدْعَوًة َيْدُعو ُبي

ْختيَصاري الدهْعَوةي.  قـُْلُت: َرَواُه اْبُن َماَجْه ابي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َقاٌت.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ثِ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 17221 " »ليَيْسَأْل َأَحدُُكْم رَبهُه َحاَجَتُه، َأْو َحَوائيَجُه ُكلهَها، َحَّته   َصلهى اَّلله
ْسَع نـَْعَلُه إيَذا انـَْقَطَع، َوَحَّته َيْسأَ   َلُه اْلميْلَح« ". َيْسأََلُه شي

ْلَح ".  ْميذييُّ َغرْيَ قـَْوليهي: " َوَحَّته َيْسأََلُه اْلمي  قـُْلُت: َرَواُه الرتّي
ِحيِح َغْيَر َسيَّاِر ْبِن َحاِتٍم، َوُهَو ِثَقٌة.  #  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 17230 ، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر اجْلَُهنيّي ُ، َواأْلُْخَرى   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َغرْيََتني إيْحَدامُهَا حيُيبـَُّها اَّلله
ُ، َواْلَغرْيَةي يفي َغرْيي  ُ، اْلَغرْيَُة يفي الرّييَبةي حيُيبـَُّها اَّلله َغُضَها  يـُْبغيُضَها اَّلله ُ َواأْلُْخَرى يـَبـْ ُ َو )خمَييَلَتاني إيْحَدامُهَا حيُيبـَُّها اَّلله  الرّييَبةي يـُْبغيُضَها اَّلله

يَلُة يفي اْلكيرَبي يـُْبغيُضَها اَّللهُ« ". وَ  ُ، َواْلَمخي يَلُة إيَذا َتَصدهَق الرهُجُل حيُيبـَُّها اَّلله ُ(، َواْلَمخي َتَجاُب َدْعَوُُتُُم: اْلَواليُد، قَاَل: " »َثاَلثٌَة ُتسْ اَّلله
 َواْلُمَسافيُر، َواْلَمْظُلوُم« ". قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث. 

ِ ْبِن َزْيٍد اْْلَْزَرِق، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيُر َعْبِد َّللاَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  يره[ (: حسن لغ17398]شعيب في تخريج المسند ) َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 17236 يهي بيظَاهيري اْلَغْيبي قَاَلتي   َصلهى اَّلله َخي " »إيَذا َدَعا اْلَمْرُء ألي

 اْلَماَلئيَكُة: آمينَي، َوَلَك مبييْثليهي« ".
 ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه  - 17238 ُ  -َعْن َأيبي أَيُّوَب: »َأنه النهِبي هي«.   -َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله  َكاَن إيَذا َدَعا َبَدَأ بينَـْفسي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

هي« ". َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأيُّ الدَُّعاءي َأْفَضُل؟ قَاَل: " ُدَعاُء  - 17239  اْلَمْرءي لينَـْفسي
ٌد. #  َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، َوَأَحُدُهَما َجيِ 



445 
 

ّي  - 17240 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعني النهِبي َلرَيَْفُع ليلرهُجلي الدهرََجَة   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -قَاَل: " »إينه اَّللهَ   -َصلهى اَّلله
 يَـُقوُل: َأَّنه يلي َهذيهي؟! فـَيَـُقوُل: بيُدَعاءي َوَلديَك )َلَك(« ". فَـ 
ِحيِح َغْيَر َعاِصِم اْبِن َبْهَدَلَة، َوُهَو َحَسُن اْلَحِديِث. َوَلُه ُطُرٌق  # لداراني:  ]ا  اْلَوَلِد ِلَواِلِدِه. ِفي التَّْوَبِة ِفي اْسِتْغَفارِ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 إسناده حسن[ 
ّي  - 17245 ، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْثَماَن ْبني َأيبي اْلَعاصي الثـهَقفييّي قَاَل: " »تـُْفَتُح أَبـَْواُب السهَماءي نيْصَف  -َصلهى اَّلله

َقى ُمْسليٌم َيْدُعو  اللهْيلي فـَيـَُناديي ُمَناٍد: َهْل ميْن َداٍع فـَُيْسَتَجاُب َلُه؟ َهْل  ميْن َسائيٍل فـَيـُْعَطى؟ َهْل ميْن َمْكُروٍب فـَيـَُفرهُج َعْنُه؟ َفاَل يـَبـْ
َها َأْو َعشهارًا« ".  ُ َلُه، إياله زَانيَيًة َتْسَعى بيَفْرجي  بيَدْعَوٍة إياله اْسَتَجاَب اَّلله

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 786لباني: صحيح )صحيح الترغيب: ]اْل  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »اَنَدى رَُجٌل َرُسوَل اَّللهي   - 17252 َأيُّ اللهْيلي َأْجَوُب َدْعَوًة؟ قَاَل: " َجْوُف   َصلهى اَّلله

ري« ".   اللهْيلي اْْلخي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر َواْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 17264 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمَعاوييََة ْبني َأيبي ُسْفَياَن قَاَل: َسَي َُؤاَلءي  يَـ  -َصلهى اَّلله ُقوُل: " »َمْن َدَعا ُبي
ُ، َوحْ  اْلَكليَماتي اخْلَْمسي  ُ َأْكرَبُ، اَل إيَلَه إياله اَّلله ُ، َواَّلله ًئا إياله َأْعطَاُه: اَل إيَلَه إياله اَّلله َدُه اَل َشرييَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه  مَلْ َيْسَألي اَّللهَ َشيـْ

َّللهي« ". احْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلّي  َة إياله ابي ُ، َواَل َحْوَل َواَل قـُوه   َشْيٍء َقدييٌر، اَل إيَلَه إياله اَّلله
 ([ 5311]اْللباني: ضعيف )ضعيف الترغيب:    َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17267 ، َوُهَو َيْدُعو يفي َصاَلتيهي، َوُهَو يـَُقوُل: اَي َمْن اَل  -َصلهى اَّلله ْعَرايبيٍّ َمره ِبَي
ُُه ا ُفوَن، َواَل تـَُغريّي ُفُه اْلَواصي ، َوَمَكايييَل  تـََراُه اْلُعُيوُن، َواَل خُتَاليطُُه الظُُّنوُن، َواَل َيصي حْلََواديُث، َواَل خَيَْشى الدهَوائيَر، يـَْعَلُم َمثَاقييَل اجلْيَبالي

اٍء  َعَلْيهي النـهَهاُر، َوَما تـََواَرى ميْن َسََ اْلبيَحاري، َوَعَدَد َقْطري اأْلَْمطَاري، َوَعَدَد َوَرقي اأْلَْشَجاري، َوَعَدَد َما َأْظَلَم َعَلْيهي اللهْيُل، َوَأْشَرَق 
َرُه،  ميي  ََسَاًء، َواَل َأْرٍض َأْرًضا، َواَل حَبٍْر َما يفي قـَْعريهي، َواَل َجَبٍل َما يفي َوْعريهي، اْجَعْل َخرْيَ ُعْمريي آخي َوَخرْيَ َعَمليي َخَواتييَمُه، َوَخرْيَ َأايه

 يـَْوَم أَْلَقاَك فييهي. 
ُ َعَلْيهي وَ  -َرُسوُل اَّللهي  فـَوَكهلَ  أْلَْعَرايبيّي رَُجاًل فـََقاَل: " إيَذا َصلهى فَاْئتيني بيهي ". فـََلمها َصلهى َأَتُه َوَقْد َكاَن ُأْهديَي   -َسلهَم َصلهى اَّلله ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ليَرُسولي اَّللهي  ُّ َوَهَب َلُه الذهَهَب َوقَاَل: " مميهْن أَْنَت اَي   -َصلهى اَّلله ، فـََلمها َأَتُه اأْلَْعَرايبي َذَهٌب ميْن بـَْعضي اْلَمَعاديني
َ َوَهْبُت َلَك الذه  ُّ؟ ". قَاَل: ميْن َبني َعاميري ْبني َصْعَصَعَة اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: " َهْل َتْدريي ملي نَـَنا  َهَب؟ ". قَاَأْعَرايبي مي بـَيـْ َل: ليلرهحي
ُْسني ثـََنائيَك َعَلى ا  مي َحقًّا، َوَلكيْن ُوهيْبُت َلَك الذهَهَب حبي َنَك اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: " إينه ليلرهحي  ".  -َعزه َوَجله«  -َّللهي َوبـَيـْ

ِحيِح َغيْ  # ، َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ْحَمِن اْْلَْذَرِميِ  ٍد، َأِبي َعْبِد الرَّ ِ ْبِن ُمَحمَّ  َر َعْبِد َّللاَّ
ه  -يـَْعني اْبَن اخْلَطهابي  -َوَعْن ُعَمَر  - 17272 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: »أََتتي اْمَرَأٌة النهِبي : ادُْع اَّللهَ َأْن   -َصلهى اَّلله فـََقاَلتي

َلني  َع السهَماَواتي َواأْلَْرَض، َوإينه َلُه َأطييٌط َكَأطييطي   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل   - اجْلَنهَة، قَاَل: فـََعظهَم الرهبه يُْدخي يهُه َوسي َوقَاَل: " إينه ُكْرسي
 الرهْحلي اجْلَدييدي، إيَذا رُكيَب ميْن ثيَقليهي« ". 

، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه َأُبو َيْعَلى ِفي اْلَكِبيِر، َورِ  # ِ ْبِن َخِليَفَة اْلَهَمَذاِنيِ  ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ ]اْللباني: إسناده ضعيف )تخريج كتاب   َجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
 [ َل يصح وإسناده مضطرب جدا : 20/ 1ية ه(، وقال ابن الجوزي في العلل المتنا574السنة: 
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ُّ   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد  - 17274 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -قَاَل: »َضاَف النهِبي َتغيي   -َصلهى اَّلله هي يـَبـْ ًفا، فََأْرَسَل إيىَل َأْزَواجي َضيـْ
ُهنه، فـََقاَل: " اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك مينْ  نـْ َدٍة مي  َفْضليَك َوَرمْحَتيَك ; فَإينهُه اَل مَيْليُكُهَما إياله أَْنَت ".  عيْنَدُهنه طََعاًما فـََلْم جيَيْد عيْنَد َواحي

َتظيُر الرهمْحََة« ".   فَُأْهديَيْت إيلَْيهي َشاٌة َمْصلييهٌة فـََقاَل: " َهذيهي ميْن َفْضلي اَّللهي، َوََنُْن نـَنـْ
، َوُهَو ِثَقٌة. # ِد ْبِن ِزَياٍد اْلُبْرُجِميِ  ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 5/57]اْللباني: صحيح )السلسلة الصحيحة   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 17277 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعني النهِبي  َناديي ُمَناٍد يفي النهاري: اَي َحنهاُن، اَي َمنهاُن« ". قَاَل: " »يُـ  -َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

بهاَن، َعْن أَبييهي، َعْن َجدّيهي: »َأنه رَُجاًل قَاَل: ايَ  - 17281 َرُسوَل اَّللهي، َأْجَعُل ثـُُلَث َصاَلِتي َعَلْيَك؟    َوَعْن حُمَمهدي ْبني حَيََْي ْبني حي
ْئَت ". قَاَل: الثُـُّلَثنْيي؟ قَاَل: " نـََعْم ". قَاَل: َفَصاَلِتي ُكلهَها؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -قَاَل: " نـََعْم إيْن شي " إيًذا   َصلهى اَّلله

َرتيَك« ".  ُ َما مَههَك ميْن َأْمري ُدنـَْياَك َوآخي  َيْكفييَك اَّلله
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  -نيَياٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي    َوَعْن َأيبي بـُْرَدَة ْبني  - 17290 هي   :َصلهى اَّلله " »َمْن َصلهى َعَليه َصاَلًة ميْن تيْلَقاءي نـَْفسي
َا َعْشَر َصَلَواٍت، َوَحطه َعْنُه َعْشَر َسيّيَئاٍت، َورََفَع َلُه َعْشَر َدرََجاٍت« ".  ُ َعَلْيهي ُبي  َصلهى اَّلله

 ([ 1659]اْللباني: حسن صحيح )صحيح الترغيب:  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
هي  َا يفي قـَْلبي نـَْفسي ُّ، إياله أَنهُه قَاَل: " َما َصلهى َعَليه َعْبٌد ميْن أُمهيتي َصاديقًا ُبي  ". َوزَاَد: " وََكَتَب َلُه َعْشَر َحَسَناٍت ".  َوَرَواُه الطهرَبَايني

" »َمْن َصلهى َعَليه َصاَلًة َصلهْيُت َعَلْيهي    َعَلْيهي َوَسلهَم: َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17299
ُ َعَلْيهي ".   َعْشًرا« ". قـُْلُت: َرَواُه النهَسائييُّ، إياله أَنهُه قَاَل: " َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17300  " »َمْن ذُكيْرُت عيْنَدُه فـَْلُيَصلّي َعَليه« ".  َصلهى اَّلله

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن ُرَوْيفيعي ْبني ًَثبيٍت قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17304 " »َمْن َصلهى َعَلى حُمَمهٍد َوقَاَل: اللهُهمه أَْنزيْلُه  َصلهى اَّلله

 ." »  اْلَمْقَعَد اْلُمَقرهَب عيْنَدَك يـَْوَم اْلقيَياَمةي، َوَجَبْت َلُه َشَفاَعيتي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوَأَساِنيُدُهْم َحَسَنٌة.َرَواُه  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َكْعبي ْبني ُعْجَرَة: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17317 نَي اْرتـََقى َدرََجًة:  -َصلهى اَّلله ْنرَبي فـََقاَل حي َخَرَج يـَْوًما إيىَل اْلمي
ْنرَبي َوفـَرََغ قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللهي،  " آمينَي "، مثُه رَقيَي ُأْخَرى فـََقاَل: " آمينَي "، مثُه رَقيَي الثهاليَثَة فـََقاَل: " آمينَي "، فـََلمها نـََزَل َعني الْ  مي

ْعَنا  ْعُتُموُه؟! "، قَاُلوا: نـََعْم، قَاَل: " إينه َلَقْد َسَي ، قَاَل: " َوَسَي رْبييَل ميْنَك َكاَلًما اْليَـْوَم َما ُكنها َنْسَمُعُه قـَْبَل اْليَـْومي ُ َعَلْيهي  - جي َصلهى اَّلله
نَي اْرتـََقْيُت َدرََجًة، فـََقاَل: بـَُعَد َمْن َأْدَرَك أَبـََويْ  -َوَسلهَم  هي عيْنَد اْلكيرَبي َأْو َأَحَدمُهَا فـََلْم َيْدُخلي اجْلَنهَة "، قَاَل: "  َعَرَض َعَليه حي

ْدَرَك رََمَضاَن فـََلْم يـُْغَفْر َلُه،  قـُْلُت: آمينَي، َوقَاَل: بـَُعَد َمْن ذُكيْرَت عيْنَدُه فـََلْم ُيَصلّي َعَلْيَك، فـَُقْلُت: آمينَي، مثُه قَاَل: بـَُعَد َمْن أَ 
 « ". فـَُقْلُت: آمينيَ 

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17321 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي َا َكَسَب رَُجٌل َمااًل ميْن َحاَلٍل،   -َصلهى اَّلله قَاَل: " ُرمبه
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 َعَلى اْلُمْؤمينينَي  َورَُجٌل َيُكوُن َلُه َماٌل َيُكوُن فييهي الصهَدَقُة، فـََقاَل: اللهُهمه َصلّي َعَلى حُمَمهٍد َعْبديَك َوَرُسوليَك، َوَصلّي فََأْطَعَم نـَْفَسُه، 
، َواْلُمْسليمينَي َواْلُمْسليَماتي ; فَإينهُه َلُه زََكاٌة« ".   َواْلُمْؤميَناتي

 ([ 2239]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجامع:  ِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، وَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17322 َتهينَيه اَنٌس َعْن رَْفعي أَْبَصاريهيْم إيىَل السهَماءي   َصلهى اَّلله " »لَيَـنـْ

 يـَْعني خُتَْطُف أَْبَصارُُهْم.  -عيْنَد الدَُّعاءي َحَّته خُتَْطَف« " 
ِحيِح َغْيَر َأْحَمَد ْبِن َمْنُصوٍر، َوُهَو ِثَقٌة. #  ده قوي[ ]الداراني: إسنا َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

، َوَلْفظُُه: »َنَظَر َرُسوُل اَّللهي  - 17326 ُّ يفي اأْلَْوَسطي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَرَواُه الطهرَبَايني رُي إبييْصبَـَعْيهي فـََقاَل:    -َصلهى اَّلله إيىَل رَُجٍل ُيشي
ْد« ".   ْد َأحّي  " ْأحي

 َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َسْلَماَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17341   -َعزه َوَجله  -" »َما رََفَع قـَْوٌم َأُكفهُهْم إيىَل اَّللهي   َصلهى اَّلله

ًئا، إياله َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللهي َأْن َيَضَع يفي أَْيدييهيُم الهذيي َسأَُلوا« ". قـُْلُت: َلُه َحدييثٌ    يفي السَُّنني َغرْيُ َهَذا. َيْسأَُلونَُه َشيـْ
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اليدي ْبني اْلَولييدي: »أَنهُه َشَكا إيىَل َرُسولي اَّللهي  َوَعْن خَ  - 17342 يَق يفي َمْسَكنيهي، فـََقاَل: " اْرَفْع   -َصلهى اَّلله الضّي
 َيَدْيَك إيىَل السهَماءي، َوَسلي اَّللهَ السهَعَة« ". 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوَأَحُدُهَما َحَسٌن. #
[ حَيََْي قَاَل: رَأَْيُت َعْبَد اَّللهي ْبَن الزَُّبرْيي، َورََأى رَُجاًل رَافيًعا َيَدْيهي َيدْ  - 17345 تيهي،  ُعو قـَْبَل َأْن يـَْفرَُغ ميْن َصاَل َوَعْن حُمَمهدي ْبني ]َأيبي

َها قَاَل: »إينه َرُسوَل اَّللهي  نـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فـََلمها فـَرََغ مي  مَلْ َيُكْن يـَْرَفُع َيَدْيهي َحَّته يـَْفرَُغ ميْن َصاَلتيهي«.  -َصلهى اَّلله
ُد ْبُن َأِبي َيْحَيى اْْلَْسَلِميُّ  # ، َوَتْرَجَم َلُه َفَقاَل: ُمَحمَّ ِ ْبِن الزَُّبْيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  ]الداراني: إسناده حسن[   ، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َبْكَرَة: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17346 قَاَل: " َسُلوا اَّللهَ بيُبُطوني َأُكفّيُكْم، َواَل َتَسُلوُه   -َصلهى اَّلله
 بيظُُهوريَها« ".

، َوُهَو ِثَقٌة. # اِر ْبِن َخاِلٍد اْلَواِسِطيِ  ِحيِح َغْيَر َعمَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ه  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي  - 17355 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد: »َأنه النهِبي َكاَن يـَُقوُل: " اللهُهمه َأعينّي َعَلى ذيْكريَك،    -َصلهى اَّلله

 َوُشْكريَك، َوُحْسني عيَباَدتيَك« ". 
ِحيِح َغْيَر َعْمِرو ْبِن َعْبِد َّللاَِّ  # ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف والحديث صحيح[   اْْلَْوِديِ 

17359 -   ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن ُأيبَّي ْبني َكْعٍب قَاَل: قَاَل النهِبي رْبييُل  َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي   -" »َأاَل ُأَعلّيُمَك َما َعلهَمني جي َصلهى اَّلله
دّيي،  : اللهُهمه اْغفيْر يلي َخطَئيي َوَعْمديي، َوَهْزيلي َوجي ،  َوَسلهَم؟ " قـُْلُت: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: " ُقلي َتني َواَل حَتْريْمني بـَرََكَة َما َأْعطَيـْ

« ". َواَل تـَْفتي   نّي فييَما َأْحَرْمَتني
ِحيِح َغْيَر ِعْصَمَة َأِبي َحِكيَمَة، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

نَي اْنَصَرَف: " اللهُهمه  - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ   -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »َما َصلهْيُت َورَاَء نَبييّيُكْم  - 17365 ْعُتُه يـَُقوُل حي إياله َسَي
 اَل َيْصريُف َسيّيئَـَها إياله أَْنَت« ". اْغفيْر يلي َخطَئيي َوَعْمديي، اللهُهمه اْهدييني ليَصاليحي اأْلَْعَمالي َواأْلَْخاَلقي ; إينهُه اَل يـَْهديي ليَصاحلييَها وَ 

، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. #  ]الداراني: حديث حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي أَيُّوَب قَاَل: »َما َصلهْيُت َورَاَء نَبييّيُكْم  - 17366 نَي يـَْنَصريُف ميْن   -َصلهى اَّلله ْعُتُه يـَُقوُل حي إياله َسَي
، َواْجرُبْيني ليَصاليحي اأْلَْعَمالي َواأْلَ َصاَلتيهي يـَُقوُل: " اللههُ  ، َواْرزُْقني ْخاَلقي ; اَل يـَْهديي مه اْغفيْر يلي َخطَئيي َوُذنُويبي ُكلهَها، اللهُهمه أَْنعيْشني

 ليَصاحلييَها َواَل َيْصريُف َسيّيئَـَها إياله أَْنَت« ". 
، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. #  الداراني: إسناده حسن[ ]  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17373 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن َأيبي الده ًئا َأْفَضَل ميْن َأْن يـَْغفيَر هَلُمْ   َصلهى اَّلله  " »َما َسَأَل اْلعيَباُد َشيـْ
 َويـَُعافييَـُهْم« ". 

اِئِب، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر ُموَسى ْبِن السَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 17380 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة َزْوجي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -»َعْن َرُسولي اَّللهي  -َصلهى اَّلله أَنهُه َكاَن َيْدُعو   َصلهى اَّلله

ُر َفاَل َشْيَء بـَْعَدَك، َأعُ  َلَك، َوأَْنَت اْْلخي : " اللهُهمه أَْنَت اأْلَوهُل َفاَل َشْيَء قـَبـْ َُؤاَلءي اْلَكليَماتي يَـتـَُها  ُبي وُذ بيَك ميْن َشرّي ُكلّي َدابهٍة اَنصي
َنةي اْلَفْقري، َوَأُعوُذ بيَك ميَن اْلَمْأمثَي وَ بيَيديَك، َوَأُعوُذ بيَك مي  َنةي اْلغيََن، َوفيتـْ ، َوَعَذابي اْلَقرْبي، َوفيتـْ ، اللهُهمه نـَقّيني ميَن  َن اإْليمثْي َواْلَكَسلي اْلَمْغَرمي

، اللهُهمه اَبعيْد بـَْيني  ، َهَذا َما  اخْلَطَااَي َكَما نـَقهْيَت الثـهْوَب اأْلَبـَْيَض ميَن الدهَنسي َوَبنْيَ َخطَااَيَي َكَما اَبَعْدَت َبنْيَ اْلَمْشريقي َواْلَمْغريبي
، َوَخرْيَ  ، َوَخرْيَ احْلَيَ َسَأَل حُمَمهٌد رَبهُه، اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك َخرْيَ الدَُّعاءي، َوَخرْيَ اْلَمْسأََلةي، َوَخرْيَ النهَجاحي ، َوَخرْيَ الثـهَوابي اةي، َوَخرْيَ   اْلَعَملي

، َوَأْسأَُلكَ  ، َواْغفيْر َخطييَئيتي ، َوتـََقبهْل َصاَلِتي ، َواْرَفْع َدرََجيتي ، َوثـَبّيْتني َوثـَقّيْل َمَوازييني الدهرََجاتي اْلُعاَل ميَن اجْلَنهةي، آمينَي.   اْلَمَماتي
ْسأَُلَك َخرْيَ َما فُعيَل، َوَخرْيَ َما ُعميَل، َوَخرْيَ َما َبَطَن، َوَخرْيَ َما َظَهَر، َوالدهرََجاتي اْلُعاَل  اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك اجْلَنهَة، آمينَي. اللهُهمه إييّني أَ 

رَ  ، َوتـَغْ ميَن اجْلَنهةي، آمينَي. اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك َأْن تـَْرَفَع ذيْكريي، َوَتَضَع ويْزريي، َوُتْصليَح َأْمريي، َوُتَطهّي ي،   قـَْلِبي ، َوحَتَْفَظ فـَْرجي فيَر َذْنِبي
، َوَأْسأَُلَك الدهرََجاتي اْلُعاَل ميَن اجْلَنهةي، آمينَي. اللهُهمه جنَّيني مينَ  ، َوتـَْغفيَر َذْنِبي  النهاري« ".  َوتـُنَـوّيَر قـَْلِبي

ِحيِح َغْيَر مُ  #  ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َحمَِّد ْبِن ُزْنُبوٍر، َوَعاِصِم ْبِن ُعَبْيٍد، َوُهَما ِثَقَتاِن. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َل اَّللهي، خَتَاُف  َوَعْن َجابيٍر رَفـََعُه قَاَل: َكاَن يـَُقوُل: " »اَي ُمَقلّيَب اْلُقُلوبي ثـَبّيْت قـَْلِبي َعَلى ديينيَك "، قـُْلَنا: اَي َرُسو  - 17382

ْئَت؟ قَاَل: " إينه اْلُقُلوَب« "، َوَأَشاَر اأْلَْعَمُش إبييْصبَـَعنْيي.عَ  َا جي َنا َوَقْد آَمنها مبي  َليـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: حديث صحيح[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه   - 17384 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أَْنسي ْبني َماليٍك: َأنه النهِبي ه اإْليْساَلمي َوَأْهليهي، ثـَبّيْتني بيهي َحَّته   -َصلهى اَّلله يـَُقوُل: " »اَي َويلي
 أَْلَقاَك« ".

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة، َعْن َرُسولي اَّللهي  - 17385 : " اللهُهمه أَْنَت اأْلَوهُل   َصلهى اَّلله َُؤاَلءي اْلَكليَماتي »أَنهُه َكاَن َيْدُعو ُبي

يَـتـَُها بيَيدي  ُر اَل َشْيَء بـَْعَدَك، اللهُهمه َأُعوُذ بيَك ميْن ُكلّي َدابهٍة اَنصي َلَك، َوأَْنَت اْْلخي ،  َفاَل َشْيَء قـَبـْ َك، َوَأُعوُذ بيَك ميَن اإْليمثْي َواْلَكَسلي
َنةي اْلَفْقري، َوَأُعوُذ بيَك ميَن اْلَمأْ َومي  َنةي اْلغيََن َوميْن فيتـْ ، اللهُهمه َنقّي قـَْلِبي ميَن  ْن َعَذابي النهاري َوميْن َعَذابي اْلَقرْبي، َوميْن فيتـْ مثَي َواْلَمْغَرمي

، اللهُهمه بـَعّي  ، َهَذا َما َسَأَل اخْلَطَااَي َكَما نـَقهْيَت الثـهْوَب اأْلَبـَْيَض ميَن الدهَنسي ْد بـَْيني َوَبنْيَ َخطييَئيتي َكَما بـَعهْدَت َبنْيَ اْلَمْشريقي َواْلَمْغريبي
، َوَخرْيَ اْلعَ  ، َوخَ حُمَمهٌد رَبهُه، اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك َخرْيَ اْلَمْسأََلةي، َوَخرْيَ الدَُّعاءي، َوَخرْيَ النهَجاحي ، َوَخرْيَ الثـهَوابي رْيَ احْلََياةي، َوَخرْيَ  َملي

 ، قه إيميَايني ، َوَأحي ، َوثـَبّيْتني َوثـَقّيْل َمَوازييني ، َوَأْسأَُلَك الدهرََجاتي اْلُعاَل ميَن   اْلَمَماتي ، َواْغفيْر َخطييَئيتي ، َوتـََقبهْل َصاَلِتي َواْرَفْع َدرََجيتي
للهْيلي َوالنـهَهاري، َواْلَمْنزيَل الصهاليَح، آمينَي، اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك َخاَلًصا ميَن النهاري اجْلَنهةي، آمينَي، اللهُهمه َوجنَّيني ميَن النهاري    ، َوَمْغفيَرًة ابي
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ي، َويفي ُخُلقيي، َويفي  ًنا، اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك َأْن تـَُباريَك يلي يفي نـَْفسي ْلني اجْلَنهَة آمي ، َوَأْهليي، َويفي حَمَْياَي، َويفي ََسْعيي َخلي َساليًما، َوَأْدخي يَقيتي
، اللهُهمه َوثـَقّيْل  ، َوَأْهليي، َويفي حَمَْياَي َويفي مَمَاِتي ي، َويفي ُخُلقيي َويفي َخلييَقيتي ، َوَأْسأَُلَك الدهرََجاتي اْلُعاَل َويفي َبَصريي، َويفي ُروحي َحَسَناِتي

 ميَن اجْلَنهةي، آمينَي« ". 
]الداراني: إسناده   َياُق َلُه، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ِثَقاٌت.اُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َوَرَواُه ِفي اْْلَْوَسِط ِباْخِتَصاٍر ِبَأَساِنيَد َوَأَحِد ِإْسَناَدِي اْلَكِبيِر َوالسِ  َروَ  #

 قابل للتحسين[ 
ْرَداءي قَاَلْت: »َكاَن َفضَ  - 17386 ْلَقَضاءي َواْلَقَدري، َوبـَْرَد اْلَعْيشي َوَعْن أُمّي الده اَلُة ْبُن ُعبَـْيٍد يـَُقوُل: " اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك الرّيَضا ابي

نَ  رهٍة، َواَل فيتـْ ، َوَلذهَة النهَظري إيىَل َوْجهيَك، َوالشهْوَق إيىَل ليَقائيَك، يفي َغرْيي َضرهاَء ُمضي لهٍة "، بـَْعَد اْلَمْوتي َا َدَعَواٌت َكاَن  ٍة ُمضي َوزََعَم َأنه
َا َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم«.  -َيْدُعو ُبي  َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 17390 يّي قَاَل: َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُبْسري ْبني َأْرطَاَة اْلُقَرشي ْن عَ  -َصلهى اَّلله اقيبَـتَـَنا يَْدُعو: " »اللهُهمه َأْحسي

َرةي« ".  نـَْيا َوَعَذابي اْْلخي ْزيي الدُّ ْراَن ميْن خي  يفي اأْلُُموري ُكلّيَها، َوَأجي
 َساِنيِد الطََّبَراِنيِ  َثُقاْت.". َوِرَجاُل َأْحَمَد َوَأَحُد أَ َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ َوَزاَد: َوَقاَل: " »َمْن َكاَن َذِلَك ُدَعاَءُه َماَت َقْبَل َأْن ُيِصيَبُه اْلَبََلُء«   #

 ]الداراني: إسناده ضعيف َلرساله[ 
ه  - 17398 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو: َأنه النهِبي َكاَن يـَُقوُل: " »اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك عييَشًة نَقييهًة،    -َصلهى اَّلله

يَتًة  ٍح« ". َومي  َسوييهًة، َوَمَردًّا َغرْيَ خُمٍْز َواَل فَاضي
، َواْلَبزَّاُر، َواللَّْفُظ َلُه، َوِإْسَناُد الطََّبَراِنيِ  َجيِ ٌد. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 17411 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني الزَُّبرْيي َأنه النهِبي َكاَن يـَُقوُل: " »اللهُهمه اَبريْك يلي يفي دييني الهذيي ُهَو عيْصَمُة َأْمريي،    -َصلهى اَّلله
َها َمصيرييي، َويفي ُدنـَْياَي الهيتي فييَها َباَلغيي، َواْجَعْل َحَياِتي زياَيَدًة يفي ُكلّي خَ  َرِتي الهيتي إيلَيـْ  رْيٍ، َواْجَعلي اْلَمْوَت رَاَحًة يلي ميْن ُكلّي َويفي آخي

 َشرٍّ« " 
ٍد َجَزَرَة، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر َصاِلِح ْبِن ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ثـَْواَبَن: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17414 ، َوتـَْرَك  َكاَن يـَُقوُل: "   -َصلهى اَّلله »اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك الطهيّيَباتي
َنًة َأْن تـَْقبيَضني َغرْيَ مَ  ، َوإيْن َأَرْدَت بيعيَباديَك فيتـْ ، َوُحبه اْلَمَساكينيي، َوَأْن تـَُتوَب َعَليه  ْفُتوٍن« ". اْلُمْنَكَراتي

 ابل للتحسين، وللمتن شواهد يتقوى بها[ ]الداراني: إسناده ق  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  - 17416 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة: َأنه النهِبي َكاَن يـَُقوُل: " »اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك عيْلًما اَنفيًعا، َوَأُعوُذ بيَك ميْن    -َصلهى اَّلله

َفُع« ".  أن المتن يتقوى بشواهده[ ]الداراني: إسناده ضعيف، غير  عيْلٍم اَل يـَنـْ
َع َرُسوَل اَّللهي  - 17418 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر: أَنهُه َسَي يـَُقوُل: " »اللهُهمه إييّني َأْسأَُلَك عيْلًما اَنفيًعا، َوَعَماًل   -َصلهى اَّلله

 ُمتَـَقبهاًل« ". 
 ]الداراني: إسناده حسن[   ُوثِ ُقوا.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلهُ  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17420 َكاَن يـَُقوُل: " »اللهُهمه اْجَعْل َأْوَسَع ريْزقيَك َعَليه عيْنَد كيرَبي    -َصلهى اَّلله
، َواْنقيطَاعي ُعُمريي« ".  نّي  سي

 ([ 1163]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجامع:    ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17425 َنا بـَرََكتَـَها، َوزيينَـتَـَها،    -َصلهى اَّلله َكاَن َيْدُعو: " »اللهُهمه َضْع يفي َأْرضي
 َوَسَكنَـَها« ". 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17443 َتْدُعو بيهي َلْو  ليُمَعاٍذ: »َأاَل ُأَعلّيُمَك ُدَعاًء  -َصلهى اَّلله

، تـُْؤِتي  ُ َعْنَك؟ ُقْل اَي ُمَعاُذ: اللهُهمه َماليَك اْلُمْلكي ْثُل َجَبلي ُأُحٍد َديـًْنا أَلَدهى اَّلله اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء، َوتـَْنزيُع اْلُمْلَك مميهْن  َكاَن َعَلْيَك مي
َرةي تـُْعطييهيَما َمْن َتَشاُء،  َتَشاُء، َوتُعيزُّ َمْن َتَشاُء، َوُتذيلُّ َمْن َتَشاُء، بييَ  نـَْيا َواْْلخي ديَك اخْلَرْيُ، إينهَك َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدييٌر، َرمْحَُن الدُّ

َواَك«. َا َعْن َرمْحَةي َمْن سي ُهَما َمْن َتَشاُء، اْرمَحْني َرمْحًَة تـُْغنييني ُبي نـْ  َوََتَْنُع مي
ِغيِر،  #  ([ 1821]اْللباني: حسن )صحيح الترغيب:  َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي   - 17448 ْستيَخارََة: " اللهُهمه إييّني   -َصلهى اَّلله يـَُعلّيُمَنا االي
ريَُك بيعيْلميَك، َوَأْستَـْقدي  َواَك، فَإينهَك تـَعْ َأْسَتخي َُما بيَيديَك اَل مَيْليُكُهَما سي َلُم َواَل  ُرَك بيُقْدرَتيَك، َوَأْسأَُلَك ميْن َفْضليَك َوَرمْحَتيَك ; فَإينه

، اللهُهمه إيْن َكاَن َهَذا اأْلَْمُر الهذيي تُرييدُ  ُم اْلغُُيوبي َأْحَسُبُه   -ُه يلي َخرْيًا يلي يفي دييني َويفي ُدنـَْياَي َأْعَلُم، َوتـَْقديُر َواَل َأْقديُر، َوأَْنَت َعاله
ْلُه، َوإيْن َكاَن َغرْيُ َذليَك َخرْيًا فـََوفّيْقني ليْلَخرْيي    َحْيُث َكاَن«. -َأْحَسُبُه قَاَل  -قَاَل: َوَعاقيَبةي َأْمريي فـََوفّيْقُه َوَسهّي

 َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَأَساِنيَد، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، َوَأْكَثُر َأَساِنيِد اْلَبزَّاِر َحَسَنٌة. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17451 ، َكاَن يـَُقوُل: »اللهُهمه إييّني َأُعوُذ بيَك مي   -َصلهى اَّلله َن الصهَممي َواْلَبَكمي

، َوَأُعوُذ بيَك ميَن اْلَغمّي  «.  -َوَأُعوُذ بيَك ميَن اْلَمْأمثَي َواْلَمْغَرمي : اْلَغَرَق، َوَأُعوُذ بيَك ميَن اهْلَمّي  يـَْعني
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ه  - 17453 َع النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُقْطَبَة: أَنهُه »َسَي  يـَتَـَعوهُذ ميَن اأْلَْسَواءي، َواأْلَْهَواءي«.   -َصلهى اَّلله
ْنُه التـهَعوَُّذ ميَن اأْلَْهَواءي.  ْميذييُّ مي  قـُْلُت: َرَوى الرتّي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17457 بي   َصلهى اَّلله »إينه اَّللهَ َحَجَب التـهْوبََة َعْن ُكلّي َصاحي
 بيْدَعٍة«.

، َوُهَو ِثقَ  # ِحيِح َغْيَر َهاُروَن ْبِن ُموَسى اْلَفْرِويَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  ٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َها  َغفهٍل: »َأنه رَُجاًل َلقيَي اْمَرَأًة َكاَنْت بَغييًّا يفي اجْلَاهيلييهةي، َفَجَعَل ُياَلعيبـَُها َحَّته َبَسَط َيَدُه إي َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني مُ  - 17470 لَيـْ

ْرَك  -َعزه َوَجله  -فـََقاَلْت: َمْه، فَإينه اَّللهَ  جْلَاهيلييه  -َقْد َأْذَهَب الشّي ، فـََوىله الرهُجُل  قَاَل َعفهاُن َمرهًة: َذَهَب ابي ْساَلمي إْلي ةي، َوَجاَء ابي
ه  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأَصاَب َوْجَهُه احْلَائيُط َفَشجهُه، مثُه أََتى النهِبي ُ بيَك َخرْيًا، إيَذا َأرَاَد  -َصلهى اَّلله فََأْخرَبَُه فـََقاَل: " أَْنَت َعْبٌد َأرَاَد اَّلله

ُ بيَعْبٍد  َ بيهي يَـ اَّلله  ْوَم اْلقيَياَمةي َكأَنهُه َعرْيٌ«.َخرْيًا َعجهَل َلُه ُعُقوبََة َذْنبيهي، َوإيَذا َأرَاَد بيَعْبٍد َشرًّا َأْمَسَك َعَلْيهي بيَذْنبيهي َحَّته يـَُوايفي
َنَما ََنُْن َمَع َرُسولي ا  َرَواهُ  #  ُّ، إياله أَنهُه قَاَل: »بـَيـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َّللهي َأمْحَُد، َوالطهرَبَايني َوُهَو يـَُباييُع حَتَْت الشهَجَرةي، َوإييّني    -َصلهى اَّلله

يُل َوْجُهُه َدًما، فـََقاَل َلُه: اَي َرُسوَل اَّللهي، َهَلْكُت،  هي، إيْذ َجاَء رَُجٌل ُيسي يّني َوقَاَل: " َوَما َأْهَلَكَك؟ "، قَاَل: إي َلَرافيٌع َأْغَصاَنَا َعْن رَْأسي
ْمَرَأٌة فَأَتْـبَـْعتـَُها َبَصريي فََأَصاَب َوْجهيَي اجلْيَداُر، فََأَصاَبني َما تـَرَ   ى«. َخَرْجُت ميْن َمْنزييلي فَإيَذا َأاَن ابي

. ِحيِح، َوَكَذِلَك َأَحُد ِإْسَناَدِي الطََّبَراِنيِ   حديث صحيح[  ]الداراني: َواْلَباِقي ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
َها، َفَمره ِبييَداٍر َفَمَرسَ  - 17472 ٍر: »َأنه رَُجاًل َمرهْت بيهي اْمَرَأٌة فََأْحَدَق َبَصَرُه إيلَيـْ َوْجُهُه، فَأََتى َرُسوُل اَّللهي   َوَعْن َعمهاري ْبني اَيسي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - يُل َدًما، فـََقاَل: ايَ  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي  -َرُسوَل اَّللهي، إييّني فـََعْلُت َكَذا وََكَذا، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي    َوَوْجُهُه ُيسي َصلهى اَّلله
نـَْيا، َوإيَذا َأرَاَد بيهي َغرْيَ َذليَك َأْمهَ  َوَسلهَم: ُ بيَعْبٍد َخرْيًا َعجهَل ُعُقوبََة َذْنبيهي يفي الدُّ َا يـَْوَم  " إيَذا َأرَاَد اَّلله َل َعَلْيهي بيُذنُوبيهي َحَّته يـَُواىَف ُبي

 اْلقيَياَمةي، َكأَنهُه عيرٌي«.
، َوِإْسَناُدُه َجي ِ  #  ٌد. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 17478 »َمْن اَل يـَْرَحُم اَل يـُْرَحُم، َوَمْن اَل يـَْغفيُر اَل يـُْغَفُر َلُه، َوَمْن   َصلهى اَّلله
 مَلْ يـَُتْب مَلْ يـَُتْب َعَلْيهي«،  

ْنُه،  يحي َطَرٌف مي  قـُْلُت: يفي الصهحي
ِحيِح.َرَواُه ا # ، َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر: »َمْن َلْم َيُتْب َلْم ُيَتْب َعَلْيِه«. َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  لطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17479  »َمْن اَل يـَْرَحُم اَل يـُْرَحُم«. َصلهى اَّلله
 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوَأَحُدُهَما َحَسٌن، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر.  #

يه  -َوَعْن َسْلَماَن  - 17495 ّي   -يـَْعني اْلَفاريسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النهِبي َلُه َوَمْتنيهي، قَاَل: قَاَل   -َصلهى اَّلله ََنُْو َحدييٍث قـَبـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َرُسوُل اَّللهي  َْهليهي: إيَذا َأاَن ُمتُّ فََأْحريُقويني  َصلهى اَّلله ُ َمااًل َوَوَلًدا، فـََقاَل ألي َلُكْم رََغَسُه اَّلله ،  »إينه رَُجاًل مميهْن َكاَن قـَبـْ

ْرُت َفْحمً  بُُه َأَحًدا ميَن اْلَعاَلمي َحَّته إيَذا صي نَي، فـََفَعُلوا بيهي َذليَك، ا فَاْسَحُقويني َفَذُرويني ; فَإينه َريبّي إيْن َقديَر َعلييه يـَُعذّيْبني َعَذااًب اَل يـَُعذّي
 ُ فـََقاَل: َما مَحَْلَك َعَلى َما َصنَـْعَت؟ قَاَل:   -َوَجله َعزه  -بيهي، َفُجميَع فَإيَذا ُهَو قَائيٌم َبنْيَ َيَديي اَّللهي   -َعزه َوَجله   -فََأَمَر اَّلله

، فـَُغفيَر َلُه«.   َخْشيَـُتَك َأْي َربّي
ِريِ  ْبِن َيحْ  # ، َوالسَّ ِحيِح َغْيَر َزَكِريَّا ْبِن َناِفٍع اْْلُْرُسوِقيِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َيى، َوِكََلُهَما ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ِحيِح، َقاَل َمَثَلُه َوَلْم َيُسْق َورَ   ]الداراني: إسناده حسن[  َمْتَنُه.َواُه اْلَبزَّاُر، َفَأَحاَلُه َعَلى َحِديِث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  الَِّذي ِفي الصَّ
ّي   - 17496 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قَاَلْت قـَُرْيٌش ليلنهِبي ادُْع لََنا رَبهَك جَيَْعْل لََنا الصهَفا َذَهًبا ; فَإيْن   َصلهى اَّلله
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رْبييُل  ْئَت َأْصَبَح   فـََقاَل: -َعَلْيهي السهاَلُم  -َأْصَبَح َذَهًبا اتـهبَـْعَناَك، َفَدَعا رَبهُه، فََأَتُه جي إينه رَبهَك يـُْقريُئَك السهاَلَم، َويـَُقوُل َلَك: إيْن شي
ْئتَ  بُُه َأَحًدا ميَن اْلَعاَلمينَي، َوإيْن شي ُتُه َعَذااًب اَل ُأَعذّي بـْ ُهْم َعذه نـْ :   فـََتْحُت هَلُْم اَبَب التـهْوبَةي َوالرهمْحَةي، قَالَ هَلُُم الصهَفا َذَهًبا، َفَمْن َكَفَر مي

 " َبْل اَبُب التـهْوبَةي َوالرهمْحَةي«. 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

نينَي[ }َوا -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »قـََرْأاَنَها َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللهي  - 17497 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم ]سي لهذييَن اَل َيْدُعوَن َمَع  َصلهى اَّلله
حْلَقّي َواَل يـَْزنُوَن{ ]الفرقان:  ُ إياله ابي [، مثُه نـََزَلْت: }إياله َمْن َتَب َوآَمَن{ 68اَّللهي إيهَلًا آَخَر َواَل يـَْقتـُُلوَن النـهْفَس الهيتي َحرهَم اَّلله

َا، َوبـي: }إيانه فـََتْحَنا َلَك   - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -[، َفَما رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهي 70]الفرقان:  ْنُه ُبي َفريَح فـََرًحا َقطُّ َأَشده فـََرًحا مي
 [«. 1فـَْتًحا ُمبييًنا{ ]الفتح:  

 ([ 972]اْللباني: إسناده ضعيف )تخريج كتاب السنة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َعْن َأيبي ُموَسى قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17498 ُ َأفْـَرُح بيتَـْوبَةي َعْبديهي الهذيي َقْد أَ  َصلهى اَّلله ْسَرَف َعَلى  »َّلَله

َلَتُه َفَسَعى يفي بيغَ  هي ميْن رَُجٍل َسافـََر يفي َأْرٍض َفاَلٍة َمْعطََبٍة َمْهَلَكٍة، فـََلمها تـََوسهَط َأَضله رَاحي َااًل َحَّته َأْعَيا، نـَْفسي َأْو   -ائيَها ميَييًنا َوِشي
َها  نـْ ُ  -أَييَس مي َأفْـَرُح بيتَـْوبَةي َعْبديهي   -َعزه َوَجله  -َوَظنه أَنهُه َقْد َهَلَك، َنَظَر فـََوَجَدَها يفي َمَكاٍن مَلْ َيُكْن يـَْرُجو َأْن جيَيَدَها، فَاَّلله

نَي َوَجَدَها«.  َلتيهي حي  اْلُمْسريفي ميْن َذليَك الرهُجلي بيَراحي
ِحيِح. َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلهُ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  ِرَجاُل الصَّ

ُ  -رَفـََعُه   -َوَعْن َسْلَماَن  - 17502 رْبًا تـََقرهْبُت إيلَْيهي ذيرَاًعا، َوإيَذا  -َعزه َوَجله  -قَاَل: »يـَُقوُل اَّلله : إيَذا تـََقرهَب إييَله َعْبديي شي
ُتُه َهْرَوَلًة«.تـََقرهَب إييَله ذيرَاًعا تـََقرهْبُت إيلَْيهي ابَ  ي أَتـَيـْ  ًعا، َوإيَذا َأَتيني مَيْشي

ِريِ  ْبِن َيحْ  # ، َوالسَّ ِحيِح َغْيَر َزَكِريَّا ْبِن َناِفٍع اْْلُْرُسوِقيِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: إسناده  َيى، َوِكََلُهَما ِثَقٌة. َوَرَواُه اْلَبزَّاُر.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
 الحديث صحيح بشواهده[ ضعيف، و 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر: »َأنه رَُجاًل َجاَء إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 17530 فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأَحُداَن    -َصلهى اَّلله

ْنُه َويـَُتوُب، قَاَل: " يـُْغَفُر َلُه َويـَُتاُب َعَلْيهي ". قَاَل: فـَيَـُعوُد فـَُيْذنيُب، قَاَل: "  يُْذنيُب، قَاَل: " يُْكَتُب َعَلْيهي ". قَاَل: مثُه  َيْستَـْغفيُر مي
ْنُه َويـَُتوُب، قَاَل: " يـُْغَفُر َلُه َويـَُتاُب َعَلْيهي، َواَل مَيَلُّ ا ُ َحَّته َتََ فـَُيْكَتُب َعَلْيهي ". قَاَل: مثُه َيْستَـْغفيُر مي  لُّوا«. َّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ّي  - 17533 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس، َعني النهِبي َنَة بـَْعَد  قَاَل: »َما ميْن َعْبٍد ُمْؤميٍن إياله َوَلُه َذْنٌب يـَْعَتادُ  -َصلهى اَّلله ُه اْلَفيـْ

َنةي، َأْو َذْنٌب ُهَو ُمقييٌم َعَلْيهي اَل يـَُفاريقُُه َحَّته يـَُفاريَق، َوإينه اْلُمْؤميَن ُخليَق ُمَفتـهًنا، تـَوه   ااًب، َنسهاًء، إيَذا ذُكّيَر ذََكَر«. اْلَفيـْ
َياُق.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط ِباْخِتَصاٍر،  #  ]الداراني: إسناده صحيح على شرط مسلم[  َوَأَحُد َأَساِنيِد اْلَكِبيِر ِرَجاُلُه ِثَقاٌت، َوَلُه السِ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َذرٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17537 ْن  : »َمْن َأْحَسَن فييَما بَقيَي ُغفيَر َلُه َما َمَضى، َومَ -َصلهى اَّلله
َا بَقيَي«. َا َمَضى َومبي َذ مبي  َأَساَء فييَما بَقيَي ُأخي

 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات غير أنه منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ه  - 17538 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َأيبي َطوييٍل َشْطٍب اْلَمْمُدودي، »أَنهُه أََتى النهِبي فـََقاَل: َأرَأَْيَت َمْن َعميَل الذُّنُوَب   -َصلهى اَّلله

ًئا، َوُهَو يفي َذليَك مَلْ َيرْتُْك َحاجهًة َواَل َداجهًة إياله أَ  َها َشيـْ نـْ َتَها، فـََهْل ليَذليَك ميْن تـَْوبٍَة؟ قَاَل: " فـََهْل َأْسَلْمَت؟ ".  ُكلهَها فـََلْم َيرْتُْك مي
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، وَ  ُ، َوأَنهَك َرُسوُل اَّللهي، قَاَل: " تـَْفَعُل اخْلَرْيَاتي ُ َلَك َخرْيَاقَاَل: فََأمها َأاَن فََأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله ، فـََيْجَعُلُهنه اَّلله ٍت  َترْتُُك السهيّيَئاتي
ُ َحَّته تـَوَ  ُ َأْكرَبُ، َفَما زَاَل يَُكربّي ؟! قَاَل: " نـََعْم ". قَاَل: اَّلله  اَرى«.ُكلهُهنه ". قَاَل: َوَغَدرَاِتي َوَفَجَراِتي

َبَرا # ، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: »َتْعَمُل اْلَخْيَراِت، َوَتْسُبُر السَّ ِد ْبِن َهاُروَن َأِبي  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ِت«. َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
 ([ 3164]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب:  َنِشيٍط، َوُهَو ِثَقٌة.

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 17547 ِبييَياريُكْم؟ ". قَاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي،  : »َأاَل أُنـَبّيُئُكْم -َصلهى اَّلله
َيارُُكْم َأْطَوُلُكْم َأْعَمارًا، إيَذا َسدهُدوا«.   قَاَل: " خي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ّي  - 17561 ُ َعَلْيهي وَ  -َوَعْن أََنٍس، َعني النهِبي ُ   -َسلهَم  َصلهى اَّلله َأْربَعينَي َسَنًة يفي   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -قَاَل: »َمْن َعمهَرُه اَّلله

ُ َعْنُه أَنـَْواًعا ميَن اْلَباَلاَي: اجْلَُذاَم، َواْلرَبََص، قَاَل َعْبُد اْلَمليكي يفي َحدييثيهي  ْساَلمي َصَرَف اَّلله ُ َعْنُه أَنـَْواًعا ميَن اْلَباَلءي  اإْلي : َكفه اَّلله
، َوَمْن عَ  ُ َعَلْيهي احلْيَساَب«.َواجْلَُذاَم، َواْلرَبََص َوَحْنَق الشهْيطَاني ْساَلمي َلنيهَ اَّلله نَي َسَنًة يفي اإْلي ُ ََخْسي  مهَرُه اَّلله

تّينَي َسَنًة يفي اإْلي  - 17562 ُ سي ُ َعَلْيهي احلْيَساَب يـَْوَم اْلقيَياَمةي، َوَمْن َعمهَرُه اَّلله اَنبَ َويفي ريَوايٍَة: »َهوهَن اَّلله ُ اإْلي َا  ْساَلمي َرزََقُه اَّلله َة إيلَْيهي مبي
 ُ اَنبَةي إيلَْيهي " َوَمْن َعمهَرُه اَّلله ُ تـََعاىَل ُحْسَن اإْلي ُ، َوقَاَل أَبُو َضْمَرَة: " َرزََقُه اَّلله ْساَلمي َأَحبهُه َأْهُل السهَماءي  حيُيبُّ اَّلله َسْبعينَي َسَنًة يفي اإْلي

ُ َثَا ، َوَمْن َعمهَرُه اَّلله ُ َسيّيَئاتيهي، وََكَتَب َحَسَناتيهي«. َوَأْهُل اأْلَْرضي ْساَلمي حَمَا اَّلله  نينَي َسَنًة يفي اإْلي
ُ تيْسعينَي َسنَ  ُ َحَسَناتيهي، َومَلْ َيْكُتْب َسيّيَئاتيهي، َوَمْن َعمهَرُه اَّلله ُ َلُه ُذنُوبَهُ قَاَل أََنٌس يفي َحدييثيهي: »َكَتَب اَّلله ْساَلمي َغَفَر اَّلله ، وََكاَن ًة يفي اإْلي
َْهلي بـَْيتيهي يـَْوَم اْلقيَياَمةي«. قَاَل أََنُس ْبُن عيَياٍض: »َوُشفّيَع يفي أَ  هي، َوَشفييًعا ألي رَي اَّللهي يفي َأْرضي  ْهلي بـَْيتيهي يـَْوَم اْلقيَياَمةي«. َأسي

 َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َسْهلي ْبني َسْعٍد: َأنه َرُسوَل اَّللهي َوَعْن  - 17565 ُ   -َصلهى اَّلله تّينَي َسَنًة فـََقْد َأْعَذَر اَّلله قَاَل: »إيَذا بـََلَغ اْلَعْبُد سي

 إيلَْيهي يفي اْلُعْمري َوأَبـَْلَغ إيلَْيهي يفي اْلُعْمري«.
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي أَُماَمَة، َعْن َرُسولي اَّللهي  - 17576 ته َساَعاٍت   -َصلهى اَّلله َمالي َلرَيَْفُع اْلَقَلَم سي َب الشّي قَاَل: »إينه َصاحي
َدةً َعني اْلَعْبدي ا َها أَْلَقاَها، َوإياله ُكتيَبْت َواحي نـْ يءي ; فَإيْن َنديَم َواْستَـْغَفَر اَّللهَ مي ، َأوي اْلُمسي    «.ْلُمْسليمي اْلُمْخطيئي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ُوثِ ُقوا. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني الزَُّبرْيي: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17579 يَفُتُه ; فـَْلُيْكثيْر فييَها ميَن   -َصلهى اَّلله قَاَل: »َمْن َأَحبه َأْن َتُسرهُه َصحي

 ْستيْغَفاري«. االي 
 ]الداراني: في إسناده منكر الحديث[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ّي  - 17589 ، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن ُعْثَماَن ْبني َأيبي اْلَعاصي الثـهَقفييّي أَبـَْواُب السهَماءي نيْصَف  قَاَل: »تـُْفَتُح   -َصلهى اَّلله
َناديي ُمَناٍد: َهْل ميْن َداٍع فـَُيْسَتَجاُب َلُه؟ َهْل ميْن َسائيٍل فـَيـُْعَطى؟ َهْل ميْن َمْكُروٍب فـَيـَُفره  ، فـَيـُ َقى ُمْسليٌم  اللهْيلي ُج َعْنُه؟ َفاَل يـَبـْ

ُ لَُه، إياله زَانيَيٌة تَ  َها َأْو َعشهاٌر«. َيْدُعو بيَدْعَوٍة إياله اْسَتَجاَب اَّلله  ْسَعى بيَفْرجي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   - 17598 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُعَباَدَة ْبني الصهاميتي قَاَل: َسَي يـَُقوُل: »َمني اْستَـْغَفَر ليْلُمْؤمينينَي   -َصلهى اَّلله
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َنٍة َحَسَنًة«. َواْلُمؤْ  ُ َلُه بيُكلّي ُمْؤميٍن َوُمْؤمي  ميَناتي َكَتَب اَّلله
ٌد. # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْعَنا نَبييـهَنا   - 17601 َْهلي اْلَكَبائيري َحَّته َسَي ْستيْغَفاري ألي ُك َعني االي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »ُكنها ّنُْسي يـَُقوُل:  -َصلهى اَّلله
َْهلي اْلَكَبائيري يـَْوَم اْلقيَياَمةي«.  َل: " َأخهْرُت َشَفاَعيتي إينه اَّللهَ اَل يـَْغفيُر َأْن ُيْشَرَك بيهي َويـَْغفيُر َما ُدوَن َذليَك ليَمْن َيَشاُء. َوقَا  ألي

ٌد. #  ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َجيِ 
َع َرُسولَ  - 17606 ْنرَبي حُيَدّيُث: أَنهُه َسَي َع ُمَعاوييََة ْبَن َأيبي ُسْفَياَن َعَلى اْلمي : أَنهُه َسَي ُ َعَلْيهي  - اَّللهي َوَعْن َأيبي َعْبدي َربٍّ   َصلهى اَّلله

هي فـََلقيَي رَُجاًل فـََقاَل: إينه اْْل  -َوُسلهَم  َخَر قـََتَل تيْسًعا َوتيْسعينَي نـَْفًسا ُكلُُّهْم ظُْلًما فـََهْل يلي ميْن  يـَُقوُل: »إينه رَُجاًل َأْسَرَف َعَلى نـَْفسي
اَئَة نـَْفٍس ُكلهَها ظُْلًما فـََهْل جتَيُد  يلي ميْن تـَْوبٍَة؟ فـََقاَل: إيْن َحدهثـُْتَك َعَلى تـَْوبٍَة؟ قَاَل: اَل. فـََقتَـَلُه. َوأََتى آَخَر فـََقاَل: إينه اْْلَخَر قـََتَل مي

جهَه إيلَْيهيْم، َفَماَت َعَلى َذليَك،  اَّللهَ اَل يـَُتوُب َعَلى َمْن َتَب َكَذبـُْتَك، َهُهَنا قـَْوٌم يـَتَـَعبهُدوَن فَاْئتيهيْم تـََعبهدي اَّللهَ َمَعُهْم. فـَتَـوَ  َأنه 
ُ إيلَْيهيمْ  ، فـَبَـَعَث اَّلله ُهْم،  فَاْجَتَمَعْت َماَلئيَكُة الرهمْحَةي َوَماَلئيَكُة اْلَعَذابي نـْ  َمَلًكا فـََقاَل: قييُسوا َما َبنْيَ اْلَمَكاَننْيي فَأَيُـُّهْم َأقْـَرُب فـَُهَو مي

ّْنَُلٍة فـَُغفيَر َلُه«.   فـََوَجُدوُه َأقْـَرَب إيىَل َدْيري التـهوهابينَي ِبُي
ِحيِح َغيْ  # ، َوُهَو ِثَقٌة. َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه َكَذِلَك.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: إسناده   َر َأِبي َعْبِد َربٍ 

 صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17613 َأْحَسُبُه  -: »َلْو تـَْعَلُموَن َقْدَر َرمْحَةي اَّللهي اَلتهَكْلُتْم -َصلهى اَّلله

َها«.  -قَاَل:   َعَليـْ
 ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوسَ  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17621 اَئَة َرمْحٍَة،   -َجله َوَعزه   -: »إينه اَّللهَ -لهَم َصلهى اَّلله َخَلَق مي
، َوتيْسَعًة َوتيْسعينَي إيىَل يـَْومي اْلقيَياَمةي«. َها َقَسَمَها َبنْيَ اخْلَاَلئيقي نـْ  َرمْحٌَة مي

، َواْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 17640 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني اْبني َعبهاٍس، َعني النهِبي ََسَناتي اْلَعْبدي  -َعزه َوَجله   -: »قَاَل الرهبُّ -َصلهى اَّلله : يـُْؤَتى حبي

ُ اجْلَنهَة ". قَاَل: قـُلْ  َوَسيّيَئاتيهي يـَْومَ  َدٌة َأْدَخَلُه اَّلله ُت: فَإيْن مَلْ يـَْبَق َحَسَنٌة؟  اْلقيَياَمةي، فـَيـَُقيهُض بـَْعُضَها بيبَـْعٍض، فَإيْن بَقيَيْت َحَسَنٌة َواحي
ُهْم َأْحَسَن َما َعميُلوا َونـََتَجاَوُز َعْن َسيّيئَ  اُتييْم يفي َأْصَحابي اجْلَنهةي ". قَاَل: قـُْلُت: َأرَأَْيَت قـَْوَلُه: َفاَل  قَاَل: " ُأولَئيَك الهذييَن نـَتَـَقبهُل َعنـْ

ره َأَسرهُه اَّللهُ   «.  َلُه يـَْوَم اْلقيَياَمةي َفرَيَى قـُرهَة َأْعنُيٍ تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخفيَي هَلُْم ميْن قـُرهةي َأْعنُيٍ؟. قَاَل " ُهَو اْلَعْبُد، يـَْعَمُل اْلَعَمَل السّي
ٌد. # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ّي  - 17642 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد، َعني النهِبي : »َأنه َبني إيْسَرائييَل اْسَتْخَلُفوا َخلييَفًة َعَلْيهيْم بـَْعَد  -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُموَسى  َلٍة فـَْوَق بـَْيتي اْلَمْقديسي يفي اْلَقَمري، َفذََكَر أُُمورًا َكاَن َصنَـَعَها، َفَخَرَج   -َصلهى اَّلله فـََقاَم ُيَصلّيي َذاَت لَيـْ

دي َوَقْد َذَهَب ". قَاَل: " فَاْنطََلَق َحَّته أََتى قـَْوًما َعَلى َشطّي فـََتَدىله بيَسَبٍب فَأَ  اْلَبْحري، فـََوَجَدُهْم   ْصَبَح السهَبُب ُمَعلهًقا يفي اْلَمْسجي
ي؟ ". قَاَل: " فََأْخرَبُوُه، فـََلَبهَ َمَعُهْم، َفَكاَن َيَُْكُل ميْن   -َأْو َيْصنَـُعوَن لَبيًنا  -َيْضريبُوَن لَبيًنا،  َفَسَأهَلُْم: َكْيَف ََتُْخُذوَن َعَلى َهَذا اللهَبي

نُي الصهاَلةي قَاَم ُيَصلّيي، فـََرَفَع َذليَك اْلُعمهاُل إيىَل ديْهَقانييْم: َأنه فييَنا رَ   يـَْفَعُل َكَذا وََكَذا، فََأْرَسَل إيلَْيهي فََأََب  ُجاًل َعَملي َيديهي، فَإيَذا َكاَن حي
، فَاتـهبَـَعُه َفَسبَـَقهُ  رُي َعَلى َدابهتيهي، فـََلمها رَآُه فـَره فـََقاَل: انـَْتظيْريني ُأَكلّيْمَك، فـََقاَم َحَّته َكلهَمُه،   َأْن َيَْتيَيُه َثاَلَث َمرهاٍت، مثُه إينهُه َجاَء َيسي

ٌق فََأْخرَبَُه خَ  بيَك ". قَاَل: " فَاتـهبَـَعُه فـََعْبَدا اَّللهَ َحَّته  رَبَُه، فـََلمها َأْخرَبَُه أَنهُه َكاَن َمليًكا، َوأَنهُه فـَره ميْن رَْهَبةي رَبّيهي، قَاَل: إييّني أَلَظُنُّني اَلحي
َلةي ميْصَر ". قَاَل َعْبُد اَّللهي: َلْو َأيّني ُكْنُت مثَه  َفةي َرُسولي اَّللهي  َماَت بيُرَميـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -اَلْهَتَدْيُت إيىَل َقرْبَْيهيَما بيصي الهذيي   -َصلهى اَّلله

 َوَصَف لََنا«.
 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ّي َعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد السهاعيدي  - 17644 رْبييُل إيىَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يّي قَاَل: »َجاَء جي فـََقاَل: اَي حُمَمهُد، عيْش َما   -َصلهى اَّلله
ْئَت فَإينهَك ُمَفاريقُُه، َواْعلَ  ْئَت فَإينهَك جَمْزييٌّ بيهي، َوَأْحبيْب َمْن شي ْئَت فَإينهَك َميّيٌت، َواْعَمْل َما شي ،  ْم َأنه شي للهْيلي َشَرَف اْلُمْؤميني َصاَلتُُه ابي

.»  َوعيزهُه اْستيْغَناُؤُه َعني النهاسي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُسولي اَّللهي َوَعْن َشدهادي ْبني َأْوٍس قَاَل: »ُكنها نـَُعدُّ الرّياَيَء َعَلى َعْهدي رَ  - 17655 ْرَك اأْلَْكرَبَ«.   -َصلهى اَّلله الشّي
 اْبُن َماَجْه َغرْيُ َهَذا.  َرَواهُ قـُْلُت: َلُه َحدييٌث يفي الرّياَيءي 

ْرُك اْْلَْصَغُر. َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل ال # اٍد، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: الشِ  ِحيِح َغْيَر َيْعَلى ْبِن َشدَّ ]الداراني: إسناده   صَّ
 حسن[ 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -  َوَعْن رَافيعي ْبني َخدييٍج: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17657 ْرُك   -َصلهى اَّلله قَاَل: »إينه َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الشّي
ْرُك اأْلَْصَغُر؟ قَاَل: " الرّياَيُء. يـَُقاُل ليَمْن يـَْفَعُل َذليكَ  ْعَما اأْلَْصَغُر ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َوَما الشّي هلييْم: اْذَهُبوا  إيَذا َجاَء النهاُس ِبَي

ُتْم تـَُراُؤوَن فَاْطلُُبوا َذليَك عيْنَدُهْم«.   إيىَل الهذييَن ُكنـْ
ِ ْبِن َشِبيِب ْبِن َخاِلٍد، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر َعْبِد َّللاَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده واه[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 اَّللهي ْبني  ني ُمرهَة قَاَل: َحدهَثني َشْيٌخ يَُكَنه َأاَب يَزييَد، قَاَل: »ُكْنُت َجاليًسا َمَع َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو، َوَعْبدي َوَعْن َعْمريو بْ  - 17660
 ، ْعُت ُعَمَر، فـََقاَل َعْبُد اَّللهي ْبُن ُعَمَر: إينه الشهْيطَاَن جَيْريي ميني اْبني آَدَم جَمَْرى الدهمي َوالرُّوحي فـََبَكى َعْبُد اَّللهي ْبُن َعْمٍرو َوقَاَل: َسَي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي  ُ بيهي َساميَع َخْلقيهي، َوَصغهَرُه، َوَحقهَرُه«.  -َصلهى اَّلله  يـَُقوُل: " َمْن ََسهَع النهاَس بيَعَمليهي، ََسهَع اَّلله
ُ ِبِه َساِمَع َخْلِقِه َيْوَم اْلِقَياَمِة«.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكبِ  #  يِر َواللَّْفُظ َلُه، َواْْلَْوَسُط ِبَنْحِوِه َوَقاَل: »َسمََّع َّللاَّ

ِ ْبِن ُعَمَر. َوَسمَّى الطَّ  ْحَمِن، َفِبَهَذا  َبَراِنيُّ اَرَواُه َأْحَمُد ِباْخِتَصاِر َقْوِل اْبِن ُعَمَر، َوَقاَل ِفيِه: َفَذَرَفْت َعْيَنا َعْبِد َّللاَّ ُجَل، َوُهَو َخْيَثَمُة ْبُن َعْبِد الرَّ لرَّ
ِحيِح.  ]الداراني: إسناده صحيح[  اَِلْعِتَباِر ِرَجاُل َأْحَمَد، َوَأَحُد َأَساِنيِد الطََّبَراِنيِ  ِفي اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ

ه  - 17662 ْعُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْوفي ْبني َماليٍك اأْلَْشَجعييّي قَاَل: َسَي يـَُقوُل: »َمْن قَاَم َمَقاَم رياَيٍء رَاَءى   -َصلهى اَّلله
ُ بيهي«.  ُ بيهي، َوَمْن قَاَم َمَقاَم َُسَْعٍة ََسهَع اَّلله  اَّلله

، َوِإْسَنادُ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  ُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل، َعْن َرُسولي اَّللهي  - 17663 نـَْيا َمَقاَم َُسَْعٍة   -َصلهى اَّلله قَاَل: »َما ميْن َعْبٍد يـَُقوُم يفي الدُّ
ُ بيهي َعَلى ُرُؤوسي اخْلَاَلئي   قي يـَْوَم اْلقيَياَمةي«. َورياَيٍء إياله ََسهَع اَّلله

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر، َعْن َرُسولي اَّللهي  - 17682 ُكْم َواْلكيرَبَ ; فَإينه اْلكيرَبَ  -َصلهى اَّلله َيُكوُن يفي  قَاَل: »إيايه

، َوإينه َعَلْيهي اْلَعَباَءَة«.   الرهُجلي
 ]الداراني: إسناده ضعيف[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسولي اَّللهي  - 17693 ، اَي َبني َعْبدي َمَناٍف، َأاَن النهذييُر،  »قَاَل: اَي َبني ُقصَ  -َصلهى اَّلله يٍّ
 َواْلَمْوُت اْلُمغيرُي، َوالسهاَعُة اْلَمْوعيُد«.

ِحيِح َغْيَر ِضَماِم ْبِن ِإْسَماِعيَل، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
17705 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني أُمّي َمْكُتوٍم قَاَل: »َخَرَج النهِبي َْهلي  -َصلهى اَّلله النهاري،   َذاَت َغَداٍة فـََقاَل: " ُسعّيَرتي النهاُر ألي

ْكُتْم َقليي ، َلْو تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضحي ُتْم َكثيريًا«.َوَجاَءتي اْلفينَتُ َكقيَطعي اللهْيلي اْلُمْظليمي  اًل، َولََبَكيـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 17709 ْثَل النهاري اَنَم  : »َما رَأَْيُت ميْثَل -َصلهى اَّلله اجْلَنهةي، اَنَم طَاليبـَُها. َواَل مي
 َهاريُُبَا«.

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َكْعبي ْبني ُعْجَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17711 : »اَي َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، إيَذا َكاَن َعَلْيَك  -َصلهى اَّلله

، وَ  ، َوَمْن َدَخَل أَُمَراُء َمْن َدَخَل َعَلْيهيْم َفَصدهقـَُهْم بيَكذيُبييْم، َوَأَعاَنُْم َعَلى ظُْلميهيْم ; فـََلْيَس مينّي ْنُه، َواَل يَريُد َعَلى احْلَْوضي اَل َأاَن مي
ْنُه. اَي َكْعُب بْ  ، َوَأاَن مي ُهْم َعَلى ظُْلميهيْم، فـَُهَو مينّي قْـُهْم بيَكذيُبييْم، َومَلْ يُعينـْ َن ُعْجَرَة، إينهُه اَل َيْدُخُل اجْلَنهَة حَلٌْم َواَل َدٌم َعَلْيهيْم فـََلْم ُيَصدّي

: فـَغَاٍد يفي فيَكاكي رَ نـَبَـ  قـََبتيهي َفُمْعتيُقَها، َوَغاٍد َفَمْوبيُقَها.  َتا ميْن ُسْحٍت ; فَالنهاُر َأْوىَل بيهي. اَي َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، النهاُس َغادياَيني َورَائيَحاني
 اجْلَلييُد َعَلى الصهَفا«.  اَي َكْعُب، الصهاَلُة بـُْرَهاٌن، َوالصهَدَقُة ُتْذهيُب اخْلَطييَئَة َكَما َيْذَهبُ 

ْختيَصاٍر. َرَواُه قـُْلُت:  ْميذييُّ ابي  الرتّي
 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنٍس: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17712 َكاَن يَعيُظ َأْصَحابَُه، فَإيَذا َثاَلثَُة نـََفٍر مَيُرُّوَن َفَجاَء َأَحُدُهْم    -َصلهى اَّلله
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَجَلَس إيىَل النهِبي   -َوَمَضى الثهايني َقليياًل مثُه َجَلَس، َوَمَضى الثهاليُث َعَلى َوْجهيهي. فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله

ُ عَ - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  َنا، فَإينهُه َتَب فـََتاَب اَّلله َُؤاَلءي الثهاَلثَةي؟ َأمها الهذيي َجاَء َفَجَلَس إيلَيـْ َلْيهي، َوَأمها الهذيي  : " َأاَل أُنـَبّيُئُكْم ُبي
ْنُه، وَ  ُ مي ُ َعْنُه«. َمَضى َقليياًل مثُه َجَلَس، فَإينهُه اْسَتْحَيا فَاْسَتْحَيا اَّلله  َأمها الهذيي َمَضى َعَلى َوْجهيهي، فَإينهُه اْستَـْغََن فَاْستَـْغََن اَّلله

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17714 : »افْـَعُلوا اخْلَرْيَ َدْهرَُكْم، َوتـََعرهُضوا لينَـَفَحاتي  -َصلهى اَّلله

َا َمْن َيَشاُء ميْن عيَباديهي، َوَسُلوا اَّللهَ َأنْ  يُب ُبي َتيهي، ُيصي َن َرْوَعاتيُكْم«. َرمْحَةي اَّللهي، فَإينه َّلليهي نـََفَحاٍت َمْن َرمحي  َيْسرُتَ َعْورَاتيُكْم، َوَأْن يـَُؤمّي
ِحيِح َغْيَر ِعيَسى ْبِن ُموَسى ْبِن ِإَياِس ْبِن اْلُبَكْيِر، َوُهَو ثِ َرَواُه ا # ، َوِإْسَناُدُه ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ ]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجامع: َقٌة. لطََّبَراِنيُّ
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مُتْ ميْن َأْعَماليُكْم، فَإيْن َيُك َخرْيًا فـََواًها َواًها، َوإيْن َيُك َشرًّا  َعْن َأيبي الدهْرَداءي قَاَل: »َما أَْنَكْرمُتْ ميْن زََمانيُكْم فَبيَما َغريهْ  - 17715
ْعُت ميْن نَبييّيُكْم  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -فَآًها آًها«. َهَكَذا َسَي  .-َصلهى اَّلله

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
، َعْن أَبييهي ي  - 17720 ه يف ر َوَعْن َأيبي اأْلَْحَوصي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوايٍَة عيْنَدُه أَْيًضا: َأنه النهِبي قَاَل َلُه: »اَي َعْوُف ْبُن   -َصلهى اَّلله

يُطييُعَك َواَل يـَتهبيُع َأْمَرَك؟ ". قَاَل: َبْل. ُغاَلميَي   َماليٍك، ُغاَلُمَك الهذيي يُطييُعَك َويـَتهبيُع َأْمَرَك، َأَحبُّ إيلَْيَك َأْم ُغاَلُمَك الهذيي اَل 
 الهذيي يُطييُعني َويـَتهبيُع َأْمريي، قَاَل: َفَكَذاُكْم أَنـُْتْم عيْنَد رَبّيُكْم«. 

َواَيِة اْْلُوَلى ِثَقاٌت. #  ضعيفان[  ]الداراني: إسناده فيه  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل الرِ 
ه  - 17745 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة: َأنه النهِبي ُهْم فَاريُس   -َصلهى اَّلله َيْت أُمهيتي اْلُمطَْيطَاَء، َوَخَدَمتـْ قَاَل: »إيَذا َمشي

 َوالرُّوُم، َتَسلهَط بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض«.
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ْعُت  َوَعني اْبني َمْسُعوٍد: »أَنهُه َكاَن يـُْعطيي النهاَس َعطَاَءُهْم، َفَجاَءُه رَُجٌل فََأْعطَاُه أَْلَف ديْرَهٍم، مثُه قَالَ  - 17746 : ُخْذَها فَإييّني َسَي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - اَّللهي َرُسولَ  ْرَهُم، َومُهَا ُمْهليَكاُكْم«.  -َصلهى اَّلله يَناُر َوالدّي َلُكُم الدّي َا َأْهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ  يـَُقوُل: " إيّنه

ٌد. #  ([ 4/164]المنذري: إسناده جيد )الترغيب والترهيب:  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َجيِ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َعنْ  - 17748 َا اْلغيََن -َصلهى اَّلله ، إيّنه : »لَْيَس اْلغيََن َعْن َكثْـَرةي اْلَعَرضي

.»  غيََن النـهْفسي
ِحيِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرجَ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  اُل الصَّ

ي، ُكْنَت َمَع َرُسولي اَّللهي  - 17757 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعبَـْيدي اَّللهي ْبني َعبهاٍس قَاَل: »قَاَل يلي أَبُو َذرٍّ: اَي اْبَن َأخي   -َصلهى اَّلله
بُّ َأنه يلي ُأُحًدا َذَهًبا َوفيضهًة أُْنفيقُ  : " اَي َأاَب َذرٍّ، َما ُأحي ًذا بيَيديهي فـََقاَل يلي ُه يفي َسبييلي اَّللهي، َأُموُت يـَْوَم َأُموُت َأدَُع ميْنُه قيريَاطًا ".  آخي

نـَْيا، قيريَاطًا ".  قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، قيْنطَارًا؟ قَاَل: " اَي َأاَب َذرٍّ، َأْذَهُب إيىَل اأْلََقلّي َوَتْذَهُب إيىَل اأْلَْكَثري! أُ  َرَة َوتُرييُد الدُّ رييُد اْْلخي
 اَدَها َعَليه َثاَلَث َمرهاٍت. فََأعَ 

ِلِه: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  # ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   -َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل ِفي َأوَّ ، َأيُّ َجَبٍل -َصلَّى َّللاَّ : " َأْي َجَبَلا َيا َأَبا َذرٍ 
ِني َأنَُّه ِلي َذَهباا ِقَطعاا«. َفَذَكَر َنْحَوُه. َوِإْسَنا َهَذا؟ ". قُ   ]الداراني: إسناده ضعيف[  ُد اْلَبزَّاِر َحَسٌن.ْلُت: ُأُحٌد. َقاَل: " َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َما َيُسرُّ

ّي  - 17774 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َأْهَدْيُت ليلنهِبي َثاَلَث َطَوائيَر، فََأْطَعَم َخاديَمُه طَائيًرا، فـََلمها   -اَّلله
َا فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َكاَن ميَن اْلَغدي أَتـَْتُه ُبي ًئا ليَغٍد ; فَإينه اَّللهَ -َصلهى اَّلله تـََعاىَل َيَِْتي   : " َأمَلْ َأْنَكي َأْن تـَْرَفعيي َشيـْ

 بيريْزقي ُكلّي َغٍد«.
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َعَلى بياَلٍل، َوعيْنَدُه ُصرُبٌ  - 17777 ُّ َصلهى اَّلله ٍر فـََقاَل »: " َما   ميْن َتَْ َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: َدَخَل النهِبي
َْضَيافيَك، فـََقاَل: " َأَما خَتَْشى َأْن َيُكوَن َلُه ُدَخاٌن يفي اَنري َجَهنه  َم، أَْنفيْق بياَلُل َواَل خَتَْش ميْن َهَذا اَي بياَلُل؟ ". قَاَل: ُأعيدُّ َذليَك ألي

 ذيي اْلَعْرشي إيْقاَلاًل«.
 ([ 921. ]اْللباني: حسن صحيح )صحيح الترغيب: َحَسنٌ  َواْْلَْوَسِط َوِإْسَناُدهُ َبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َرَواُه اْلَبزَّاُر َوَأُبو َيْعَلى َوالطَّ  #

ه  - 17778 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة: »َأنه النهِبي َدَخَل َعَلى بياَلٍل َوعيْنَدُه ُصرُبٌ ميْن ََتٍْر فـََقاَل: " َما َهَذا؟   -َصلهى اَّلله
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ُرُه، قَاَل: " َأَما خَتَْشى َأْن تـََرى َلُه ُِبَارًا يفي اَنري َجَهنهَم، أَْنفيْق بياَلُل، َواَل خَتَْش مي   ْن ذيي اْلَعْرشي إيْقاَلاًل«.". قَاَل: َأدهخي
 ]الداراني: إسناده رجاله ثقات[  و َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوَأبُ  #

، َفَمْن َكاَنْت َلُه َحاجَ  - 17780 ٌة َكلهَمُه َوإياله قَاَم، َوَعني اْبني َعبهاٍس: َأنه ُعَمَر ْبَن اخْلَطهابي َكاَن ُكلهَما َصلهى َصاَلًة َجَلَس ليلنهاسي
، َفَخَرَج يَـ  ْلَبابي ْرفَأُ، فـََقاَل: ُقْم اَي اْبَن َعفهاَن، ُقْم اَي اْبَن َعبهاٍس،  َفَحَضْرُت اْلَباَب يـَْوًما فـَُقْلُت: اَي يـَْرفَأُ، َفَخَرَج َوإيَذا ُعْثَماُن ابي

ريًَة، َفُخَذا َهَذا  َفَدَخْلَنا َعَلى ُعَمَر َوعيْنَدُه ُصرُبٌ ميْن َماٍل. فـََقاَل: إييّني َنَظْرُت يفي َأْهلي اْلَمدييَنةي فـََرأَيـُْتُكَما ميْن  َأْكَثري َأْهليَها َعشي
َما َنُة ميْن َأْخَشَن، َقْد عَ اْلَماَل فَاْقسي ْنشي ليْمُت »َأنه حُمَمهًدا  ُه، فَإيْن َكاَن فييهي َفْضٌل فـَُردها، قـُْلُت: َوإيْن َكاَن نـُْقَصااًن زيْدتـََنا؟ فـََقاَل: شي

ُ َهَذا َعَلى حُمَمه  َب َوانـَْتَشَج َحَّته َوَأْهَلُه َكانُوا َيَُْكُلوَن اْلقيده«، قـُْلُت: بـََلى. َواَّللهي، َلْو فـََتَح اَّلله ٍد َلَصَنَع فييهي َغرْيَ َما َصنَـْعَت، فـََغضي
 اْختَـَلَفْت َأْضاَلُعُه، َوقَاَل: إيًذا َصَنَع فييهي َماَذا؟ قـُْلُت: إيًذا َأَكَل َوَأْطَعَمَنا، َفُسرّيَي َعْنُه. 

ٌد. #  ([ 2/495ر البزار: ]الحافظ ابن حجر: صحيح )مختص َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َجيِ 
ه  - 17790 ْعُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: »َسَي ْبني آَدَم َوادياًي ميْن َذَهٍب   -َصلهى اَّلله يـَْقَرأُ يفي الصهاَلةي: " َلْو َأنه الي

ُ َعَلى َمْن َتَب«. اَلبـْتَـَغى إيلَْيهي ًَثنيًيا، َوَلْو ُأْعطيَي ًَثنيًيا اَلبـْتَـَغى إيلَْيهي  َاُب، َويـَُتوُب اَّلله   ًَثليثًا، َواَل مَيََْلُ َجْوَف اْبني آَدَم إياله الرتُّ
ِحيِح َغْيَر ُصَبْيٍح َأِبي اْلَعََلِء، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َأيبي َوقهاٍص قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َسْعدي ْبني  - 17793 ْبني آَدَم َواديَينْيي ميْن َماٍل  -َصلهى اَّلله : »َلْو َأنه الي
ُ َعَلى َمْن َتَب«.  َاُب، َويـَُتوُب اَّلله  لََتَمَنه إيلَْيهيَما الثهاليَث، َواَل مَيََْلُ َجْوَف اْبني آَدَم إياله الرتُّ

ِحيِح َغْيَر َحاِمِد ْبِن َيْحَيى اْلَبْلخِ  # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل الصَّ ، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[   يِ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َعْوٍف قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 17797 ُ  -: »قَاَل الشهْيطَاُن -َصلهى اَّلله : َلْن -َلَعَنُه اَّلله

ُب اْلَمالي ميْن إيْحَدى َثاَلٍث، َأْغُدو َعَلْيهي ُبيينه َوَأُروُح ُبيينه: َأْخذُ  لّيهي، َوإينـَْفاقُُه يفي َغرْيي َحقّيهي، َوُأَحبّيُبُه  َيْسَلَم مينّي َصاحي ُه ميْن َغرْيي حي
 إيلَْيهي فـََيْمنَـُعُه ميْن َحقّيهي«. 

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َرٌة«. - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن زَْيدي ْبني ًَثبيٍت قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17804  : »إينه َهَذا اْلَماَل ُحْلَوٌة َخضي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  صحيح[ والحديث]الداراني: إسناد حسن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي   - 17805 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: َسَي َرٌة، َفَمْن  -َصلهى اَّلله نـَْيا ُحْلَوٌة َخضي يـَُقوُل: »الدُّ

َقّيهي بُوريَك َلُه فييَها، َوُربه ُمَتَخوّيٍض فييَما اْشتَـَهْت نـَْفُسُه لَْيَس َلُه يـَْومَ    اْلقيَياَمةي إياله النهاُر!«. َأَخَذَها حبي
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ّي  - 17809 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعائيَشَة، َعني النهِبي َرٌة، َفَمْن  -َصلهى اَّلله نـَْيا ُحْلَوٌة َخضي ًئا بيَغرْيي قَاَل: »إينه الدُّ َها َشيـْ نـْ َناُه مي َأْعطَيـْ
 طييبي نـَْفٍس َكاَن َغرْيَ ُمَباَرٍك َلُه فييهي«. 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17810 َرٌة ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذُه  : »-َصلهى اَّلله   -إينه َهَذا اْلَماَل َخضي

ًئا اَل َأْدريي َما ُهَو  بُوريَك َلُه فييهي، َوُربه ُمَتَخوّيٍض يفي َمالي اَّللهي َوَرُسوليهي فييَما اْشتَـَهْت نـَْفُسُه َلُه النهاُر يـَْوَم   -قَاَل حَيََْي: ذََكَر َشيـْ
 اْلقيَياَمةي«.
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 ([ 4887]شعيب: إسناده صحيح )تخريج مشكل اآلثار:  َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َرُسوُل اَّللهي  َوَعْن َعْمَرَة ْبني احْلَاريثي قَاَل: قَاَل   - 17812 َرٌة، َفَمْن َأَخَذَها  -َصلهى اَّلله نـَْيا ُحْلَوٌة َخضي : »إينه الدُّ

ُ َلُه فييَها، َوُربه ُمَتَخوّيٍض يفي َمالي اَّللهي َوَرُسوليهي َلُه النهاُر يـَْوَم اْلقيَياَمةي يَـ  َقّيَها اَبَرَك اَّلله  يـَْلَقاُه«. ْوَم حبي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 17832 َهامي َخْيرَبَ، فـَبَـَلَغ َذليَك النهِبي ي مياَئَة َسْهٍم ميْن سي مي ْبني َعدييٍّ قَاَل: »اْشرَتَْيُت َأاَن َوَأخي ُ َعَلْيهي   - َوَعْن َعاصي َصلهى اَّلله
َا ميْن طََلبي اْلُمْسليمي اْلَماَل َوالشهَرَف ليدييني  -َوَسلهَم   هي«. فـََقاَل: " َما ذيئْـَباني َعادياَيني َظاله يفي َغَنٍم َأَضاَعَها َرُبُّ

 َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17834 : »َما ذيئْـَباني َضارياَيني َجائيَعاني اَبَت يفي َزرييَبةي َغَنٍم  -َصلهى اَّلله

، َوالشهَرفي يفي دييني اْلمَ  ْسرََع َفَساًدا فييَها ميْن ُحبّي اْلَمالي «.َأْغَفَلَها َأْهُلَها، يـَْفرَتيَساني َوَيَُْكاَلني ِبَي  ْرءي اْلُمْسليمي
 ]الداراني: إسناده حسن[  اُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد.َروَ  #

ّي  - 17844 رٍي، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعني النـُّْعَماني ْبني َبشي َء:  قَاَل: »َما ميْن َعْبٍد َواَل َأَمٍة إياله َوَلُه َثاَلثَُة  -َصلهى اَّلله اله َأخي
ْئَت، َفَذليَك َمالُُه. َوَخلييٌل يـَُقوُل: َأاَن َمَعَك، فَإي  ْئَت، َودَْع َما شي َذا أَتـَْيَت اَبَب اْلَمليكي  َفَخلييٌل يـَُقوُل: َأاَن َمَعَك، َفُخْذ َما شي

 ، َوَحْيُث َخَرْجَت، َفَذليَك َعَمُلُه«.تـَرَْكُتَك، َفَذليَك َخَدُمُه َوَأْهُلُه. َوَخلييٌل يـَُقوُل: َأاَن َمَعَك َحْيُث َدَخْلتَ 
، َوَلْفظُُه: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َرَواهُ  ُّ يفي اْلَكبيريي َويفي اأْلَْوَسطي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الطهرَبَايني : »َمَثُل الرهُجلي َوَمَثُل اْلَمْوتي َكَمَثلي -َصلهى اَّلله

َء: فـَقَ  اله ْئَت. َوقَاَل اْْلَخُر: َأاَن َمَعَك  رَُجٍل َلُه َثاَلثَُة َأخي ْئَت، َودَْع َما شي ْئَت، َوَأْعطي َما شي اَل اأْلَوهُل: َهَذا َمايلي َفُخْذ َما شي
ا الهذيي قَاَل: َهَذا  يييَت. فََأمه َأْخديُمَك، فَإيَذا ُمته تـَرَْكُتَك، َوقَاَل اْْلَخُر: َأاَن َمَعَك َأْدُخُل َمَعَك، َوَأْخُرُج َمَعَك، إيْن ميته َوإيْن حَ 
ريَتُُه، َواْْلَخُر َعَمُلُه، َيْدُخُل َمَعُه َوخيَْ  ْئَت، فـَُهَو َمالُُه. َواْْلَخُر َعشي ْئَت، َودَْع َما شي  ُرُج َمَعُه َحْيُث َكاَن«.َمايلي َفُخْذ َما شي

ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوَأَحُد َأَساِنيِدِه ِفي اْلَكِبيِر ِرَجا  #  ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحيح بشواهده[  ُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17847 قَاَل: »َمَثُل اْبني آَدَم َوَماليهي، َوَأْهليهي، َوَعَمليهي، َكَرُجٍل َلُه  -َصلهى اَّلله
، َوقَ َثاَلثَُة إيْخَوةٍ  اَل اْْلَخُر: َأاَن  ، َأْو َثاَلثَُة َأْصَحاٍب: فـََقاَل َأَحُدُهْم: َأاَن َمَعَك َحَياَتَك، فَإيَذا ميته فـََلْسُت ميْنَك، َوَلْسَت مينّي

، َوقَاَل اْْلَخُر: َأاَن َمَعَك حَ   يًّا َوَميّيًتا«.َمَعَك، فَإيَذا بـََلْغَت تيْلَك الشهَجَرَة فـََلْسُت ميْنَك، َوَلْسَت مينّي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 17852 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: »َكاَن يـَْقَدُم َعَلى النهِبي ْم َمَعاريُف، فـََيْأُخُذ قـَْوٌم لَْيَسْت هلَُ   -َصلهى اَّلله
، َوالرهُجُل بيَيدي الرهُجَلنْيي، َوالرهُجُل بيَيدي الثهاَلثَةي َعَلى َقْدري طَاقَتيهي، فََأَخذَ   َخَتني بيَيدي رَُجَلنْيي، َفَخَلْوُت بيهي فـَُلْمُتُه  الرهُجُل بيَيدي الرهُجلي

ًئا مي فـَُقْلُت: ََتُْخُذ رَُجَلنْيي َوعيْنَدَك َما عينْ  ْن بـُرٍّ  َدَك؟! فـََقاَل: إينه عيْنَداَن ريْزقًا ميْن عيْندي اَّللهي، فَاْنطََلْق َحَّته أُريَيَك، فَاْنطََلْقُت فََأرَايني َشيـْ
، وَ  َناُه ميَن اْلعيريي الهيتي َقديَمْت َأْمسي َوةي اْلَبعيريي ََتًْرا، َوقَاَل: فـََقاَل: َهَذا عيْنَداَن، فـَُقْلُت: ميْن أَْيَن َلَك َهَذا؟ قَاَل: اْشرَتَيـْ ْثَل َجنـْ َأرَايني مي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َهَذا عيْنَداَن، َوَأرَايني َجرهًة فييَها َوَدٌك َوقَاَل: َوَهَذا ديَهاٌن َوإيَداٌم، مثُه َغَدا ُبييَما إيىَل َرُسولي اَّللهي  َأْو رَاَح   -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُبييَما، َوَقْد َأْطَعَمُهَما َوَدَهنَـُهَما، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللهي  ، َكْم -َصلهى اَّلله بَـْيَك َحَسنَي احْلَالي : " إييّني َأَرى َصاحي

َدًة«.ُتْطعيُمُهَما ُكله يـَْوٍم ميْن َوْجَبٍة؟ ". قَاَل: َوْجبَـَتنْيي، قَاَل: " َوْجبَـ   َتنْيي؟ فـََلْواَل َكاَنْت َواحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن حَيََْي ْبني َجْعَدَة قَاَل: »َعاَد َخبهااًب اَنٌس ميْن َأْصَحابي َرُسولي اَّللهي   - 17854 ْر اَي فـَقَ  -َصلهى اَّلله اُلوا: أَْبشي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َأاَب َعْبدي اَّللهي، َتريُد َعَلى حُمَمهٍد  ََذا! َوَأَشاَر إيىَل َأْعَلى اْلبَـْيتي َوَأْسَفليهي، َوَقْد   -َصلهى اَّلله احْلَْوَض؛ فـََقاَل: َفَكْيَف ُبي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل َرُسوُل اَّللهي  «.-َصلهى اَّلله نـَْيا َكَزادي الرهاكيبي َا َيْكفيي َأَحدَُكْم ميَن الدُّ  : " إيّنه
ِحيِح َغْيَر َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: الحديث صحيح[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى َوالطََّبَراِنيُّ

، فـَُقْلُت َلُه يفي َذليَك فـََقاَل: إينه َرُسوَل اَّللهي  - 17855 َتُه َرًثًّ ُ   -  َوَعْن أََنٍس قَاَل: »َدَخْلُت َعَلى َسْلَماَن فـََرأَْيُت بـَيـْ َصلهى اَّلله
«. -َعَلْيهي َوَسلهَم  نـَْيا َكَزادي الرهاكيبي  َعهيَد إييَله: " َأْن َيُكوَن زَاُدَك ميَن الدُّ

ِحيِح َغْيَر اْلَحَسِن ْبِن َيْحَيى ْبِن اْلَجْعِد، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه ا # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ لطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17863 ُهْم إياله  : »اْقرَتََبتي السهاَعُة وَ -َصلهى اَّلله هيَي اَل تـَْزَداُد مينـْ

 بـُْعًدا«.
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  [ ]الداراني: إسناده قوي  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

17865 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: -َعْن َأيبي الدهْرَداءي، قَاَل: قَاَل النهِبي َْنبيَها َمَلَكاني يـَُنادياَيني  َصلهى اَّلله »َما طََلَعْت َِشٌْس َقطُّ إياله بُعيَث ِبي
 مميها َكثـَُر َوَأهْلَى«. ُيْسميَعاني َأْهَل اأْلَْرضي إياله الثـهَقَلنْيي: اَي أَيُـَّها النهاُس، َهُلمُّوا إيىَل رَبّيُكْم، َما َقله وََكَفى َخرْيٌ 

: اللهُهمه َأعْ َرَواُه َأمْحَُد، َوالطهربََ  َْنبيَها َمَلَكاني يـَُنادياَيني ُّ يفي اْلَكبيريي، َوزَاَد: »َواَل آَبْت َِشٌْس َقطُّ إياله بُعيَث ِبي طي ُمْنفيًقا َخَلًفا، َوَأْعطي ايني
ًكا تـََلًفا«.   مُمْسي

ا«. َوِرَجاُل َأْحَمَد، َوَبْعُض ِرَجاِل َأَساِنيِد  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: »اللَُّهمَّ َمنْ  # ا، َوَمْن َأْمَسَك َفَأْعِطِه َتَلفا  َأْنَفَق َفَأْعِطِه َخَلفا
ِحيِح.  ]الداراني: إسناده صحيح[   الطََّبَراِنيِ  ِفي اْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ

ه  -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َأيبي َسعييٍد  - 17866 ْعُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُأرَاُه َعْن أَبييهي، َشكه أَبُو َعْبدي اَّللهي قَاَل: َسَي  -َصلهى اَّلله
 وََكَفى َخرْيٌ مميها َكثـَُر َوَأهْلَى«. َعَلى اأْلَْعَوادي، َوُهَو يـَُقوُل: »َما َقله 

ِحي # ِبيِع، َوُهَو ِثَقٌة .َرَواُه َأُبو ُيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  ِح َغْيَر َصَدَقَة ْبِن الرَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17871 ُ  -َصلهى اَّلله : »َما َصرَبَ َأْهُل َثاَلثٍَة َعَلى ُجْهٍد إياله َأَتُهُم اَّلله

 بيريْزٍق«.
 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »ُكْنُت عيْنَد َرُسولي اَّللهي  - 17884 يـَْوًما، َوطََلَعتي الشهْمُس،    -َصلهى اَّلله
ْم َخرْيٌ َكثيرٌي،   يـَْوَم اْلقيَياَمةي نُورُُهْم َكُنوري الشهْمسي ". قَاَل أَبُو َبْكٍر: ََنُْن ُهْم اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: " اَل. َوَلكُ فـََقاَل: " َيَِْتي قـَْومٌ 

«. قـُْلُت:  َوَلكينـهُهُم اْلُفَقَراءُ  ُروَن الهذييَن حُيَْشُروَن ميْن َأْقطَاري اأْلَْرضي  َفذََكَر احْلَدييَث. اْلُمَهاجي
ُّ يفي اأْلَْوَسطي َواْلَكبيريي، َوزَاَد يفي اْلَكبيريي: مثُه قَاَل: »ُطوََب ليْلُغَراَبءي، ُطوََب لي  َرَواهُ  # ْلُغَراَبءي ". قييَل: َوَمني اْلُغَراَبُء؟ قَاَل: َأمْحَُد َوالطهرَبَايني

ُوَن قَلييٌل يفي اَنٍس ُسوٌء َكثيريٌ  يهيْم َأْكثـَُر مميهْن يُطييُعُهْم«." اَنٌس َصاحلي  ، َمْن يـَْعصي
ِحيِح.َويفي ريَوايٍَة: فـََقاَل أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر: ََنُْن ُهْم؟  - 17885  ]الداراني: حديث حسن[  َوَلُه ِفي اْلَكِبيِر َأَساِنيُد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللهي   - 17887 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: َسَي يـَُقوُل: »إينه َأوهَل ثـُلهٍة َتْدُخُل ]اجْلَنهَة[   -َصلهى اَّلله

ُعوا وَ  رييَن الهذييَن يـُتـهَقى ُبييُم اْلَمَكاريُه، َوإيَذا أُميُروا َسَي ُهْم َحاَجٌة إيىَل السُّْلطَاني مَلْ تـُْقَض  اليُفَقَراُء اْلُمَهاجي نـْ َأطَاُعوا، َوإيَذا َكاَنْت ليَرُجٍل مي
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 ُ َي  َيْدُعو يـَْوَم اْلقيَياَمةي اجْلَنهَة فـََتْأِتي بيُزْخُرفيَها َوزييَنتيَها فـَيَـُقوُل: إينه عيَبادي  -َعزه َوَجله  -]َلُه[ َحَّته مَيُوَت، َوهيَي يفي َصْدريهي، َواَّلله
َساٍب«. الهذييَن قَاتـَُلوا يفي َسبييليي، َوقُتيُلوا َوُأوُذوا يفي َسبييليي َوَجاَهُدوا ]يفي َسبييليي[، اْدُخُلوا اجْلَنهَة، فـََيْدخُ   ُلوَنَا بيَغرْيي حي

 #  ُّ سَ َرَواُه َأمْحَُد، َوالطهرَبَايني اٍب، َوَتَِْتي اْلَماَلئيَكُة فـََيْسُجُدوَن َويـَُقوُلوَن: رَبـهَنا، ََنُْن  َوزَاَد فييهي: »اْدُخُلوا اجْلَنهَة بياَل َعَذاٍب، َواَل حي
 ُ َنا؟! فـَيَـُقوُل اَّلله : عيَباديي الهذييَن قَاتـَُلوا يفي -َجله ذيْكُرُه  -ُنَسبّيُحَك اللهْيَل َوالنـهَهاَر، َونـَُقدّيُس َلَك، َمْن َهُؤاَلءي الهذييَن آثـَْرَُتُْم َعَليـْ

َا َصرَبْمُتْ فَ  َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ   نيْعَم ُعْقََب الدهاري«. َسبييليي، َوُأوُذوا يفي َسبييليي، فـََتْدُخُل َعَلْيهيُم اْلَماَلئيَكُة ميْن ُكلّي اَبٍب َساَلٌم َعَلْيُكْم مبي
اَنَة، ِحيِح َغْيَر َأِبي ُعشَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح[  َوُهَو ِثَقٌة. ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ثـَْواَبَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17889 : »إينه َحْوضيي َما َبنْيَ َعَدَن إيىَل ُعَماَن، َأْكَوابُُه َعَدُد -َصلهى اَّلله
، َماُؤُه َأَشدُّ بـََياًضا ميَن  ْفُهمْ النُُّجومي رييَن ". قـُْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللهي، صي ، َأوهُل َمْن يَريُدُه فـَُقَراُء اْلُمَهاجي ، َوَأْحَلى ميَن اْلَعَسلي  لََنا،  الثـهْلجي

، َواَل تـُْفَتُح هَلُُم السَُّددُ  ، الهذييَن اَل يـَْنكيُحوَن اْلُمتَـنَـعّيَماتي ، َدَنُس الثّيَيابي ، الهذييَن يـُْعُطوَن َما َعَلْيهيْم، َواَل  قَاَل: " ُشْعُث الرُُّءوسي
ْختيَصاٍر.  يحي ابي  يـُْعَطْوَن َما هَلُْم«. قـُْلُت: َلُه َحدييٌث يفي ذيْكري احْلَْوضي يفي الصهحي

# .  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
رييَن«. َبَدَل: »َأوهُل َمْن يَريُدهُ َويفي ريَوايٍَة عيْنَدُه: »َوَأْكثـَُر النهاسي ُوُروًدا َعَلْيهي فـَُقَراُء اْلُمهَ  - 17890  «.                  اجي

ِحيِح. َواَيِة الثَّاِنَيِة ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َوِرَجاُل الرِ 
ه  - 17892 ْعُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ُعَمَر قَاَل: َسَي يـَُقوُل: »َتْدُخُل فـَُقَراُء أُمهيتي اجْلَنهَة قـَْبَل   -َصلهى اَّلله

ْفُهْم لََنا. فـََقاَل: " الدهنيَسُة ثيَياُُبُمْ  ْربَعينَي َخرييًفا ". َفقييَل: صي ، َواَل َأْغنيَيائيهيْم ِبَي ، الشهعيَثُة رُُءوُسُهْم، الهذييَن اَل يـُْؤَذُن هَلُْم َعَلى السُّدهاتي
، تـُوَكهُل ُبييْم َمَشاريُق اأْلَْرضي َوَمغَاريُُبَا، يـُْعطُوَن ُكله الهذيي َعَلْيهيْم، َواَل   يـُْعَطْوَن ُكله الهذيي هَلُْم«. يـَْنكيُحوَن اْلُمتَـنَـعّيَماتي

 ]الداراني: إسناده حسن[   َبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطَّ  #
َنا َوَما مينها إيْنَساٌن َعَليْ  - 17899 هي ثـَْوٌب َتمٌّ، َوَأَخَذ َوَعْن َواثيَلَة ْبني اأْلَْسَقعي قَاَل: »ُكْنُت يفي َأْصَحابي الصُّفهةي، فـََلَقْد رَأَيـْتـُ

َنا َرُسوُل اَّللهي اْلَعَرُق  ، إيْذ َخَرَج َعَليـْ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -يفي ُجُلودياَن طُُرقًا ميَن اْلغَُباري َواْلَوَسخي فـََقاَل: " ليتـَُبشهْر فـَُقَراُء   -َصلهى اَّلله
 ُّ رييَن ". إيْذ َأقْـَبَل رَُجٌل َعَلْيهي َشارٌَة َحَسَنٌة، َفَجَعَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلُمَهاجي اَل يـََتَكلهُم بيَكاَلٍم إياله َكلهَفْتُه نـَْفُسُه َأْن   -َصلهى اَّلله

ّي  َ بيَكاَلٍم يـَْعُلو َكاَلَم النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َيَِْتي نَـتَـُهْم  فـََلمها اْنَصَرَف قَاَل: " إينه اَّللهَ اَل حيُيبُّ َهَذا َوَضَربَُه، يـَْلوُ   -َصلهى اَّلله وَن أَْلسي
نَـتَـُهْم َوُوُجوَهُهْم يفي النهاري«.  ُ تـََعاىَل أَْلسي َا اْلَمْرَعى، َكَذليَك يـَْلويي اَّلله  َكَليّي اْلبَـَقري بيليَساني

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ
يٍد قَاَل: »َكاَن َرُسوُل اَّللهي َوعَ  - 17904 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْن أَُميهَة ْبني َخاليدي ْبني َعْبدي اَّللهي ْبني َأسي َيْستَـْفتيُح بيَصَعالييكي   -َصلهى اَّلله

 اْلُمْسليمينَي«.
ُر بيَصَعالييكي اْلُمْسليمينَي«.  - 17905  َويفي ريَوايٍَة: »َيْستَـْنصي

ِحيِح. # َواَيِة اْْلُوَلى ِرَجاُل الصَّ ، َوِرَجاُل الرِ   ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17911 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده َها  : »إينه َبنْيَ أَْيدييُكْم َعَقَبًة َكُئوًدا اَل يـَنْ -َصلهى اَّلله نـْ ُجو مي

.»  إياله ُكلُّ خمُيفٍّ
ِغيِر، َوُهَما ِثَقَتاِن. # ِحيِح َغْيَر َأَسِد ْبِن ُموَسى ْبِن ُمْسِلٍم الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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. َوَقْد تـََقدهَم َحدييُث َأيبي َذرٍّ يفي اْلَبابي الهذيي قـَْبَل َهَذا،  يحي  َوريَجالُُه ريَجاُل الصهحي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ثـَْواَبَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17920 : »إينه ميْن أُمهيتي َمْن َلْو َجاَء َأَحدُُكْم َيْسأَلُُه دييَنارًا مَلْ  -َصلهى اَّلله

َها، ذيي طيْمَرْيني اَل يـُْؤبَُه َلُه، َلوْ يـُْعطيهي، َوَلْو َسأََلُه ديْرمَهًا مَلْ يـُْعطيهي، َوَلوْ   َأْقَسَم   َسأََلُه فيْلًسا مَلْ يـُْعطيهي، َوَلْو َسَأَل اَّللهَ اجْلَنهَة َأْعطَاُه إيايه
 َعَلى اَّللهي أَلَبـَرهُه«. 

ِحيِح. #  ضعيف[  ]الداراني: إسناده  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن ُسَراَقَة ْبني َماليكي ْبني ُجْعُشٍم: َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 17923 ْهلي   -َصلهى اَّلله َُك ِبَي قَاَل: »اَي ُسَراَقُة، َأاَل ُأْخربي

، جَ  ٍ، َوَأمها َأْهُل اجْلَنهةي  اجْلَنهةي، َوَأْهلي النهاري؟ ". قـُْلُت: بـََلى. اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: " َأمها َأْهُل النهاري َفُكلُّ َجْعَظرييٍّ وهاٍظ، ُمْسَتْكربي
 فَالضَُّعَفاُء، اْلَمْغُلوبُوَن«.

 ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن زَْيدي ْبني ًَثبيٍت قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17926 ْهلي اجْلَنهةي؟ ". قَاُلوا:-َصلهى اَّلله َُك ِبَي بـََلى. اَي   : »َأاَل ُأْخربي

ْهلي النه   اري؟ ُكلُّ ُعُتلٍّ َجوهاٍظ«. َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: " ُكلُّ َضعييٍف ُمَتَضعّيٍف، َلْو َأْقَسَم َعَلى اَّللهي أَلَبـَرهُه، َأاَل ُأْخربيُُكْم ِبَي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك: »أَ  - 17931 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -نه النهِبي َككي اْلَمدييَنةي فـََرَأى رَُجاًل َأْسَوَد َميّيًتا،   -َصلهى اَّلله َمره يفي بـَْعضي سي
، َفَسَأَل بـَْعَض َمْن مثَه َعْنُه! فـََقاَل: " مَمُْلوُك َمْن َهَذا؟ ". قَاُلوا: مَمُْلوٌك ْلي  ُتْم تـََرْونَُه لي َقْد رََمْوا بيهي يفي الطهرييقي ُفاَلٍن، فـََقاَل: " َأُكنـْ

ُلوُه، وََكفّي  ُنوُه ". فـََقاُموا فـََغسهُلوُه وََكفهُنوُه،  ُيَصلّيي؟ ". قَاُلوا: ُكنها نـََراُه َأْحَيااًن ُيَصلّيي، َوَأْحَيااًن اَل ُيَصلّيي، فـََقاَل: " ُقوُموا فَاْغسي
ُ عَ  -َوقَاَم َرُسوُل اَّللهي  َفَصلهى َعَلْيهي، فـََلمها َكربهَ قَاَل: " ُسْبَحاَن اَّللهي، ُسْبَحاَن اَّللهي ". فـََلمها َقَضى َرُسوُل اَّللهي  -َلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ْعَناَك َلمها   -َصلهى اَّلله َكربهَْت تـَُقوُل: " ُسْبَحاَن اَّللهي، ُسْبَحاَن اَّللهي ".  َصاَلَتُه قَاَل َلُه َأْصَحابُُه: اَي َرُسوَل اَّللهي، َسَي
َنُه ميْن َكثْـ   َرةي َما َصلهْوا َعَلْيهي«. َفليَم قـُْلَت ُسْبَحاَن اَّللهي، ُسْبَحاَن اَّللهي؟ قَاَل: " َكاَدتي اْلَماَلئيَكُة َأْن حَتُوَل بـَْيني َوبـَيـْ

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  ، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسطِ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 17939 «. -َصلهى اَّلله لتـهَوسُّمي  : »إينه َّلليهي عيَباًدا يـَْعريُفوَن النهاَس ابي

 ([ 2168]الداراني: إسناده حسن[ ]اْللباني: حسن )صحيح الجامع:   َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، #
ّي  - 17940 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة، َعني النهِبي  قَاَل: »اتـهُقوا فيَراَسَة اْلُمْؤميني ; فَإينهُه يـَْنظُُر بيُنوري اَّللهي«.  -َصلهى اَّلله

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 17948 يُت َعَلْيُكْم َما ُهَو َأْكرَبُ  -َصلهى اَّلله : »َلْو مَلْ َتُكونُوا ُتْذنيُبوَن خلََشي

ْنُه: اْلُعْجُب«.   مي
ٌد. #  ]اْللباني: حسن )صحيح الجامع: حسن([[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َجيِ 

ّي  - 17961 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة، َعني النهِبي يٌت يفي السهَماءي، فَإيْن َكاَن  -َصلهى اَّلله قَاَل: " »َما ميْن َعْبٍد إياله َوَلُه صي
يُتُه َحَسنً  « ".  صي َع يفي اأْلَْرضي يُتُه يفي السهَماءي َسيّيًئا ُوضي [، َوإيْن َكاَن صي َع يفي اأْلَْرضي  ا ]ُوضي

يحي َحدييٌث َغرْيُ َهَذا.  قـُْلُت: َلُه يفي الصهحي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ْعُت َرُسوَل اَّللهي   - 17962 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقهاٍص قَاَل: َسَي لنـهَباَءةي يـَُقوُل: "   -َصلهى اَّلله لنـهَباَوةي َأْو ابي ابي
َا اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَا ُك َأْن يـَْعريُفوا َأْهَل اجْلَنهةي ميْن َأْهلي النهاري ". قَاُلوا: مبي « ". »يُوشي لثـهَناءي احلََْسني، َوالثـهَناءي السهيّيئي  َل: " ابي

ِحيِح َغْيَر اْلَحَسِن ْبِن َعَرَفَة، َوُهَو ِثَقٌة.  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي   - 17963 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »قَاَل رَُجٌل ليلنهِبي : اَي َرُسوَل اَّللهي، َكْيَف يلي َأْن َأْعَلَم  -َصلهى اَّلله

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -إيَذا َأْحَسْنُت َوإيَذا َأَسْأُت؟ فـََقاَل النهِبي ريَاَنَك يـَُقوُلوَن: َقْد َأْحَسْنَت، فـََقْد  : " إيَذا -َصلهى اَّلله ْعَت جي َسَي
ْعتَـُهْم يـَُقوُلوَن: َقْد َأَسْأَت، فـََقْد َأَسْأَت« ".   َأْحَسْنَت. َوإيَذا َسَي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي َوَعني الضهحهاكي ْبني قـَْيسٍ  - 17964 ، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - اْلفيْهرييّي قَاَل: " »إيَذا أََتى الرهُجُل اْلَقْوَم فـََقاُلوا:   -َصلهى اَّلله

 اْلقيَياَمةي« ".  مَ َمْرَحًبا. َفَمْرَحًبا بيهي يـَْوَم يـَْلَقى رَبهُه. َوإيَذا أََتى الرهُجُل اْلَقْوَم فـََقاُلوا: َقْحطًا. فـََقْحطًا َلُه يـَوْ 
ِريِر اْْلَْكبَ  # ِحيِح َغْيَر َأِبي ُعَمَر الضَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  ِر، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َمَساميَعُه مميها حيُيبُّ ".   َوَعْن أََنٍس قَاَل: »قييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َمْن َأْهلُ  - 17965 اجْلَنهةي؟ قَاَل: " َمْن اَل مَيُوُت َحَّته مَيََْلَ اَّلله
ُ َمَساميَعُه مميها َيْكَرُه« ".   قييَل: َفَمْن َأْهُل النهاري؟ قَاَل: " َمْن اَل مَيُوُت َحَّته مَيََْلَ اَّلله

حِ  #  ]الداراني: إسناده صحيح[  يِح َغْيَر اْلَعبَّاِس ْبِن َجْعَفٍر، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 17967 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن ثـَْواَبَن، َعني النهِبي َفاَل   -َعزه َوَجله   -قَاَل: " »إينه اْلَعْبَد لَيَـْلَتميُس َمْرَضاَة اَّللهي   -َصلهى اَّلله

َيني بيريَضائيي َعَلْيهي ". قَاَل: "  رْبييُل، إينه َعْبديي ُفاَلاًن يـَْلَتميُس َأْن يـُْرضي رْبييُل   يـََزاُل َكَذليَك فـَيَـُقوُل: اَي جي ُ َعَلْيهي  -فـَيَـُقوُل جي َصلهى اَّلله
، وَ -َوَسلهَم  ، مثُه يـَْهبيُط إيىَل  : َرمْحَُة اَّللهي َعَلى ُفاَلٍن، َوتـَُقوُل مَحََلُة اْلَعْرشي يـَُقوُل الهذييَن يـَُلوَنُْم، َحَّته يـَُقوَل َأْهُل السهَماَواتي السهْبعي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اأْلَْرضي ". مثُه قَاَل َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيُكْم يفي كيَتابيهي: " }إينه -َصلهى اَّلله الهذييَن آَمُنوا   : " َوهيَي اْْليَُة الهيتي أَنـَْزَل اَّلله
َاتي َسَيْجَعُل هَلُُم الرهمْحَُن ُودًّا{ ]مرمي:  ُ 96َوَعميُلوا الصهاحلي : اَي  -َعزه َوَجله   -[ ". َوإينه اْلَعْبَد لَيَـْلَتميُس ُسْخَط اَّللهي فـَيَـُقوُل اَّلله
، َأاَل َوإينه َغَضِبي َعَلْيهي  ُطني رْبييُل، إينه ُفاَلاًن َيْسَتْسخي ، َويـَُقوُل َمْن  جي ُ َعَلى ُفاَلٍن، َوتـَُقوُل مَحََلُة اْلَعْرشي َب اَّلله رْبييُل: َغضي ، فـَيَـُقوُل جي

 ." » ، مثُه يـَْهبيُط إيىَل اأْلَْرضي  ُدوَنُْم َحَّته يـَُقوَلُه َأْهُل السهَماَواتي السهْبعي
 ]الداراني: صدر الحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 17973 : " »اأْلَْرَواُح ُجُنوٌد جُمَنهَدٌة ; َفَما  -َصلهى اَّلله
َها  نـْ َها ائْـتَـَلَف، َوَما تـََناَكَر مي نـْ  اْختَـَلَف« ". تـََعاَرَف مي

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َما َأَحبه َرُسوُل اَّللهي  - 17981  إياله َذا تـًُقى«. -َصلهى اَّلله

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َسٌن.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه حَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  -يـَْعني اْبَن َمْسُعوٍد  -َعْن َعْبدي اَّللهي   - 17982 ميَاني َأْن  -َصلهى اَّلله : " »إينه ميَن اإْلي

 َغرْيي َماٍل َأْعطَاُه َفَذليَك اإْليميَاُن« ". حيُيبه الرهُجُل رَُجاًل اَل حيُيبُُّه إياله َّلليهي ميْن 
 ([ 5260]اَللباني: ضعيف )السلسلة الضعيفة:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ه  - 17985 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: »أََتى النهِبي بَُّك، فـََقاَل: " اْسَتعيده ليْلَفاَقةي« ". رَُجٌل  -َصلهى اَّلله  فـََقاَل: إييّني ُأحي
ِحيِح َغْيَر َبْكِر ْبِن ُسَلْيٍم، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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17993 -  ُّ فََأَخَذ بيَيديي مثُه قَاَل: " اَي َأاَب أَُماَمَة، إينه ميَن اْلُمْؤمينينَي  - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: »َلقيَيني النهِبي
 ." »  َمْن يَلينُي َلُه قـَْلِبي

، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. #  ]الداراني: إسناده صحيح[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْرَداءي   - 17995 قَاَل: " »َما ميْن رَُجَلنْيي حَتَاابه يفي اَّللهي بيَظْهري اْلَغْيبي إياله َكاَن َأَحبـُُّهَما إيىَل اَّللهي َأَشدهمُهَا   -يـَْرفـَُعُه  -َوَعْن َأيبي الده

بيهي« ".   ُحبًّا ليَصاحي
ِحيِح َغْيَر اْلُمَعاَفى ْبِن ُسَلْيَما  #  ]الداراني: إسناده صحيح[   َن، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

: »أَنهُه مَجََع قـَْوَمُه   - 17996 ُ  -مثُه إينه َرُسوَل اَّللهي  -قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث إيىَل َأْن قَاَل:  -َعْن َأيبي َماليٍك اأْلَْشَعرييّي َصلهى اَّلله
َنا بيَوْجهيهي فـََقاَل: " اَي أَيُـَّها النهاُس، اَْسَُعوا َواْعقيُلوا، َواْعَلُموا َأنه  -َعَلْيهي َوَسلهَم    -َعزه َوَجله  - َّلليهي َلمها َقَضى َصاَلَتُه َأقْـَبَل َعَليـْ

َْنبيَياَء َواَل ُشَهَداَء، يـَْغبيطُُهُم النهبييُّوَن َوالشَُّهَداُء َعَلى َمَنا زيهلييْم، َوقـُْرُبييْم ميَن اَّللهي ". َفَجثَا رَُجٌل ميَن اأْلَْعَرابي ميْن  عيَباًدا لَْيُسوا ِبي
ّي  ، َوأَْلَوى بيَيديهي إيىَل النهِبي َيةي النهاسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاصي َْنبيَياَء َواَل   -َصلهى اَّلله فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، اَنٌس ميَن اْلُمْؤمينينَي لَْيُسوا ِبي

ُهْم لََنا ُحله  هيْم َوقـُْرُبييْم ]ميَن اَّللهي[؟ انـَْعتـْ ْفُهْم لََنا   -ُهْم لََنا ُشَهَداَء، يـَْغبيطُُهُم اأْلَْنبيَياُء َوالشَُّهَداُء َعَلى جَمَاليسي َشكّيْلُهْم لََنا،   -يـَْعني صي
ّي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفُسره َوْجُه النهِبي ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   بيُسَؤالي  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اأْلَْعَرايبيّي : " ُهْم اَنٌس ميْن  -َصلهى اَّلله

نَـُهْم َأْرَحاٌم ُمتَـَقاريبٌَة، حَتَابُّوا يفي اَّللهي َوَتَصافَـ  ْل بـَيـْ ، مَلْ َتصي ، َونـََوازيعي اْلَقَبائيلي ُ هَلُْم يـَوْ َأفْـَناءي النهاسي َم اْلقيَياَمةي َمَنابيَر ميْن نُوٍر،  ْوا، َيَضُع اَّلله
َها، فـََيْجَعُل ُوُجوَهُهْم نُورًا، َوثيَياَُبُْم نُورًا، يـَْفزَُع النهاُس يـَْوَم اْلقيَياَمةي َواَل يَـ  ْفَزُعوَن، َوُهْم َأْوليَياُء اَّللهي الهذييَن اَل َخْوٌف  فـَُيْجليُسُهْم َعَليـْ

 . َعَلْيهيْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن«
ّي   - 17997 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة قَاَل »: ُكْنُت عيْنَد النهِبي فـَنَـَزَلْت َعَلْيهي: " }اَي أَيُـَّها الهذييَن آَمُنوا اَل َتْسأَُلوا   -َصلهى اَّلله

َْنبيَياَء   -َعزه َوَجله  - إيْذ قَاَل: " إينه َّلليهي [ " قَاَل: فـََنْحُن َنْسأَلُهُ 101َعْن َأْشَياَء إيْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{ ]املائدة:  عيَباًدا لَْيُسوا ِبي
َْقَعديهيْم، َوقـُْرُبييْم ميَن اَّللهي« ". قَاَل: َفذََكَر احلَْ   دييَث بيُطوليهي.َواَل ُشَهَداَء، يـَْغبيطُُهُم النهبييُّوَن َوالشَُّهَداُء مبي

ْحَمِن ". َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا.َرَواُه ُكلَُّه َأْحَمُد، َوالطَّ  # اَم الرَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َبَراِنيُّ ِبَنْحِوِه، َوَزاَد: " َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر ِمْن ُلْؤُلٍؤ ُقدَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 17999 ،   -َصلهى اَّلله قَاَل: " »إينه َّلليهي ُجَلَساَء يـَْوَم اْلقيَياَمةي َعْن ميَينيي اْلَعْرشي

َْنبيَياَء، َواَل ُشَهَداءَ  دّييقينَي ". قييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي،  وَكيْلَتا َيَديي اَّللهي ميَينٌي، َعَلى َمَنابيَر ميْن نُوٍر، ُوُجوُهُهْم ميْن نُوٍر، لَْيُسوا ِبي ، َواَل صي
َاَللي اَّللهي مَ   ".  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل«  -ْن ُهْم؟ قَاَل: " ُهُم اْلُمَتَحابُّوَن ِبي
، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. #  ]الداراني: إسناده رجاله ثقات والحديث صحيح[    َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18002 : " »إينه َّلليهي عيَباًدا جُيْليُسُهْم يـَْوَم اْلقيَياَمةي َعَلى  -َصلهى اَّلله
 ." » َسابي اخْلاََلئيقي  َمَنابيَر ميْن نُوٍر، يـَْغَشى ُوُجوَهُهُم النُّوُر َحَّته يـَْفرََغ ميْن حي

ٌد.رَ  # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ([ 5534]اْللباني: ضعيف جدا )السلسلة الضعيفة:  َواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 18015 ُ،  قَاَل: " »َمْن َأَحبه رَُجاًل َّلليهي فـََقْد  -َصلهى اَّلله َأَحبهُه اَّلله

يًعا اجْلَنهَة، وََكاَن الهذيي َأَحبهُه َّلليهي َأْرَفَع َمْنزيَلًة، َأحْلََق الهذيي َأَحبهُه َّلليهي« ".   َفَدَخاَل مجَي
، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر َوَلْفُظُه: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   # ُ َعَلْيِه َوسَ  -َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِ، َفَدَخََل َجِميعاا  -لََّم َصلَّى َّللاَّ ِ َفَقاَل: ِإنِ ي ُأِحبَُّك ّلِلَّ : " »َمْن َأَحبَّ َرُجَلا ّلِلَّ

 : ([ 3536يفة]اْللباني: ضعيف )السلسلة الضع َسٌن.اْلَجنََّة، َفَكاَن الَِّذي َأَحبَّ َأْرَفَع َمْنِزَلةا ِمَن اآْلَخِر ُأْلِحَق ِبالَِّذي َأَحبَّ ّلِلَِّ« ". َوِإْسَناُدُه حَ 
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ه  - 18028 : َأنه النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْرَوَة ْبُن ُمَضرّيٍس الطهائييّي « ".  -َصلهى اَّلله  قَاَل: " »اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبه
ِحيِح َغْيَر َزْيِد ْبِن ا  #  ]الداراني: إسناده حسن[  ْلُحَرْيِش، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الثَََّلَثِة، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 18036 يّي ْبني َحْرٍب قَاَل: »ُكْنُت َجاليًسا عيْنَد النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َوْحشي ّي   -َصلهى اَّلله   -َفَمره رَُجٌل َورَُجٌل عيْنَد النهِبي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  بُُّه َّلليهي. قَاَل: " َأْعَلْمَتُه َذاَك؟ ". قَاَل: اَل. قَاَل: " ُقْم فََأْعليْمهُ   -َصلهى اَّلله  « ". فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، إييّني ُأحي

 ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَسَنَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ٍج قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َعْن رَافيعي ْبني َخديي - 18053 ُ -َصلهى اَّلله َعْبًدا   -َعزه َوَجله  -: " »إيَذا َأَحبه اَّلله

نـَْيا َكَما َيَظلُّ َأَحدُُكْم حَيَْمى َسقييَمُه اْلَماَء« ".   مَحَاُه الدُّ
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُعْقَبَة ْبني رَافيٍع: َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 18054 نـَْيا َكَما  كَ   -َصلهى اَّلله ُ َعْبًدا مَحَاُه الدُّ اَن يـَُقوُل: »إيَذا َأَحبه اَّلله
 حَيْميي َأَحدُُكْم َمرييَضُه اْلَماَء ليُيْشَفى« ". 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو ُيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
18068 -  ُّ ْرَداءي قَاَل: »َمره النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي الده َْهليَها   -َصلهى اَّلله بيديْمَنةي قـَْوٍم فييَها َسْخَلٌة َميّيَتٌة فـََقاَل: " َما ألي

َْهليَها فييَها َحاَجٌة َما نـَبَ  َيا َأْهَوُن َعَلى اَّللهي ميْن َهذيهي  فييَها َحاَجٌة ". فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َلْو َكاَن ألي ُذوَها. فـََقاَل: " َواَّللهي، َللدُّنـْ
 السهْخَلةي َعَلى َأْهليَها، َفاَل أَْلفييَـنـهَها َأْهَلَكْت َأَحًدا ميْنُكْم«. 

 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َل: »َخَرَج َرُسوُل اَّللهي َوَعني اْبني ُعَمَر قَا  - 18071 َذاَت يـَْوٍم ميْن َمْنزيليهي َوَمَعُه اَنٌس ميْن َأْصَحابيهي،   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َها َرُسوُل اَّللهي يْـ فََأَخَذ يفي بـَْعضي طُُرقي اْلَمدييَنةي، َفَمره بيفيَناءي قـَْوٍم َوَسْخَلٌة َميّيَتٌة َمْطُروَحٌة بيفيَنائيهيْم، فـََقاَم َعلَ  َصلهى اَّلله
َها، مثُه اْلتَـَفَت إيىَل َأْصَحابيهي فـََقاَل: " تـََرْوَن َهذيهي السهْخَلَة َهاَنْت َعَلى َأْهليَها إيْذ َطرَ  - ُحوَها؟ ". فـََقاُلوا: نـََعْم. اَي َرُسوَل يـَْنظُُر إيلَيـْ

َيا َأْهَوُن َعَلى اَّللهي ميْن َهذيهي السهْخَلةي َعَلى َأْهليَها إيْذ َطَرُحوَها«.   اَّللهي، فـََقاَل: " َواَّللهي، نـْ  َللدُّ
 ]الداراني: إسناده حسن[  َهَكَذا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َسْلَماَن قَاَل: »َجاَء قـَْوٌم إيىَل َرُسولي اَّللهي  - 18077 فـََقاَل هَلُْم: " أَْلُكْم طََعاٌم؟ ". قَاُلوا:    -َصلهى اَّلله
ُترَبّيُدونَُه؟ ". قَاُلوا: نـََعْم. قَاَل: " فَإينه  نـََعْم. قَاَل: " فـََلُكْم َشَراٌب؟ ". قَاُلوا: نـََعْم. قَاَل: " فـَُتَصفُّونَُه؟ ". قَاُلوا: نـََعْم. قَاَل: " وَ 

ُك َعَلى أَْنفيهي ميْن نـَْتنيهي«.  نـَْيا، يـَُقوُم َأَحدُُكْم إيىَل َخْلفي بـَْيتيهي فـَُيْمسي  َمَعاَدمُهَا َكَمَعادي الدُّ
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 1/733الصحيحة: ]اْللباني: صحيح )السلسلة  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18087 َب اْلَعافيَيةي«  -َصلهى اَّلله : " »إيلَْيَك انـْتَـَهتي اأْلََمايني اَي َصاحي
." 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ّي  - 18099 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك، َعني النهِبي ٌب َعَلى ُكلّي ُمْسليٍم« ". -َصلهى اَّلله  قَاَل: " »طََلُب احْلاََللي َواجي
 ]الداراني: إسناده منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -»َوَعني احْلَاريثي ْبني ُهَشاٍم أَنهُه قَاَل ليَرُسولي اَّللهي  - 18148 ُم بيهي. فـََقاَل َرُسوُل -َصلهى اَّلله ْمٍر َأْعَتصي ْيني ِبَي : َأْخربي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - اَّللهي   : " اْمليْك َهَذا ". َوَأَشاَر إيىَل ليَسانيهي«.-َصلهى اَّلله
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ٌد. #  ]الداراني: أحد إسناديه تالف، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن َوَأَحُدُهَما َجيِ 
: »َأنه  - 18149 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي  َوَعْن ُعَباَدَة ْبني الصهاميتي َلتيهي   -َصلهى اَّلله َخَرَج َذاَت يـَْوٍم َفَساَر َعَلى رَاحي

ُهْم َأَحٌد َبنْيَ َيَدْيهي، فـََقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل: اَي َرُسوَل اَّللهي، أَ  نـْ ْوَمَنا قـَْبَل يـَْوميَك،  ْسَأُل اَّللهَ َأْن جَيَْعَل يَـ َوَأْصَحابيهي َمَعُهْم مَلْ يـَتَـَقدهْم مي
ُ َذليَك، َأيُّ اأْلَْعَمالي نـَْعَمُلَها بـَْعَدَك؟ َفَصَمَت َرُسوَل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َأرَأَْيَت إيْن َكاَن َشْيٌء َواَل يُرييَنا اَّلله قَاَل: "   -َصلهى اَّلله

يبي أَْنَت  لنهاسي َأْمَلُك ميْن  اجلْيَهاُد يفي َسبييلي اَّللهي ". قـُْلُت: ِبَي َوأُمّيي اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: " نيْعَم الشهْيُء اجلْيَهاُد يفي َسبييلي اَّللهي، َوَعاَد ابي
لنهاسي َأْمَلُك مي  َياُم َوالصهَدَقُة، َوَعاَد ابي َياُم َوالصهَدَقُة؟ قَاَل: " نيْعَم الشهْيُء الصّي ". َفذََكَر ُمَعاٌذ ُكله َخرْيٍ  ْن َذليَك َذليَك ". قَاَل: الصّي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يـَْعَلُمُه، ُكلُّ َذليَك يـَُقوُل َرُسوُل اَّللهي  لنهاسي َأْمَلُك ميْن َذليَك ". قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َعاَد  -َصلهى اَّلله : " َوَعاَد ابي
لنهاسي َأْمَلُك ميْن َذليَك، فََأَشاَر َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - ابي إيىَل فييهي قَاَل: " الصهْمُت إياله ميْن َخرْيٍ ". قَاَل: َوَهْل   -َصلهى اَّلله

َنا؟! َفَضَرَب َرُسوَل اَّللهي  نَـتـُ َا َتَكلهَمْت أَْلسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -نـَُؤاَخُذ مبي ذي ُمَعاٍذ مثُه قَاَل: " َثكيَلْتَك أُمَُّك! " َوَما   -َصلهى اَّلله َعَلى َفخي
ُ َأنْ  نَـتـُُهْم؟! َفَمْن َكاَن يُـ  َشاَء اَّلله ريهيْم يفي َجَهنهَم إياله َما َنطََقْت بيهي أَْلسي ري يـَُقوَل " َوَهْل َيُكبُّ النهاَس َعَلى َمَناخي َّللهي َواْليَـْومي اْْلخي ْؤميُن ابي

 َشرٍّ َتْسَلُموا« ". فـَْليَـُقْل َخرْيًا َأْو ليَيْسُكْت َعْن َشرٍّ، ُقوُلوا َخرْيًا تـَْغَنُموا، َواْسُكُتوا َعْن 
، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر َعْمِرو ْبِن َماِلٍك اْلَجْنِبيِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

 فـََقاَل: اَيليَساني ُقْل َخرْيًا تـَْغَنْم، َواْسُكْت َعْن َشرٍّ  َوَعْن َأيبي َوائيٍل، َعْن َعْبدي اَّللهي أَنهُه اْرتـََقى الصهَفا، فََأَخَذ بيليَسانيهي  - 18154
ْعُت َرُسوَل اَّللهي  َتْسَلْم، ميْن قـَْبلي َأْن تـَْنَدَم، ميْن قـَْبلي َأنْ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -تـَْنَدَم. مثُه قَاَل: َسَي يـَُقوُل: " »َأْكثـَُر َخطَاَي   -َصلهى اَّلله

 ليَسانيهي« ". اْبني آَدَم، يفي 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

. قَاَل: " ََتْليُك َيَدَك؟ ". قـُْلُت: َفَماَذا أَ  - 18155 ْمليُك إيَذا مَلْ  »َوَعْن َأْسَوَد ْبني َأْصَرَم قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْوصيني
؟ قَاَل: " اَل تـَْبُسْط َيَدكَ َأْمليكْ  إياله إيىَل َخرْيٍ، َواَل تـَُقْل    َيديي؟ قَاَل: " ََتْليُك ليَساَنَك؟ ". قـُْلُت: َفَماَذا َأْمليُك إيَذا مَلْ َأْمليْك ليَسايني

 بيليَسانيَك إياله َمْعُروفًا« ". 
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ([ 2867]اْللباني: صحيح )صحيح الترغيب:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َنا؟ فـََقاَل: " ثَ  - 18156 كيَلْتَك أُمَُّك! َوَهْل  »َوَعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل قَاَل: قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأُكلُّ َما نـََتَكلهُم بيهي يُْكَتُب َعَليـْ
ريهيْم يفي النهاري إياله حَ  ، فَإيَذا َتَكلهْمَت ُكتيَب َلَك َأْو  َيُكبُّ النهاَس َعَلى َمَناخي َنتيهيْم؟! إينهَك َلْن تـََزاَل َساليًما َما َسَكته َصائيُد أَْلسي

ْميذييُّ َعَلْيَك« ". قـُْلتُ  ريهي. : َرَواُه الرتّي ْختيَصاٍر ميْن قـَْوليهي: " إينهَك َلْن تـََزاَل ". إيىَل آخي  ابي
 ]الداراني: إسناده حسن[   ْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَنادَ  #

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 18160 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: َسَي َوُهَو خَيُْطُب النهاَس يـَُقوُل: " َلَمَكاُنُكْم ميَن   -َصلهى اَّلله
 يـَْعني َمْن َحفيَظ َما َبنْيَ حَلْيَـْيهي، َوَحفيَظ َما َبنْيَ ريْجَلْيهي«. -اجْلَنهةي " 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ه  - 18161 ُ َعَلْيهي َوسَ  -َوَعْن َأيبي رَافيٍع: َأنه النهِبي َذْيهي َدَخَل اجْلَنهَة« ".  -لهَم  َصلهى اَّلله  قَاَل: " »َمْن َحفيَظ َما َبنْيَ فـُْقَمْيهي َوَفخي

َم َحِديُث َأِبي ُموَسى ِفي َهَذا اْلَباِب. # ٌد. َوَقْد َتَقدَّ ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده حسن، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18163 ري فـَْليَـُقْل -َصلهى اَّلله َّللهي َواْليَـْومي اْْلخي : " »َمْن َكاَن يـُْؤميُن ابي
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 َخرْيًا َأْو ليَيْسُكْت« ". 
   ُر ِفي َحِديٍث َطِويٍل، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه اْلَبزَّا  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اَّللهي  - 18166 فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأيُّ    -َصلهى اَّلله
َا ". قـُْلُت: مثُه َماَذا اَي َرُسوَل اَّللهي؟ قَاَل: " بيرُّ الَواليَدْيني " قـُْلُت: مثُه َماَذا اَي َرُسوَل  اأْلَْعَمالي َأْفَضُل؟ قَاَل: " الصهاَلُة َعَلى  مييَقاُتي

 .  اَّللهي؟ قَاَل: " َأْن َيْسَلَم النهاُس ميْن ليَسانيَك« " مثُه َسَكَت َوَلوي اْستَـَزْدتُُه َلَزاَديني
ْنُه:  يحي مي َا ".  قـُْلُت: يفي الصهحي  " الصهاَلُة ليمييَقاُتي

، َوُهَو ِثَقٌة. # ِ النََّخِعيِ  ِحيِح َغْيَر َعْمِرو ْبِن َعْبِد َّللاَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُم بيهي، قَاَل: " اْمليْك َعَلْيَك َهَذا ". َوَأَشاَر  َوَعني احْلَاريثي ْبني هيَشاٍم قَاَل: »قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َحدّي  - 18167 ْمٍر َأْعَتصي ْثني ِبَي

 إيىَل ليَسانيهي«. 
 ([ 2/553]اْللباني: إسناده ضعيف )السلسلة الصحيحة:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه ِوَجاَدُة، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َأيبي ُهَريْـ  - 18179 ، َواَل َكثْـَرَة  -َصلهى اَّلله ُ إيَضاَعَة اْلَمالي : " »اَل حيُيبُّ اَّلله
، َواَل قييَل َوقَاَل« ".   السَُّؤالي

ِحيِح.  #  ]الداراني: إسناده حسن[ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
َليتي َوأَتـَوَكهُل؟ فـََقاَل َرُسو » - 18187 ُل رَاحي ُ َعَلْيهي  -ُل اَّللهي  َعْن َعْمريو ْبني أَُميهَة الضهْمرييّي أَنهُه قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، ُأْرسي َصلهى اَّلله

 : " َبْل قـَيّيْدَها َوتـَوَكهْل«.-َوَسلهَم 
ِ ْبِن َعْمِرو # ِحيِح َغْيَر َيْعُقوَب ْبِن َعْبِد َّللاَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  ْبِن ُأَميََّة، َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِمْن ُطُرٍق، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ

ّي -َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّللهُ  -َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َأْصَحاُب َرُسولي اَّللهي  - 18202 ُ َعَلْيهي   -: »إيانه إيَذا ُكنها عيْنَد النهِبي َصلهى اَّلله
، فَإيَذا رََجْعَنا إيىَل َأْهليَنا َوَخاَلْطَناُهْم أَْنَكْراَن أَنـُْفَسَنا! َفذََكُروا -َوَسلهَم  َنا َما َنُيبُّ ّي  رَأَيـَْنا يفي أَنـُْفسي  َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َذليَك ليلنهِبي

ْجنيَحتيَها، َوَلكي  -  ْن َساَعًة َوَساَعًة«.فـََقاَل: " َلْو َتُدوُموَن َعَلى َما َتُكونُوَن عيْنديي يفي اخْلَاَلءي َلَصاَفَحْتُكُم اْلَماَلئيَكُة ِبَي
ِحيِح َغْيَر ُزَهْيِر ْبِن ُمَحمَّ  # ، َوُهَو ِثَقٌة.؟ َوَرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوَقاَل: " »َلَصاَفَحْتُكمُ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ اْلَمََلِئَكُة َحتَّى ُتِظلَُّكْم    ٍد الرَّاِزيِ 

 ]الداراني: إسناده صحيح[ ِبَأْجِنَحِتَها ِعَياناا« ". 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 18205 َمره مبيَْجليٍس، َوُهْم َيْضَحُكوَن، قَاَل: " َأْكثيُروا ميْن ذيْكري   -َصلهى اَّلله

يٍق ميَن اْلَعْيشي إياله َوسهَعُه َعَلْيهي، َواَل يفي َسَعٍة إياله َضيـهَقَها َعَلْيهي  -َأْحَسُبُه قَاَل:   -َهاديمي اللهذهاتي   « ". فَإينهُه َما ذََكَرُه َأَحٌد يفي ضي
 ]الداراني: إسناده ضعيف، وأخرجه الخطيب بإسناد صحيح[  زَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِباْخِتَصاٍر َعْنُه، َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن.َرَواُه اْلبَ  #

ّي  - 18206 ُ َعلَ  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد السهاعيدييّي قَاَل: »َماَت رَُجٌل ميْن َأْصَحابي النهِبي َفَجَعَل   -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َأْصَحاُب َرُسولي اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يـُثْـُنوَن َعَلْيهي، َوَيْذُكُروَن ميْن عيَباَدتيهي، َوَرُسوُل اَّللهي  -َصلهى اَّلله   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َساكيٌت، فـََلمها َسَكُتوا قَاَل َرُسوُل اَّللهي  ؟ ". قَاُلوا: اَل. قَاَل: " فـََهْل  -َصلهى اَّلله : " َهْل َكاَن يُْكثيُر ذيْكَر اْلَمْوتي
ُبُكْم َكثيريً   ا مميها َتْذَهُبوَن إيلَْيهي« ". َكاَن َيدَُع َكثيريًا مميها َيْشَتهيي ". قَاُلوا: اَل. قَاَل: " َما بـََلَغ َصاحي

، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18212 نهُه َما  : " »اْسَتْكثيُروا ذيْكَر َهاذيمي اللهذهاتي ; فَإي -َصلهى اَّلله

يٍق إياله َوسهَعُه، َواَل ذََكَرُه يفي َسَعٍة إياله َضيـهَقَها َعَلْيهي« ".    ذََكَرُه َأَحٌد يفي ضي
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ْختيَصاٍر.  ْميذييُّ، َوَغرْيُُه ابي  قـُْلُت: َرَواُه الرتّي
 ([ 1211]اْللباني: حسن )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18213 يـَْعني اْلَمْوَت   -: " »َأْكثيُروا ذيْكَر َهاذيمي اللهذهاتي  -َصلهى اَّلله
 ; فَإينهُه َما َكاَن يفي َكثيرٍي إياله قـَلهَلُه، َواَل َقلييٍل إياله َأْجَزَلُه« ".  -
 ([ 1112]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.  #

ه َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »أَتـَْيُت  - 18214 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -النهِبي ه اَّللهي،   -َصلهى اَّلله َر َعْشَرٍة فـََقاَل رَُجٌل ميَن اأْلَْنَصاري: اَي َنِبي َعاشي
، َوَأْكثـَُرُهُم اْستيْعَداًدا ليْلَمْوتي  ؟ قَاَل: " َأْكثـَُرُهْم ذيْكًرا ليْلَمْوتي ، َوَأْحَزُم النهاسي نـُُزولي اْلَمْوتي ُأولَئيَك ُهُم  ، قـَْبَل َمْن َأْكَيُس النهاسي

َرةي« ".   نـَْيا، وََكَراَمةي اْْلخي  اأْلَْكَياُس، َذَهُبوا بيَشَرفي الدُّ
ْختيَصاٍر.  قـُْلُت: َرَواُه اْبُن َماَجْه ابي

ِغيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ([ 197/ 4]المنذري: إسناده حسن )الترغيب والترهيب:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي الدهْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18215  « ". : " »إينه اَّللهَ حيُيبُّ ُكله قـَْلٍب َحزيينٍ -َصلهى اَّلله

، َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن. #  ([ 1723]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجامع:  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 18216 ْفَتاُح اْلَقْلبي ".   -َصلهى اَّلله حْلُْزني ; فَإينهُه مي قَاَل: " »َعَلْيُكْم ابي

جْلُوعي َوَأْظميُئوَها« ".  يُعوا أَنـُْفَسُكْم ابي  قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، وََكْيَف احْلُْزُن؟ قَاَل: " َأجي
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ([ 3759ع: ]اْللباني: ضعيف )ضعيف الجام َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َغَدا َأْصَحاُب َرُسولي اَّللهي  - 18219 َذاَت يـَْوٍم فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي،   -َصلهى اَّلله
ُ َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه، َهَلْكَنا َوَربّي اْلَكْعَبةي، قَاَل: " َوَما َذاَك؟ ". قَاُلوا: النّيَفاُق النّيَفاُق. قَ  اَل: " أََلْسُتْم َتْشَهُدوَن َأْن اَل إيَلَه إياله اَّلله

ْكَنا  نيَيَة، فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َهلَ َوَأنه حُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه؟! ". قَاُلوا: بـََلى. قَاَل: " لَْيَس َذليَك النّيَفاَق ". قَاَل: مثُه َعاُدوا الثها
ُ َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه، َوَأنه  َوَربّي اْلَكْعَبةي. قَاَل: " َوَما َذاَك؟ ". قَاُلوا: النّيَفاُق النّيَفاُق. قَاَل: " أََلْسُتْم َتْشَهُدوَن َأْن اَل إيَلهَ  إياله اَّلله

النّيَفاَق ". قَاَل: مثُه َعاُدوا الثهاليَثَة، فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي َهَلْكَنا َوَربّي   حُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه؟ ". قَاُلوا: بـََلى. قَاَل: " لَْيَس َذاكَ 
نه حُمَمهًدا َعْبُدُه  َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه، َوأَ  اْلَكْعَبةي، قَاَل: َوَما َذاَك؟ قَاُلوا: النّيَفاُق النّيَفاُق قَاَل " أََلْسُتْم َتْشَهُدوَن َأْن اَل إيَلَه إياله اَّللهُ 

َنا   َوَرُسولُُه؟ ". قَاُلوا: بـََلى. قَاَل: " لَْيَس َذاَك النّيَفاَق ". قَاُلوا: إيانه إيَذا ُكنها عيْنَدَك ُكنها َعَلى َحاٍل، َوإيَذا َخَرْجَنا ميْن عيْنديَك مَههتـْ
نـَْيا َوَأْهُلواَن. قَاَل: " َلْو أَنهُكْم إيَذا َخَرْجتُ  ْم ميْن عيْنديي َتُكونُوَن َعَلى احْلَالي الهيتي َتُكونُوَن َعَلْيهي َلَصاَفَحْتُكُم اْلَماَلئيَكُة بيطُُرقي الدُّ

 اْلَمدييَنةي« ". 
اَن ْبِن ُبْرِزيَن، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر َغسَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ّي  - 18220 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َجرييٍر، َعني النهِبي َرةي« ".   -َصلهى اَّلله َفْعُه يفي اْْلخي نـَْيا يـَنـْ  قَاَل: " »َمْن يـَتَـَزوهْد ميَن الدُّ
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - ْبني َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َعْن َعْبدي اَّللهي  - 18224 ُهْم  -َصلهى اَّلله نـْ : " »اْقرَتََبتي السهاَعُة َواَل تـَْزَداُد مي
 إياله بـُْعًدا« ". 

، َوُهَو ِثَقٌة َثْبٌت. # ِحيِح َغْيَر َشْيِخ الطََّبَراِنيِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده جيد[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ه  - 18225 ْعُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن بـَُرْيَدَة قَاَل: َسَي يًعا، إيْن َكاَدْت  يـَُقوُل: " »بُعيْثُت َأاَن َوالسه  -َصلهى اَّلله اَعُة مجَي
 ." »  لََتْسبيُقني

اَعُة َكَهاَتْيِن ". َوَضمَّ ِإْصُبَعْيِه السَّ  # ِحيِح.َرَواُه َأْحَمُد، َواْلَبزَّاُر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: " »ُبِعْثُت َأَنا َوالسَّ ]الداراني:  بَّاَبَة َواْلُوْسَطى«. َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ
 ه حسن[ إسناد

: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 18230 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُجَبرْيََة ْبني الضهحهاكي اأْلَْنَصارييّي قَاَل: " »بُعيْثُت َأاَن َوالسهاَعُة   -َصلهى اَّلله
 َفَسبَـْقتـَُها َكَما َسبَـَقْت َهذيهي َهذيهي« ".  -َومَجََع َبنْيَ السهبهابَةي َواْلُوْسَطى  -َهَكَذا 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناٍد َحَسٍن. #
ّي  َرَواهُ م وَ  - 18230 ، َعْن َأْشَياٍخ ميَن اأْلَْنَصاري، َعني النهِبي ُ َعَلْيهي وَ  -َعْن َأيبي ُجَبرْيََة ْبني الضهحهاكي قَاَل ميثْـَلُه.   -َسلهَم َصلهى اَّلله

ِحيِح َغْيَر ِشْبٍل، َأْو ُشَبْيِل ْبِن َعْوٍف، َوُهَو ِثَقٌة.  ]الداراني: إسناده صحيح[  َوِرَجاُل َهِذِه الطَِّريِق ِرَجاُل الصَّ
ْنُه: " »بُعيْثُت يفي َنَسمي السهاَعةي« " فـََقْط. - 18231  َوَرَوى اْلبَـزهاُر مي

 ]الداراني: إسناده صحيح[  #
َها  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك: »قَاَل إينه فَاطيَمَة  - 18233 ُ َعنـْ َي اَّلله ه  -َرضي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَنَوَلتي النهِبي كيْسَرًة ميْن    -َصلهى اَّلله

ٍم« ".   ُخْبزي َشَعرٍي، فـََقاَل: " َهَذا َأوهُل طََعاٍم َأَكَلُه أَبُوكي ُمْنُذ َثاَلثَةي َأايه
، َوَزاَد: َفَقاَل: " »َما َهِذِه؟ ". َفَقاَلْت: ُقْرٌص َخَبْزُتُه َفَلْم َتِطْب َنْفِسي حَ  # َهِذِه اْلِكْسَرِة«. َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. تَّى َأَتْيُتَك بِ َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ

 ]الداراني: إسناده صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َعْوٍف قَاَل: »َخَرَج َرُسوُل اَّللهي  - 18237 نـَْيا َومَلْ َيْشَبْع ُهَو َواَل َأْهُلُه   -َصلهى اَّلله ميَن الدُّ
 الشهعيريي«. ميْن ُخْبزي 

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
َقى َعَلى َمائيَدةي َرُسولي اَّللهي  - 18240 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعائيَشَة قَاَلْت: »َما َكاَن يـَبـْ ميْن ُخْبزي الشهعيريي َقلييٌل َواَل   -َصلهى اَّلله

 َكثيرٌي«. 
 ([ 3269]اْللباني: صحيح لغيره )صحيح الترغيب:   اُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.َروَ  #

ه  - 18245 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن َكْعبي ْبني ُعْجَرَة قَاَل: أَتـَْيُت النهِبي يبي أَْنتَ  -َصلهى اَّلله ًا، فـَُقْلُت: ِبَي ، َما يلي  فـََرأَيـُْتُه ُمتَـَغريّي
ًا؟! قَاَل: " َما َدَخَل َجْويفي َما َيْدُخُل َجْوَف َذاتي َكبيٍد ُمْنُذ َثاَلٍث ". قَاَل: َفَذَهْبُت فَإيذَ  ا يـَُهودييٌّ َيْسقيي إيبياًل َلُه،  َأرَاَك ُمتَـَغريّي

ه  َفَسَقْيُت َلُه َعَلى ُكلّي َدْلٍو بيَتْمَرٍة، َفَجَمْعُت ََتًْرا، فَأَتـَْيُت بيهي ا ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -لنهِبي فـََقاَل: " ميْن أَْيَن َلَك اَي َكْعُب؟ ".   -َصلهى اَّلله
 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فََأْخرَبْتُُه، فـََقاَل النهِبي يبي أَْنَت، نـََعْم. قَاَل: " إينه اْلَفْقَر َأسْ -َصلهى اَّلله رَُع إيىَل َمْن : " َأحتُيبُّني اَي َكْعُب؟ ". قـُْلُت: ِبَي

يُبَك َباَلٌء فََأعيده َلُه جَتَْفافًا ". قَاَل: فـََفَقَدُه النه  ُّ حيُيبُّني ميَن السهْيلي إيىَل َمَعادينيهي، َوإينهُه َسُيصي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ِبي فـََقاَل: " َما   -َصلهى اَّلله
ْر اَي َكْعُب ". فـََقاَلْت أُمُّ  ي َحَّته َدَخَل َعَلْيهي فـََقاَل: " أَْبشي ُه: َهنييًئا َلَك اجْلَنهُة اَي َكْعُب،  فـََعَل َكْعٌب؟ ". قَاُلوا: َمرييٌض، َفَخَرَج مَيْشي

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فـََقاَل النهِبي ُمَتأَلّيَيُة َعَلى اَّللهي؟ ". قـُْلُت: هيَي أُمّيي اَي َرُسوَل اَّللهي. قَاَل: " َوَما يُْدرييكي اَي : " َمْن َهذيهي الْ -َصلهى اَّلله
َفُعُه، َوَمَنَع َما اَل يـُْغنييهي« ".   أُمه َكْعٍب؟ َلَعله َكْعًبا قَاَل َما اَل يـَنـْ

 ([ 3103اْللباني: إسناده حسن )السلسلة الصحيحة:  ] َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -»َوَعْن فَاطيَمَة: َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 18257 يـَْعني َحَسًنا   -َأَتَها يـَْوًما فـََقاَل: " أَْيَن أَبـَْنائيي؟ ".  -َصلهى اَّلله
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ًنا  ُف َأْن يـَْبكيَيا َعَلْيكي َولَْيَس  . قَاَلْت: َأْصَبْحَنا َولَْيَس يفي بـَْيتيَنا َشْيٌء َيُذوقُُه َذائيٌق، فـََقاَل َعلييٌّ: َأْذَهُب ُبييَما ; فَإييّني َأخَتَوه -َوُحَسيـْ
 ُّ . فـَتَـَوجهَه إيلَْيهي النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم َصله   -عيْنَدكي َشْيٌء، َفَذَهَب إيىَل ُفاَلٍن اْليَـُهودييّي فـََوَجَدمُهَا يـَْلَعَباني يفي َشرييهٍة َبنْيَ أَْيدييهيَما   -ى اَّلله

؟ ". قَاَل َعلي  َشْيٌء، فـََلْو يٌّ: َأْصَبْحَنا َولَْيَس يفي بـَْيتيَنا َفْضٌل ميْن ََتٍْر، فـََقاَل: " اَي َعلييُّ، َأاَل تـَْقليُب اْبَنه قـَْبَل َأْن َيْشَتده َعَلْيهيَما احْلَرُّ
  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َجَلْسَت اَي َرُسوَل اَّللهي، َحَّته َأمْجََع ليَفاطيَمَة ََتََراٍت. َفَجَلَس النهِبي َحَّته اْجَتَمَع ليَفاطيَمَة َشْيٌء ميْن ََتٍْر،   -َصلهى اَّلله

 ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم صَ  -َفَجَعَلُه يفي ُصرهتيهي، مثُه َأقْـَبَل َفَحَمَل النهِبي  َأَحَدمُهَا، َوَعلييٌّ اْْلَخَر َحَّته َأقْـَلبَـُهَما«.  -لهى اَّلله
، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: »َنَظَر َرُسوُل اَّللهي   - 18278 إيىَل اجْلُوعي يفي ُوُجوهي َأْصَحابيهي، فـََقاَل:   -اَّلله
ْلَقْصَعةي ميَن الثهرييدي، َويـَُراُح َعَلْيهي  ُروا فَإينهُه َسَيْأِتي َعَلْيُكْم زََماٌن يـُْغَدى َعَلى َأَحديُكْم ابي    مبييْثليَها ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللهي، ََنْنُ " أَْبشي

ْنُكْم يـَْوَمئيٍذ« ".  ُتُم اْليَـْوَم َخرْيٌ مي  يـَْوَمئيٍذ َخرْيٌ؟ قَاَل: " َبْل أَنـْ
ٌد. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َجيِ 

: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 18279 ُ َعَليْ  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني يَزييَد اخْلَْطمييّي ُتُم اْليَـْوَم َخرْيٌ َأْم إيَذا ُغذيَي  -هي َوَسلهَم َصلهى اَّلله قَاَل: " »أَنـْ
يَفٌة َورَاَحْت ُأْخَرى، َوَغَدا يفي ُحلهٍة، َورَاَح يفي ُأْخَرى، َوَتْكُسوَن بـُُيوَتُكْم َكَما ُتْكَسى اْلَكْعَبُة؟ ". فـََقاَل رَُجٌل:   َعَلى َأَحديُكْم َصحي

ُتُم اْليَـْوَم َخرْيٌ« ". ََنُْن يـَْوَمئيٍذ َخرْيٌ، قَا  َل: " َبْل أَنـْ
، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر َأِبي َجْعَفٍر اْلَخْطِميِ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

َفَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18280 ُ َعلَ  -َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ ُدوا  -ْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّلله نـَْيا َحَّته تـَُنجّي ْفَتُح َعَلْيُكُم الدُّ َا َستـُ : " »إينه
ْم  يَـْوَم ". قـُْلَنا: فـََنْحُن يـَْوَمئيٍذ َخرْيٌ أَ بـُُيوَتُكْم َكَما تـَُنجهُد اْلَكْعَبُة ". قـُْلَنا: َوََنُْن َعَلى ديينيَنا اْليَـْوَم؟ قَاَل: " َوأَنـُْتْم َعَلى ديينيُكُم الْ 

 َذليَك اْليَـْوَم؟ قَاَل: " َبْل أَنـُْتُم اْليَـْوَم َخرْيٌ« ". 
، َوُهَو ِثَقٌة. # َباِميِ  ِحيِح َغْيَر َعْبِد اْلَجبَّاِر ْبِن اْلَعبَّاِس الشِ   ]الداراني: إسناده ضعيف[   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ه  - 18281 َفَة، قَاَل: »َأَكْلُت ثَرييًدا َوأَتـَْيُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُجَحيـْ فـََتَجشهْأُت عيْنَدُه، فـََقاَل: " اَي َأاَب   -َصلهى اَّلله
بَـًعا يفي الدُّنـَْيا«.  َفَة، إينه َأْطَوَل النهاسي ُجوًعا يـَْوَم اْلقيَياَمةي َأْكثـَُرُهْم شي  ُجَحيـْ

 ]الداراني: حديث حسن بشواهده[  َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِثَقاٌت. #
يَها، َفَجَعْلَنا  هَلُْم فـََوقـَْعَنا في َوَعْن َأيبي بـَْرزََة قَاَل: »ُكنها يفي َغَزاٍة لََنا، فـََلقييَنا ُأاَنًسا ميَن اْلُمْشريكينَي فََأْجَهْضَناُهْم َعْن َملهةٍ  - 18283

َها، وَُكنها َنْسَمُع يفي اجْلَاهيلييهةي َأنه  نـْ َن؟«  َنَُْكُل مي َز َشرََع َأَحُداَن يـَْنظُُر يفي عيْطَفْيهي َهْل َسَي َن، فـََلمها َأَكْلَنا َذليَك اخْلَبـْ َز َسَي  َمْن َأَكَل اخْلُبـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة: »ُكنها يـَْوَم َخْيرَبَ َمَع َرُسولي اَّللهي  - 18284 «.  -َصلهى اَّلله َزٍة هَلُْم ميْن نَقييٍّ  فََأْجَهْضَناُهْم َعْن ُخبـْ

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 18288 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: »إييّني أَلَْعَلُم َأْكثـََر َماٍل َقديَم َعَلى النهِبي ُ تـََعاىَل،   -َصلهى اَّلله َحَّته قـََبَضُه اَّلله

يَفٌة، فَأَ  َا إييَله َقديَم َعَلْيهي يفي ُجْنحي اللهْيلي َخرييطٌَة فييَها َثَاّنيياَئةي ديْرَهٍم َوَصحي َليتي  -ْرَسَل ُبي َرةي   -وََكاَنْت لَيـْ مثُه انـَْقَلَب بـَْعَد اْلعيَشاءي اْْلخي
ي، فََأاَن أَنـَْتظيُر فََأطَاَل، مثُه َخَرَج مثُه  ُه، َوَقْد َمههْدُت َلُه َولينَـْفسي َي  رََجَع، فـََلْم يـََزْل َكَذليَك َحَّته ُدعي َفَصلهى يفي احْلُْجَرةي يفي ُمَصاله

، َفَصلهى مثُه رََجَع، فـََقاَل: " أَْيَن تيْلَك اخْلَرييطَُة الهيتي فـَتَـنَـْتني اْلَباريَحَة؟ ". َفَدعَ  َا فـََقسهَمَها. قـُْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي،  ليَصاَلةي الصُّْبحي ا ُبي
ًئا مَلْ َتُكْن َتْصنَـُعُه، فـََقاَل: " ُكْنُت ُأَصلّيي فَُأوَتى ُع فَُأَصلّيي« ".  َصنَـْعَت َشيـْ َها، مثُه َأْرجي َا، فَأَْنَصريُف َحَّته أَْنظَُر إيلَيـْ  ُبي
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، َوأَنهُه  نـَْفاقي ََذا احْلَدييثي طُُرٌق يفي اَببي اإْلي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قـُْلُت: تـََقدهَم هلي َي َأْن يـُتَـَوىفه  -َصلهى اَّلله َمَها.  َخشي  قـَْبَل َأْن يـَُقسّي
ٌد. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوَبْعُضَها َجيِ 

، َوَعْبُد اَّللهي ْبُن َجْعَفٍر، َوَعْبُد اَّللهي ْبُن َعبهاٍس،   -اْمَرَأةي َأيبي رَافيٍع  -»َوَعْن َسْلَمى  - 18292 قَاَلْت: َدَخَل َعَليه احلََْسُن ْبُن َعلييٍّ
ه فـََقاُلوا ُب النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -: اْصَنعيي لََنا طََعاًما مميها َكاَن يـُْعجي ه، إيًذا اَل َتْشتَـُهونَُه اْليَـْوَم،   -َصلهى اَّلله َأْكُلُه، قَاَلْت: اَي َبني

َزًة، وََكاَن ُأْدُمُه الزهْيَت، َونـَثـَْرُت عَ  ُتُه، َوَنَسْفُتُه، َوَجَعْلُت ميْنُه ُخبـْ َلْيهي اْلُفْلُفَل، فـََقرهبـُْتُه إيلَْيهيْم َوقـُْلُت:  فـَُقْمُت فََأَخْذُت َشعيريًا َفَطَحنـْ
ُّ َكاَن ال ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -نهِبي  حيُيبُّ َهَذا«.  -َصلهى اَّلله

ِحيِح َغْيَر َفاِيٍد َمْوَلى اْبِن َأِبي َراِفٍع، َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوََنُْن َمَع نَبييّيَنا  »َوَعْن َأيبي ُموَسى قَاَل: َلْو رَأَيـْتَـَنا  - 18293 َا   -َصلهى اَّلله ، إيّنه َا ريحُيَنا رييُح الضهْأني ْبَت َأّنه حَلَسي

: التهْمُر َواْلَماُء«.   ليَباُسَنا الصُّوُف، َوطََعاُمَنا اأْلَْسَوَداني
ْختيَصاٍر.   قـُْلُت: َرَواُه أَبُو َداُوَد ابي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 18297 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس، َعني النهِبي قَاَل: " »َما َيُسرُّيني َأنه ُأُحًدا يلي َذَهٌب أُْنفيُقُه يفي َسبييلي   -َصلهى اَّلله

ْنُه دييَنارًا إياله دييَنارًا ُأعيدُُّه ليَغريمٍي إيْن َكاَن ".ا  َّللهي، َأُموُت يـَْوَم َأُموُت أَتْـُرُك مي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َفَماَت َرُسوُل اَّللهي  َعُه رَْهًنا بيَثاَلثينَي َصاًعا  َوَما تـََرَك دييَنارًا، َواَل ديْرمَهًا، َواَل َعْبًدا، َواَل َولييَدًة، َوتـََرَك ديرْ  -َصلهى اَّلله

ْميذييُّ، َواْبُن َماَجْه بـَْعَضُه.   ميْن َشعيرٍي«. قـُْلُت: َرَوى الرتّي
 ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #
. 
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َقاَلْت َعائيَشُة: اَي  َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني احْلَاريثي قَاَل: »ُكْنُت عيْنَد َعائيَشَة، َوعيْنَدَها َكْعٌب احْلرَْبُ، َفذََكَر إيْسَرافييَل، فَـ  - 18310
ْيني َعْن إيْسَرافييَل، فـََقاَل َكْعٌب: عيْندَُكُم اْلعيْلُم، قَاَلْت: َأَجْل. قَاَلْت: فَأَ  ، قَاَل: لَُه َأْربـََعُة َأْجنيَحٍة: َجَناَحاني يفي  َكْعُب، َأْخربي ْيني ْخربي

َتَب اْلَقَلُم، مثُه َدَرَستي اْلَماَلئيَكُة، َوَمَلُك  اهْلََواءي، َوَجَناٌح َقْد َتَسْرَبَل بيهي، َوَجَناٌح َعَلى َكاهيليهي، َواْلَقَلُم َعَلى ُأُذنيهي، فَإيَذا نـََزَل اْلَوْحُي كَ 
ٌّ َظْهُرُه، َوَقْد أُميَر إيَذا رََأى إي الصُّوري َجاثٍ  ْسَرافييَل َقْد َضمه َجَناَحُه   َعَلى إيْحَدى رُْكبَـتَـْيهي، َوَقْد َنَصَب اأْلُْخَرى، فَاْلتَـَقَم الصُّوَر حَمْني

ْعُت َرُسوَل اَّللهي   ُفَخ يفي الصُّوري. فـََقاَلْت َعائيَشُة: َهَكَذا َسَي ُ  -َأْن يـَنـْ  يـَُقوُل«. -َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى اَّلله
 ]الداراني: إسناده فيه ضعيفان[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18311  السهاَعةي َسَحابٌَة  : »َيْطُلُع َعَلْيُكْم قـَْبلَ -َصلهى اَّلله
ُر َحَّته َتَََْلَ السه  َتشي ، َفاَل تـََزاُل تـَْرَتفيُع يفي السهَماءي، َوتـَنـْ ْثُل الرتُّْسي َماَء، مثُه يـَُناديي ُمَناٍد: اَي أَيُـَّها النهاُس،  َسْوَداُء ميْن قيَبلي اْلَمْغريبي مي

ُلوُه{ ]النحل: ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -[ ". قَاَل َرُسوُل اَّللهي 1 }أََتى َأْمُر اَّللهي َفاَل َتْستَـْعجي ي بيَيديهي، إينه  -َصلهى اَّلله : " فـََوالهذيي نـَْفسي
ًئا أَ  ْنُه َشيـْ ُب اَنقـََتُه َفاَل َيْشَربُُه  َبًدا، َوالرهُجُل حَيْلُ الرهُجَلنْيي يـَْنُشَراني الثـهْوَب َفاَل َيْطوياَينيهي، َوإينه الرهُجَل ليَيْمُدُر َحْوَضُه َفاَل َيْسقيي مي

 أََبًدا«.
ِ َمْوَلى اْلُمِغيَرِة، َوُهَو ِثقَ  # ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: اْلسناد ضعيف[   ٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18313 : »لَتـَُقمهْصَن بيُكْم ُقَماَص اْلبيْكري ". يـَْعني  -َصلهى اَّلله
 اأْلَْرَض«.

 ]الداراني: اْلسناد صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ّي  - 18315 ُ َعَلْيهي  -َوَعني اْبني ُعَمَر، َعني النهِبي ، َواَل تـَُقوُم السهاَعُة  -َوَسلهَم َصلهى اَّلله قَاَل: »َما َهَلَك قـَْوُم ُلوٍط إياله يفي اأْلََذاني

ُّ: َمْعَناُه عيْنديي  «. قَاَل الطهرَبَايني ُ َأْعَلُم  -إياله يفي اأْلََذاني ْستيْغَفاري َوالدَُّعاءي.-َواَّلله  : يفي َوْقتي َأَذاني اْلَفْجري، َوُهَو َوْقُت االي
، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر آَدَم ْبِن َعِليٍ  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]*الداراني: اْلسناد ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 18320 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة قَاَلْت: َسَي النهاُس يـَْوَم اْلقيَياَمةي ُحَفاًة ُعَراًة يـَُقوُل: »حُيَْشُر  -َصلهى اَّلله
ْشُر  اَي َرُسوَل اَّللهي، َفَكْيَف يـََرى بـَْعُضَنا إيىَل بـَْعٍض؟ فـََقاَل: " ُشغيَل النهاُس ". قـُْلُت: َما َشَغَلُهْم؟ قَاَل: " نَ  ". فـََقاَلْت أُمُّ َسَلَمَة:

«. الصهَحائيفي فييَها َمثَاقييُل الذهرّي، َوَمثَاقييلُ    اخْلَْرَدلي
ِد ْبِن ُموَسى ْبِن َأِبي   # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ  ]الداراني: الحديث صحيح[  َعيَّاٍش، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َسْوَدَة بيْنتي زَْمَعَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 18322 َعُث النهاُس ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل، َقْد  -َصلهى اَّلله : »يـُبـْ
ُر بـَْعُضَنا بـَْعًضا؟! فـََقاَل: " شُ  ُهْم يـَْوَمئيٍذ َشْأٌن  َأجْلََمُهُم اْلَعَرُق، َوبـََلَغ ُشُحوَم اْْلَذاني ". فـَُقْلُت: يـُْبصي نـْ غيَل النهاُس، ليُكلّي اْمريٍئ مي

 يـُْغنييهي«. 
ِد ْبِن َعبَّاٍس، َوُهَو ِثَقٌة. # ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 3579]اْللباني: حسن لغيره )صحيح الترغيب:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

: اَي َأاَب َكريميََة، إينه النهاَس يـَْزُعُمونَ َوَعْن ُسَلْيمي ْبني َعاميٍر  - 18325  اْلَكاَلعييّي قَاَل: »قـُْلَنا ليْلميْقَدامي ْبني َمْعديي َكريَب اْلكيْندييّي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -أَنهَك مَلْ تـََر َرُسوَل اَّللهي  ُتُه، َوَلَقْد أَ -َصلهى اَّلله ي َمَع . فـََقاَل: بـََلى. َواَّللهي، َلَقْد رَأَيـْ َخَذ بيَشْحَمةي ُأُذيني َهذيهي، َوَأاَن َأْمشي

ْعَت ميْن  ثـَْنا َما َسَي ، مثُه قَاَل ليَعمّيي: " أَتـَُرى أَنهُه َيْذُكُرُه؟ ". قـُْلَنا: اَي َأاَب َكريميََة، َحدّي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي َعمٍّ يلي .  -َصلهى اَّلله
ْعُتُه يـَُقو  ْقطي إيىَل الشهْيخي اْلَفايني يـَْومَ قَاَل: َسَي اْلقيَياَمةي يفي َخْلقي آَدَم، َوقـَْلبي أَيُّوَب، َوُحْسني يُوُسَف، ُمْرًدا   ُل: " حُيَْشُر َما َبنْيَ السّي
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ْلَكافيري؟ قَاَل: " يـَُغلهُظ ليلنهاري َحَّته َيكُ  ْلديهي َأْربَعينَي ذيرَاًعا، َوَقرييَضُة النهابي  ُمَكحهلينَي ". فـَُقْلَنا: اَي َرُسوَل اَّللهي، َفَكْيَف ابي وَن غيَلُظ جي
ْثُل ُأُحٍد«.   ميْن َأْسَنانيهي مي

 ]الداراني: اْلسناد ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوَأَحُدُهَما َحَسٌن. #
ّي  - 18352 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد، َعني النهِبي رييَن ليمييَقاتي يـَْوٍم  -َصلهى اَّلله ُ اأْلَوهلينَي َواْْلخي قَاَل: »جَيَْمُع اَّلله

َتظيُرو  َصًة أَْبَصارُُهْم إيىَل السهَماءي، يـَنـْ ُ َمْعُلوٍم قيَياًما َأْربَعينَي َسَنًة، َشاخي يفي ظَُلٍل   -َعزه َوَجله   -َن َفْصَل اْلَقَضاءي ". قَاَل: " َويـَْنزيُل اَّلله
، مثُه يـَُناديي ُمَناٍد: أَيُـَّها النهاُس، َأمَلْ تـَْرُضوا ميْن رَبّيُكُم  يّي تـَْعُبُدوُه  الهذيي َخَلَقُكْم َوَرزََقُكْم َوَأَمرَُكْم َأْن ميَن اْلَغَمامي ميَن اْلَعْرشي إيىَل اْلُكْرسي
نـَْيا، أَلَْيَس َذليَك  ْنُكْم َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن يفي الدُّ َ ُكله ُأاَنٍس مي ًئا، َأْن يـَُويلّي َعْداًل ميْن رَبّيُكْم؟ ". قَاُلوا: بـََلى. قَاَل: "  َواَل ُتْشريُكوا بيهي َشيـْ

نـَْيا ". قَاَل: " فـَيَـْنطَليُقوَن َومُيَثهُل هَلُْم َأْشَباُه َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن،  فـَيَـْنطَليُق ُكلُّ قـَْوٍم إيىَل َما َكانُوا يـَْعُبُدوَن، َويـَُقوُلو  َن َويـَُقوُلوَن يفي الدُّ
ُهْم َمْن يـَْنطَليُق إيىَل اْلَقَمري، َواأْلَْوًَثني ميَن احلْيَجارَةي، َوأَ  نـْ ، َومي ُهْم َمْن يـَْنطَليُق إيىَل الشهْمسي نـْ  وا يـَْعُبُدوَن ".ْشَباهي َما َكانُ َفمي

َقى حُمَمهٌد قَاَل: " َومُيَثهُل ليَمْن َكاَن يـَْعُبُد عييَسى َشْيطَاُن عييَسى، َومُيَثهُل ليَمْن َكاَن يـَْعُبُد ُعَزيـًْرا َشْيطَاُن ُعزَ  ُ َعَلْيهي   -ْيٍز، َويـَبـْ َصلهى اَّلله
؟ فـَيَـُقوُلوَن:   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -َوأُمهُتُه ". قَاَل: " فـَيَـَتَمثهُل الرهبُّ  -َوَسلهَم  فـََيْأتييهيْم، فـَيَـُقوُل: َما َلُكْم اَل تـَْنطَليُقوَن َكاْنطياَلقي النهاسي

نَـَنا  َناُه بـَْعُد، فـَيَـُقوُل: َهْل تـَْعريُفونَُه إيْن رَأَيـُْتُموُه؟ فـَيَـُقوُلوَن: إينه بـَيـْ هَلًا َما رَأَيـْ َنُه َعاَل إيْن لََنا إَلي َناَها َعَرفْـَناَها. قَاَل:  َوبـَيـْ َمًة إيَذا رَأَيـْ
ُف َعْن َساقيهي ". قَاَل: " َفعيْندَ  َقى قـَْوٌم   فـَيَـُقوُل: َما هيَي؟ فـَتَـُقوُل: َيْكشي رُّ ُكلُّ َمْن َكاَن َنَظَرُه، َويـَبـْ ُف َعْن َساقيهي فـََيخي َذليَك َيْكشي

وَد َفاَل َيْسَتطييُعوَن، َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن إيىَل السُُّجودي، َوُهْم َساليُموَن، مثُه يـَُقوُل: اْرفـَُعوا  ظُُهورُُهْم َكَصَياصيي اْلبَـَقري، يُرييُدوَن السُّجُ 
ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورَُه مي  نـْ ، َيْسَعى َبنْيَ َيَدْيهي،  ْثَل اجْلََبلي ارُُءوَسُكْم، َفرَيْفـَُعوَن رُُءوَسُهْم، فـَيـُْعطييهيْم نُورَُهْم َعَلى َقْدري َأْعَماهلييْم، َفمي ْلَعظييمي

ُهْم  نـْ ْثَل النهْخَلةي بيَيديهي، َومي ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورًا مي نـْ ُهْم َمْن يـُْعَطى نُورَُه َأْصَغَر ميْن َذليَك، َومي نـْ َمْن يـُْعَطى َأْصَغَر ميْن َذليَك، َحَّته  َومي
ُرُهْم رَُجاًل يـُْعَطى نُورَُه َعَلى إيُبَْ   امي َقَدَمْيهي ُيضييُء َمرهًة َويُْطَفأُ َمرهًة، فَإيَذا َأَضاَء َقدهَم َقَدَمُه، َوإيَذا طُفيَئ قَاَم ". َيُكوَن آخي

َقى أَثـَُرُه َكَحدّي السهْيفي ". قَاَل: " فـَيَـُقوُل:  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل   -قَاَل: " َوالرهبُّ   ُمرُّوا، فـََيُمرُّوَن َعَلى  َأَماَمُهْم َحَّته مَيُره يفي النهاري، فـَيَـبـْ
ُهْم َمْن مَيُرُّ كَ  نـْ ، َومي ُهْم َمْن مَيُرُّ َكاْلرَبْقي نـْ ُهْم َمْن مَيُرُّ َكَطْرَفةي اْلَعنْيي، َومي نـْ ُهْم َمْن مَيُرُّ َكاْنقيَضاضي  َقْدري نُوريهيْم، مي نـْ ، َومي السهَحابي

نْـ  ، َومي ُهْم َمْن مَيُرُّ َكالرّييحي نـْ ، َومي ، َحَّته مَيُره الهذيي يـُْعَطى نُورُُه َعَلى اْلَكوَْكبي ُهْم َمْن مَيُرُّ َكَشدّي الرهْحلي نـْ ، َومي   ُهْم َمْن مَيُرُّ َكَشدّي اْلَفَرسي
يُب َجَوانيَبُه النهاُر، َفاَل يـََزاُل   ريجْ َظْهري َقَدَمْيهي، جَيُْثو َعَلى َوْجهيهي َويََدْيهي َوريْجَلْيهي، ختَيرُّ َيٌد َوتـَُعلهُق َيٌد، َوختَيرُّ ريْجٌل َوتـَُعلهقُ  ٌل، َوُتصي

ُ َما مَلْ يـُعْ  َها، فـََقاَل: احْلَْمُد َّلليهي فـََقْد َأْعطَايني اَّلله َها بـَْعَد إيْذ رَأَيـْتـَُها  َكَذليَك َحَّته خَيُْلَص، فَإيَذا َخَلَص َوَقَف َعَليـْ نـْ طي َأَحًدا إيْذ جَنهايني مي
ُل فـَيَـُعوُد إيلَْيهي رييُح َأْهلي اجْلَنهةي َوأَْلَواُنُْم، َفريََ ". قَاَل: " فـَيـُْنطَلَ  ى َما يفي اجْلَنهةي ميْن َخَللي  ُق بيهي إيىَل َغدييٍر عيْنَد اَببي اجْلَنهةي، فـَيَـْغَتسي

ُ: أََتْسَأُل اجْلَنهَة َوَقدْ  ْلني اجْلَنهَة، فـَيَـُقوُل اَّلله ، فـَيَـُقوُل: َربّي َأْدخي َجااًب اْلَبابي نَـَها حي ُتَك ميَن النهاري؟! فـَيَـُقوُل: َربّي اْجَعْل بـَْيني َوبـَيـْ  جَنهيـْ
يَسَها ". قَاَل: " فـََيْدُخُل اجْلَنهَة، َويـََرى َأْو يـُْرَفُع َلُه َمْنزيٌل َأَماَم َذليَك، َكَأنه َما هُ  طيني َو فييهي إيلَْيهي ُحْلٌم، فـَيَـُقوُل: َربّي َأعْ اَل َأَْسَُع َحسي
ُتَكُه َتْسَأُل َغرْيَُه، فـَيَـُقوُل: اَل َوعيزهتيَك اَل َأْسأَُلكَ  ْنُه؟ فـَيـُْعَطى  َذليَك اْلَمْنزيَل، فـَيَـُقوُل َلُه: َلَعلهَك إيْن َأْعطَيـْ  َغرْيَُه، َوَأَّنه َمْنزيٌل َأْحَسُن مي

ُ فـَيَـْنزيلُُه، َويـََرى َأَماَم َذليَك َمْنزياًل، َكَأنه َما ُهَو فيي َلُه:   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل   -هي إيلَْيهي ُحْلٌم، قَاَل: َربّي َأْعطيني َذليَك اْلَمْنزيَل، فـَيَـُقوُل اَّلله
ُتَكهُ  اَل فـَيـُْعَطى  َتْسَأُل َغرْيَُه، فـَيَـُقوُل: اَل َوعيزهتيَك اَي َربّي اَل َأْسأَُلَك َغرْيَُه، َوَأَّنه َمْنزيٌل َيُكوُن َأْحَسَن ميْنُه؟ قَ  فـََلَعلهَك إيْن َأْعطَيـْ

َا ُهَو إيلَْيهي ُحْلٌم، فـَيَـقُ  ُ َجله َجاَللُُه:  َمْنزيَلًة. قَاَل َويـََرى َأْو يـُْرَفُع َلُه َأَماَم َذليَك َمْنزيٌل آَخُر، َكَأّنه وُل: َأْعطيني َذليَك اْلَمْنزيَل فـَيَـُقوُل اَّلله
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ُتَكُه َتْسَأُل َغرْيَُه؟ قَاَل: اَل َوعيزهتيَك اَل َأْسَأُل َغرْيَُه، َوَأيُّ َمْنزيٍل َيُكوُن َأحْ  ْنُه؟! قَاَل: فـَيـُْعطَاُه َويـَْنزيلُُه، مثُه  فـََلَعلهَك إيْن َأْعطَيـْ َسَن مي
ُ  َيْسُكتُ  ُتَك، َوَأْقَسْمُت َلَك َحَّته  -َجله ذيْكُرُه  -فـَيَـُقوُل اَّلله : َما َلَك اَل َتْسَأُل؟ فـَيَـُقوُل: َربّي َقْد َسأَْلُتَك َحَّته َقدي اْسَتْحيَـيـْ

  ُ ُتَك، فـَيَـُقوُل اَّلله نـَْيا ُمنْ -َجله ذيْكُرُه  -اْسَتْحيَـيـْ ْثَل الدُّ تـَُها، َوَعْشَرَة َأْضَعافيهي؟  : َأمَلْ تـَْرَض َأْن ُأْعطيَيَك مي ُذ َخَلْقتـَُها إيىَل يـَْومي َأفْـنَـيـْ
ميْن قـَْوليهي. قَاَل: فـََرأَْيُت َعْبَد اَّللهي ْبَن َمْسُعوٍد إيَذا بـََلَغ   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -فـَيَـُقوُل: َأَُتَْزأُ يبي َوأَْنَت َربُّ اْلعيزهةي؟ فـََيْضَحُك الرهبُّ  

ْعُتَك حُتَدّيُث َهَذا احْلَدييثَ َهَذا اْلَمَكانَ  َك، فـََقاَل َلُه رَُجٌل: اَي َأاَب َعْبدي الرهمْحَني، َقْد َسَي ميَرارًا، ُكلهَما بـََلْغَت   ميْن َهَذا احْلَدييثي َضحي
ْعُت َرُسولَ  ْكَت! قَاَل: إييّني َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي  َهَذا اْلَمَكاَن َضحي حُيَدّيُث َهَذا احْلَدييَث ميَرارًا، ُكلهَما بـََلَغ َهَذا   -َصلهى اَّلله

َك َحَّته تـَْبُدَو َأْضَراُسُه.   اْلَمَكاَن ميْن َهَذا احْلَدييثي َضحي
،-َجله ذيْكُرُه  -قَاَل: " فـَيَـُقوُل الرهبُّ  لنهاسي ، قَاَل:   : اَل. َوَلكينّي َعَلى َذليَك قَاديٌر، َسْل. فـَيَـُقوُل: َأحلْيْقني ابي لنهاسي فـَيَـُقوُل: احْلَْق ابي

ًدا، فَـ  رُّ َساجي يـَُقاُل َلُه: اْرَفْع رَْأَسَك َما َلَك؟ فـَيَـُقوُل:  فـَيَـْنطَليُق يـَْرُمُل يفي اجْلَنهةي َحَّته إيَذا َداَن ميَن النهاسي رُفيَع َلُه َقْصٌر ميْن ُدرهٍة، فـََيخي
َا ُهَو َمْنزيٌل ميْن َمَنازيليَك.  -  َأْو تـََراَءى يلي َريبّي  -رَأَْيُت َريبّي   فـَيـَُقاُل َلُه: إيّنه

َا َأاَن َخازيٌن ميْن  قَاَل: " مثُه يـَْلَقى رَُجاًل فـَيَـتَـَهيهأُ ليلسُُّجودي َلُه، فـَيـَُقاُل َلُه: َمْه. فـَيَـُقوُل: رَأَْيُت أَنهَك َمَلٌك ميَن  اْلَماَلئيَكةي. فـَيَـُقوُل: إيّنه
 َعْبٌد ميْن َعبييديَك، حَتَْت َيَديه أَْلُف قـَْهَرَماٌن َعَلى ميْثلي َما َأاَن َعَلْيهي ". ُخزهانيَك، وَ 

َها،  بـَْواُُبَا َوَأْغاَلقـَُها َوَمَفاتييُحهَ قَاَل: " فـَيَـْنطَليُق َأَماَمُه َحَّته يـَْفَتَح َلُه اْلَقْصَر ". قَاَل: " َوُهَو ميْن ُدرهٍة جُمَوهَفٍة، َسَقائيُفَها َوأَ  نـْ ا مي
ُعوَن اَباًب، ُكلُّ اَبٍب يـُْفضيي إيىَل َجْوَهَرٍة خَ  َْمَراَء، فييَها َسبـْ ْضَراَء ُمَبطهَنٍة، ُكلُّ َجْوَهَرٍة تـُْفضيي إيىَل  َتْستَـْقبيُلُه َجْوَهَرٌة َخْضَراُء ُمَبطهَنٌة حبي

ُعوَن ُحلهًة، يـَُرى ُمخُّ  َجْوَهَرٍة َعَلى َغرْيي َلْوني اأْلُْخَرى، يفي ُكلّي َجْوَهَرٍة ُسرُ  َها َسبـْ َناُء، َعَليـْ ٌر، َوَأْزَواٌج، َوَوَصائيُف، َأْداَنُهنه َحْورَاُء َعيـْ
َها إيْعَراَضًة اْزَداَدْت يفي  عْ َساقيَها ميْن َورَاءي ُحَلليَها، َكبيُدَها ميْرآتُُه، وََكبيُدُه ميْرآُُتَا، إيَذا َأْعَرَض َعنـْ ًفا َعمها َكاَنْت قـَْبَل   َعْينيهي َسْبعينَي ضي

ْعًفا َعمها َكاَن قـَْبَل َذليَك، فـَيَـُقوُل هلََ  ا: َواَّللهي، َلَقدي اْزَدْدتي يفي َعْيني  َذليَك ; إيَذا َأْعَرَضْت َعْنُه إيْعَراَضًة اْزَداَد يفي َعْينيَها َسْبعينَي ضي
ْعًفا. َوتـَُقوُل َلُه: َوأَْنَت َواَّللهي اْزدَ  ريَُة  َسْبعينَي ضي ْعًفا. فـَيـَُقاُل َلُه: َأْشريْف. فـَُيْشريُف، فـَيـَُقاُل َلُه: ُمْلُكَك َمسي ْدَت يفي َعْيني َسْبعينَي ضي

ُفُذُه َبَصُرَك ".   مياَئةي َعاٍم يـَنـْ
ثـَُنا اْبُن أُمّي َعْبٍد اَي َكْعُب َعْن َأْدََّن َأْهلي اجلَْ  نهةي َمْنزياًل؟ َفَكْيَف َأْعاَلُهْم؟! قَاَل: اَي َأميرَي  قَاَل: فـََقاَل ُعَمُر: َأاَل َتْسَمُع َما حُيَدّي

َعْت، إينه اَّللهَ  ،   -َجله ذيْكُرُه  -اْلُمْؤمينينَي، َما اَل َعنْيٌ رََأْت، َواَل ُأُذٌن َسَي ، َوالثهَمَراتي َخَلَق َدارًا َجَعَل فييَها َما َشاَء ميَن اأْلَْزَواجي
رْبييُل َواَل َغرْيُُه ميَن اْلَماَلئيَكةي، مثُه قَاَل َكْعٌب: }َفاَل تـَْعلَ َواأْلَْشريبَةي، مثُه َأْطبَـ  ُم نـَْفٌس َما ُأْخفيَي هَلُْم َقَها فـََلْم يـََرَها َأَحٌد ميْن َخْلقيهي، اَل جي

َا َكانُوا يـَْعَمُلوَن{ ]السجدة:   [. 17ميْن قـُرهةي َأْعنُيٍ َجَزاًء مبي
َا َشاَء، َوَأرَامُهَا َمْن َشاَء ميْن َخْلقيهي، مثُه قَاَل: َمْن َكاَن كيَتابُُه يفي عيلّي قَاَل: " َوَخَلَق ُدوَن َذليكَ  يّينَي نـََزَل يفي تيْلَك   َجنـهَتنْيي، َوزَيـهنَـُهَما مبي

رُي  َيمي اجْلَنهةي إياله َدَخَلَها ميْن  الدهاري الهيتي مَلْ يـََرَها َأَحٌد، َحَّته إينه الرهُجَل ميْن َأْهلي عيلّييّينَي لََيْخُرُج فـََيسي َقى َخْيَمٌة ميْن خي يفي ُمْلكيهي َفاَل تـَبـْ
، َهَذا رييُح رَُجٍل ميْن َأْهلي عيلّييّينيَ  ََذا الرّييحي ُروَن ليريحييهي، فـَيَـُقوُلوَن: َواًها هلي رُي يفي ُمْلكيهي ". َضْوءي َوْجهيهي، فـََيْستَـْبشي   َقْد َخَرَج َيسي

ي بيَيديهي إينه جليَ قَاَل: َوحيَْ  َهنهَم يـَْوَم اْلقيَياَمةي َلَزفْـَرًة،  َك اَي َكْعُب، إينه َهذيهي اْلُقُلوَب َقدي اْسرَتَْسَلْت فَاْقبيْضَها، فـََقاَل َكْعٌب: َوالهذيي نـَْفسي
ٍّ ُمْرَسٍل، إياله َخره ليرُْكبَـتَـْيهي، َحَّته إي  ي! َحَّته َلْو َكاَن َما ميْن َمَلٍك ُمَقرهٍب، َواَل َنِبي ي، نـَْفسي ، نـَْفسي نه إيبـَْراهييَم َخلييَل اَّللهي لَيَـُقوُل: َربّي

 َلَك َعَمُل َسْبعينَي نَبييًّا إيىَل َعَمليَك َلظَنَـْنَت َأْن اَل تـَْنُجَو«. 
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَّللهي  َويفي ريَوايٍَة: قَاَل َرُسولُ  - 18353 َصًة  : -َصلهى اَّلله »يـَُقوُم النهاُس ليَربّي اْلَعاَلمينَي َأْربَعينَي َسَنًة َشاخي
ْثَل َحدييثي زَْيدي ْبني َأيبي أُنـَْيَسَة.  َتظيُروَن َفْصَل اْلَقَضاءي«. قَاَل: َفذََكَر مي  أَْبَصارُُهْم، يـَنـْ

، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ ِمْن ُطُرٍق، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل ال # اََلِنيِ  ِحيِح َغْيَر َأِبي َخاِلٍد الدَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  صَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة ْبني ُجْنُدٍب: »َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 18354 َكاَن يـَُقوُل لََنا: " إينهُكْم حُتَْشُروَن إيىَل بـَْيتي    -َصلهى اَّلله

، مثُه جَتَْتميُعوَن يـَْوَم اْلقيَياَمةي«.  اْلَمْقديسي
، َوِإْسَناُد الطََّبَراِنيِ  َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 18364   اْلُغرُّ اْلُمَحجهُلوَن«.: »أَنـُْتمُ -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناد صحيح على شرط مسلم[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

، فـََيْطويي السهَماَواتي فـََيْأُخُذُهنه بيَيديهي، مثُه يـَُقوُل: أَ  - 18365 اَن اْلَمليُك، أَْيَن  َعْن عيْكريَمَة قَاَل: »كيْلَتا َيَديي اَّللهي ميَييَناني
نَي بيَيديهي اأْلُْخَرى مثُه يـَُقو  ُوَن؟ قَاَل: مثُه َيَُْخُذ اأْلََرضي ُوَن؟« قَاَل اجْلَبهاُروَن؟ أَْيَن اْلُمَتَكربّي ُل: َأاَن اْلَمليُك، أَْيَن اجْلَبهاُروَن؟ أَْيَن اْلُمَتَكربّي

ٌ: َأْخرَباََن َعْبُد اَّللهي  َ ْبَن َعْبدي اَّللهي، فـََقاَل َساملي ََذا احْلَدييثي َساملي  َصلهى اَّللهُ  -ْبُن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  ُعَمُر ْبُن مَحَْزَة: َفَحدهْثُت ُبي
ُ السهَماَواتي يـَْوَم اْلقيَياَمةي، مثُه َيَُْخُذُهنه بيَيديهي اْلُيْمََن، َأاَن اْلَمليُك، أَْيَن اجْلَبه -َعَلْيهي َوَسلهَم  ُوَن؟ مثُه  : »َيْطويي اَّلله اُروَن؟ أَْيَن اْلُمَتَكربّي

َماليهي، مثُه يـَقُ  نَي، مثُه َيَُْخُذُهنه بيشي ُوَن؟«. قـُْلُت: َحدييُث اْبني ُعَمَر يفي  َيْطويي اأْلََرضي وُل: َأاَن اْلَمليُك، أَْيَن اجْلَبهاُروَن؟ أَْيَن اْلُمَتَكربّي
ْختيَصاٍر َعْن َهَذا.  يحي ابي                                                                          الصهحي

اَدَة، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرجَ  #  اٍد َسجَّ ِحيِح َغْيَر اْلَحَسِن ْبِن َحمَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  اُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18368 «. : »رَأَْيُت النهاَس مجُيُعوا -َصلهى اَّلله َسابي  ليْلحي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18373 : »َلْن تـَُزوَل َقَدَما َعْبٍد يـَْوَم اْلقيَياَمةي َحَّته  -َصلهى اَّلله

َصاٍل: َعْن ُعْمريهي فييَما َأفْـَناُه، َوَعْن َشَبابيهي فييَما أَْباَلُه، َوَعْن َماليهي ميْن أَْيَن ا يُ  ْكَتَسَبُه، َوفييَما أَنـَْفَقُه، َوَعْن عيْلميهي ْسَأَل َعْن َأْرَبعي خي
   َماَذا َعميَل فييهي«.

، َواْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِرجَ  # ، َوُهَما ِثَقَتاِن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِحيِح َغْيَر َصاِمِت ْبِن ُمَعاٍذ، َوَعِديِ  ْبِن َعِديٍ  اْلِكْنِديِ  ]اْللباني:   اُل الطََّبَراِنيُّ ِرَجاُل الصَّ
 ([ 3593صحيح لغيره )صحيح الترغيب: 

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني الزَُّبرْيي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18391  : »َمْن نُوقيَش احلْيَساَب َهَلَك«. -َصلهى اَّلله
ِحيِح، وَ  # َكَذِلَك ِرَجاُل اْْلَْوَسِط َغْيَر َعْمِرو ْبِن َأِبي َعاِصٍم النَِّبيِل،  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر َواْلَكِبيِر ِرَجاُل الصَّ

 ]الداراني: الحديث صحيح[  َوُهَو ِثَقٌة.
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18395 : »يـُْؤَتى يـَْوَم اْلقيَياَمةي بيُصُحٍف خُمَتهَمٍة،  -َصلهى اَّلله

: أَْلُقوا َهذيهي َواقْـبَـُلوا َهذيهي. فـَتَـُقوُل اْلَماَلئيَكُة: َوعيزهتيَك، َما  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -فـَيَـُقوُل  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -فـَتـُْنَصُب َبنْيَ َيَديي اَّللهي 
ُ  رَأَيـَْنا إياله َخرْيًا. فـَيَـ   : إينه َهَذا َكاَن ليَغرْيي َوْجهيي، َوإييّني اَل َأقْـَبُل اْليَـْوَم إياله َما ابـُْتغيَي بيهي َوْجهيي«. -َعزه َوَجله  -ُقوُل اَّلله

َنا إياله َما َعميَل! قَاَل: َصَدقْـُتْم إينه  - 18396   َعَمَلُه َكاَن ليَغرْيي َوْجهيي«.َويفي ريَوايٍَة: »فـَتَـُقوُل اْلَماَلئيَكُة: َوعيزهتيَك، َما َكتَـبـْ
ِحيِح، َوَرَواُه اْلَبزَّاُر. #  ([ 5154]اْللباني: ضعيف )ضعيف الترغيب:   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
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ّي  - 18409 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أُمّي َسَلَمَة َزْوجي النهِبي ُّ  -َصلهى اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَلْت: »َكاَن النهِبي يفي بـَْييتي   -َصلهى اَّلله
يَفًة َلُه  َواٌك، َفَدَعا َوصي َحَّته اْستَـَباَن اْلَغَضُب يفي َوْجهيهي، َفَخَرَجْت أُمُّ َسَلَمَة إيىَل احْلُُجَراتي فـََوَجَدتي   -َأْو هَلَا  -وََكاَن بيَيديهي سي

َذيهي اْلبَـْهَمةي، َوَرُسوُل اَّللهي  يَفَة َوهيَي تـَْلَعُب بيبَـْهَمٍة، فـََقاَلْت: َأاَل َأرَاكي تـَْلَعبينَي ُبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْلَوصي ؟ فـََقاَلْت:  يَ  -َصلهى اَّلله ْدُعوكي
ْعُتَك، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   حْلَقّي َما َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اَل. َوالهذيي بـََعَثَك ابي ََذا  -َصلهى اَّلله : " َلْواَل َخْشَيُة اْلَقَودي أَلَْوَجْعُتكي ُبي

.» َواكي  السّي
« ". َويفي ريَوايٍَة: " »َلْواَل اْلقيَصاُص َلَضَربـْتُ  - 18410 َواكي ََذا السّي  كي ُبي
« ". َرَوى َهَذا ُكلهُه أَبُو يـَْعَلى، َوال - 18411 ََذا السهْوطي ُّ بيَنْحويهي، َوقَاَل:  َويفي ريَوايٍَة: " »َلْواَل خَمَاَفُة اْلقيَصاصي أَلَْوَجْعُتكي ُبي طهرَبَايني

، َوقَاَل: " َلْواَل خمََ  يَفًة َلُه، َومَلْ َيُشكه  اَفُة اْلَقَودي يـَْوَم اْلقيَياَمةي«.  »َدَعا َوصي
# . ٌد ِعْنَد َأِبي َيْعَلى، َوالطََّبَراِنيِ   ([ 34]اْللباني: ضعيف )ضعيف اْلدب المفرد:  َوِإْسَناُدُه َجيِ 

ٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18412 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعمهاري ْبني اَيسي : »َما ميْن رَُجٍل َيْضريُب َعْبًدا َلُه إياله أُقييَد  -َصلهى اَّلله
ْنُه يـَْوَم اْلقيَياَمةي«.   مي

 ]الداراني: إسناده ضعيف[ َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18413 ْنُه يـَْوَم  -َصلهى اَّلله : »َمْن َضَرَب َسْوطًا ظُْلًما اقْـُتصه مي
 اْلقيَياَمةي«.

 ناده رجاله ثقات[ ]الداراني: إس   َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18417 ُ يـَْوَم اْلقيَياَمةي َحَّته إيَذا َكاَن َعَلى  -َصلهى اَّلله : »جيَييُء الظهاملي

ْسري َجَهنهَم َبنْيَ الظُّْلَمةي َواْلُوْعَرةي َلقيَيُه اْلَمْظُلوُم فـَعَ  َرَفُه َوَعَرَف َما ظََلَمُه بيهي، َفَما َيرْبَُح الهذييَن ظُليُموا يـَُقصُّوَن ميَن الهذييَن ظََلُموا  جي
، فَإيْن مَلْ َتُكْن هَلُْم َحَسَناٌت رُده َعَلْيهيْم ميْن َسيّيَئاُتيي                                                                                                                   َك اأْلَْسَفَل ميَن النهاري«. ْم َحَّته يُوَرَد الدهرْ َحَّته يـَْنزيُعوا َما يفي أَْيدييهيْم ميَن احلََْسَناتي

 ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. #
ْعُت َعْبَد اَّللهي ْبَن َأيبي َمْرمَيَ، َوَمره بيهي َعْبُد اَّللهي ْبُن ُرْسُتَم يفي مَ  - 18422 ْبني َوَعْن َجْهمي ْبني َأْوٍس قَاَل: َسَي َأيبي َمْرمَيَ:  وْكيبيهي، فـََقاَل الي

ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة  ُ َعْنُه   -إييّني أَلَْشَتهيي جُمَاَلَسَتَك َوَحدييَثَك، فـََلمها َمَضى قَاَل اْبُن َأيبي َمْرمَيَ: َسَي َي اَّلله   -يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   -َرضي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  ًرا بينيْعَمٍة، إينهَك اَل َتْدريي َما ُهَو اَلٍق بـَْعَد َمْوتيهي، إينه َلُه عيْنَد اَّللهي قَاتياًل اَل مَيُوُت«. : »اَل تـَْغبيُطوا -َصلهى اَّلله  فَاجي

 ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َشرييكي ْبني طَاريٍق قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18431 : »َلْن َيْدُخَل اجْلَنهَة َأَحٌد ميْنُكْم بيَعَمٍل ".  -َصلهى اَّلله

ُ بيرَ  ْنُه َوَفْضٍل«.قَاُلوا: َواَل أَْنَت اَي َرُسوُل اَّللهي؟! قَاَل: " َواَل َأاَن، إياله َأْن يـَتَـَغمهَديني اَّلله  مْحٍَة مي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناد حسن، والحديث صحيح بشواهده[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َأَحِدَها ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18439 ُ : »إيْن -َصلهى اَّلله وهلي َما يـَُقوُل اَّلله َبْأُتُكْم ِبَي ُتْم أَنـْ ئـْ   -شي
وهلي َما يـَُقوُلوَن؟ ". قَاُلوا: نـََعْم. قَاَل: " إينه اَّللهَ  -َعزه َوَجله  يـَُقوُل ليْلُمْؤمينينَي: َهْل   -َعزه َوَجله  -ليْلُمْؤمينينَي يـَْوَم اْلقيَياَمةي، َوِبَي

َ؟ فـَيَـُقوُلوَن: رََجْواَن َرمْحََتَك َوَعْفَوَك. فَـ  ُتْم ليَقائيي؟ فـَيَـُقوُلوَن: نـََعْم. اَي رَبـهَنا، فـَيَـُقوُل: ملي «. َأْحبَـبـْ  يَـُقوُل: فـََقْد َوَجَبْت َلُكْم َرمْحَيتي
 ([ 2045]اْللباني: ضعيف )ضعيف الترغيب:  .َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَسَنَدْيِن َأَحُدُهَما َحَسنٌ  #
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ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 18452 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنٍس قَاَل: َسَي  يـَُقوُل: »اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصاري، َمْوعيدُُكْم َحْوضيي«.  -َصلهى اَّلله
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْهٍد اأْلَْنَصارييهَة ميْن َبني  َوَعْن حُيَنّيَس: »َأنه مَحَْزَة ْبَن َعْبدي اْلُمطهليبي َلمها َقديَم اْلَمدييَنَة تـََزوهَج َخْوَلَة بيْنَت قـَْيسي ْبني فَـ  - 18455
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  َصلهى ا -النهجهاري، قَاَل: وََكاَن َرُسوُل اَّللهي   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -يـَُزوُر مَحَْزَة يفي بـَْيتيَها، وََكاَنْت حُتَدّيُث َعْنُه ] -َّلله َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -[ َأَحادييَث، قَاَلْت: فََأَتاَن َرُسوُل اَّللهي - فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، إينهُه بـََلَغني َعْنَك أَنهَك حُتَدّيُث َأنه َلَك   -َصلهى اَّلله
ُمكي ". قَاَل: فـََقدهْمُت إيلَْيهي بـُْرَمًة  يـَْوَم اْلقيَياَمةي َحْوًضا َما َبنْيَ َكَذا إيىَل َكَذا؟ قَاَل: " نـََعْم. َوَأَحبُّ النهاسي عيْنديي َأْن يـَْرَوى ميْنُه قـَوْ 

َزٌة َأْو َحرييَزٌة، فـََوَضَع َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -فييَها ُخبـْ َيَدُه يفي اْلرُبَْمةي ليَيْأُكَل فََأْحَرَقْت َأَصابيَعُه، فـََقاَل: " َحسّي ".  -َصلهى اَّلله
، َوإيْن َأَصابَهُ  «. مثُه قَاَل: " اْبُن آَدَم إيْن َأَصابَُه اْلرَبُْد قَاَل: َحسّي   احْلَرُّ قَاَل: َحسّي

ْمُت ِإَلْيِه َعِصيَدةا.   -َأْو ِمْن َأَحبِ  النَّاِس    -َرَواُه َأْحَمُد، َوَرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوَقاَل: " َوَأَحبُّ النَّاِس ِإَليَّ   # ِإَليَّ َأْن َيِرَدُه ". َوَقاَل ِفيِه: َفَقدَّ
ِحيِح.َوِرَجاُل َأْحَمَد ِرَجاُل ال  ]الداراني: إسناده ضعيف َلنقطاعه[  صَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 18458 َل اجْلَنهَة ميْن أُمهيتي َسْبعينَي  -َصلهى اَّلله قَاَل: »إينه اَّللهَ َوَعَديني َأْن يُْدخي
: َواَّللهي، َما ُأولَئيَك يفي أُمهتيَك إياله َكالذُّاَببي اأْلَ  َساٍب ". فـََقاَل يَزييُد ]ْبُن[ اأْلَْخَنسي ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي أَْلًفا بيَغرْيي حي ني  ْصَهبي يفي الذّيابه

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َقْد َوَعَديني َسْبعينَي أَْلًفا، َمَع ُكلّي أَْلٍف َسْبعينَي أَْلًفا، َوزَاَديني َثاَلَث َحثـََياٍت   -َعزه َوَجله  -: " فَإينه َريبّي -َصلهى اَّلله
ه اَّللهي؟ قَاَل: " َما َبنْيَ َعَدَن إي  َك اَي َنِبي رُي بيَيديهي، قَاَل: " فييهي َمثْـَعَباني ميْن ". قَاَل: َفَما َسَعُة َحْوضي ىَل َعمهاَن، َوَأْوَسُع، َوَأْوَسُع ". ُيشي

 َذَهٍب َوفيضهٍة ".
، وَ  ه اَّللهي؟ قَاَل: " َأَشدُّ بـََياًضا ميَن اللهََبي، َوَأْحَلى ]َمَذاَقًة[ ميَن اْلَعَسلي ، َمْن  َأْطَيُب رَائيَحًة مي قَاَل: َفَما َحْوُضَك اَي َنِبي َن اْلميْسكي

ْميذييه َواْبني مَ  ْنُه مَلْ َيْظَمْأ بـَْعَدَها أََبًدا، َومَلْ َيْسَوده َوْجُهُه أََبًدا« ". قـُْلُت: عيْنَد الرتّي  اَجْه بـَْعُضُه.َشريَب مي
، َوِرَجاُل أْحَمَد، َوَبْعُض َأَساِنيِد الطََّبَراِنيِ  رِ  # : »َفَما َشَراُبُه؟ َقاَل: " َشَراُبُه َأْبَيُض  َرَواُه َأْحَمُد، َوالطََّبَراِنيُّ ِحيِح، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل ِفي الطََّبَراِنيِ  َجاُل الصَّ

 ]الداراني: إسناده صحيح[ “. ِمَن اللََّبِن، َوَأْحَلى َمَذاَقةا ِمَن اْلَعَسِل« 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18462 ، َمْن َوَرَد  -َصلهى اَّلله : " »َأاَن فـََرُطُكْم َعَلى احْلَْوضي

يحي َخاَل ميْن َعَليه َوَشريَب مَلْ َيْظَمْأ أََبًدا ]َأاَل[، َلرَييَدنه َعَليه َأقْـَواٌم َأْعريفـُُهْم بيعيْرفَاٍن، مثُه حيَُ  نَـُهْم« ". قـُْلُت: ُهَو يفي الصهحي اُل بـَْيني َوبـَيـْ
ريهي.   قـَْوليهي: " َلرَييَدنه ". إيىَل آخي

ِحيِح. ]الداراني: إسناده صحيح[  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْرَداءي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18470 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  - َوَعْن َأيبي الده ْنُكْم َعَلى  -َصلهى اَّلله : »أَلُْلَفنَيه َما نُوزيْعُت َأَحًدا مي

. فـَيـَُقاُل: إينهَك اَل َتْدريي َما َأْحَدثُوا بـَْعَدَك ". قَاَل أَبُو الدهْردَ  ، فََأُقوُل: ُأاَنٌس ميْن َأْصَحايبي  َأْن  اءي: اَي َرُسوَل اَّللهي، ادُْع اَّللهَ احْلَْوضي
ُهْم«.  نـْ ُهْم. قَاَل: " َلْسَت مي نـْ  اَل جَيَْعَلني مي

# ، ِ اْْلَْشَعِريِ  ِحيِح َغْيَر َأِبي َعْبِد َّللاَّ  َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ
ّي   - 18471 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َمْسُعوٍد، َعني النهِبي ، َحَّته إيَذا رَأَيـْتـُُهُم   -َصلهى اَّلله قَاَل: »َلرُيْفـََعنه يلي ريَجاٌل ميْن َأْصَحايبي

! فـَيـَُقاُل: إينهَك اَل َتْدريي َما َأْحَدثُوا بـَْعَدَك«.  اْخُتليُجوا ُدويني فََأُقوُل: َأْصَحايبي
ِحيِح. ] #  ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  الداراني: إسناد شاذ[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18475 : " إينه يلي َحْوًضا َوَأاَن فـََرُطُكْم َعَلْيهي« ".  -َصلهى اَّلله
ْختيَصاٍر: " »َوَأاَن فـََرُطُكْم َعَلْيهي« ". قـُْلُت: ُهَو يفي  يحي ابي  الصهحي

ِغيِر ِبِإْسَناٍد َحَسٍن. #  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ثـَْواَبَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18479 ، إييّني  : »َحْوضيي َأُذوُد َعْنُه النهاَس -َصلهى اَّلله َْهلي بـَْييتي ألي

يحي َغرْيَ قـَْوليهي: " أليَ   ْهلي بـَْييتي "«. أَلَْضريُُبُْم بيَعَصاَي َهذيهي َحَّته تـَْرَفضه ". قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث، َوُهَو يفي الصهحي
ِحيِح. ]الدار  #   اني: إسناده صحيح[ َرَواُه اْلَبزَّاُر ِبِإْسَناَدْيِن، َوِرَجاُل َأَحِدِهَما ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18482 ريَُة َشْهٍر، َزَوااَيُه َسَواٌء، َأْكَوابُُه -َصلهى اَّلله : »َحْوضيي َمسي
، َوَأْحَلى ميَن اْلَعسَ  ْنُه َشْربًَة مَلْ َيْظَمْأ بـَْعَدَها  َعَدُد جُنُومي السهَماءي، َماُؤُه أَبـَْيُض ميَن الثـهْلجي ، َمْن َشريَب مي ، َوَأْطَيُب ميَن اْلميْسكي لي

 أََبًدا«.
، َوُهَو ِثَقةٌ  # ِد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْلَحاِرِثيُّ ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  الداراني: إسناده رجاله ثقات[ . ] َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ه  - 18492 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ُمْصَعٍب اأْلَْسَلمييّي قَاَل: »اْنطََلَق ُغاَلٌم مينها فَأََتى النهِبي فـََقاَل: إييّني َسائيُلَك ُسَؤااًل،   -َصلهى اَّلله
قيَياَمةي، قَاَل: " َمْن َأَمَرَك َهَذا؟ " َأْو " َمْن َعلهَمَك َهَذا؟ " َأْو "  قَاَل: " َوَما ُهَو؟ ". قَاَل: َأْسأَُلَك َأْن جَتَْعَلني مميهْن َتْشَفُع َلُه يـَْوَم الْ 

ي. قَاَل: " فَإينهَك مميهْن َأْشَفُع َلُه يـَْومَ  اْلقيَياَمةي« ]َفَذَهَب اْلُغاَلُم َجْذاَلَن   َمْن َدلهَك َعَلى َهَذا؟ ". قَاَل: َما َأَمَريني بيهي َأَحٌد إياله نـَْفسي
ُ َأْهليهي فـََلمها َوىله قَاَل: " رُدُّوا َعَليه اْلُغاَلَم " فـََردُّوُه َكئييًبا خَمَافََة َأْن َيُكوَن َقْد َحَدَث في خيُْ  َك  ربي يهي َشْيٌء، قَاَل: " َأعينّي َعَلى نـَْفسي

ُجودي[.   بيَكثْـَرةي السّي
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  داراني: إسناده رجاله ثقات[ ]ال َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْوفي ْبني َماليٍك اأْلَْشَجعييّي قَاَل: »َسافـَْراَن َمَع َرُسولي اَّللهي  - 18493 َسَفًرا، ]فـَنَـَزْلَنا[ َحَّته   -َصلهى اَّلله
َناَي فـََلْم َيَْتيني النـهْوُم، فـَُقْمُت فَإيَذا لَْيَس يفي اْلَعْسَكري َدابهٌة إياله  ، َوَأَرى َوْقَع ُكلّي إيَذا َكاَن اللهْيُل َأريَقْت َعيـْ َعًة َخدهَها إيىَل اأْلَْرضي َواضي

َرةي ا ُع ُمَؤخّي ي ]َلَمْوضي [، فـَُقْلُت: َْلتينَيه َرُسوَل اَّللهي َشْيٍء يفي نـَْفسي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -لرهْحلي َلَة َحَّته   -َصلهى اَّلله َفاَل َأْكََلُ بيهي اللهيـْ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ُأْصبيَح. َفَخَرْجُت َأخَتَلهُل الرّيَحاَل َحَّته َدفـَْعُت إيىَل رَْحلي َرُسولي اَّللهي  َذا ُهَو لَْيَس يفي رَْحليهي، َفَخَرْجُت فَإي  -َصلهى اَّلله

، َوُمَعاُذ ْبُن  َأخَتَلهُل الرّيَحاَل َحَّته َخَرْجُت ميَن اْلَعْسَكري، فَإيَذا َأاَن بيَسَواٍد فـَتَـَيمهْمُت َذليَك السهَواَد، فَإيَذا ُهوَ   أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرهاحي
: َما الهذيي َأخْ  َنا إيىَل اْلَغْيطَةي فَإيذَ َجَبٍل، فـََقااَل يلي ا ََنُْن  َرَجَك؟ فـَُقْلُت: الهذيي َأْخَرَجُكَما، فَإيَذا ََنُْن بيَغْيطٍَة مينها َغرْيي بَعييٍد، َفَمَشيـْ

، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ، َوخَتْفييقي الرّياَيحي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َنْسَمُع فييَها َكَدوييّي النهْحلي ؟ ".  -َصلهى اَّلله : " َهاُهَنا أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجْلَرهاحي
َنا َرُسوُل اَّللهي قـُْلَنا: نـََعْم. قَاَل: " َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل؟ ". قـُْلَنا: نـََعْم. قَاَل: " َوَعْوُف ْبُن َماليٍك؟ ". قـُْلَنا: نـََعْم. َفخَ  َصلهى   -َرَج إيلَيـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  يني رَ اَل َنْسأَ  -اَّلله َا َخريه يبّي آنيًفا؟ ".  لُُه َعْن َشْيٍء َواَل َيْسأَلَُنا َعْن َشْيٍء َحَّته رََجَع إيىَل رَْحليهي، فـََقاَل: " َأاَل ُأْخربيُُكْم مبي
َل ثـُُلَثْي أُمهيتي اجْلَنهَة بيَغرْيي  يني َبنْيَ َأْن يُْدخي َساٍب َواَل َعَذاٍب، َوَبنْيَ الشهَفاَعةي ". قـُْلَنا: اَي   قـُْلَنا: بـََلى اَي َرُسوَل اَّللهي، قَاَل: " َخريه حي

يًعا: اَي َرُسوَل اَّللهي، اْجَعْلَنا  قَاَل: " إينه   ميْن َأْهلي َشَفاَعتيَك،َرُسوَل اَّللهي، َما الهذيي اْخرَتَْت؟ قَاَل: " اْخرَتُْت الشهَفاَعَة ". قـُْلَنا مجَي
 ". َشَفاَعيتي ليُكلّي ُمْسليٍم«  

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َويفي ريَوايٍَة: َعْن َعْوٍف أَْيًضا قَاَل: »نـََزْلَنا َمَع َرُسولي اَّللهي  - 18494 ،   -َصلهى اَّلله َقْظُت ميَن اللهْيلي َمْنزياًل، فَاْستَـيـْ
َرةي رَْحٍل َقْد لَ  ًئا َأْطَوَل ميْن ُمَؤخّي ، فـَُقْمُت َأخَتَلهُل َحَّته َدفـَْعُت إيىَل  فَإيَذا َأاَن اَل َأَرى يفي اْلَعْسَكري َشيـْ أْلَْرضي َق ُكلُّ إيْنَساٍن َوبَعيريُُه ابي صي
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َمْضَجعي َرُسولي اَّللهي  فَإيَذا ُهَو لَْيَس فييهي، فـََوَضْعُت َيديي َعَلى اْلفيَراشي فَإيَذا ُهَو اَبريٌد، فـَُقْمُت َأخَتَلهُل   -َصلهى اَّلله
يني َبنْيَ  ُعوَن. َفذََكَر ََنَْوُه إياله أَنهُه قَاَل: " َخريه َل نيْصَف أُمهيتي اجْلَنهَة«. النهاَس َوَأُقوُل: إيانه َّلليهي َوإيانه إيلَْيهي رَاجي  َأْن يُْدخي

ْنُه. َويفي ريَوايٍَة: َجَعَل َمَكاَن َأيبي ُعبَـْيَدَة َأاَب ُموَسى. قـُْلُت: َرَوى الرتّيْ  - 18495  ميذييُّ َواْبُن َماَجْه َطَرفًا مي
 ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َبْعِضَها ِثَقاٌت. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسولي اَّللهي   َوَعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َأيبي ُعَقْيٍل قَاَل: »اْنطََلْقُت يفي َوْفٍد إيىَل  - 18497 َناُه فََأَْنَْنا  -َصلهى اَّلله فَأَتـَيـْ
َنا ميْن رَُجٍل نَليُج َعَلْيهي، َفَما َخَرْجَنا َحَّته َما َكاَن يفي النهاسي  ، َوَما يفي النهاسي أَبـَْغُض إيلَيـْ ْلَبابي َنا ميْن رَُجٍل َدَخْلَنا َعَلْيهي،  ابي َأَحبُّ إيلَيـْ

بيُكْم عيْنَد اَّللهي  فـََقاَل قَائيٌل مينها: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأاَل َسأَ  َك مثُه قَاَل: " فـََلَعله ليَصاحي ْلَت رَبهَك ُمْلًكا َكُمْلكي ُسَلْيَماَن؟ قَاَل: َفَضحي
ََذ ُبيَ  ُهْم َمني اخته نـْ َعْث نَبييًّا إياله َأْعطَاُه َدْعَوًة، مي َياُه فَُأعْ َأْفَضُل ميْن ُمْلكي ُسَلْيَماَن، إينه اَّللهَ مَلْ يـَبـْ َا َعَلى  ا ُدنـْ ُهْم َمْن َدَعا ُبي نـْ طييَـَها، َومي
ُمه  َا، َوإينه اَّللهَ َأْعطَايني َدْعَوًة فَاْختَـَبْأُُتَا عيْنَد َريبّي َشَفاَعًة ألي  يتي يـَْوَم اْلقيَياَمةي«.قـَْوميهي إيْذ َعَصْوُه فَُأْهليُكوا ُبي

 ]الداراني: إسناده حسن[  اٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُهَما ِثقَ  #
. قَ  - 18503 مي النهاسي نينَي، مثُه ُتْدََّن ميْن مَجَاجي اَل: َفذََكَر  َوَعْن َسْلَماَن قَاَل: »تـُْعَطى الشهْمُس يـَْوَم اْلقيَياَمةي َحره َعْشري سي
 احْلَدييَث.

ه  َيْأُتوَن النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: فـَ ه اَّللهي، أَْنَت الهذيي -َصلهى اَّلله ُ بيَك، َوَغَفَر َلَك َما تـََقدهَم ميْن َذْنبيَك   فـَيَـُقوُلوَن: اَي َنِبي فـََتَح اَّلله
ُبُكْم ". فـََيْخُرُج حيَُ  َتهيَي إيىَل اَببي  وُش النهاَس َحَّته َوَما َتََخهَر، َوَقْد تـََرى َما ََنُْن فييهي فَاْشَفْع لََنا إيىَل رَبّيَك، فـَيَـُقوُل: " َأاَن َصاحي  يـَنـْ
َْلَقٍة يفي اْلَبابي ميْن َذَهٍب فـَيَـْقرَُع اْلَباَب، فـَيَـُقوُل: َمْن َهَذا؟ فـَيَـُقوُل: " حُمَمهدٌ  ْفَتُح َلُه َحَّته يـَُقوَم َبنْيَ َيَديي   اجْلَنهةي، فـََيْأُخُذ حبي ". فـَيـُ

 فـََيْسُجُد، فـَيـَُناَدى: اْرَفْع رَْأَسَك، َسْل تـُْعطَْه، َواْشَفْع ُتَشفهْع. َفَذليَك اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد«. -َعزه َوَجله  -اَّللهي 
ِحيحِ  # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمريو ْبني اْلَعاصي قَا - 18511 : »َيْدُخُل ميْن َأْهلي َهذيهي  -َصلهى اَّلله
َيتيهي، َوَخالَ  ُ َما َعَصُوا اَّللهَ َواْجرَتَُءوا َعَلى َمْعصي َلةي النهاَر َمْن اَل حُيْصيي َعَدَدُهْم إياله اَّلله شهَفاَعةي فَأُْثني  ُفوا طَاَعَتُه، فـَيـُْؤَذُن يلي يفي الاْلقيبـْ

ًدا َكَما أُْثني َعَلْيهي قَائيًما، فـَيـَُقاُل: اْرَفْع رَْأَسَك، َوَسْل تـُْعطَْه، َواْشَفْع ُتَشفهْع« ".   َعَلى اَّللهي َساجي
ِغيِر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #  ([ 3640غيب: ]اْللباني: حسن صحيح )صحيح التر  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوالصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َكْعبي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18513 َعُث النهاُس يـَْوَم اْلقيَياَمةي فََأُكوُن َأاَن  -َصلهى اَّلله : »يـُبـْ
َا ُهَو َأْهُلُه، َفَذليَك اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد« ".َوأُمهيتي َعَلى َتلٍّ يـَْوَم اْلقيَياَمةي، فـََيْكُسويني َريبّي ُحلهًة َخْضَراَء، مثُه    َيََْذُن يلي فَأُْثني َعَلْيهي مبي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، َواْْلَْوَسِط َوَأَحُد ِإْسَناَدِي اْلَكِبيِر ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ٍد، َواَل َتَكلهُم نـَْفٌس فََأوهُل َمْن   - 18515 ُ النهاَس يفي َصعييٍد َواحي يـََتَكلهُم حُمَمهٌد  -َأْحَسُبُه قَاَل:   -َوَعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: »جَيَْمُع اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - َوالشهرُّ لَْيَس إيلَْيَك، َواْلَمْهدييُّ َمْن َهَدْيَت، َوَعْبُدَك   فـَيَـُقوُل: " لَبـهْيَك َوَسْعَدْيَك، َواخْلَرْيُ يفي َيَدْيَك، -َصلهى اَّلله
ْنَك َوإيلَْيَك، اَل َمْلَجَأ َواَل َمْنَجى ميْنَك إياله إيلَْيَك، تـََبارَْكَت َوتـََعالَْيَت، ُسْبَحانَ  َك َربه اْلبَـْيتي ". فـََهَذا قـَْولُُه: "  َبنْيَ َيَدْيَك، َومي

َعثَ   َك رَبَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا«.َعَسى َأْن يـَبـْ
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[ َرَواُه اْلَبزَّاُر َمْوُقوفاا، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ّي  - 18520 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو، َعني النهِبي ُْت َبنْيَ   -َصلهى اَّلله الشهَفاَعةي َأْو َيْدُخُل نيْصُف أُمهيتي قَاَل: »ُخريّي
َا َأَعمُّ َوَأْكَفأُ، تـََرْوَنَا ليْلُمتهقينَي؟ اَل. َوَلكينـهَها ليْلُمتَـلَ  َنه  وّيثينَي اخْلَطهائينَي«. اجْلَنهَة، فَاْخرَتُْت الشهَفاَعَة ; ألي

َا ََنُْن َوَلكيْن َهَكَذا َحدهثَـ   َنا الهذيي َحدهثـََنا. قَاَل زياَيٌد: َأَما إينه
َا لَْيَسْت ليْلُمْؤمينينَي اْلُمتهقينَي، َوَلكينـهَها ليلْ  َرَواهُ  # ُّ، إياله أَنهُه قَاَل: " »َأَما إينه  ". ُمْذنيبينَي اخْلَطهائينَي اْلُمتَـَلوّيثينَي«  َأمْحَُد َوالطهرَبَايني

ِحيِح َغْيَر النُّْعَماِن ْبِن ُقَراٍد، َوُهَو ِثَقٌة.َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُل   ]الداراني: إسناده ضعيف[   الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 18529 نـَْيا،  -َصلهى اَّلله : " »يـَْفَتقيُد َأْهُل اجْلَنهةي اَنًسا َكانُوا يـَْعريُفوَنُْم يفي الدُّ

 َلَقاُء ُيَصبُّ َعَلْيهيْم َماُء احْلََياةي«. َيْأُتوَن اأْلَْنبيَياَء فـََيْذُكُروَنُْم فـََيْشَفُعوَن فييهيْم فـَُيَشفهُعوَن، يـَُقاُل هَلُُم: الطَُّلَقاُء، وَُكلُُّهْم طُ فَـ 
 ن[ ]الداراني: إسناده حس َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18532 : »إينه اَنًسا ميْن أُمهيتي يـَُعذهبُوَن بيُذنُوُبييْم، -َصلهى اَّلله
ْركي فـَيَـُقوُلوَن: َما نـََرى َما   ُُهْم َأْهُل الشّي ُ َأْن َيُكونُوا، مثُه يـَُعريّي ُتْم فييهي ميْن َتْصدييقيُكْم، َوإيميَانيُكْم  فـََيُكونُوَن يفي النهاري َما َشاَء اَّلله ُكنـْ

قَ  ُ ". مثُه قـََرَأ َرُسوُل اَّللهي نـََفَعُكْم؟ َفاَل يـَبـْ ٌد إياله َأْخَرَجُه اَّلله ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ى ُمَوحّي : " ُرمَبَا يـََودُّ الهذييَن َكَفُروا َلْو َكانُوا -َصلهى اَّلله
 ُمْسليمينَي«.  

 . َياقي يحي بيَغرْيي َهَذا السّي َابيٍر َأَحادييُث يفي الصهحي  قـُْلُت: جلي
، َوُهَو ِثَقٌة.َرَواُه  # ْيَرِفيِ  اٍم الصَّ ِحيِح َغْيَر َبسَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18548 الرهُجَل لََيْشَفُع ليلرهُجَلنْيي َوالثهاَلثَةي«  : " »إينه -َصلهى اَّلله
." 
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسله  -َوَعْن ُعَمَر ْبني اخْلَطهابي أَنهُه قَاَل: َقديَم َسِْبٌ َعَلى َرُسولي اَّللهي  - 18553 قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث إيىَل  -َم َصلهى اَّلله
: َأنه »َرُسوَل اَّللهي  -َأْن قَاَل:  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوبـََلَغني ريُوَن إيْذ َأَخُذوا فـَْرَخ    -َصلهى اَّلله َنَما ُهْم َيسي َكاَن يفي بـَْعضي َمغَازييهي، فـَبَـيـْ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َطرْيٍ، فََأقْـَبَل َأَحُد أَبـََوْيهي َحَّته َسَقَط يفي أَْيديي الهذيي َأَخَذُه، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   ََذا  -َصلهى اَّلله : " َأاَل تـَْعَجُبوَن هلي
َْلقيهي ميْن َهَذا الطهرْيي بيفَ الطهرْيي  ُ َأْرَحُم ِبي هي«. ؟ َأَخَذ فـَْرَخُه فََأقْـَبَل َحَّته َسَقَط يفي أَْيدييهيْم، َواَّللهي َّلَله  ْرخي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه اْلَبزَّاُر ِمْن َطِريَقْيِن، َوِرَجاُل ِإْحَداُهَما ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َوَعنْ  - 18560 اَّللهي اَلتهَكْلُتْم  : " »َلْو تـَْعَلُموَن َقْدَر َرمْحَةي -َصلهى اَّلله

َها«.  -َأْحَسُبُه قَاَل:   -  َعَليـْ
 ([ 5260]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18561 اَئَة َرمْحٍَة،   -َعزه َوَجله   -: »إينه اَّللهَ -َصلهى اَّلله َخَلَق مي
، َوتيْسَعٌة َوتيْسُعوَن إيىَل يـَْومي اْلقيَياَمةي«. َها َقَسَمَها َبنْيَ اخْلَاَلئيقي نـْ  َرمْحٌَة مي

، َواْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُهَما َحَسٌن. #  ]الداراني: حديث ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  أيب هريرة  َوَعنْ  - 18576 : " »أََتْدُروَن َما َمَثَل اَنريُكْم َهذيهي ميْن اَنري َجَهنهَم؟  -َصلهى اَّلله
ْعًفا«. هلَيَي َأَشدُّ ]َسَواًدا[ ميْن ُدَخاني اَنريُكْم َهذيهي   بيَسْبعينَي ضي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18581 ، اْئَذْن يلي يفي نـََفٍس ; : »إينه َجَهنهَم قَاَلْت: ايَ -َصلهى اَّلله  َربّي

دهُة احْلَرّي مي  ُة اْلرَبْدي ميْن زَْمَهرييريَها«  فَإييّني َأْخَشى َأْن َأْقبيَض َعَلى َخْلقيَك، فََأذيَن هَلَا بينَـَفَسنْيي يفي ُكلّي َسَنٍة َمرهَتنْيي، َفشي ده َها، َوشي ْن فـَْيحي
." 
ِحيِح.َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه رِ  #  ]الداراني: إسناده حسن[  َجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18594 َلًة، َوالذُّاَبُب -َصلهى اَّلله : »ُعْمُر الذُّاَببي َأْربـَُعوَن لَيـْ
 ُكلُُّه يفي النهاري إياله النهْحَل«. 

 ْعَلى، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. َرَواُه َأُبو يَ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - 18595 ّي َصلهى اَّلله  : »الذُّاَبُب ُكلُُّه يفي النهاري إياله النهْحَل«.-َوَعني اْبني َعبهاٍس َعني النهِبي

ِحيِح َغْيَر ِإْبَراِهيَم ْبَن ُمَحمٍَّد ْبَن َحاِزٍم، َوُهَو ِثَقٌة. #  ([ 3442]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  - 18596 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن اْبني ُعَمَر، َعني النهِبي « ". قَاَل: " »الذهابَ  -َصلهى اَّلله  ُب ُكلُُّه يفي النهاري إياله النهْحلي

 َفذََكَر احْلَدييَث. 
 ([ 3442]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َبْعِض َأَساِنيِد الطََّبَراِنيُّ ِثَقاٌت. #

{ ]النحل:  - 18600 [ قَاَل: زييُدوا َعَقاريَب 88َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد يفي قـَْولي اَّللهي تـََعاىَل: }زيْداَنُهْم َعَذااًب فـَْوَق اْلَعَذابي
 . َياُُبَا َكالنهْخلي الطَُّوالي  أَنـْ

ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ده صحيح[ ]الداراني: إسنا َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
{ ]النحل:  - 18601 [ قَاَل: هيَي ََخَْسُة  88َوَعني اْبني َعبهاٍس أَنهُه قَاَل يفي قـَْولي اَّللهي تـََعاىَل: }زيْداَنُهْم َعَذااًب فـَْوَق اْلَعَذابي

لنـهَهاري.  َها ابي ، َوبيبَـْعضي للهْيلي َها ابي ، يـَُعذهبُوَن بيبَـْعضي  َأْنَاٍر حَتَْت اْلَعْرشي
ِحيِح.َروَ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  اُه َأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18613 : " »خَيُْرُج ُعُنٌق ميَن النهاري يـَْوَم اْلقيَياَمةي، فـََتَكلهُم  -َصلهى اَّلله
َْن َجَعَل َمعَ بيليَساٍن  ُر ُبييَما، َوهَلَا ليَساٌن َتَكلهُم بيهي، فـَتَـُقوُل: إييّني أُميْرُت مبي َناني تـُْبصي  اَّللهي إيهَلًا آَخَر، َوبيُكلّي َجبهاٍر  طَليٍق َذليٍق، هَلَا َعيـْ

َْن قـََتَل نـَْفًسا بيَغرْيي نـَْفٍس، فـَتَـْنطَليُق ُبييْم قـَْبَل َسائيري ال مياَئةي َعاٍم« ".َعنييٍد، َومبي َْمسي  نهاسي ِبي
 َويفي ريَوايٍَة: " »فـَتَـْنَطويي َعَلْيهيْم فـَتَـْقذيفـُُهْم يفي َجَهنهَم« ".  - 18614

ِحيِح. ْسَناَدِي الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُلهُ َوَأَحُد إِ  َرَواُه اْلَبزَّاُر َواللَّْفُظ َلُه، َوَأْحَمُد ِباْخِتَصاٍر، َوَأُبو َيْعَلى ِبَنْحِوِه، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، # ]اْللباني:  ِرَجاُل الصَّ
 ([ 1454ضعيف )ضعيف الترغيب: 

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 18620 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َسَي ُ نَبييًّا إيىَل قـَْوٍم  -َصلهى اَّلله فـََقَبَضُه يـَُقوُل: " َما بـََعَث اَّلله
 إياله َجَعَل بـَْعَدُه َفرْتًَة مَيََْلُ ميْن تيْلَك اْلَفرْتَةي َجَهنهَم« ". 

ِحيِح َغْيَر َصَدَقِة ْبِن َساِبٍق، َوُهَو ِثَقٌة. #  ]الداراني: إسناده قابل للتحسين[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
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ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْبني َعبهاٍس قَاَل: »َتاَل َرُسوُل اَّللهي َوَعني  - 18623 َهذيهي اْْليََة َوَأْصَحابُُه عيْنَدُه: " }اَي أَيُـَّها النهاُس  -َصلهى اَّلله
ُ  1اتـهُقوا رَبهُكْم إينه زَْلَزَلَة السهاَعةي َشْيٌء َعظييٌم{ ]احلج:  ري اْْليَةي، فـََقاَل: " َهْل َتْدُروَن َأيه يـَْوٍم َذليَك؟ ". قَاُلوا: اَّلله [ " إيىَل آخي

ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَالَ  : اَي آَدُم، ُقْم فَابـَْعْث بـَْعثًا إيىَل النهاري، فـَيَـُقوُل: َوَما بـَْعُث النهاري؟  -َعزه َوَجله   -: " َذاَك يـَْوَم يـَُقوُل اَّلله
ٌد إيىَل اجْلَنهةي ". َفَشقه  اَئٍة َوتيْسَعٌة َوتيْسُعوَن إيىَل النهاري، َوَواحي ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي فـَيَـُقوُل: ميْن ُكلّي أَْلٍف تيْسُعمي   -َذليَك َعَلى اْلَقْومي

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   قَاَل: " إييّني  : " إييّني أَلَْرُجو َأْن َتُكونُوا رُْبَع َأْهلي اجْلَنهةي، إييّني أَلَْرُجو َأْن َتُكونُوا ثـُُلَث َأْهلي اجْلَنهةي ". مثُه -َصلهى اَّلله
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -ْطَر َأْهلي اجْلَنهةي ". مثُه قَاَل َرُسوُل اَّللهي أَلَْرُجو َأْن َتُكونُوا شَ  ُروا، فَإينهُكْم َبنْيَ َخلييَقَتنْيي مَلْ  -َصلهى اَّلله : " اْعَمُلوا َوَبشّي

َا أَنـُْتْم يفي النهاسي  َكالشهاَمةي يفي َجْنبي اْلَبعيريي، َأْو َكالرهْقَمةي يفي    -َأْو قَاَل: اأْلَُممي  -َيُكواَن َمَع َأَحٍد إياله َكثـهَرَتُه: َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج، َوإيّنه
َا أُمهيتي ُجْزٌء ميْن أَْلفي ُجْزٍء« ".   ذيرَاعي الدهابهةي، إيّنه

ِحيِح َغْيَر ِهََلِل ْبِن َخبَّاٍب، َوُهَو ِثَقٌة. #  راني: إسناده صحيح[ ]الدا  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي َسعييٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18628 َتعيٌل  -َصلهى اَّلله : " »إينه َأْهَوَن َأْهلي النهاري َعَذااًب رَُجٌل ُمنـْ

، وَ  ُهَما ديَماُغُه َمَع َأْجَزاءي اْلَعَذابي نـْ ُهْم َمْن يفي النهاري إيىَل  بينَـْعَلنْيي ميْن اَنٍر، يـَْغليي مي نـْ ، َومي ُهْم ميَن النهاري إيىَل َصْدريهي َمَع َأْجَزاءي اْلَعَذابي نـْ مي
ُهْم َمْن َقدي انـَْغَمَس فييَها« ".  نـْ ، َومي  تـَْرقـَُوتيهي َمَع َأْجَزاءي اْلَعَذابي

ِحيِح. #  صحيح[ ]الداراني: إسناده  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي   - 18633 ْلَمْوتي يـَْوَم اْلقيَياَمةي َكأَنهُه َكْبٌش َأْمَلُح، -َصلهى اَّلله : " »يـُْؤَتى ابي

اجْلَنهةي!، فـَيَـُقوُلوَن: لَبـهْيَك رَبـهَنا. قَاَل: فـَيـَُقاُل: َهْل تـَْعريُفوَن َهَذا؟ فـَيَـُقوُلوَن: نـََعْم فـَُيوَقُف َبنْيَ اجْلَنهةي َوالنهاري، مثُه يـَُناديي ُمَناٍد: اَي َأْهَل 
َقطيُع رََجاُء َهُؤاَلءي« ".   رَبـهَنا َهَذا اْلَمْوُت، فـَُيْذَبُح َكَما ُتْذَبُح الشهاُة فـََيْأَمُن َهُؤاَلءي َويـَنـْ

ِحيِح َغْيَر َناِفِع ْبِن َخاِلٍد الطَّاحِ َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوال # ، َوُهَو ِثَقٌة.طََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُهْم ِرَجاُل الصَّ ]الداراني: إسناده   يِ 
 حسن[ 
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ه  - 18637 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َأيبي ُهَريـَْرَة: َأنه النهِبي قَاَل: " »اجْلَنهُة لَبيَنٌة ميْن فيضهٍة َولَبيَنٌة ميْن َذَهٍب، َومياَلطَُها   -َصلهى اَّلله
 اْلميْسُك« ". 

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده حسن[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ّي  َوَعني  - 18638 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -اْبني َعبهاٍس، َعني النهِبي ُ َجنهَة َعْدٍن َخَلَق فييهَ  -َصلهى اَّلله ا َما اَل َعنْيٌ  قَاَل: " »َلمها َخَلَق اَّلله

َعْت، َواَل َخَطَر َعَلى قـَْلبي َبَشٍر، مثُه قَاَل هَلَا: َتَكلهميي. فـََقاَلْت: " َقْد َأفْـَلَح الْ   ُمْؤميُنوَن« ". رََأْت، َواَل ُأُذٌن َسَي
َارََها، َوَشقه فييَها َأْنَارََها، مثُه  - 18639 ُ َجنهَة َعْدٍن ]بيَيديهي[، َوَدىله فييَها ثي َنَظَر فييَها، فـََقاَل هَلَا:  َويفي ريَوايٍَة: " »َخَلَق اَّلله

، اَل جُيَاويُريني فييكي ِبَي   يٌل« ". َتَكلهميي. فـََقاَلْت: َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤميُنوَن فـََقاَل: َوعيزهِتي
ٌد. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر، َوَأَحُد ِإْسَناَدِي الطََّبَراِنيِ  ِفي اْْلَْوَسِط َجيِ 

18640 -  ُّ ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: »ُسئيَل النهِبي ، فـََقاَل: " َمْن َيْدُخُل اجْلَنهَة حَيَْيا فييَها َواَل  َعني اجْلَنهةي  -َصلهى اَّلله
َلى ثيَيابُُه، َواَل يـَْفََن َشَبابُُه ". قييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما  َعُم فييَها َواَل يـَْبَأُس، اَل تـَبـْ بيَناُؤَها؟ قَاَل: " لَبيَنٌة ميْن َذَهٍب، َولَبيَنٌة  مَيُوُت، َويـَنـْ

 طَُها اْلميْسُك، تـَُراُُبَا الزهْعَفَراُن، َحْصَباُؤَها اللُّْؤُلُؤ َواْلَياُقوُت« ". ميْن فيضهٍة، مياَل 
َن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِبِإْسَناٍد َحسَّ

ّي  - 18641 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييٍد، َعني النهِبي ُ قَاَل: " »خَ  -َصلهى اَّلله اجْلَنهَة، لَبيَنًة ميْن   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -َلَق اَّلله
 َذَهٍب، َولَبيَنًة ميْن فيضهٍة، َومياَلطَُها اْلميْسُك " 

َتَكلهميي، فـََقاَلْت: َقْد  َويفي ريَوايٍَة: " َوَحائيُط اجْلَنهةي لَبيَنًة ميْن َذَهٍب، َولَبيَنًة ميْن فيضهٍة، َومياَلطَُها اْلميْسُك َوقَاَل هَلَا:  - 18642
 ." »  َأفْـَلَح اْلُمْؤميُنوَن، فـََقاَلتي اْلَماَلئيَكُة: ُطواَبكي َمْنزيَل اْلُمُلوكي

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اُر َمْرُفوعاا َوَمْوُقوفاا، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: َعِن النَِّبيِ  َرَواُه اْلَبزَّ  # َ َخَلَق َجنََّة َعْدٍن ِبَيِدِه،  -َصلَّى َّللاَّ َقاَل: " »ِإنَّ َّللاَّ
ٍة« ". َواْلَباقِ  ِحيِح، َوَأُبو َسِعيٍد ََل َيُقوُل َهَذا ِإَلَّ ِبَتْوِقيٍف.َلِبَنةا ِمْن َذَهٍب، َوَلِبَنةا ِمْن ِفضَّ ]الداراني: إسناده   ي ِبَنْحِوِه، َوِرَجاُل اْلَمْوُقوِف ِرَجاُل الصَّ

 صحيح[ 
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعني اْلعيْراَبضي ْبني َسارييََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18649 أَْلُتُم اَّللهَ َفَسُلوُه اْلفيْرَدْوَس« : " »إيْن سَ -َصلهى اَّلله

." 
 َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.  #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18653 ْنَساُن -َصلهى اَّلله ْكَثري  : »إيَذا َكاَن يـَْوُم اْلقيَياَمةي ُدعيَي اإْلي ِبَي
َياُمُه ُدعيَي بيهي، َوإيْن َكاَن اجلْيَهاُد ُدعييَ  َا، َوإيْن َكاَن صي بيهي، مثُه َيَِْتي اَباًب ميْن أَبـَْوابي اجْلَنهةي   َعَمليهي، فَإيْن َكاَنتي الصهاَلُة َأْفَضَل ُدعيَي ُبي

ْنُه الصهائيُموَن ". قَاَل أَ  ُن، يُْدَعى مي يُق: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأمثَه َأَحٌد يُْدَعى بيَعَمَلنْيي؟ قَاَل: " نـََعْم. أَْنَت«  يـَُقاُل َلُه: الرهايه دّي بُو َبْكٍر الصّي
." 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

" »َيْدُخُل َأْهُل اجْلَنهةي اجْلَنهَة ُجْرًدا، ُمْرًدا،   :- َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18657
 ُمَكحهلينَي« ". 

 [ حسن  ه]الداراني: إسناد  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُدُه َجيِ ٌد. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18658 : " »َيْدُخُل َأْهُل اجْلَنهةي اجْلَنهَة ُجْرًدا، ُمْرًدا، بييًضا، -َصلهى اَّلله
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َناَء َثاَلٍث َوَثاَلثينَي، َوُهْم َعَلى َخْلقي آَدَم   ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -ُجْعًدا، ُمَكحهلينَي، أَبـْ َعةي َأْذرٍُع« ".   -َصلهى اَّلله تُّوَن ذيرَاًعا يفي َسبـْ سي
يحي بـَْعُضُه.  قـُْلُت: يفي الصهحي

ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوإِ  #  ]الداراني: إسناده ضعيف[   ْسَناُدُه َحَسٌن.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18667 يًبا  -»إينه َأْدََّن َأْهلي اجْلَنهةي َحظًّا  َصلهى اَّلله قـَْوٌم   -َأْو َنصي

ُ ميَن النهاري َفرَيَْتُح هَلُُم الرهبُّ  بـُُتوَن َكَما  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -خُيْريُجُهُم اَّلله ْلَعَراءي، فـَيَـنـْ ًئا، فـَيَـْبُدوَن ابي َّللهي َشيـْ ُْم َكانُوا اَل ُيْشريُكوَن ابي َأنه
ُبُت اْلبَـْقُل، َحَّته إيَذا َدَخَلتي  ْجَساديهيْم قَاُلوا: رَبـهَنا، َكالهذيي َأْخَرْجتَـَنا ميَن النهاري، َورَجهْعَت اأْلَْرَواَح إيىَل َأْجَسادياَن،  اأْلَْرَواُح يفي أَ  يـَنـْ

 فَاْصريْف ُوُجوَهَنا َعني النهاري ". قَاَل: " فـََيْصريُف ُوُجوَهُهْم َعني النهاري« ". 
 : إسناده جيد[ ]الداراني َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #

ْعُت َرُسوَل اَّللهي  - 18670 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: »َسَي يـَُقوُل: " إينه َأْسَفَل َأْهلي اجْلَنهةي َأمْجَعينَي   -َصلهى اَّلله
َدٌة ميْن َذَهٍب، َواأْلُْخرَ  ، َواحي يَفَتاني ٍد َصحي هي َعَشَرُة اْْلٍف، بيَيديي ُكلّي َواحي َدٍة  َدرََجًة َلَمْن يـَُقوُم َعَلى رَْأسي ى ميْن فيضهٍة، يفي ُكلّي َواحي

ثْـُلُه، ْثَل الهذيي جيَيدُ  َلْوٌن لَْيَس يفي اأْلُْخَرى مي ريَها ميَن الطّييبي َواللهذهةي مي خي َا، جيَيُد ْلي ْثَل َما َيَُْكُل ميْن َأوههلي ريَها مي َا، مثُه  َيَُْكُل ميْن آخي َوههلي  ألي
 َوااًن َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابيلينَي« ". َيُكوُن َذليَك رييَح اْلميْسكي اأْلَْذَفري، اَل يـَُبوُلوَن، َواَل يـَتَـَغوهُطوَن، َواَل يـََتَمخهُطوَن، إيخْ 

 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18680 ُتْم ثـُُلُث َأْهلي اجلَْ -َصلهى اَّلله نهةي، َأْو نيْصُف َأْهلي : " »أَنـْ
 اجْلَنهةي« ". 

ٌد. # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ريفَاَعَة ْبني َعَرابََة قَاَل: »َصَدْراَن َمَع َرُسولي اَّللهي  - 18700 ذينُوَن َرُسوَل اَّللهي  َفَجَعَل ُأاَنٌس َيْسَتأْ  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   - ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َفَجَعَل َيََْذُن هَلُْم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي   -َصلهى اَّلله قّي الشهَجَرةي الهيتي َتليي  -َصلهى اَّلله : " َما اَبُل شي
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َرُسوَل اَّللهي  قّي اْْلَخري؟ ". َفاَل تـََرى ميَن اْلَقْومي إياله اَبكيًيا، فـََقاَل أَبُو َبْكٍر: إينه   -َصلهى اَّلله أَبـَْغَض إيلَْيُكْم ميَن الشّي

ي بـَْعَد َهَذا َلَسفييٌه، فـََقاَم َرُسوُل اَّللهي  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -الهذيي َيْسَتْأذيُنَك يفي نـَْفسي ، َوأَْثََن َعَلْيهي، َوقَاَل: "  َفَحميَد اَّللهَ  -َصلهى اَّلله
ْنُكْم ميْن َأَحٍد يـُْؤمينُ  [ َأْشَهُد عيْنَد اَّللهي " وََكاَن إيَذا َحَلَف قَاَل: " َوالهذيي نـَْفُس حُمَمهٍد بيَيديهي، َما مي ُد إياله َسَلَك ]بيهي يفي  ابيَّللهي، مثُه ُيَسدّي

َساَب َعَلْيهيْم َواَل َعَذاَب، َوإييّني أَلَْرُجو َأْن اَل َيْدُخلُ اجْلَنهَة، َوَلَقْد َوَعَديني َريبّي َأْن يُ  َل ميْن أُمهيتي اجْلَنهَة َسْبعينَي أَْلًفا اَل حي وَها َحَّته  ْدخي
ُكْم َوَذرَارييُكْم َمَساكيَن يفي اجْلَنهةي«. َفذََكَر احْلَدييَث. قُـ  ُتْم َوَمْن َصَلَح ميْن َأْزَواجي رٌي. تـَبَـوهُءوا أَنـْ ْنُه َيسي  ْلُت: عيْنَد اْبني َماَجْه َطَرٌف مي

حِ  # ، َواْلَبزَّاُر ِبَأَساِنيَد، َوِرَجاُل َبْعِضَها ِعْنَد الطََّبَراِنيِ  َواْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[ يِح.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ْعتُ  - 18702 ه  َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد قَاَل: »َسَي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -النهِبي يـَُقوُل: " إينه يفي َأْصاَلبي َأْصاَلبي َأْصاَلبي   -َصلهى اَّلله

ُهْم لَ  نـْ َساٍب ". مثُه قـََرَأ: " }َوآَخرييَن مي اْلَعزييُز  مها يـَْلَحُقوا ُبييْم َوُهَو ريَجاٍل ميْن َأْصَحايبي ريَجااًل َونيَساًء َيْدُخُلوَن اجْلَنهَة بيَغرْيي حي
 [«. 3احْلَكييُم{ ]اجلمعة: 

ٌد. # ، َوِإْسَناُدُه َجيِ   ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي أَُماَمَة: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 18704 ٌة ميَن النهاسي  قَاَل: »إيَذا َكاَن يـَْوُم اْلقيَياَمةي قَاَمْت ثـُله  -َصلهى اَّلله

، فـَيـَُقاُل:  ٍّ ُّ اأْلُمّييُّ فـَيَـَتَحْسَحُس هَلَا ُكلُّ َنِبي ، فـَيـَُقاُل: النهِبي حُمَمهٌد َوأُمهُتُه، مثُه تـَُقوُم ثـُلهٌة ُأْخَرى َتُسدُّ  َيُسدُّوَن اأْلُُفَق، نُورُُهْم َكالشهْمسي
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ُّ َما َبنْيَ اأْلُفـَُقنْيي، نُورُُهْم َكاْلَقَمري لَيْـ  ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -َلَة اْلَبْدري ". فـََقاَل النهِبي ، فـَيـَُقاُل: حُمَمهٌد   " فـَيَـَتَحْسَحسُ  َصلهى اَّلله ٍّ هَلَا ُكلُّ َنِبي
، فـَيـَُقالُ  ْثُل ُكلّي َكوَْكبي الشهْمسي ، نُورُُهْم مي ٍّ  َوأُمهُتُه، مثُه تـَُقوُم ثـُلهٌة ُأْخَرى َتُسدُّ َما َبنْيَ اأْلُُفقي ، فـَيَـَتَحْسَحُس هَلَا ُكلُّ َنِبي ُّ اأْلُمّييُّ : النهِبي

  مييَزاُن َويـُْؤَخُذ يفي َتُه[، مثُه حَيْثيي َحثْـيَـَتنْيي فـَيـَُقاُل: َهَذا َلَك اَي حُمَمهُد، َوَهَذا مينّي َلَك اَي حُمَمهُد، مثُه يُوَضُع الْ ]فـَيـَُقاُل: حُمَمهٌد َوأُمه 
 ." »  احلْيَسابي

، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. #  ]الداراني: إسناده حسن[   َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 18706 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني َعبهاٍس، َعني النهِبي قَاَل: " »ُعريَضْت َعَليه اأْلَُمُم« ". قـُْلُت: َفذََكَر احْلَدييَث.   -َصلهى اَّلله

ُهْم اَي َرُسوُل اَّللهي؟  نـْ َْصٍن، فـََقاَل: َأاَن مي ُهْم اَي َرُسوَل  إيىَل َأْن قَاَل: »فـََقاَم ُعَكاَشُة ْبُن حمي نـْ قَاَل: " نـََعْم " مثُه قَاَم آَخُر فـََقاَل: َأاَن مي
: " نـََعْم ".  ْختيَصاري قـَْوليهي ليلثهايني يحي ابي  اَّللهي؟ قَاَل: " نـََعْم« " َفذََكَر احْلَدييَث، َوُهَو يفي الصهحي

، َوُهَو ِثَقٌة. َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل الْ  # ِد ْبِن ُموَسى اْلَحَرِشيِ  ِحيِح َغْيَر ُمَحمَّ  ]الداراني: إسناده حسن[  َبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 18709 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسْعٍد اأْلَْنَصارييّي َل اجْلَنهَة ميْن  قَاَل: " »إينه َريبّي َوَعَديني َأْن يُدْ  -َصلهى اَّلله خي

َساٍب، َوَيْشَفُع ُكلُّ أَْلٍف ليَسْبعينَي أَْلًفا، مثُه حَيْثيي َريبّي َثاَلَث َحثـَيَ  َيبي  أُمهيتي َسْبعينَي أَْلًفا بيَغرْيي حي اٍت بيَكفهْيهي« ". قَاَل قـَْيٌس: فـَُقْلُت ألي
ْعَت َهَذا ميْن َرُسولي اَّللهي  . َوقَاَل أَبُو َسعييٍد: َوَذليَك إيْن  َصله  -َسْعٍد: أَْنَت َسَي ُذيَنه، َوَوَعاُه قـَْلِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم؟ قَاَل: نـََعْم ِبُي ى اَّلله

 ُ ريي أُمهتيهي، َويـَُويفّي اَّلله ُ َيْستَـْوعيُب ُمَهاجي  بَقييـهَتُه ميْن َأْعَرابيَنا.  -َعزه َوَجله  -َشاَء اَّلله
، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ  #  ]الداراني: له إسناد صحيح[  ِفي اْْلَْوَسِط َواْلَكِبيِر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل ِفي اْْلَْوَسِط: َأُبو َسِعيٍد اْْلَْنَماِريُّ

، َوَعْبدي اَّللهي ْبني َمْسُعوٍد: َأنه َرُسوَل اَّللهي   - 18716 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: " »َأوهُل زُْمَرٍة   -َصلهى اَّلله
َلَة اْلَبْدري، َوا لهذييَن يـَُلوَنُْم َكَأْحَسني َكوَْكٍب ُدرّييٍّ يفي السهَماءي، َوليُكلّي  َيْدُخُلوَن اجْلَنهَة يـَْوَم اْلقيَياَمةي ُوُجوُهُهْم َعَلى ُصورَةي اْلَقَمري لَيـْ

ُعوَن ُحلهًة، يـَُرى ُمخُّ َساقيَها ميْن َورَاءي اللهْحمي َكَما يـَُرى ، َعَلى ُكلّي َزْوَجٍة َسبـْ ُهْم َزْوَجَتاني نـْ ٍد مي الشهَراُب اأْلَمْحَُر يفي الزَُّجاَجةي   َواحي
ْختيَصاٍر. اْلبَـْيَضاءي«  ْميذييُّ ابي  ". قـُْلُت: َرَواُه الرتّي

ْكَثُر َعَلى َتْضِعيِفِه، َوَرَوى اْلَبزَّاُر َحِديَث اْبِن  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِإْسَناُد اْبِن َمْسُعوٍد َصِحيٌح، َوِفي ِإْسَناِد َأِبي َسِعيٍد: َعِطيَُّة، َواْْلَ  #
 الداراني: إسناده ضعيف[ َمْسُعوٍد َفَقْط. ]

ه  - 18718 ْعُت النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي َسعييدي اخْلُْدرييّي قَاَل: »َسَي يـَُقوُل: " يفي اجْلَنهةي َما اَل َعنْيٌ رََأْت، َواَل   -َصلهى اَّلله
َعْت، َواَل َخَطَر َعَلى قـَْلبي َبَشٍر« ".   ُأُذٌن َسَي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أبي هريرة[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18723 إينه يفي اجْلَنهةي َمَراًغا ميْن ميْسٍك ميْثَل  : " »-َصلهى اَّلله

 َمَراغي َدَوابّيُكْم يفي الدُّنـَْيا« ". 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي َواْلَكِبيِر اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُهَما ِثَقاٌت. #

بُّ اخْلَْيَل فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللهي، َهْل يفي اجْلَنهةي خَ  - 18725 ْيٌل؟ فـََقاَل: " إيْن  »َعْن َعْبدي الرهمْحَني ْبني َساعيَدَة قَاَل: ُكْنُت ُأحي
ُ اجْلَنهَة اَي َعْبَد الرهمْحَني َكاَن َلَك فييَها فـََرٌس ميْن اَيُقوٍت، َلُه َجَناَحاني  ْئَت« ".  َأْدَخَلَك اَّلله  َيطيرُي بيَك َحْيُث شي

، َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
ّي  - 18726 َهاٍب قَاَل: »َجاَءتي اْليَـُهوُد إيىَل النهِبي ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن طَاريقي ْبني شي اَْن َما َأوهُل مَ  -َصلهى اَّلله ا َيَُْكُل فـََقاُلوا: َأْخربي
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 ." »  َأْهُل اجْلَنهةي إيَذا َدَخُلوا؟ قَاَل: " َأوهُل َما َيَُْكُلوَن َكبيُد احْلُوتي
ِحيِح َغْيَر ِإْسَماِعيَل ْبِن َبْهَراٍم، َوُهَو ِثَقٌة. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

: َأنه َرُسوَل اَّللهي َوَعْن َأيبي َسعي  - 18728 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -يٍد اخْلُْدرييّي قَاَل: " »ُعريَضْت َعَليه اجْلَنهُة َفَذَهْبُت أَتـََناَوُل  -َصلهى اَّلله
َنُه ". فـََقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َما َمَثُل احْلَبهةي  يَل بـَْيني َوبـَيـْ َها قيْطًفا ُأرييُكُموُه َفحي نـْ ؟ قَاَل: " َكَأْعَظمي َدْلٍو فـََرْت أُمَُّك  مي  ميَن اْلعيَنبي

 َقطُّ« ". 
 ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه َأُبو َيْعَلى، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ََسَُرَة ْبني ُجْنُدٍب: َأنه َرُسوَل اَّللهي  - 18729 »إينه يفي اجْلَنهةي َشَجَرًة ُمْسَتقيلهًة َعَلى َساٍق قَاَل: "  -َصلهى اَّلله
ُعوَن ]َسَنٍة[« ".  َتاني َوَسبـْ ٍد، َعْرُض َساقيَها ثينـْ  َواحي

، َوِإْسَناُد الطََّبَراِنيِ  َحَسٌن. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ
ّي  َوَعْن ُعْقَبَة ْبني َعْبٍد ا - 18730 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -لسَُّلمييّي قَاَل: »ُكْنُت َجاليًسا َمَع النهِبي ٌّ، فـََقاَل: اَي   -َصلهى اَّلله َفَجاَء َأْعَرايبي

َها  ُ َعَلْيهي   -ُسوُل اَّللهي . فـََقاَل رَ -يـَْعني الطهْلَح  -َرُسوَل اَّللهي، َأَْسَُعَك َتْذُكُر يفي اجْلَنهةي َشَجَرًة اَل َأْعَلُم َأْكثـََر َشوًْكا مينـْ َصلهى اَّلله
َها َخْصَوَة التـهْيسي اْلَمْلُبودي -َوَسلهَم  نـْ ، اَل ُيْشبيُه َلْوٌن  -يـَْعني اخْلَصييه  -: " جَيَْعُل َمَكاَن ُكلّي َشوَْكٍة مي ُعوَن َلْواًن ميَن الطهَعامي َها َسبـْ مينـْ

 آَخَر« ". 
ِحيِح. # ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن ثـَْواَبَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18731  الرهُجَل إيَذا نـَزََع َثََرًة ميَن اجْلَنهةي َعاَدْت َمَكاَنَا : " »إينه -َصلهى اَّلله
 ُأْخَرى« ". 

، َواْلَبزَّاُر ِإَلَّ َأنَُّه َقاَل: ِعيَد ِفي َمَكاِنَها ِمْثََلَها، َوِرَجاُل الطََّبَراِنيِ  َوَأحَ  #  إسناده ضعيف[  ]الداراني: ُد ِإْسَناَدِي اْلَبزَّاِر ِثَقاٌت.َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
اَْن َعْن ثيَيابي َأْهلي اجْلَنه  - 18736 ةي، َأَخْلٌق خُيَْلُق َأْم َنْسٌج َوَعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو قَاَل: »َوقَاَم آَخُر فـََقاَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، َأْخربي

، فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  َك بـَْعُض اْلَقْومي : " ميمه َتْضَحُكوَن؟ ميْن َجاهيٍل َيْسَأُل َعاليًما أَْيَن  - َعَلْيهي َوَسلهَم َصلهى اَّللهُ  -يـُْنَسُج؟ َفَضحي
َاُر اجْلَنهةي« ".  َها ثي  السهائيُل؟؟ ". قَاَل: " َأاَن َذا اَي َرُسوَل اَّللهي ". قَاَل: " تـَْنَشقُّ َعنـْ

 ]الداراني: إسناده حسن[  .َرَواُه اْلَبزَّاُر ِفي َحِديٍث َطِويٍل، َوِرَجاُلُه ِثَقاتٌ  #
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18737 نـَْيا -َصلهى اَّلله ُع َسْوٍط يفي اجْلَنهةي َخرْيٌ ميَن الدُّ : " »َمْوضي

 َوَما فييَها« ". 
 إسناده ضعيف[ ]الداراني:  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِإْسَناُدُه َحَسٌن. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن َأيبي ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18738 ُع َسْوٍط يفي اجْلَنهةي َخرْيٌ مميها َبنْيَ السهَماءي -َصلهى اَّلله : " »َلَمْوضي
 ." »  َواأْلَْرضي

ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده صحيح[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم   -َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي قَاَل: »ُسئيَل َرُسوُل اَّللهي  - 18740 جْلَنهةي؟  َفقييَل: اَي َرُسوَل اَّللهي، أَيـََناُم َأْهُل ا  -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  -فـََقاَل َرُسوُل اَّللهي  ، َوَأْهُل اجْلَنهةي اَل يـََناُموَن« ".  َصلهى اَّلله  " النـهْوُم َأُخو اْلَمْوتي
ِحيِح. #  ]الداراني: إسناده ضعيف[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر، َوِرَجاُل اْلَبزَّاِر ِرَجاُل الصَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعني اْبني ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18760 ْحَسني  : " »إينه َأْزَواَج اجْلَنهةي لَيـَُغنّي -َصلهى اَّلله نَي َأْزَواَجُهنه ِبَي
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َعَها َأَحٌد َقطُّ، إينه مميها يـَُغنّينَي: ََنُْن اخْلَرْيَاُت احلْيَساْن، َأْزَواُج قـَْوٍم كيَراْم. يـَْنظُرْ  َن بيُقرهةي َأْعَياْن. َوإينه مميها يـَُغنّينَي بيهي: ََنُْن  َأْصَواٍت َسَي
َنْه، َنَْ  َناُت َفاَل خَيَْفَنْه، ََنُْن اْلُمقييَماُت َفاَل َيْظَعنهْه« ". اخْلَاليَداُت َفاَل َّنُتـْ  ُن اْْلمي

ِحيِح. # ِغيِر َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ  ([ 1561]اْللباني: صحيح )صحيح الجامع:  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي الصَّ
ه   - 18761 ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَعْن أََنسي ْبني َماليٍك: َأنه النهِبي قَاَل: " »إينه احْلُوَر يفي اجْلَنهةي يـُغَنّينَي يـَُقْلَن: ََنُْن احْلُوُر    -َصلهى اَّلله

َْزَواٍج كيَراْم« ".  احلْيَساْن، ُهدييَنا ألي
 ]الداراني: إسناد منقطع[  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا. #

ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18771 رْبييُل -َصلهى اَّلله َويفي َيديهي   -َعَلْيهي السهاَلُم  -: »َأَتيني جي
رْبييُل؟ قَاَل: َهذيهي اجْلُُمَعُة يـَْعريُضَها رَبَُّك ليَتكُ ميْرآٌة بَـ  وَن َلَك عييًدا، َوليَقْوميَك ميْن  ْيَضاُء، فييَها نُْكَتٌة َسْوَداُء، فـَُقْلُت: َما َهذيهي اَي جي

ا لََنا فييَها؟ قَاَل: َلُكْم فييَها َخرْيٌ، َلُكْم فييَها َساَعٌة َمْن  بـَْعديَك، َتُكوُن أَْنَت اأْلَوهَل، َوَتُكوُن اْليَـُهوُد َوالنهَصاَرى ميْن بـَْعديَك، قَاَل: مَ 
َر َلُه َما ُهَو  ُه، َولَْيَس َلُه بيَقَسٍم إياله َدخي َرْيٍ ُهَو َلُه َقَسٌم إياله َأْعطَاُه إيايه ْنُه، َأْو تـََعوهَذ فييَها ميْن َشرٍّ ُهَو  َدَعا رَبهُه فييَها ِبي َأْعَظُم مي

ْنُه. قـُْلُت: َما َهذيهي النُّْكَتُة السهْوَداُء فييَها؟ قَاَل: َهذيهي السهاَعُة تـَقُ َمكْ  مي  ُتوٌب إياله َأَعاَذُه ميْن َأْعَظَم مي وُم يـَْوَم اجْلُُمَعةي، َوُهَو َسيّيُد اأْلَايه
َرةي يـَْوَم اْلَمزييدي ". َ َتْدُعونَُه يـَْوَم اْلَمزييدي؟ قَاَل: إينه رَبهَك  عيْنَداَن، َوََنُْن َنْدُعوُه يفي اْْلخي ََذ يفي   -َعزه َوَجله  -قَاَل: " قـُْلُت: ملي اخته

يّي  -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -اجْلَنهةي َوادياًي َأفْـَيَح ميَن اْلميْسكي أَبـَْيَض، فَإيَذا َكاَن يـَْوُم اجْلُُمَعةي نـََزَل  يه ميْن عيلّييّينَي َعَلى ُكْرسي هي َحَّته َحفه اْلُكْرسي
يه ميْن َذَهٍب، َها، مثُه َحفه اْلَمَنابيَر بيَكَراسي ََنابيَر ميْن نُوٍر، َوَجاَء النهبييُّوَن َحَّته جَيْليُسوا َعَليـْ يُقوَن َوالشَُّهَداُء َحَّته  مبي دّي مثُه َجاَء الصّي

َها، مثُه جيَييُء َأْهُل اجْلَنهةي  ، فـَيَـَتَجلهى هَلُْم جَيْليُسوا َعَليـْ َحَّته يـَْنظُُروا إيىَل َوْجهيهي، َوُهَو    -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  - َحَّته جَيْليُسوا َعَلى اْلَكثييبي
. فـََيْسأَ  ، َهَذا حَمَلُّ َكَراَميتي َفَسُلويني ُ ُلوُه ايـَُقوُل: َأاَن الهذيي َصَدقْـُتُكْم َوْعديي، َوَأَْتَْمُت َعَلْيُكْم نيْعَميتي َعزه َوَجله   -لرّيَضا فـَيَـُقوُل اَّلله

َتهيَي رَْغبَـتـُُهْم، فـَيَـْفَتحُ - . فـََيْسأَُلوُه َحَّته تـَنـْ ، َفَسُلويني هَلُْم عيْنَد َذليَك َما اَل َعنْيٌ رََأْت، َواَل  : ريَضائيي َأَحلهُكْم َداريي، َوَأاَنَلُكْم َكَراَميتي
َعْت، َواَل َخَطَر َعَلى قَـ  يّيهي   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -ْلبي َبَشٍر، إيىَل ميْقَداري ُمْنَصَرفي النهاسي يـَْوَم اجْلُُمَعةي، مثُه َيْصَعُد ُأُذٌن َسَي َعَلى ُكْرسي

يُقوَن  دّي ُع َأْهُل اْلُغَرفي إيىَل ُغَرفيهيْم، ُدرهٌة بـَْيضَ  -فـََيْصَعُد َمَعُه الشَُّهَداُء َوالصّي اُء اَل َقْصَم فييَها َواَل َفْصَم، َأْو  َأْحَسُبُه قَاَل: َويـَْرجي
َها ُغَرفـَُها َوأَبـَْواُُبَا ُمطهريَدٌة، فييَها َأْنَارَُها ُمَتَدلّي  نـْ َارَُها، فييَها َأْزَواُجَها َوَخَدُمَها،  اَيُقوَتٌة مَحَْراُء َأْو زَبـَْرَجَدٌة َخْضَراُء، مي َيٌة، فييَها ثي

ُهْم إيىَل يـَْومي اجْلُُمَعةي لييَـْزَداُدوا فييهي َكَراَمًة، َولييَـْزَداُدوا فييهي َنَظًرا إيىَل َوْجهيهي  فـََلْيُسوا إيىَل َشْيٍء َأْحَوجَ  نـْ َوليَذليَك   -تـََباَرَك َوتـََعاىَل  -مي
 ُدعيَي يـَْوَم اْلَمزييدي« ". 

ِحيِح، َوَأَحُد ِإْسَناَدِي الطََّبَراِنيِ  ِرَجاُلُه ِرَجاُل  َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط ِبَنْحِوِه، َوَأُبو َيعْ  # َلى ِباْخِتَصاٍر، َوِرَجاُل َأِبي َيْعَلى ِرَجاُل الصَّ
ْحَمِن ْبِن َثاِبِت ْبِن َثْوَباَن، َوَقْد َوثََّقُه َغْيُر َواِحٍد، َوَضعََّفُه َغْيُرُهْم، وَ  ِحيِح َغْيَر َعْبِد الرَّ ]اْللباني: حسن لغيره )صحيح  َبزَّاِر ِفيِه ِخََلٌف.ِإْسَناُد الْ الصَّ

 ([ 3761الترغيب:  
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َعْن ُجَبرْيي ْبني ُمْطعيٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  - 18775 َْمديهي،  -َصلهى اَّلله : " »َمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اَّللهي َوحبي

َْمديَك، َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إياله أَْنَت، َأْستَـْغفيُرَك َوأَُتوُب إيلَْيَك، فـََقاهَلَا يفي جَمْليسي ذيْكٍر َكانَ ُسْبَحاَنَك اللهُهمه  َكالطهاَبعي يُْطَبُع َعَلْيهي،    َوحبي
 َوَمْن قَاهَلَا يفي جَمْليسي َلْغٍو َكاَنْت َكفهارًَة َلُه« ". 

َْمديَك، اَل إيَلَه إياله أَْنَت، ُتْب َعَليه َويفي ريَوايٍَة: " »َكفها - 18776   رَُة اْلَمْجليسي َأْن اَل يـَُقوَم َحَّته يـَُقوَل: ُسْبَحاَنَك اللهُهمه َوحبي
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، يـَُقوهُلَا َثاَلَث َمرهاٍت، فَإيْن َكاَن يفي جَمْليسي َلَغٍط َكاَن َكفهارًَة َلُه، َوإيْن َكاَن جَمْليَس ذيكْ   اَن طَابـًَعا َعَلْيهي« ". ٍر كَ َواْغفيْر يلي
ِحيِح. # َواَيِة اْْلُوَلى ِرَجاُل الصَّ ، َوِرَجاُل الرِ   ([ 81]اْللباني: صحيح على شرط مسلم )السلسلة الصحيحة:  َرَواُه ُكلَُّه الطََّبَراِنيُّ
 
 
 
. 
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