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b
املكدَ١
الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكتقب إلقف وكعقذ باهلل مـ شرور
أكػسـا ومـ سقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ومـ يضؾؾ فال هادي
لف ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده
ورسقلف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وأصحابف ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم
كثقرا.
الديـ ،وسؾؿ
تسؾقؿا ً
ً
أما بعد:
فال يخػك طؾك صالب العؾؿ طظقؿ فائدة كتب الزوائد مـ تؼريب لؾسـة،
وجؿع لؾؿتػرق يف مقضع واحد ،وحذف لؾؿؽرر ،وتقفقر لؾققت والجفد
يسر اهلل  جؿع هذا الؽتاب الذي هق
وغقر ذلؽ مـ الػقائد الؽثقرة ،وقد ّ
تتؿة وإضافة لؿشروع تؼريب السـة ،الذي وضع لبـتف وأساسف الشقخ الػاضؾ
صالح بـ أحؿد الشامل جزاه اهلل طـ الؿسؾؿقـ خقر الجزاء ،وقد كان
مشروع تؼريب السـة طؾك الـحق التالل:
 )1جامع إصقل التسعة ،ويشؿؾ ٌّ
كؾ مـ :صحقح البخاري ومسؾؿ،
وســ أبل داود والـسائل والرتمذي وابـ ماجة والدارمل ،ومقصل مالؽ
ومسـد أحؿد.
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 )2زوائد ابـ خزيؿة وابـ حبان والؿستدرك طؾك الؽتب التسعة.
 )3زوائد إحاديث الؿختارة لؾضقاء الؿؼدسل طؾك الؽتب التسعة.
 )4زوائد الســ الؽربى لؾبقفؼل طؾك الؽتب الستة.
ٚ يف ٖر ٙاملكدَْ ١بني عد ٠أَٛز:
أوٓ :تعريػ بالؽتاب.
ً
ثاك ًقا :تراجؿ إئؿة.
ثال ًثا :الؿـفج يف هذا الؽتاب.
كثقرا.
هذا وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وسؾؿ
تسؾقؿا ً
ً
 أٚالً :تعسٜـ بايهتاب:
الؿراد بالؽتب السبعة :مصـػ ابـ أبل شقبة ،ومصـػ طبد الرزاق،
وســ سعقد بـ مـصقر ،وســ الدارقطـل ،وإدب الؿػرد لؾبخاري ،وشرح
السـة لؾبغقي ،وتػسقر البغقي.
وأصؾ هذا الؽتاب طبارة طـ رسائؾ جامعقة تذكر زوائد إحاديث
الؿرفقطة أو التل لفا حؽؿ الرفع دون ذكر أثار طؾك الؽتب الستة:
الصحقحقـ والســ إربعة ،وقد تؿ طرض هذه الرسائؾ طؾك الؿشروع
كامال ،ولقس الستة فؼط ،فخرج هذا الؽتاب بؿسؿك :زوائد الؽتب السبعة
ً
طؾك مشروع تؼريب السـة ،الذي يشؿؾ أربعة طشر كتا ًبا مـ أمفات كتب
السـة.

.
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ٖٚ را تعسٜـ بايسضا ٌ٥ادتاَع:١ٝ
 شٚا٥د َصٓـ ابٔ أب ٞغٝب:١

( )1مـ أول الؿصـػ إلك آخر كتاب إيؿان والـذور.
لؾطالب  /حسقـ طبد الحؿقد حسقـ الـؼقب ،جامعة أم الؼرى بؿؽة.
( )2مـ كتاب الحج وحتك كفاية كتاب العؼقؼة.
لؾطالب  /محؿد سعد صالح الزير ،جامعة أم الؼرى.
( )3مـ كتاب إصعؿة إلك آخر كتاب الديات.
سراج ،جامعة أم الؼرى.
لؾطالبة  /حزيؿة بـت صايف بـ سؾقؿان ّ
( )4مـ كتاب الحدود إلك آخر كتاب فضائؾ الؼرآن.
لؾطالب  /طبد الرحؿـ محؿد غـقؿ الحازمل ،جامعة أم الؼرى.
( )5مـ بداية كتاب اإليؿان واإلسالم إلك كفاية كتاب الزهد.
لؾطالب  /يقسػ محؿد طؾؿل ،جامعة أم الؼرى.
( )6كتاب إوائؾ وكتاب الرد طؾك أبل حـقػة وكتاب الػتـ.
لؾطالب  /طبد الرحؿـ قاسؿ حسـ مفدلل ،جامعة أم الؼرى.
وأما كتاب الؿغازي ،وكتاب الجؿؾ وصػقـ والخقارج يف الؿصـػ،
فؾؿ تبحث يف الرسائؾ ،فاستعـت اهلل واستدركت ما فقفا مـ زوائد يف هذا
الؽتاب وباهلل التقفقؼ.
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 شٚا٥د َصٓـ عبد ايسشام:

( )1مـ أول الؿصـػ إلك كفاية كتاب الؿـاسؽ.
لؾطالب  /هشام محؿد أحؿد بـاين ،جامعة أم الؼرى.
( )2مـ أول كتاب الجفاد إلك كفاية الؿصـػ ويدخؾ فقف الجامع لؿعؿر
ابـ راشد.
لؾطالب  /طبد الرحؿـ أحؿد طبد الرحؿـ الخريصل ،جامعة أم الؼرى.
 شٚا٥د ضٓٔ ضعٝد بٔ َٓصٛز:

وهق يف جزء واحد لؾطالب  /أحؿد صالح أحؿد الغامدي ،جامعة أم
الؼرى.
 شٚا٥د ضٓٔ ايدازقطين:

( )1مـ أول كتاب الطفارة إلك كفاية كتاب الحج.
لؾطالب  /محؿد خالد آسطـبقلل ،جامعة أم الؼرى.
( )2مـ أول كتاب البققع إلك كفاية الؽتاب.
لؾطالبة  /كقال بـت حامد بـ سؾؿان الؾفقبل ،جامعة أم الؼرى.
 شٚا٥د األدب املؿسد يًبداز:ٟ

وهق يف جزء واحد لؾطالب /صالح إسؿاطقؾ حاج محؿد ،جامعة أم
الؼرى.
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 شٚا٥د غسح ايطٓ ١يًبػ:ٟٛ

( )1مـ بداية كتاب اإليؿان إلك كفاية كتاب الصقام.
لؾطالب /أحؿد محؿد سعقد الـؼؾة ،الجامعة اإلسالمقة بغزة.
( )2مـ بداية كتاب الحج إلك كفاية كتاب الػتـ.
لؾطالب /أحؿد محؿد سعقد الـؼؾة ،جامعة السقدان لؾعؾقم
والتؽـقلقجقا.
 شٚا٥د أسادٜح تؿطري ايبػ:ٟٛ

وهق يف جزء واحد لؾطالب /ماجد طبد الؽريؿ السبع ،الجامعة
اإلسالمقة بغزة.
 ثاًْٝا :تسادِ األ:١ُ٥
 ابٔ أب ٞغٝب:١

هق اإلمام طبد اهلل بـ محؿد بـ إبراهقؿ – أبل شقبة – بـ طثؿان الؽقيف،
يؽـك بلبل بؽر ،واشتفر بابـ أبل شقبة ،ولد سـة 159هـ ،وتقيف يف شفر محرم
سـة 235هـ.
روى طـف البخاري ومسؾؿ وأبق داود وابـ ماجة وأحؿد بـ حـبؾ وأبق
حاتؿ الرازي وغقرهؿ.
أهؿ مملػاتف :الؿصـػ وهق مقسقطة يف الحديث وأثار حقث بؾغ طدد
أحاديثف ( )37943مع الؿؽرر ،وقؾؿا يروي حديث ضعقػ جدًّ ا أو
مقضقع ،ومـ كتبف الؿسـد وهق غقر الؿصـػ ،وكتاب العرش ،واإليؿان
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وغقرها.
 عبد ايسشام:

هق اإلمام طبد الرزاق بـ هؿام بـ كافع الحؿقري ،أبق بؽر الصـعاين ،ولد
سـة 126هـ ،وتقيف سـة 211هـ.
مـ أهؾ صـعاء ،الؿؾؼب بؿحدث القؿـ ،روى طـف اإلمام أحؿد وغقره.
أهؿ مملػاتف :تػسقر الؼرآن الؽريؿ ،والؿصـػ يف الحديث وقد بؾغ طدد
أحاديثف أكثر مـ ( )21222حديث مع الجامع لشقخف معؿر بـ راشد.
 ضعٝد بٔ َٓصٛز:

هق سعقد بـ مـصقر بـ شعبة الخراساين ،ولد بخراسان ،وصاف البالد
ثؿ سؽـ مؽة ومات فقفا سـة 227هـ.
روى طـف أحؿد بـ حـبؾ والبخاري ومسؾؿ وأبق داود وغقرهؿ.
مـ مملػاتف :التػسقر ،والســ وقد بؾغ طدد أحاديثف ما يؼرب مـ
( )3222حديث.
 ايدازقطين:

هق اإلمام الحافظ أبق الحسـ طؾل بـ طؿر بـ أحؿد البغدادي ،مـ أهؾ
محؾة دار الؼطـ ببغداد ،ولد سـة 326هـ ،وتقيف سـة 385هـ.
روى طـف الحاكؿ وتؿام الرازي وأبق كعقؿ إصػفاين وغقرهؿ.
مـ مملػاتف :الســ وقد بؾغ طدد أحاديثف ( )4835حدي ًثا.
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 ايبداز:ٟ

هق اإلمام أبق طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري ،ولد ببخارى سـة
194هـ ،وتقيف سـة 256هـ.
روى طـف أبق حاتؿ الرازي ومسؾؿ والـسائل والرتمذي وابـ خزيؿة
وغقرهؿ.
أهؿ مملػاتف :الجامع الصحقح ،والتاريخ الؽبقر ،وإدب الؿػرد وقد بؾغ
طدد أحاديثف ( )1322حدي ًثا.
 ايبػ:ٟٛ

بالػراء كسب ًة
هق اإلمام الحسقـ بـ مسعقد بـ محؿد البغقي ،الؿعروف ّ
إلك طؿؾ ِ
الػراء وبقعف ،ولد بخراسان سـة 433هـ ،وتقيف سـة 516هـ.
أهؿ مملػاتف :التػسقر الؿسؿك (معالؿ التـزيؾ) ،وشرح السـة يف الحديث
وقد بؾغ طدد أحاديثف ما يؼرب مـ ( )4422حديث.
 ثايجًا :املٓٗر يف ٖرا ايهتاب:
* الؿؼصقد بإحاديث الزائدة يف هذا الؽتاب هل ما فقفا إضافة طؾؿ
جديد أو تبققـ مبفؿ أو تػصقؾ مجؿؾ ،فؾق رواه أكثر مـ صحابل بـػس
الؾػظ فال حاجة إلطادتف إذا لؿ يؽـ فقف زيادة طؾؿ ،لذلؽ جاء هذا الؽتاب
كظرا لؽثرة أحاديث الؽتب السبعة ،ولؾربهان طؾك ذلؽ ما ذكره
مختصر جدًّ ا ً
الشقخ يف مؼدمة جامع إصقل التسعة ،حقث ذكر أن طدد إحاديث الزائدة
حؼقؼة طـد ابـ خزيؿة وهل ما تضقػ معؾقمة جديدة طؾك ما يف الؽتب
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التسعة هل ( )27حدي ًثا مـ أصؾ ( )3279حدي ًثا يف صحقح ابـ خزيؿة ،وٓ
يعـل ذلؽ أن الؽتاب استقطب جؿقع ما زاد طـ الؿشروع أو أكف يغـل طـ
إصؾ ،فػل تؾؽ الؽتب الؽثقر مـ أثار الؿفؿة ،أو ربؿا فات الباحثقـ
بعض إحاديث الؿرفقطة.
* يف التصحقح والتضعقػ اطتؿدت طؾك تصحقح الباحثقـ ،فؿا صح
سـده فنين أذكره بؾػظ صحقح أو صحقح مرسؾ أو رجالف ثؼات أو كحق ذلؽ،
سقى إدب الؿػرد لؾبخاري فذكرت تصحقح وتضعقػ إلباين

يف

تعؾقؼاتف طؾقف.
* استدركت كثقر مـ إحاديث طؾك ما ذكره الباحثقـ يف رسائؾفؿ
العؾؿقة ،وخاصة يف مصـػل ابـ أبل شقبة وطبد الرزاق ،فػل مصـػ ابـ أبل
شقبة لؿ ُيبحث كتاب الؿغازي وكتاب الجؿؾ وصػقـ والخقارج يف الرسائؾ
الجامعقة ،فاستعـت اهلل وبحثت ما فقفا مـ أحاديث زائدة ،وكذلؽ
كظرا ٕن لفا حؽؿ الرفع أو
استدركت أحاديث أخرى يف أبقاب متػرقةً ،
ٕهؿقتفا مـ أققال الصحابة أو التابعقـ ،وما استدركتف فنين ٓ أذكره
بتصحقح أو تضعقػ.
*ربؿا فات الشقخ يف مشروع تؼريب السـة بعض إحاديث ،فاستدركت
بضعة أحاديث لؿ أجدها يف الؿشروع أو فقفا زيادة طؾؿ ،أتؿـك طؾك اإلخقة
الؿسئقلقـ طـ صباطة كتب الشقخ مراجعتفا ،وإضافتفا يف الطبعات الجديدة،
وهل إحاديث رقؿ (،858 ،677 ،581 ،535 ،531 ،421 ،372 ،296
 )1165 ،1155 ،958وقد ذكرت مـ رواها باسؿف ٓ برمزه ،وربؿا كررت

.
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الحديث ٕكف روي مـ صريؼ أصح.
* رأيت التعديؾ يف مؼاصد الؽتاب وأبقابف طؾك ما يف الؿشروع ،فؽتاب
الػتـ الذي جعؾ لف الشقخ مؼصد مستؼؾ يف آخر الؽتاب ،أضػتف ٕشراط
الساطة الذي يف الؿؼصد إول ،وذلؽ لرتابط أحاديث الػتـ وأشراط الساطة
ببعضفا ،وطدلت مؼصد العؾؿ إلك مؼصد العؾؿ والتػسقر ،فصارت مؼاصد
الؽتاب تسعة مؼاصد طؾك الـحق التالل:
( )1مؼصد العؼقدة.
( )2مؼصد العؾؿ والتػسقر.
( )3مؼصد العبادات.
( )4مؼصد أحؽام إسرة.
( )5مؼصد الحاجات الضرورية.
( )6مؼصد الؿعامالت.
( )7مؼصد اإلمامة وشمون الحؽؿ.
( )8مؼصد الرقائؼ وإخالق.
( )9مؼصد التاريخ والسقرة.
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 بٝإ ايسَٛش ٚاملصطًشات:
رواه ابـ أبل شقبة يف مصـػف
ش
ق

رواه طبد الرزاق يف مصـػف

س

رواه سعقد بـ مـصقر يف ســف

س فضائؾ

رواه سعقد بـ مـصقر يف جزء فضائؾ الؼرآن

س تػسقر

رواه سعقد بـ مـصقر يف جزء التػسقر

ط

رواه الدارقطـل يف ســف

ف

رواه البخاري يف إدب الؿػرد

غ

رواه البغقي يف شرح السـة

تغ

رواه البغقي يف تػسقره

***

.

.

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

املقصد األول
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ايهتاب األٍٚ
اإلضالّ ٚاإلميإ
اإلضالّ ٚاإلميإ
 -1طـ زبقد بـ الحارث قال :قال رسقل اهلل ( :كقػ أصبحت يا
حارث بـ مالؽ) قال :أصبحت مممـًا ح ًؼا ،قال (إن لؽؾ ٍ
ققل حؼقؼة فؿا
حؼقؼة ذلؽ) قال :طزفت كػسل طـ الدكقا فلسفرت لقؾل وأضؿلت هناري،
وكلين أكظر إلك طرش ربل قد أبرز لؾحساب ،وكلين أكظر إلك أهؾ الجـة
يتزاورون فقفا ،وكلين أسؿع إلك طقاء أهؾ الـار ،فؼال( :طبدٌ كُقر اإليؿان يف
قؾبف ،إن طرفت فالزم) – إسـاده معضؾ [ش/32425ق.]22114
 -2طـ مجالد( )1قال :كتب رسقل اهلل

إلك جدي ،وهذا كتابف طـدكا

(بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،مـ محؿد رسقل اهلل ،إلك طؿقر ذي مران ،وإلك
مـ أسؾؿ مـ هؿدان ،سال ٌم طؾقؽؿ ،فنين أحؿد إلقؽؿ اهلل الذي ٓ إلف إٓ هق،
أما بعد ذلؽ ،فنكف بؾغـا إسالمؽؿ مرجعـا مـ أرض الروم ،فلبشروا فنن اهلل قد
هداكؿ بفداه ،وإكؽؿ إذا شفدتؿ أن ٓ إلف إٓ اهلل ،وأن محؿدً ا رسقل اهلل،
وأقؿتؿ الصالة ،وآتقتؿ الزكاة ،فنن لؽؿ ذمة اهلل وذمة محؿد رسقل اهلل طؾك
دمائؽؿ وأمقالؽؿ ،وأرض ال َب ْقن التل أسؾؿتؿ طؾقفا ،سفؾفا وجبؾفا وطققكفا
ٌ
مضقؼ طؾقؽؿ ،فنن الصدقة ٓ تحؾ لؿحؿد
ومراطقفا ،غقر مظؾقمقـ وٓ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1مجالد :يف إصؾ مجاهد.
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وأهؾ بقتف ،وإكؿا هل زكا ٌة تزكقن بفا أمقالؽؿ لػؼراء الؿسؾؿقـ ،وإن مالؽ
خقرا ،فنكف
ابـ مرارة الرهاوي حػظ الغقب ،وب ّؾغ الخبر ،وآمرك بف يا ذا مران ً
مـظقر إلقف) ،وكتب طؾل بـ أبل صالب :والسالم طؾقؽؿ ولقحققؽؿ ربؽؿ– .
ٌ
[ش.]36629
 -3طـ مجاهد :أن أبـا ذر سـلل الـبـل

طــ اإليؿـان ،فؼـرأ طؾقـف هـذه

أيــــة [ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ] {البقرررر ة  }711حتــــك
ختؿ أية – .إسـاده مـؼطع [ق.]22112
قال ٓ( :يممـ أحدكؿ حتك

 -4طـ طبد اهلل بـ طؿرو طـ الـبل
يؽقن هقاه تب ًعا لؿا جئت بف) – حسـ [غ.]124
***

اإلخالص ٚقب ٍٛايعٌُ
 -5طـ مؽحقل قال :بؾغـل أن رسقل اهلل

قال( :ما أخؾص طبدٌ

صباحا إٓ ضفرت يـابقع الحؽؿة مـ قؾبف طؾك لساكف) – إسـاده
أربعقـ
ً
ضعقػ [ش.]34344
 -6طـ أكس قال :قال رسقل اهلل

( :يجاء يقم الؼقامة بصحػ

ُمخَ تّؿة ،فتـصب بقـ يدي اهلل  ،فقؼقل اهلل  لؿالئؽتف :ألؼقا هذا ،واقبؾقا
خقرا ،فقؼقل وهق أطؾؿ :إن هذا كان
هذا ،فتؼقل الؿالئؽة :وطزتؽ ما رأيـا إٓ ً
لغقري ،وٓ أقبؾ الققم مـ العؿؾ إٓ ما كان ابت ُِغ َل بف وجفل) – صححف
الفقثؿل [ط.]132

.
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( :إن اهلل ٓ يؼبؾ طؿؾ ٍ
طبد حتك

يرضك طـف) – رجالف ثؼات [ش.]34341
***
َٔ َات عً ٢ايتٛسٝد دخٌ ادتٓ١
 -8طـ الؼاسؿ بـ محؿد قال :كان ٕبل بؽر الصديؼ اب ٌـ ،وكان فقف
ِ
يرض أبق بؽر ،فؽان يحؼره لذلؽ ،فؿرض فدخؾ طؾقف أبقه فؼال
بعض ما لؿ
لف الغالم :أرسؾؽ إلك رسقل اهلل

برسالة أبؾغف أين أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل

وأن محؿدً ا طبده ورسقلف ،فاكطؾؼ أبق بؽر حتك دخؾ طؾك الـبل
بذلؽ ،فؼال رسقل اهلل

( :بؾغ ابـؽ أن لف الجـة) قال :فخرج أبق بؽر فؾؼقف

طؿر فلخربه ،فؼال لف طؿر :ارجع إلك رسقل اهلل
فرجعا إلك الـبل

فلخربه

حتك تستثبت مـف،

 ،فؼال لف مثؾ هذا ،فؼال طؿر :يا رسقل اهلل هذا

لألمقات فؽقػ إحقاء؟ قال الـبل

( :مثؾف ومثؾف) حتك طدّ بض ًعا

وثالثقـ مرة ،قال :وأشار الؼاسؿ بقده أرب ًعا وثالثقـ – .ضعقػ [ق.]6244
 -9طـ محؿد بـ زهقر :أن الـبل

رأى بالبؼقع طبدً ا أسقد ُيحؿؾ

مقتًا ،فؼال لؿـ يحؿؾف (ما هذا؟) قالقا :طبدٌ لػالن ،قال( :فؿا هق؟) قالقا:
أخبث الـاس وأسرقف وآبؼف وأخربف ،يف أشقاء مـ الشر يذكروهنا مـف ،فؼال:
كحقا مؿا ُذكر ،فؼال الـبل
(طؾل بسقده) فسللف طـف ،فذكر ً
َّ
يصؾل؟) قالقا :كعؿ ،قال( :ويشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأين رسقل اهلل) قالقا:

( :هؾ كان

كعؿ ،قال( :والذي كػسل بقده إن كادت الؿالئؽة تحقل بقـل وبقـف آك ًػا) فدطا
حدّ ا ًدا فـزع حديده ،ثؿ أمر بف ف ُغسؾ ،ثؿ كػـف َمـ طـده ،ثؿ صؾك طؾقف– .
حسـ لغقره [ق.]6631
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كان لف جار يفقدي ٓ بلس

بلصحابف ،فؼال( :أتشفد أن ٓ إلف إٓ

اهلل ،وأين رسقل اهلل؟) فـظر إلك أبقف ،فسؽت أبقه ،وسؽت الػتك ،ثؿ الثاكقة،
ثؿ الثالثة ،فؼال أبقه يف الثالثة :قؾ ما قال لؽ ،فػعؾ فؿات ،فلرادت القفقد أن
تؾقف ،فؼال رسقل اهلل

( :كحـ أولك بف مـؽؿ) فغسؾف الـبل

وكػـف

وحـطف وصؾك طؾقف – .حسـ لغقره [ق.]9919
 -11طـ إطؿش أكف قرأ [ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ{ ]...آل عم ان  }71أية ثؿ قال :حدثـل أبق وائؾ طـ طبد اهلل بـ طؿر
قال :قال رسقل اهلل

(يجاء بصاحبفا( )1يقم الؼقامة فقؼقل اهلل :إن لعبدي
ُ :

هذا طـدي طفدً ا ،وأكا أحؼ مـ وىف بالعفد ،أدخؾقا طبدي الجـة) – ضعقػ
[تغ (.])19/2
***
ايربا َٔ ٠٤ايػسى ٚأًٖ٘
 -12طـ الزهري قال :كان الـبل

يلخذ طؾك مـ دخؾ يف اإلسالم

فقؼقل( :تؼقؿ الصالة ،وتمتل الزكاة ،وتحج البقت ،وتصقم رمضان ،وأكؽ ٓ
ترى كار مشرك إٓ وأكت لف حرب) – صحقح مرسؾ [ق.]9824
 -13طـ أبل طثؿان الـفدي قال :قال رسقل اهلل

ٌ
رجؾ ٓ
( :مـ

يخاف يف اهلل لقمة ٓئؿ؟) فؼام الضحاك فؼال :أكا يا رسقل اهلل ،ثؿ طاد كبل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1صاحبفا :أي الشفادة.
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( :مـ ٌ
رجؾ ٓ يخاف يف اهلل لقمة ٓئؿ؟) فؼام الضحاك فلمره بلمره ،وأمره
رجال إما يحصبل وإما محاربل يقردهؿ الؿاء ،وكان
ً
بؼتؾ الؿؼاتؾة ،وكان
ُ
إبال ،فلتك الـبل
الجقش لف ابـقـ ،وأصابقا لف ً
فاضال ،فلصاب
ً

فؼال :يا

ٌ
رجؾ مسؾؿ ،فؼال ٓ( :واهلل حتك ٓ تقردهؿ الؿاء ،وٓ ترايا
كبل اهلل إين
كاراهؿا ،واهلل ٓ تلخذهؿا حتك تجلء بؽذا وكذا) – مرسؾ رواتف ثؼات
[س.]2664
 -14طـ أبل هريرة أن رسقل اهلل

قال( :إن أولقائل يقم الؼقامة

الؿتؼقن ،وإن كان كسب أقرب مـ كسب ،فال يلتقـل الـاس بإطؿال وتلتقن
بالدكقا تحؿؾقكفا طؾك رقابؽؿ ،فتؼقلقن :يا محؿد ،فلققل هؽذا وهؽذا،)ٓ :
وأطرض يف كال ططػقف–.حسـ [ف.]897
***
ايٓٗ ٞعٔ تهؿري املطًِ
 -15طـ طبد اهلل بـ طؿر قال( :إذا قال الرجؾ لصاحبف :أكت طدوي،
فؼد خرج أحدهؿا مـ اإلسالم ،أو برئ مـ صاحبف ،إٓ مـ تاب) – صحقح
[ف.]421
مسؾؿقـ إٓ بقـفؿا مـ اهلل  ستر ،فنذا
 -16طـ طبد اهلل قال( :ما مـ
َ
قال أحدهؿا لصاحبف كؾؿة هجر فؼد خرق ستر اهلل ،وإذا قال أحدهؿا لمخر
أكت كافر فؼد كػر أحدهؿا) – ضعقػ والجزء الثاين حسـ لغقره [ف.]435
 -17طـ أبل الدرداء قال :أربع خصال سؿعتفـ مـ رسقل اهلل
أحدثؽؿ هبـ ،فالققم أحدثؽؿ هبـ ،سؿعت رسقل اهلل

لؿ

يؼقل ٓ( :تؽػروا

24

*n

زوائد الكتب السبعة

*m

.

أحدً ا مـ أهؾ قبؾتل بذكب وإن طؿؾقا الؽبائر ،وصؾقا خؾػ كؾ إمام،
وجاهدوا مع كؾ أمقر ،والرابعة ٓ :تؼقلقا يف أبل بؽر الصديؼ وٓ يف طؿر وٓ
خقرا ،ققلقا :تؾؽ أم ٌة قد خؾت لفا ما كسبت ولؽؿ
يف طثؿان وٓ يف طؾل إٓ ً
ما كسبتؿ) – ضعقػ [ط.]1762
 -18طـ ابـ طؿر قال :قال رسقل اهلل

( :صؾقا طؾك مـ قال ٓ :إلف

إٓ اهلل ،وصؾقا خؾػ مـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]1761
***
االقتصاز عً ٢ايؿسٚض
رجؾ بؼقم فؼال ٌ
مر ٌ
رجؾ مـفؿ :إين ٕبغض هذا
 -19طـ الزهري قالّ :
هلل ،فؼال الؼقم :واهلل ٓ بِ ّر لفا ،اذهب يا فالن فبؾغف ،قال :فؼال لف الذي قال،
فذهب الرجؾ إلك الـبل

فؼال :إن فالكًا يزطؿ أكف يبغضـل يف اهلل ،فلرسؾ

أطؾؿ
فؼال( :طالم تبغض هذا؟) قال :هق لل جار وأكا
إلقف رسقل اهلل
ُ
ٍ
ٍ
شلء بف ،واهلل ما رأيتف صؾك صال ًة قط إٓ هذه الصالة
شلء بف ،وأخربُ
الؿؽتقبة التل يصؾقفا الرب والػاجر ،قال :سؾف يا رسقل اهلل هؾ رآين أخرهتا
طـ وقتفا ،أو أسلت يف وضقئفا ،أو ركقطفا أو سجقدها؟ قال ،ٓ :قال :وٓ
رأيتف صام يق ًما قط إٓ هذا الشفر الذي يصقمف الرب والػاجر ،قال :سؾف يا
رسقل اهلل هؾ رآين أفطرت مـف يق ًما ،أو استخػػت بحؼف؟ قال ،ٓ :قال :وٓ
ٍ
بشلء قط إٓ هذه الزكاة التل يمديفا الرب والػاجر ،قال :سؾف يا
رأيتف تصدق
رسقل اهلل هؾ كتؿتفا أو أخرهتا أو قال :مـعتفا قال ،ٓ :فؼال رسقل اهلل
خقرا مـؽ) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]22322
(دطف فؾعؾف أن يؽقن ً

:
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( :مـ أصاع اهلل

فؼد ذكر اهلل وإن ق ّؾت صالتف وصقامف وتالوتف لؾؼرآن ،ومـ طصك اهلل فؼد
كسل اهلل وإن كثرت صالتف وصقامف وتالوتف لؾؼرآن) – مرسؾ رواتف ثؼات
[س تػسقر .]232
***
ايدٜ ٜٔطس
 -21طـ أبل طبد الرحؿـ قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :آمركؿ أن

تؽقكقا قسقسقـ ورهبا ًكا) – رجالف ثؼات سقى أبل طبد الرحؿـ لؿ أطرفف
[ش.]34359
 -22طـ أبل قالبة :أن الـبل

رجال مـ أصحابف فلقام طؾقف ثال ًثا،
فؼد ً

ثؿ إن الرجؾ جاء فؼال لف الـبل

( :أيـ كـت؟) قال رأيت ُطققـة – يعـل

طقـًا – فتبتؾت( )1طـدها هذه ثال ًثا ،فؼال الـبل

( :مـ تبتؾ فؾقس مـا) –

مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]22572
 -23طـ أبل قالبة قال :جاء رجؾ إلك الـبل
وكاكت صامت حتك ماتت ،فؼال الـبل

لقصؾل طؾك أمف،

 ٓ( :صامت وٓ أفطرت) وأبك

أن يصؾل طؾقفا – .مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]22571
 -24طـ بؽر بـ طبد اهلل قال :كان أصحاب الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1التبتؾ :هق آكؼطاع لؾعبادة.
) )2يتبادحقن :يرتامقن بؼشر البطقخ.

يتبادحقن()2
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بالبطقخ ،فنذا كاكت الحؼائؼ كاكقا هؿ الرجال –.صحقح [ف.]266
 -25طـ أبل سؾؿة بـ طبد الرحؿـ قال :لؿ يؽـ أصحاب رسقل اهلل
متحزققـ( )1وٓ ُمتؿاوتقـ ،وكاكقا يتـاشدون الشعر يف مجالسفؿ
ّ
ٍ
شلء مـ أمر اهلل دارت
ويذكرون أمر جاهؾقتفؿ ،فنذا ُأريد أحدٌ مـفؿ طؾك
حؿالقؼ( )2طقـقف كلكف مجـقن – .حسـ [ف.]555
***
ارتًَْل
جؾقسا طـد الـبل
 -26طـ العباس بـ طبد الؿطؾب قال :كـا
ً
بالبطحاء ،فؿرت سحابة ،فؼال الـبل ( :أتدرون ما هذا؟) قؾـا :السحاب،
قال( :والؿزن) قؾـا :والؿزن ،قال( :والعـان) فؼؾـا :والعـان ،فسؽتـا فؼال:
(هؾ تدرون كؿ بقـ السؿاء وإرض؟) قؾـا :اهلل ورسقلف أطؾؿ ،قال( :بقـفؿا
مسقرة خؿس مائة سـة ،وبقـ كؾ سؿاء إلك سؿاء خؿس مائة سـة ،وكذلؽ
ِ
بحر بقـ أطاله وأسػؾف
غؾظ كؾ سؿاء خؿس مائة سـة ،وفقق السؿاء السابعة ٌ
ما بقـ السؿاء وإرض ،ثؿ فقق ذلؽ ثؿاكقة أوطال بقـ أضالففـ وركبفـ
كؿا بقـ السؿاء وإرض ،وفقق ذلؽ العرش بقـ أسػؾف وأطاله كؿا بقـ
السؿاء وإرض ،واهلل تعالك فقق ذلؽ ،ولقس يخػك طؾقف مـ أطؿال بـل آدم
شلء) – حسـ وأصؾف يف الســ [تغ(.])212/8
 -27طـ جابر قال( :إن اهلل تبارك وتعالك لؿ يؿس بقده مـ خؾؼف غقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1متحزققـ :مـؼبضقـ ومعتزلقـ طـ الـاس.
) )2حؿالقؼ :باصـ أجػان العقـ ،وهذا دلقؾ طؾك الشدة يف أمر اهلل.
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ثالثة أشقاء :غرس الجـة بقده ثؿ جعؾ ترابفا القرس والزطػران وجبالفا
الؿسؽ ،وخؾؼ آدم بقده ،وكتب التقراة لؿقسك) – صحقح مؼطقع
[ش.]33957
 -28طـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :تسبقا

الؾقؾ وٓ الـفار وٓ الشؿس وٓ الؼؿر وٓ الريح ،فنكفا تبعث طذا ًبا طؾك ققم
ورحؿ ًة طؾك آخريـ) – حسـ لغقره [ش.]26312
 -29طـ أبل هريرة طـ الـبل

قال( :قال اهلل تعالك لؾـػس :اخرجل،

قالت ٓ :أخرج إٓ كارهة) – صحقح [ف.]219
 -32طـ أبل أمامة قال :إن الؿالئؽة الذيـ يحؿؾقن العرش يتؽؾؿقن
بالػارسقة الدرية – .ضعقػ جدًّ ا شبف مقضقع [ش.]29981
***
نتاب ١اذتطٓات ٚايط٦ٝات
 -31طـ أبل أمامة قال :قال رسقل اهلل

( :كاتب الحسـات طؾك

أمقر طؾك
يؿقـ الرجؾ ،وكاتب السقئات طؾك يسار الرجؾ ،وكاتب الحسـات ٌ
طشرا ،وإذا طؿؾ سقئة
كاتب السقئات ،فنذا طؿؾ حسـ ًة كتبفا صاحب القؿقـ ً
قال صاحب القؿقـ لصاحب الشؿال :دطف سبع ساطات لعؾف ُيس ِّبح أو
يستغػر)  -ضعقػ جدًّ ا [تغ(.])359/7
***
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غسب ١ايدٚ ٜٔذنس املٓاؾكني
 -32طـ أبل قالبة قال :قال الـبل

 ٓ( :يزال يف أمتل سبعة ٓ يدطقن

اهلل يف شلء إٓ استجاب لفؿ ،بفؿ تـصرون ،وبفؿ تؿطرون ،وبفؿ ُيدفع
طـؽؿ) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]22457
 -33طـ إبراهقؿ قال :قال رسقل اهلل

( :لقس شلء خقرا مـ ٍ
ألػ
ٌ ً

مثؾف مـ اإلكسان)  -حسـ لغقره [س.]2622
 -34طـ أبل البخرتي قال :قال ٌ
رجؾ :الؾفؿ أهؾؽ الؿـافؼقـ ،فؼال
حذيػة( :لق هؾؽقا ما اكتصػتؿ مـ طدوكؿ) – [ش.]37393
َ
اطترضتفؿ يف الجؿعة
 -35طـ حذيػة قال( :يلتل طؾك الـاس زمان لق
ك ٌ
كافرا) – حسـ [ش.]37344
ُبقؾ ما أصابت إٓ ً
مخقل بـ راشد طـ رجؾ مـ طبد الؼقس قال :قال حذيػة( :ما
 -36طـ ّ
حجرا مـ فقق مسجدكؿ هذا فؼتؾت
أبالل( )1بعد سبعقـ سـة لق دهدهت
ً
مـؽؿ طشرة) – [ش.]37397
مخقل طـ رجؾ قال :كـا مع حذيػة فلخذ حصك فقضع بعضف
 -37طـ ّ
فقق بعض ،ثؿ قال لـا (اكظروا ما ترون مـ الضقء) قؾـا :كرى شق ًئا خػ ًقا،
فؼال( :واهلل لقركبـ الباصؾ طؾك الحؼ حتك ٓ ترون مـ الحؼ إٓ ما ترون مـ
هذا) – [ش.]37398
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؿعـك خ ّػة الديـ وقؾة اإليؿان ،ولقس استحالل قتؾ الؿصؾقـ ففذا مـفل طـف.

.
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ايهتاب ايجاْٞ
ايؿنت ٚأغساط ايطاع١
ايؿصٌ األٍٚ
ايؿنت ٚاملالسِ
َا دس َٔ ٣ؾنت بني ايصشاب١
 -38طـ ابـ طباس قال :قال رسقل اهلل

( :أيتؽـ صاحبة الجؿؾ

إدببُ ،يؼتؾ حقلفا قتؾك كثقرة ،تـجق بعدما كادت) – [ش.]37785
 -39طـ أبل بؽرة أكف ققؾ لف :ما مـعؽ أن تؽقن قاتؾت طؾك بصقرتؽ
يؼقل( :يخرج قق ٌم هؾؽك ٓ
يقم الجؿؾ؟ قال :سؿعت رسقل اهلل
ُيػؾحقن قائدهؿ امرأة ،قال :هؿ يف الجـة) – [ش.]37786
 -42طـ أبل البخرتي قال :لؿا اهنزم أهؾ الجؿؾ قال طؾلَ ٓ :يطؾبـ
خارجا مـ العسؽر ،وما كان مـ دابة أو سالح ففق لؽؿ ،ولقس لؽؿ أم
طبدٌ
ً
ولد ،والؿقاريث طؾك فرائض اهلل ،وأي امرأة ُقتِؾ زوجفا فؾتعتد أربعة أشفر
وطشرا ،قالقا :يا أمقر الؿممـقـ تحؾ لـا دمائفؿ وٓ تحؾ لـا كسائفؿ؟ قال:
ً
فخاصؿقا فؼال :كذلؽ السقرة يف أهؾ الؼبؾة ،قال :ففاتقا سفامؽؿ واقرطقا
َ
طؾك طائشة ففل رأس إمر وقائدهؿ ،قالِ :
فػرققا وقالقا :كستغػر اهلل ،قال:
فخصؿفؿ طؾل[ – .ش.]37782
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ويف لػظ :قال :أيؽؿ لعائشة؟ فؼالقا :سبحان اهللُ ،أ ّمـا ،فؼال :أحرا ٌم هل؟
قالقا :كعؿ ،قال طؾل :فنكف يحرم مـ بـاهتا ما يحرم مـفا[ – .ش.]37833
 -41طـ الشعبل قال :لؿ يشفد الجؿؾ مـ أصحاب الـبل

مـ

الؿفاجريـ وإكصار إٓ طؾل وطؿار وصؾحة والزبقر فنن جاءوا بخامس فلكا
كذاب[ – .ش.]37782
 -42طـ محؿد بـ سقريـ قال :بؾغ الؼتؾك يقم صػقـ سبعقـ أل ًػا ،فؿا
قدروا طؾك طدّ هؿ إٓ بالؼصب ،وضعقا طؾك كؾ إكسان قصبف ثؿ طدّ وا
الؼصب[ – .ش.]37862
***
عٗد بين أَ١ٝ
 -43طـ أبل الرباب وصاحب لف أهنؿا سؿعا أبا ٍ
ذر يدطق ،قال :فؼؾـا لف:
رأيـاك صؾقت يف هذا البؾد صالة لؿ كر أصقل مؼا ًما وركق ًطا وسجق ًدا ،فؾؿا أن
فرغت رفعت يديؽ فدطقت فتعقذت مـ يقم الثالثاء ويقم العقرة ،قال :فؿا
أكؽرتؿ؟ فلخربكاه ،فؼال ،أما يقم الثالثاء فتؾتؼل فئتان مـ الؿسؾؿقـ فقؼتؾ
بعضا ،ويقم العقرة :أن الـساء مـ الؿسؾؿات ُيسبقـ ف ُقؽشػ طـ
بعضفؿ ً
سققفـ ،فليتفـ أطظؿ سا ًقا اش ُتريت طؾك ِطظؿ ساقفا ،فدطقت اهلل أٓ
ُيدركـل هذا الزمان ،ولعؾؽؿا ُتدركاكف ،قال :ف ُؼتؾ طثؿان ،وأرسؾ معاوية ابـ
أرصاط إلك القؿـ فسبك كساء مـ الؿسؾؿات ف ُلقِؿـ يف السقق – .ضعقػ
[ش.]37616
 -44طـ أبل ذر قال :سؿعت رسقل اهلل

يؼقل( :أول مـ ُيبدل سـتل
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ٌ
رجؾ مـ بـل أمقة) – حسـ [ش.]35877
 -45طـ مجاهد قال ٓ( :ترون الػرج حتك يؿؾؽ أربعة( )1كؾفؿ مـ
صؾب رجؾ واحد ،فنذا كان ذلؽ فعسك) – [ش.]37624
 -46طـ طؽرمة قال ٓ( :يزال هذا إمر يف بـل أمقة ما لؿ يختؾػ بقـفؿ
رمحان ،فنذا اختؾػ بقـفؿ رمحان خرجت مـفؿ فؾؿ ترجع إلقفؿ) –
[ق.]22756
***
ايؿنت يف ٖر ٙاألَ١
 -47طـ حذيػة قال :أرأيتؿ يقم الدار كاكت فتـة – يعـل قتؾ طثؿان –
فنهنا أول الػتـ ،وآخرها الدجال – .حسـ [ش.]35922
 -48طـ حذيػة قال( :تؽقن ثالث فتـ ،الرابعة تسققفؿ إلك الدجال،
َ
بالـشػ ،والتل ترمل بالرضػ ،والؿظؾؿة التل تؿقج كؿقج
التل ترمل
البحر) – حسـ [ش.]37132
 -49طـ حذيػة قال :كقػ أكتؿ إذا بركت تجر خطامفا ،فلتتؽؿ مـ هفـا
ٍ
يقمئذ كالعبد
ومـ هفـا ،قالقا ٓ :كدري واهلل ،قال :لؽـل واهلل أدري ،أكتؿ
وسقده ،إن س ّبف السقد لؿ يستطع العبد أن يس ّبف ،وإن ضربف لؿ يستطع العبد أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1روى كحقه كعقؿ بـ حؿاد يف الػتـ طـ مجاهد طـ تبقع قال ٓ( :يزال هذا إمر يف
بـل أمقة حتك يؿؾؽفؿ أربعة كؾفؿ مـ صؾب رجؾ :سؾقؿان بـ طبد الؿؾؽ،
وهشام ،ويزيد ،والقلقد).
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يضربف – .ضعقػ [ش.]37136
خرشة الػزاري :أن حذيػة دخؾ الؿسجد ،فؿر طؾك ققم ُيؼرئ
 -52طـ ْ

بعضا ،فؼال :إن تؽقكقا طؾك الطريؼة لؼد سبؼتؿ سب ًؼا بعقدً ا ،وإن
بعضفؿ ً
تدَ طقه فؼد ضؾؾتؿ ،قال :ثؿ جؾس إلك حؾؼة ،فؼال :إكا كـا قق ًما آمـا قبؾ أن
كؼرأ ،وإن قق ًما سقؼرأون قبؾ أن يممـقا ،فؼال ٌ
رجؾ مـ الؼقم :تؾؽ الػتـة،

ديؿا،
ديؿا ً
قال :أجؾ قد أتتؽؿ مـ أمامؽؿ حقث تسقء وجقهؽؿ ،ثؿ لتلتقـؽؿ ً
إن الرجؾ لقرجع فقلتؿر إمريـ :أحدهؿا طجز ،وأخر فجقر ،قال خرشة:
قؾقال حتك رأيت الرجؾ يخرج بسقػف يستعرض الـاس– .
فؿا برحت إٓ ً
صحقح [ش.]37138
 -51طـ مقؿقن بـ أبل شبقب قال :ققؾ لحذيػة :أكػرت بـق إسرائقؾ يف
يق ٍم واحد؟ قال ٓ :ولؽـ كاكت ُتعرض طؾقفؿ الػتـة فقلتقهنا ف ُقؽرهقن
طؾقفا ،ثؿ ُتعرض طؾقفؿ فقلتقهنا حتك ُضربقا طؾقفا بالسقاط والسققف ،حتك
مـؽرا – .حسـ
خاضقا الؿاء ،حتك لؿ يعرفقا معرو ًفا ولؿ ُيـؽروا
ً
[ش.]37142
 -52طـ حذيػة قال( :تؽقن فتـة ثؿ تؽقن بعدها تقبة وجؿاطة ،ثؿ تؽقن
فتـة ٓ تؽقن بعدها تقبة وٓ جؿاطة) – ضعقػ [ش.]37242
 -53طـ حذيػة قال( :تؽقن فتـة فقؼقم لفا رجال فقضربقن خقشقمفا
حتك تذهب ،ثؿ تؽقن أخرى فقؼقم لفا رجال فقضربقن خقشقمفا حتك
تذهب ،ثؿ تؽقن أخرى فقؼقم لفا رجال فقضربقن خقشقمفا حتك تذهب ،ثؿ
تؽقن أخرى فقؼقم لفا رجال فقضربقن خقشقمفا حتك تذهب ،ثؿ تؽقن

.
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الخامسة دهؿاء ُم َج ِؾ َؾة تـبثؼ يف إرض كؿا يـبثؼ الؿاء) – حسـ
[ش.]37248
ٌ
(ويؾ لؾعرب مـ شر قد اقترب ،أضؾت ورب
 -54طـ أبل هريرة قال:
الؽعبة أضؾت ،واهلل لفل أسرع إلقفؿ مـ الػرس الؿضؿر( )1السريع ،الػتـة
العؿقاء الصؿاء الؿش ِّبفف ،يصبح الرجؾ فقفا طؾك أمر ويؿسل طؾك أمر،
الؼاطد فقفا خقر مـ الؼائؿ ،والؼائؿ فقفا خقر مـ الؿاشل ،والؿاشل فقفا خقر
مـ الساطل ،ولق أحدثؽؿ بؽؾ الذي أطؾؿ لؼطعتؿ طـؼل مـ هاهـا ،وأشار
إلك قػاه بحرف ك ّػف ي ِ
خ ّره ويؼقل :الؾفؿ ٓ يدرك أبا هريرة إمرة الصبقان) –
ُ
حسـ لغقره [ش.]37251
 -55طـ أبل الجؾد قال( :تؽقن فتـ ٌة بعدها فتـة ،إولك يف أخرة كثؿرة
السقط يتبعفا ُذباب السقػ ،ثؿ تؽقن بعد ذلؽ فتـة تُستحؾ فقفا الؿحارم
خقر أهؾ إرض وهق قاطدٌ يف بقتف هـ ًقا) –
كؾفا ،ثؿ تلتل الخالفة ُ
[ش.]37754
 -56طـ سعقد بـ الؿسقب قال( :تؽقن فتـة بالشام كان أولفا لعب
الصبقان ،تطػق مـ جاكب وتسؽـ مـ جاكب ،فال تتـاهك حتك يـادي ٍ
مـاد :إن
إمقر فالن) قال :ف ُقؼ ّؾب ابـ الؿسقب يديف حتك إهنؿا لقـتػضان ثؿ يؼقل:

(ذاكؿ إمقر ح ًؼا ،ذاكؿ إمقر ح ًؼا) – [ق.]22746
يضجقن مـف إٓ أردففؿ أمر
 -57طـ حذيػة قال( :واهلل ٓ يلتقفؿ أمر
ّ
يشغؾفؿ طـف) – [ش.]37227
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضؿر :الؿدرب لؾسباق الذي اشتد لحؿف.
الؿ ّ
) )1الػرس ُ
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ايٛقا َٔ ١ٜايؿنت
فتـ قد أضؾت كجباه البؼر يفؾؽ فقفا
 -58طـ أبل إدريس قال( :إكفا ٌ
أكثر الـاس إٓ مـ كان يعرففا قبؾ ذلؽ) – [ش.]37195
(وكّؾت الػتـ بثالثة :بالجا ّد الـحرير الذي ٓ يريد
 -59طـ حذيػة قالُ :
أن يرتػع لف شلء إٓ قؿعف بالسقػ ،وبالخطقب الذي يدطق إلقف إمقر،
وبالشريػ الؿذكقر ،فلما الجا ّد الـحرير فتصرطف ،وأما هذان فتبحثفؿا فتبؾق
ما طـدهؿا) – [ش.]37135
 -62طـ حذيػة قال( :أتتؽؿ الػتـ مثؾ قطع الؾقؾ الؿظؾؿ ،يفؾؽ فقفا
خطقب م ِ
راكب ِ
ٍ
صؼع) – [ش.]37125
مقضع ،وكؾ
كؾ شجاع بطؾ ،وكؾ
ٍ ُ
 -61طـ أبل الضحك قال :قال ٌ
رجؾ وهق طـد طؿر :الؾفؿ إين أطقذ بؽ
مـ الػتـة أو الػتـ ،فؼال طؿر( :الؾفؿ إين أطقذ بؽ مـ الصػاصة ،أتحب أٓ
مآ وولدً ا ،أيؽؿ استعاذ مـ الػتـ فؾقستعذ مـ مضالتفا) –
يرزقؽ اهلل ً
[ش.]37218
***
ايعصب١ٝ
 -62طـ طؽرمة قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :تػخروا بآبائؽؿ الذيـ

لؾج ْعؾ( )1يدهده الخرء طـد مـخره خقر مـفؿ،
هؾؽقا يف الجاهؾقة ،فقاهلل ُ
صعاما ،وجعؾ يدطق الـاس إلك
دارا ،وصـع
ً
ومثؾ ذلؽ كؿثؾ مؾؽ ابتـك ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الجعؾ يدهده الخرء :هق الخـػساء يدحرج العذرة.
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صعامف ،فبعث مؾؽًا طؾقف ثقاب رثة ،فدخؾ فجعؾقا يدفعقكف ،يؼقلقن لف:
اخرج ،فؼال :ألقس إكؿا صـعتؿ صعامؽؿ هذا لقلكؾف الـاس؟ قالقا :بؾك ،ولؽـ
مثؾؽ ٓ يلكؾف ،إكؿا يلكؾ صعام الؿؾؽ إبرار ،قال :فخرج ثؿ رجع وطؾقف
هقئة حسـة فؿر بفؿ ولؿ يدخؾ ،فاشتدوا إلقف ،أو قال :ابتدروا إلقف يدطقكف
فلبك أن يلتل معفؿ ،فؼالقا :إكؽ إن لؿ تلت معـا ضربـا الؿؾؽ إن ُأخبِر أكؽ
مررت هاهـا ،قال :فجعؾ يغؿس ثقابف يف الطعام ،فذلؽ مثؾفؿ) – حسـ
لغقره [ق.]22941
رجال قال :يال فالن ،فؼال لف :اطضض
 -63طـ أبل بـ كعب أكف سؿع ً
هب َِـ أبقؽ ،ولؿ ُي ِ
فح ً
اشا ،فؼال :إين سؿعت
ؽـ ،فؼال لف :يا أبا الؿـذر ما كـت ّ
رسقل اهلل

يؼقل( :مـ تعزّى بعزاء الجاهؾقةِ ،
فلط ُّضقه(َ )1بف ِـ أبقف وٓ

َت ْؽـُقا)– حسـ لغقره [ش/37182ف/963غ.]3541
ولػظ ابـ أبل شقبة( :مـ اتصؾ بالؼبائؾ ِ
فلط ُّضقه َبف ِـ أبقف وٓ تؽـقا).
 -64طـ أبل البخرتي قال :كتب طؿر إلك أبل مقسك (إن لؾـاس كػرة
طـ سؾطاكفؿ ،فلطقذ باهلل أن تدركـل وإياكؿ ضغائـ محؿقلة ،ودكقا ممثرة،
وأهقاء متبعة ،وإكف ستداطك الؼبائؾ وذلؽ كخق ٌة مـ الشقطان ،فنن كان ذلؽ
فالسقػ السقػ والؼتؾ الؼتؾ ،يؼقلقن :يا أهؾ اإلسالم ،يا أهؾ اإلسالم) –
ضعقػ [ش.]37181
 -65طـ صؾحف بـ طبقد اهلل بـ كريز قال :كتب طؿر إلك أمراء إجـاد
(إذا تداطت الؼبائؾ فاضربقهؿ بالسقػ حتك يصقروا إلك دطقة اإلسالم) –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـؽقال لف وتلدي ًبا.
ً
أطضقه هبـ أبقف :صرحقا لف أن يعضض ذكر أبقف الذي خرج مـف
)ّ )1
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[ش.]37185
 -66طـ أبل مِجؾز قال :قال ٌ
رجؾ :يا آل بـل تؿقؿ ،فحرمفؿ طؿر بـ
الخطاب ططائفؿ سـة ،ثؿ أططاهؿ إياه مـ العام الؿؼبؾ[ – .ش.]37249
***
ؾتٓ ١ايؿطاٝ٥ات ٚاإلعالّ
 -67طـ بقان بـ ققس :أن رسقل اهلل

رفع رأسف إلك السؿاء ثؿ قال:

(سبحان اهلل ،تُرسؾ طؾقفؿ الػتـ( )1إرسال الؼطر) – حسـ [ش.]37217
 -68طـ حذيػة قال( :لققشؽـ أن ُيصب( )2طؾقؽؿ الشر مـ السؿاء
حتك يبؾغ الػقايف) ققؾ :وما الػقايف يا أبا طبد اهلل؟ قال( :إرض الؼػر) –
[ش.]37399
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أصؾف يف الصحقحقـ بؾػظ (إين ٕرى مقاقع الػتـ خالل بققتؽؿ كؿقاقع الؼطر)
فسرها الشقخ يف الجامع بؿا فسرها بف إولقـ الذيـ لؿ يدركقا هذا الزمان مـ أهنا
والحرة،
الػتـ التل حصؾت يف طفد الصحابة ومـ بعدهؿ كققعة الجؿؾ وصػقـ
ّ
وهذا التػسقر ٓ يستؼقؿ ،والصقاب أهنا فتـة الؼـقات الػضائقة التل ترسؾ طؾك
هل
البققت مـ السؿاء طرب إقؿار الصـاطقة ،ومقاقع الػتـ التل رآها الرسقل
الدشقش طؾك البققت.
) )2إقؿار الصـاطقة التل يف السؿاء ترسؾ قـقات الػتـ والشر حتك يصؾ البث
واإلرسال الصحاري والؼػار ،وقد جاء ذكر شاشات التؾػاز وإجفزة الؾقحقة يف
مرسال أن رسقل اهلل
ً
حديث صريح رواه كعقؿ بـ حؿاد يف الػتـ :طـ كعب إحبار
قال (يليت يف آخر الزمان أصحاب إلقاح يزيـقن الحديث بالؽذب تزيقـ
الذهب بالجقهر) وهذا الحديث يـطبؼ تؿا ًما طؾك شاشات التؾػزة وكحقها وما
فقفا مـ تزيقـ لؾؽذب يف إفالم والرسقم الؿتحركة وغقر ذلؽ.
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مبا ٜهٕٛ

 -69طـ أكس قال( :إكفا ستؽقن مؾقك ثؿ جبابرة ثؿ الطقاغقت) –
ضعقػ [ش.]37193
 -72طـ سؾؿان بـ ربقعة طـ طؿر قال( :إكفا ستؽقن أمراء وطؿال
صحبتفؿ فتـة ومػارقتفؿ كػر) قال :قؾت :اهلل أكرب ،أطد طؾل يا أمقر
الؿممـقـّ ،فرجت طـل ،فلطاد طؾقف ،قال سؾؿان بـ ربقعة :قال اهلل تعالك
[ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] {البق ة  }797والػتـة أحب إلل مـ الؼتؾ – .ضعقػ
[ش.]37222
 -71طـ ابـ طباس قال :أول العرب هالكًا قريش وربقعة ،قالقا :كقػ؟
الؿؾؽ ،وأما ربقعة فتفؾؽفا الحؿ ّقة – .حسـ
قال :أما قريش فقفؾؽفا ُ
[ش.]35872
 -72طـ طؿر

قال( :هالك العرب إذا بؾغ أبـاء بـات فارس) –

[ش.]32472
 -73طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال( :يقشؽ أٓ تلخذوا مـ الؽقفة كؼدً ا وٓ
درهؿا) قؾت :وكقػ يا طبد اهلل بـ مسعقد؟ قال( :يجلء ققم كلن وجقهفؿ
ً
الؿجان الؿطرقة ،حتك يربطقا خققلفؿ طؾك السقاء ،فقجؾقكؿ إلك مـابت
الشقح ،حتك يؽقن البعقر والزاد أحب إلك أحدكؿ مـ الؼصر مـ قصقركؿ
هذه) – حسـ [ش.]37584
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 -74طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :يؼتتؾ الـاس بقـفؿ طؾك دطقى جاهؾقة
طـد قتؾ أمقر أو إخراجف ،فتظفر إحدى الطائػتقـ حقـ تظفر وهل ذلقؾة،
فقرغب فقفؿ مـ يؾقفؿ مـ العدو فقسقرون إلقفؿ ،ويؼتحؿ أكاس يف الؽػر
تؼحؿا) – [ش/37412ق.]22772
ً
 -75طـ طاصؿ البجؾل قال( :سؾقا بِؽقؾقؽؿ يعـل كق ًفا طـ أية يف
والح ْسـ – يعـل الؼتؾ –
والحدَ ثان يف رمضان ،والتؿققز يف شقال،
َ
شعبانَ ،
والؿعؿعة يف ذي الؼعدة ،والؼضاء يف ذي الحجة) – [ش.]37221
 -76طـ معاذ قال( :إكؽؿ ابتُؾقتؿ بػتـة الضراء فصبرتؿ ،وسقف تُبتؾقن
تسقرن الذهب
بػتـة السراء ،وإن أخقف ما أتخقف طؾقؽؿ فتـة الـساء إذا ّ
ولبسـ َر ْيط الشام ،فلتعبـ الغـل ،وك ّؾػـ الػؼقر ما ٓ يجد) – [ش.]37281
***
ارتٛازز
 -77طـ أكس بـ مالؽ قال :كان يف طفد الـبل
واجتفاده ،فذكركاه لرسقل اهلل

ٌ
رجؾ يعجبـا تع ّبده

باسؿف فؾؿ يعرفف ،ووصػـاه بصػتف فؾؿ

يعرفف ،فبقـؿا كحـ كذكره كذلؽ إذ صؾع الرجؾ ،فؼؾـا هق هذا ،فؼال( :إكؽؿ
لتخبرون طـ رجؾ طؾك وجفف سػع ٌة مـ الشقطان) فلقبؾ حتك وقػ طؾقفؿ
فؾؿ ُيس ِّؾؿ ،فؼال لف رسقل اهلل

( :كشدك اهلل هؾ قؾت حقـ وقػت طؾك

الؿجؾس ما يف الؼقم أحدٌ أفضؾ مـل وخقر مـل؟) فؼال :الؾفؿ كعؿ ،ثؿ دخؾ
يصؾل ،فؼال رسقل اهلل

( :مـ يؼتؾ الرجؾ؟) فؼال أبق بؽر :أكا ،فدخؾ

رجال يصؾل؟ وقد هنك رسقل اهلل
طؾقف فقجده يصؾل ،فؼال :سبحان اهلل أقتؾ ً
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طـ ضرب الؿصؾقـ ،فخرج ...وذكر الحديث بطقلف – حسـ لغقره
[ط.]1756
 -78طـ طؾل

بالرمقؾة
قال( :إن آخر خارجة تخرج يف اإلسالم ُّ

رمقؾة الدسؽرة ،فقخرج إلقفؿ الـاس فقؼتؾقن مـفؿ ثؾ ًثا ،ويدخؾ ثؾث،
ويتحصـ ثؾث يف الدير دير ِمرمار ،فؿـفؿ إشؿط( ،)1فقحضرهؿ الـاس
ف ُقـزلقكفؿ فقؼتؾقكفؿ ،ففل آخر خارجة تخرج يف اإلسالم) – [ش.]37622
 -79طـ قتادة قال :لؿا سؿع طؾل الؿحؽؿة قال :مـ همٓء؟ ققؾ لف:
الؼراء ،قال :بؾ هؿ الخ ّقابقن الع ّقابقن ،ققؾ :إهنؿ يؼقلقن ٓ حؽؿ إٓ هلل ،قال:
كؾؿة حؼ ُغزي هبا باصؾ ،قال :فؾؿا قتؾفؿ قال ٌ
رجؾ :الحؿد هلل الذي أبادهؿ
وأراحـا مـفؿ ،فؼال طؾل( :كال والذي كػسل بقده إن مـفؿ لؿـ يف أصالب
جراديـ) –
الرجال لؿ تحؿؾف الـساء بعد ،ولقؽقكـ آخرهؿ
ً
ألصاصا ّ
[ق.]18655
***
املالسِ
 -82طـ ابـ محقريز قال :قال رسقل اهلل ( :فارس كطحة أو كطحتان
ثؿ ٓ فارس بعدها أبدً ا ،والروم ذات الؼرون أصحاب بحرٍ وصخر ،كؾؿا
قرن مؽاكف ،هقفات إلك آخر الدهر ،هؿ أصحابؽؿ ما كان يف
ذهب قرن خؾػ ٌ
العقش خقر) – صحقح مرسؾ [ش.]19342
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1إشؿط :هق الذي اختؾط شقبف مع سقاد شعره.
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( :معؼؾ الؿسؾؿقـ مـ

الؿالحؿ دمشؼ ،ومعؼؾفؿ مـ الدجال بقت الؿؼدس ،ومعؼؾفؿ مـ يلجقج
وملجقج بقت الطقر) – ضعقػ [ش.]19447

***
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ايؿصٌ ايجاْٞ
أغساط ايطاع١
إمجاٍ أغساط ايطاع١
 -82طـ طبقد بـ أبل الجعد قال :كان أصحاب محؿد

يؼقلقن( :إن

مـ أشراط الساطة أن تُتخذ الؿذابح( )1يف الؿساجد) يعـل الطاقات–.
ضعقػ [ش.]4698
 -83طـ مقسك الجفـل قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :تزال هذه إمة

بخقر ما لؿ يتخذوا يف مساجدهؿ مذابح كؿذابح الـصارى) – ضعقػ
[ش.]4699
 -84طـ كعب إحبار قال( :يؽقن يف آخر الزمان ققم ُيـؼص أطؿارهؿ،
ويزيـقن مساجدهؿ ،ويتخذون بفا مذابح كؿذابح الـصارى ،فنذا فعؾقا ذلؽ
ُصب طؾقفؿ البالء) – ضعقػ [ق.]3923
 -85طـ طؾل أكف سئؾ متك الساطة فؼال( :لؼد سللتؿقين طـ أمر ما
يعؾؿف جبرائقؾ وٓ مقؽائقؾ ،ولؽـ إن شئتؿ أكبلتؽؿ بلشقاء إذا كاكت لؿ يؽـ
لؾساطة كبقر لبث ،إذا كاكت إلسـة لقـة والؼؾقب كقازك ،ورغب الـاس يف
الدكقا ،وضفر البـاء طؾك وجف إرض ،واختؾػ إخقان فصار هقاهؿا شتك،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؿذابح :يف إصؾ مدائح وهق تصحقػ ،والؿذابح هل الؿحاريب ،ومذابح
الـصارى هل الؿؼاصقر التل يف الؽـائس ،وكاكقا يذبحقن فقفا الؼربان.
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وبقع حؽؿ اهلل بق ًعا) – ضعقػ [ش.]37546
 -86طـ أبل الق ّداك قال( :مـ اقتراب الساطة اكتػاخ إهؾة) –
[ش.]37552
 -87طـ أبل مقسك قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :تؼقم الساطة حتك

يؼتؾ الرجؾ جاره وأخاه وأباه) – حسـ [ف.]118
أياما يـزل فقفا الجفؾ
 -88طـ أبل مقسك قال( :إن بقـ يدي الساطة ً
ويرفع فقفا العؾؿ ،حتك يؼقم الرجؾ إلك أمف فقضربفا بالسقػ مـ الجفؾ) –
ُ
حسـ لغقره [ش.]37574
جفال والجفؾ
 -89طـ الشعبل قال ٓ( :تؼقم الساطة حتك يصقر العؾؿ ً
طؾؿا) – [ش.]37588
ً
 -92طـ معاذ قال( :يؽقن يف آخر هذا الزمان قراء فسؼة ،ووزراء فجرة،
وأمـاء خقكة ،وطرفاء ضؾؿة ،وأمراء كذبة) – إسـاده ضعقػ ولف شقاهد
صحقحة [ش.]37731
 -91طـ الحقاري بـ زياد قال :قال رسقل اهلل

( :مـ اقتراب الساطة

إذا كثر الػالج ،ومقت الػجلة) ،قال :أخربين حبقب طـ الحقاري بـ زياد طـ
أكس بـ مالؽ طـ الـبل

قال( :لقػشقن الػالج يف الـاس حتك ُيظـ أكف

صاطقن) – ضعقػ [ق.]6782
 -92طـ مجاهد قال( :مـ أشراط الساطة مقت البدار)– [ش.]12228
 -93طـ طبد اهلل بـ زبقب الجـدي قال :قال رسقل اهلل

( :يا أبا
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القلقد ،يا طبادة بـ الصامت إذا رأيت الصدقة كُتِؿت وق ّؾت ،واستمجر يف

.

وخ ِّرب العامر ،والرجؾ يتؿرس( )2بلماكتف كؿا
الغزو ،و ُط ِّؿر الخراب(ُ ،)1
يتؿرس البعقر بالشجرة ،فنكؽ والساطة كفاتقـ ،وأشار بلصبعف السبابة والتل
تؾقفا) – مرسؾ [ق.]9464
 -94طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :تؼقم الساطة حتك تزول

الجبال مـ أماكـفا ،وحتك تروا إمر العظقؿ( )3الذي لؿ تؽقكقا تروكف) –
مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]22782
 -95طـ أبل هريرة أكف كان يتعقذ مـ إمارة الصبقان والسػفاء ،فؼال
الجفـل أكف قال ٕبك هريرة :ما آية ذلؽ؟
سعقد بـ سؿعان فلخربين ابـ حسـة ُ
وي ْع َصك الؿرشد) – صحقح
قال( :أن تؼطع إرحام ،ويطاع ُ
الؿغ ِْقيُ ،
[ف.]66
 -96طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :تؼقم الساطة حتك يبـل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ُ )1ط ِّؿر الخراب ُ
وخ ِّرب العامر :ترك الؼرى الؼديؿة واستبدالفا بؿدن حديثة والتقسع
يف البـقان.
يتؿرس بلماكتف :أي يستغؾ مـصبف ووٓيتف يف أكؾ الحؼقق العامة وجعؾفا يف
) )2الرجؾ ّ
خدمتف الخاصة ،وٓ يتقرع مـ ذلؽ ،وإماكة هـا القٓية ،ويف الحديث (إذا
ضاطت إماكة فاكتظر الساطة).
) )3إمر العظقؿ :هذا الحديث قد يشقر إلك آخرتاطات الحديثة العظقؿة مثؾ التؼـقة
والطائرات والصقاريخ والؿراكب الػضائقة وإسؾحة التل قد تزيؾ جبال طـ
أماكـفا ،وهذا أقصك ما يصؾقن إلقف قال تعالك[ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ] {إب اهيم .}64
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الـاس بققتًا يش ّبفقكفا بالؿراجؾ) قال إبراهقؿ :يعـل الثقاب الؿخططة– .
صحقح [ف.]459
ويف لػظ (يقشقكفا وشل الؿراحقؾ) – [ف.]777
 -97طـ أبل هريرة قال( :يؽقن يف آخر الزمان مجاطة ،فؿـ أدركتف فال
يعد َل ّـ( )1بإكباد الجائعة) – ضعقػ [ف.]562
 -98طـ أبل هريرة قال( :لتمخذن الؿرأة فؾ ُقبؼرن بطـفا ثؿ لقمخذن ما
يف الرحؿ فؾ ُقـبذن مخافة القلد) – [ش.]37297
 -99طـ ابـ مسعقد قال( :إكؽؿ يف زمان كثقر فؼفاؤه ،قؾقؾ خطباؤه،
قؾقؾ سمالف ،كثقر معطقه ،العؿؾ فقف قائد لؾفقى ،وسقلتل مـ بعدكؿ زمان
قؾقؾ فؼفاؤه ،كثقر خطباؤه ،كثقر سمالف ،قؾقؾ معطقه ،الفقى فقف قائد لؾعؿؾ،
اطؾؿقا أن حسـ الفدي يف آخر الزمان خقر مـ بعض العؿؾ) – حسـ
[ف.]789
ٍ
رجؾ أول الـفار ،ويػقض
 -122طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال( :تُؼطع يد
الؿال مـ آخره ،فال يجد أحدً ا يؼبؾف ،فقراه فقؼقل :يا حسرتل يف هذا ُقطعت
يدي بإمس) – صحقح لغقره [ش.]37593
***
َا ٚزد َٔ عالَات يف َهٚ ١بٓاٗ٥ا
 -121طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :تؿتعقا مـ هذا البقت قبؾ أن ُيرفع،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ِ )1
يعد َل ّـ :يؿقؾ طـ العدل.

.
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ويرفع يف الثالثة) – [ش.]37233
فنكف س ُقفدم مرتقـ ُ
 -122طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :إذا رأيتؿ ً
قريشا قد هدمقا البقت ثؿ
فزوققه( ،)1فنن استطعت أن تؿقت فؿت) – [ش.]37231
بـقه ّ
 -123طـ ططاء قال :كـت ً
آخذا بؾجام دابة طبد اهلل بـ طؿرو فؼال:
حجرا طؾك حجر) قالقا :وكحـ طؾك
(كقػ أكتؿ إذا هدمتؿ البقت ،فؾؿ تدطقا
ً
اإلسالم؟ قال( :وأكتؿ طؾك اإلسالم) قال :ثؿ ماذا؟ قال( :ثؿ ُيبـك أحسـ ما
كان ،فنذا رأيت مؽة قد بعجت كظائؿ( ،)2ورأيت البـاء يعؾق رؤوس الجبال
فاطؾؿ أن إمر قد أضؾؽ)([ –)3ش.]37232
***
َا ٚزد يف ايػاّ ٚايعسام َٚصس
مقائؿا بفا ،ما لؿ تبدأ
 -124طـ أبل قالبة بـ كعب قال ٓ( :تزال الػتـة
ً
مـ قبؾ الشام) – ورواية ابـ أبل شقبة طـ ابـ سقريـ – [ش/37199
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوققه :أحاصقه بالسقر والبـاء.
)ّ )1
) )2بعجت كظائؿ :أي ُح ِّػرت قـقات ،وهل أكابقب الؿقاه الضخؿة تحت إرض
وتحت الطرق ،وكذلؽ شؼ الطرق وإكػاق يف جبال مؽة ،ووققع هذه العالمات
مـذر بقققع فتـة طظقؿة وقرب أشراط الساطة الؽربى واهلل الؿستعان.
) )3روى إزرقل يف أخبار مؽة أن طبد اهلل بـ طؿرو قال (إذا رأيت بققهتا – يعـل مؽة
أهنارا فؼد أزف إمر) حديث رقؿ (.)345
– قد طؾت أخشبقفا ،و ُف ِّجرت بطقهنا ً
* وروى كعقؿ بـ حؿاد يف الػتـ طـ مجاهد طـ ابـ طؿر أكف رأى بـقاكًا طؾك جبؾ
أبل ُقبقس فؼال (يا مجاهد إذا رأيت بققت مؽة قد ضفرت طؾك أخاشبفا ،وجرى
الؿاء يف صرقفا فخذ حذرك) حديث رقؿ (.)58
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ق.]22754
 -125طـ أبل بؽر بـ طبد الرحؿـ قال :دخؾ رسقل اهلل

الؿسجد

وأقـاء()1يف الؿسجد معؾؼة ،وإذا فقف قـق فقف أخدود( )2ومعف طرجقن(،)3
ويف يده طصا ،فطعـ فقف وقال( :مـ جاء بفذا) قالقا :فالن ،قال رسقل اهلل
( :بمس أكاس يؿسؽقن صدقاتفؿ ثؿ ُيطرح بالعراء فال تلكؾفا العافقة(،)4
يفاجر كؾ برقف ورطده( )5إلك الشام) – حسـ لغقره [ش.]12783
 -126طـ أبل الطػقؾ قال :جاء ٌ
رجؾ مـ محارب يؼال لف :طؿرو بـ
صؾقع إلك حذيػة ،فؼال لف :يا أبا طبد اهلل حدثـا ما رأيت وما شفدت ،فؼال
حذيػة :يا طؿرو بـ صؾقع أرأيت محارب أم مضر؟ قال :كعؿ ،قال( :فنن
مضر ٓ تزال تؼتؾ كؾ مممـ وتػتـف ،أو يضربفؿ اهلل والؿالئؽة والؿممـقن
حتك ٓ يؿـعقا بطـ تؾعة ،أرأيت محارب أم ققس طقالن؟) قال :كعؿ ،قال:
(فنذا رأيت َطقالن كزلت بالشام فخذ حذرك)  -حسـ [ش.]37422
 -127طـ طؿرو بـ صؾقع طـ حذيػة قال( :إين واهلل لق أحدثؽؿ بؿا
ققسا
أسؿع ما اكتظرتؿ بل جـح هذا الؾقؾ ،ولؽـ يا طؿرو بـ صؾقع إذا رأيت ً
تقالت بالشام فالحذر الحذر ،فقاهلل ٓ تدع ققس طبدً ا هلل مممـًا إٓ أخافتف أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أقـاء :جؿع قِـق وهق طذق الـخؾ بؿا فقف مـ الرصب.
) )2إخدود :الشؼ الؿستطقؾ.
) )3العرجقن :أصؾ العذق.
) )4العافقة :جؿع ٍ
طاف ،وهؿ صالب الرزق مـ اإلكس والدواب والطقر.
) )5يفاجر كؾ برقف ورطده :الؿعـك يفاجر الربق والرطد الؾذان يـزل هبؿا الغقث فقـبت
بف الـخؾ والزرع ،يفاجران إلك الشام فتؽقن الخقرات فقفا.
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قتؾتف ،واهلل لقلتقـ طؾقفؿ زمان ٓ يؿـعقن فقف ذكب تؾعة( – ))1حسـ لغقره
[ف.]1135
ب ُبؼعان أهؾ الشام ،فؿـ استطاع مـؽؿ
 -128طـ حذيػة قال( :إذا ُس َّ
أن يؿقت فؾقؿت) – [ش.]37388
 -129طـ صاووس :أن طؿر أراد أن يسؽـ العراق ،فؼال لف كعبٓ :
تػعؾ فنن هبا الدجال ،وهبا مردة الجـ ،وهبا تسعة أطشار السحر ،وهبا كؾ ٍ
داء
ُطضال يعـل إهقاء – .صحقح [ش/37426ق/22461غ.]4229
 -112طـ جرير بـ طبد اهلل قال( :أول إرض خرا ًبا ُيسراها ،ثؿ تتبعفا
ُيؿـاها ،والؿحشر هاهـا ،وأكا بإثر) – صحقح [ش.]35831
 -111طـ كعب قال( :إن أول إمصار خرا ًبا جـاحاها) قؾـا :وما
جـاحاها يا كعب؟ قال( :البصرة ومصر) – [ش.]35943
 -112طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :أول إرض خرا ًبا الشام) –
[ش.]37625
(ويؾ لؾجـاحقـ مـ الرأسٌ ،
ٌ
ويؾ
 -113طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال:
لؾرأس مـ الجـاحقـ) قال شعبة :فؼؾت :وما الجـاحان؟ قال :العراق ومصر،
والرأس الشام[ – .ش.]37411
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1تؾعة :مسقؾ الؿاء مـ العؾق إلك أسػؾ ،وهذا مثؾ لؾذلقؾ.
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املٗدٟ
 -114طـ طؾل قال( :تؿتؾئ إرض ضؾؿا وجقرا حتك يدخؾ كؾ ٍ
بقت
ً
ً
خقف وحربَ ،يسللقن درهؿقـ وجريبقـ فال ُيعطقكف ،فقؽقن تَؼتال بتَؼتال

طدٓ وقس ًطا) –
وتَسقار بتَسقار ،حتك يحقط اهلل بفؿ يف قصره ،ثؿ تُؿأل إرض ً

حسـ لغقره [ش.]37346
 -115طـ ابـ طباس قال ٓ( :تؿضل إيام والؾقالل حتك يؾل مـا أهؾ
فتك لؿ تؾبسف الػتـ ولؿ يؾبسفا) قال :قؾـا :يا أبا العباس تعجز طـفا
البقت ً
مشقختؽؿ ويـالفا شبابؽؿ ،قال :هق أمر اهلل يمتقف مـ يشاء – .صحقح
[ش.]37641
( :أن الؿفدي ٓ

 -116طـ مجاهد طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل
يخرج حتك ُتؼتؾ الـػس الزكقة ،فنذا ُقتِؾت الـػس الزكقة غضب طؾقفؿ مـ يف
السؿاء ومـ يف إرض ،فلتك الـاس الؿفدي ،فزفقه كؿا تُزف العروس إلك
وطدٓ ،وتُخرِج إرض كباتفا،
زوجفا لقؾة طرسفا ،وهق يؿأل إرض قس ًطا
ً
وتؿطر السؿاء مطرها ،وتـعؿ أمتل يف وٓيتف كعؿة لؿ تـعؿفا قط) –
[ش.]37653
 -117طـ أبل سعقد قال :قال رسقل اهلل

( :يخرج رجؾ مـ أهؾ

بقتل( )1طـد اكؼطاع مـ الزمان وضفقر مـ الػتـ يؽقن ططاؤه حث ًقا) –
[ش.]37639
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1مـ أهؾ بقتل :الذي ورد طـد أحؿد (رجؾ يؼال لف السػاح) فؾعؾ هذا وصػ
لؾؿفدي.

.
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ٍ
رجؾ مـ السؿاء( ٓ )1يـؽره
 -118طـ أبل أمامة قال( :ل ُقـاديـ باسؿ
الذلقؾ وٓ يؿتـع مـفا العزيز) – [ش.]37755
 -119طـ إبراهقؿ بـ مقسرة قال :قؾت لطاووس( :طؿر بـ طبد العزيز
مفديا ولقس بف ،إن الؿفدي إذا كان ِزيد الؿحسـ يف
الؿفدي؟ قال :قد كان
ً
إحساكف ،وتِقب طؾك الؿسلء مـ إساءتف ،وهق يبذل الؿال ويشتد طؾك العؿال
ويرحؿ الؿساكقـ)  -صحقح [ش.]37652
 -122طـ ابـ سقريـ قال( :الؿفدي مـ هذه إمة وهق الذي يمم طقسك
بـ مريؿ) – [ش.]37649
 -121طـ محؿد بـ طؾل قال( :إن لؿفديـا آيتقـ لؿ تؽقكا مـذ خؾؼ اهلل
السؿاوات وإرض :يـؽسػ الؼؿر ٕول لقؾة مـ رمضان ،وتـؽسػ الشؿس
يف الـصػ مـف ،ولؿ تؽقكا مـذ خؾؼ اهلل السؿقات وإرض)[ -ط.]1795
 -122طـ مالؽ بـ صحار قال( :غزوكا بؾـجر( ،)2فؾؿ يػتحقها،
قابال كػتحفا ،فؼال حذيػة ٓ :تُػتح هذه ،وٓ مديـة الؽػر(،)3
فؼالقا :كرجع ً
وٓ الديؾؿ إٓ طؾك رجؾ مـ أهؾ بقت محؿد

) –.ضعقػ [ش.]33825

 -123طـ حذيػة قال ٓ( :يػتح الؼسطـطقـقة وٓ الديؾؿ وٓ الط َبرِ ْستان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1مـ السؿاء :وذلؽ طرب الؼـقات الػضائقة التل ُتبث مـ إقؿار الصـاطقة التل يف
السؿاء ،ويف هذا رد طؾك مـ زطؿ بذهاب التطقر والتؼـقة يف آخر الزمان وطقدة
الحضارة الؼديؿة.
) )2ب َؾـجر :مديـة ببالد الخزر – يعـل الرتك – فتحفا طبد الرحؿـ بـ ربقعة الباهؾل.
) )3مديـة الؽػر :الؼسطـطقـقة.
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إٓ ٌ
رجؾ مـ بـل هاشؿ) – [ش.]33829
***
ذنس ابٔ صٝاد
مسرورا مختقكًا – تعـل ابـ صقاد.
 -124طـ أم سؾؿة قالت :ولدتف أمف
ً
– صحقح [ش.]37528
 -125طـ الحسقـ بـ طؾل يحدث :أن الـبل

خبل ٓبـ صقاد

(دخاكًا) فسللف طؿا خبل لف ،فؼال :دخ ،فؼال( :اخسل فؾـ تعدو قدرك –
أجؾؽ) فؾؿا و ّلك قال الـبل

( :ما قال؟) فؼال بعضفؿ :دخ ،وقال

بعضفؿ :بؾ قال :ريح ،فؼال الـبل

( :قد اختؾػتؿ وأكا بقـ أضفركؿ ،وأكتؿ

بعدي أشد اختال ًفا) – صحقح [ق.]22818
***
خسٚز ايدداٍ
 -126طـ حذيػة قال :لؼد ُصـع بعض فتـة الدجال وإن رسقل اهلل
لحل – .صحقح [ش.]37488
ّ
دجآ) –
 -127طـ أكس قال( :إن بقـ يدي الدجال لستًا وسبعقـ
ً
ضعقػ [ش.]37523
غائب أحب إلك
 -128طـ حذيػة قال ٓ( :يخرج الدجال حتك ٓ يؽقن
ٌ
ٍ
حصاة يرفعفا مـ
بلضر لؾؿممـ مـ
خروجا مـف ،وما خروجف
الؿممـ
ً
ّ
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إرض ،وما طؾؿ أدكاهؿ( )1وأقصاهؿ إٓ سقاء) – [ش.]37527
 -129طـ طبد الؿؾؽ بـ طؿقر طـ شفر بـ حقشب قال :كان طبد اهلل
جالسا وأصحا ُبف ،فارتػعت أصقاهتؿ ،قال :فجاء حذيػة فؼال :مؿا هذه
ً
وتخقفـاه ،فؼال
إصقات يا ابـ أم طبد؟ قال :يا أبا طبد اهلل ذكروا الدجال
ّ
حذيػة :واهلل ما أبالل أهق لؼقت أم هذه العـز السقداء ،قال طبد الؿؾؽ ٍ
لعـز
تلكؾ الـقى يف جاكب الؿسجد ،قال :فؼال لف طبد اهلل :لِؿ هلل أبقك؟ قال
امرؤ كافر ،وإن اهلل سقعطقـا طؾقف الـصر
حذيػةٕ :كا قق ٌم مممـقن وهق
ٌ
والظػر ،وأيؿ اهلل ٓ يخرج حتك يؽقن خروجف أحب إلك الؿرء الؿسؾؿ مـ
بردة الشراب طؾك الظؿل ،فؼال طبد اهلل :لِؿ هلل أبقك؟ فؼال حذيػة :مـ شدة
البالء وجـادع الشر[ – .ش.]37528
 -132طـ الػؾتان بـ طاصؿ قال :قال رسقل اهلل

( :أما مسقح

ٌ
فرجؾ أجؾك الجبفة ،مؿسقح العقـ القسرى ،طريض الـحر ،فقف
الدجال
دمامة ،كلكف فالن بـ طبد العزى ،أو طبد العزى بـ فالن) – حسـ
[ش.]37458
 -131طـ حقط العبدي قال :قال طبد اهلل (إن أذن حؿار الدجال لتُظِؾ
سبعقـ أل ًػا) – إسـاده صحقح وفقف غرابة [ش.]37522
 -132طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( :الدجال يخقض البحار

) )1طؾؿ أدكاهؿ وأقصاهؿ إٓ سقاء :وذلؽ طرب وسائؾ اإلطالم الحديثة التل تـؼؾ الخرب
إلك مشارق إرض ومغارهبا يف لحظة ،ويف هذا رد طؾك مـ زطؿ بذهاب التطقر
والتؼـقة يف آخر الزمان.
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إلك ركبتقف ،ويتـاول السحاب ،ويسبؼ الشؿس إلك مغربفا ،ويف جبفتف قرن
يخرص مـف الحقات ،وقد صقر يف جسده السالح كؾف ،حتك ذكر السقػ
والرمح والدِّ رق ،قال :قؾت :وما الدِّ رق؟ قال :الترس) – ضعقػ
[ش.]37515
 -133طـ طبقد بـ طؿقر قال :قال رسقل اهلل

( :لقصحبـ الدجال

قق ٌم يؼقلقن :إكا لـصحبف وإكا لـعؾؿ أكف كاذب ،ولؽـا إكؿا كصحبف لـلكؾ مـ
الطعام وكرطك مـ الشجر ،وإذا كزل غضب اهلل كزل طؾقفؿ كؾفؿ) – مرسؾ
رجالف ثؼات [ش.]37537
 -134طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :يخرج الدجال مـ كقثك(– ))1
حسـ [ش.]37538
 -135طـ طبد اهلل قال :إين ٕطؾؿ أول أهؾ أبقات يؼرطفؿ الدجال ،أكتؿ
أهؾ الؽقفة – .حسـ [ش.]37539
 -136طـ طؿرو بـ أبل سػقان الثؼػل أكف أخربه ٌ
رجؾ مـ إكصار طـ
بعض أصحاب الـبل

قال :ذكر رسقل اهلل

الدجال فؼال( :يلتل

سباخ( )2الؿديـة وهق محرم طؾقف أن يدخؾ كؼابفا ،فتـتػض الؿديـة بلهؾفا
كػضة أو كػضتقـ ،وهل الزلزلة ،فقخرج إلقف مـفا كؾ مـافؼ ومـافؼة ،ثؿ يقلل
الدجال قبؾ الشام حتك يلتل بعض جبال الشام فقحاصرهؿ ،وبؼقة الؿسؾؿقـ
كازٓ بلصؾف ،حتك إذا صال
بذروة جبؾ مـ جبال الشام ،فقحاصرهؿ الدجال ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1كقثك :مديـة بالعراق لعؾفا الؽقفة.
) )2سباخ :جؿع س َبخة وهل إرض التل تعؾقها الؿؾقحة ويؼؾ فقفا الـبات.
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طؾقفؿ البالء قال رجؾ مـ الؿسؾؿقـ :يا معشر الؿسؾؿقـ حتك متك أكتؿ
هؽذا؟ وطدو اهلل كازل بلرضؽؿ هؽذا ،هؾ أكتؿ إٓ بقـ إحدى الحسـققـ ،بقـ
أن يستشفدكؿ اهلل أو يظفركؿ ،فقبايعقن طؾك الؿقت بقع ًة يعؾؿ اهلل أكفا
الصدق مـ أكػسفؿ ،ثؿ تلخذهؿ ضؾؿة ٓ يبصر امرؤٌ فقفا كػف ،قال :فقـزل ابـ
مريؿ فقحسر طـ أبصارهؿ ،وبقـ أضفرهؿ ٌ
رجؾ طؾقف ٕم ُتف ،يؼقلقن :مـ أكت
يا طبد اهلل؟ ،فقؼقل :أكا طبد اهلل ورسقلف ،وروحف ،وكؾؿتف ،طقسك ابـ مريؿ،
اختاروا بقـ إحدى ثالث :بقـ أن يبعث اهلل طؾك الدجال وجـقده طذا ًبا مـ
السؿاء ،أو يخسػ بفؿ إرض ،أو يسؾط طؾقفؿ سالحؽؿ ،ويؽػ سالحفؿ
طـؽؿ ،فقؼقلقن :هذه يا رسقل اهلل ،أشػك لصدوركا وٕكػسـا ،فققمئذ ترى
القفقدي العظقؿ الطقيؾ ،إكقل الشروب ٓ ،تؼؾ يده سقػف مـ الرطدة،
فقؼقمقن إلقفؿ فقسؾطقن طؾقفؿ ،ويذوب الدجال حقـ يرى ابـ مريؿ كؿا
يذوب الرصاص ،حتك يلتقف ،أو يدركف طقسك فقؼتؾف) – حسـ لغقره
[ق.]22834
 -137طـ أبل سعقد الخدري قال :قال رسقل اهلل

( :يتبع الدجال

مـ أمتل( )1سبعقن أل ًػا طؾقفؿ السقجان( – ))2ضعقػ جدًّ ا [ق/22825
غ/4265تغ(.])155/7
ولػظ البغقي يف تػسقره (..طؾقفؿ التقجان).
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؿحػقظ طـد مسؾؿ وغقره (مـ يفقد أصػفان) ولقس مـ أمتل ،ففذا الؾػظ مـؽر.
) )2السقجان :هق الطقؾسان إخضر وققؾ إسقد.
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ْص ٍٚعٝط٢
 -138طـ ابـ طباس [ﭑ ﭒ ﭓ ] {الزخ ف  – )1( }47قال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1يف الؼرآن الؽريؿ ما يؼرب مـ ست آيات تدل طؾك كزول طقسك

وهل كأيت:

إولك :ققلف تعالك[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ] {النساء  }759أي
إذا كزل يف آخر الزمان.
قبؾ مقت طقسك
الثاكقة :ققلف تعـالك[ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ] {هود  }71الذي طؾك بقـة مــ ربـف الرسـقل  ،والشـاهد الـذي
حقـ يـزل ،ومـ قبؾف أي قبؾ هذا الشاهد الذي هق
هق طقسك
يتبع محؿد
.
طقسك أكزل كتاب مقسك
.
وققؾ أن الشاهد الذي مـف ويتبعف هق الؿفدي مـ ذرية الرسقل
وهـاك أققال كثقرة يف معـك الشاهد واهلل أطؾؿ .
الثالثة :ققلف تعالك يف طقسك [ :ﭑ ﭒ ﭓ ] {الزخ ف  }47أي طالمـة مــ
طالمات الساطة حقـ يـزل يف آخر الزمان
الرابعةةةةةةة :ققلــــــف تعــــــالك[ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ] {آل
عم ان  }61الخطاب يف ققلف( :ويعؾؿف) مقجف لؿريؿ طؾقفا السالم قبؾ أن تحؿـؾ
وهق لؾؿسـتؼبؾ ،ومثؾفـا ققلـف تعـالك[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ] {ادائدة  }771والخطاب هـا يقم الؼقامـة ٕن أيـة التـل قبؾفـا [ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ] {ادائررردة  }719إلـــك ققلـــف[ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ] {ادائدة .}771
وططػ التقراة واإلكجقؾ طؾك الؽتاب والحؽؿة يدل طؾك أهنؿا غقرهؿا ،ويف الؾغة
الؿعطقف غقر الؿعطقف طؾقف ،فالؽتـاب والحؽؿـة الـذي سـقعؾؿف اهلل  لعقسـك
هــق الؼــرآن والســـة الــذي أكزلفؿــا طؾــك الرســقل محؿــد

[ :ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ] {النساء  }771فأيـة تـدل طؾـك كـزول طقسـك

يف
=

.
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[ – .ش.]31874

 -139طـ طبد الرحؿـ بـ جبقر بـ كػقر قال :لؿا اشتد خقف أصحاب
( :لقدركـ
طؾك مـ ُأصقب مع زيد يقم ممتة ،قال الـبل
الـبل
أققاما إكفؿ لؿثؾؽؿ أو خقر – ثالث مرات  ،-ولـ
الؿسقح مـ هذه إمة
ً
يخزي اهلل أم ًة أكا أولفا والؿسقح آخرها) – صحقح مرسؾ وحسـف ابـ حجر،
وهق طـد الحاكؿ لؽـ قال الذهبل طـف مـؽر [ش.]19344
 -142طـ طؿارة بـ الؿغقرة طـ أبل هريرة قال( :إن الؿساجد لتجدد
=

هــذه إمــة ،فقعؾؿــف اهلل الؽتــاب والحؽؿــة كؿـا طؾؿفــا إمــة [ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ] {البق ة .}729
وإن كان ورد أن إكبقاء أوتقا الؽتـاب والحؽؿـة ولؽــ لـؿ يـرد ذكرهؿـا مـع اسـؿ
يف هاتقـ أتـقـ ،وجـاء بؾػـظ
الؽتاب الذي أوتقه يف كػس الؿقضع إٓ طقسك
(يعؾؿف) ولقس (أويت) أو (أكزل طؾقف).

الخامسة :ققلف تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ] {آل عم ان  }64الخطاب
لؿريؿ وهق لؾؿستؼبؾ ،ومثؾفا ققلف تعالك[(:ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ]
{ادائدة  }771الخطاب يقم الؼقامة كؿا ذكركا ساب ًؼا.
(وكفال) الؽفؾ مـ تجاوز ثالثة وثالثقـ سـة ،وققؾ ثالثقـ سـة ،فعقسك
ً
فؼقلف:
كفال
كفال ،فؽقكف يؽؾؿ الـاس ً
ُرفِع وطؿره ثالثة وثالثقن سـة قبؾ أن يصقر ً
هذا يدل طؾك كزولف يف آخر الزمان حتك يتحؼؼ ما ورد يف أية مـ كالمف لؾـاس
كفال.
ً
السادسة :ققل اهلل تعالك[ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ]
{طه  }55فؽؿا رفع اهلل  طقسك إلك السؿاء سقعقده إلك إرض قبؾ البعث مثؾ
جؿقع بـل آدم ،وقد فسرت السـة كقػ هذا الـزول ،وقال تعالك[ :ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ [ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ] {نوح .}71 ،71
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لخروج الؿسقح ،وإكف سقخرج فقؽسر الصؾقب ،ويؼتؾ الخـزير ،ويممـ بف مـ
أدركف ،فؿـ أدركف مـؽؿ فؾقؼرئف مـل السالم) ثؿ التػت إلل فؼال :يا ابـ أخل
إين أراك مـ أحدث الؼقم ،فنن أدركتف فلقرئف مـل السالم – .حسـ لغقره
[ش.]37497
***
ذنس اآلٜات ٚايدخإ ٚخسٚز ايٓاز
 -141طـ طائشة قالت( :إذا خرجت أول أيات ُحبست الحػظة،
و ُصرِحت إقالم ،وشفدت إجساد طؾك إطؿال)– صحقح [ش.]37599
 -142طـ أبل هريرة قال( :ما بقـ أول أيات وآخرها ثؿاكقة أشفر) –
ضعقػ جدًّ ا [ش.]37611
 -143طـ مؽحقل قال :قال طؿر (هاجروا قبؾ الحبشة( ،)1تخرج مـ
أودية بـل طؾل كار تُؼبؾ مـ ِقبؾ القؿـ ،تحشر الـاس تسقر إذا ساروا ،وتؼقؿ
إذا أقامقا ،حتك إكفا لتحشر الجعالن( ،)2حتك تـتفل بفؿ إلك بصرى(،)3
وحتك إن الرجؾ لقؼع فقؼػ حتك تلخذه) – حسـ لغقره [ش.]37317
 -144طـ أكس أن طبد اهلل بـ سالم سلل الـبل

 :ما أول أشراط

كارا تحشرهؿ مـ قبؾ الؿشرق) –
الساطة؟ فؼال( :أخبرين جبريؾ آك ًػا أن ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1هاجروا إلك الحبشة :روى الرتمذي وأحؿد :أن الـبل
رسقل اهلل فؿا تلمركا؟ قال( :طؾقؽؿ بالشام).
) )2الجعالن :هق الخـػساء.
) )3بصرى :مديـة بالشام يؼال لفا حقران.

ذكر هذه الـار ،قالقا :يا
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[ش.]37316
 -145طـــ حذيػــة بـــ القؿــان قــال :قــال رســقل اهلل

( :أول أيةةات

وكار تخرج مـ قعر طةدن أبةقـ تسةقق الـةاس
الدخان ،وكزول طقسك بـ مريؿٌ ،
إلك الؿحشر تؼقؾ معفؿ إذا قالقا) قال حذيػة :يا رسقل اهلل وما الدخان؟ فـتال
هذه أيـة [ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ] {الردخان ( }71يؿةأل مةا بةقـ
يقما ولقؾة ،أما الؿةممـ فقصةقبف مـةف كفقئةة
الؿشرق والؿغرب ،يؿؽث أربعقـ ً
الزكةام ،وأمةةا الؽةةافر فؽؿـزلةةة السةةؽران يخةرج مةةـ مـخريةةف وأذكقةةف ودبةةره) –
ضعقػ جدًّ ا [تغ(.])232/7
***
داب ١األزض
 -146طـ حذيػة قال( :تخرج الدابة مرتقـ قبؾ يقم الؼقامة ،حتك
يضرب فقفا رجال ،ثؿ تخرج الثالثة طـد أطظؿ مساجدكؿ ،فتلتل الؼقم وهؿ
مجتؿعقن طـد رجؾ فتؼقل :ما يجؿعؽؿ طـد طدو اهلل ،فقبتدرون ،فتسؿ
الؽافر حتك إن الرجؾقـ لقتبايعان ،فقؼقل هذا :خذ يا مممـ ،ويؼقل هذا :خذ
يا كافر) – صحقح [ش.]37285
 -147طـ ابـ طؿر قال( :تخرج الدابة لقؾة َجؿ ٍع والـاس يسقرون إلك
مـك ،فتحؿؾفؿ بقـ ِ
طج ِزها وذكبفا ،فال يبؼك مـافؼ إٓ خطؿتف ،قال :وتؿسح
الؿممـ ،قال :ف ُقصبحقن وهؿ أشر مـ الدجال) – ضعقػ [ش.]37625
 -148طـ طائشة قالت (الدابة تخرج مـ أجقاد) – ضعقػ
[ش.]37627
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 -149طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :تخرج الدابة مـ جبؾ أجقاد أيام
التشريؼ والـاس بؿـك) قال :فؾذلؽ ُح ّقل سائؼ الحاج إذا جاء بسالمة الـاس.
– [ش.]37628
 -152طـ ابـ طؿر قال( :تخرج الدابة مـ صد ٍع يف الصػا كجري
الػرس ثالثة أيام وما خرج ثؾثفا) ضعقػ – [ش/37287تغ(.])179/6
 -151طـ حذيػة قال :ذكر رسقل اهلل

الدابة ،قؾت :يا رسقل اهلل مـ

أيـ تخرج؟ قال( :مـ أطظؿ الؿساجد حرم ًة طؾك اهلل ،بقـؿا طقسك يطقف
بالبقت ومعف الؿسؾؿقن ،إذ تضرب إرض تحتفؿ ،وتـشؼ الصػا مؿا يؾل
الؿشعر ،وتخرج الدابة مـ الصػا ،أول ما يبدر مـفا رأسفاُ ،م َؾ ّؿع ًة ذات و َب ٍر
وكافرا ،أما
ُسؿل الـاس مممـًا
ً
وريش ،لـ يدركفا صالب ولـ يػقتفا هارب ،ت ّ
كقكب ُد ّري وتؽتب بقـ طقـقف مممـ ،وأما الؽافر
الؿممـ فتترك وجفف كلكف
ٌ
فتـؽت بقـ طقـقف كؽت ًة سقداء وتؽتب بقـ طقـقف كافر) – ضعقػ جدًّ ا
[تغ(.])179/6
***
ارتطـ ٚاملطذ ٚايكرف
 -152طـ ابـ سابط قال :قال رسقل اهلل

( :إن يف أمتل خس ًػا

ومسخً ا وقذ ًفا) قالقا :يا رسقل اهلل ،وهؿ يشفدون أٓ إلف إٓ اهلل ،قال( :كعؿ،
إذا ضفرت الؿعازف والخؿقر ولبس الحرير) – حسـ لغقره [ش.]37545
 -153طـ طؾل قال( :إذا كاكت سـة خؿس وأربعقـ ومائة مـع البحر
جاكبف ،وإذا كا كت سـة خؿسقـ ومائة مـع البحر جاكبف ،وإذا كاكت سـة ستقـ
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ومائة ضفر الخسػ والؿسخ والرجػة) – ضعقػ جدًّ ا [ش.]37241
 -154طـ حذيػة قال( :كقػ أكتؿ إذا أتاكؿ زمان يخرج أحدكؿ مـ
حجؾتف إلك حشف فقرجع وقد ُمسخ قر ًدا فقطؾب مجؾسف فال يجده) – ضعقػ
[ش.]37428
 -155طـ الزهري قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :تؼقم الساطة حتك

ُيخسػ بؼقم يف مراتع الغـؿ ،وٓ تؼقم الساطة حتك ُيخسػ برجؾ كثقر الؿال
والقلد) – صحقح مرسؾ [ق.]22784
 -156طـ جابر قال :قال رسقل اهلل

( :يؽقن يف آخر أمتل مسخ

ويبدأ بلهؾ الؿظالؿ) – ضعقػ ولف شقاهد صحقحة
وقذف وخسػُ ،
[ف.]484
 -157طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :ل ُقخسػـ بالدار إلك جـب الدار،
وبالدار إلك جـب الدار حقث تؽقن الؿظالؿ) – [ش.]37412
 -158طـ حذيػة قال :لتعؿؾـ طؿؾ بـل إسرائقؾ فال يؽقن فقفؿ شلء
إٓ كان فقؽؿ مثؾف ،فؼال رجؾ :تؽقن فقـا قردة وخـازير؟ قال :وما يربئؽ مـ
ذلؽ ٓ أم لؽ ،قالقا :حدثـا يا أبل طبد اهلل ،قال :لق حدثتؽؿ ٓفرتقتؿ طؾل
ثالث فرق ،فرقة تؼاتؾـل ،وفرقة ٓ تـصرين ،وفرقة تؽذبـل ،أما إين سلحدثؽؿ
وٓ أققل قال رسقل اهلل

 ،أرأيتؽؿ لق حدثتؽؿ أكؽؿ تلخذون كتابؽؿ

فتحرققكف وتؾؼقكف يف الحشقش صدقتؿقين؟ قالقا :سبحان اهلل ويؽقن هذا،
قال :أرأيتؽؿ لق حدثتؽؿ أكؽؿ تؽسرون قبؾتؽؿ صدقتؿقين؟ قالقا :سبحان
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اهلل ويؽقن هذا ،قال :أرأيتؽؿ لق حدثتؽؿ أن أمؽؿ( )1تخرج يف ُف ٍ
رقة مـ
الؿسؾؿقـ وتؼاتؾؽؿ صدقتؿقين؟ قالقا :سبحان اهلل ويؽقن هذا – .حسـ
[ش.]37382
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أمؽؿ :الؿراد طائشة

يف وقعة الجؿؾ

.
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ايهتاب ايجايح
اي ّٛٝاآلخس
ايؿصٌ األٍٚ
 ّٜٛايكٝاَ١
تك ّٛايطاع ١عً ٢غساز ارتًل
 -159طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :إن لألشرار بعد إخقار طشريـ ومائة
سـة ٓ ،يدري أحدٌ مـ الـاس متك يدخؾ أولفا) – [ش.]37511
 -162طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :يؿؽث الـاس بعد صؾقع الشؿس مـ
مغربفا طشريـ ومائة) – [ش.]37622
***
اذتػس
 -161طـ حذيػة قال( :بقـؿا قق ٌم يتحدثقن ،إذ تؿر بفؿ ٌ
إبؾ قد ُط ِّطؾت،
ِ
ِ
ضحك) – [ش.]37756
فقؼقلقن :يا إبؾ أيـ أهؾؽ؟ فتؼقل :أهؾـا ُحشروا ً
***
ايػؿاعٚ ١ؾطٌ ٖر ٙاألَ١
حر طشر سـقـ ،ثؿ
 -162طـ سؾؿان قال( :تُعطك الشؿس يقم الؼقامة ّ
تدكق مـ جؿاجؿ الـاس حتك تؽقن قاب ققسقـ ،فقغرققن حتك يرشح العرق
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قامة يف إرض ،ثؿ يرتػع حتك يغرغر الرجؾ ،قال سؾؿان :حتك يؼقل
الرجؾ :غرغر ،فنذا رأوا ما هؿ فقف قال بعضفؿ لبعض ،أٓ ترون ما أكتؿ فقف،
ائتقا أباكؿ آدم فؾقشػع لؽؿ إلك ربؽؿ ،فقلتقن آدم فقؼقلقن :يا أباكا أكت الذي
خؾؼؽ اهلل بقده وكػخ فقؽ مـ روحف وأسؽـؽ جـتف ،قؿ فاشػع لـا إلك ربـا،
فؼد ترى ما كحـ فقف ،فقؼقل :لست ولست بذاك ،فليـ الػعؾة؟ ،فقؼقلقن :إلك
كقحا فقؼقلقن :يا كبل
مـ تلمركا؟ فقؼقل :ائتقا طبدً ا جعؾف اهلل
شاكرا ،فقلتقن ً
ً
شاكرا ،وقد ترى ما كحـ فقف فاشػف لـا إلك ربؽ،
اهلل أكت الذي جعؾؽ اهلل
ً
فقؼقل :لست هـاك ولست بذاك ،فليـ الػعؾة؟ ،فقؼقلقن إلك مـ تلمركا؟
فقؼقل :ائتقا خؾقؾ الرحؿـ إبراهقؿ ،فقلتقن إبراهقؿ فقؼقلقن :يا خؾقؾ
الرحؿـ قد ترى ما كحـ فقف فاشػع لـا إلك ربؽ ،فقؼقل :لست هـاك ولست
بذاك ،فليـ الػعؾة؟ ،فقؼقلقن إلك مـ تلمركا؟ فقؼقل :ائتقا كؾؿة اهلل وروحف
طقسك بـ مريؿ ،فقلتقن طقسك فقؼقلقن :يا كؾؿة اهلل وروحف قد ترى ما كحـ
فقف فاشػع إلك ربـا ،فقؼقل :لست هـاك ولست بذاك ،فليـ الػعؾة؟ ،فقؼقلقن
إلك مـ تلمركا؟ فقؼقل :ائتقا طبدً ا فتح اهلل بف وختؿ ،وغػر لف ما تؼدم مـ ذكبف
وما تلخر – وكحـ يف هذا الققم أمـاء  ،-فقلتقن محؿدً ا

فقؼقلقن :يا كبل

اهلل فتح اهلل بؽ وختؿ ،وغػر لؽ ما تؼدم مـ ذكبؽ وما تلخر ،وجئت يف هذا
الققم آمـًا ،وقد ترى ما كحـ فقف ،فاشػع لـا إلك ربـا ،فقؼقل :أكا صاحبؽؿ،
فقخرج مـ بقـ الـاس حتك يـتفل إلك باب الجـة ،فقلخذ بحؾؼة يف الباب مـ
ذهب فقؼرع الباب ،فقؼال :مـ هذا؟ فقؼقل :محؿدً ا ،قال :فقػتح لف فقجلء
حتك يؼقم بقـ يدي اهلل ،فقستلذن يف السجقد فقمذن لف ،فقسجد فقـادى :يا
محؿد ارفع رأسؽ سؾ تعطف واشػع تشػع وادع تجب ،قال :فقػتح اهلل طؾقف
مـ الثـاء والتحؿقد والتؿجقد ما لؿ ُيػتح ٕحد مـ الخالئؼ ،قال :فقؼقل :رب
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أمتل أمتل ،ثؿ يستلذن يف السجقد فقمذن لف فقسجد ،فقػتح اهلل طؾقف مـ الثـاء
والتحؿقد والتؿجقد ما لؿ ُيػتح ٕحد مـ الخالئؼ ،ويـادى :يا محؿد ارفع

رأسؽ سؾ تعطف واشػع تشػع وادع تجب ،فقرفع رأسف ويؼقل :يا رب أمتل

أمتل – مرتقـ أو ثال ًثا  ،-قال سؾؿان :فقشػع يف كؾ مـ كان يف قؾبف مثؼال حبة
مـ حـطة مـ إيؿان ،أو مثؼال شعقرة مـ إيؿان ،أو مثؼال حبة خردل مـ
إيؿان ،فذلؽؿ الؿؼام الؿحؿقد) – صحقح [ش.]31675
ٍ
صعقد واحد ،يـػذهؿ البصر
(يجؿع الـاس يف
 -163طـ حذيػة قالُ :
ويسؿعفؿ الداطل ،فقـادي ٍ
مـاد :يا محؿد طؾك رؤوس إولقـ وأخريـ،
فقؼقل

 :لبقؽ وسعديؽ ،والخقر يف يديؽ ،الؿفدي مـ أهديت ،تباركت

وتعالقت ،ومـؽ وإلقؽ ٓ ،مؾجل وٓ مـجا مـؽ إٓ إلقؽ ،سبحاكؽ رب
البقت ،تباركت ربـا وتعالقت) قال حذيػة :فذلؽ الؿؼام الؿحؿقد – .صحقح
[ش.]31744
 -164طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ رج ٍؾ مـ ِكـدة قال :دخؾت طؾك طائشة
وبقـل وبقـفا حجاب ،قالت :مؿـ أكت؟ فؼؾت :مـ كـدة ،فؼالت :مـ أي
إجـاد أكت؟ قؾت :مـ أهؾ حؿص ،قالت :مـ أهؾ حؿص الذيـ ُيدخؾقن
كسائفؿ الحؿامات؟ فؼؾت :إي واهلل إهنـ لقػعؾـ ذلؽ ،فؼالت :إن الؿرأة
الؿسؾؿة إذا وضعت ثقاهبا يف غقر بقت زوجفا فؼد هتؽت سرتًا فقؿا بقـفا
وبقـ رهبا ،فنن كـ قد اجرتيـ( )1طؾك ذلؽ فؾتعؿد إحداهـ إلك ثقب
طريض واسع يقاري جسدها كؾف ٓ ،تـطؾؼ أخرى فتصػفا لحبقب أو بغقض،
قال :قؾت لفا :إين ٓ أمؾؽ مـفا شق ًئا ،فحدثقـل طـ حاجتل ،قالت :وما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1اجرتيـ طؾك ذلؽ :تجرأن وصار مـ طادهتـ.
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أسؿعت رسقل اهلل
حاجتؽ؟ قال :قؾت:
ٍ
ٕحد فقفا شػاطة؟ قالت :والذي كذا وكذا لؼد سللتف وإكا لػل
يؿؾؽ
ٍ
شعار( )1واحد فؼال( :كعؿ ،حقـ ُيقضع الصراط ،وحقـ تبقض وجقه وتسقد
.

يؼقل :إكف تليت طؾقف ساطة ٓ

ويشحذ حتك يؽقن مثؾ شػرة السقػ،
وجقه ،وطـد الجسر طـدما ُي َس ّجر ُ
ويسجر حتك يؽقن مثؾ الجؿرة ،فلما الؿممـ ف ُقجقزه وٓ يضره ،وأما الؿـافؼ
ُ
فقـطؾؼ حتك إذا كان يف وسطف ح ّز يف قدمقف فقفقي بقديف إلك قدمقف ،ففؾ

رجال يسعك حاف ًقا فتلخذه شقكة حتك يؽاد يـػذ قدمف؟ فنكف كذلؽ
رأيت
ً
يفقي بقديف إلك قدمقف ،فقضربف الزباين بخطاف يف كاصقتف ف ُقطرح يف جفـؿ
ٍ
يفقي فقفا خؿسقـ طاما ،فؼؾت :أيثؼؾ؟ قال :يثؼؾ خؿس خؾػات()2
فققمئذ
ً
ُيعرف الؿجرمقن بسقؿاهؿ فقمخذ بالـقاصل وإقدام) – حسـ لغقره

[ق.]1131

 -165طـ أكس بـ مالؽ قال :قال رسقل اهلل

( :يـادي م َؾ ٌ
ؽ مـ

ُبطـان( )3العرش يقم الؼقامة :يا أمة محؿد إن اهلل قد طػا طـؽؿ جؿق ًعا
الؿممـقـ والؿممـات ،تقاهبقا الؿظالؿ ،وادخؾقا الجـة برحؿتل).
ويف رواية الؿؾقحل (يـادي ٍ
مـاد يقم الؼقامة مـ ُبطـان العرش) – ضعقػ
ُ

جدًّ ا [غ.]4365

***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1شعار واحد :الشعار هق الثقب الؿالصؼ لؾجسد مباشرة ٕكف يؾل شعره.
) )2الخؾػات :الـقق الحقامؾ.
)ُ )3بطـان العرش :أي وسطف أو مـ داخؾف ،والبطـ هق الغامض مـ الشلء.

.

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

65

ايؿصٌ ايجاْٞ
ادتٓٚ ١ايٓاز
ادتْٓٚ ١عُٗٝا
 -166طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :العـؼقد أبعد مـ صـعاء) – رجالف
ثؼات [ش.]33962
 -167طـ ابـ طباس قال( :سعػ الجـة مـف كسقتفؿ ومؼطعاتفؿ،
وقال :وثؿرها لقس لف طجؿ) – حسـ [ش.]33961
 -168طـ سؾؿان قال( :الشجر والـخؾ أصقلفا وسققفا الؾملم) –
صحقح [ش.]33964
 -169طـ أبل هريرة قال( :إن يف الجـة لشجرة يسقر الراكب يف ضؾفا
مائة سـة ٓ يؼطعفا ،اقرؤوا إن شئتؿ [ﮐ ﮑ] {الواقعة }03:فبؾغ ذلؽ
كع ًبا فؼال :صدق والذي أكزل التقراة طؾك مقسك

 ،والؼرآن طؾك محؿد

رجال ركب حؼ ًة أو جذطة ،ثؿ دار بلصؾ تؾؽ الشجرة ما بؾغفا
 ،لق أن ً
حتك يسؼط َه ِر ًما ،إن اهلل تعالك غرسفا بقده ،وكػخ فقفا مـ روحف ،وإن أفـاكفا
لؿـ وراء سقر الجـة ،ما يف الجـة كفر إٓ وهق يخرج مـ أصؾ تؾؽ الشجرة)
– إسـاده ٓ بلس بف [تغ(.])317/4
 -172طـ أبل هريرة قال( :يف الجـة شجرة يؼال لفا صقبك ،يؼقل اهلل 
لفا :تػتؼل لعبدي طؿا شاء ،فتػتؼ لف طـ فرس بسرجف ولجامف وهقئتف كؿا
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شاءُ ،يػتؼ لف طـ الراحؾة برحؾفا وزمامفا وهقئتفا كؿا شاء ،وطـ الثقاب) –
ضعقػ [تغ(.])317/4
 -171طـ أبل هريرة قال( :دار الؿممـ مـ لملمة فقفا أربعقن بقتًا ،يف
وسطفا شجرة تـبت الحؾؾ ،فقلتقفا فقلخذ بلصبعف سبعقـ ُحؾة مـظؿة بالؾملم
والؿرجان) – ضعقػ جدًّ ا [ش.]34242
 -172طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :الجـة مطقية معؾؼة بؼرون الشؿس،
تُـشر يف كؾ طام مرة ،وأرواح الؿممـقـ يف جقف صقرٍ خضر كالزرازير()1

ويرزققن مـ ثؿر الجـة) – صحقح [ش.]33978
يتعارفقنُ ،
 -173طـ طبد اهلل قال( :إن الرجؾ مـ أهؾ الجـة لقمتك بالؽلس وهق
جالس مع زوجتف ،فقشربفا ثؿ يؾتػت إلك زوجتف فقؼقل :قد ازدد ِ
ت يف طقـل
سبعقـ ضع ًػا ُحسـًا) – صحقح [ش.]33993
 -174طـ طبد اهلل بـ طؿر قال :إن الرجؾ مـ أهؾ الجـة لقجلء فتشرف
طؾقف الـساء فقؼؾـ :يا فالن بـ فالن ما أكت حقـ خرجت مـ طـدكا بـلولك بـؽ
مـا ،فقؼـقل :ومــ أكـتـ؟ فـقؼؾـ :كحــ مــ الـاليت قـال اهلل تعـالك[ :ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ] {السرررررر دة  –}71فقــــــف مـــــــ لــــــؿ أطــــــرففؿ
[ش.]34222
 -175طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :إن ٕهؾ طؾققـ كُقى( )2يشرفقن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الزرازير :جؿع زر ،وهل إزرار التل ُتشد بف الؽؾؾ والستقر.
) )2كقى :ال ُؽقة هل الثؼب أو الـقافذ يف الحائط وكحقه.
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مـفا ،فنذا أشرف أحدهؿ أشرقت الجـة ،فقؼقل أهؾ الجـة :قد أشرف ٌ
رجؾ
مـ أهؾ طؾققـ) – حسـ [ش.]34219
 -176طـ مجاهد :أن طؿر بـ الخطاب قرأ طؾك الؿــرب[ :ﯜ ﯝ ]
قصـر يف الجــة لـف خؿسـة
{التوبة  }12فؼال :وهؾ تدرون ما جـات طدن ،قال:
ٌ
آٓف باب ،طؾك كؾ باب خؿس ٌة وطشرون أل ًػا مـ الحقر العقـ ٓ ،يدخؾف إٓ

كبل ،هـق ًئا لصاحب الؼرب – وأشـار إلـك قـرب رسـقل اهلل

– وصـدّ يؼ ،هـق ًئـا

ٕبل بؽر ،وشفقد ،وأكّك لعؿر الشفادة؟ ثؿ قال :والـذي أخرجــل مــ ُض ِّـري
إكف لؼادر طؾك أن يسققفا إلل – .صحقح [ش.]34232
 -177طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :يف الجـة مـ طتاق الخقؾ وكرام
الـجائب( ،)1يركبفا أهؾفا ،وقال :الحـاء سقد ريحان الجـة) – صحقح
[ش.]33992
 -178طـ أبل هريرة قال( :إن أهؾ الجـة لقتزاورون طؾك ِ
العقس()2

الجقن( ،)3طؾقفا ِرحال الؿقس( ،)4تُثقر ِ
مـاسؿفا( )5غبار الؿسؽ ،زمام أو
َ
َْ
خقر مـ الدكقا وما فقفا) – ضعقػ [غ.]4392
خطام أحدها ٌ
 -179طـ أبل أمامة قال( :إن الؿممـ لقؽقن متؽئًا طؾك أريؽتف إذا دخؾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الـجائب :هل الؽريؿة مؿا ُيركب مـ الدواب.
)ِ )2
العقس :جؿع أطقس وطقساء ،وهل اإلبؾ البقض يخالط بقاضفا شؼرة قؾقؾة.
الجقن :هق مـ إلقان ويؼع طؾك إسقد وإبقض.
)َ )3
مقسا ،إذا تبخرت يف مشقف وتثـك.
الؿ ْقس :ماس يؿقس ً
)َ )4
ػ البعقر.
) )5الؿـاسؿ :جؿع مـسؿ ،وهق باصـ ُخ ّ
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ِ
باب ُم َب ّقب ،ف ُقؼبِؾ
الجـة ،وطـده سؿاصان مـ خدَ م ،وطـد صرف السؿاصقـ ٌ
.

ٌ
مؾؽ مـ مالئؽة اهلل يستلذن ،فقؼقم أقصك الخدم إلك الباب فنذا هق بالؿؾؽ
مؾؽ يستلذن ،ويؼقل الذي يؾقف لؾذي يؾقفٌ :
يستلذن ،فقؼقل لؾذي يؾقفٌ :
مؾؽ
يستلذن ،كذلؽ حتك يبؾغ الؿممـ فقؼقل :ائذكقا لف ،فقؼقل أقربفؿ إلك
الؿممـ :ائذكقا لف ،ويؼقل الذي يؾقف لؾذي يؾقف :ائذكقا لف ،كذلؽ حتك يبؾغ
أقصاهؿ الذي طـد الباب ،ف ُقػتح لف ،فقدخؾ ف ُقسؾؿ ثؿ يـصرف) – إسـاده ٓ
بلس بف [تغ(.])314/4
***
ايٓاز ٚعرابٗا
 -182طـ أكس قال :قال رسقل اهلل

حجرا مثؾ سبع
( :لق أن
ً

َخ ِؾػات()1
طاما ٓ يبؾغ قعرها) –
ُألؼل يف شػقر جفـؿ لفقى فقفا سبعقـ ً
حسـ لغقره [ش.]34147

 -181طـ أبل سعقد الخدري قال :إكا يق ًما طـد رسقل اهلل

فرأيـاه

كئق ًبا ،فؼال بعضفؿ :يا رسقل اهلل بلبل وأمل مالل أراك هؽذا؟ فؼال رسقل
اهلل ( :سؿعت هذه لؿ أسؿع مثؾفا ،فلتاين جبريؾ فسللتف طـفا ،فؼال :هذا
صخر ُق ِذف بف يف الـار مـذ سبعقـ خري ًػا ،فالققم استؼر قراره) فؼال أبق سعقد:
والذي ذهب بـػس كبقـا

ما رأيتف ضاح ًؽا بعد ذلؽ الققم حتك واراه

الرتاب – .لف شقاهد صحقحة [ش.]34149
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1خؾِػات :هل الـقق الحقامؾ.

.
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 -182طـ أبا أمامة الباهؾل قال( :إن ما بقـ شػقر جفـؿ إلك قعرها
مسقرة سبعقـ خري ًػا مـ حجرٍ يفقي ،أو قال :صخرة تفقي كعشر
طشراوات( )1طظام سؿان) ،فؼال لف مقلك لعبد الرحؿـ بـ خالد بـ القلقد:
هؾ تحت ذلؽ شلء يا أبا أمامة؟ قال( :كعؿ ،غل وآثام) – حسـ
[غ/4412تغ(.])241/5
 -183طـ أبل هريرة قال( :يعظؿ الؽافر يف الـار مسقرة سبع ٍ
لقال،
ضرسف مثؾ أحد ،وشػاهفؿ طـد سرورهؿ ،سق ٌد ٌ
زرق ُح ْب ٌـ( )2مؼبقحقن) –
صحقح [غ.]4417
***
أدْ ٢أٌٖ ادتَٓٓ ١صيٚ ١أٖ ٕٛأٌٖ ايٓاز عرابًا
 -184طـ أبل هريرة قال( :أدكك أهؾ الجـة مـزلة ،وما مـفؿ ٍ
دان ،لؿـ
ٍ
واحد مـفؿ صريػة لقست مع
يغدو طؾقف ويروح طشرة آٓف خادم ،مع كؾ
صاحبف) – ضعقػ [غ/4382تغ(.])16/8
 -185طـ طؽرمة مقلك ابـ طباس أن رسقل اهلل

قال( :إن أهقن

أهؾ الـار طذا ًبا ٌ
رجؾ يطل جؿرة يغؾل مـفا دماغف) فؼال أبق بؽر الصديؼ :وما
كان جرمف يا رسقل اهلل؟ قال( :كاكت لف ماشقة يغشك بفا الزرع ويمذيف،
وحرمف اهلل وما حقلف غؾقة بسفؿ ،أو قال :رمقة بحجر ،فاحذروا أٓ يسحت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1طشراوات :هل الـقق الحقامؾ يف شفرها العاشر ،ويف الؽتاب [ﭝ ﭞ
ﭟ] {التكوي .}6
ٍ
الس ْؼل.
)ُ )2ح ْبـ :كتقء البطـ واكدحاقف
لؿرض ،وإحبـ الذي بف داء َّ
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الرجؾ مالف يف الدكقا ،ويفؾؽ كػسف يف أخرة ،قال :وإن أدكك أهؾ الجـة مـزلة،
ٌ
رجؾ ٓ يدخؾ الجـة بعده أحدُ ،يػسح لف يف بصره مسقرة
وأسػؾفؿ درجة،
مائة طام يف قصقر مـ ذهب ،وخقام مـ لملم ،لقس فقفا مقضع شبر إٓ
ويراح بسبعقـ ألػ صحػة مـ ذهب لقس مـفا
معؿقرُ ،يغدى طؾقف كؾ يقم ُ
صح ػة إٓ فقفا لقن لقس يف أخر مثؾف ،شفقتف يف آخرها كشفقتف يف أولفا ،لق
كزل بف جؿقع أهؾ الدكقا لقسع طؾقفؿ مؿا أططل ٓ ،يـؼص ذلؽ مؿا أوتل
شقئًا) – إسـاده ضعقػ [ق.]22898
***
أصشاب األعساف
 -186طـ طبد اهلل بـ الحارث قال( :أصحاب إطراف ُيـتفك بفؿ إلك

ٌ
مؽؾؾ بالؾملم فقغتسؾقن مـف اغتسالة،
كفر يؼال لف الحقاة ،حافتاه قصب ذهب،
فتبدوا يف كحقرهؿ شام ٌة بقضاء ،ثؿ يعقدون فقغتسؾقن ،فؽؾؿا اغتسؾقا
ازدادت ً
بقاضا ،فقؼال لفؿ :تؿـقا ما شئتؿ ،فقتؿـقن ما شاءوا ،فقؼال :لؽؿ ما
تؿـقتؿ وسبعقن ضع ًػا ،ففؿ مساكقـ أهؾ الجـة) – مؼطقع رجالف رجال
الصحقح [ش.]34241
***

.
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ايهتاب األٍٚ
ايعًِ ٚايطٓ١
ؾطٌ ايتؿك٘ يف ايدٜٔ
قال( :ما ُطبِد اهلل بشلء أفضؾ مـ
 -187طـ أبل هريرة طـ الـبل
ٍ
ٍ
شلء طؿاد وطؿاد
فؼف يف ديـ ،ولػؼق ٌف أشد طؾك الشقطان مـ ألػ طابد ،ولؽؾ
هذا الديـ الػؼف) فؼال أبق هريرةٕ :ن أجؾس ساط ًة فلفؼف ،أحب إلل مـ أن
أحقل لقؾ ًة إلك الغداة – .إسـاده ضعقػ جدًّ ا ،والؿحػقظ مـ ققل الزهري
[ط.]3285
 -188طـ طؾل قال :قال رسقل اهلل

( :إكبقاء قادة ،والػؼفاء سادة،

ومجالستفؿ زيادة) – ضعقػ [ط.]3286
***
سؿغ ايطٓٚ ١إثِ ايهرب عً ٢ايٓيب
 -189طـ الحسـ :أن الـبل

قال( :هؾ طسك أحدكؿ أن يؽذبـل

وهق متؽئ طؾك حشاياه ،يحدث طـل بالحديث فقؼقل :ما قال هذا رسقل اهلل
ومـ لـا بذلؽ) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]19684
 -192طـ سعقد بـ جبقر قال :جاء رجؾ إلك قرية مـ قرى إكصار
فؼال :إن رسقل اهلل

أرسؾـل إلقؽؿ ،وأمركؿ أن تزوجقين فالكة ،فؼال

ٌ
رجؾ مـ أهؾفا :جاءكا هذا بشلء ما كعرفف مـ رسقل اهلل

أكزلقا الرجؾ
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 ،فذكر ذلؽ لف ،فلرسؾ الـبل

طؾ ًقا والزبقر فؼال( :اذهبا فنن أدركتؿاه فاقتاله ،وٓ أراكؿا تدركاه) قال:
فذهبا فقجداه لدغتف حقة فؼتؾتف ،فرجعا إلك الـبل

فلخرباه ،فؼال الـبل

( :مـ كذب طؾل متعؿدا فؾقتبقأ مؼعده مـ الـار) – حسـ لغقره
[ق.]22495
 -191طـ أسقد بـ أبل أسقد طـ أمف قالت :قؾت ٕبل قتادة :ما لؽ ٓ
تحدث طـ رسقل اهلل
رسقل اهلل

كؿا يحدث طـف الـاس؟ فؼال أبق قتادة :سؿعت

يؼقل( :مـ كذب طؾل فؾقسفؾ لجـبف مضج ًعا مـ الـار)

وجعؾ رسقل اهلل

يؼقل ذلؽ ،ويؿسح إرض بقده –.إسـاده ضعقػ

ومتـف صحقح متقاتر [ف.]924
 -192طـ أبل هريرة طـ الـبل

قال( :سقلتقؽؿ طـل أحاديث

مختؾػة ،فؿا جاءكؿ مقاف ًؼا لؽتاب اهلل ولسـتل ففق مـل ،وما جاءكؿ مخال ًػا
لؽتاب اهلل ولسـتل فؾقس مـل) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]4473
قال( :إذا ُحدِّ ثتؿ طـل بحديث
 -193طـ أبل هريرة طـ الـبل
تعرفقكف وٓ تـؽروكف فصدققا بف ،وما تـؽروكف فؽذبقا بف ،فنين أققل ما ُيعرف
وٓ ُيـؽر ،وٓ أققل ما ُيـؽر وٓ ُيعرف) – رجالف ثؼات وفقف اضطراب
[ط.]4475
 -194طـ طؾل بـ أبل صالب قال :قال رسقل اهلل

( :إكفا تؽقن

بعدي رواة يروون طـل الحديث ،فاطرضقا حديثفؿ طؾك الؼرآن ،فؿا وافؼ
الؼرآن فخذوا بف ،وما لؿ يقافؼ الؼرآن فال تلخذوا بف) – ضعقػ [ط.]4476

.
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( :تحدثقا طـ بـل إسرائقؾ فنكف

كاكت فقفؿ أطاجقب) – صحقح لغقره [ش.]26486
***
ٚدٛب طاع ١ايسضٍٛ
 -196طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

ٚإتباع ضٓت٘
خقر مـ
( :طؿؾ قؾقؾ يف سـة ٌ

طؿؾ كثقر يف بدطة ،ومـ استـ بل ففق مـل ،ومـ رغب طـ سـتل فؾقس مـل)
– حسـ لغقره [ق.]22568
 -197طـ يحقك بـ أبل كثقر قال :هنك رسقل اهلل

أصحابف أن

يؼاتؾقا مـ كاحقة مـ جبؾ ،فاكصرف الرجال طـفؿ ،وبؼل رجؾ فؼاتؾفؿ،
فرمقه فؼتؾقه ،فجلء بف إلك الـبل

فؼال( :أبعد ما كفقـا طـ الؼتال) فؼالقا:

كعؿ ،فرتكف ولؿ يصؾ طؾقف – .مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]9291
***
ايٓطذ يف ايكسإٓ ٚايطٓ١
 -198طـ ابـ سقريـ قالُ :سئؾ حذيػة طـ شلء فؼال :إكؿا يػتل أحد
ثالثة :مـ طرف الـاسخ والؿـسقخ ،قالقا :ومـ يعرف ذلؽ؟ قال :طؿر ،أو
ٌ
رجؾ ولل سؾطاكًا فال يجد ُبدً ا ،أو متؽؾػ – .صحقح مقققف
[ق/22425غ.]142
 -199طـ جابر بـ طبد اهلل قال :قال رسقل اهلل

( :كالمل ٓ يـسخ

بعضا) – مقضقع
كالم اهلل ،وكالم اهلل يـسخ كالمل ،وكالم اهلل يـسخ بعضف ً
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(الذهبل) [ط.]4277
 -222طـ طبد اهلل بـ طؿر قال :قال رسقل اهلل

( :إن أحاديثـا يـسخ

بعضا كـسخ الؼرآن) – ضعقػ وقال إلباين مقضقع [ط.]4278
بعضفا ً
***
أخر األدس عً ٢ايتعًِٝ
رجال مؽػق ًفا ،فؽان إذا أتاه غدّ اه،
 -221طـ أبل بـ كعب أكف كان ُيع ّؾؿ ً
فؼال( :إن شقئًا

قال :فقجدت يف كػسل مـ ذلؽ فسللت رسقل اهلل
ي ِ
تحػؽ بف فال خقر فقف ،وإن كان مـ صعامف وصعام أهؾف فال بلس بف) – ضعقػ
ُ
[ش.]22845
***

.
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ايهتاب ايجاْٞ
عً ّٛايكسإٓ
ايؿصٌ األٍٚ
ؾطا ٌ٥ايكسإٓ
ؾطٌ ايكسإٓ ٚتالٚت٘
 -222طـ أم الدرداء قالت ،دخؾت طؾك طائشة فؼؾت :ما فضؾ مـ قرأ
الؼرآن طؾك مـ لؿ يؼرأه مؿـ دخؾ الجـة؟ فؼالت طائشة (إن طدد درج الجـة
طؾك طدد آي الؼرآن ،فؾقس أحدٌ مؿـ دخؾ الجـة أفضؾ مؿـ قرأ الؼرآن) –
فقف راويان لؿ يقثؼفؿا سقى ابـ حبان [ش.]29952
 -223طـ الحسـ البصري قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :فاقة لعبد يؼرأ

الؼرآن ،وٓ غـك لف بعده) – حسـ مرسؾ [ش.]29954
 -224طـ طبد الرحؿـ بـ سابط قال :قال رسقل اهلل

( :البقت الذي

ويقسع طؾك أهؾف ،ويحضره الؿالئؽة ويفجره
ُيؼرأ فقف الؼرآن يؽثر خقره ُ
الشقاصقـ ،وإن البقت الذي ٓ ُيؼرأ فقف يضقؼ طؾك أهؾف ويؼؾ خقره ،ويفجره
ثقر( )1فقف
وي ّ
الؿالئؽة ويحضره الشقاصقـ ،وإن البقت الذي ُيؼرأ فقف الؼرآن ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ُ )1ي ّثقر :يـتشر ويرتػع.
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يضلء ٕهؾ السؿاء كؿا يضلء الـجؿ إرض) – ضعقػ وروى الدارمل
كحقه بسـد صحقح [ق.]5999
( :مـ قرأ الؼرآن

 -225طـ الحسـ البصري قال :قال رسقل اهلل

غـك ٓ فؼر بعده ،وإماكة غـك) – ضعقػ [س فضائؾ الؼرآن .]5
ففق ً
قال( :مـ قرأ

 -226طـ فضالة بـ طبقد وتؿقؿ الداري طـ الـبل

طشر آيات يف لقؾة كتب مـ الؿصؾقـ ،ولؿ يؽتب مـ الغافؾقـ ،ومـ قرأ
خؿسقـ آية كتب مـ الحافظقـ حتك يصبح ،ومـ قرأ ثالث مائة آية يؼقل
خقر
الجبار :قد َ
كصب طبدي يفّ ،ومـ قرأ ألػ آية كتب لف قـطار ،والؼـطار ٌ
مـ الدكقا وما فقفا ،وأكثر ما شاء مـ إجر ،فنذا كان يقم الؼقامة يؼقل ربؽ
لؾعبد :اقرأ وارق بؽؾ آية درجة ،حتك يـتفل إلك آخر ٍ
آية معف ،يؼقل ربؽ
لؾعبد :اقبض ،يؼقل العبد بقده :يا رب أكت أطؾؿ ،قال يؼقل :بفذه الخؾد،
وبفذه الـعقؿ) – ضعقػ [س فضائؾ الؼرآن .]23
 -227طـ أبل بؽر بـ أبل مريؿ قال :حدثـا بعض أشقاخـا أن الـبل
قال( :مـ قرأ الؼرآن وأطرب بؼراءتف فؿات طؾك ذلؽ كان كالشفقد الؿتخبط
يف دمف يف سبقؾ اهلل  – )ضعقػ [س فضائؾ الؼرآن .]25
 -228طـ محؿد بـ كعب أن رسقل اهلل
فؽلهنؿ قالقا فقف ،وقد كان قرأ الؼرآن ،فؼال رسقل اهلل

رجال شا ًبا،
ً
استعؿؾ
( :إكؿا مثؾ الؼرآن

مثؾ جراب مؾلء مسؽًا ،إن فتحتف فتحتف صق ًبا ،وإن أوطقتف أوطقتف صق ًبا) –
مرسؾ رجالف ثؼات [س فضائؾ الؼرآن .]77
 -229طـ طبد الرحؿـ بـ طقف طـ الـبل

قال( :ثالث ٌة تحت
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ضفر وبطـ ،وإماكة ،والرحؿ
العرش يقم الؼقامة ،الؼرآن يحاج العباد لف ٌ
تـادي :أٓ مـ وصؾـل وصؾف اهلل ،ومـ قطعـل قطعف اهلل)  -ضعقػ
[غ/3433تغ (.])311/4
***
تعًِ ايكسإٓ ٚتعاٖدٙ
مر رسقل اهلل
 -212طـ سعقد بـ الؿسقب قالّ :

طؾك بالل وهق

يؼرأ مـ هذه السقرة ومـ هذه السقرة ،فؼال( :مررت بؽ يا بالل وأكت تؼرأ
مـ هذه السقرة ومـ هذه السقرة) فؼال :بلبل أكت يا رسقل اهلل ،إين أردت أن
أخؾط الطقب بالطقب ،قال( :اقرأ السقرة طؾك كحقها) – حسـ
[ش/8818ق.]4229
 -211طـ أبل العالقة قال :تعؾؿقا الؼرآن خؿس آيات خؿس آيات ،فنن
رسقل اهلل

خؿسا – .صحقح مرسؾ [ش.]29932
خؿسا
كان يلخذه
ً
ً

 -212طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال :جاء معاذ إلك الـبل
رسقل اهلل أقرئـل ،فؼال رسقل اهلل
اختؾػت أكا وهق إلك رسقل اهلل
طؾك طفد رسقل اهلل

( :أقرئف) فلقرأتف ما كان معل ،ثؿ
معؾؿا مـ الؿعؾؿقـ
 ،فؼرأه معاذ ،وكان
ً

 – .ضعقػ [ش.]32262

 -213طـ سؾقؿان التؿقؿل :أن الـبل
ثال ًثا – .إسـاده معضؾ [ق.]6237
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الحؿد :سقرة الػاتحة.

فؼال :يا

كان يتـػس يف الحؿد()1
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قرأ ذات لقؾة (حؿ طسؼ)

مرارا (حؿ طسؼ) وهق يف بقت مقؿقكة ،فؼال( :يا مقؿقكة أمعؽ حؿ
فرددها ً
طسؼ؟) قالت :كعؿ ،قال :فلقريـقفا فؾؼد كسقت ما بقـ أولفا وآخرها) –
إسـاده معضؾ [ق.]5976
***
ايعٌُ بايكسإٓ
 -215طـ الحسـ البصري قال :قال رسقل اهلل

( :مـ أخذ ثؾث

الؼرآن وطؿؾ بف فؼد أخذ أمر ثؾث الـبقة ،ومـ أخذ كصػ الؼرآن فؼد أخذ أمر
كصػ الـبقة ،ومـ أخذ الؼرآن كؾف فعؿؾ بف فؼد أخذ الـبقة كؾفا) – ضعقػ
[س فضائؾ الؼرآن .]68
 -216طـ القلقد بـ طبد اهلل قال :قال رسقل اهلل

( :طرضت طؾل

الذكقب فؾؿ أرى فقفا شقئًا أطظؿ مـ حامؾ الؼرآن وتاركف) – ضعقػ جدًّ ا
[ش.]29998
 -217طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده قال :قال رسقل اهلل

:

رجال ،فقمتك بالرجؾ قد حؿؾف فخالػ أمره ،فقتؿثؾ
(يؿثؾ الؼرآن يقم الؼقامة ً
ٍ
حامؾ تعدى حدودي وض ّقع
حؿؾتف إياي فشر
خصؿا لف فقؼقل :يا رب ّ
ً
فرائضل وركب معصقتل وترك صاطتل ،فؿا يزال يؼذف طؾقف بالحجج حتك
ُيؼال :فشلكؽ بف ،فقلخذه بقده فؿا يرسؾف حتك يؽ ّبف طؾك مـخره يف الـار ،ويمتك
ٍ
خصؿا دوكف ،فقؼقل :يا رب
برجؾ صالح قد كان حؿؾف وحػظ أمره ،فقتؿثؾ
ً
ٍ
حامؾ ،حػظ حدودي وطؿؾ بػرائضل واجتـب معصقتل
حؿؾتف إياي فخقر
ّ
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واتّبع صاطتل ،فؿا يزال يؼذف لف بالحجج حتك ُيؼال :شلكؽ بف ،فقلخذ بقده
الؿؾؽ ،ويسؼقف كلس
فؿا يرسؾف حتك ُيؾبسف حؾة اإلستبرق ،ويعؼد طؾقف تاج ُ
الخؿر) – حسـ [ش.]32244
 -218طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ الـبل

قال( :سقؼرأ الؼرآن ثالثة:

ٌ
رجؾ يؼرأه ابتغاء مرضات اهلل ورجاء ثقابف مـ اهلل ،فذلؽ ثقابف طؾك اهلل،
ٌ
ٌ
ورجؾ يؼرأه
ورجؾ يؼرأه ريا ًء وسؿعة لقلكؾ بف يف الدكقا ،فذلؽ طؾقف وٓ لف،
فال تجاوز قرآتف ترققتف( – ))1ضعقػ [ق.]6222
واوا وٓ أل ًػا،
 -219طـ حذيػة قال( :إن مـ أقرأ الـاس مـاف ًؼا ٓ ،يترك ً
يؾػتف بؾساكف كؿا تؾتػت البؼرة الخال بؾساكفا ٓ ،يتجاوز ترققتف) –
[ش.]8736
***
تأ ٌٜٚايكسإٓ
 -222طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

( :أطربقا( )2الؼرآن

والتؿسقا غرائبف) ضعقػ جدًّ ا [ش.]29912
 -221طـ ابـ طباس قال :قال لل رسقل اهلل

( :الؼرآن ذلقل ذو

وجقه ،فاحؿؾقه طؾك أحسـ وجقهف) – ضعقػ [ط.]4276
 -222طـ الحسـ :أن الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال( :ما كزل مـ الؼرآن آية إٓ لفا ضفر

) )1ترققتف :هل العظؿ بقـ الـحر والعاتؼ.
) )2أطربقا الؼرآن :الؿراد معرفة معاين ألػاضف.
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ٍ
حرف حدّ  ،ولؽؾ حدّ مطؾع) – حسـ لغقره [غ.]121
وبطـ ،ولؽؾ

.

***
أَ ٍٚا ْصٍ َٔ ايكسإٓ
 -223طـ طبقد بـ طؿقر قال :أول سـقرة أكزلـت طؾـك الـبـل

[ :ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ] {العلرررررررر  }7ثــــــــؿ[ :ﮉ] {القلررررررررم  – }7صــــــــحقح
[ش.]35813
 -224طـــــ ابـــــ مســــعقد قــــال :أول ســــقرة قرأهــــا رســــقل اهلل

:

(والـجؿ)( – )1ضعقػ [ش.]36216
***
َا زُؾع َٔ ايكسإٓ
رجال جاء إلك الـبل
 -225طـ الزهري أن ً

حقـ أصبح فؼال :إهنا

أيضا
كاكت معل سقرة فذهبت ٕقرأها فؿا أقدر طؾقفا ،فؼال لف آخر :وأكا ً
كاكت معل فؿا قدرت طؾقفا ،قال :ما أدري أرجالن أم ثالثة ،فدخؾقا طؾك
فؼال( :إكفا ُرفعت يف ٍ
قرآن ُرفع) – صحقح مرسؾ [ق.]5982
الـبل
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1لعؾ الؿراد أول سقرة جفر هبا لؾؿشركقـ ،حقث سجد وراءه الؿسؾؿقن
والؿشركقن بالسجدة يف آخرها كؿا ثبت يف الصحقحقـ.

.
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ايبطًُ١
 -226طـ الشـعبل قـال :أول مـا كتـب الـبـل

 :باسـؿؽ الؾفـؿ ،فؾؿـا

كزلــت [ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ] {هررود  }67كتــب :بســؿ اهلل ،فؾؿــا كزلــت
[ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ] {النمرررر  }11كتــــب :بســــؿ اهلل
الرحؿـ الرحقؿ – .صحقح مرسؾ [ش.]35892
 -227طـ ابـ طؿر أن رسقل اهلل

قال( :كان جبرائقؾ

إذا جاءين

بالقحل أول ما يؾؼل طؾل[ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ] {النمل – }03:ضعقػ
جدًّ ا [ط.]1167
***
ضذٛد ايتال٠ٚ
رجال أتك الـبل
 -228طـ بؽر بـ طبد اهلل الؿزين :أن
ً

فؼال :يا

مر بؿقضع
رسقل اهلل رأيت كلن ً
رجال يؽتب الؼرآن وشجرة حذاءه ،فؾؿا ّ
شؽرا،
السجدة التل يف[ :ﭑ] سجدت وقالت :الؾفؿ أحدث لل بفا
ً
وزرا ،فؼال الـبل
أجرا ،واحطط بفا ً
وأطظؿ لل بفا ً
الشجرة) – صحقح مرسؾ [ق.]5869

( :فـحـ أحؼ مـ

 -229طـ الحؽؿ طـ رجؾ مـ بـل سؾقؿ أكف سؿع رسقل اهلل
يسجد يف[ :ﭑ] {فصلت  }7بأية إولك( .)1ضعقػ [ش.]4281
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1إولك :هل أية ( )37مـ سقرة فصؾت.
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ؾطا ٌ٥بعض ايطٛز ٚاآلٜات
 -232طـ يحقك بـ أبل كثقر قال :أمر الـبل

أصحابف أن يؼرؤوا

[ﭑ] السجدة ،و [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ] {ادلك  }7فنهنؿا تعدل كؾ آية
مـفؿا سبعقـ آية مـ غقرهؿا ،ومـ قرأهؿا بعد العشاء أخرة كاكت لف مثؾفا
يف لقؾة الؼدر) – ضعقػ [ق.]6235
 -231طـ ابـ طباس :أن رسقل اهلل

قال( :أططقت السقرة التل

ُذكِرت فقفا البؼرة مـ الذكر إول ،وأططقت صف والطقاسقـ مـ ألقاح
مقسك ،وأططقت فقاتح الؼرآن وخقاتقؿ السقرة التل ُذكِرت فقفا البؼرة مـ
ٍ
كـز تحت العرش ،وأططقت الؿػصؾ كافؾة)  -ضعقػ جدًّ ا [تغ(.])259/5
 -232طـــ طؾــل بـــ أبــل صالــب قــال :قــال رســقل اهلل

( :إن فاتحةةة

الؽتةةةةاب ،وآيةةةةة الؽرسةةةةل ،وأيتةةةةقـ مةةةةـ آل طؿةةةةران[ :ﭤ ﭥ ] {آل

عمررر:ا  }81:إلةةةك ققلةةةف[ :ﭸﭹﭺ ﭻﭼ ] {آل عمررر:ا  ،}81:و:
[ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ] {آل عمرر:ا  }62:إلةةك ققلةةف[ :ﯙﯚ ﯛ ] {آل

عم:ا  }62:مش ِّػعات معؾؼات بالعرش ،ما بقـفـ وبقـ اهلل  حجاب ،قؾـ :يا
رب تفبطـا إلك أرضؽ وإلك مـ يعصقؽ؟ قال اهلل  :بل حؾػت ٓ ،يؼةرأكـ
أحدٌ مـ طبادي دبر كؾ صالة إٓ جعؾت الجـة مثقاه طؾك ما كان فقف ،وأسؽـتف
يف حضقرة الؼدس ،وكظرت إلقف بعقـل الؿؽـقكة ،وقضقت لةف كةؾ يةقم سةبعقـ
حاجةةة أدكاهةةا الؿغػةةرة ،وأطذتةةف مةةـ كةةؾ طةةدو وحاسةةد ،وكصةةرتف طؾةةقفؿ) –
مقضقع [تغ(.])25/2

.
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 -233طـ طبد اهلل بـ مسعقد قـال( :إن مثةؾ الؼةرآن كؿثةؾ رجةؾ اكطؾةؼ
مـزٓ ،فؿر بلثر غقث ،فبقـؿةا هةق يسةقر فقةف ويتعجةب مـةف إذ هةبط
يرتاد ٕهؾف ً
طؾك روضات(ِ )1
دمثات( ،)2فؼال :طجبت مـ الغقث إول ففذا أطجب مـةف

وأطجب ،فؼقؾ لةف :إن مثةؾ الغقةث إول ُ
مثةؾ ِط َظةؿ الؼةرآن ،وإن مثةؾ هةمٓء
ِ
ُ
مثةةةةؾ الةةةةة[ :ﭤ] يف الؼــــرآن) – إســـــاده جقــــد
الةةةةدمثات
الروضةةةةات
[تغ(.])134/7
 -234طـ ابـ طباس قال( :لؽؾ شلء لباب ولباب الؼرآن الحقامقؿ) -
متققػ فقف [تغ(.])134/7
 -235طـ طبد اهلل بـ مسعقد طـ الـبل

قال( :مـ قرأ سقرة القاقعة

كؾ لقؾة لؿ تصبف فاق ًة أبدً ا)  -ضعقػ [تغ(.])28/8
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1روضات :جؿع روضة وهل إرض الؿؽسقة بالـبات.
) )2دمِثات :إرض الؾقـة السفؾة حسـة الؿـظر.
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ايؿصٌ ايجاْٞ
ايتؿطري
ضٛز ٠ايبكس٠
* [ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ] [.]72-67
 -236طـ طؽرمة قال :قال رسقل اهلل

( :لق أن بـل إسرائقؾ أخذوا

أدكك بؼرة فذبحقها أجزأت طـفؿ ،ولؽـفؿ شددوا ،ولقٓ أكفؿ قالقا[ :ﭞ
ﭟﭠﭡ] {البق:ة }23:ما وجدوها) – حسـ لغقره [س تػسقر .]193
* [ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ] {البق ة .}91
 -237طـ طامر الشعبل قال :اكطؾؼ طؿر إلك يفقد فؼال :أكشدكؿ اهلل
الذي أكزل التقراة طؾك مقسك هؾ تجدون محؿدً ا

يف كتبؽؿ؟ قالقا :كعؿ،

ً
رسقٓ إٓ كان لف مـ
قال :فؿا يؿـعؽؿ أن تتبعقه؟ فؼالقا :إن اهلل لؿ يبعث
الؿالئؽة كِػؾ ،وإن جربائقؾ كِػؾ محؿد ،وهق الذي يلتقف ،وهق طدوكا مـ بقـ
ِ
ؾؿـا ،فؾق كان مقؽائقؾ هق الذي يلتقف أسؾؿـا ،قال :فنين
الؿالئؽة ،ومقؽائقؾ س ُ
أكشدكؿ باهلل الذي أكزل التقراة طؾك مقسك ما مـزلتفؿا مـ رب العالؿقـ؟
قالقا :جربائقؾ طـ يؿقـف ،ومقؽائقؾ طـ يساره ،قال طؿر :فنين أشفد ما
يتـزٓن إ ٓ بنذن اهلل ،وما كان مقؽائقؾ لقسالؿ طدو جربائقؾ ،وما كان جربائقؾ
لقسالؿ طدو مقؽائقؾ ،فبقـؿا هق طـدهؿ إذ جاء الـبل

 ،فؼالقا :هذا

.
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صاحبؽ يا ابـ الخطاب ،فؼام إلقف فلتاه وقد ُأ ِكزل طؾقف[ :ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ]{البق ة  }91إلكققلف[:ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ] {البق ة [ – }91ش.]36542
* [ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ] {البق ة .}751
 -238طـ الشعبل قال :كان طؾك الصػا وثـ يؼال لف :إساف ،وطؾك
الؿروة وثـ يؼال لف :كائؾة ،فؾؿا قدم رسقل اهلل

قالقا :يا رسقل اهلل إن

أهؾ الجاهؾقة إكؿا كاكقا يطقفقن بقـ الصػا والؿروة لؾقثـقـ الذيـ طؾقفؿا،
وإهنؿا لقسا مـ شعائر اهلل ،فـزلت[ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ]...
{البق ة  }751أية – مرسؾ رجالف ثؼات [س تػسقر .]234
* [ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ] {البق ة .}265
 -239طـــ ابـــ مســعقد قــال :لؿــا كزلــت[ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ] {البق ة  }265قال أبق الدحداح :يا رسقل اهلل إن اهلل يريد مـا الؼـرض،
قال( :كعؿ يا أبا الدحداح) قال :أرين يدك ،فـاولف يـده ،قـال :فـنين قـد أقرضـت
ربل حـائطل – ويف حائطـف سـتؿائة كخؾـة – ثـؿ جـاء إلـك الحـائط فؼـال :يـا أم
الدحداح – وهل يف الحائط – فؼالت :لبقؽ ،فؼال :أخرجل فؼد أقرضتف ربـل
 – .حسـ لغقره [س تػسقر .]417
* [ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ] {البق ة .}257
 -242طـ ابـ طؿر قال :قال رسقل اهلل

( :إن اهلل  لقدفع بالؿسةؾؿ

الصالح طـ مائة أهؾ بقت مـ جقراكف البالء) ثـؿ قـرأ ابــ طؿـر[ :ﮰ ﮱ
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﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ] {البق ة  – }257ضعقػ [تغ(.])328/1
* [ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ] {البق ة .}215
يف قصة اإلسراء قال:

 -241طـ أبل سعقد الخدري طـ الـبل
ٍ
ٍ
رجؾ مـفؿ بطـف مثؾ البقت
رجال كثقر ،كؾ
إلك
(فاكطؾؼ بل جبريؾ
الضخؿُ ،مـ َّضديـ طؾك سابؾة آل فرطقن ،وآل فرطقن ُيعرضقن طؾك الـار
غدوا وطش ًقا ،قال :ف ُقؼبؾقن مثؾ اإلبؾ الؿـفقمة ُيخ ِّبطقن الحجارة والشجرٓ ،
ً

يسؿعقن وٓ يعؼؾقن ،فنذا أحس بفؿ أصحاب تؾؽ البطقن قامقا فتؿقؾ بفؿ

بطقكفؿ ،ف ُقصرطقن ثؿ يؼقم أحدهؿ فقؿقؾ بف بطـف ف ُقصرع ،فال يستطقعقن أن
يبرحقا حتك يغشاهؿ آل فرطقن فقر ُّدوهؿ مؼبؾقـ ومدبريـ ،فذلؽ طذابفؿ يف
البرزخ بقـ الدكقا وأخرة ،قال :وآل فرطقن يؼقلقن :الؾفؿ ٓ تُؼؿ الساطة
أبدً ا ،قال :ويقم الؼقامة يُؼال[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] {غاف}62::

قؾت :يا جبريؾ مـ همٓء؟ قال :همٓء الذيـ يلكؾقن الربا ٓ يؼقمقن إٓ كؿا

الؿس) – ضعقػ جدًّ ا [تغ(.])341/1
يؼقم الذي يتخبطف الشقطان مـ ّ
* [ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ] {البق ة .}215
 -242طـ حؽقؿ بـ جابر قال :لؿا أكزلت هذه أيـة[ :ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ] {البق ر ة  }215ق ـال جربيــؾ لؾـبــل
الثـاء طؾقؽ وطؾـك أمتـؽ ،سـؾ تعطـف ،قـال :فؼـرأ الـبـل

 :إن اهلل قــد أحســـ
هـذه أيـة حتـك

ختؿفا[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ{ ]...البق ة  – }214صحقح مرسـؾ
[ش.]31775
***
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ضٛز ٠آٍ عُسإ
* [ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ] {آل عم ان .}27
 -243طـ أبل طبقدة بـ الجراح قال :قؾت :يا رسقل اهلل أي الــاس أشـد
ٌ
رجةال أمةر بةالؿعروف وكفةك طةـ
(رجةؾ قتةؾ كب ًقةا أو
طذا ًبا يقم الؼقامة؟ قـال:
ً
الؿـؽةةر) ثــؿ قــرأ رســقل اهلل

[ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ] {آل عمر ان  }27إلــك أن اكتفــك إلــك
ققلـــف[ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ] {آل عمررر ان  }22ثـــؿ قـــال رســـقل اهلل
ٍ
سةاطة
( :يا أبا طبقدة قتؾت بـق إسرائقؾ ثالث ًة وأربعقـ كب ًقا يف أول الـفةار يف
رجال مـ طبةاد بـةل إسةرائقؾ ،فةلمروا مةـ قتؾةقهؿ
واحدة ،فؼام مائة واثـا طشر ً
بالؿعروف وكفقهؿ طـ الؿـؽر ،فؼتؾقهؿ جؿق ًعا يف آخر الـفار يف ذلةؽ القةقم،
ففؿ الذيـ ذكرهؿ اهلل يف كتابف وأكزل أية فقفؿ) – ضـعقػ مـؽـر سـقى ققلـف
(أشةةةد الـةةةاس طةةةذا ًبا يةةةقم الؼقامةةةة رجة ٌ
ةةؾ قتةةةؾ كب ًّقةةةا) ففـــل حســــف لغقرهـــا
[تغ(.])21/2
* [ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ] {آل عم ان .}47
الؿالطـة طؾك أهؾ

 -244طـ الشعبل قال :لؿا طرض رسقل اهلل
كجران ،قبِؾ ذلؽ مـف السقد والعاقب ،فرجعا إلك رج ٍؾ مـفؿا كان كجق ًبا،
فؼال لفؿا :ما صـعتؿا شق ًئا ،واهلل لئـ كان كب ًقا ٓ يعصقف اهلل فقؽؿ ،وإن كان
مؾِ ًؽا لقستبدكؽؿ ،فؼآ لف :ما ترى؟ قال :أرى أن تغدوا فنكف يغدوا لؿقعادكؿا،

فنذا غدا طؾقؽؿا فنكف سقعرض طؾقؽؿا الؿالطـة ،فنذا طرض ذلؽ طؾقؽؿا
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ٌ
آخذ بقد حسـ ،وحسقـ

فؼقٓ لف كعقذ باهلل ،وغديا ،وغدا رسقل اهلل

يتبعف ،وفاصؿة تؿشل مـ خؾػف ،فؼال لفؿا (هؾ لؽؿا يف إمر الذي اكطؾؼتؿا
طؾقف مـ الؿالطـة) فؼآ :كعقذ باهلل ،فردد ذلؽ طؾقفؿا ،فؼآ :كعقذ باهلل،
مرتقـ أو ثال ًثا ،فؼال لفؿا (هؾ لؽؿا يف اإلسالم أن تسؾؿا ،ويؽقن لؽؿا ما
لؾؿسؾؿقـ وطؾقؽؿا ما طؾك الؿسؾؿقـ) فؾؿ يؼبال ذلؽ وكرهاه ،فؼال لفؿا
(هؾ لؽؿا يف الجزية تمدياكفا وأكتؿ صاغرون كؿا قال اهلل  )فؼبال ذلؽ
وقآ ٓ :صاقة لـا بحرب العرب – .حسـ لغقره وأصؾف يف الصحقح [س
تػسقر .]522
ورواه ابـ أبل شقبة بؾػظ :لؿا أراد رسقل اهلل
قبؾقا الجزية أن يعطقها ،فؼال رسقل اهلل

أن يالطـ أهؾ كجران

(أتاين البشقر بفؾؽة أهؾ كجران

تؿقا طؾك الؿالطـة حتك الطقر طؾك الشجر أو العصػقر طؾك الشجر) ولؿا
لق ّ
غدا إلقفؿ رسقل اهلل

أخذ بقد حسـ وحسقـ وكاكت فاصؿة تؿشل خؾػف.

– [ش.]37214
* [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ] {آل عم ان .}92
 -245طـ محؿد بـ الؿـؽـدر قـال :لؿـا كزلـت[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ] {آل عم ان  }92جاء زيد بـ حارثة بػرس يؼال لف :سبؾ ،فؼال:
يا رسـقل اهلل هـذا يف سـبقؾ اهلل ،فؼـال رسـقل اهلل
مرسؾ رجالف ثؼات [س تػسقر .]527

( :قةد قبؾفةا اهلل مـةؽ) –

.
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* [ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ] {آل عم ان .}725
 -246طـ طامر قال :لؿا كان يقم بدر تحدث الؿسؾؿقن أن ُكرز بـ
فشؼ ذلؽ طؾك الؿسؾؿقـ ،فـزلت[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
جابر ُي ِؿدّ الؿشركقـّ ،
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ

] {آل عم ان  }725يؼقل :إن أمدكؿ كرز أمددتؽؿ هبمٓء الؿالئؽة ،فؾؿ

يؿددهؿ ُكرز بشلء[ – .ش.]36672
* [ﭭ ﭮ ﭯ ] {آل عم ان .}759
 -247طـ طؿرو بـ ديـار قال :قرأ ابـ طباس (وشاورهؿ يف بعض
إمر) – صحقح [ف.]257
* [ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ] {آل عم ان .}747
 -248طـ الضحاك قال :بعـث رسـقل اهلل

صالئـع ،فغــؿ الـبـل

غـقؿةً ،فؼسؿ بقـ الـاس ولـؿ يؼسـؿ لؾطالئـع شـق ًئا ،فؾؿـا قـدم الطالئـع قـالقا:
قسؿ الػلء ولؿ يؼسؿ لـا ،فـزلـت[ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ] {آل عمر ان –}747
حسـ مرسؾ [ش.]33231
* [ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ]
{آل عم ان .}711
متجرا يف الجاهؾقة ،وكان رسقل اهلل
 -249طـ طؽرمة قال :كاكت بدر
ً
واطد أبا سػقان أن يؾؼاه بف ،فؾؼقفؿ ٌ
طظقؿا مـ
رجؾ ،فؼال :إن هبا جؿ ًعا
ً
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بدرا فؾؿ يؾؼقا هبا أحدً ا ،فرجع
الـاس ،فلتقا ً

الجبان ،ومضك الجريء ،فتسقققا هبا ،فؾؿ يؾؼقا أحدً ا ،فـزلت[ :ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ] {آل عم ان – }716 ،711
مرسؾ رجالف ثؼات [س.]2914
***
ضٛز ٠ايٓطا٤
* [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ] {النساء .}16
 -252طـ الحسـ البصري يف رج ٍؾ لطؿ امرأتف فلتت تطؾـب الؼصـاص،
فجعؾ الـبل

بقـفؿا الؼصاص ،فلكزل اهلل تعالك[ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ] {طرررررره  ،}776وكزلــــــت[ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ] {النسرررررررررررررراء  –}16صــــــــــــــحقح
[ش.]27493
* [ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] {النساء .}11
 -251طـ زيد بـ أسؾؿ طـ ابــ سـعد بــ معـاذ قـال :خطـب رسـقل اهلل
الـاس فؼال( :مـ لل مؿـ يمذيـل ويجؿع يف بقتف مـ يةمذيـل) فؼـال سـعد
بـ معاذ :إن كان مـ إوس قتؾـاه ،وإن كـان مــ إخقاكــا مــ الخـزرج أمرتــا
فلصعـاك ،فؼام سعد بـ طباده فؼال :ما بؽ يا ابــ معـاذ صاطـة رسـقل اهلل

،

ولؼد تؽؾؿت ما هق مـؽ ،فؼام أسقد بـ حضقر فؼال :إكؽ يا ابــ طبـادة مــافؼ
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وتحب الؿـافؼقـ ،فؼام محؿد بـ مسـؾؿة فؼـال :اسـؽتقا أيفـا الــاس فـنن فقــا
رســقل اهلل

وهــق يلمركــا فــػــذ أمــره ،فــلكزل اهلل [ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] {النساء  - }11حسـ لغقره [س تػسقر .]663
* [ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ] {النساء .}91
 -252طـ سراقة بـ مالؽ الؿدلجل :أن ً
قريشا جعؾت يف رسقل اهلل
وأبل بؽر أربعقـ أوققة ،قال :فبقـؿا أكا جالس إذ جاءين رجؾ فؼال :إن
قريب مـؽ بؿؽان كذا وكذا،
الرجؾقـ الذيـ جعؾت قريش فقفؿا ما جعؾت
ٌ
فلتقت فرسل وهق يف الؿرطك ،فـػرت بف ،ثؿ أخذت رمحل ،قال :فركبتف،
قال :فجعؾت أجر الرمح مخافة أن يشركـل فقفؿا أهؾ الؿاء ،قال :فؾؿا
رأيتفؿا قال أبق بؽر :هذا با ٍغ يبغقـا ،فالتػت إلل الـبل

فؼال( :الؾفؿ

اكػـاه بؿا شئت) قال :فقجؾ فرسل وإين لػل جؾد مـ إرض فققعت طؾك
حجر فاكؼؾب ،فؼؾت :ادع الذي فعؾ بػرسل ما أرى أن يخؾصف ،وطاهده أن
ٓ يعصقف ،قال :فدطا لف فخؾص الػرس ،فؼال رسقل اهلل

( :أواهبف أكت

(فعؿ طـا الـاس) وأخذ رسقل اهلل
لل؟) فؼؾت :كعؿ ،فؼال( :ففاهـا؟) قال:
ِّ
صريؼ الساحؾ مؿا يؾل البحر ،قال :فؽـت أول الـفار لفؿ صال ًبا ،وآخر
الـفار لفؿ مسؾحة ،وقال لل (إذا استؼرركا بالؿديـة فنن رأيت أن تلتقـا فلتـا)
قال :فؾؿا قدم الؿديـة وضفر طؾك أهؾ بدر وأحد ،وأسؾؿ الـاس ومـ
حقلفؿ ،قال سراقة :بؾغـل أكف يريد أن يبعث خالد بـ القلقد إلك بـل مدلج،
قال :فلتقتف فؼؾت لف :أكشدك الـعؿة ،فؼال الؼقم :مف ،فؼال رسقل اهلل
(دطقه) فؼال رسقل اهلل

:

( :ما تريد؟) فؼؾت :بؾغـل أكؽ تريد أن تبعث
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خالد بـ القلقد إلك ققمل ،فلكا أحب أن تقادطفؿ ،فنن أسؾؿ ققمفؿ أسؾؿقا
معفؿ ،وإن لؿ يسؾؿقا لؿ تخش صدور ققمفؿ طؾقفؿ ،فلخذ رسقل اهلل
بقد خالد بـ القلقد فؼال لف (اذهب معف فاصـع ما أراد) فذهب إلك بـل مدلج،
فلخذوا طؾقفؿ أن ٓ يعقـقا طؾك رسقل اهلل

 ،فنن أسؾؿت قريش أسؾؿقا

معفؿ ،فلكزل اهلل[ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ] {النساء  }19حتك بؾغ[ :ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ] {النساء  ،}91قال الحسـ:
فالذيـ حصرت صدورهؿ بـق مدلج ،فؿـ وصؾ إلك بـل مدلج مـ غقرهؿ
كان يف مثؾ طفدهؿ[ -.ش.]36612
* [ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ] {النساء .}729
 -253طـ ابــ أبـل مؾقؽـة قـال :كزلـت هـذه أيـة[ :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ] {النسرراء  }729يف طائشــة – .صــحقح مرســؾ
[ش.]16684
***
ضٛز ٠املا٥د٠
[ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ] {ادائدة .}1
 -254طـــ أبــل وكقــع قــال :لؿــا كزلــت هــذه أيــة[ :ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ] {ادائدة  }1قال :يقم الحج إكرب ،قال :فبؽك طؿر فؼال لف رسـقل اهلل
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( :ما يبؽقؽ) قال :يا رسقل اهلل أبؽاين أكـا كــا يف زيـادة مــ ديـــا ،فلمـا إذا
كؿــؾ ،فنكــف لــؿ يؽؿــؾ قــط شــلء إٓ كؼــص ،قــال( :صةةدقت) – رجالــف ثؼــات
[ش.]34428
* [ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ] {ادائدة .}55
 -255طـ ططقة العقيف قال :جاء ٌ
رجؾ يؼال لف طبادة بـ الصامت فؼال:
كثقر طددهؿ ،حاصر بصرهؿ ،وأكا أبرأ
يا رسقل اهلل إن لل مقالل مـ القفقدٌ ،
إلك اهلل ورسقلف مـ وٓية يفقد ،فلكزل اهلل يف طبادة[ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ] {ادائدة  }55إلك ققلف[ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ] {ادائدة – }51
حسـ لغقره [ش.]32321
***
ضٛز ٠األْعاّ
* [ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ] {األنعام .}15
 -256طـ سؾؿان قال( :لؿا أري إبراهقؿ مؾؽقت السؿاوات وإرض،
رأى طبدً ا طؾك فاحشة فدطا طؾقف ففؾؽ ،ثؿ رأى آخر فدطا طؾقف ففؾؽ ،ثؿ
رأى آخر فدطا طؾقف ففؾؽ ،فؼال اهلل :أكزلقا طبدي ٓ ،تفؾؽقا طبادي) –
رجالف رجال الصحقح[ ،ش.]34222
***
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ضٛز ٠األعساف
* [ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ] {األع اف .}1
 -257طـ ابـ مسعقد قال( :يحاسب الـاس يقم الؼقامة ،فؿـ كاكت
حسـاتف أكثر مـ سقئاتف بقاحدة دخؾ الجـة ،ومـ كاكت سقئاتف أكثر مـ
حسـاتف بقاحدة دخؾ الـار ،ثؿ قرأ ققل اهلل تعالك[ :ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ]
{األع:اف }1 ،1:ثؿ قال :إن الؿقزان يخػ بؿثؼال حبة أو يرجح ،قال :ومـ
استقت حسـاتف وسقئاتف كان مـ أصحاب إطراف ،فققػقا طؾك الصراط ،ثؿ
طرفقا أهؾ الجـة وأهؾ الـار ،فنذا كظروا إلك أهؾ الجـة كادوا :سال ٌم طؾقؽؿ،
وإذا صرفقا أبصارهؿ إلك أصحاب الـار قالقا :ربـا ٓ تجعؾـا مع الؼقم
كقرا يؿشقن بف بقـ أيديفؿ
الظالؿقـ ،فلما أصحاب الحسـات فنكفؿ ُيع َطقن ً
ٍ
ٍ
كقرا ،فنذا أتقا طؾك الصراط سؾب اهلل كقر
ويعطك كؾ طبد يقمئذ ً
وبليؿاكفؿُ ،
كؾ مـافؼ ومـافؼة ،فؾؿا رأى أهؾ الجـة ما لؼل الؿـافؼقن قالقا :ربـا أتؿؿ لـا
كقركا)  -ضعقػ جدًّ ا [تغ(.])232/3
***
ضٛز ٠ايتٛب١
* [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ] {التوبة .}16
 -258طـ طروة قال :كاكت أم طؿقر بـ سعقد طــد الجـالس بــ سـقيد،
فؼال الجـالس يف غـزوة تبـقك :إن كـان مـا يؼـقل محؿـد ح ًؼـا فؾــحـ شـر مــ
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أن

الحؿقر ،فسؿعفا طؿقر فؼال :واهلل إين ٕخشك إن لؿ أرفعفا إلـك الـبـل
يـزل الؼرآن فقف ،وأن ُأخؾط بخطقئتف ،ولـعؿ إب هـق لـل ،فـلخرب الـبـل

:

فدطا الجالس ،فعرفف وهؿ يرتحؾـقن فتحالػـا ،فجـاء الـقحل إلـك الـبـل

،

فسؽتقا فؾؿ يتحرك أحد وكذلؽ كاكقا يػعؾقن ٓ ،يتحركـقن إذا كـزل الـقحل،
ُفرفع طـ الـبـل

فؼـال[ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ]

– حتك [ -ﭹ ﭺ ] {التوبة  ،}16فؼـال الجـالس :اسـتتب لـل ربـل ،فـنين
أتــقب إلــك اهلل ،وأشــفدُ لؼــد صــدق[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ]
{التوبة  ،}16قال طروة :كان مقلك لؾجالس ُقتِؾ يف بـل طؿرو بـ طقف ،فـلبك
بـــق طؿــرو أن يعؼؾــقه ،فؾؿــا قــدم الـبــل

جعــؾ طؼؾــف طؾــك بـــل طؿــرو بـــ

طقف ،قال طروة :فؿا زال طؿقر مـفا بعؾقاء حتك مات ،يعـل كثر مالـف وارتػـع
طؾك الـاس أي :بالؿال ففق التعؾل ،قال ابـ جريج :وأخربت طـ ابــ سـقريـ
قــال :فؿــا ســؿع طؿقــر مـــ الجــالس شــقئا يؽرهــف بعــدها .إســـاده مؼطــقع
[ق.]18323
 -259طـ ابـ سقريـ قـال :لؿـا كـزل الؼـرآن أخـذ الـبـل

بـنذن طؿقـر

فؼـــال( :و ّفةةةت أذكةةةؽ يةةةا طؿقةةةر ،وصةةةدّ قؽ ربةةةؽ) – مرســـؾ رواتـــف ثؼـــات
[ق.]18324
* [ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ] {التوبة .}15
 -262طـ أبل أمامة الباهؾل قال :جاء ثعؾبـة بــ حاصـب إكصـاري إلـك
رسقل اهلل

فؼـال :يـا رسـقل اهلل ادع اهلل أن يرزقــل ً
مـآ ،فؼـال رسـقل اهلل

( :ويحؽ يا ثعؾبةٌ ،
خقر مـ كثقر ٓ تطقؼف) ،ثؿ أتاه بعد
قؾقؾ تمدي شؽرهٌ ،
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ذلؽ فؼال :يـا رسـقل اهلل ادع اهلل أن يرزقــل ً
مـآ ،فؼـال رسـقل اهلل

.

( :أمةا

لؽ يف رسقل اهلل أسقة حسةـة؟ والةذي كػسةل بقةده لةق أردت أن تسةقر الجبةال
معل ذه ًبا وفضةة لسةارت) ،ثـؿ أتـاه بعـد ذلـؽ فؼـال :يـا رسـقل اهلل ادع اهلل أن
مـآ ٕططـقـ كـؾ ذي ٍ
مآ ،فقالذي بعثؽ بالحؼ لـئـ رزقــل اهلل ً
يرزقـل ً
حـؼ
حؼف ،فؼال رسقل اهلل

غـؿا ،فـؿت
( :الؾفؿ ارزق ثعؾبة ً
مآ) ،قال :فاتخذ ً

كؿا يـؿق الدود ،فضاقت طؾقف الؿديـة ،فتـحك طـفا ،فــزل واد ًيـا مــ أوديتفـا،
وهل تـؿـق كالـدود ،فؽـان يصـؾل مـع الـبـل

الظفـر والعصـر ،ويصـؾل يف

غـؿف سائر الصؾقات ،ثؿ كثرت وكؿت حتك تباطـد هبـا طــ الؿديــة ،فصـار ٓ
أيضـا ،حتـك كـان ٓ يشـفد جؿعـة
يشفد إٓ الجؿعة ،ثؿ كثرت فـؿت ،فتباطـد ً
وٓ جؿاطــة ،فؽــان إذا كــان يــقم الجؿعــة خــرج يتؾؼــك الـــاس يســللفؿ طـــ
ذات يقم فؼال( :ما فعؾ ثعؾبة؟) قالقا :يا رسقل اهلل اتخذ
إخبار ،فذكره
ثعؾبة غـؿا ما يسعفا ٍ
واد ،فؼال رسقل اهلل ( :يا ويح ثعؾبة ،يا ويح ثعؾبة ،يةا
ً
رجـال مــ بــل
ً
ويح ثعؾبةة) ،فـلكزل اهلل آيـة الصـدقات ،فبعـث رسـقل اهلل
ورجال مـ جفقــة ،وكتـب لفؿـا أســان الصـدقة كقـػ يلخـذان؟ وقـال
ً
سؾقؿ،
لفؿا ( ُم ّرا بثعؾبة بـ حاصب ،وبػالن ،رجؾ مـ بـةل سةؾقؿ ،فخةذا صةدقاتفؿا)
فخرجا حتك أتقا ثعؾبة فسلٓه الصدقة ،وأقرآه كتاب رسقل اهلل

 ،فؼال :مـا

هذه إٓ جزيـة ،مـا هـذه إٓ أخـت الجزيـة ،اكطؾؼـا حتـك تػرغـا ثـؿ طـقدا إلـل،
فاكطؾؼا ،وسـؿع هبؿـا السـؾؿل ،فـظـر خقـار أســان إبؾـف ،فعزلفـا لؾصـدقة ،ثـؿ
استؼبؾفؿا هبا ،فؾؿا رأوها قالقا :ما هذه طؾقؽ؟ قـال :خـذاه فـنن كػسـل بـذلؽ
صقبة ،ف َؿ ّرا طؾك الــاس فلخـذا الصـدقات ،ثـؿ رجعـا إلـك ثعؾبـة ،فؼـال :أروين
كتابؽؿا؟ فؼرأه ثؿ قال :ما هذه إٓ أخت الجزية ،اذهبا حتـك أرى رأيـل ،قـال:
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قبؾ أن يؽؾؿاه قال( :يةا ويةح ثعؾبةة ،يةا ويةح

ثعؾبة) ثؿ دطا لؾسؾؿل بخقر ،فلخرباه بالذي صـع ثعؾبة ،فلكزل اهلل تعـالك فقـف:
[ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ] {التوبة  }15أية ،إلك
ققلــف[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ] {التوبررة  ،}11وطـــد رســقل اهلل
رجؾ مـ أقارب ثعؾبة ،فسؿع ذلؽ فخرج حتك أتـاه ،فؼـال :ويحـؽ يـا ثعؾبـة،
لؼد أكزل اهلل فقؽ كذا وكذا ،فخرج ثعؾبة حتك أتك الـبـل

 ،فسـللف أن يؼبـؾ

مـف الصـدقة ،فؼـال( :إن اهلل  مـعـةل أن أقبةؾ مـةؽ صةدقتؽ) فجعـؾ يحثـق
الــرتاب طؾــك رأســف ،فؼــال رســقل اهلل ( :هةةذا طؿؾةةؽ ،وقةةد أمرتةةؽ فؾةةؿ
أن يؼبض صـدقتف ،رجـع إلـك مـزلـف ،و ُقـبِض
تطعـل) فؾؿا أبك رسقل اهلل
رسقل اهلل  ،ثؿ أتك أبا بؽر فؼال :اقبؾ صـدقتل ،فؼـال أبـق بؽـر :لـؿ يؼبؾفـا
ثؿ أكا أقبؾفا؟ ف ُؼبِض أبق بؽر ولؿ يؼبؾفـا ،فؾؿـا ولـل طؿـر
مـؽ رسقل اهلل
أتاه فؼـال :اقبـؾ صـدقتل ،فؼـال :لـؿ يؼبؾفـا مــؽ رسـقل اهلل وٓ أبـق بؽـر ،أكـا
أقبؾفا مـؽ؟ فؾؿ يؼبؾفا ،فؾؿا ولل طثؿان أتاه ،فؾؿ يؼبؾفا مـف ،وهؾـؽ ثعؾبـة يف
خالفة طثؿان –.ضعقػ [تغ(.])77/4
* [ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵] {التوبة .}16

 -261طـ طؽرمة مقلك ابـ طباس قال :قال طبد اهلل بـ طبد اهلل بـ أبل
لؾـبل

 :دطـل أقتؾ أبل فنكف يمذي اهلل ورسقلف ،قال الـبل

 ٓ( :تؼتؾ

أباك) ثؿ ذهب ،ثؿ رجع إلقف فؼال :دطـل أقتؾف ،فؼال ٓ( :تؼتؾ أباك) ثؿ جاء
الثالثة فؼال لف مثؾ ذلؽ ،قال :فتقضل يا رسقل اهلل لعؾل أسؼقف ،لعؾف أن يؾقـ
قؾبف ،قال :فتقضل الـبل

فسؼاه إياه ،فؼال :سؼقتؽ وضقء رسقل اهلل

،
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قال :سؼقتـل بقل أمؽ ،قال ابـ طباس :فؾؿا كان مرضف الذي مات فقف ،جاء
الـبل

فتؽؾؿا بؽالم بقـفؿا ،فؼال طبد اهلل :قد ففؿت ما تؼقل ،امــ طؾل

ِّ
وصؾ طؾل ،قال :فؽ ّػـف الـبل
فؽ ّػـّل يف قؿقصؽ هذا،
ٍ
وص ّؾك طؾقف ،قال ابـ طباس :واهلل أطؾؿ أي
صالة كاكت ،وما خادع محؿدٌ

يف قؿقصف ذلؽ،

إكساكًا قط – .حسـ لغقره دون ذكر القضقء [ق.]6627
***
ضٛزْٜٛ ٠ظ
* [ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ] {يونس

.}71

-262قال اهلل تعالك[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ] {يونس  }71قال ابـ طباس:
كؾؿا اشتفك أهؾ الجـة شق ًئا قالقا :سبحاكؽ الؾفؿ ،فقجقئفؿ كؿا يشتفقن،
فنذا صعؿقا مؿا آتاهؿ اهلل ،قالقا :الحؿد هلل رب العالؿقـ ،فذلؽ آخر
دطقاهؿ[ .غ.]2824
***
ضٛزٜٛ ٠ضـ
* [ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ] {يوسف .}55

 -263طـ ابـ طباس قال :قال رسقل اهلل

( :رحةؿ اهلل أخةل يقسةػ،

لق لؿ يؼؾ[ :ﭵ ﭶﭷﭸ] {يوسرٓ ،}55::سةتعؿؾف مةـ سةاطتف،

.
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ولؽـف أخره لذلؽ سـة ،فلقامةف يف بقتةف سةـة مةع الؿؾةؽ)– مقضـقع (إلبةاين)
[تغ(.])251/4
***
ضٛز ٠ايسعد
* [ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ] {ال عد

.}17

 -264طـ طامر الشعبل قال :قالت قريش لرسقل اهلل

 :إن كـت كب ًقا

كؿا تزطؿ فباطد جبؾل مؽة أخشبقفا هذيـ مسقرة أربعة أيام أو خؿسة ،فنهنا
ضقؼة حتك كزرع فقفا وكرطك ،وابعث لـا آباءكا مـ الؿقتك حتك يؽؾؿقكا
ويخربوكا أكؽ كبل ،واحؿؾـا إلك الشام أو إلك القؿـ أو إلك الحقرة ،حتك
كذهب وكجلء يف لقؾة كؿا زطؿت أكؽ فعؾتف ،فلكزل اهلل[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ] {ال عد [ – }17ش.]36569
* [ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ] {ال عد .}19
 -265طـ أبل الدرداء قال :قال رسقل اهلل

( :يـزل اهلل  يف آخر

ثالث ساطات يبؼقـ مـ الؾقؾ ،فقـظر يف الساطة إولك مـفـ يف أم الؽتاب
ويثبت)  -ضعقػ
الذي ٓ يـظر فقف أحدٌ غقره ،فقؿحق ما يشاء ُ
[تغ(.])425/4
***
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ضٛز ٠اذتذس
* [ﮈ ﮉ ﮊ] {احل

.}22

ـح قــط إٓ جثــا الـبــل
 -266طـــ ابـــ طبــاس قــال :مــا هبــت ريـ ٌ

طؾــك

رياحا وٓ
ركبتقف وقـال( :الؾفؿ اجعؾفا رحؿ ًة وٓ تجعؾفا طذا ًبا ،الؾفؿ اجعؾفا ً
ريحةةا) قــال ابـــ طبــاس :يف كتــاب اهلل[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ]
تجعؾفةةا ً
{القمررررررررر [ ،}79ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ] {الررررررررر ا يات ،}67
[ﮈ ﮉ ﮊ ] {احل

 – }22ضعقػ جدًّ ا [تغ(.])476/4

* [ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ] {احل

.}91

 -267طـ جبقر بـ كػقر قال :قال رسقل اهلل

( :وما أوحل إلل أن

أجؿع الؿال وأكقن مـ التاجريـ ،ولؽـ أوحل إلل أن سبح بحؿد ربؽ وكـ
مـ الساجديـ ،واطبد ربؽ حتك يلتقؽ القؼقـ)  -غقر محػقظ مرسؾ
[تغ(.])397/4
***
ضٛز ٠ايٓشٌ
* [ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ] {النح .}715
 -268طـ طبد اهلل بـ جراد قال :قؾت :يا رسقل اهلل الؿممـ يـزين؟ قـال:
(قد يؽقن ذلؽ) قؾت :الؿممـ يسرق؟ قال( :قد يؽقن ذلةؽ) قؾـت :الؿـممـ
يؽـــذب؟ قـــال ،ٓ( :قةةةال اهلل تعةةةالك[ :ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ
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ﭶ ﭷ ] {النحل - )}835:إسـاده ضـعقػ جـدًّ ا ،وأصـؾف يف الصـحقح [تـغ
(.])45/5
***
ضٛز ٠اإلضسا٤
* [ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ] {اإلرساء .}77
 -269طـ سؾؿان الػارسل قـال :أول مـا خؾـؼ اهلل مــ آدم رأسـف فجعـؾ
طجـؾ
يـظر وهق يخؾؼ ،قال :وبؼقت رجاله ،فؾؿا كان بعد العصر قال :يا ربل ّ
قبـــؾ الؾقـــؾ ،فـــذلؽ ققلـــف تعـــالك[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ] {اإلرساء – }77
[ش.]35911
* [ﮘ ﮙ ﮚ ] {اإلرساء .}771
 -272طـ طبد اهلل بـ شداد قال :كـان أطـراب لبــل تؿـقؿ إذا سـؾؿ الـبـل
قــــالقا :الؾفــــؿ ارزقـــــا مـ ً
ـــآ وولــــدً ا ،فـزلــــت[ :ﮘ ﮙ ﮚ ]
{اإلرساء  – }771حسـ مرسؾ [ش.]8297
 -271طـ سعقد بـ جبقر قال :كان الـبل

يرفـع صـقتف بــ[ :ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ] وكــان مســقؾؿة قــد تســؿك بــالرحؿـ ،فؽــان الؿشــركقن إذا
سؿعقا ذلؽ مـ الـبـل

قـالقا :قـد ذكـر مسـقؾؿة إلـف القؿامـة ،ثـؿ طارضـقه

بالؿؽاء( )1والتصدية( )2والصػقر ،فلكزل اهلل تعـالك[ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؿؽاء :الصػقر.
) )2التصدية :التصػقؼ.
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ﮜ ﮝ ] {اإلرساء  – .}771حسـ [ش.]8122
* [ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ] {اإلرساء .}777
 -272طــ طؿــرو بــ شــعقب قـال :كــان الغـالم إذا أفصــح مــ بـــل طبــد
الؿطؾب طؾؿف الـبل

هذه أيـة سـبع مـرات[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ] {اإلرساء  }777إلــــــك آخــــــر الســــــقرة – .ضــــــعقػ
[ش/3498ق.]7976
***
ضٛز ٠ط٘
* [ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ] {طه .}712
 -273طـ معؿر طـ رجؾ مـ قريش قال :كان الـبـل

إذا دخـؾ طؾقـف

بعــض الضــقؼ مـــ الــرزق أمــر أهؾــف بالصــالة ثــؿ قــرأ[ :ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ] {طه  –}712حسـ لغقره [ق.]4744
***
ضٛز ٠األْبٝا٤
* [ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ] {األنبياء .}49
-274طـ طؾل يف ققل اهلل تعالك[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ]
{األنبياء  }49قال :لقٓ أكف قال[ :ﯛ] لؼتؾف بردها[ – .ش.]31822

.
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* [ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ] {األنبياء .}11
والفؿؾ بالـفار ،فؼضك داود أن
 -275طـ الزهري قال :الـػش بالؾقؾ
ْ
يلخذوا رقاب الغـؿ ،فػفؿفا اهلل سؾقؿان ،فؾؿا ُأخبِر بؼضاء داود قال،ٓ :

ولؽـ خذوا الغـؿ فؾؽؿ ما خرج مـ ِرسؾفا وأوٓدها وأصقاففا إلك الحقل.
– [ق.]18432
***
ضٛز ٠املؤَٕٓٛ
* [ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ] {ادؤمنون .}775
رجال ُمصا ًبا ُمر بف طؾك طبد اهلل بـ مسعقد فرقاه يف
 -276طـ حـش أن ً

أذكقف[ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ] {ادؤمنون  }775حتك ختؿ السقرة،
فربأ ،فؼال رسقل اهلل

( :بؿاذا رققت يف أذكقف) فلخربه ،فؼال( :والذي

رجال مققـًا قرأها طؾك جبؾ لزال) – حسـ لغقره
كػسل بقده لق أن
ً
[تغ(.])432/5
***
ضٛز ٠ايؿسقإ
* [ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ] {الف قان .}71
 -277طـ حبقب بـ خقثؿة قال :ققؾ لؾـبل

( :إن شئت أططقـاك

مػاتح إرض وخزائـفا ٓ ،يـؼصؽ ذلؽ طـدكا شقئًا يف أخرة ،وإن شئت
جؿعتفا لؽ يف أخرة ،قال ٓ :بؾ اجؿعفا لل يف أخرة) فـزل[ :ﯢ
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ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ] {الف قان  – }71صحقح مرسؾ [ش.]31822
* [ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ] {الف قان .}21
 -278طـ مؼسؿ مقلك ابـ طباس قال :إن ابـ أبل معقط وأبل بـ خؾػ
الجؿحل التؼقا ،فؼال طؼبة بـ أبل معقط ٕبل بـ خؾػ :وكاكا خؾقؾقـ يف
الجاهؾقة ،وكان أبل بـ خؾػ أتك الـبل

 ،فعرض طؾقف اإلسالم ،فؾؿا

سؿع ذلؽ طؼبة قال ٓ :أرضك طـؽ حتك تليت محؿدً ا فتتػؾ يف وجفف،
وتشتؿف وتؽذبف ،قال :فؾؿ يسؾطف اهلل طؾك ذلؽ ،فؾؿا كان يقم بدر أسر طؼبة
بـ أبل معقط يف إسارى ،فلمر الـبل

طؾل بـ أبل صالب أن يؼتؾف ،فؼال

طؼبة :يا محؿد مـ بقـ همٓء أقتؾ؟ قال( :كعؿ) قال :لؿ؟ قال( :بؽػرك
وفجقرك وطتقك طؾك اهلل ورسقلف) قال معؿر :وقال مؼسؿ :فبؾغـا واهلل أطؾؿ
أكف قال :فؿـ لؾصبقة؟ قال( :الـار) قال :فؼام إلقف طؾل بـ أبل صالب فضرب
طـؼف ،وأما أبل بـ خؾػ فؼال :واهلل ٕقتؾـ محؿدً ا ،فبؾغ ذلؽ رسقل اهلل
فؼال( :بؾ أكا أقتؾف إن شاء اهلل) قال :فاكطؾؼ رجؾ مؿـ سؿع ذلؽ مـ الـبل
إلك أبل بـ خؾػ ،فؼقؾ :إكف لؿا ققؾ لؿحؿد

ما قؾت؟ قال( :بؾ أكا

أقتؾف إن شاء اهلل) فلفزطف ذلؽ ،وقال أكشدك باهلل أسؿعتف يؼقل ذلؽ؟ قال:
كعؿ ،فققعت يف كػسف ٕهنؿ لؿ يسؿعقا رسقل اهلل

يؼقل ً
ققٓ إٓ كان

ح ًؼا ،فؾؿا كان يقم أحد خرج أبل بـ خؾػ مع الؿشركقـ ،فجعؾ يؾتؿس
غػؾة الـبل

لقحؿؾ طؾقف ،فقحقل رجؾ مـ الؿسؾؿقـ بقـف وبقـ الـبل

 ،فؾؿا رأى ذلؽ رسقل اهلل

 ،قال ٕصحابف (خؾقا طـف) فلخذ الحربة

.
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فجدلف هبا ،يؼقل :رماه هبا ،فقؼع يف ترققتف تحت تسبغة( )1البقضة ،وفقق
الدرع ،فؾؿ يخرج مـف كبقر دم ،واحتؼـ الدم يف جقفف ،فجعؾ يخقر كؿا
يخقر الثقر ،فلقبؾ أصحابف حتك احتؿؾقه وهق يخقر ،وقالقا :ما هذا فقاهلل ما
بؽ إٓ خدش ،فؼال :واهلل لق لؿ يصبـل إٓ بريؼف لؼتؾـل ،ألقس قد قال :أكا
أقتؾف إن شاء اهلل ،واهلل لق كان الذي بل بلهؾ ذي الؿجاز( )2لؼتؾفؿ ،قال :فؿا
لبث إٓ يقما أو كحق ذلؽ حتك مات إلك الـار ،فلكزل اهلل فقف[ :ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ] {الف قان  }21إلك ققلف[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ]
{الف قان  }29حسـ لغقره [ق.]9731
* [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ] {الف قان .}41
 -279طـ ابـ طباس قال :قرأكاها طؾك طفد رسقل اهلل

سـتقـ:

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ] {الف قان  }41أية ،ثؿ كزلت[ :ﭲ
ﭳ ﭴ ] {الف قان  }11فؿا رأيت الـبل

فرح بشلء قط كػرحف هبا وفرحف

بـ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ] {الفتح  }7أية – .ضعقػ [تغ(.])96/6
***
ضٛز ٠ايػعسا٤
* [ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ [﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ] {الشع اء .}717 ،711
 -282طـ جابر قال :قال رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( :إن الرجؾ لقؼقل يف الجـة ما

) )1التسبغة :ما تقصؾ بف الخقذة مـ ِح َؾؼ الدرع فتسرت العـؼ.
) )2ذي الؿجاز :مـ أسقاق الجاهؾقة قرب طرفة.
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فعؾ صديؼل فالن؟ وصديؼف يف الجحقؿ ،فقؼقل اهلل تعالك :أخرجقا لف صديؼف
إلك الجـةُ ،
فقؼقل مـ بؼل[ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ [﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ]
{الشع:اء – .}838 ،833:ضعقػ [تغ(.])122/6
***
ضٛز ٠ايعٓهبٛت
* [ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ] {العنكبوت .}71
 -281طـــ محؿــد ابـــ الحـػقــة ،يف قــقل اهلل تعــالك[ :ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ] {العنكبوت  }71قال :كان أبق جفؾ وصـاديد قريش يتؾؼقن
الـاس إذا جاءوا إلك الـبل

يسؾؿقن ،فقؼقلقن :إكـف يحـرم الخؿـر ،ويحـرم

الزكا ،ويحرم ما كاكت تصـع العرب ،فارجعقا فـحـ كحؿؾ أوزاركـؿ ،فـزلـت
هذه أية[ – .ش.]36567
* [ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ]
{العنكبوت .}61
 -282طـ جابر أن الـبل

تال هذه أية[ :ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ] {العنكبروت  }61فؼــال( :العاقةةؾ مةةـ طؼةةؾ
طـ اهلل ،فعؿؾ بطاطتف ،واجتـب سخطف) – ضعقػ [تغ(.])248/6
* [ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ] {العنكبوت .}41
 -283طـ ابـ طؿر قال :دخؾت مع رسقل اهلل

حائ ًطا مـ حقائط

.
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يؾؼط الرصب بقده ويلكؾ ،فؼال( :كؾ يا ابـ

طؿر) قؾت ٓ :أشتفقف يا رسقل اهلل ،قال( :لؽـل أشتفقف ،وهذه صبح رابع ًة
صعاما ولؿ أجده) فؼؾت :إكا هلل ،اهلل الؿستعان ،قال( :يا ابـ طؿر
مـذ لؿ أصعؿ
ً
سللت ربل ٕططاين مثؾ مؾؽ كسرى وققصر أضعا ًفا مضاطػة ،ولؽـ
لق
ُ
ٍ
حثالة مـ الـاس
يقما ،فؽقػ بؽ يا ابـ طؿر إذا ُط ّؿرت وبؼقت يف
أجقع ً
ُيخبئقن رزق سـة ،ويضعػ القؼقـ) فـزلت هذه أية[ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ] {العنكبوت  –}41ضعقػ [تغ(.])253/6
***
ضٛز ٠األسصاب
* [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ] {األحزاب .}1
 -284طـــ قتــادة قــال :كــان الـبــل

إذا قــرأ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ] {األحررزاب  }1يؼــقل( :بةةدئ بةةل يف الخقةةر وكـةةت
آخرهؿ يف البعث) – صحقح مرسؾ [ش.]31762
 -285طـ أبل هريرة أن الـبل

قال( :كـت أول الـبققـ يف الخؾؼ،

وآخرهؿ يف البعث)– ضعقػ [تغ(.])321/6
* [ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ] {األحزاب .}51
 -286طـ طؾل بـ الحسقـ قال :هل امرأة إزد يؼال لفا أم شريؽ،
وهبت كػسفا لؾـبل

 – .صحقح مرسؾ [ش.]17173
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 -287طـ الشعبل أهنا امرأة مـ إكصار وهبت كػسفا لؾـبل

.

وهل

مؿـ أرجل – .صحقح مرسؾ [ش.]17174
 -288طـ محؿد بـ كعب ،وطؿر بـ الحؽؿ ،وطبد اهلل بـ طتبة قالقا:
مقؿقكة – .ضعقػ [ش.]17176

التل وهبت كػسفا لؾـبل

* [ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ] {األحزاب .}57
 -289طـ أبـل رزيــ يف قـقل اهلل تعـالك[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ] {األحرررزاب  }57قـــال :كـــان مؿــــ آوى طائشـــة وأم ســـؾؿة وزيــــب
وحػصة ،فؽان يؼسؿ مـ كػسـف ومالـف مــفـ سـقاء ،وكـان مؿــ أرجـك سـقدة
وجقيرية وأم حبقبة وصػقة ،فؽان يؼسؿ لفــ مـا شـاء ،وكـان أراد أن يػـارقفـ
فؼؾـ لف :اقسؿ لــا مــ كػسـؽ مـا شـئت ودطــا كؽـقن طؾـك حالــا – .صـحقح
مرسؾ [ش.]16477
* [ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ] {األحزاب .}52
 -292طـ أبل هريرة قال :كان البدل يف الجاهؾقة أن يؼقل الرجؾ
لؾرجؾ تـزل طـ امرأتؽ وأكزل لؽ طـ امرأيت وأزيدك ،قال :فلكزل اهلل تعالك:
[ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ] {األحزاب  }52قال :فدخؾ
طققـة بـ حصـ الػزاري طؾك رسقل اهلل
فؼال لف رسقل اهلل

وطـده طائشة ،فدخؾ بغقر إذن،

( :يا طققـة ،فليـ آستئذان؟) فؼال :يا رسقل اهلل ما

الحؿقراء التل إلك
استلذكت طؾك رجؾ مـ مضر مـذ أدركت ،قال :مـ هذه ُ
جـبؽ؟ ،قال رسقل اهلل

( :هذه طائشة أم الؿممـقـ) قال :أفال أكزل لؽ

.
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طـ أحسـ الخؾؼ؟ ،فؼال( :يا طققـة إن اهلل حرم ذلؽ) قال :فؾؿا أن خرج
قالت طائشة :يا رسقل اهلل مـ هذا؟ قال( :أحؿؼ مطاع ،وإكف طؾك ما تريـ
لسقد ققمف) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]3513
 -291طـــ طبــد اهلل بـــ شــداد يف قــقل اهلل تعــالك[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ] {األحزاب  }52قال :ذلؽ لـق صؾؼفــ لـؿ يحـؾ
لف أن يستبدل ،وقد كان الـبل

يـؽح ما شـاء بعـدما كزلـت ،وكزلـت وتحتـف

تسع كسقة وتزوج أم حبقبة وجقيرية – .حسـ [ش.]16919
***
ضٛز ٠ؾاطس
* [ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ] {فاط .}12
 -292طـ أبل طثؿان الـفدي قال :سؿعت طؿر بـ الخطاب قرأ طؾك
الؿـرب[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] {فاط  }12أية ،فؼال:
مغػقر لف) –
كاج ،وضالؿـا
قال رسقل اهلل
( :سابؼـا سابؼ ،ومؼتصدكا ٍ
ٌ
ضعقػ [تغ(.])421/6
* [ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ] {فاط .}16
 -293طـ ابـ طؿر قال :قال رسقل اهلل

( :لقس طؾك أهؾ ٓ إلف إٓ

اهلل وحش ٌة يف قبقرهؿ ،وٓ يف مـشرهؿ ،وكلين بلهؾ ٓ إلف إٓ اهلل يـػضقن
التراب طـ رؤوسفؿ ويؼقلقن :الحؿد هلل الذي أذهب طـا الحزن) – ضعقػ
جدًّ ا (إلباين) [تغ(.])423/6
***
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ضٛزٜ ٠ظ
* [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ] {يس .}49
كان يتؿثؾ هبذا البقت :كػك باإلسال ِم

 -294طـ الحسـ :أن الـبل
ِ
والشقب لؾؿرء كاه ًقا ،فؼال أبق بؽر :يا رسقل اهلل إكؿا قال الشاطر :كػك
الشقب واإلسال ُم لؾؿرء كاه ًقا ،فؼال أبق ب ٍ
ؽر وطؿر :كشفد أكؽ رسقل اهلل
ُ
 ،يؼقل اهلل تعالك[ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ] {يس – }49ضعقػ
[تغ(.])26/7
***
ضٛز ٠ايصاؾات
* [ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ] {الصافات .}711
 -295طـ ٍ
طؾل قال :مـ أحب أن يؽتال بالؿؽقال إوىف مـ إجر يقم
الؼقامة ،فؾقؽـ آخر كالمف مـ مجؾسف[ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ] {الصافات -711

 –}712ضعقػ ولف شاهد حسـ طـد ابـ أبل حاتؿ [تغ(.])66/7
***
ضٛز ٠ص
* [ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ] {ص .}71
 -296طـ ابـ طباس يف ققل اهلل تعالك[ :ﭣ ﭤ] {ص }71

.
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قال :كـت أمر هبذه أية وٓ أدري ما هل ،حتك حدثتـل أم هاين بـت أبل
صالب أن رسقل اهلل

دخؾ طؾقفا ،فدطا بقضقء فتقضل ،ثؿ صؾك الضحك

فؼال( :يا أم هاين هذه صالة اإلشراق) – ضعقػ [الحاكؿ
/6873تغ(.])76/7
ولػظ الحاكؿ :طـ ابـ طباس قال :لؼد قرأت ما بقـ الؾقحقـ فؿـا طرفـت
صالة اإلشـراق إٓ السـاطة[ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ] {ص  }71ثـؿ قـال
ابـ طباس :هذه صالة اإلشراق.
***
ضٛز ٠ايصَس
* [ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ] {الزم .}21
 -297طـ طبد اهلل بـ طروة بـ الزبقر قال :قؾت لجديت أسؿاء بـت أبل
بؽر :كقػ كان أصحاب رسقل اهلل

يػعؾقن إذا قرئ طؾقفؿ الؼرآن؟

قالت :كاكقا كؿا كعتفؿ اهلل تدمع أطقـفؿ وتؼشعر جؾقدهؿ ،قال :فؼؾت لفا:
خر أحدهؿ مغش ًّقا طؾقف ،فؼالت :أطقذ
كاسا الققم إذا قرئ طؾقفؿ الؼرآن ّ
إن ً
باهلل مـ الشقطان الرجقؿ – .حسـ بطرقف [تغ(.])116/7
مر برجؾ مـ أهؾ العراق ساق ًطا ،فؼال :ما بال
 -298طـ ابـ طؿر أكف ّ
هذا؟ قالقا :إكف إذا قرئ طؾقف الؼرآن أو سؿع ذكر اهلل سؼط ،قال ابـ طؿر :إكا
لـخشك اهلل وما كسؼط ،وقال ابـ طؿر :إن الشقطان لقدخؾ يف جقف أحدكؿ،
ما كان هذا صـقع أصحاب محؿد

– حسـ لغقره [تغ(.])116/7
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( :إذا اقشعر جؾد العبد مـ

خشقة اهلل تحاتت طـف ذكقبف كؿا يتحات طـ الشجرة القابسة ورقفا) – حسـ
لغقره [تغ(.])115/7
ورواه ابـ أبل شقبة مققق ًفا طؾك أبل بـ كعب [ش.]35526
ويف لػظ لؾبغقي (إذا اقشعر جؾد العبد مـ خشقة اهلل حرمف اهلل طؾك الـار)
 ضعقػ [تغ(.])116/7***
ضٛز ٠ايصخسف
* [ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ] {الزخ ف .}41
 -322طـ الحارث بـ طبد اهلل أن طؾ ًّقا

قال يف هذه أية( :خؾقالن

مممـان وخؾقالن كافران ،فؿات أحد الؿممـَقـ فؼال :يا رب إن فالكًا كان
يلمرين بطاطتؽ وصاطة رسقلؽ ،ويلمرين بالخقر ويـفاين طـ الشر ،ويخبرين
رب فال تضؾف بعدي ،واهده كؿا هديتـل ،وأكرمف كؿا
أين مالققؽ ،يا ِّ
أكرمتـل ،فنذا مات خؾقؾف الؿممـ جؿع بقـفؿا ،فقؼقل :ل ُقثـل أحدكؿا طؾك
ص احبف ،فقؼقل :كعؿ إخ ،وكعؿ الخؾقؾ ،وكعؿ الصاحب ،قال :ويؿقت أحد
الؽافريـ فقؼقل :يا رب إن فالكًا كان يـفاين طـ صاطتؽ وصاطة رسقلؽ،
َ
ويلمرين بالشر ويـفاين طـ الخقر ،ويخبرين أين غقر مالققؽ ،فقؼقل :بئس
إخ ،وبئس الخؾقؾ ،وبئس الصاحب) – ضعقػ جدًّ ا [تغ(.])221/7

.
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* [ﭭ ﭮ ﭯ ] {الزخ ف .}11
 -321طـــ طبــد اهلل بـــ طؿــرو بـــ العــاص قــال :إن أهــؾ الـــار يــدطقن
مال ًؽــا( )1فــال يجقــبفؿ أربعــقـ طا ًمــا ،ثــؿ يــرد طؾــقفؿ[ :ﭭ ﭮ ﭯ ]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1ذكر اهلل تعالك يف الؼرآن الؽريؿ أن ٕهؾ الـار أربع كداءات:
إول :كداءهؿ ٕهؾ الجـة وصؾب الغقث قال اهلل تعالك[ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ] {األع اف  }51والدلقؾ طؾك أكف أول كداء لفؿ ٕكف ذكر بعد دخقل
إمؿ يف الـار مباشرة.
اهلل  بالؼضـاء طؾـقفؿ
الثاين :لؿا أيسقا مـ الغقث كادوا مالـؽ قائـد الخزكـة بـلن يعجـؾ ُ
يئســا قــال اهلل تعــالك[ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
وقــالقا (ربــؽ) ً

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ] { الزخ ف .}11-11
الثالث :لؿا أيسقا مـ أن ُيؼضك طؾقفؿ فال يعذبقا صؾبقا مـ خزكة الـار الدطاء لفؿ
يئسا قال اهلل تعالك[ :ﯯ ﯰ ﯱ
بالتخػقػ (يق ًما) أي يقم كؽرة وقالقا (ربؽؿ) ً

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ] {غاف .}51 ،69
الرابع :إذا قالت خزكة الـار لفؿ (ادطقا) يدطقن اهلل  بلن يخرجفؿ مـ الـار قال اهلل
تعالك[ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ] {ادؤمنون }711 -714
فال يتؽؾؿقن أبدًا ،وقال تعالك[ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ] {غاف .}77
وقد جؿع اهلل  هذه إربع يف ققلف تعالك[{ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸﮹ ﮺
=
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{الزخر ف  }11قــال :هاكــت واهلل دطــقهتؿ طؾــك مالــؽ ،وطؾــك رب مالــؽ ،ثــؿ
يدطقن رهبؿ فقؼقلقن[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] {ادؤمنررون  }711 ،714قــال :فقســؽت
طـــــفؿ قــــدر الــــدكقا مــــرتقـ ،ثــــؿ يــــرد طؾــــقفؿ[ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ]
{ادؤمنرون  }711قــال :فـقاهلل مــا كــبس الؼـقم بعــدها بؽؾؿــة ،ومـا هــق إٓ الزفقــر
والشــفقؼ( )1يف كــار جفـــؿ ،فش ـ ّبف أصــقاهتؿ بلصــقات الحؿقــر ،أولفــا زفقــر
=

﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
ﯓﯔﯕ ]
{ فاط .}37-14
[ﮨ ﮩ ﮪ ] تـػل الـداء إول فؾقس لفؿ غقث أو ماء إٓ كار جفـؿ.
[ﮫﮬ ﮭ ﮮ ] تـػل الثاين.
[ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ] تـػل الثالث.

[﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ] تـػل الرابع.
) )1يف الؼرآن الؽريؿ ذكر اهلل تعالك أن أصحاب الـار لفؿ زفقر وشفقؼ ،وذكر أن الـار
لفا زفقر وشفقؼ:
قال تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ] {الف قان .}72
وقال تعالك[ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ] {ادلك .}1
الزفقر هق إخراج الـ َػس ،والشفقؼ إدخال الـ َػس.
لذلؽ جاء الزفقر يف أية إولك ٕهنا رأهتؿ مـ مؽان بعقد ،ففؿ خارجفا لؿ
يدخؾقها بعد ،ففل تزفر وتخرج ك َػسفا حتك يصؾفؿ زفقرها وسؿقمفا.
وجاء الشفقؼ يف أية الثاكقة ٕهنؿ الؼقا فقفا فدخؾقها ،ففل تشفؼ حتك تستقطبفؿ
وتستقطب ك َػسفا فال يخرج مـف شلء ،وٓ يخػػ طـفؿ بالزفقر والعقاذ باهلل.
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وآخرها شفقؼ .قال صاوس :بؾغـل أن الـار لؿا ُخؾِؼت صارت أفئدة الؿالئؽـة،
فؾؿــــــــا ُخؾِــــــــؼ آدم ســــــــؽـت -...صــــــــحقح [ش /34122غ/4422

تغ (.])222/7
***
ضٛز ٠األسكاف
* [ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ] {األحقاف .}15
 -322طـ طائشة قالت :قال لل رسقل اهلل

( :يا طائشة إن الدكقا ٓ

تـبغل لؿحؿد ،وٓ ٔل محؿد ،يا طائشة إن اهلل لؿ يرض مـ أولل العزم إٓ
بالصبر طؾك مؽروهفا ،والصبر طؾك مجفقدها ،ولؿ يرض إٓ أن كؾػـل ما
كؾّػفؿ ،وقال[ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ] {األحقاف }05:وإين واهلل
ٓبد لل مـ صاطتف ،واهلل ٕصبرن كؿا صبروا ،وأجفدن كؿا جفدوا ،وٓ ققة
إٓ باهلل) – ضعقػ [تغ(.])272/7
***
ضٛز ٠حمُد
* [ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ] {حممد .}26
 -323طـ طروة بـ الزبقر قال :تال رسقل اهلل

[ :ﮑ ﮒ

شاب مـ أهؾ القؿـ :بؾ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ] {حممد  }26فؼال ٌ
ٍ
قؾقب أقػالفا حتك يؽقن اهلل يػتحفا أو يػرجفا ،فؿا زال الشاب يف كػس
طؾك
طؿر حتك ولل فاستعان بف – .حسـ مرسؾ [تغ(.])287/7
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ضٛز ٠ايطٛز
* [ﮧ ﮨ ﮩ ] {الطو .}6
 -324طـ كريب مقلك ابـ طباس أن الـبل

قال( :البقت الؿعؿقر

الذي يف السؿاء ُيؼال لف الضراح( ،)1وهق طؾك البقت الحرام لق سؼط سؼط
طؾقف ،يعؿره كؾ يقم سبعقن ألػ مؾؽ لؿ يروه قط ،وإن يف السؿاء السابعة
لحرما طؾك قدر حرمف) – حسـ لغقره [ق.]8874
ً
* [ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ] {الطو .}27
 -325طـــ ابـــ طبــاس قــال :قــال رســقل اهلل

( :إن اهلل يرفةةع ذريةةة

الؿممـ يف درجتف وإن كاكقا دوكف يف العؿؾ لتؼةر بفةؿ طقـةف) ،ثـؿ قـرأ[ :ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ] {الطررررو  }27أيــــة – .صــــحقح
بطرقف [تغ(.])386/7
***
ضٛز ٠ايٓذِ
* [ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ] {الن م .}76
 -326طـــ كعــب يف قــقل اهلل تعــالك[ :ﮓ ﮔ ﮕ ] {الررن م }76

قال :يـتفل إلقفا أمر كؾ كبل ومؾؽ[ – .ش.]36581
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الضراح :مـ الؿضارحة وهل الؿؼابؾة.
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* [ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ] {الن م .}11
قال( :إبراهقؿ الذي و ّفك صؾك أربع

 -327طـ أبل أمامة طـ الـبل

ركعات أول الـفار) – ضعقػ جدًّ ا [تغ(.])416/7
* [ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ] {الن م .}62
 -328طـ أبل بـ كعب طـ الـبل

يف ققل اهلل تعالك[ :ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖ ﰗ ] {الن م  }62قال ٓ( :فؽرة يف الرب) – ضعقػ ومتـف حسـ
لغقره [تغ(.])417/7
* [ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ] {الن م .}41
 -329طـ صالح أبل الخؾقؾ قال :ما ُرئل رسقل اهلل

ضاح ًؽا أو

متبس ًؿا( )1مـذ كزلت[ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ]
{الن م  – }41إسـاده ٓ بلس بف [ش.]34356
***
ضٛز ٠ايسمحٔ
* [ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ] {ال محن .}41
 -312طـ أكس قال :قرأ رسقل اهلل

[ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ] {ال محن  }41ثؿ قال( :هؾ تدرون ما قال ربؽؿ؟ قالقا :اهلل ورسقلف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الحديث فقف مبالغة ففق يخالػ كثقر مـ إحاديث الصحقحة التل تدل طؾك
وتبسؿف ،التل رويت يف الؿديـة كؿا روهتا طائشة وغقرها ،وهذه
ضحؽ الـبل
أية كزلت يف مؽة.
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أطؾؿ ،قال :يؼقل :هؾ جزاء مـ أكعؿت طؾقف بالتقحقد إٓ الجـة) – ضعقػ
جدًّ ا [تغ(.])456/7
* [ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ] {ال محن .}12
 -311طـــ ابـــ طبــاس :يف قــقل اهلل تعــالك[ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ]
در ٌة مجقفةةة ،فرسةةخ يف فرسةةخ ،لفةةا أربعةةة آٓف
{ال ر محن  }12قــال( :الخقؿةةة ّ
مصراع مـ ذهب) – حسـ [ش.]34262
***
ضٛز ٠ايٛاقع١
* [ﯠ ﯡ ﯢ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ] {الواقعة .}61 ،19
 -312طـــ طــروة بـــ رويــؿ قــال :لؿــا أكــزل اهلل طؾــك رســقلف[ :ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ] {الواقعة  }76 ،71بؽك طؿر
كبل اهلل ،آمـا برسقل اهلل

فؼـال :يـا

وصـدقـاه ،ومــ يـجـق مــا قؾقـؾ؟ فـلكزل اهلل :

[ﯠ ﯡ ﯢ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ] {الواقعررة  }61 ،19فــدطا رســقل
اهلل

طؿر فؼال( :قد أكزل اهلل  فقؿا قؾةت) فؼـال طؿـر :رضـقـا طــ ربــا،

وتصديؼ كبقـا ،فؼال رسقل اهلل

( :مـ آدم إلقـا ثؾةة ،ومـةل إلةك يةقم الؼقامةة

ثؾة ،وٓ يستتؿفا إٓ سقدان مـ رطاة اإلبؾ مؿـ قةال ٓ إلةف إٓ اهلل) – ضـعقػ
[تغ(.])16/8
 -313طــــ ابــــ طبـــاس يف هـــذه أيـــة[ :ﯠ ﯡ ﯢ ﮱ ﯓ ﯔ
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ﯕ] {الواقعررة  }61 ،19قــال رســقل اهلل
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( :هؿةةا جؿق ًعةةا مةةـ أمتةةل) –

إسـاده ضعقػ [تغ(.])18/8
***
ضٛز ٠اذتدٜد
* [ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ] {احلديد .}21
 -314طـ ابـ مسعقد قـال :دخؾـت طؾـك رسـقل اهلل

فؼـال( :يةا ابةـ

مسعقد اختؾةػ مةـ كةان قةبؾؽؿ طؾةك اثـتةقـ وسةبعقـ فرقةة ،كجةا مـفةا ثةالث
وهؾؽ سائرهـ :فرق ٌة وازت الؿؾقك ،وقاتؾقهؿ طؾك ديـ طقسك طؾقةف الصةالة
والسالم ،فلخذوهؿ وقتؾقهؿ ،وفرق ٌة لؿ تؽـ لفةؿ صاقةة بؿةقازاة الؿؾةقك ،وٓ
بلن ُيؼقؿقا بقـ ضفراكقفؿ يدطقكفؿ إلك ديـ اهلل ،وديـ طقسك

 ،فسةاحقا يف

الةةبالد ،وترهبةةقا وهةةؿ الةةذيـ قةةال اهلل  فةةقفؿ[ :ﮓﮔ ﮕﮖ
ﮗ ] {احلديد }62:فؼال الـبل

( :مةـ آمةـ بةل وصةدقـل واتبعـةل فؼةد

رطاهةةا حةةؼ رطايتفةةا ،ومةةـ لةةؿ يةةممـ بةةل فلولئةةؽ هةةؿ الفةةالؽقن) – ضــعقػ
[تغ(.])42/8
***
ضٛز ٠ايتشسِٜ
* [ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ] {التح يم .}1
 -315طــــ ابــــ طبـــاس يف قـــقل اهلل [ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
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ﭶ ] {التح يم  }1قال :اصؾعت حػصة طؾك الـبـل
فؼال ٓ( :تخبري طائشة) وقال لفـا (إن ِ
أبةاك وأباهةا سةقؿؾؽان أو سةقؾقان مةـ
مـع أم إبـراهقؿ

،

بعةةدي ،فةةال تخبةةري طائشةةة) فاكطؾؼــت حػصــة فــلخربت طائشــة ،فــلضفره اهلل
طؾقف ،فعرف بعضف وأطرض طـ بعض ،قال :أطرض طـ ققلف (إن ِ
أباك وأباهةا
يؽقكان بعدي) كـره رسـقل اهلل

أن ُيـشـر ذلـؽ يف الــاس فـلطرض طــف– .

ضعقػ جدًّ ا [ط.]4322
***
ضٛز ٠ادتٔ
* [ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ] {اجلن .}4
 -316طـ كردم بـ أبل سائب إكصاري قال :خرجت مع أبل إلك
بؿؽة ،فآواكا الؿبقت إلك
الؿديـة يف حاجة ،وذلؽ أول ما ُذكِر رسقل اهلل
حؿال مـ الغـؿ ،فقثب الراطل
راطل غـؿ ،فؾؿا اكتصػ الـفار جاء ذئب فلخذ ً
فؼال :يا طامر القادي جارك ،فـادى ٍ
مـاد ٓ كراه يؼقل :يا سرحان أرسؾف ،فلتك
الحؿؾ يشتد حتك دخؾ الغـؿ ولؿ تصبف كدمف ،فلكزل اهلل  طؾك رسقلف
بؿؽة[ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ] {اجلن – }4
ضعقػ [تغ(.])238/8
***

.
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ضٛز ٠املدثس
* [ﰏ ﰐ ﰑ ] {اددث .}71
 -317طــــ أبـــل ســـعقد الخـــدري طــــ الـبـــل

يف قـــقل اهلل تعـــالك:

[ﰏ ﰐ ﰑ ] {اددث  }71قال( :هق ٌ
جبةؾ يف الـةار مةـ كةار ُيؽ ّؾةػ أن
يصعده ،فنذا وضع يده ذابت ،فنذا رفعفا طادت ،فنذا وضةع رجؾةف ذابةت ،وإذا
رفعفا طادت) – ضعقػ [تغ(.])267/8
الصــعقد صــخر ٌة يف جفـــؿ إذا
 -318طـــ أبــل ســعقد الخــدري قــال :إن َّ
وضعقا أيديفؿ طؾقفا ذابت ،وإذا رفعقهـا طـادت ،اقتحامفـا[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ] {البلد  – }76 ،71ضعقػ [غ.]4412
***
ضٛز ٠ايتهٜٛس
* [ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ] {التكوي .}21
 -319طـ ابـ طباس قال :قال رسقل اهلل

لجربيؾ (إين أحب أن

أراك يف صقرتؽ التل تؽقن فقفا يف السؿاء ،قال :لـ تؼقى طؾك ذلؽ ،قال:
بؾك ،قال :فليـ تشاء أن أتخقؾ لؽ؟ قال :بإبطح ،قال ٓ :يسعـل ،قال:
ففاهـا ،قال ٓ ،يسعـل ،قال :فبعرفات ،قال :ذلؽ بالحري أن يسعـل،
يف الققت ،فنذا هق بجبريؾ قد أقبؾ مـ حقال

فقاطده ،فخرج الـبل
ٍ
بخشخشة وكؾؽؾة قد مأل ما بقـ الؿشرق والؿغرب ،ورأسف يف
طرفات
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وخر مغش ًّقا طؾقف ،قال:
ك ّبر ّ

فتحقل جبريؾ يف صقرتف فضؿف إلك صدره وقال :يا محؿد ٓ تخػ ،فؽقػ
لق رأيت إسرافقؾ ورأسف مـ تحت العرش ورجاله يف تخقم إرض السابعة،
وأن العرش لعؾك كاهؾف ،وإكف لقتضاءل أحقاكًا مـ مخافة اهلل  حتك يصقر
الص ْعق أي :العصػقر ،حتك ما يحؿؾ طرش ربؽ إٓ طظؿتف) – ضعقػ
مثؾ َّ
جدًّ ا [تغ(.])352/8
***
ضٛز ٠ايربٚز
* [ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ] {الربوج .}6
 -322طـ الحسـ قال :كان رسقل اهلل

إذا ذكر أصحاب إخدود

تعقذ باهلل مـ جفد البالء – .صحقح مرسؾ [ش.]34333
* [ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ] {الربوج .}22
 -321طـ ابـ طباس قال( :إن يف صدر الؾقح ٓ :إلف إٓ اهلل وحده ،ديـف
اإلسالم ،ومحؿدٌ طبده ورسقلف ،فؿـ آمـ باهلل  وصدّ ق بقطده واتّبع رسؾف
در ٍة بقضاء ،صقلف ما بقـ السؿاء وإرض،
أدخؾف الجـة ،قال :والؾقح ٌ
لقح مـ ّ
وطرضف ما بقـ الؿشرق إلك الؿغرب ،وحافتاه الدر والقاققت ،ود ّفتاه ياققتف
حؿراء ،وقؾؿف كقر ،وكالمف معؼقد بالعرش ،وأصؾف يف ِحجر مؾؽ) – ضعقػ
جدًّ ا [تغ(.])389/8
***

.
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ضٛز ٠ايؿذس
* [ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ] {الف

.}71

 -322طـ ابـ طبـاس( :أن فرطةقن إكؿةا سةؿل (ذي إوتةاد) ٕكـف كاكـت
امـرأ ٌة ،وهــل امــرأة خـازن فرطــقن ِح ْزبقــؾ وكـان مممـًــا كــتؿ إيؿاكـف مائــة ســـة،
وكاكــت امرأتــف ماشــطة بـــت فرطــقن ،فبقـؿــا هــل ذات يــقم تؿشــط رأس بـــت
فرطقن إذ سؼط الؿشط مــ يـدها ،فؼالـت :تعـس مــ كػـر بـاهلل ،فؼالـت بــت
فرطقن :وهؾ لؽ مـ إلف غقر أبل؟ فؼالـت :إلفـل وإلـف أبقـؽ وإلـف السـؿاوات
وإرض واحد ٓ شريؽ لف ،فؼامت فدخؾت طؾك أبقفا وهل تبؽل ،فؼال :مـا
يبؽقؽ؟ قالت :الؿاشطة امرأة خازكؽ تزطؿ أن إلفؽ وإلففا وإلـف السـؿاوات
وإرض واحد ٓ شريؽ لف ،فلرسؾ إلقفا فسللفا طـ ذلؽ ،فؼالت :صـدقت،
فؼال لفا :ويحؽ اكػري بنلفؽ وأقري بلين إلفؽ ،قالت ٓ :أفعؾ فؿـدها بـقـ
أربعة أوتاد ،ثؿ أرسؾ طؾقفا الحقات والعؼارب ،وقال لفا :اكػري بنلفؽ وإٓ
كػـرت
شـفرا مـا
ُ
طذبتؽ هبذا العذاب شفريـ ،فؼالت لف :ولق طـذبتـل سـبعقـ ً
باهلل ،وكان لفا ابـتان فجاء بابـتفا الؽربى فذبحفا طؾك قـرب مـفـا ،وقـال لفـا:
اكػـري بــاهلل وإٓ ذبحـت الصــغرى طؾــك قؾبـؽ ،وكاكــت رضـق ًعا ،فؼالــت :لــق
ذبحــت مـــ طؾــك وجــف إرض طؾــك فِ ـ ّل مــا كػــرت بــاهلل  ،فــلتك بابـتفــا
الصغرى فؾؿا أضجعت طؾك صدرها وأرادوا ذبحفـا جزطـت الؿـرأة ،فـلصؾؼ
ً
أصػـآ وقالـت :يـا
اهلل لسان ابـتفا فتؽؾؿت ،وهل مــ إربعـة الـذيـ تؽؾؿـقا
أماه ٓ تجزطل فنن اهلل قد بــك لـؽ بقتـا يف الجــة ،اصـربي فنكـؽ ُتػضـقـ إلـك
رحؿــة اهلل وكرامتــف ،فـ ُـذبِحت فؾــؿ تؾبــث أن ماتــت فلســؽـفا اهلل الجـــة ،قــال:
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وبعث يف صؾب زوجفا ِحزبقؾ فؾؿ يؼدروا طؾقف ،فؼقؾ لػرطقن :إكف قـد رئـل يف
مقضع كذا وكذا يف جبؾ كذا ،فبعث رجؾـقـ يف صؾبـف فاكتفقـا إلقـف وهـق يصـؾل
ويؾقــف صــػقف مـــ القحــقش خؾػــف يصــؾقن ،فؾؿــا رأيــا ذلــؽ اكصــرفا ،فؼــال
ِحزبقؾ :الؾفؿ إكـؽ تعؾـؿ أين كتؿـت إيؿـاين مائـة ســة ،ولـؿ يظفـر طؾـل أحـد،
فليؿا هذيـ الرجؾقـ كتؿ طؾل فاهده إلك ديـؽ وأططف مـ الـدكقا ُسـملف ،وأيؿـا
هذيـ الرجؾقـ أضفر طؾل فعجـؾ طؼقبتـف يف الـدكقا واجعـؾ مصـقره يف أخـرة
إلك الــار ،فاكصـرف الـرجالن إلـك فرطـقن فلمـا أحـدهؿا فـاطترب وآمــ ،وأمـا
أخر فلخرب فرطقن بالؼصـة طؾـك رؤوس الؿـأل فؼـال لـف فرطـقن :وهـؾ كـان
معؽ غقرك؟ قال :كعؿ فالن ،فدطا بـف فؼـال :أحـؼ مـا يؼـقل هـذا؟ قـال ٓ :مـا
رأيت مؿا قال شق ًئا فلططاه فرطقن وأجزل ،وأما أخر فؼتؾف ،ثـؿ صـؾبف ،قـال:
وكان فرطقن قد تزوج امرأ ًة مـ كساء بـل إسرائقؾ يؼال لفا آسـقة بــت مـزاحؿ
فرأت ما صـع فرطقن بالؿاشطة ،فؼالت :وكقػ يسعـل أن أصرب طؾك مـا يـليت
بف فرطقن ،وأكـا مسـؾؿة وهـق كـافر؟ فبقـؿـا هـل كـذلؽ تـمامر كػسـفا إذ دخـؾ
طؾقفا فرطقن فجؾس قري ًبا مـفا ،فؼالت :يا فرطـقن أكـت شـر الخؾـؼ وأخبـثفؿ
طؿدت إلك الؿاشطة فؼتؾتفا ،قال :فؾعؾ ِ
بؽ الجـقن الذي كـان هبـا قالـت :مـا
بل مــ جــقن ،وإن إلفـل وإلففـا وإلفـؽ وإلـف السـؿاوات وإرض واحـد ٓ
شريؽ لف ،فؿزق طؾقفا ثقاهبا وضرهبا وأرسؾ إلك أبقيفا فدطاهؿا ،فؼال لفؿـا:
أٓ تريان أن الجـقن الذي كان بالؿاشطة أصاهبا؟ قالت :أطقذ بـاهلل مــ ذلـؽ،
إين أشفد أن ربل وربؽ ورب السؿاوات وإرض واحد ٓ شـريؽ لـف ،فؼـال
ِ
ألست مـ خقر كساء العؿالقؼ وزوجؽ إلف العؿـالقؼ؟ قالـت
لفا أبقها :يا آسقة

تاجـا تؽـقن
أطقذ بـاهلل مــ ذلـؽ ،إن كـان مـا يؼـقل ح ًؼـا فؼـقٓ لـف أن يتـقجـل ً

.

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

127

الشـؿس أمامــف والؼؿـر خؾػــف والؽقاكــب حقلـف ،فؼــال لفؿـا فرطــقن :اخرجــا
طـل ،فؿدها بقـ أربعة أوتاد يعذهبا ،فػتح اهلل لفا با ًبـا إلـك الجــة لقفـقن طؾقفـا
ما يصـع هبا فرطـقن ،فعــد ذلـؽ قالـت[ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ] {التح يم  }77فؼـبض اهلل
روحفــا وأســؽـفا الجـــة – .ضــعقػ جــدًّ ا ولبعضــف شــاهد طـــد ابـــ حبــان
[تغ(.])419/8
***
ضٛز ٠ايعادٜات
* [ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ] {العاديات .}4
 -323طـ أبل أمامة قال( :الؽَـقد الذي يؿـع ِرفده ،ويـزل وحده،
ويضرب طبده) – ضعقػ [ف.]162
***
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ايهتاب األٍٚ
ايطٗاز٠
ايطٗاز َٔ ٠ايٓذاضات
 -324طـ الؼاسؿ بـ أبل بزة قال :سلل ٌ
رجؾ طبد اهلل بـ الزبقر طـ صقـ
الؿطر ،فؼال :تسللـل طـ صفقريـ جؿق ًعا ،قال اهلل تعالك (وكزلـا مـ السؿاء
صفقرا) وقال رسقل اهلل
ما ًء
ً
مرفقطف صحقح [ق.]98

وصفقرا) –
(وجعؾت لل إرض مسجدً ا
ُ :
ً
وأكا طؾك ٍ
بئر

طؾل رسقل اهلل
 -325طـ طؿار بـ ياسر قال :أتك ّ
ٍ
ركقة لل ،فؼال( :يا طؿار ما تصـع)؟ قؾت :يا رسقل اهلل بلبل
أدلقا ما ًء يف
ٍ
كخامة أصابتف ،قال( :يا طؿار إكؿا ُيغسؾ الثقب مـ
وأمل أغسؾ ثقبل مـ
خؿس :مـ الغائط والبقل والؼلء والدم والؿـل ،يا طؿار ما كخامتؽ ودمقع

طقـقؽ والؿاء الذي يف ركقتؽ إٓ سقاء) – ضعقػ جدًّ ا وقال ابـ تقؿقة:
كذب [ط.]458
***
االضتطابٚ ١عدّ اضتكباٍ ايكبً.١
 -326طـ ابـ طؿر قال ٓ( :تدخؾ الؿالئؽة بقتًا فقف بقل)( –)1حسـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1لؾحديث شاهد طـد الطرباين يف إوسط بؾػظ ٓ( :يـؼع بقل يف صست يف البقت ،فنن
الؿالئؽة ٓ تدخؾ بقتًا فقف ٌ
بقل مـتؼع ،وٓ تبقلـ يف مغتسؾؽ) ( )2125وصححف
إلباين.
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[ش.]1845
 -327طـ مجاهد قال :ما بال رسقل اهلل

ٍ
كثقب
قائؿا إٓ مر ًة يف
ً

أطجبف – .مرسؾ [ش.]1322
 -328طـ ابـ سقريـ قال :كاكقا يؽرهقن أن يستؼبؾقا واحد ًة مـ
الؼبؾتقـ( )1بغائط أو بقل[ .ش.]1626
***
ايٛض٤ٛ
أكاسا ُيدطقن الؿـؼقصقن يقم الؼقامة ،فؼال
 -329طـ ابـ طؿر قال :إن ً
ٌ
رجؾ :مـ هؿ يا أبا طبد الرحؿـ؟ قال :كان أحدهؿ ُي ِـؼص صفقره والتػاتف يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1اختؾػ العؾؿاء رحؿفؿ اهلل يف استؼبال الؼبؾة بغائط أو بقل ،والذي أشؽؾ طؾقفؿ يف
ذلؽ حديث ابـ طؿر يف الصحقحقـ قال( :رققت يق ًما طؾك بقت حػصة فرأيت
يؼضل حاجتف مستؼبؾ الشام مستدبر الؽعبة) ويف لػظ( :مستؼب ًال بقت
الـبل
الؿؼدس لحاجتف) فؿـفؿ مـ قال بتحريؿ آستؼبال وآستدبار ً
أخذا بلحاديث
الـفل إخرى ،ومـفؿ مـ قال بتحريؿ آستؼبال وجقاز آستدبار ً
أخذا بحديث
تلويال لحديث ابـ
ً
ابـ طؿر ،ومـفؿ مـ حرمفؿا يف الػضاء وأجازهؿا يف البـقان
يف
طؿر ،والصقاب واهلل أطؾؿ أن التخريج الصحقح لحديث ابـ طؿر أن الـبل
هذه الحال لؿ يؽـ يؼضل حاجتف إٓ مـ البقل فؼط ،ففق لؿ يستؼبؾ الؼبؾة ببقل
ولؿ يستدبرها بغائط ،وإكؿا استؼبؾ الشام ،وهبذا التخريج يزول اإلشؽال يف
أصال ٕكف ٓبد أن
الحديث الذي أشؽؾ طؾك العؾؿاء ،وأكف ٓ حاجة لؿسللة البـقان ً
يحقل بقـؽ وبقـ الؼبؾة حجر أو شجر أو غقره ولق كـت يف الػضاء ،وكقكف استؼبؾ
بقت الؿؼدس يف حديث صحقح يدل طؾك ضعػ حديث الـفل طـ استؼبال
أيضا واهلل أطؾؿ.
الؼبؾتقـ ،وهق ضعقػ اإلسـاد ً
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الصالة  -حسـ [ش/32ق.]3742
 -332طـ أبل بؽر

قال :لتخؾؾـ أصابعؽؿ بالؿاء ،أو لقخؾؾـفا اهلل

بالـار – حسـ لغقره [ش/96ق.]71
 -331طـ محؿد بـ محؿقد أكف بؾغف أن الـبل
يتقضل ،فجعؾ رسقل اهلل

كظر إلك رج ٍؾ أطؿك

يؼقل( :بطـ الؼدم) وٓ يسؿعف إطؿك،

وجعؾ إطؿك يغسؾ بطـ الؼدمقـ فسؿل البصقر – حسـ [ش/222
ق.]75
يق ًما فاحتبس طـ
 -332طـ صدقة بـ يسار قال :تقضل الـبل
أصحابف ،ثؿ خرج فؼالقا :ما حبسؽ؟ قال( :دويب ٌة شربت الفرة) قال صدقة:
ٍ
ٓ أدري أمـ وضقءه ،أم مـ فضؾ وضقءه ٓ ،أدري ،وقال ٌ
حقـئذ طـدكا
رجؾ
مؿـ سؿع العؾؿ :بؾ مـ وضقءه – .حسـ لغقره [ق.]361
 -333طـ جابر قال :تقضل رسقل اهلل

فلخذت مـ وضقئف فصببتف

يف بئري – .ضعقػ [ط.]389
***
ْٛاقض ايٛض٤ٛ
 -334طـ مجاهد قال :وجد رسقل اهلل

ريحا ومعف أصحابف فؼال:
ً

(مؿـ خرجت هذه الريح فؾقتقضل) فاستحك صاحبفا ولؿ يؼؿ ،حتك قالفا
ثال ًثا فؾؿ يؼؿ أحد ،فؼال العباس بـ طبد الؿطؾب :يا رسقل اهلل أٓ كتقضل
كؾـا – .مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]531
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رجال قال :يا رسقل اهلل إين احتؽؽت يف الصالة
ً
 -335طـ طؿر أن
فلصابت يدي فرجل ،فؼال الـبل

( :وأكا أفعؾ ذلؽ) – ضعقػ

[ط.]542
 -336طـ طؾل قال :قال رسقل اهلل

( :الؼؾس حدث) – ضعقػ فقف

 -337طـ سؾؿان قال :رآين الـبل

وقد سال مـ أكػل دم ،فؼال:

ٍ
راو مرتوك [ط.]574

(أحدث وضق ًءا) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]577
 -338طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

( :لقس يف الؼطرة

سائال) – إسـاده باصؾ [ط.]582
دما ً
والؼطرتقـ مـ الدم وضقء إٓ أن يؽقن ً
 -339طـ ابـ طباس أن رسقل اهلل

رخص يف دم الحبقب – يعـل

الدمامقؾ – ضعقػ [ط.]588
 -342طـ ثقبان قال :كان رسقل اهلل

صائؿا يف غقر رمضان ،فلصابف
ً

غؿ أذاه فتؼقل ،فؼاء فدطاين بقضقء فتقضل ثؿ أفطر ،فؼؾت :يا رسقل اهلل
ٌ
أفريض ٌة القضقء مـ الؼلء؟ قال( :لق كان فريضة لقجدتف يف الؼرآن) قال :ثؿ
صام رسقل اهلل

الغد فسؿعتف يؼقل( :هذا مؽان إفطاري أمس) – ضعقػ

جدًّ ا [ط.]595
***
ايطٛاى
 -341طـ أبل طتقؼ طـ جابر قال :كان يستاك إذا أخذ مضجعف وإذا قام
مـ الؾقؾ وإذا خرج إلك الصبح ،قال فؼؾت لف :قد شؼؼت طؾك كػسؽ هبذا
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السقاك ،فؼال :إن أسامة أخربين أن رسقل اهلل

كان يستاك هذا السقاك– .

ضعقػ [ش.]1788
 -342طـ حسان بـ ططقة يرفعف (القضقء شطر اإليؿان ،والسقاك شطر
القضقء – )..مرسؾ [ش.]1823
 -343طـ سؾقؿان بـ سعد قال :قال رسقل اهلل

( :استاكقا وتـظػقا

وأوتروا فنن اهلل وتر يحب القتر) – ضعقػ [ش.]1826
 -344طـ أكس أن رسقل اهلل

كان يستاك بػضؾ وضقئف– .

[ط.]94
***
ايتُِٝ
 -345طـ أبل طثؿان القزيدي قال :بؾغـل أن الـبل

قال( :تؿسحقا

بفا فنكفا بؽؿ ّبرة( ))1يعـل إرض – .صحقح [ش.]1727
 -346طـ معاوية بـ ُقرة قال :قدم طؾك رسقل اهلل

كػر مـ بـل قشقر
ٌ

فؼالقا :إكا كعزب طـ الؿاء ومعـا أهؾقكا ولقس معـا مـ الؿاء إٓ لشػاهـا،
قال( :كعؿ وإن كان ذلؽ سـة أو سـتقـ) – صحقح [ش.]1235
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)َّ )1برة :أي مشػؼة كإم فؿـفا خرجتؿ وإلقفا معادكؿ.
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ايػطٌ
 -347طـ ططاء وأبل سؾؿة بـ طبد الرحؿـ ومجاهد قالقا :إن أم سؾقؿ
قالت :يا رسقل اهلل الؿرأة ترى يف مـامفا ما يرى الرجؾ أيجب طؾفا الغسؾ؟
بؾال) قالت :لعؾف ،قال:
قال( :هؾ تجد شفقة) قالت :لعؾف ،قال( :هؾ تجد ً
فؼالت :واهلل

(فؾتغتسؾ) ،فؾؼقتفا كسق ٌة فؼؾـ لفا :فضحتـا طـد رسقل اهلل
ما كـت ٕكتفل حتك أطؾؿ يف ِح ٍؾ أكا أو يف حرام – .صحقح [ش.]882
 -348طـ جابر قال :قال رسقل اهلل

( :لقس طؾك الؿاء جـابة ،وٓ

طؾك إرض جـابة ،وٓ طؾك الثقب جـابة) – متققػ فقف [ط.]422
 -349طـ ابـ سقريـ قال :أمر رسقل اهلل

بآستـشاق مـ الجـابة

ثال ًثا – .ضعقػ [ط.]412
***
اضتتاز املػتطٌ
 -352طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة قال :ذهب طبد الرحؿـ بـ طقف وأبق بؽر
الح ّرة فاغتسال ،فرجعا فلخربا الـبل
أو خالد بـ القلقد إلك غدير بظاهر َ
طـ مخرجفؿا حتك أخرباه طـ اغتسالفؿا ،قال( :فؽقػ فعؾتؿا؟) قال:
سرتت طؾقف حتك إذا اغتسؾ سرت طؾل حتك اغتسؾت ،قال( :لق فعؾتؿا غقر
ذلؽ ٕوجعتؽؿا ضر ًبا) – ضعقػ [ق.]1122
مستقر
ثقب
 -351طـ مجاهد قال :لؿا كان الـبل
بالحديبقة وطؾقف ٌ
ٌ
طؾقف ،ه ّبت الرياح فؽشػت الثقب طـف ،فنذا هق برج ٍؾ يغتسؾ ُطرياكًا

.
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وقال( :يا أيفا الـاس اتؼقا اهلل واستحققا مـ

الؽرام ،فنن الؿالئؽة ٓ تػارقؽؿ إٓ طـد إحدى ثالث :إذا كان الرجؾ ُيجامع
امرأتف ،وإذا كان يف الخالء) قال :وكسقت الثالثة( ،)2قال الـبل

( :فنذا

اغتسؾ أحدكؿ فؾقتقار بآغتسال إلك جدار ،أو طؾك جـب بعقر ،أو يستر طؾقف
أخقه) – حسـ لغقره [ق.]1121
 -352طـ طؾل أن الـبل

رأى قق ًما يغتسؾقن يف الـفر طراة لقس

طؾقفؿ ُأزر ،فققػ فـادى بلطؾك صقتف فؼال[ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ]
{نوح  – }71ضعقػ [ق.]1122
***
اذتٝض
 -353طـ واثؾة بـ إسؼع قال :قال رسقل اهلل

( :أقؾ الحقض ثالثة

أيام ،وأكثره طشرة أيام) – ضعقػ [ط.]847
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الرباز :الػضاء القاسع.
) )2كسقت الثالثة :جاء طـد البزار يف مسـده (( )317الغائط والجـابة والغسؾ).
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ايهتاب ايجاْٞ
ايصال٠
ايؿصٌ األٍٚ
األذإ
ؾطٌ األذإ ٚصؿت٘ ٚايدعا ٤عٓدٙ
 -354طـ يحقك بـ أبل كثقر قال :قال رسقل اهلل

( :لق طؾؿ الـاس ما

لتحاروه) وقال( :ابتدروا إذان وٓ تبتدروا اإلمامة) – ضعقػ
يف إذان
ّ
[ش/2339ق.]1877
 -355طـ ابـ طؿر قال( :كان ُيستحب الدطاء طـد أذان الؿغرب ،وقال:
إكفا ساط ٌة ُيستجاب فقفا الدطاء) – ضعقػ [ش.]8467
 -356طـ أكس قال :قال رسقل اهلل

( :إذا كان طـد إذان فتحت

أبقاب السؿاء واستجقب الدطاء ،وإذا كان طـد اإلقامة لؿ تُرد دطقة) – حسـ
لغقره [ش.]29248
 -357طـ ابـ طباس قال :كان لرسقل اهلل
رسقل اهلل

ٌ
ممذن يطرب ،فؼال

ٌ
سؿحا وإٓ فال
سفال
( :إذان
سفؾ سؿح ،فنن كان أذاكؽ ً
ً

تمذن) – ضعقػ [ط.]917

.
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رجال
ً
يف مسقر لف سؿع

يؼقل :اهلل أكرب اهلل أكرب ،فؼال الـبل

( :طؾك الػطرة طؾك الػطرة هذا)

فؼال :أشفد أٓ إلف إٓ اهلل ،فؼال الـبل

( :برء مـ الشرك هذا) فؼال :أشفد

أن محؿدً ا رسقل اهلل ،فؼال الـبل

( :دخؾ الجـة هذا) فؼال :حل طؾك

الصالة حل طؾك الػالح ،فؼال الـبل

( :ضفر اإلسالم – أو قال :اإليؿان –

متبديا مـ
رجال خرج
ورب الؽعبة ،تجدون هذا راط ًقا أو صاحب صقد ،أو ً
ً
رجال مـ أسؾؿ
ً
أهؾف) قال :فابتدر الؼقم لقخربوه بالذي سؿعقا ،فقجدوه
خرج متبد ًيا مـ أهؾف – .حسـ لغقره [ق.]1866
( :إذا كان الرجؾ

 -359طـ سؾؿان الػارسل قال :قال رسقل اهلل
بلرض ِق ّل( )1فحاكت الصالة فؾقتقضل ،فنن لؿ يجد ما ًء فؾقتقؿؿ ،فنن أقام
صؾك معف مؾؽان ،وإن أذن وأقام صؾك خؾػف مـ جـقد اهلل مآ ُيرى صرفاه) –
صحقح [ش/2277ق.]1955
***
اختاذ َؤذْني
 -362طـ حجاج طـ شقخ مـ أهؾ الؿديـة طـ بعض بـل ممذين الـبل
ويؼقؿ بالل ،وربؿا أذن بالل وأقام ابـ أم
قال :كان ابـ أم مؽتقم يمذن
ُ
مؽتقم – .ضعقػ [ش.]2243
 -361طـ طروة قال :أمر الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أرض قِ ّل :هل إرض الػؼر التل ٓ أكقس فقفا.

ً
بالٓ أن يمذن يقم الػتح فقق
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الؽعبة – .حسـ [ش.]2332
 -362طـ طؿر بـ حػص أن سعدً ا – الؼرضل – أذن لؾـبل
فؼال لف الـبل

بؼباء،

جئت فلذن) فؽان سعد يمذن بؼباء،
( :أحسـت يا بـل ،إذا
ُ

وٓ يمذن بالل – .حسـ لغقره [ق.]1796

***
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ايؿصٌ ايجاْٞ
َٛاقٝت ايصال٠
أٚقات ايصًٛات ارتُظ
 -363طـ أكس( :أن جبريؾ

أتك الـبل

بؿؽة حقـ زالت

الشؿس ،وأمره أن يمذن لؾـاس بالصالة حقـ ُفرضت طؾقفؿ ،فؼام جبريؾ أمام
 ،وقام الـاس خؾػ رسقل اهلل

 ،قال :فصؾك أربع ركعات ٓ

الـبل

يجفر فقفا بؼراءة ،يلتؿ الـاس برسقل اهلل

بجبريؾ،

 ،ويلتؿ رسقل اهلل

ثؿ أمفؾ حتك إذا دخؾ وقت العصر صؾك بفؿ أربع ركعات ٓ يجفر فقفا
بالؼراءة ،يلتؿ الؿسؾؿقن برسقل اهلل

 ،ويلتؿ رسقل اهلل

بجبريؾ ،ثؿ

أمفؾ حتك إذا وجبت الشؿس صؾك بفؿ ثالث ركعات ،يجفر يف ركعتقـ
بالؼرا ءة وٓ يجفر يف الثالثة ،ثؿ أمفؾ حتك إذا ذهب ثؾث الؾقؾ صؾك بفؿ أربع
ركعات ،يجفر يف إولقـ بالؼراءة وٓ يجفر يف أخريـ بالؼراءة ،ثؿ أمفؾ
حتك إذا صؾع الػجر صؾك بفؿ ركعتقـ يجفر فقفؿا بالؼراءة) – ضعقػ لف
شقاهد يف الصحقح [ط.]1222
 -364طـ كافع بـ جبقر قال :لؿا أصبح الـبل

مـ الؾقؾة التل ُأسري

بف فقفا لؿ يرطف إٓ جربيؾ فـزل حقـ زاغت الشؿس ،فؾذلؽ سؿقت إولك،
قام فصاح يف أصحابف :الصالة جامعة ،فاجتؿعقا ،فصؾك جربيؾ بالـبل
وصؾك الـبل
جربيؾ طؾك الـبل

،

قصر الباققتقـ ،ثؿ س ّؾؿ
بالـاسَ ،ص ّقل الركعتقـ إولقـ ،ثؿ ّ
 ،وسؾؿ الـبل

طؾك الـاس ،ثؿ كزل يف العصر طؾك
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مثؾف ،فػعؾقا مثؾ ما فعؾقا يف الظفر ،ثؿ كزل يف أول الؾقؾ فصاح :الصالة
جامعة ،فصؾك جربيؾ بالـبل

صقل يف إولقـ
لؾـاسّ ،

 ،وصؾك الـبل

وقصر يف الثالثة ،ثؿ س ّؾؿ جربيؾ طؾك الـبل

 ،وسؾؿ الـبل

طؾك

الـاس ،ثؿ لؿا ذهب ثؾث الؾقؾ كزل فصاح بالـاس :الصالة جامعة،
فاجتؿعقا ،فصؾك جربيؾ بالـبل

بالـاس ،فؼرأ يف

 ،وصؾك الـبل

وصقل وجفر ،وقصر يف الباققتقـ ،ثؿ سؾؿ جربيؾ طؾك الـبل
إولقـ ّ
سؾؿ الـبل

 ،ثؿ

طؾك الـاس ،ثؿ لؿا صؾع الػجر كزل جربيؾ فصاح بالـاس:

الصالة جامعة فاجتؿعقا ،فصؾك جربيؾ بالـبل

 ،وصؾك الـبل

وصقل ورفع صقتف ،ثؿ س ّؾؿ جربيؾ طؾك الـبل
بالـاس ،فؼرأ فقفؿا فجفر
ّ
 ،وسؾؿ الـبل

طؾك الـاس – .مرسؾ [ق.]2232

رجال سلل الـبل
ً
 -365طـ زيد بـ حارثة أن
الصبح فؼال( :صؾفا الققم معـا وغدً ا) فؾؿا كان رسقل اهلل

طـ وقت صالة
بؼاع كؿرة()1

مـ الجحػة صالها حقـ صؾع أول الػجر ،حتك إذا كان بذي صقى أخرها
حتك قال الـاس :أ ُقبض رسقل اهلل

لق صؾقـا ،فصالها أمام الشؿس ،ثؿ

أقبؾ طؾك الـاس فؼال( :ماذا قؾتؿ؟) قالقا :قؾـا :لق صؾقـا ،قال( :لق فعؾتؿ
ٕصابؽؿ طذاب) ثؿ دطا السائؾ فؼال( :وقتفا ما بقـ صالتل) – حسـ لغقره
[ق.]2158
 -366طـ ابـ أبل ُمؾقؽة أن رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1قاع كؿرة :مقضع بقـ مؽة والؿديـة.
) )1ذي صقى :وادي بؿؽة.

صؾك العصر ثؿ أخرج ً
مآ

.
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يؼسؿف يبادر بف الؾقؾ – .ضعقػ [ش.]3327
 -367طـ طبد العزيز بـ رفقع قال :قال رسقل اهلل

( :طجؾقا صالة

الـفار يف يقم الغقؿ ،وأخروا الؿغرب) – صحقح مرسؾ [ش.]6288
 -368طـ معاذ بـ جبؾ قال :بعثـل رسقل اهلل

إلك القؿـ فؼال( :يا

معاذ إذا كان يف الشتاء فغ ّؾس بالػجر ،وأصؾ الؼراءة قدر ما يطقؼ الـاس وٓ
تُؿ ّؾفؿ ،وإذا كان الصقػ فلسػر بالػجر ،فنن الؾقؾ قصقر ،والـاس يـامقن،
فلمفؾفؿ حتك ُيدركقا) – ضعقػ جدًّ ا [غ.]356
 -369طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

( :إن أحدكؿ لقصؾل

الصالة لققتفا ،وقد ترك مـ الققت إول ما هق خقر لف مـ أهؾف ومالف) –
ضعقػ جدًّ ا [ط.]979
***
األٚقات املٓٗ ٞعٔ ايصال ٠ؾٗٝا
 -372طـ طبد الرحؿـ بـ سابط :أن أبا أمامة سلل الـبل

فؼال :مـ

أكت؟ قال( :كبل) قال :إلك مـ أرسؾت؟ قال( :إلك إحؿر وإسقد) قال:
أي حقـ ُتؽره الصالة؟ قال :مـ حقـ تصؾل الصبح حتك ترتػع الشؿس ققد
رمح ،ومـ حقـ تصػر الشؿس إلك غروهبا) قال :فلي الدطاء أسؿع؟ قال:
(شطر الؾقؾ أخر ،وأدبار الؿؽتقبات) قال :فؿتك غروب الشؿس؟ قال:
(مـ أول ما تصػر الشؿس حقـ تدخؾفا الصػرة إلك حقـ غروب الشؿس) –
صحقح [ق.]3948
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 -371طـ سػقان بـ مـؼذ طـ أبقف قال :كان أكثر جؾقس طبد اهلل بـ
طؿر وهق مستؼبؾ الؼبؾة فؼرأ يزيد بـ طبد اهلل بـ سؾقط سجدة بعد صؾقع
الشؿس فسجد وسجدوا إٓ طبد اهلل بـ طؿر ،فؾؿا صؾعت الشؿس حؾ طبد
اهلل حبقتف ثؿ سجد ،وقال :ألؿ تر سجدة أصحابؽ إهنؿ سجدوا يف غقر حقـ
صالة –.حسـ لغقره [ف.]1137
***
قطا ٤ايصال ٠ايؿا٥ت.١
 -372طـ طؿران بـ حصقـ قال :سريـا مع رسقل اهلل

فؾؿا كان مـ

حر الشؿس ،فجعؾ الرجؾ مـا
طرسـا ،فؾؿ كستقؼظ حتك أيؼظـا ّ
آخر الؾقؾ ّ
يؼقم ِ
أن يسؽـقا ،ثؿ ارتحؾـا فسركا،
ده ًشا إلك صفقره ،قال :فلمرهؿ الـبل
حتك إذا ارتػعت الشؿس تقضل ،ثؿ أمر ً
بالٓ فلذن ،ثؿ صؾك الركعتقـ قبؾ
الػجر ،ثؿ أقام فصؾقـا ،فؼالقا :يا رسقل اهلل أٓ كعقدها يف وقتفا مـ الغد؟
قال( :أيـفاكؿ ربؽؿ طـ الربا ويؼبؾف مـؽؿ؟)( – )1أصؾف يف الصحقحقـ
[أحؿد .]19964
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1يمخذ مـ هذا الحديث قاطدة فؼفقة وهل (الـفل طـ الربا يف العبادة) والربا هق
الزيادة ،ومثال ذلؽ قضاء الصالة الػائتة كؿا يف الحديث ،ومثال آخر وهق قضاء
الصقام ،فؾق كان طؾك رجؾ قضاء صقام ولؿ يؼضف إلك بعد قدوم رمضان أخر،
فؿـ العؾؿاء مـ قال :طؾقف الؼضاء فؼط ،ومـفؿ مـ قال :طؾقف الؼضاء وإصعام طـ
كؾ يقم مسؽقـ ،فزاد اإلصعام ،وهذا الؼقل فقف ربا وزيادة يف العبادة ،ولعؾ هذا
الحديث يػصؾ يف هذه الؿسللة وهق الـفل طـ الزيادة يف قضاء العبادة واهلل أطؾؿ.
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ايؿصٌ ايجايح
املطادد َٛٚاضع ايصال٠
بٓا ٤املطذد
 -373طـ خالد بـ معدان :أن أبل بـ كعب وأبا الدرداء ذرطا الؿسجد،
ثؿ أتقا الـبل

بالذراع ،فؼال( :طريش كعريش مقسك ،ثؿام وخشبات،

مس
فإمر أطجؾ مـ ذلؽ) قال الثقري :وبؾغـا أن طرش مقسك إذا قام ّ
رأسف – .حسـ لغقره [ق.]5135
***
طٗاز ٠املطذد
 -374طـ يعؼقب بـ زيد أن الـبل

كان يتبع غبار الؿسجد بجريدة.

– ضعقػ [ش.]4219
 -375طـ ابـ طؿر قال( :إذا بزق يف الؼبؾة ،جاءت أحؿر ما تؽقن يقم
الؼقامة ،حتك تؼع بقـ طقـقف) – حسـ [ش.]7457
 -376طـ مـصقر بـ صؾحة الحجبل قال :صؾك رسقل اهلل

يف

الؿسجد فرأى يف الؼبؾة كخامة ،فؾؿا قضك صالتف قال( :إن أحدكؿ إذا صؾك
فنكف يـاجل ربف ،فؼال :مـ إمامؽؿ؟) فؼالقا :أبق فالن ،فـزطف ،ثؿ ُأخبِرت
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امرأتف ،فلمرت بؿاء فغسؾتف وهقلتف ،وحسبت أكف قال :وجؿرت( )1الؿسجد،
فؾؿا دخؾ الـبل

قال( :مـ صـع هذا؟) فؼالقا :امرأة فالن ،فرد زوجفا

إما ًما – .حسـ لغقره وأصؾف يف الصحقح [ق.]1685
***
َا ٜهس ٙيف املطذد
وكحـ مضطجعقن

 -377طـ جابر بـ طبد اهلل قال :أتاكا رسقل اهلل
ٍ
بعسقب كان يف يده ،وقال( :ققمقا ٓ ترقدوا يف الؿسجد)
يف الؿسجد ،فضربـا
– ضعقػ مـؽر [ق.]1655
 -378طـ كافع بـ جبقر بـ مطعؿ قال :كفك رسقل اهلل

أن تُـشد

إشعار ،وأن يتآسك بالجراحات( ،)2وأن تُؼام الحدود يف الؿسجد – .حسـ
لغقره [ق.]1729
شاطرا جاء إلك الـبل
 -379طـ أسقد بـ طبد الرحؿـ :أن
ً

وهق يف

الؿسجد فؼال :أكشدك يا رسقل اهلل؟ قال )ٓ( :قال :بؾك فلذن لل ،قال الـبل
( :فاخرج مـ الؿسجد) فخرج مـ الؿسجد ،قال :فلططاه الـبل
وقال( :هذا بدل ما مدحت بف ربؽ) – ضعقػ [ق.]1717
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جؿرت الؿسجد :هق البخقر والطقب.
)ّ )1
) )2يتآسك الجراحات :أي يداوي الجراحات.

ثق ًبا
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دخ ٍٛاملػسنني املطذد
وهق يف الؿسجد

 -382طـ الحسـ أن وفد ثؼقػ قدمقا طؾك الـبل
يف ُق ٍبة لف ،فؼقؾ :يا رسقل اهلل إهنؿ مشركقن ،فؼال( :إن إرض ٓ يـجسفا
شلء) – صحقح [ش/8775ق.]1622
***
َطذد قباَٚ ٤طادد املد١ٜٓ
 -381طـ سفؾ بـ حـقػ قال :قال رسقل اهلل

( :مـ تقضل فلحسـ

وضقءه ،ثؿ جاء مسجد قباء فركع فقف أربع ركعات كان ذلؽ طدل طؿرة) –
حسـ [ش.]7532
 -382طـ بؽقر بـ إشج قال :كان بالؿديـة تسعة مساجد مع مسجد
رسقل اهلل

 ،يسؿع أهؾفا تلذيـ بالل طؾك طفد رسقل اهلل

 ،فقصؾقن

يف مساجدهؿ ،أقرهبا مسجد بـل طؿرو بـ مبذول مـ بـل الـجار ،ومسجد
بـل ساطدة ،ومسجد بـل طبقد ،ومسجد بـل سؾؿة ،ومسجد بـل راتج مـ
بـل طبد إشفؾ ،ومسجد بـل زريؼ ،ومسجد بـل غػار ،ومسجد أسؾؿ،
ومسجد جفقـة ،ويشؽ يف التاسع – .ضعقػ [ط.]1871

***
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ايؿصٌ ايسابع
ايصالَٚ ٠كدَاتٗا
ؾطٌ ايصالٚ ٠سهِ تازنٗا
 -383طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

( :مـ ترك صال ًة مؽتقب ًة

حتك تػقتف مـ غقر طذر فؼد حبط طؿؾف) – ضعقػ [ش.]3445
 -384طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

( :لؾؿصؾل ثالث خصال:

تتـاثر الرحؿة طؾقف مـ قدمف إلك طـان السؿاء ،وتحػ بف الؿالئؽة مـ قركف إلك
طـان السؿاء ،ويـادي مـاد :لق يعؾؿ الؿـاجل مـ يـاجل ما اكػتؾ) – ضعقػ
جدًّ ا [ق.]152
 -385طـ مجاهد أن الـبل

قال( :مـ كام طـفا فال كامت طقـف) يعـل

العشاء – .ضعقػ وصح مققق ًفا طؾك طؿر[ش/7183ق.]2237
 -386طـ مجاهد قال :قال الـبل

لرجؾ مـ إكصار (شفقدهؿا

العشاء والػجر أفضؾ مـ ققام ما بقـفؿا) – إسـاده ضعقػ [ق.]2212
 -387طـ أبل بصرة الغػاري قال :صؾك بـا رسقل اهلل

صالة

العصر ،فؾؿا فرغ التػت إلقـا فؼال( :إن هذه الصالة ُفرضت طؾك مـ قبؾؽؿ
فلبقها وثؼؾت طؾقفؿ ،و ُف ِّضؾت طؾك ما سقاها ستة وطشريـ درجة) –
ضعقػ جدًّ ا وأصؾف طـد مسؾؿ وفقف ( ..فؿـ حافظ طؾقفا كان لف أجره مرتقـ)
[ق.]2229
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ايصال ٠يف ايجٝاب
 -388طـ محؿد بـ مسح :أن الـبل

طرس إلك
يف بعض أسػاره ّ

ففب الـبل
فعرس( )1إلك ذلؽ الؿاءّ ،
ماء ،فجاء معاذ بـ جبؾ وهق ماشل ّ
فؼال( :مـ ذا؟) فؼال :أكا معاذ ،فؼال رسقل اهلل
بعقر؟) قال ،ٓ :فتقضل الـبل

( :يا معاذ مالؽ

ثؿ قام فصؾك ،فؽلكف يتعر إزاره ،فاتزر

فصؾك فقف متزره ،ثؿ قال لؿعاذ (قؿ فلرحؾ وأحسـ الحؼقؼة ،واجعؾ لـػسؽ
مؼعدً ا) فؼال :ما أحسـ يا رسقل اهلل ،فؼام رسقل اهلل

ّفرحؾ وجعؾ لف

مجؾسا وأردفف معف – .ضعقػ [ق.]1372
ً
***
املسٚز بني ٜد ٟاملصًٞ
 -389طـ طبد الحؿقد بـ طبد الرحؿـ طامِؾ طؿر بـ طبد العزيز ،ومر
رجؾ بقـ يديف وهق يصؾل ،فجبذه حتك كاد يخرق ثقابف ،فؾؿا اكصرف قال:
قال رسقل اهلل

( :لق يعؾؿ الؿار بقـ يدي الؿصؾل ٕحب أن يـؽسر فخذه

وٓ يؿر بقـ يديف) – ضعقػ [ش.]2911
***
سهِ اضتكباٍ املصًٞ
 -392طـ الؼاسؿ بـ طبد الرحؿـ طـ أبقف قال :دخؾ طبد اهلل بـ مسعقد
لصالة الػجر فنذا ققم قد أسـدوا ضفقرهؿ إلك الؼبؾة ،فؼال( :تـحقا طـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقال.
طرس إلك ماء :كزل قرب الؿاء ً
)ّ )1
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الؼبؾة ٓ ،تحقلقا بقـ الؿالئؽة وبقـ صالتفا ،وإن هاتقـ الركعتقـ صالة
الؿالئؽة) – صحقح [ش/6437ق.]4799
 -391طـ ططاء بـ يسار قال :قال رسقل اهلل
بالصقرة) – مرسؾ ٍ
واه [ش.]7388
 -392طـ محؿد بـ الحـػقة قال :رأى رسقل اهلل

 ٓ( :تستؼبؾ الصقرة
رجال يصؾل إلك
ً

رجؾ ،فلمره أن يعقد الصالة ،قال :يا رسقل اهلل قد أتؿؿت الصالة ،فؼال:
(إكؽ صؾقت وأكت تـظر إلقف مستؼبؾف) – ضعقػ [ط.]1872

***

.
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ايؿصٌ ارتاَظ
صؿ ١ايصال٠
صًٛا نُا زأٜتُ ْٞٛأصًٞ
 -393طـ أبل الدرداء قال :قال رسقل اهلل

ٍ
شلء أ َك َػة(،)1
( :إن لؽؾ

وإن أكَػة الصالة التؽبقرة إولك فحافظقا طؾقفا) – ضعقػ [ش.]3122
 -394طـ يحقك بـ كثقر قال :قالقا :يا رسقل اهلل إن هاهـا قق ًما يجفرون
بالؼراءة يف الـفار ،فؼال( :ارمقهؿ بالبعر) – صحقح مرسؾ [ش.]3669
 -395طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

( :كلين أكظر إلك أحبار بـل

إسرائقؾ واضعل أيؿاكفؿ طؾك شؿائؾفؿ يف الصالة) – ضعقػ [ش.]3937
 -396طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

( :طؾؿـل جبرائقؾ

،

الصالة فؼام فؽبر لـا ،ثؿ قرأ بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ فقؿا يجفر بف يف كؾ
ركعة) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]1172
 -397طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

( :إذا ركع أحدكؿ فسبح

ثالث مرات ،فنكف يسبح هلل مـ جسده ثالثة وثالثقن وثالثؿائة طظؿ ،وثالثة
وثالثقن وثالثؿائة طرق) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]1298
 -398طـ جابر قال :رأيت رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أكػة :أكػة الشلء ابتداؤه ومؼدمتف.

يسجد يف أطؾك جبفتف طؾك
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قصاص الشعر – .حسـ لغقره [ش/2697ط.]1322
 -399طـ أبل هريرة قال :كان رسقل اهلل

يسجد طؾك كقر العؿامة.

– باصؾ أكؽره البقفؼل وابـ أبل حاتؿ [ق.]1564
 -422طـ يحقك بـ أبل كثقر :أن الـبل
شعره بقده فؼال الـبل

رجال يسجد ،ويتؼل
رأى ً

( :الؾفؿ امح شعره) قال :فسؼط شعره – .ضعقػ

[ق.]2997
***
ايتػٗد ٚايصال ٠عً ٢ايٓيب
 -421طـ كافع قال :كان طبد اهلل بـ طؿر إذا جؾس يف الصالة وضع يديف
طؾك ركبتقف ،وأشار بلصبعف ،وأتبعفا بصره ،ثؿ قال :قال رسقل اهلل

:

(لفل أشد طؾك الشقطان مـ الحديد) يعـل السبابة[ – .أحؿد .]6222
 -422طـ ابـ مسعقد قال( :ما كـا كؽتب يف طفد رسقل اهلل

مـ

إحاديث إٓ آستخارة والتشفد) – ضعقػ [ش.]3226
 -423طـ ططاء قال :بقـا الـبل
محؿدً ا رسقلف وطبده ،فؼال الـبل

يعؾؿ التشفد فؼال رجؾ :وأشفد أن
رسقٓ،
( :قد كـت طبدً ا قبؾ أن أكقن
ً

قؾ :وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف) – حسـ لغقره [ق.]3276
 -424طـ طبد اهلل بـ بريدة طـ أبقف قال :قال رسقل اهلل

( :يا بريدة

إذا جؾست يف صالتؽ ،فال تتركـ التشفد والصالة طؾل ،فنكفا زكاة الصالة،
وسؾؿ طؾك جؿقع أكبقاء اهلل ورسؾف ،وسؾؿ طؾك طباد اهلل الصالحقـ) –

.
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ضعقػ جدًّ ا [ط.]1342
***
ايرنس بعد ايصال.٠
كاس مـ فؼراء الؿممـقـ :يا رسقل اهلل ذهب
 -425طـ قتادة قال :قال ٌ
أصحاب الدثقر بإجقر ،يتصدققن وٓ كتصدق ويـػؼقن وٓ كـػؼ ،قال:
(أفرأيتؿ لق كان مال الدكقا وضع بعضف طؾك بعض أكان بالغًا السؿاء؟) قالقا:
ٓ يا رسقل اهلل ،قال( :أٓ أخبركؿ بشلء أصؾف يف إرض وفرطف يف السؿاء،
أن تؼقلقا يف دبر كؾ صالة ٓ :إلف إٓ اهلل واهلل أكبر وسبحان اهلل والحؿد هلل
طشر مرات ،فنن أصؾفـ يف إرض وفرطفـ يف السؿاء) – مرسؾ رجالف
ثؼات [ق.]3188
 -426طـ أبل سعقد الخدري قال :سؿعت الـبل

غقر مرة يؼقل يف

آخر صالتف طـد اكصرافف (سبحان ربؽ رب العزة طؿا يصػقن ،وسال ٌم طؾك
الؿرسؾقـ ،والحؿد هلل رب العالؿقـ) – ضعقػ جدًّ ا [ش.]3297
 -427طـــ طؾــل قــال( :مةةـ قةةرأ بعةةد الػجةةر[ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ]
ذكب وإن جفدتف الشقاصقـ)
{اإلخالص }8:طشر مرات ،لؿ يؾحؼ بف ذلؽ الققم ٌ
– ضعقػ [ش.]29813
***

154

*n

زوائد الكتب السبعة

*m

.

ايؿصٌ ايطادع
ايعٌُ ٚايطٗ ٛيف ايصال٠
َا جيٛش َٚا ٜهس َٔ ٙايعٌُ يف ايصال٠
 -428طـ أبل مجؾز قال :بادر رسقل اهلل

لفر أو هرة أن يؿر بقـ

يديف – .حسـ [ش/2919ق.]2341
 -429طـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك قال :صؾك رسقل اهلل

يف كعؾقف

فصؾك الـاس يف كعالفؿ ،فخؾع فخؾعقا ،فؾؿا صؾك قال( :مـ شاء أن يصؾل
ِّ
فؾقصؾ ،ومـ شاء أن يخؾع فؾقخؾع) – صحقح مرسؾ [ش/7866
يف كعؾقف
ق.]1513
 -412طـ يزيد بـ إصؿ قال :ما تثاءب رسقل اهلل

يف الصالة قط.

– صحقح [ش.]7982
 -411طـ محؿد بـ الؿـؽدر قال :قال رسقل اهلل

( :إذا دطتؽ أمؽ

يف الصالة فلجبفا ،وإذا دطاك أبقك فال تجبف) – صحقح مرسؾ [ش.]8213
 -412طـ محؿد بـ طؿر بـ طؾل وجعػر بـ محؿد قآ :كان رسقل
إذا أققؿت الصالة أتك الحسـ والحسقـ و ُأمامة فابتدروه ،فنذا جؾس
اهلل
جؾسقا يف حجره وطؾك ضفره ،فنذا قام وضعفؿ كذلؽ ،فؽذلؽ حتك فرغت
الصالة – .حسـ لغقره [ق.]2383
 -413طـ يحقك بـ أبل كثقر قال :سؿع الـبل

رجال ُيؼؾب الحصك
ً
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يف الصالة يف الؿسجد ،فؾؿا اكصرف قال( :مـ الذي كان يؼؾب الحصك يف
الصالة؟) قال الرجؾ :أكا يا رسقل اهلل ،قال( :ففق حظؽ مـ صالتؽ) –
ضعقػ [ق.]2411
 -414طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة أن إكساكًا استلذن طؾك الـبل
فلخذها الـبل

هبدية،

بقده وهق يف الصالة – .ضعقػ [ق.]3287

 -415طـ طبد اهلل بـ كعب الحؿقري قال :قال رسقل اهلل

ٓ( :

تُؼطع إٓ لثالث :لرطاف ،أو إلحداث ،أو لتسؾقؿ آكصراف) – ضعقػ
[ق.]3626
***
ايطٗ ٛيف ايصال٠
 -416طـ طبقد بـ طؿقر قال :صؾك الـبل

العصر ركعتقـ ،ثؿ سؾؿ

واكصرف إلك أهؾف ،قؾت :وولك ،قال :وولك ،فلدركف ذو القديـ أخق بـل
سؾقؿ ،قال :يا كبل اهلل أكسقت أم خػػت طـا الصالة؟ قال( :وما ذاك؟) قال:
صؾقت العصر ركعتقـ ،قال( :أصدق ذو القديـ أخق بـل سؾقؿ؟) قال الـاس:
كعؿ ،قال الـبل

( :حل طؾك الػالح حل طؾك الػالح ،قد قامت الصالة) ثؿ

صؾك هبؿ ركعتقـ ثؿ اكصرف – .صحقح مرسؾ [ق.]3444
***
ايٓٗ ٞعٔ ايهالّ يف ايصال.٠
 -417طـ زيد بـ أسؾؿ قال :بقـؿا الـبل

يصؾل بلصحابف بطريؼ

156

*n

زوائد الكتب السبعة

مؽة ،مر ٌ
رجؾ يطرد ً
شقٓ لف ،فلشار إلقف الـبل

*m

.

فؾؿ يػطـ ،فصرخ بف طؿر

فؼال :يا صاحب الشقل رد إبؾؽ ،فردها ،فؾؿا صؾك الـبل

قال( :مـ

فؼفا يا ابـ الخطاب) قؾت لف :ما
الؿتؽؾؿ؟) قالقا :طؿر ،قال ٓ( :لؽ ً
الشقل؟ قال :فرقة مـ اإلبؾ – .حسـ لغقره [ق.]3572

***
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ايؿصٌ ايطابع
صال ٠ايتطٛع ٚقٝاّ ايًٌٝ
ؾطٌ صال ٠ايتطٛع
 -418طـ ضؿرة بـ حبقب طـ رج ٍؾ مـ أصحاب الـبل

قال:

(تطقع الرجؾ يف بقتف يزيد طؾك تطقطف طـد الـاس ،كػضؾ صالة الجؿاطة
طؾك صالة الرجؾ وحده) – صحقح [ش/6455ق.]4835
قال( :مـ صؾك ركعتقـ لؿ

 -419طـ صؾة بـ أشقؿ أن رسقل اهلل
ٍ
بشلء مـ الدكقا لؿ يسلل اهلل شقئًا إٓ أططاه إياه) – صحقح
يحدث كػسف فقفؿا
[ش.]7631
 -422طـ أبل طثؿان قال :اشرتى ٌ
رجؾ حائ ًطا يف الؿديـة فربح فقف مئة
ٍ
كخؾة كامؾةً ،فؼال الـبل ( :أٓ أخبرك بلفضؾ مـ هذاٌ ،
رجؾ تقضل فلحسـ

القضقء ثؿ صؾك ركعتقـ يف ٍ
ٍ
ُ
ربحا مـ هذا) –
جبؾ،
غار أو سػح
أفضؾ ً
صحقح [ش.]7634
***
ايتطٛع قبٌ املهتٛبٚ ١بعدٖا
 -421طـ أبل أيقب إكصاري قال :يا رسقل اهلل ما أربع ركعات
تقاضب طؾقفـ قبؾ الظفر؟ فؼال رسقل اهلل ( :إن أبقاب الجـة تػتح طـد
زوال الشؿس ،فال ُترتج حتك تؼام الصالة ،فلحب أن ُأ َق ِدم) – صحقح
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[ش/5941ق.]4814
 -422طـ بشقر طـ ٍ
شقخ مـ إكصار طـ أبقف قال :قال رسقل اهلل

:

(مـ صؾك أرب ًعا قبؾ الظفر كـ لف كعتؼ رقبة مـ ولد إسؿاطقؾ) ضعقػ
[ش.]5948
ٓ يدع الركعتقـ بعد

 -423طـ أبل جعػر قال :كان رسقل اهلل
ٍ
حضر وٓ سػر – .ضعقػ [ش.]3931
الؿغرب ،والركعتقـ قبؾ الػجر يف

( :مـ صؾك ركعتقـ بعد

 -424طـ مؽحقل قال :قال رسقل اهلل
الؿغرب  -يعـل قبؾ أن يتؽؾؿ – ُرفِعت صالتف يف طؾققـ) حسـ مرسؾ
[ش/5935ق.]4833
 -425طـ ابـ طؿر قال( :مـ ركع بعد الؿغرب أربع ركعات ،كان
كالؿعؼب غزوة بعد غزوة) – ضعقػ [ش/5933ق/4728غ.]897
 -426طـ الؼاسؿ قال :لؿا ُح ِضر معاذ قال( :لقس أحدٌ يصؾل أربع
ٍ
ٍ
ذكب إٓ الشرك باهلل حتك
ركعات تطق ًطا بعد صالة مؽتقبة ،فقؾحؼف يقمئذ ٌ
تغرب الشؿس) – ضعقػ [ش.]5984
***
قٝاّ ايًٌٝ
أي الؾقؾ أفضؾ؟ قال( :جقف
 -427طـ طؾل قال :قؾت :يا رسقل اهلل ُّ
الؾقؾ أخر ،قال :ثؿ الصالة مؼبقلة إلك صالة الػجر ،ثؿ ٓ صالة إلك صؾقع
الشؿس ،ثؿ الصالة مؼبقلة إلك صالة العصر ،ثؿ ٓ صالة حتك تغرب
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الشؿس) قال :قؾت :يا رسقل اهلل كقػ صالة الؾقؾ؟ قال( :مثـك) قال :قؾت:
كقػ صالة الـفار؟ قال( :أرب ًعا أرب ًعا) قال( :ومـ صؾك طؾل صال ًة كتب اهلل
لف ققراط ،والؼقراط مثؾ أحد ،وإن العبد إذا قام يتقضل ،فغسؾ كػقف خرجت
ذكقبف مـ كػقف ،ثؿ إذا مضؿض واستـشؼ خرجت ذكقبف مـ خقاشقؿف ،ثؿ إذا
غسؾ وجفف خرجت ذكقبف مـ وجفف وسؿعف وبصره ،ثؿ إذا غسؾ ذراطقف
خرجت ذكقبف مـ ذ راطقف ،ثؿ إذا مسح برأسف خرجت ذكقبف مـ رأسف ،ثؿ إذا
غسؾ رجؾقف خرجت ذكقبف مـ رجؾقف ،ثؿ إذا قام إلك الصالة خرج مـ ذكقبف
كققم ولدتف أمف) – ضعقػ ولبعضف شقاهد صحقحف دون ققلف :صالة الـفار
أرب ًعا [ق.]153
( :صؾقا مـ الؾقؾ

 -428طـ الحسـ البصري قال :قال رسقل اهلل
أربعا ،صؾقا ولق ركعتقـ ،ما مـ أهؾ ٍ
بقت ُيعرف لفؿ صالة مـ الؾقؾ إٓ
ً
كاداهؿ ٍ
مـاد :أهؾ البقت ققمقا لصالتؽؿ) – ضعقػ [ش.]6626
 -429طـ معبد بـ خالد قال( :صؾك رسقل اهلل

بالسبع الطقال يف

ركعة) – ضعقػ [ش/3699ق.]2843
 -432طـ صاووس قال :كان الـبل
الؾقؾ – .مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]4712
***

يصؾل سبع طشرة ركعة مـ
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ايٛتس
 -431طـ ابـ طباس قال :قال رسقل اهلل

هـ طؾل فرائض،
( :ثالث ّ

وهـ لؽؿ تطقع :الـحر ،والقتر :وركعتا الػجر)( –)1ضعقػ [ط.]1631
ّ
 -432طـ أبل بـ كعب قال :كان رسقل اهلل

يـقتر بـثالث :بــ [ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ] {األعرررررررذ  ،}7و[ﭑ ﭒ ﭓ] {الكررررررراف ون ،}7
و [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ] {اإلخرصص  ،}7ويؼـــت قبـؾ الركــقع ،وإذا ســؾؿ
قال( :سبحان الؿؾؽ الؼدوس) ثالث مرات ،يؿد هبا صقتف يف إخقرة يؼـقل:
(رب الؿالئؽة والروح) – حسـ [ط.]1662
 -433طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال :قال رسقل اهلل

( :وتر الؾقؾ

ثالث ،كقتر الـفار صالة الؿغرب) – ضعقػ [ط.]1653
 -434طـ ابـ طؿر قال :قال رسقل اهلل

( :الؿغرب وتر صالة

الـفار ،فلوتروا مـ الؾقؾ) – [ق.]4675
 -435طـ أبل طبد الؿؾؽ  -مقلك أم مسؽقـ بـت طؿر بـ طاصؿ بـ
طؿر بـ الخطاب  -قال :أرسؾتـل مقٓيت إلك أبل هريرة فجاء معل فؾؿا قام
بالباب قال :أكدرايقؿ()2؟ قالت :أكدرون فؼالت :يا أبا هريرة إكف يلتقـل الزور
بعد العتؿة فلتحدث؟ قال :تحدثل ما لؿ تقتري فنذا أوترت فال حديث بعد
القتر –.ضعقػ [ف.]1122
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1وهق طـد أحؿد والبقفؼل ،بدل ركعتل الػجر جعؾ الضحك.
) )2أكدرايقؿ :كؾؿة فارسقة بؿعـك أدخؾ ومثؾفا أكدرون.
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ايطش٢
 -436طـ أبل سػقان إسدي قال :قال رسقل اهلل

( :إذا فاءت

إفقاء ،وهبت إرواح ،فاذكروا حقائجؽؿ ،فنكفا ساطة إوابقـ) – ضعقػ
[ق.]4828
 -437طـ أكس قال :قال رسقل اهلل

( :أمرت بالقتر وإضحك ولؿ

ُيعزم طؾل) – ضعقػ جدًّ ا [ط/1632ق.]4572
***
ضذٛد ايػهس
قصقرا ُيؼال لف ُزكقؿ،
رجال
ً
رأى
 -438طـ أبل جعػر أن الـبل
ً
فسجد وقال( :الحؿد هلل الذي لؿ يجعؾـل مثؾ هذا) – حسـ لغقره
[ش/8412ق.]5961
 -439طـ ابـ طباس قال :لؿا كزل كؽاح زيـب اكطؾؼ زيد بـ حارثة
حتك استلذن طؾك زيـب ،قال :فؼالت زيـب :ما لل ولزيد ،قال :فلرسؾ إلقفا
ِ
إلقؽ ،قال :فلذكت لف فبشرها أن اهلل قد
فؼال :إين رسقل رسقل اهلل
زوجفا مـ كبقف

 ،قال :فخرت ساجد ًة هلل شؽرا – .إسـاده ٍ
واه
ً

[ش.]8422
يسؿف :أن أبا بؽر
 -442طـ أبل العقن الثؼػل طـ رجؾ لؿ ّ
أتاه فتح القؿامة سجد[ – .ش.]33727
***

لؿا
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ايؿصٌ ايجأَ
اإلَاَٚ ١ادتُاع١
ؾطٌ صال ٠ادتُاعٚ ١نجس ٠ارتط ٢إىل املطادد
 -441طـ ابـ طباس قال( :فضؾ صالة الجؿاطة طؾك صالة القحدة
خؿس وطشرون درجة ،فنن كاكقا أكثر فعؾك طدد مـ يف الؿسجد) فؼال
ٌ
رجؾ :وإن كاكقا طشرة آٓف ،قال :كعؿ وإن كاكقا أربعقـ أل ًػا – .صحقح
لغقره [ش.]8399
ٍ
غرفة لف ،فسؿع
 -442طـ ثابت البـاين أكف كان مع أكس بالزاوية( )1فقق
وكزلت ،فؼارب يف ُ
الخطا ،فؼال :كـت مع زيد بـ ثابت فؿشك بل
إذان فـزل
ُ
فعؾت بؽ؟ فنن الـبل
هذه الؿشقة وقال :أتدري لؿ
ُ

مشك بل هذه الؿشقة

وقال( :أتدري لؿ مشقت بؽ؟) قؾت :اهلل ورسقلف أطؾؿ ،قال( :لقؽثر طدد
خطاكا يف الصالة) – ضعقػ [ف.]458
***
تط ١ٜٛايصؿٛف ُٜ َٔٚكدّّ
 -443طـ طروة بـ الزبقر قال :قال رسقل اهلل

( :مـ سد فرج ًة يف

الصػ رفعف اهلل بفا درجة أو بـك لف بفا بقتًا يف الجـة)– صحقح [ش.]3824
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الزاوية :مقضع بالبصرة.

.
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( :مـ وصؾ

كادما
ص ًػا يف سبقؾ اهلل أو يف الصالة وصؾ اهلل خطقه يقم الؼقامة ،ومـ أقال ً
أقالف اهلل كػسف يقم الؼقامة) – حسـ لغقره [ق.]2469
 -445طـ ابـ طباس قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :يتؼدم الصػ إول

أطرابل ،وٓ أطجؿل ،وٓ غال ٌم لؿ يحتؾؿ) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]1289
***
َٔ أسهاّ اإلَاَ١
 -446طـ أبل سؾؿة بـ طبد الرحؿـ قال :قال رسقل اهلل

( :إذا كان

ثالثة يف سػر فؾقممفؿ أقرأهؿ ،فنن كان أصغرهؿ سـًا فنذا أمفؿ ففق أمقرهؿ)
أمقر أ ّمره رسقل اهلل
قال أبق سؾؿة :فذاكؿ ٌ
ق.]3812

 – .حسـ [ش/3457

رجال جاء إلك الـبل
 -447طـ داود بـ أبل هـد قالُ :حدثت أن ً
فؼال :يا رسقل اهلل دلـل طؾك طؿ ٍؾ أطؿؾف ،قال( :كـ إمام ققمؽ فنن لؿ
تستطع فؽـ ممذكفؿ) قال :فنن لؿ أستطع ،قال( :فؽـ يف الصػ إول) –
ضعقػ [ش.]3812
 -448طـ الؼاسؿ بـ مخقؿرة أن سؾؿان الػارسل قدمف ققم يصؾل فلبك
طؾقفؿ حتك دفعقه فؾؿا صؾك هبؿ قال :أكؾؽؿ راضل؟ قالقا :كعؿ ،قال الحؿد
هلل ،إين سؿعت رسقل اهلل

يؼقل( :ثالثة ٓ تؼبؾ صالتفؿ ،الؿرأة تخرج

ققما وهؿ لف كارهقن) –
مـ بقت زوجفا بغقر إذكف ،والعبد أبؼ ،والرجؾ يمم ً
ضعقػ ولف شقاهد [ش.]17137
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 -449طـ طبد الرحؿـ بـ سابط قال( :قرأ الـبل

.

يف الػجر يف

الركعة إولك بستقـ آية ،ثؿ قام يف الركعة الثاكقة فسؿع صقت صبل فؼرأ فقفا
ثالث آيات) – صحقح مرسؾ [ش/4682ق/3724ط.]1874
***
ايكسا ٠٤خًـ اإلَاّ
 -452طـ طبد اهلل بـ طؿرو أن الـبل

خطب الـاس فؼال( :مـ صؾك

مؽتقب ًة أو سبحة فؾقؼرأ بلم الؼرآن وقرآن معفا ،فنن اكتفك إلك أم الؼرآن
أجزأت طـف ،ومـ كان مع اإلمام فؾقؼرأ قبؾف أو إذا سؽت ،فؿـ صؾك صالة لؿ
يؼرأ فقفا بػاتحة الؽتاب ففل خداج – ثال ًثا) – حسـ لغقره [ق/2787
ط.]1223
 -451طـ ابـ طباس طـ الـبل

قال( :تؽػقؽ قراءة اإلمام خافت أو

جفر) – ضعقػ وقال طـف أحؿد :مـؽر [ط.]1252
 -452طـ أبل هريرة قال :ص ّؾك رسقل اهلل

صالة فؾؿا قضاها قال:

(هؾ قرأ أحدٌ مـؽؿ معل بشلء مـ الؼرآن؟) فؼال ٌ
رجؾ مـ الؼقم :أكا يا
رسقل اهلل ،فؼال رسقل اهلل

( :إين أققل مالل أكازع يف الؼرآن ،إذا أسررت

بؼراءتل فاقرءوا معل ،وإذا جفرت بؼراءتل فال يؼرأن معل أحد) – ضعقػ
جدًّ ا [ط.]1265
***

.
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إمنا دعٌ اإلَاّ يٝؤمت ب٘
 -453طـ ططاء قال :كان الـاس ٓ يلتؿقن بنمام إذا كان لف وتر ولفؿ
شػع وهق جالس ،ويجؾسقن وهق قائؿ ،حتك صؾك ابـ مسعقد وراء الـبل
قائؿا ،فؼال الـبل
ً

سـ لؽؿ سـة فاستـقا بفا) –
( :إن ابـ مسعقد ّ

ضعقػ [ق.]3176
 -454طـ طؾل بـ شقبان أن الـبل

قال( :مـ رفع رأسف مـ الركقع

قبؾ اإلمام فال صالة لف)( –)1ضعقػ [ق.]3759
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الثابت طـد ابـ ماجة وأحؿد طـ طؾل بـ شقبان بؾػظ (ٓ صالة لؿـ ٓ يؼقؿ صؾبف
يف الركقع والسجقد) – صحقح.
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ايهتاب ايجايح
صال ٠ادتُعٚ ١ايعٝدٚ ٜٔايهطٛف
ٚاالضتطكاٚ ٤ارتٛف ٚأسهاّ ايطؿس
ايؿصٌ األٍٚ
صال ٠ادتُع١
ؾطٌ  ّٜٛادتُعٚ ١أ ٍٚغأْٗا
 -455طـ أكس قال :قال رسقل اهلل

( :أتاين جبريؾ ويف يده كالؿرآة

البقضاء فقفا كالـؽتة السقداء ،فؼؾت :يا جبريؾ ما هذه؟ ،قال :هذه الجؿعة،
قا ل :قؾت :وما الجؿعة؟ ،قال :لؽؿ فقفا خقر ،قال :قؾت :وما لـا فقفا؟ ،قال:
يؽقن طقدً ا لؽ ولؼقمؽ مـ بعدك ،ويؽقن القفقد والـصارى تب ًعا لؽ ،قال:
قؾت :وما لـا فقفا؟ ،قال :لؽؿ فقفا ساطة ٓ يقافؼفا طبدٌ مسؾؿ يسلل اهلل فقفا
شقئًا مـ الدكقا وأخرة هق لف قسؿ إٓ أططاه إياه ،أو لقس لف بؼسؿ إٓ ا ّدخر لف
طـده ما هق أفضؾ مـف ،أو يتعقذ بف مـ شرٍ هق طؾقف مؽتقب إٓ صرف طـف مـ
البالء ما هق أطظؿ مـف ،قال :قؾت لف :وما هذه الـؽتة فقفا ،قال :هل الساطة
وهل تؼقم يقم الجؿعة وهق طـدكا سقد إيام التل اختارها ،وكحـ كدطقه يقم
الؼقامة ويق م الؿزيد ،قال :قؾت :مؿ ذاك؟ ،قالٕ :ن ربؽ تبارك وتعالك اتخذ
ٍ
مسؽ أبقض فنذا كان يقم الجؿعة هبط مـ طؾققـ طؾك
واديا مـ
يف الجـة ً
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كرسقف تبارك وتعالك ثؿ ّ
حػ الؽرسل بؿـابر مـ ذهب مؽؾؾة بالجقاهر ،ثؿ
يجلء الـبققن حتك يجؾسقا طؾقفا ويـزل أهؾ الغرف حتك يجؾسقا طؾك ذلؽ
الؽثقب ،ثؿ يتجؾك لفؿ ربفؿ تبارك وتعالك ،ثؿ يؼقل :سؾقين أططؽؿ ،قال:
فقسللقكف الرضا ،فقؼقل :رضائل أحؾؽؿ داري وأكقؾؽؿ كرامتل فسؾقين
أططؽؿ ،قال :فقسللقكف الرضا ،قال :فقشفدهؿ أكف قد رضل طـفؿ ،قال :فقػتح
لفؿ ما لؿ تر طقـ ،ولؿ تسؿع أذن ،ولؿ يخطر طؾك قؾب بشر ،قال :وذلؽؿ
مؼدار اكصرافؽؿ مـ يقم الجؿعة ،قال :ثؿ يرتػع ويرتػع معف الـبققن
والصديؼقن والشفداء ،ويرجع أهؾ الغرف إلك غرففؿ وهل درة بقضاء لقس
فقفا فصؿ وٓ قصؿ ،أو درة حؿراء ،أو زبرجدة خضراء فقفا غرففا ،وأبقابفا
مطرزة ،وفقفا أكفارها وثؿارها متدلقة ،قال :فؾقسقا إلك شلء أحقج مـفؿ إلك
كظرا ،ولقزدادوا مـف كرامة) – صحقح بطرقف
يقم الجؿعة لقزدادوا إلك ربفؿ ً
[ش.]5517
 -456طـ معؿر طـ ابـ صاووس طـ أبقف قال( :ما مـ يقم أطظؿ طـد اهلل
مـ يقم الجؿعة ،فقف قضك اهلل خؾؼ السؿاوات وإرض ،وفقف تؼقم الساطة،
وما صؾعت الشؿس يقم الجؿعة إٓ خاف البر والبحر والحجارة والشجر وما
خؾؼ اهلل مـ شلء إٓ الثؼؾقـ ،وفقف ساطة ٓ يقافؼفا مسؾؿ يسلل اهلل شقئًا إٓ
كحقا مـ
أططاه إياه) قال معؿر :وسؿعت طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ يحدث ً
هذا ٓ أطؾؿف إٓ رفعف إلك الـبل

 – .إسـاده ضعقػ [ق.]5556

 -457طـ أكس قال :قال رسقل اهلل

( :طرضت طؾل إيام فرأيت

يقم الجؿعة فلطجبـل بفاؤه وكقره ،ورأيت فقف كفقئة كؽتة سقداء فؼؾت :ما
هذا؟ فؼقؾ :فقف تؼقم الساطة) – حسـ لغقره [ق.]5559
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مصعب بـ طؿقر بـ هاشؿ

َ
رسقل اهلل
إلك الؿديـة لقؼرئفؿ الؼرآن ،فاستلذن
ٍ
يقمئذ بلمقر ولؽـف اكطؾؼ يعؾؿ أهؾ الؿديـة – .مرسؾ
ولقس
رسقل اهلل
ل ُق َج ِّؿع هبؿ ،فلذن لف

رجالف ثؼات [ق.]5146
***
َٔ أ ٜٔتؤت ٢ادتُعٚ ١سطٛز ايٓطا ٤هلا
 -459طـ مجاهد قال :كاكت العصبة مـ الرجال والـساء يجؿعقن()1

مع الـبل

ُ
ُ َ ّ
فؿا يلتقن رحالفؿ إٓ مـ الغد – .ضعقػ [ش.]5283

 -462طـ الحسـ قال :كـ كساء الؿفاجريـ يصؾقـ الجؿعة مع رسقل
اهلل

ثؿ يحتسبـ هبا مـ الظفر – .حسـ [ش.]5159
 -461طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

( :طؾك الـساء ما طؾك

الرجال إٓ الجؿعة والجـائز والجفاد) – مقضقع (إلباين) [ق.]9675
***
َا ُٜطتشب َٚا ُٜهس ٙيف ادتُع١
 -462طـ أكس بـ مالؽ قال :كان رسقل اهلل

إذا استجدَّ ثق ًبا لبسف

يقم الجؿعة -.ضعقػ جدًّ ا [غ.]3114
 -463طـ أبل طبد اهلل إغر :أن رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جؿعقن :يشفدون صالة الجؿعة.
)ُ )1ي ّ

كان يؼص شاربف،
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ويلخذ مـ أضػاره قبؾ أن يروح إلك صالة الجؿعة – .ضعقػ جدًّ ا
[غ.]3198
 -464طـ أبل حؿقد الحؿقري قال :قال رسقل اهلل

( :مـ ق ّؾؿ

أضػاره يقم الجؿعة أخرج اهلل مـف الداء وأدخؾ طؾقف الدواء) – ضعقػ
[ق.]5312
 -465طـ طبد اهلل بـ أبل أوىف قال( :ثالث ٌة مـ سؾؿ مـفـ غُػر لف ما بقـف
وبقـ الجؿعة إخرى :مـ أن يحدث( )1حد ًثا – ٓ يعـل َأ ًذا مـ بطـف  ،-أو
أن يتؽؾؿ ،أو أن يؼقل صف) – ضعقػ [ش.]5327
 -466طـ الحسـ قال :بقـؿا الـبل

يخطب إذ جاء ٌ
رجؾ يتخطك

رقاب الـاس يقم الجؿعة ،حتك جؾس قري ًبا مـ الـبل
قال لف الـبل

 ،فؾؿا قضك صالتف

جؿعت) قال :يا رسقل اهلل أما رأيتـل؟ قال:
( :يا فالن أما ّ

(قد رأيتؽ آكقت وآذيت) – حسـ [ش/5473ق.]5498
***
َٔ تأخس عٔ ادتُعٚ ١إثِ تازنٗا
ٍ
 -467طـ أكس قال :دخؾ ٌ
ققس الؿسجد ورسقل اهلل
رجؾ مـ
يخطب ،فؼال لف الـبل

( :قؿ فاركع ركعتقـ) وأمسؽ طـ الخطبة حتك

فرغ مـ صالتف – .ضعقػ [ش/5163ط.]1618
 -468طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال( :مـ أدرك الخطبة فؼد

) )1الحدث :إمر الؿـؽر كتخطل الرقاب ومضايؼة الـاس ،ولقس ما يـؼض القضقء.
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أدرك الجؿعة ،ومـ لؿ يدرك الخطبة فؼد أدرك الصالة ،ومـ دكا مـ اإلمام
فاستؿع وأكصت كان لف كػالن مـ إجر ،ومـ لؿ يستؿع ولؿ يـصت كان
طؾقف كػالن مـ القزر ،ومـ قال صف واإلمام يخطب فؼد لغا ،ومـ لغا فال
جؿعة لف) أو قال( :فال شلء لف) – ضعقػ [ق.]5422
 -469طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

جالسا
( :مـ أدرك اإلمام
ً

قبؾ أن يسؾؿ فؼد أدرك الصالة) – إسـاده باصؾ [ط.]1625
 -472طـ محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ ثقبان طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل
قال :قال رسقل اهلل

( :مـ سؿع إذان ثالث جؿعات ثؿ لؿ يحضر

كتب مـ الؿـافؼقـ) – صحقح [ق.]5165
***
ايكسا ٠٤يف صال ٠ادتُعٚ ١ايرنس بعدٖا
 -471طـ صاووس :أن الـبل

قرأ يف يقم الجؿعة سقرة الجؿعة

و[ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ] {الطصق } – .مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]5237
 -472طـ طقن بـ طبد اهلل قال :قالت أسؿاء بـت أبل بؽر (مـ قرأ بعد
الجؿعة بػاتحة الؽتاب ،و [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ] {اإلخالص } ،و[ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ] {الفلق} ،و[ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ] {الناس }،
ُح ِػظ ما بقـف وبقـ الجؿعة إخرى) – صحقح إن سؿع طقن مـ أسؿاء
[ش.]29622
***

.
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ضاع ١اإلداب ١يف  ّٜٛادتُع١
 -473طـ طائشة

قال( :إن يقم الجؿعة مثؾ يقم طرفة تُػتح فقف

أبقاب الرحؿة ،وفقف ساطة ٓ ُ
يسلل اهلل العبدُ شقئًا إٓ أططاه) ققؾ :وأي ُة ساطة؟
قالت (إذا أذن الؿمذن لصالة الجؿعة) – ضعقػ [ش.]5471
 -474طـ طبد اهلل بـ أبل صؾحة أن رسقل اهلل

كان يف صالة العصر

فخر الؽؾب فؿات
يقم الجؿعة والـاس خؾػف ،إذ سـح ٌ
كؾب يؿر بقـ أيديفؿّ ،
قبؾ أن يؿر ،فؾؿا أقبؾ الـبل

تقجف طؾك الؼقم وقال( :أيؽؿ دطا طؾك

الؽؾب؟) فؼال ٌ
رجؾ :أكا دطقت طؾقف ،فؼال الـبل
ُيستجاب فقفا الدطاء) – صحقح [ق.]5578
ويف لػظ :قال :الؾفؿ احبسف ،فؼال الـبل
ٕستُجقب لف) – [ق.]2334

***

( :دطقت طؾقف يف ساطة
( :لق دطا طؾك ٍ
أمة مـ إمؿ
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ايؿصٌ ايجاْٞ
صال ٠ايعٝدٜٔ
 -475طـ الزهري قال :بعث رسقل اهلل

إلك قرى طريـة فدك ويـبع

وكحقها مـ الؼرى طؾك مسقرة ثالث مـ الؿديـة ،أن يجؿعقا وأن يصؾقا
العقديـ – .ضعقػ [ق.]5717
 -476طـ صاووس قال :قال رسقل اهلل

شفرا طقدً ا،
 ٓ( :تتخذوا ً

يقما طقدً ا) – مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]7853
وٓ تتخذوا ً
***

.
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ايؿصٌ ايجايح
ايهطٛف ٚاآلٜات
 -477طـ طؽرمة مقلك ابـ طباس قالُ :كسػ الؼؿر طؾك طفد رسقل
اهلل

 ،فؼالقاُ :سحر الؼؿر ،فؼال الـبل

[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ] {القم  }7إلك (مستؿر) – مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]4941
 -478طـ أبل قالبة :أن الـبل

كؾؿا ركع ركعة ورفع رأسف أرسؾ

رجال يـظر هؾ تجؾت – .مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]4944
ً
 -479طـ شفر بـ حقشب قال :زلزلت الؿديـة يف طفد الـبل
فؼال( :إن ربؽؿ يستعتبؽؿ فلطتبقه) – ضعقػ [ش.]8334

***
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ايؿصٌ ايسابع
االضتطكا٤
 -482طـ ابـ طباس :أكف كان إذا سؿع صقت الرطد قال( :سبحان
الذي س ّبحت لف ،قال :إن الرطد ٌ
مؾؽ يـعؼ بالغقث كؿا يـعؼ الراطل بغـؿف) –
حسـ لغقره [ف.]722
( :إذا رأى أحدكؿ

 -481طـ طروة بـ الزبقر قال :قال رسقل اهلل

البرق أو القدق فال يشقر إلقف ،ولقصػ أو لقـعت) – حسـ لغقره [ق.]4917
(الؿجرة باب مـ أبقاب السؿاء ،وأما ققس
 -482طـ ابـ طباس قال:
ّ

فلمان مـ الغرق بعد ققم كقح
قزح
ٌ

) – صحقح [ف.]767-765

 -483طـ أبل جعػر قال :دطا رسقل اهلل

لؼقم أن يؿطروا فؾؿ

يؿطروا ،فؼال( :إين دطقت لؽؿ ويف كػسل طؾقؽؿ شلء فؾؿ تُؿطروا ،ولؽـ
فؿطِروا – .إسـاده معضؾ [ق.]4915
أن تُؿطروا) فدطا لفؿ ُ
 -484طـ طبد اهلل بـ طبقد بـ طؿقر قال :أصاب الـاس سـة ،وكان ٌ
رجؾ
يف بادية فخرج فصؾك بلصحابف ركعتقـ واستسؼك ،ثؿ كام فرأى يف الؿـام أن
رسقل اهلل

أتاه وقال :أقرئ طؿر السالم ،وأخربه أن اهلل قد استجاب

أيضا ،وأمره فؾققف العفد ولقشد العؼد،
لؽؿ ،وكان طؿر قد خرج فاستسؼك ً
قال :فاكطؾؼ الرجؾ حتك أتك طؿر ،فؼال :استئذكقا لرسقل رسقل اهلل
قال :فسؿعف طؿر فؼال :مـ هذا الؿػرتي طؾك رسقل اهلل

،

 ،فؼال الرجؾ:

ٓ تعجؾ طؾل يا أمقر الؿممـقـ ،فلخربه الخرب فبؽك طؿر – .مقضقع
[ق.]4914

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

.

175

ايؿصٌ ارتاَظ
صال ٠ارتٛف
 -485طـ طؾل قال :صؾقت مع رسقل اهلل

صالة الخقف ركعتقـ

ركعتقـ إٓ الؿغرب فنكف صالها ثال ًثا ،وصؾقت معف صالة السػر ركعتقـ
ركعتقـ إٓ الؿغرب فنكف صالها ثال ًثا – .ضعقػ [ش/8285س.]2529
 -486طـ سؾقؿ بـ طبد السؾقلل قال :كـا مع سعقد بـ العاص
بطربستان ،فؼال لـا يق ًما :أيؽؿ صؾك مع رسقل اهلل

صالة الخقف؟ فؼال

حذيػة :أكا ،قال :كقػ رأيتف يصـع؟ قال :فرقـا فرقتقـ ،فتؼدم وأقام صائػة
مـفؿ معف ،وأقام الطائػة إخرى مـ ورائفؿ ير ّدون الؼقم ،فصؾك بالذيـ معف
ركعف وسجدتقـ ،ثؿ قام همٓء إلك مؼام أصحاهبؿ ،وجاء أولئؽ فصؾك هبؿ
رسقل اهلل

هقجا
ركعة وسجدتقـ ،وقد كان قال لفؿ (إن هاجؽؿ الؼقم ً

فؼد حؾ لؽؿ الؼتال والؽالم) – حسـ لغقره [س.]2526
 -487طـ ابـ طؿر قال :قال رسقل اهلل
سفق) – ضعقػ [ط.]1772

***

( :لقس يف صالة الخقف
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ايؿصٌ ايطادع
أسهاّ ايطؿس
دعا ٤ايطؿس
سػرا
 -488طـ طقن بـ طبد اهلل أن ً
رجال أتك ابـ مسعقد فؼال :إين أريد ً
فلوصـل ،فؼال( :إذا تقجفت فؼؾ :بسؿ اهلل حسبل اهلل تقكؾت طؾك اهلل ،فنكؽ
إذا قؾت :بسؿ اهلل ،قال الؿؾؽُ :هديت ،وإذا قؾت :حسبل اهلل ،قال الؿؾؽ:
ُحػظت ،وإذا قؾت :تقكؾت طؾك اهلل ،قال الؿؾؽ :كُػقت) – حسـ لغقره
[ش.]29629
 -489طـ صاووس قال :كان كبل اهلل

يؼقل( :الحؿد هلل الذي

مذكقرا ،الؾفؿ أطـل طؾك هقل الدكقا ،وبقائؼ الدهر،
خؾؼـل ولؿ أكـ شقئًا
ً
ومصائب الؾقالل وإيام ،الؾفؿ اصحبـل يف سػري واخؾػـل يف أهؾل ،ولؽ
فدلؾـل ،وطؾك ُخ ُؾ ٍؼ صالحٍ فؼقمـل ،وإلقؽ يا رب فحببـل ،وإلك الـاس فال
تؽؾـل ،أكت رب الؿستضعػقـ ،أطقذ بقجفؽ الؽريؿ الذي أشرقت لف
السؿاوات وإرض ،وكُشػت بف الظؾؿات ،وصؾح بف أمر إولقـ وأخريـ،
طؾل غضبؽ ،لؽ العتبك طـدي ما استطعت،
طؾل سخطؽ ،أو تـزل ّ
أن تحؾؾ ّ
ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل) – ضعقػ [ق.]9234
***
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ايكصس ٚايؿطس يف ايطؿس
 -492طـ أبل سعقد الخدري أن الـبل
قصر الصالة – .إسـاده ٍ
واه [ش/8113ق.]4318
 -491طـ طؾل

فرسخا()1
ً
كان إذا سافر

أكف خرج إلك الـخقؾة( )2فصؾك هبا الظفر والعصر

ركعتقـ ،ثؿ رجع مـ يقمف فؼال :أردت أن أطؾؿؽؿ سـة كبقؽؿ – .ضعقػ
جدًّ ا [ش.]8114
 -492طـ سعقد بـ الؿسقب قال :قال رسقل اهلل

( :خقاركؿ مـ

قصر الصالة يف السػر وأفطر) – حسـ [ش/8172ق.]4482
 -493طـ سالؿ بـ طبد اهلل أن الـبل

قال( :رحؿ اهلل طبد اهلل بـ

رواحة كان يـزل يف السػر طـد وقت كؾ صالة) – حسـ لغقره [ق.]4432
***
َٔ أسهاّ ايطؿس
 -494طـ الؿطعؿ بـ مؼدام قال :قال رسقل اهلل

( :ما خؾػ طبدٌ

طؾك أهؾف أفضؾ مـ ركعتقـ يركعفؿا طـدهؿ حقـ يريد السػر) – ضعقػ
[ش.]4879
 -495طـ ضؿرة بـ حبقب أن الـبل

أجرا
قال( :أطظؿ الؼقم ً

خادمفؿ) ضعقػ [س.]2426
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الػرسخ :يساوي ثالثة أمقال ويساوي ( )5،544كقؾق مرت.
) )2الـُخقؾة :مقضع قرب الؽقفة.
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كان يرافؼ بقـ أصحابف رفؼاء،

فجاءت ُرفؼ ٌة يفرفقن()1برجؾ يؼقلقن :ما رأيـا مثؾ فالن ،إن كزلـا فصالة
( :مـ كان يرحؾ لف ،ومـ

وإن ركبـا فؼراءة وٓ يػطر ،فؼال رسقل اهلل

خقر مـف) –
كان يعؿؾ لف) وذكر سػقان أشقاء ،فؼالقا :كحـ ،فؼال( :كؾؽؿ ٌ
مرسؾ رجالف ثؼات [ق/22442س.]2919
قال( :إذا قدم أحدكؿ مـ سػر فؾق ِ
فد
ُ

 -497طـ طائشة أن رسقل اهلل
إلك أهؾف ،ول ُقطرِففؿ ولق كاكت حجارة) – ضعقػ [ط.]2791
***
َا ٜك َٔ ٍٛضًت زاسًت٘

ضال سقى الحػظة
 -498طـ طبد اهلل بـ طباس قال( :إن هلل مالئؽ ًة َف ً
طرج ٌة يف سػر فؾقـاد :أطقـقا طباد اهلل
يؽتبقن ورق الشجر ،فنذا أصابت أحدكؿ َ
رحؿؽؿ اهلل) – حسـ غريب الؿتـ [ش.]29721
قال( :إذا كػرت دابة أحدكؿ

 -499طـ أبان بـ صالح أن رسقل اهلل
ٍ
بػالة مـ إرض ٓ يرى بفا أحدً ا ،فؾقؼؾ :أغقثقا طباد اهلل ،فنكف
أو بعقره
س ُقعان) – إسـاده ضعقػ [ش.]29819
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1يفرفقن :جؿع هرف أي يؿدحقكف ويطـبقن يف الثـاء طؾقف

.
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ايهتاب ايسابع
ادتٓا٥ص
املػَ ٞع ادتٓاش٠
 -522طـ ابـ جريج قال :كان رسقل اهلل

إذا كان يف جـازة أكثر

السؽقت وحدث كػسف – .ضعقػ [ش/11223ق.]6282
 -521طـ مسروق قال :قال رسقل اهلل

( :لؽؾ ٍ
أمة ُقربان وقربان

هذه إمة مقتاها ،فاجعؾقا مقتاكؿ بقـ أيديؽؿ) – ضعقػ [ش.]11241
 -522طـ أبل أمامة قال :جاء أبق سعقد الخدري إلك طؾل بـ أبل صالب
وهق جالس وهق محتب ،فسؾؿ طؾقف فرد طؾقف ،فؼال :أبا حسـ أخربين طـ
الؿشل أمام الجـازة إذا شفدهتا ،أي ذلؽ أفضؾ أخؾػفا أم أمامفا؟ قال:
فؼطب طؾل بقـ طقـقف ثؿ قال :سبحان اهلل أمثؾؽ يسلل طـ هذا؟ فؼال أبق
سعقد :كعؿ ،واهلل لؿثؾل يسلل طـ مثؾ هذا ،فؿـ يسلل طـ مثؾ هذا إٓ
مثؾل؟ فؼال طؾل (والذي بعث محؿدا بالحؼ إن فضؾ الؿاشل خؾػفا طؾك
الؿاشل أمامفا ،كػضؾ صالة الؿؽتقبة طؾك التطقع) فؼال لف أبق سعقد
الخدري :يا أبا حسـ أبرأيؽ تؼقل هذا ،أم بشلء سؿعتف مـ رسقل اهلل

؟

قال :فغضب ثؿ قال :سبحان اهلل يا أبا سعقد أمثؾ هذا أققلف برأيل ٓ ،واهلل بؾ
مرار ا يؼقلف غقر مرة وٓ اثـتقـ وٓ ثالثة ،حتك طد سبع مرات ،فؼال
سؿعتف ً
جالسا مـذ شفدت جـازة لرجؾ مـ إكصار،
أبق سعقد :فقاهلل ما جؾست
ً
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فشفدها أبق بؽر وطؿر وجؿقع الصحابة ،فـظرت إلك أبل بؽر وطؿر يؿشقان
أمامفا ،قال :فضحؽ طؾل وقال :أكت رأيتفؿا يػعالن ذلؽ؟ فؼال أبق سعقد:
كعؿ ،فؼال طؾل :لق حدثـل هبـ غقرك ما صدقتف ،ولؽـل أطؾؿ أن الؽذب
لقس مـ شلكؽ يغػر اهلل لفؿا ،إن خقر هذه إمة أبق بؽر بـ أبل قحافة ،وطؿر
بـ الخطاب ،ثؿ اهلل أطؾؿ بالخقر أيـ هق ،ولئـ كـت رأيتفؿا يػعالن ذلؽ
فنهنؿا لقعؾؿان أن فضؾ الؿاشل خؾػفا طؾك الؿاشل أمامفا ،كػضؾ صالة
الؿؽتقبة طؾك صالة التطقع ،كؿا يعؾؿان أن دون ٍ
غد لقؾة ،ولؼد سؿعا ذلؽ
مـ رسقل اهلل

كؿا سؿعت ،ولؽـفؿا كرها أن يجتؿع الـاس ويتضايؼقا

فلحبا أن يتؼدما وأن يسفال ،وقد طؾؿا أكف يؼتدى هبؿا فؿـ أجؾ ذلؽ تؼدما،
فؼال أبق سعقد :يا أبا حسـ أرأيت إن شفدت الجـازة أحؿؾفا واجب طؾك
مـ شفدها؟ قال ،ٓ :ولؽـف خقر فؿـ شاء أخذ ومـ شاء ترك ،فنذا أكت
شفدت الجـازة فؼدمفا بقـ يديؽ واجعؾفا كص ًبا بقـ طقـقؽ ،فنكؿا هل
مقطظة وتذكرة وطربة ،فنن بدا لؽ أن تحؿؾف فاكظر إلك مؼدم السرير فاكظر
إلك جاكبف إيسر فاجعؾف طؾك مـؽبؽ إيؿـ ،فنذا جئت الؿؼربة فصؾقت
طظقؿا ،فنين سؿعت رسقل
أمرا
ً
طؾقفا فال تجؾس وقؿ طؾك قربه فنكؽ ترى ً
اهلل

يؼقل( :أخقك أخقك ،كان يـافسؽ يف الدكقا ويشاحؽ فقفا ،تضايؼ بف

قصقرا ،فنذا هق يدخؾ يف جقف قبر مـحر ًفا طؾك جـبف ،فنن لؿ
سفقلة إرض
ً
قتآ)– ضعقػ جدًّ ا
يدطقك فال تدع أن تؼقم حتك يدلك يف حػرتف وإن قاتؾقك ً
[ق.]6267
***
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أسهاّ ايػٗٝد يف ايصالٚ ٠غريٖا
 -523طـ ططاء أن الـبل

صؾك طؾك قتؾك بدر – .مرسؾ رجالف

ثؼات [ش.]32824
 -524طـ طبد اهلل بـ الحارث قال :صؾك()1رسقل اهلل

طؾك حؿزة

وكرب طؾقف تس ًعا ،ثؿ جلء بإخرى فؽرب طؾقفا سب ًعا ،ثؿ جلء بإخرى فؽرب
وترا – .ضعقػ [ش.]11458
طؾقفا
خؿسا ،حتك فرغ مـفـ غقر أهنـ كـ ً
ً
 -525طـ محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل قال :كان الـبل

يليت قبقر

الشفداء طـد رأس الحقل فقؼقل( :السالم طؾقؽؿ بؿا صبرتؿ فـعؿ طؼبك
الدار) قال :وكان أبق بؽر وطؿر وطثؿان يػعؾقن ذلؽ – .ضعقػ
[ق.]6716
 -526طـ ابـ جريج قالُ :حدثت أن الـبل

كان يـطؾؼ بطقائػ مـ

أصحابف إلك دفـك بؼقع الغرقد( )2فقؼقل( :السالم طؾقؽؿ يا أهؾ الؼبقر ،لق
كائـ بعدكؿ) ثؿ يؾتػت إلك أصحابف
تعؾؿقن مؿا كجاكؿ اهلل مـف مؿا هق
ٌ
ٍ
خقر أم همٓء؟) فقؼقلقن :كرجقا أن ٓ
وفقفؿ يقمئذ إفاضؾ فقؼقل( :أكتؿ ٌ
خقرا مـا ،هاجركا كؿا هاجروا ،وجاهدكا كؿا جاهدوا ،فقؼقل( :بؾ هؿ
يؽقكقا ً
خقر مـؽؿ ،قد مضقا ولؿ يلكؾقا مـ أجقرهؿ شقئًا ،وإكؽؿ تلكؾقن مـ
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لؿ

) )1قال الشافعل يف إم :جاءت إخبار كلهنا طقان مـ وجقه متقاترة أن الـبل
ِّ
يصؾ طؾك قتؾك أحد.
) )2بؼقع الغرقد :الذي يظفر أن هذا خطل والصقاب شفداء أحد كؿا جاء يف الؿقصل ويف
الحديث التالل.

182

*n

زوائد الكتب السبعة

*m

.

أجقركؿ ،فنن همٓء قد مضقا وقد ِ
شفدت لفؿ ،وإين ٓ أدري ما تُحدثقن
بعدي) – إسـاده معضؾ [ق.]6722
 -527طـ الحسـ قال :قال الـبل

لؾشفداء يقم أحد (إن همٓء قد

مضقا وقد شفدت طؾقفؿ ،ولؿ يلكؾقا مـ أجقرهؿ شقئًا ،ولؽـؽؿ تلكؾقن مـ
أجقركؿ ،وٓ أدري ما تُحدثقن بعدي) – حسـ لغقره [ق.]6634
***
ايصال ٠عً ٢احملدٚد
 -528طـ بريدة بـ الحصقب قال :لؿا ُرجؿ ماطز قالقا :يا رسقل اهلل ما
كصـع بف؟ قال( :اصـعقا بف ما تصـعقن بؿقتاكؿ مـ الغسؾ والؽػـ والحـقط
والصالة طؾقف) – ضعقػ [ش.]11214
 -529طـ الـعؿان بـ بشقر أن رسقل اهلل

صؾك طؾك ولد زكا ،وطؾك

أ ّمف ماتت يف كػاسفا – .ضعقػ [ش/11862ق.]6612
***
ايصال ٠عً ٢ايػا٥ب
 -512طـ محؿد بـ طؿرو بـ حزم إكصاري أن الـبل

صؾك طؾك

أم كؾثقم ،أخت سقدة بـت زمعة ،وتقفقت بؿؽة فصؾك طؾقفا بالبؼقع بؼقع
الؿصؾك وكرب طؾقفا أرب ًعا – .صحقح [ق.]6429
***
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َٔ أسهاّ ادتٓا٥ص
( :تُدفـ إجساد حقث

 -511طـ جابر بـ طبد اهلل قال :قال الـبل
تُؼبض إرواح) – إسـاده وا ٍه [ش/12141ق.]6532
 -512طـ سعد بـ أبل وقاص أن الـبل

كزل يف قرب سعد بـ معاذ

ومعف أسامة بـ زيد ،فسرت طؾك الؼرب بثقب ،فؽـت مؿـ يؿسؽ الثقب ،وبف
كلخذ – .ضعقػ [ق.]6477
 -513طـ معؿر طـ زيد بـ أسؾؿ قال :وقػ رسقل اهلل

رب
طؾك ق ٍ

ُيحػر فؼال( :اصـعقا كذلؽ) ثؿ قال( :ما بل أن يؽقن يغـل طـف شقئًا ،ولؽـ
ٍ
حديث آخر قال:
اهلل يحب إذا طؿؾ العؿؾ أن ُيحؽؿ) ،قال معؿر :وبؾغـل يف
(أما إكف لؿ يغـل طـف شقئًا ،ولؽـف أصقب إلك كػس أهؾف) – إسـاده معضؾ
[ق.]6498
 -514طـ طبد اهلل بـ أبل أوىف أن رسقل اهلل

هنك طـ الؿزابل()1

قبقرا ،والؿزابل التل ُتتخذ لؾصقد – .ضعقػ [ق.]6528
ً
يف جـازة فرأى

 -515طـ حـش بـ الؿعتؿر قال :كان رسقل اهلل
ِ
()2
قائؿا حتك قالقا :يا رسقل اهلل
جؿر فؼال( :اصردوها) فؿا زال ً
امرأ ًة معفا م َ
قد تقارت يف آجام الؿديـة – .ضعقػ [ش/11181ق.]6162
 -516طـ صػقان بـ سؾقؿ قال :أمر رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ُيستجاد

) )1الؿزابل :واحدها زبقة وهل الحػرة التل تحػر لألسد أو الذئب وكحقه فقسؼط فقفا.
)ِ )2
الؿجؿر :هق البخقر.
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إكػان – .إسـاده معضؾ [ق.]6229
 -517طـ طؿر بـ طبد العزيز أكف صؾك طؾك جـازة فجعؾ يلمر أهؾف
وحشؿف بالقضقء ،فؼال أبق قالبة :ما هذا يا أمقر الؿممـقـ؟ فؼال :بؾغـل فقؿا
أحسب طـ الـبل

أكف قال :يتقضل مـ صؾك طؾك جـازة ،قال أبق قالبة:

ُرفعت إلقؽ طؾك غقر وجففا ،إكؿا ُم ّر بجـازة والـاس يف أسقاقفؿ ،فجعؾقا
يتبعقن الجـازة هؽذا ،فؼال الـبل

( :مـ صؾك طؾك جـازة فؾقتقضل) أي ٓ

يصؾل طؾقفا إٓ متقضئ ،فؼال لف طؿر :لؿثؾ هذا كـت أحب قربؽ مـل– .
يف سـده مجفقٓن [ق.]6279
***
دٓاش ٠املػسى
 -518طـ مؽحقل قال :تبع الـبل

جـازة أبل صالب يؿشل

بعراضفا( ،)1ولؿ ُي ّ
خقرا)
صؾ طؾقف ،وهق يؼقل( :وصؾتؽ رحؿ ،وجزيت ً
قال :ولؿ يؼػ طؾك قربه – .إسـاده مـؼطع [ق.]9932
 -519طـ كعب بـ مالؽ قال :جاء ثابت بـ ققس بـ شؿاس إلك
رسقل اهلل

فؼال :إن أ ّمف تقفقت وهل كصراكقة ،وهق يحب أن يحضرها،

فؼال الـبل

( :اركب دابتؽ وسر أمامفا ،فنكؽ إذا كـت أمامفا لؿ تؽـ

معفا) – ضعقػ [ط.]1835
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معرتضا مـ بعض الطريؼ ،ولؿ يتبعف مـ مـزلف.
) )1طراضفا :أتاها
ً

.
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ايطؤاٍ يف ايكرب
 -522طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال( :إذا أدخؾ الرجؾ قبره ،فنن كان مـ
أهؾ السعادة ثبتف اهلل بالؼقل الثابت ،ف ُقسلل :ما أكت؟ فقؼقل :أكا طبد اهلل ح ًقا
ومقتًا ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف .قال :فقؼال:
كذلؽ كـت قال :فققسع طؾقف قبره ما شاء اهلل ،ويػتح لف باب إلك الجـة
ويدخؾ طؾقف مـ روحفا وريحفا حتك يبعث ،وأما أخر فقمتك يف قبره فقؼال
لف :ما أكت؟ ثالث مرات فقؼقل ٓ :أدري فقؼال لف ٓ :دريت ،ثالث مرات ،ثؿ
يضقؼ طؾقف قبره حتك تختؾػ أضالطف ،أو تتؿاس ،وترسؾ طؾقف حقات مـ
جاكب الؼبر فتـفشف ،وتلكؾف ،كؾؿا جزع وصاح قؿع ِبؼؿاع مـ حديد ،أو مـ
كار ،ويػتح لف باب إلك الـار) – صحقح [ش.]12247
***
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ايهتاب ارتاَظ
ايصناٚ ٠ايصدقات
ايؿصٌ األٍٚ
ايصنا ٠ايٛادب١
إثِ َاْع ايصنا٠
 -521طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال( :والذي ٓ إلف غقره ٓ ُيعذب اهلل
يقسع ِجؾده حتك
ديـارا ،ولؽـ
ديـار
درهؿا ،وٓ
درهؿ
فقؿس
رجال يؽـز،
ً
ُ
ُّ
ً
ٌ
ً
ٌ
ٍ
وديـار طؾك حدتف) – صحقح [ش.]12697
يقضع كؾ دره ٍؿ
***
َا جتب ؾ ٘ٝايصنا َٔ ٠األَٛاٍ َٚكادٜسٖا
 -522طـ طؾل بـ أبل صالب أن الـبل

قال( :لقس يف الخضروات

صدقة ،وٓ يف العرايا صدقة ،وٓ يف أقؾ مـ خؿسة أوسؼ صدقة ،وٓ يف
العقامؾ( )1صدقة ،وٓ يف الجبفة صدقة) قال الصؼر أحد الرواة :الجبفة
الخقؾ والبغال والعبقد – .ضعقػ جدًّ ا [ط.]1927
 -523طـ الشعبل قال :سؿعت فاصؿة بـت ققس تؼقل :أتقت الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1العقامؾ :هل البؼر واإلبؾ التل تستخدم لؾحرث أو السؼاية وكحقه.
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ٍ
ً
مثؼآ مـ ذهب ،فؼؾت :يا رسقل اهلل خذ مـف الػريضة،
بطقق فقف سبعقن

ً
حؼ سقى
فلخذ مـف
مثؼآ وثالثة أرباع مثؼال ،قؾت :يا رسقل اهلل يف الؿال ٌ
الزكاة؟ قال( :كعؿ) ثؿ قرأ (وآتك الؿال طؾك حبف) – ضعقػ جدًّ ا
[ط.]1953
 -524طـ سؿرة بـ جـدب قال :بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،مـ سؿرة بـ
كان يلمركا برققؼ

جـدب إلك بـقف ،سال ٌم طؾقؽؿ أما بعد :فنن رسقل اهلل
الرجؾ أو الؿرأة الذيـ هؿ تِال ٌد( )1لف ،وهؿ طؿؾ ٌة ٓ يريد بقعفؿ ،فؽان يلمركا
أٓ كخرج طـفؿ مـ الصدقة شق ًئا ،وكان يلمركا أن ُك ِ
خرج مـ الرققؼ الذي ُيعد
لؾبقع – .ضعقػ [ط.]2227
 -525طـ أيقب السختقاين قال :بعث الـبل

مصدِّ ًقا فؼال( :خذ

الشارف والـاب والعقراء) قال :وٓ أطؾؿف إٓ قال :ثؿ كاكت الػرائض بعد– .
حسـ لغقره [ق.]6814
 -526طـ صالح بـ ديـار أن طؿر بـ طبد العزيز كتب إلك طثؿان بـ
محؿد يـفاه أن يلخذ مـ العسؾ صدقة ،إٓ أن يؽقن الـبل

أخذها ،فجؿع

طثؿان أهؾ العسؾ فشفدوا أن هالل بـ سعد جاء رسقل اهلل
فؼال( :ما هذه؟) فؼال :هدية ،فلكؾ الـبل
هذه؟) قال :صدقة ،فلخذها الـبل

بعسؾ،

 ،ثؿ جاء مر ًة أخرى فؼال( :ما

فلمر برفعفا ،ولؿ يذكر الـبل

طـد

طشقرا فقفا وٓ كصػ طشقر ،إٓ أكف أخذها ،فؽتب بذلؽ طثؿان إلك
ذلؽ
ً
طؿر بـ طبد العزيز ،فؽتب :فلكتؿ أطؾؿ ،فؽـا كلخذ ما أططقكا مـ شلء ،وٓ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1تِالد :كؾ مال قديؿ ورثف طـ آبائف ،أو ٌ
مال ُولِد يف مؾؽف كالدواب والرققؼ.
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طشقرا وٓ شق ًئا ،ما أططقكا اخذكا – .صحقح [ق.]6967
كسلل
ً
 -527طـ فاصؿة بـت الحسقـ أن الـبل

قال ٓ( :ثِـك( )1يف

الصدقة) – حسـ [ش.]12734
***
ايسناش ٚاملعادٕ
 -528طـ أبل بؽر بـ محؿد بـ طؿرو بـ حزم :أن رسقل اهلل
ٍ
بؼطعة مـ فضة ،فؼال رسقل
حؿؾ طـ رجؾ بحؿالة ،فؾؿا جاء إجؾ جاء
اهلل

( :مـ أيـ جئت بفا؟) فؼال :مـ معدن استخرجف ققمل ،فؼال الـبل
( :ما قضقت وما تركت ،فارجع إلقفؿ فاكففؿ) – حسـ لغقره

[ق.]19762
 -529طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة قال :جاء رجؾ إلك الـبل

بؼطعة فضة،

فؼال :يا رسقل اهلل خذ مـ هذه زكاهتا ،فؼال( :مـ أيـ هل؟) قال :هل مـ
معدن آل فالن ،فؼال الـبل

( :بؾ كُعطقؽ مثؾفا ،وٓ كرجع إلقف) – إسـاده

معضؾ [ق.]7176
 -532طـ جعػر بـ محؿد :أن الـبل

بعث طؾل بـ أبل صالب إلك

فخؿسفا – .إسـاده معضؾ [ق.]7179
ركاز بالقؿـ ّ
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الثِـك :أن تمخذ الزكاة يف العام مرتقـ.
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َصازف ايصنا٠
الصدائل قال :أتقت رسقل اهلل
 -531طـ زياد بـ الحارث ُّ

فبايعتف،

صقيال ،قال :فلتاه رجؾ فؼال :أططـل مـ الصدقة ،فؼال لف رسقل
ً
فذكر حدي ًثا
اهلل

( :إن اهلل تعالك لؿ يرض بحؽؿ كبل وٓ غقره يف الصدقات ،حتك حؽؿ

فقفا هق ،فجزأها ثؿاكقة أجزاء ،فنن كـت مـ تؾؽ إجزاء أططقتؽ حؼؽ) –
ضعقػ [أبق داود .]1632
ورواه الدارقطـل بؾػظ :طـ زياد بـ الحارث الصدائل قال :أتقت رسقل
اهلل

وهق يبعث إلك ققمل ً
جقشا ،فؼؾت :يا رسقل اهلل احبس جقشؽ ،فلكا

وكتبت إلك ققمل فجاء إسالمفؿ وصاطتفؿ ،فؼال
لؽ بنسالمفؿ وصاطتفؿ،
ُ
رسقل اهلل

( :يا أخا ُصداء الؿطاع يف ققمف) قال :قؾت :بؾ م ّـ اهلل طؾقفؿ

وهداهؿ ،ثؿ جاءه ٌ
رجؾ يسللف طـ الصدقات ،فؼال لف رسقل اهلل

( :إن اهلل

لؿ يرض يف الصدقات بحؽؿ كبل وٓ غقره حتك جزأها ثؿاكقة أجزاء ،فنن
كـت مـ أهؾ تؾؽ إجزاء أططقتؽ) – حسـ لغقره [ط.]2263
***
َا دا ٤يف ارتسص
 -532طـ سفؾ بـ أبل حثؿة :أن رسقل اهلل
ٌ
رجؾ إلك رسقل اهلل

خارصا ،فجاء
بعثف
ً

فؼال :يا رسقل اهلل إن أبا حثؿة قد زاد طؾل يف

الخرص ،فدطاه رسقل اهلل

فؼال( :إن ابـ طؿؽ يزطؿ أكؽ زدت طؾقف يف

الخرص) فؼؾت :يا رسقل اهلل لؼد تركت لف قدر خرفة أهؾف وما يطعؿ
الؿساكقـ ،فؼال رسقل اهلل

( :قد زادك ابـ طؿؽ وأكصػ) – ضعقػ
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[ط.]2254
 -533طـ محؿد بـ يحقك بـ حبان :أن الـبل

بعث حقاتف جؿق ًعا

خارصا يؼال لف :طبد اهلل بـ التقفان أبق الفقثؿ ،حتك إذا
رجال مـ إكصار
ً
ً
مات الـبل

كـت تخرص لؾـبل
بعثف أبق بؽر ،فلبك ،فؼال :قد َ

 ،قال:

رجال
كـت أفعؾ ثؿ آيت فقستغػر لل ،فؿـ يستغػر لل أن؟ فبعث أبق بؽر ً
ُ
غقره – .مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]7228
***
عٌُ ايـُُصدِّم
 -534طـ محؿد بـ سقريـ قال :كاكت الصدقة ُتدفع إلك الـبل
ومـ أمر بف ،وإلك أبل بؽر ومـ أمر بف ،وإلك طؿر ومـ أمر بف ،وإلك طثؿان
ومـ أمر بف ،فؾؿا ُقتؾ طثؿان اختؾػقا ،فؿـفؿ مـ رأى أن يدفعفا إلقفؿ ،ومـفؿ
مـ رأى أن يؼسؿفا هق – .صحقح [ش/12195ق.]6926
 -535طـ سػقان بـ طبد اهلل أن طؿر بـ الخطاب بعثف ُمصدِّ ًقا ،فؽان
َي ُعدّ طؾك الـاس بالسخؾ ،فؼالقا :أتعد طؾقـا بالسخؾ وٓ تلخذ مـف شق ًئا ،فؾؿا
ِ
قدم طؾك طؿر بـ الخطاب ذكر لف ذلؽ ،فؼال طؿر بـ الخطاب :كعؿ كعدّ
الر ّبك،
طؾقفؿ بالسخؾة يحؿؾفا الراطل وٓ كلخذها ،وٓ كلخذ إكقلة ،وٓ ُّ
وٓ الؿاخض ،وٓ فحؾ الغـؿ ،وكلخذ الجذطة والثـقة ،وذلؽ ط ٌ
دل بقـ غذاء

الغـؿ وخقاره.
والر ّبك :التل قد وضعت
قال( :مالؽ) :السخؾة :الصغقرة حقـ ُتـتَجُّ ،
ففل ُتر ِّبل ولدها ،والؿاخض :هل الحامؾ ،وإكقلة :هل شاة الؾحؿ التل

.
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سؿـ لتمكؾ – .صححف الـقوي –[الؿقصل(.])265/1
ُت ّ
***
شنا ٠ايؿطس
 -536طـ طصؿة بـ مالؽ :طـ الـبل ( :يف صدقة الػطرُ :مدّ ان مـ
قؿح ،أو صاع مـ شعقر ،أو تؿر أو زبقب ،فؿـ لؿ يؽـ طـده ِ
أقط وطـده لبـ
فصاطقـ مـ لبـ) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]2115
***
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ايؿصٌ ايجاْٞ
ايصدقات
ؾطٌ ايصدقٚ ١اذتض عًٗٝا
ٍ
صدقة تخرج حتك تػؽ
 -537طـ أبل ذر قال( :ما طؾك إرض مـ
طـفا َل ْح َل( )1سبعقـ شقطاكًا كؾفؿ يـفاه طـفا) – حسـ لغقره [ش.]9812
 -538طـ طبد اهلل بـ مسعقد (أن راه ًبا ط َبد اهلل يف صقمعتف ستقـ سـة،
فجاءت امرأ ٌة فـزلت إلك جـبف ،فـزل إلقفا فقاقعفا ست ٍ
لقؾ ،ثؿ ُسؼط يف يده،
ٍ
برغقػ
ثؿ هرب فلتك مسجدً ا فآوى إلقف ،فؿؽث ثال ًثا ٓ يطعؿ شقئًا ،فلتل
رجال طـ يساره ،ثؿ ُبعث
رجال طـ يؿقـف وأططك أخر ً
فؽسر كصػف فلططاه ً
فق ِضع طؿؾ ستقـ سـة يف كػة ووضعت السقئة يف
إلقف مؾؽ فؼبض روحفُ ،
أخرى فرجحت ،ثؿ جلء بالرغقػ فرجح بالسقئة) – حسـ [ش.]9813
 -539طـ الؿطؾب بـ طبد اهلل قالُ :ذبح يف بقت أم سؾؿة شاة ،فؾؿا

ُسؾِخت جاء مسؽقـ يستطعؿ ،فؼام رسقل اهلل

هق كػسف ،فؼطع لف مـفا

طضقا فلصعؿف ،فذهب الؿسؽقـ ّ
فدل آخر ،فؼام رسقل اهلل
ً
طضقا فلصعؿف ،فتدا ّلقا طؾقف ،فؾؿ يزل رسقل اهلل
ً

فؼطع لف مـفا

يطعؿفؿ حتك أصعؿ

الشاة جؿق ًعا ،فؼالت أم سؾؿة :يا رسقل اهلل أٓ تركت لـا بعض شاتـا كلكؾف،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحل :هق طظؿ الحـؽ الذي طؾقف إسـان ،والؿراد التخؾص مـ وسقسة سبعقـ
)ْ )1
شقطاكًا.

.
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فؼال( :ك ّؾفا واهلل لـا) – حسـ لغقره [غ.]1636
( :اتؼقا الـار ولق بشؼ

 -542طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

تؿرة ،فنكفا تشد مـ الجائع ما تشد مـ الشبعان) – حسـ لغقره [ط.]2215
 -541طـ طؿرو بـ ديـار قال :قال طؿر بـ الخطاب (إذا أططقتؿ
فلغـقا) يعـل مـ الصدقة – .حسـ لغقره [ش/12425ق.]7286
***
َا تتصدم ب٘ ايصٚد١
 -542طـ الحسـ قال :جاء رجؾ إلك الـبل

فؼال :يا رسقل اهلل ما

أمري وأمر صاحبتل ،فؼال( :بلي أمركؿا؟) قال :تصدق مـ بقتل بغقر إذين،
قال( :إجر بقـؽؿا) قال :أرأيت إن مـعتفا ،قال( :لفا ما أحسـت ،ولؽ ما
بخؾت بف) – حسـ لغقره [ش/22283ق.]16616
 -543طـ قتادة قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :يحؾ ٓمرأة مـ مال

الرصب) قال قتادة :يعـل ما ٓ ُيدّ خر ،الخبز ،والؾحؿ ،والصبغ– .
زوجفا إٓ َّ
مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]16615
***
املٓٝش١
 -544طـ أبل هريرة قال( :كِعؿ الؿال الثالثقن مـ اإلبؾ ،تؿـح الغزيرة،
خقر مـ إربعقـ،
وتـحر السؿقـة ،ويطرق الػحؾ ،ويػؼر الظفر ،والثالثقن ٌ

ٌ
وويؾ ٕصحاب الؿئتقـ كؿ مـ حؼققفا ٓ يمدوكف)– صحقح [ش/22238
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ق.]6869-6862
مرفقطا إلك ققلف (ويػؼر الظفر).
وروي
ً
ويف لػظ لعبد الرزاق (تُخرج صدقتفا).
ٌ (:
طؾل أجرهـ -
ثالث ُسـ ٌة ّ

 -545طـ الزهري قال :قال رسقل اهلل
يعـل مـ ط ٍ
طقة  -الؿـقحة ،وإضحقة ،والرجؾ يحج طـ الرجؾ لؿ يحج قط)
َ
– صحقح مرسؾ [ش.]22241
رجال مـ بـل هند قال :يا رسقل
 -546طـ ابـ جريج قالُ :حدثت أن ً
اهلل إين ذو ٍ
مال كثقر ،قال( :كؿ مالؽ؟) قال ٓ :يحؾ القادي الذي أحؾ فقف،
قال( :فؽقػ أكت طـد الؿـقحة؟) فؼال :مائة كؾ طام ،قال( :فؽقػ أكت طـد
صروقة جؿالفا؟) قال :تغدو الجؿال ويغدو الـاس ،فؿـ أحب أن يلخذ
جؿال أخذ ،قال( :فؽقػ أكت طـد الؼرى؟) ألصؼ واهلل يا رسقل اهلل بالـاب،
ً
والػاكقة ،والؽبقر ،والضرع ،قال( :أمالؽ أحب إلقؽ أم مال مقالقؽ؟) قال:
ٓ ،بؾ مالل ،قال( :فنكؿا لؽ مـ مالؽ ما أكؾت فلفـقت ،أو لبست فلبؾقت ،أو
أكػؼت فلمضقت ،وما بؼل لؿقالقؽ) – ضعقػ ولف شقاهد صحقحة
[ق.]6868
***
حتس ِٜايصدق ١عً ٢ايٓيب

ٚآي٘

 -547طـ ابـ أبل مؾقؽة أن خالد بـ سعقد بعث إلك طائشة ببؼرة مـ
الصدقة ،فردهتا وقالت (إكا آل محؿد

ٓ تحؾ لـا الصدقة) – صحقح
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[ش.]12728
 -548طـ مجاهد قال :كان آل محؿد
لفؿ خؿس الخؿس – .ضعقػ [ش.]12714
***

 ٓ ،تحؾ لفؿ الصدقة فجعؾ
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ايهتاب ايطادع
ايصٝاّ
ايؿصٌ األٍٚ
صٝاّ زَطإ
زؤ ١ٜاهلالٍ
 -549طـ أبل طثؿان قال :قدم طؾك رسقل اهلل
أطرابقان ،فؼال لفؿا رسقل اهلل

رجالن وافدان

( :أمسؾؿان أكتؿا) قآ :كعؿ ،فؼال لفؿا

(أهؾؾتؿا)( )1قآ :كعؿ ،فلمر الـاس فلفطروا أو صامقا – .صحقح
[ش.]9468
 -552طـ سعقد بـ الؿسقب قال :كان الـبل

إذا رأى الفالل قال:

فسقاك فعدلؽ) – حسـ [ش/9728ق.]7351
(آمـت بالذي خؾؼؽ ّ
 -551طـ طائشة قالت :أصبح رسقل اهلل

صائؿا صبح ثالثقـ يق ًما،
ً

هنارا فؾؿ يػطر حتك أمسك – .ضعقػ جدًّ ا [ط.]2219
فرأى هالل شقال ً
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ّ )1
أهؾ :رأى الفالل.
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َٔ أسهاّ ايصٝاّ
 -552طـ محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ لبقبة طـ جده :أن الـبل

قال:

(إذا صام الغالم ثالثة أيام متتابعة ،فؼد وجب طؾقف صقام شفر رمضان) –
ضعقػ [ق.]7322
لسبع طشرة خؾت مـ

 -553طـ أكس بـ مالؽ قال :احتجؿ الـبل

رمضان بعد ققلف (أفطر الحاجؿ والؿحجقم) – حسـ لغقره [ط.]2266
 -554طـ ابـ طباس قال :كان الـبل

إذا أفطر قال( :الؾفؿ لؽ

صؿـا ،وطؾك رزقؽ أفطركا ،فتؼبؾ مـا إكؽ أكت السؿقع العؾقؿ) – إسـاده
ضعقػ [ط.]2282
***
تعذ ٌٝايؿطٛز ٚتأخري ايطشٛز
 -555طـ الشعبل قال :كان حذيػة يعجؾ بعض سحقره لقدرك الصالة
مع رسقل اهلل

 ،فبؾغ ذلؽ الـبل

 ،فؽان ُيرسؾ إلقف فقلكؾ معف حتك

يخرجا إلك الصالة جؿق ًعا – .صحقح [ش.]8939
 -556طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

( :إن جزء مـ سبعقـ جزء

مـ الـبقة تلخقر السحقر وتبؽقر الػطقر ،وإشارة الرجؾ بلصبعف يف الصالة) –
ضعقػ [ق.]3246
 -557طـ حؽقؿ بـ جابر قال :جاء بالل إلك الـبل

 ،والـبل

يتسحر فؼال :الصالة يا رسقل اهلل ،قال :فثبت كؿا هق يلكؾ ،ثؿ أتاه فؼال:
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الصالة ،وهق طؾك حالف ،ثؿ أتاه الثالثة فؼال :الصالة يا رسقل اهلل قد واهلل
بالٓ ،لقٓ بالل لرجقكا أن ُيرخص لـا
( :يرحؿ اهلل ً

أصبحت ،فؼال الـبل

حتك تطؾع الشؿس) – حسـ لغقره [ق.]7628
كاسا مـ ثؼقػ قدمقا طؾك
 -558طـ يزيد بـ أبل زياد مقلك آل طؾل :أن ً
الـبل

 ،فلكزلفؿ بالؿؼربة( ،)1وذلؽ يف رمضان ،فلرسؾ الـبل

بسحقرهؿ بعد أذان بالل بعد صؾقع الػجر إول وأسػر جدًّ ا ،فلكؾقا وأكؾ
معفؿ بالل ،ثؿ صامقا جؿق ًعا ،ثؿ أرسؾ إلقفؿ بالل يػطرهؿ حقـ ضـقا أهنا قد
غابت الشؿس ،وهؿ يش ّؽقن ،فلفطروا وأفطر معفؿ – .حسـ لغقره
[ق.]7616
بعث أبا

 -559طـ طبد الحؿقد بـ طبد الرحؿـ بـ يزيد :أن الـبل
ٍ
حاجة لف ،فجاءه بعدما أسػر جدًّ ا ،يؼقل :بعد صؾقع الػجر إول،
قتادة يف
فؼدّ م إلقف الـبل

سحقرا ،فؼال :أي رسقل اهلل قد أصبحت ،فؼال:
ً

(تسحروا) وص ّبؼ الـبل

ُيجقػ( )2الباب حتك ٓ يبقـ لف اإلسػار ،فؾؿا

فرغ خرج فقجده قد أسػر جدًّ ا ،يؼقل :بعد الػجر إول – .ضعقػ
[ق.]7617
ركب مـ الشام
جالسا طـد طؿر إذ جاءه
 -562طـ الؿسقب قال :كـت
ٌ
ً
عجؾ أهؾ الشام الػطر؟ قال:
فطػؼ طؿر يستخرب طـ حالفؿ ،فؼال :هؾ ُي ّ
كعؿ ،قال :لـ يزالقا بخقر ما فعؾقا ذلؽ ،ولؿ يـتظروا الـجقم اكتظار أهؾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؿؼربة :الصقاب (طـد دار الؿغقرة) كؿا طـد البزار والطرباين.
)ُ )2يجقػ الباب :أي يرده حتك ٓ يرى الـقر.

.
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العراق – .حسـ [ش/8945ق.]7589
***
َٔ يٝظ ي٘ َٔ صٝاَ٘ إال ادتٛع
 -561طـ أبل البخرتي أن امرأ ًة كاكت تصقم طؾك طفد رسقل اهلل
وٓ تتحػظ يف لساهنا ،قال( :ما صامت) فتحػظت فؼال رسقل اهلل

( :قد

كادت) ثؿ تحػظت فؼال( :أن) – صحقح مرسؾ [ش.]8886
( :ما صام مـ ضؾ يلكؾ لحقم

 -562طـ أكس قال :قال رسقل اهلل
الـاس) – ضعقػ [ش.]8892
***

ايؿطس يًُطاؾس ٚاملسٜض
 -563طـ ابـ طؿر أن رسقل اهلل

سللف ٌ
رجؾ طـ الصالة والػطر يف

شفر رمضان يف السػر ،فؼال رسقل اهلل
الصقم ،فؼال رسقل اهلل

( :أفطر) قال :إين أققى طؾك

( :أكت أققى أم اهلل ،إن اهلل تصدق بنفطار الصائؿ

طؾك مرضك أمتل ومسافريفؿ ،أفقحب أحدكؿ أن يتصدق طؾك أحدكؿ
بصدقة ثؿ يظؾ يردها طؾقف) – ضعقػ جدًّ ا [ق.]4477
 -564طـ طروة بـ رويؿ أن رسقل اهلل

قال( :خقار أمتل مـ شفد

أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأن محؿدً ا طبده ورسقلف ،والذيـ إذا
أحسـقا استبشروا ،وإذا أساؤوا استغػروا ،وإذا سافروا قصروا وأفطروا،
وشرار أمتل الذيـ ولدوا يف الـعقؿ وغذوا بف ،هؿتفؿ لقـ الثقاب ،وصقب
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الطعام ،والػسقق يف الؽالم) – ضعقػ [ق.]4481
سل قال :قال الـبل ( :مـ مرض يف رمضان فؾؿ
 -565طـ طبادة بـ ُك ّ
مريضا حتك مات لؿ يطعؿ طـف ،وإن صح فؾؿ يؼضف حتك مات ُأ ِ
صعؿ
يزل
ً
ُ
طـف) – ضعقػ جدًّ ا [ق.]7635
 -566طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال( :مـ أكؾ أول( )1الـفار فؾقلكؾ
آخره) – صحقح [ش.]9343
***
َٔ أؾطس َٔ غري عرز
 -567طـ قتادة أن الـبل

قال لرج ٍؾ وقع طؾك أهؾف يف رمضان (إن

كان َف َجر ضفرك ،فال يػجر بطـؽ)  -صحقح [ش.]9348
يقما مـ شفر
قال( :مـ أفطر ً

 -568طـ جابر بـ طبد اهلل طـ الـبل
رمضان يف الحضر ،فؾق ِ
فد بدكة ،فنن لؿ يجد فؾقطعؿ ثالثقـ صا ًطا مـ تؿر
ُ
لؾؿساكقـ) – مقضقع (إلباين) [ط.]2329
 -569طـ أكس بـ مالؽ قال :قال رسقل اهلل

يقما مـ
( :مـ أفطر ً

يقما ،ومـ
شفر رمضان مـ غقر رخصة وٓ طذر كان طؾقف أن يصقم ثالثقـ ً
يقما) –
أفطر يقمقـ كان طؾقف ستقـ ،ومـ أفطر ثالثة أيام كان طؾقف تسعقـ ً
ضعقػ جدًّ ا [ط.]2312
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أكؾ أول الـفار :مثال ذلؽ إذا قدم الؿسافر إلك بؾده يف الـفار وهق مػطر فؾف أن
يلكؾ آخره.

.
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َا ٚزد يف غعبإ
 -572طـ طثؿان بـ محؿد أن رسقل اهلل

قال( :تُؼطع أجال مـ

شعبان إلك شعبان حتك إن الرجؾ لقـؽح ويقلد لف ولؼد خرج اسؿف يف
الؿقتك)  -حسـ [تغ(.])228/7

***
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ايؿصٌ ايجاْٞ
ايرتاٜٚح ٚي ١ًٝايكدز ٚاالعتهاف
 -571طـ ابـ طباس قال( :إن الشقطان يطؾع مع الشؿس كؾ لقؾة إٓ
ٍ
يقمئذ بقضاء ٓ شعاع لفا) – ضعقػ
لقؾة الؼدر ،وذلؽ أكفا تطؾع
[ش.]8666
 -572طـ طبد اهلل

قال( :تحروا لقؾة الؼدر لسب ٍع تبؼك ،تحروها

لتس ٍع تبؼك ،تحروها إلحدى طشرة تبؼك صبقحة بدر ،فنن الشؿس تطؾع كؾ
يقم بقـ قرين شقطان ،إٓ صبقحة بدر فنكفا تطؾع بقضاء لقس لفا شعاع) –
صحقح [ش.]8671
 -573طـ حذيػة قال :سؿعت رسقل اهلل

يؼقل( :كؾ مسجد لف

ممذن وإمام فآطتؽاف فقف يصؾح) – مقضقع (إلباين) [ط.]2357

***

.
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ايؿصٌ ايجايح
صٝاّ ايتطٛع ٚايهؿاز٠
صٝاّ ايتطٛع
 -574طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :الصائؿ إذا ُأكِؾ طـده ،صؾت طؾقف
الؿالئؽة) – صحقح [ش/9618ق.]7929
 -575طـ زيد بـ أسؾؿ قالُ :سئؾ رسقل اهلل

طـ صقم رجب فؼال:

(أيـ أكتؿ مـ شعبان) – صحقح [ش/9759ق.]7858
 -576طـ أبل السؾقؾ طـ رج ٍؾ سؿاه طـ أبقف طـ طؿف أكف أتك الـبل
فؼال( :مـ أكت؟) قال :أكا الذي أتقتؽ طام إول ،قال( :كلكؽ كـت
جسؿا مؿا أرى) قال :ما صعؿت مـذ فارقتؽ
أجسؿ مؿا أجد – أو – أحسـ
ً
لقال ،فؼال( :مـ أمرك تعذب كػسؽ؟) ثالث مرات ،قال :إين أققى ،قال:
إٓ ً
ويقما مـ كؾ شفر) قال :إين أققى ،قال( :فصؿ الشفر
(فصؿ شفر الصبر
ً
الحرم وأفطر) –
وثالثة أيام مـ كؾ شفر) قال :إين أققى ،قال( :فصؿ مـ ُ
حسـ لغقره [ق.]7868
 -577طـ أم سؾؿة أن الـبل

كان يصبح مـ الؾقؾ وهق يريد الصقم،

صائؿا؟
فقؼقل لـا (أطـدكؿ شلء أتاكؿ شلء؟) قالت :فـؼقل :أولؿ تصبح
ً
كذرا أو قضاء رمضان) –
فقؼقل( :بؾك ،ولؽـ ٓ بلس أن أفطر ما لؿ يؽـ ً
ضعقػ جدًّ ا [ط.]2231
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( :يقم طاشقراء يق ٌم كاكت

تصقمف إكبقاء فصقمقه أكتؿ) – ضعقػ [ش.]9355
 -579طـ طائشة قالت :إن صقم طرفة كػارة كصػ سـة – .ضعقػ
[ش.]9721
 -582طـ ابـ طؿر قال :ما رأيت رسقل اهلل

ٍ
جؿعة قط.
مػطرا يقم
ً

– ضعقػ [ش.]9262
***
صٝاّ ايهؿاز٠
 -581طـ حؿقد بـ ققس الؿؽل قال :كـت مع مجاهد وهق يطقف
بالبقت فجاءه إكسان فسللف طـ صقام أيام الؽػارة أمتتابعات أم يؼطعفا؟ قال
حؿقد فؼؾت لف :كعؿ يؼطعفا إن شاء ،قال مجاهد ٓ :يؼطعفا فنهنا يف قراءة أبل
ابـ كعب (ثالثة أيام متتابعات) صححف إلباين –[الؿقصل(.])325/1

***
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ايهتاب ايطابع
اذتر ٚايعُس٠
ايؿصٌ األٍٚ
أعُاٍ اذتر ٚأسهاَ٘
ؾطٌ اذتر ٚايعُس٠
 -582طـ طبد الؽريؿ الجزري قال :جاء ٌ
رجؾ إلك الـبل

فؼال :إين

ٌ
رجؾ جبان ٓ أصقؼ لؼاء العدو ،قال( :أفال أدلؽ طؾك جفاد ٓ قتال فقف؟)
قال :بؾك يا رسقل اهلل ،قال( :طؾقؽ بالحج والعؿرة) – حسـ لغقره
[ق.]8812
 -583طـ أبل قالبة أن الـبل

قال( :الحاج وفد اهلل ،والحاج وفد

أهؾف) – ضعقػ [ش.]12659
(حج
 -584طـ طامر بـ طبد اهلل بـ الزبقر قال :قال رسقل اهلل ٌ :
وطؿر كس ًؼا تدفع مقتة السقء وطقؾة الػؼر) – ضعقػ [ق.]8815
تترى،
ٌ
 -585طـ صػقان بـ سؾقؿ قال :قال رسقل اهلل

( :حجقا تستغـقا،

واغزوا تصحقا) – ضعقػ [ق.]8819
 -586طـ طائشة قالت :قال رسقل اهلل

( :مـ مات يف هذا القجف مـ
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حاج أو معتؿر ،لؿ ُيعرض ولؿ ُيحاسب ،وققؾ لف :ادخؾ الجـة) – ضعقػ
[ط.]2779
***
َٔ أسهاّ اذتر ٚايعُس٠
 -587طـ سعقد بـ جبقر أن الـبل

قال ٓ( :يجاوز أحدٌ الققت()1
ُ

إٓ الؿحرم) – ضعقػ [ش.]15463
 -588طـ طؽرمة قال :غ ّقر رسقل اهلل

بالتـعقؿ وهق محرم – .حسـ

لغقره [ش.]14785
 -589طـ ابـ أخل جبقر بـ مطعؿ قال :قام رسقل اهلل

طؾك الؿروة

بقده مؼص يؼص بف شعره وهق يؼقل( :دخؾت العؿرة يف الحج إلك يقم
طجا) –
ثجا ،وطجقا بالتؽبقر ً
الؼقامة ٓ ،ضرورة يف اإلسالم ،ثجقا اإلبؾ ً
ضعقػ [ش.]13622
 -592طـ طبد الرحؿـ بـ طقف أكف كان يطقف مع الـبل

فؼال لف

(كؿ تعد؟) ثؿ قال( :إكؿا سللتؽ لتحػظ) – ضعقػ [ش.]14658
 -591طـ طروة بـ الزبقر أن رسقل اهلل

 ،وأبا بؽر وطؿر بعض

خالفتف كاكقا يصؾقن ُصؼع( )2البقت ،حتك صؾك طؿر خؾػ الؿؼام– .
صحقح مرسؾ [ش/15227ق.]8954
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الققت :الؿقاققت.
) )2صؼع :مالصؼ لؾبقت.
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خرج إلك الصػا مـ باب بـل مخزوم– .

 -592طـ ططاء أن الـبل
ضعقػ [ش.]13353

 -593طـــ طبــد اهلل بـــ طؿــرو قــال :قــال رســقل اهلل
إبراهقؿ

( :أتةةك جبريةةؾ

 ،فراح بةف إلةك مـةك ،فصةؾك بةف الصةؾقات جؿق ًعةا ،ثةؿ صةؾك بةف

الػجر ثؿ غدا بف إلك طرفة فـزل بف حقث يـةزل الـةاس ،ثةؿ صةؾك بةف الصةالتقـ
جؿق ًعا ،ثؿ أتك الؿققػ حتك إذا كان كلطجؾ ما يصؾل إكسان الؿغرب أفةاض
بف ،فلتك جؿ ًعا فصؾك بف الصالتقـ جؿق ًعا ،ثؿ بات بفا حتك إذا كان كلطجؾ ما
يصؾل أحد مـ الـاس الػجر صؾك بف ،ثؿ وقػ حتك إذا كةان كلبطةن مةا يصةؾل
أحد مـ الـاس الػجر أفةاض بةف إلةك مـةك فرمةك الجؿةرة ،ثةؿ ذبةح وحؾةؼ ثةؿ
أفاض بف ،ثؿ أوحك اهلل تعالك بعد إلك كبقةف

[ :ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ ]

{النحل – .}860:ضعقػ [ش.]14722
 -594طـ جابر قال :لؿا بؾغـا وادي محسر قال رسقل اهلل

( :خذوا

حصك الجؿار مـ وادي محسر) – ضعقػ [ش.]13449
 -595طـ أبل سعقد الخدري قال :قؾـا :يا رسقل اهلل هذه الجؿار التل
ُيرمك هبا كؾ طام فـحتسب أهنا تـؼص؟ فؼال( :إكف ما تُؼ ِّبؾ مـفا ُرفِع ،ولقٓ
ذلؽ لرأيتفا أمثال الجبال) – ضعقػ [ط.]2789
 -596طـ أبل جعػر أن الـبل
ضعقػ [ش.]15523
***

كان يـزل الشؼ إيؿـ مـ مـك– .
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 ّٜٛعسؾ١
 -597طـ طبد اهلل بـ مسعقد طـ الـبل

قال( :مـ قال همٓء

الؽؾؿات لقؾة طرفة ألػ مرة ،لؿ يسلل اهلل شقئًا إٓ أططاه إياه ،لقس فقف إثؿ وٓ
قطقعة رحؿ ،سبحان اهلل الذي يف السؿاء طرشف ،سبحان اهلل الذي يف إرض
مقصئف ،سبحان اهلل الذي يف البحر سبقؾف ،سبحان اهلل الذي يف الجـة رحؿتف،
سبحان اهلل الذي يف الـار سؾطاكف ،سبحان اهلل الذي يف الفقاء روحف ،سبحان
اهلل الذي يف الؼبقر قضاءه ،سبحان اهلل الذي رفع السؿاء ،سبحان اهلل الذي
وضع إرض ،سبحان اهلل الذي ٓ مـجك مـف إٓ إلقف) – ضعقػ
[ش.]29823
 -598طـ طبادة بـ الصامت قال :قال رسقل اهلل

يقم طرفة (أيفا

الـاس إن اهلل تطقل طؾقؽؿ يف هذا الققم فقغػر لؽؿ إٓ التبعات فقؿا بقـؽؿ،
ووهب مسقئؽؿ لؿحسـؽؿ ،وأططك محسـؽؿ ما سلل ،اكدفعقا باسؿ اهلل) فنذا
كان بجؿع قال( :إن اهلل قد غػر لصالحؽؿ ،وش ّػع صالحؽؿ يف صالحؽؿ،
ُػرق الؿغػرة يف إرضقـ فتؼع طؾك كؾ تائب مؿـ
تـزل الؿغػرة فتعؿفؿ ،ثؿ ت ّ
حػظ لساكف ويده ،وإبؾقس وجـقده طؾك جبال طرفات يـظرون ما يصـع اهلل
بفؿ ،فنذا كزلت الؿغػرة دطا هق وجـقده بالقيؾ يؼقل :كـت أستػزهؿ حؼ ًبا
مـ الدهر ،ثؿ جاءت الؿغػرة فغشقتفؿ ،فقتػرققن وهؿ يدطقن بالقيؾ
والثبقر) – حسـ لغقره [ق.]8831
***

.
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املتُتع إذا مل جيد ٖدٟ
 -599طـ طائشة قالت :سؿعت رسقل اهلل

يؼقل( :مـ لؿ يؽـ معف

هدي فؾقصؿ ثالثة أيام قبؾ يقم الـحر ،ومـ لؿ يؽـ صام تؾؽ الثالثة إيام
فؾقصؿ أيام التشريؼ أيام مـك) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]2286
 -622طـ مسعقد بـ الحؽؿ الزرقل طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل
قال :أمر رسقل اهلل

طبد اهلل بـ حذافة فـادى يف أيام التشريؼ (أٓ إن هذه

أيام طقد ،وأكؾ وشرب وذكر ،فال يصقمفـ إٓ محصر أو متؿتع لؿ يجد
هديا ،ومـ لؿ يصؿفـ يف أيام الحج الؿتتابعة فؾقصؿفـ) – ضعقػ
ً
[ط.]2292
***
اإلؾساد بايٓطو
استعؿؾ َطتّاب بـ أسقد طؾك الحج

 -621طـ ابـ طؿر أن الـبل

فلفرد ،ثؿ استعؿؾ أبا بؽر سـة تسع فلفرد الحج ،ثؿ حج رسقل اهلل
طشر فلفرد الحج ،ثؿ تقيف رسقل اهلل

سـة

واستخؾػ أبق بؽر فبعث طؿر

فلفرد الحج ،ثؿ حج أبق بؽر فلفرد الحج ،وتقيف أبق بؽر واستخؾػ طؿر
فبعث طبد الرحؿـ بـ طقف فلفرد الحج ،ثؿ حج طؿر ِسـ ِّقف كؾفا فلفرد
الحج ،ثؿ تقيف طؿر واستخؾػ طثؿان فلفرد الحج ،ثؿ حصر طثؿان فلقام
طبد اهلل بـ طباس بالـاس فلفرد الحج – .ضعقػ [ط.]2512
***

210

*n

زوائد الكتب السبعة

*m

.

اذتر عٔ ايعادص ٚاملٝت
( :إذا حج الرجؾ طـ

 -622طـ زيد بـ أرقؿ قال :قال رسقل اهلل

والديف ،تُؼ ِّبؾ مـف ومـفؿا ،واستبشرت أرواحفؿا يف السؿاء ،وكُتب طـد اهلل
تعالك بِ ًّرا) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]2627
( :مـ حج طـ أبقيف أو

 -623طـ ابـ طباس قال :قال رسقل اهلل
مغرما ُب ِعث يقم الؼقامة مع إبرار) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]2628
قضك طـفؿا ً
 -624طـ جابر بـ طبد اهلل قال :قال رسقل اهلل

( :مـ حج طـ أبقف

وأمف فؼد قضك طـف حجتف ،وكان لف فضؾ طشر حجج) – مقضقع (إلباين)
[ط.]2612
***
َٔ ؾات٘ اذتر
 -625طـ ططاء أن الـبل

قال( :مـ لؿ يدرك فعؾقف دم ويجعؾفا

طؿرة وطؾقف الحج مـ قابؾ) – ضعقػ [ش.]13685
***
دصا ٤ايصٝد
 -626طـ مجاهد قال :يف الضب حػـة مـ صعامٕ ،ن رسقل اهلل

لؿ

يلكؾف ،قال طبد الرزاق :حػـة يعـل مؾء الؽػ – .مرسؾ رجالف ثؼات
[ق.]8222
***

.
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ايؿصٌ ايجاْٞ
ؾطاَ ٌ٥هٚ ١املد١ٜٓ
بٓا ٤ايهعبٚ ١نطٛتٗا
 -627طـ لقث قال :كان كسقة الؽعبة طؾك طفد الـبل

إكطاع()1

والؿسقح( – .)2ضعقػ [ش.]15819
 -628طـ محؿد بـ إسقد :أن إبراهقؿ الـبل

هق أول مـ كصب

أيضا :أن الـبل
أكصاب الحرم ،وأشار لف جربيؾ إلك مقاضعفا ،وقال ً

أمر

يقم الػتح تؿقؿ بـ أسد جد طبد الرحؿـ بـ الؿطؾب بـ تؿقؿ فجدّ دها– .
حسـ لغقره [ق.]8864
 -629طـ ابـ جريج قال :أخربت أن طؿر بـ الخطاب كان يؽسقها
الؼباصل( ،)3قال :وأخربين غقر واحد أن الـبل
والحبِرات ،وأبق بؽر وطؿر وطثؿان ،وإن أول مـ كساها الديباج طبد الؿؾؽ
َ

كساها الؼباصل

ا بـ مروان ،وإن مـ أدركفا مـ الػؼفاء قالقا :أصاب ما كعؾؿ لفا مـ كسقة
أوفؼ لفا مـف – .ضعقػ [ق.]9285
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1إكطاع :الـَطع هق البساط مـ إديؿ.
) )2الؿسقحِ :
الؿسح الؽساء مـ الشعر.
) )3الؼباصل :جؿع قبطقة وهل ثقب أبقض رققؼ يليت مـ مصر مـسقب إلك الؼبط.
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َؿتاح ايهعب١
 -612طـ الزهري :أن رسقل اهلل

قال لعثؿان بـ صؾحة يقم الػتح
قائؿ يـتظره حتك إكف

(ائتـل بؿػتاح الؽعبة) فلبطل طؾقف ،ورسقل اهلل

لقتحدر مـف مثؾ الجؿان مـ العرق ويؼقل( :ما يحبسف؟) فسعك إلقف رجؾ،
وجعؾت الؿرأة التل طـدها الؿػتاح – قال :حسبتف قال :إهنا أم طثؿان –
تؼقل :إكف إن أخذه مـؽؿ لؿ يعطؽؿقه أبدً ا ،فؾؿ يزل هبا حتك أططتف الؿػتاح،
فلتك بف إلك رسقل اهلل

 ،فػتح الـبل

البقت ،ثؿ خرج والـاس طـده،

فجؾس طـد السؼاية ،فؼال طؾل :لئـ كـا أوتقـا الـبقة وأططقـا السؼاية ،وأططقـا
الحجابة ما قق ٌم بلطظؿ كصق ًبا مـا ،قال :فؽلن الـبل

كره مؼالتف ،ثؿ دطا

طثؿان بـ صؾحة فدفع إلقف الؿػتاح وقال( :غقبف) – صحقح مرسؾ
[ق.]9273
 -611طـ ابـ أبل مؾقؽة قال :دطا الـبل

طثؿان بـ صؾحة يقم الػتح

بؿػتاح مؽة ،فلقبؾ بف مؽشق ًفا حتك دفعف إلك الـبل

 ،فؼال العباس :يا كبل

اهلل اجؿع لل الحجابة مع السؼاية ،وكزل القحل طؾك الـبل
لل طثؿان بـ صؾحة) فدُ طل لف ،فدفعف الـبل
اهلل

فؼال( :ادطقا

وسرت طؾقف ،قال :فرسقل
إلقف َ

أول مـ سرت طؾقف ،ثؿ قال( :خذوه يا بـل صؾحة ٓ ،يـتزطف مـؽؿ إٓ

ضالؿ) – حسـ لغقره [ق.]9276
 -612طـــــ الشــــعبل يف قــــقل اهلل تعــــالك[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ] {التوبة  }79قال :كزلت يف طؾل والعباس – .صـحقح مرسـؾ
[ش.]32124
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َا ٤شَصّ
كتب إلك سفقؾ بـ طؿرو (إن

 -613طـ ابـ أبل حسقـ :أن الـبل

َ
تبعث إلل ما ًء مـ
كفارا فال تؿسقـ ،حتك
جاءك كتابل ً
لقال فال تصبحـ ،أو ً
زمزم) فاستعاكت امرأة سفقؾ أثقؾة الخزاطقة جدة أيقب بـ طبد اهلل بـ زهقر،
ٍ
وجقار معفؿا ،فؾؿ تصبحا حتك فرتا مزادتقـ فزطبتاهؿا ،وجعؾتاهؿا
فلدلجتا
يف ُك َّريـ غقصققـ ،ثؿ مألهتؿا ما ًء فبعثت هبؿا إلك الـبل

 – .حسـ لغقره

[ق.]9127
***
سسََ ١هٚ ١بٓاٗ٥ا
 -614طـ محؿد بـ طباد بـ جعػر أن رسقل اهلل

قال ٓ( :تؼطعقا

إخضر مـ ُطركة وكؿرة) صحقح مرسؾ [ق.]9227
 -615طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :تؼطعقا الشجر فنكف

طصؿ ٌة لؾؿقاشل يف الجدب) – حسـ لغقره [ق.]9229
 -616طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة قال :بؾغـل أن طائشة استلذكت الـبل

أن

تتخذ كـق ًػا( )1بؿؽة فؾؿ يلذن لفا – .ضعقػ [ق.]9215
***
ؾطٌ املدٚ ١ٜٓسسَتٗا
 -617طـ زيد بـ أسؾؿ أن الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؽـقػ :هق كؾ ما سرت مـ بـاء وحظقرة.

قال( :الؾفؿ مـ أراد الؿديـة بسقء
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فلذبف كؿا يذوب الرصاص يف الـار ،وكؿا يذوب الؿؾح يف الؿاء ،وكؿا تذوب
اإلهالة( )1يف الشؿس) – حسـ لغقره [ق.]17157
قال( :مـ زارين – يعـل :مـ
 -618طـ غالب بـ طبقد اهلل :أن الـبل
ٍ
بقاحد مـ الحرمقـ ُب ِعث مـ
أتك الؿديـة – كان يف جقاري ،ومـ مات ،يعـل:
أمـقـ يقم الؼقامة) – ضعقػ جدًّ ا [ق.]17166

***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1اإلهالة :ما أذيب مـ الشحؿ.

.
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ايهتاب ايجأَ
ادتٗاد يف ضب ٌٝاهلل
ايؿصٌ األٍٚ
أسهاّ ادتٗاد
ؾطٌ ادتٗاد ٚايػٗاد ٠يف ضب ٌٝاهلل
 -619طـ مؽحقل قال :كثر الؿستلذكقن بالحج لرسقل اهلل

يقم

غزوة تبقك فؼال( :غزو ٌة لؿـ قد حج أفضؾ مـ أربعقـ حجة) – مرسؾ رواتف
ثؼات [س.]2348
 -622طـ الربقع بـ زيد قال :بقـؿا رسقل اهلل
قريش شاب معتزل طـ الطريؼ يسقر فؼال رسقل اهلل

يسقر إذ هق بغال ٍم مـ
( :ألقس ذاك بػالن)

قالقا :بؾك ،قال( :فادطقه) ،قال( :مالؽ اطتزلت طـ الطريؼ) قال :يا رسقل
اهلل كرهت الغبار ،قال( :فال تعتزلف ،فقالذي كػس محؿد بقده إكف لذريرة
الجـة) – ضعقػ [ش.]19366
 -621طـ ططاء أن رسقل اهلل

قال( :أٓ أدلؽؿ طؾك أحب طباد اهلل

إلك اهلل بعد الـبققـ والصديؼقـ والشفداء؟ قال :طبد مممـ معتؼؾ رمحف طؾك
وشؿآ يف سبقؾ اهلل يستغػر الرحؿـ ويؾعـ
فرسف ،يؿقؾ بف الـعاس يؿقـًا
ً
الشقطان ،قال :وتػتح أبقاب السؿاء فقؼقل اهلل لؿالئؽتف :اكظروا إلك طبدي،
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قال :فقستغػرون لف ،قال :ثؿ قرأ (إن اهلل اشترى مـ الؿممـقـ أكػسفؿ
وأمقالفؿ بلن لفؿ الجـة) – ضعقػ [ش.]19515
رجال كان طؾك طفد رسقل اهلل
ً
 -622طـ الحسـ بـ أبل الحسـ أن
لف ٌ
مال كثقر ،فلتك رسقل اهلل

فؼال :يا رسقل اهلل أخربين بعؿؾ أدرك

بف طؿؾ الؿجاهديـ يف سبقؾ اهلل ،فؼال( :كؿ مالؽ؟) قال :ستة آٓف ديـار،
فؼال( :لق أكػؼتفا يف صاطة اهلل لؿ تبؾغ غبار شراك الؿجاهد يف سبقؾ اهلل) ،وأتاه
ٌ
رجؾ فؼال :يا رسقل اهلل أخربين بعؿؾ أدرك بف طؿؾ الؿجاهد يف سبقؾ اهلل،
فؼال( :لق قؿت الؾقؾ وصؿت الـفار لؿ تبؾغ كقم الؿجاهد يف سبقؾ اهلل) -
ضعقػ [س.]2325
شريؽقـ

 -623طـ محؿد بـ أيقب أن رجؾقـ طؾك طفد رسقل اهلل

يف العؿؾ ،طؿؾفؿا كاد أن يؽقن سقاء ،فغزا واحد وقعد أخر ،فسلل الؼاطد
رسقل اهلل

كؿ فضؾ الؿجاهد يف سبقؾ اهلل طؾك الؼاطد؟ قال( :مائة درجة

يف الجـة)  -ضعقػ [س.]2315
 -624طـ أكدر بـ حؿام قال :أخربين رجؾ مـ أصحاب رسقل اهلل
أكف قال :جؾسـا يق ًما يف مسجد رسقل اهلل
رسقل اهلل

لػتك فقـا :اذهب إلك
فؼؾـا ً

فسؾف ما يعدل الجفاد ،فلتاه فسللف ،فؼال رسقل اهلل

شلء) ثؿ أرسؾقه الثاكقة ،فؼال مثؾفا ،ثؿ قؾـا :إهنا مـ رسقل اهلل
فنن قال ٓ :شلء ،فؼؾ :ما يؼرب مـف ،فلتاه فؼال رسقل اهلل

ٓ( :
ثال ًثا،

 ٓ( :شلء)

فؼال :ما يؼرب مـف يا رسقل اهلل؟ قال( :صقب الؽالم ،وإدامة الصقام ،والحج
كؾ طام ،وٓ يؼرب مـف شلء بعد)  -ضعقػ [س.]2321

.
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قال( :مـ صدع()1

رأسف يف سبقؾ اهلل فاحتسب غػر اهلل لف ما كان قبؾ ذلؽ مـ ذكب) – حسـ
لغقره [ش/19462س.]2425
 -626طـ مجاهد طـ يزيد بـ شجرة أكف قال :قد أصبحت طؾقؽؿ
مـ اهلل كعؿة مـ بقـ أصػر وأخضر وأحؿر ،ويف البققت ما فقفا ،فنذا لؼقتؿ
قال( :ما تؼدم طبدٌ خطق ًة يف
العدو غدً ا فؼد ًما ُقد ًما ،فلن رسقل اهلل
سبقؾ اهلل إٓ اصؾع طؾقف الحقر العقـ ،فنن تلخر استترن مـف ،فنن ُقتِؾ كاكت
أول قطرة تؼطر مـ دمف كػارة لخطاياه ،وتلتقف اثـتان مـ الحقر العقـ مع كؾ
واحدة سبعقن ُح ّؾة ٓ يجاوز بقـ أصبعفا ،تـػضان طـف التراب ،وتؼقٓن:
مرح ًبا قد آن لؽ ن ،ويؼقل :مرح ًبا قد آن لؽؿا)  -حسـ لغقره
[ش/19328س.]2564
ً
مطقٓ مققق ًفا بؾػظ :طـ مجاهد قال :كان يزيد بـ
ورواه طبد الرزاق
شجرة يصدق ققلف فعؾف ،وكان يخطبـا فقؼقل :اذكروا كعؿة اهلل طؾقؽؿ ما
أحسـ أثر كعؿة اهلل طؾقؽؿ ،لق ترون ما أرى مـ أخضر وأصػر ،ويف الرحال
ما فقفا ،قال :كان يؼال( :إذا صػ الـاس لؾؼتال أو صػقا يف الصالة فتحت
أبقاب السؿاء ،وأبقاب الجـة ،وأبقاب الـار ،وزيـ حقر العقـ ،فاصؾعـ فنذا
هق أقبؾ قؾـ :الؾفؿ اكصره ،وإذا هق أدبر احتجبـ مـف ،وقؾـ :الؾفؿ اغػر لف،
فاكفؽقا وجقه الؼقم ،فدً ى لؽؿ أبل وأمل ،وٓ تخزوا الحقر العقـ ،قال :فلول
قطرة تـضح مـ دمف يؽػر اهلل بف كؾ شلء طؿؾف ،قال :وتـزل إلقف ثـتان مـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الصدع :الشؼ يف الشلء الصؾب.
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الحقر العقـ تؿسحان التراب طـ وجفف ،وتؼقٓن :قد آن لؽ ،ويؼقل هق :قد
آن لؽؿا ،ثؿ يؽسك مائة حؾة لقس مـ كسج بـل آدم ،ولؽـ مـ كبت الجـة لق
وضعت بقـ إصبعقـ وسعتف ،قال :وكان ،يؼقل :أكبئت أن السققف مػاتقح
الجـة ،فنذا كان يقم الؼقامة ققؾ :يا فالن هذا كقرك ،ويا فالن ابـ فالن ٓ كقر
لؽ)[ -ق.]9538
ٍ
سرية خرجت
( :أيؿا

 -627طـ طروة الؾخؿل قال :قال رسقل اهلل

فرجعت وقد أخضعت فؾفا أجرها مرتقـ) – صحقح مرسؾ [ش.]19342
 -628طـ أبل طؿران الجقين قال :قال رسقل اهلل

( :لؾجبان أجران)

– مرسؾ رجالف ثؼات [ش.]32626
 -629طـ مؽحقل قال :قال رسقل اهلل

( :إن اهلل جعؾ رزق هذه

إمة يف سـابؽ( )1خقؾفا ،وأزجة( )2رماحفا ،ما لؿ يزرطقا ،فنن زرطقا
صاروا مـ الـاس) – صحقح مرسؾ [ش.]19487
 -632طـ زيد بـ أسؾؿ قال :قال رسقل اهلل

( :اغزوا تصحقا

وتغـؿقا) – ضعقػ [ش.]19548
***
ايرب باألٌٖ َكدّ عً ٢ادتٗاد
 -631طـ الحسـ قال :جاء رجؾ إلك الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فؼال :إين أريد الجفاد،

) )1سـابؽ :جؿع سـبؽ وهق صرف الحافر وجاكباه مـ قدم ،وسـبؽ كؾ شلء أولف.
) )2أزجة :إزج كصؾ السفؿ ،والزج حديدة يف أسػؾ الرمح.
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فؼال( :هؾ لؽ مـ حقبة؟)( )1قال :كعؿ ،قال( :فاجؾس طـدها) – صحقح
مرسؾ [ق.]9286
سرية ،وطـده شاب كان

 -632طـ مسؾؿ بـ يسار قال :بعث الـبل

يلخذ بقده إذا قام ،فسللف أن يبعثف يف السرية ،فؼال لف الـبل

( :هؾ تركت يف

صغارا ،قال( :فارجع إلقفؿ فنن فقفؿ
أهؾؽ مـ كفؾ؟) قال ،ٓ :إٓ صبق ًة
ً
مجاهدً ا حسـًا) – مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]9287
***
َٔ أسهاّ ٚآداب ادتٗاد
 -633طـ مؽحقل قال :قال رسقل اهلل

يقما)
( :تؿام الرباط أربعقن ً

– ضعقػ [ش.]19457
 -634طـ يحقك بـ إسحاق أن رسقل اهلل

لؿا بعث طؾ ًقا بعث خؾػف

رجال فؼال( :اتبع طؾ ًقا وٓ تدطف مـ وراءه ،ولؽـ اتبعف وخذ بقده ،وقؾ لف:
ً
قال رسقل اهلل

 :أقؿ حتك يلتقؽ) قال :فلقام حتك جاء الـبل

 ،فؼال:

ققما حتك تدطقهؿ) – حسـ لغقره [ق.]9424
(ٓ تؼاتؾ ً
 -635طـ الضحاك بـ مزاحؿ قال :قال رسقل اهلل

( :مـ كان يممـ

عرض ذريتف لؾؿشركقـ)
باهلل والققم أخر ،ومـ كان يممـ باهلل ورسقلف فال ُي ِّ
– ضعقػ جدًّ ا [ق.]9627
 -636طـ الؼاسؿ مقلك طبد الرحؿـ قال :استلذن رجؾ مـ أصحاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الحقبة :هل إم أو ما يلثؿ بف إن ضقعف ،ويف الحديث (اتؼقا اهلل يف الحقبات).
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يف الغزو فلذن لف فؼال( :إن لؼقت فال تجبـ ،وإن قدرت فال

كخال وٓ تعؼرها ،وٓ تؼطع شجرة مطعؿة ،وٓ تؼتؾ بفقؿة
تغؾؾ ،وٓ تحرقـ ً
لقست لؽ فقفا حاجة ،واتؼل أذى الؿممـ) – مرسؾ رواتف ثؼات
[س.]2384
رجال أراد أن يحؿؾ طؾك الؿشركقـ وحده ،فؼال
 -637طـ الحسـ أن ً
رسقل اهلل

( :أتُراك تؼتؾفؿ وحدك ،أمفؾ حتك يحؿؾ أصحابؽ فتحؿؾ

معفؿ) – ضعقػ [ق/9293س.]2536
 -638طـ الضحاك قال :هنك رسقل اهلل

طـ قتؾ الـساء والقلدان

إٓ مـ طدا بالسقػ – .ضعقػ ولف شاهد صحقح [ق/9384س.]2626
 -639طـ أبل الـضر أن طقف بـ مالؽ إشجعل أتك رسقل اهلل
فؼال :يا رسقل اهلل إين أخاف أٓ أراك بعد يقمل هذا فلوصـل ،فؼال( :طؾقؽ
بجبؾ الخؿر) قال :وما جبؾ الخؿر؟ قال( :أرض الؿحشر) فلوصاه ثؿ قال:
(إياك وسرية الـػؾ فنكفؿ إن يؾؼقا يػروا ،وإن يغـؿقا يغؾقا) – مرسؾ رواتف
ثؼات [س.]2683
 -642طـ سعقد بـ أبل هالل أكف بؾغف أن رسقل اهلل

زوج أبا بؽر

أسؿاء بـت طؿقس وهؿ تحت الرايات -.مرسؾ رواتف ثؼات [س.]2871
 -641طـ غالب العبدي قال :حدثـل ٌ
رجؾ مـ بـل كؿقر طـ أبقف طـ
جده ،أو جد أبقف ،أكف أتك الـبل

فؼال :يا رسقل اهلل إن ققمل أسؾؿقا طؾك

أن جعؾت لفؿ كذا وكذا ،قال( :إن شئت رجعت فقف ،وتركف أفضؾ) – فقف مـ
لؿ أطرففؿ [ش.]33439

.

221

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m
ال تعربٛا بعراب اهلل
 -642طـ الؼاسؿ بـ طبد الرحؿـ قال :بعث الـبل

سريةً ،فطؾبقا

رجال فصعد شجر ًة فلحرققها بالـار ،فؾؿا قدمقا طؾك الـبل
ً
بذلؽ ،فتغقر وجف رسقل اهلل

أخربوه

وقال( :إين لؿ أبعث أطذب بعذاب اهلل ،إكؿا

بعثت بضرب الرقاب وشد القثاق) – حسـ لغقره [ش.]33145
 -643طـ طامر الشعبل :أن رسقل اهلل

بعث بع ًثا إلك ٍ
كاس وأمرهؿ

أن يؼتؾقهؿ كؾفؿ إن قدروا طؾقفؿ ،فجاء البشقر إلك رسقل اهلل
أهنؿ ص ّبحقهؿ فجعؾقا يؼتؾقهنؿ ،فجعؾ رسقل اهلل

فلخربه

يبتشر ويبتسؿ لؿا هق

يخربه ،فبقـؿا هق كذلؽ قال الرجؾ :فؿر ٌ
رجؾ فسعك حتك رقك يف شجرة
كارا وأحرقـا الشجرة ،قال:
صقيؾة ضخؿة فرمقـاه بالـبؾ وهق فقفا ،ثؿ أوقدكا ً
فغضب رسقل اهلل

حقـ ذكر لف اإلحراق بالـار ،قال الرجؾ :فسؼط

الرجؾ ،فنذا هق قد كاكت الـبؾ قتؾتف – .حسـ لغقره [ق.]9419
 -644طـ ابـ أبل كجقح أن هبار بـ إسقد أصاب زيـب بـت رسقل
اهلل

بشلء وهل يف خدرها فلسؼطت ،فبعث رسقل اهلل

سرية فؼال:

(إن وجدتؿقه فاجعؾقه بقـ حزمتل حطب ثؿ أشعؾقا فقف الـار ،ثؿ قال :إين
ٕستحل مـ اهلل ٓ ،يـبغل ٕحد أن يعذب بعذاب اهلل ،وقال :إن وجدتؿقه
فاقطعقا يده ،ثؿ اقطعقا رجؾف ،ثؿ اقطعقا يده ،ثؿ اقطعقا رجؾف) فؾؿ تصبف
السرية ،وأصابتف كؼؾ ٌة إلك الؿديـة ،فلسؾؿ فلتك الـبل
رجال س ّبا ًبا ،فجاءه الـبل
ب ،وكان ً
ب وٓ َي ُس ّ
ُي َس ّ

 ،فؼقؾ لف :هذا ُهبار
يؿشل حتك وقػ طؾقف

سب مـ س ّبؽ)  -حسـ لغقره
سب مـ س ّبؽ ،يا هبار ّ
فؼال( :يا هبار ّ
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[ق/9417س.]2646
***
ايػعاز ٚايطالح ٚاأليٚ ١ٜٛايعُاِ٥
ٍ
بسرية هل طشرة فؼال:
بعث صؾحة

 -645طـ أبل إسحاق أن الـبل

(شعاركؿ يا طشرة) – مرسؾ حسـ [ش.]33576
 -646طـ أبل إسحاق قال :قال رسقل اهلل

( :يا بـل طبس ما

شعاركؿ) قالقا :حرام ،قال( :بؾ شعاركؿ حالل) – حسـ مرسؾ
[ش.]32494
 -647طـ الحسـ قال :كاكت راية الـبل

سقداء تسؿك العؼاب– .

ضعقػ [ش.]33624
 -648طـ خالد بـ معدان وفضقؾ بـ فضالة قآ :قال رسقل اهلل

:

(أكرم اهلل  هذه إمة بالعؿائؿ وإلقية) – مرسؾ رواتف ثؼات
[س.]2528
 -649طـ فضقؾ بـ فضالة قال :أمر رسقل اهلل

أصحابف بالعصائب

وقال( :إن لؿ يجد أحدكؿ إٓ خرقة فؾقتعصب بفا) – ضعقػ [س.]2922
 -652طـ الحسـ طـ الـبل

قال( :أردية الغزاة السققف) – ضعقػ

[ق.]9722
***

.
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دٗاد ايٓطا٤

 -651طـ سعقد بـ طؿرو الؼرشل أن أم كبشة – امرأة مـ بـل ُطذرة،
ُطذرة قضاطة – قالت :يا رسقل اهلل ائذن لل أن أخرج يف جقش كذا وكذا،
قال )ٓ( :قؾت :يا رسقل اهلل إين لست أريد أن أقاتؾ ،إكؿا أريد أن أداوي
الجرحك والؿرضك ،أو أسؼل الؿريض ،فؼال( :لق ٓ أن تؽقن سـة ،ويؼال
فالكة خرجت ٕذكت لؽ ،ولؽـ اجؾسل) – صحقح [ش.]33653
***
ؾطٌ ايػص ٚيف ايبشس
 -652طـ طؾؼؿة بـ شفاب قال :قال رسقل اهلل

( :مـ لؿ يدرك

الغزو معل فؾقغ ُز يف البحر ،فنن غزو البحر أفضؾ مـ غزوتقـ يف البر ،وإن
شفقد البحر لف أجر شفقدي البر ،إن أفضؾ الشفداء طـد اهلل أصحاب
القكقف) قالقا :يا رسقل اهلل وما أصحاب القكقف؟( )1قال( :قق ٌم تؽػلهؿ
مراكبفؿ يف سبقؾ اهلل) – ضعقػ [ش/19425ق.]9631
ويف لػظ طبد الرزاق (فنن أجر يق ٍم يف البحر كلجر شفرٍ يف البر).
***
ال تتُٓٛا يكا ٤ايعد.ٚ
 -653طـ يحقك بـ أبل كثقر أن الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال ٓ( :تتؿـقا لؼاء العدو

) )1القكقف :القكػ هق الؿقؾ والجقر ،والؿعـك أن مراكبفؿ اكؼؾبت طؾقفؿ فصارت
فققفؿ.
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فنكؽؿ ٓ تدرون لعؾؽؿ تُبتؾقن بفؿ واسللقا اهلل العافقة ،فنذا جاءوكؿ
يبرققن()1
جؾقسا ،ثؿ تؼقلقا:
ويرجعقن( )2ويصقحقن فإرض إرض
ّ
ً
الؾفؿ ربـا وربفؿ كقاصقـا وكقاصقفؿ بقدك وإكؿا تؼتؾفؿ أكت ،فنذا دكقا مـؽؿ

فثقروا إلقفؿ ،واطؾؿقا أن الجـة تحت البارقة ( – )) 3حسـ لغقره
[ق/9513س.]2519
زاد سعقد (ولؽـ ققلقا :الؾفؿ اكػـاهؿ وكػ طـا بلسفؿ).
وغضقا أبصارهؿ ،واحؿؾقا
ويف لػظ لف( :فؼاتؾفؿ لـا واهزمفؿ لـا،
ّ
طؾقفؿ طؾك بركة اهلل) [س.]2521
***
َٔ قاتٌ يًدْٝا
 -654طـ طؾل بـ صؾحة قال :بقـا رسقل اهلل

جالس يف أصحابف إذ

برز ٌ
رجؾ مـ العدو ،ومعف حؿار بقـ يديف طؾقف ثؼؾف ،فؼال الـبل

( :مـ

يبارز هذا؟) فؼال رجؾ :أكا يا رسقل اهلل ،فاكطؾؼ إلقف ،فؼال :يا رسقل اهلل لل
( :لؽ الحؿار وما طؾقف) فاكطؾؼ فبارزه

الحؿار وما طؾقف ،فؼال رسقل اهلل
ف ُؼتِؾ الؿسؾؿ ،فؼال الـاس :الحؿد هلل الذي رزقف الشفادة ،فؼال رسقل اهلل
( :لف الحؿار وما طؾقف)  -ضعقػ [س.]2364
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1يربققن :يفددون ويتقطدون.
يرجعقن :الرتجقع هق ترديد الؼراءة والؽالم وكحقه.
)ّ )2
) )3البارقة :السققف.
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إخساز غري املطًُني َٔ دصٜس ٠ايعسب
قال يف

 -655طـ محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ ثقبان أن رسقل اهلل
ٍ
خطبة خطبفا (إن هذه الؼرية – يعـل الؿديـة – ٓ يصؾح فقفا مؾتان ،فليؿا
آخر

كصراين أسؾؿ ثؿ تـصر فاضربقا طـؼف) – مرسؾ رجالف رجال الصحقحقـ
[ش.]32751
 -656طـ سالؿ قال :كان أهؾ كجران قد بؾغقا أربعقـ أل ًػا ،قال :وكان
طؿر يخاففؿ أن يؿقؾقا طؾك الؿسؾؿقـ ،فتحاسدوا بقـفؿ ،قال :فلتقا طؿر،
قد كتب لفؿ
فلجؾِـا ،قال :وكان رسقل اهلل
فؼالقا :إكا قد تحاسدكا بقــا ْ
كتا ًبا :أن ٓ ُيجؾقا ،قال :فاغتـؿفا طؿر فلجالهؿ ،فـدمقا ،فلتقه فؼالقا :أقؾـا،
فلبك أن يؼقؾفؿ ،فؾؿا قدم طؾل أتقه فؼالقا :إكا كسللؽ بخط يؿقـؽ وشػاطتؽ
طـد كبقؽ إٓ أقؾتـا ،فلبك وقال :ويحؽؿ إن طؿر كان رشقد إمر ،قال سالؿ:
فؽاكقا يرون أن طؾ ًّقا لق كان صاطـًا طؾك طؿر يف شلء مـ أمره صعـ طؾقف يف
أهؾ كجران »[.ش.]37217
***
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ايؿصٌ ايجاْٞ
أسهاّ ايػٓاِ٥
األضسٚ ٣ايطباٜا
 -657طـ ابـ جريج قالُ :حدثت أن الـبل

أططك يقم بدر كؾ رج ٍؾ

مـ أصحابف إسقر الذي أسر ،فؽان هق يػاديف بـػسف – .إسـاده معضؾ
[ق.]9426
 -658طـ الشعبل قال :قضك رسقل اهلل

يف سبل الجاهؾقة ،يف

طشرا مـ اإلبؾ ،أو ُغ ّرة طبد أو أمة– .
الغالم ثؿاك ًقا مـ اإلبؾ ،ويف الؿرأة ً
ضعقػ [ش.]32628
يف سبل العرب يف

 -659طـ الشعبل قال :قضك رسقل اهلل
ٍ
ثؿان مـ اإلبؾ ،ويف إكثك طشرة ،قال ابـ طققـة:
الجاهؾقة :أن فداء الرجؾ
فلخربين الؿجالد طـ الشعبل أن ذلؽ ُشؽل إلك طؿر بـ الخطاب ،فجعؾ
فداء الرجؾ أربع مئة درهؿ – .مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]13162
***
سهِ ايؿ٤ٞ
رجال سلل الـبل
ً
 -662طـ الحسـ البصري أن
الػلء ،فؼال رسقل اهلل

ٍ
شعر مـ
زمام

زماما مـ الـار ،ما كان يـبغل لؽ أن
( :يسللـل ً

تسللـقف ،وما يـبغل لل أن أططقؽف) – حسـ مرسؾ [ش.]32923

.
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قال( :إن طؾك

الؿسؾؿقـ يف فقئفؿ أن ُيػادوا أسقرهؿ ويمدوا طـ غارمفؿ) حسـ لغقره
[س.]2821
 -662طـ إبراهقؿ ابـ طبد الرحؿـ بـ طقف قال :لؿا أيت طؿر بؽـقز
كسرى قال لف طبد اهلل بـ إرقؿ الزهري :أٓ تجعؾفا يف بقت الؿال حتك
سؼػ حتك أمضقفا ،فلمر هبا فقضعت يف صرح
تؼسؿفا؟ قال ٓ :يظؾفا
ٌ
الؿسجد ،فباتقا يحرسقهنا ،فؾؿا أصبح أمر هبا فؽشػ طـفا ،فرأى فقف مـ
الحؿراء والبقضاء ما يؽاد يتألٕ مـف البصر ،قال :فبؽك طؿر ،فؼال لف طبد
الرحؿـ ب ـ طقف :ما يبؽقؽ يا أمقر الؿممـقـ؟ فقاهلل إن كان هذا لققم شؽر،
ويقم سرور ،ويقم فرح ،فؼال طؿر :كال ،إن هذا لؿ ُيعطف قق ٌم إٓ ألؼل بقـفؿ
العداوة والبغضاء ،ثؿ قال :أكؽقؾ لفؿ بالصاع أم كحثق؟ ،فؼال طؾل :بؾ احثقا
لفؿ ،ثؿ دطا حسـ بـ طؾل أول الـاس فحثا لف ،ثؿ دطا حسقـًا ،ثؿ أططك
ودون الدواويـ ،وفرض لؾؿفاجريـ لؽؾ رج ٍؾ مـفؿ خؿسة آٓف
الـاسّ ،
درهؿ يف كؾ سـة ،ولألكصار لؽؾ رج ٍؾ مـفؿ أربعة آٓف درهؿ ،وفرض
ٍ
امرأة مـفـ اثـل طشر ألػ درهؿ ،إٓ صػقة
لؽؾ
ٕزواج الـبل
وجقيرية ( ،) 1فرض لؽؾ واحدة مـفؿا ستة آٓف درهؿ–.صحقح
[ش /34446ق/22236غ.]2742
 -663طـــ مالــؽ بـــ أوس بـــ الحــدثان قــال :قــرأ طؿــر بـــ الخطــاب:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1إٓ صػقة وجقيرية :وذلؽ ٕهنؿا كاكتا سبل فلطتؼفؿا الـبل
صداقفؿا.

وجعؾ طتؼفؿا
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[ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ] {التوبررررررة  }41حتــــــك بؾــــــغ[ :ﯘ
ﯙ ﯚ ] {التوبررة  }41فؼــال :هــذه لفــمٓء ،ثــؿ قــرأ[ :ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ] {األنفرررال  }67حتـــك بؾـــغ[ :ﭟ ﭠ ]
{األنفال  }67فؼال :هذه لفمٓء ،ثـؿ قـرأ[ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ]
{احلرشر  }1حتــك بؾــغ[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ] {احلرشر  }1ثــؿ قــال:
طشت فقلتقـ الراطـل وهـق بسـرو حؿقـر
هذه استقطبت الؿسؾؿقـ طامة ،فألن
ُ
كصقبف مـفا لؿ يعرق فقفا جبقـف - .حسـ لغقره [تغ(.])362/3
ويف لػظ قال طؿر

(ما طؾك وجف إرض مسؾؿ إٓ لف يف هذا الػلء

حؼ ،إٓ ما مؾؽت أيؿاكؽؿ)  -حسـ لغقره [ق/22239تغ(.])361/3
***
قطُ ١ايػٓٚ ١ُٝايطعاّ
 -664طـ أبل العالقة قال :كان رسقل اهلل

يمتك بالغـقؿة فقؼسؿفا

طؾك خؿسة ،فقؽقن أربعة لؿـ شفدها ،ويلخذ الخؿس فقضرب بقده فقف ،فؿا
سؿك ،ثؿ يؼسؿ ما بؼل طؾك
أخذ مـ شلء جعؾف لؾؽعبة ،وهق سفؿ اهلل الذي ّ
سفؿ لرسقل اهلل
خؿس ،فقؽقن
ٌ

وسفؿ لؾقتامك،
وسفؿ لذوي الؼربك،
،
ٌ
ٌ

وسفؿ ٓبـ السبقؾ – .ضعقػ [ش.]33298
وسفؿ لؾؿساكقـ،
ٌ
ٌ
 -665طـ جابر بـ زيد قال :كان رسقل اهلل

يؼسؿ يف أهؾ الذمة مـ

الصدقة والخؿس – .ضعقػ [ش.]12429
 -666طـ مؽحقل يرفعف إلك الـبل

يؼقل ٓ( :سفؿ مـ الخقؾ إٓ
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لػرسقـ ،وإن كان معف ألػ فرس إذا دخؾ بفا أرض العدو) ،قال :قسؿ الـبل
يقم بدر لؾػارس سفؿقـ ولؾراجؾ سفؿ – .ضعقػ [ق.]9316
:

 -667طـ أبق طثؿان بـ يزيد قالُ :يعؿؾ بف فقـا ،ويرفعف إلك الـبل
ٍ
لرجؾ ولد بعدما يخرج مـ أرض الؿسؾؿقـ وأرض الصؾح ،فنن
(أكف إذا ُولِد
سفؿا) ،قال :وسؿقا الرجؾ الذي قضك بف الـبل
لذلؽ الؿقلقد ً
مرسؾ فقف ٍ
راو مجفقل [ق.]9326

لقلده– .

 -668طـ أبق طثؿان بـ يزيد قالُ :يعؿؾ بف فقـا ،ويرفعقكف إلك الـبل
أكف قال( :إذا مات الرجؾ بعدما يدخؾ أرض العدو ،ويخرج مـ أرض
الؿسؾؿقـ وأرض الصؾح ،فنن سفؿف ٕهؾف) – مرسؾ فقف ٍ
راو مجفقل
[ق.]9327
 -669طـ جقيرب بـ سعقد قال :أتاكا كتـاب طؿـر بــ طبـد العزيـز وكحــ
بخراسان (سال ٌم طؾقؽؿ ،أما بعد ،فنكف بؾغـل أن بعةض وٓتؽةؿ وضةعقا سةفام
البراذيـ( ،)1فؽاكقا لؿا فعؾقا مـ ذلؽ أهال ،وأكف بؾغـل طـ الثؼةة طةـ رسةقل
اهلل

أكةةةف أسةةةفؿ الخقةةةؾ كؾفةةةا طرابفةةةا ومؼاريػفةةةا( )2لؾػةةةرس سةةةفؿقـ،

فلسةةةفؿقها كؿةةةا أسةةةفؿفا رسةةةقل اهلل

 ،قةةةال اهلل  يف كتابةةةف[ :ﭡ

خقال كؾفا ،ولعؿري ما كاكت البرذون بلطػك مةـ
ﭢ ] {النحرل }1:فجعؾفا ً
العؿؾ مـ صاحب العربل فقؿا كان مـ مسؾحة أو حرس ،والسالم طؾةقؽؿ) –
إسـاده ضعقػ جدًّ ا ومرفقطف ثابت [س.]2773
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الرباذيـ :ما كان مـ غقر كتاج الخقؾ العربقة.
) )2مؼاريػفا :الفجقـ مـ الخقؾ.
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كان ُيسفؿ لؾخقؾ وكان ٓ ُيسفؿ

لؾرجؾ فقق فرسقـ وإن كان معف طشرة أفراس .حسـ لغقره [س.]2774
 -671طـ ابـ شبؾ أن سفؾة بـت طاصؿ ولدت يقم خقرب فؼال رسقل
اهلل ( :تساهؾت) ثؿ ضرب لفا بسفؿ ،فؼال ٌ
رجؾ مـ الؼقمُ :أططقت سفؾة
مثؾ سفؿل – .ضعقػ [س.]2784
رجال مـ بـل لقث حدثف
 -672طـ بؽر بـ سقادة طـ زياد بـ كعقؿ أن ً
أكف كان مع رسقل اهلل

يف غزوة فؽان الـػر يصقبقن الغـؿ العظقؿة ،وٓ

يصقب أخرون إٓ الشاة ،فؼال رسقل اهلل

( :لق أكؽؿ أصعؿتؿ إخقاكؽؿ)

فرمقـا لفؿ بشاة شاة ،حتك كان الذي معفؿ أكثر مـ الذي معـا ،قال بؽر :وما
رأيـا أحدً ا قط يؼسؿ الطعام كؾف ،وٓ ُيـؽر أخذه ،ولؽـ ُيستؿتع بف وٓ ُيباع،
فلما غقر الطعام مـ متاع العدو فنكف ُيؼسؿ ،قال بؽر :وقد رأيت الـاس يـؼؾبقن
بالؿشاجب( )1والعقدانُ ٓ ،يباع يف َق ٍ
سؿ لـا مـ ذلؽ شلء – .صحقح
[س.]2738
***
حتس ِٜايػًٍٛ
 -673طـ طؿرو بـ ديـار قال :أتك ٌ
رجؾ الـبل
رسقل اهلل إن فالكًا ّ
غؾ كذا وكذا ،فؼال لف الـبل
قال ،ٓ :قال :فـظر الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقم أحد فؼال :يا

( :أي فالن هؾ فعؾت؟)

إلك الرجؾ الذي أخربه ،فؼال :يا رسقل اهلل

) )1الؿشاجب :طقدان ُيضؿ رؤوسفا و ُيػرج بقـ ققائؿفا ،وتقضع طؾقفا الثقاب
وإسؼقة لتربيد الؿاء.

.
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احػروا هاهـا ،فحػروا فاستخرجقا قطقػة ،فؼالقا :يا رسقل اهلل استغػر لف،
فؼال( :دطقكا مـ أبل ُخرء( ))1يعـل العذرة.
وطـد سعقد :يقم بدر – .مرسؾ رجالف ثؼات [ق/9526س.]2723
قال( :لؼد رأيت قزمان

 -674طـ خالد بـ مغقث أن رسقل اهلل
ٍ
خؿقؾة يف الـار) يريد أسقد غؾ يقم حـقـ - .ضعقػ [س.]2721
متؾػ ًػا يف

***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أبل ُخرء :ش ّبفف بالؼط الذي يدفـ أذاهٕ ،كف دفـ ما ّ
غؾ.
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ايؿصٌ ايجايح
ادتصٚ ١ٜاملٛادع١
أٌٖ ايرَٚ ١املطتأَٔ
ٍ
بؿخالة فقفا
رجال جاء
ً
 -675طـ طامر بـ طبد اهلل القحصبل :أن
حشقش أو تبـ أخذها مـ بعض أهؾ الذمة ،فؼال رسقل اهلل

لؾرجؾ

(ما هذا؟) قال :أخذتف ولقس بشلء ،قال( :أخػرت ذمتل ،أخػرت ذمتل،
أخػرت ذمة رسقل اهلل
رسقل اهلل

) قال :فذهب الرجؾ فلططاها صاحبفا ،ثؿ أتك

فلخربه ،فؼال رسقل اهلل

( :ألؿ تحتج إلك ما أخذت مـف؟)

قال :بؾك ،قال( :ففق إلك الذي لف أحقج) – ضعقػ [س.]2624
 -676طـ ططقة بـ ققس أن رسقل اهلل

كان إذا لحؼ الرجؾ مـ

أصحابف العدو فؼتؾ فقفؿ أو زكك أو سرق ثؿ أخذ أماكًا طؾك كػسف بؿا أصاب،
فلططاه إمان ،لؿ ُي ِؼؿ طؾقف ما أصاب يف الشرك ،وإذا أصاب يف اإلسالم شق ًئا
مـ ذلؽ فؾحؼ بالشرك ،ثؿ أخذ طؾك كػسف أماكًا ،فنكف ُيؼام طؾقف ما ّفر مـف- .
ضعقػ [س.]2825
***
ادتص١ٜ
 -677طـ جعػر بـ محؿد بـ طؾل طـ أبقف أن طؿر بـ الخطاب ذكر
الؿجقس فؼال :ما أدري كقػ أصـع يف أمرهؿ؟ فؼال طبد الرحؿـ بـ طقف:

.
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يؼقل( :سـقا بفؿ سـة أهؾ الؽتاب)

[الؿقصل(.])278/1
-678طـ الزهري قال :أخذ رسقل اهلل
ٍ
حالؿ ديـار – .حسـ لغقره [ش.]12764

***

مـ مجقس هجر مـ كؾ

234

*n

زوائد الكتب السبعة

*m

.

ايؿصٌ ايسابع
ارتٚ ٌٝايطبل ٚايسَٞ
الح ُّق(– ))1
 -679طـ ططاء قال :قال رسقل اهلل
( :خقر الخقؾ ُ
ضعقػ جدًّ ا إٓ أن لؿعـاه شقاهد صحقحة [ش.]32571
أجرى الخقؾ وجعؾ بقـفا

 -682طـ محؿد الباقر أن رسقل اهلل
سب ًؼا أواقل مـ ِ
ورق ،وأجرى اإلبؾ ولؿ يذكر السبؼ – .مرسؾ رجالف ثؼات
[ش.]33562
 -681طـ طؾل بـ الحسقـ قال :بقـا رسقل اهلل
فؼالت إكصار :السباق ،فؼال الـبل

يف غزوة تبقك،

( :إن شئتؿ) – مرسؾ حسـ

[ش.]33587
بقـ الخقؾ ،وكـت

 -682طـ جابر بـ طبد اهلل قال :س ّبؼ رسقل اهلل
فرس مـفا فؼال ٓ( :تزال ِ
ٍ
تبض ُعف) أي ٓ تزال تضربف – .ضعقػ
طؾك
[ط.]4823
 -683طـ ابـ إدرع قال :قال رسقل اهلل

( :تؿعدكقا واخشقشـقا

واكتضؾقا وامشقا حػاة) – ضعقػ جدًّ ا [ش.]26323
 -684طـ طروة بـ الزبقر أن رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال( :اربطقا الخقؾ فؿـ

الح ُّق :جؿع أحقى وهق ال ُؽ َؿقت الذي يعؾقه سقاد ما بقـ إحؿر وإسقد.
)ُ )1

.
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فرسا ،فؾف جاد( )1مائة وخؿسقـ وس ًؼا) – مرسؾ رجالف ثؼات
ربط ً
[س.]2435
 ٓ( :تحضر الؿالئؽة شقئًا

 -685طـ مجاهد قال :قال رسقل اهلل
مـ لفقكؿ غقر الرهان والرمل ،كِعؿ ُمؾتفك الؿممـ الؼقس والـبؾ ،مـ تعؾؿ
الرمل ثؿ تركف كاكت كعؿ ًة يؽػرها) – حسـ لغقره [ش/26322س.]2453
اقتصرت رواية سعقد إلك ققلف (غقر الرهان والرمل) ،ورواية ابـ أبل
شقبة مقققفة لؽـفا رويت مـ صرق أخرى مرفقطة ولفا حؽؿ الرفع.

***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الجاد :صرام ثؿر الـخؾ.
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ايهتاب ايتاضع
ايرنس ٚايدعا٤
ايؿصٌ األٍٚ
ؾطٌ ايرنس
 -686طـ ثابت البـاين قال :حدثـل رجؾ مـ أصحاب رسقل اهلل
طـد هذه السارية قال( :مـ قال سبحان اهلل وبحؿده أستغػر اهلل وأتقب إلقف،
خاتؿا مـ مسؽ فؾؿ ُيؽسر حتك يقاىف بفا يقم
كتبت يف رق ثؿ صبع طؾقفا
ً
الؼقامة) – صحقح [ش.]29429
كثقرا ،قال
 -687طـ أبل سعقد الخدري قال( :إذا قال العبد الحؿد هلل ً
كثقرا ،وإذا قال العبد اهلل
الؿؾؽ :كقػ أكتب؟ قال :يؼقل :اكتب لف رحؿتل ً
كثقرا ،وإذا قال:
كبقرا ،قال الؿؾؽ :كقػ أكتب؟ قال :اكتب رحؿتل ً
أكبر ً
كثقرا) – يف
كثقرا ،قال الؿؾؽ :كقػ أكتب؟ فقؼقل :لف رحؿتل ً
سبحان اهلل ً
إسـاده ضعػ [ش.]29435
 -688طـ أبل الدرداء قال( :إن الذيـ ٓ تزال ألسـتفؿ رصبة مـ ذكر اهلل
يدخؾقن الجـة وهؿ يضحؽقن) – حسـ [ش.]29459
 -689طـ سؾؿان قال( :إذا كان العبد يحؿد اهلل يف السراء ويحؿده يف
الرخاء فلصابف ضر فدطا اهلل قالت الؿالئؽة :صقت معروف مـ امرئ
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ضعقػ ،فقشػعقن لف ،وإذا كان العبد ٓ يذكر اهلل يف السراء وٓ يحؿده يف
الرخاء فلصابف ضر فدطا اهلل قالت الؿالئؽة :صقت مـؽر) – صحقح
[ش.]29482
 -692طـ مقسك بـ صؾحة قال :قال رسقل اهلل ( :كؾؿات إذا قالفـ
العبد وضعفـ الؿؾؽ يف جـاحف ثؿ طرج بفـ ،فال يؿر طؾك ٍ
مأل مـ الؿالئؽة
إٓ صؾقا طؾقفـ وطؾك قائؾفـ حتك تقضع بقـ يدي الرحؿـ :سبحان اهلل
والحؿد هلل وٓ إلف إٓ اهلل واهلل أكبر وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل ،وسبحان اهلل
إبراء اهلل طـ السقء) – ضعقػ [ش.]29578
 -691طـ الحسـ البصري قال :قال رسقل اهلل

ٕبل بؽر (أٓ أدلؽ

طؾك صدقة تؿأل ما بقـ السؿاء وإرض ،سبحان اهلل والحؿد هلل وٓ إلف إٓ
اهلل واهلل أكبر وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل ،يف يقم ثالثقـ مرة) – لف شقاهد طـد
مسؾؿ وأحؿد [ش.]29728
 -692طـ معاذ بـ جبؾ قال :قال رسقل اهلل

( :ما طؿؾ ابـ آدم مـ

طؿؾ أكجك لف مـ الـار مـ ذكر اهلل) قالقا :يا رسقل اهلل وٓ الجفاد يف سبقؾ
اهلل ،قال( :وٓ الجفاد يف سبقؾ اهلل ،إٓ تضرب بسقػؽ حتك يـؼطع ،ثؿ
تضرب بف حتك يـؼطع) ثال ًثا – حسـ لغقره [ش.]35246
 -693طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال( :إن اهلل تعالك قسؿ بقـؽؿ أخالقؽؿ
كؿا قسؿ بقـؽؿ أرزاقؽؿ ،وإن اهلل تعالك يعطل الؿال مـ أحب ومـ ٓ يحب،
ضـ( )1بالؿال أن يـػؼف ،وخاف العدو
وٓ يعطل اإليؿان إٓ مـ يحب ،فؿـ ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضـ :الضـ هق اإلمساك والبخؾ ويف الؽتاب (وما هق طؾك الغقب بضـقـ).
)ّ )1
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أن يجاهده ،وهاب الؾقؾ أن يؽابده ،فؾقؽثر مـ ققل ٓ :إلف إٓ اهلل ،وسبحان
اهلل ،والحؿد هلل ،واهلل أكبر) – صحقح [ف.]275
 -694طـ ابـ طؿر قال :قال رسقل اهلل

( :الحؿد هلل رأس الشؽر ،ما

شؽر اهلل طبدً ا ٓ يحؿده)  -صحقح بطرقف [ق/19574غ/1271
تغ(.])139/5
 -695طـ طائشة قالت (الذكر الخػل الذي ٓ يؽتبف الحػظة يضاطػ
طؾك ما سقاه مـ الذكر سبعقـ ضع ًػا) – ضعقػ [ش.]29664

***
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ايؿصٌ ايجاْٞ
ايدعا٤
ايدعا ٤عٓد ايٓٚ ّٛاالضتٝكاظ
 -696طـ يحقك بـ جعدة قال :كان خالد بـ القلقد يػزع مـ الؾقؾ حتك
يخرج ومعف سقػف ،فخشل طؾقف أن يصقب أحدً ا ،فشؽا ذلؽ إلك الـبل

،

فؼال( :إن جبريؾ قال لل :إن طػريتًا مـ الجـ يؽقدك ،فؼؾ :أطقذ بؽؾؿات اهلل
التامة التل ٓ يجاوزها بر وٓ فاجر مـ شر ما يـزل مـ السؿاء وما يعرج فقفا،
ومـ شر ما بث يف إرض وما يخرج مـفا ،ومـ شر فتـ الؾقؾ والـفار ،ومـ
شر كؾ صارق إٓ صار ًقا يطرق بخقر يا رحؿـ) – حسـ لغقره [ش/23599
ق.]19831
 -697طـ أبل هريرة قال( :مـ قال حقـ يلوي إلك فراشف ٓ :إلف إٓ اهلل
وحده ٓ شريؽ لف ،لف الؿؾؽ ولف الحؿد وهق طؾك كؾ شلء قدير ،سبحان اهلل
وبحؿده ٓ ،إلف إٓ اهلل ،اهلل أكبر ،غػرت ذكقبف وإن كاكت مثؾ زبد البحر) –
ضعقػ [ش.]26527
 -698طـ طؿرو بـ طبسة قال( :إذا آوى الرجؾ إلك فراشف طؾك صفر
فذكر اهلل حتك تغؾبف طقـاه ،وكان أول ما يؼقل حقـ يستقؼظ :سبحاكؽ ٓ إلف
إٓ أكت اغػر لل ،اكسؾخ مـ ذكقبف كؿا تـسؾخ الحقة مـ جؾدها) -ضعقػ
[ش.]1267
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تعار( )1مـ الؾقؾ فؼال ٓ إلف إٓ
 -699طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال( :مـ ّ
أكت ربل ضؾؿت كػسل فاغػر لل ،إٓ خرج مـ ذكقبف كؿا تخرج الحقة مـ
ِسؾخفا( – ))2ضعقػ [ش.]29238
***
دعا ٤ايصباح ٚاملطا٤
 -722طـ طبد اهلل بـ طبقد بـ طؿقر طـ رج ٍؾ مـ أصحاب الـبل
قال( :مـ قال حقـ يصبح ٓ :إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،لف الؿؾؽ ولف
ٍ
شلء قدير ،طشر مرات ،رفع لف طشر
الحؿد ،بقده الخقر وهق طؾك كؾ

ٍ
يقمئذ مـ الـػاق حتك يؿسل ،فنن
درجات ،ومحل طـف طشر سقئات ،وبريء

قالفا حقـ يؿسل كان مثؾ ذلؽ وبريء مـ الـػاق حتك يصبح) – صحقح
[ش.]29292
( :مـ قال حقـ يؿسل

 -721طـ ططاء بـ يسار قال :قال رسقل اهلل
ٍ
رسقٓ ،فؼد أصاب حؼقؼة اإليؿان)
وبؿحؿد
رضقت باهلل ر ًبا وباإلسالم ديـًا
ً
حسـ [ش.]29283
 -722طـ طبد اهلل بـ أبل أوىف قال :كان رسقل اهلل

إذا أصبح يؼقل:

(أصبحـا وأصبح الؿؾؽ والؽبرياء والعظؿة والخؾؼ وإمر والؾقؾ والـفار
وما يضحك( )3فقفؿا هلل وحده ٓ شريؽ لف ،الؾفؿ اجعؾ أول هذا الـفار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعار :القؼظة مع الؽالم.
)ّ )1
)ِ )2سؾخفا :جؾدها.
) )3يضحك :يظفر.
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كجاحا ،أسللؽ خقر الدكقا يا أرحؿ الراحؿقـ)
فالحا وآخره
ً
صالحا وأوسطف ً
ً
– ضعقػ جدًّ ا [ش.]29277
***
َٔ دعا٘٥
 -723طـ طؾل قال( :ما مـ كؾؿات أحب إلك اهلل أن يؼقلفـ العبد:
الؾفؿ ٓ إلف إٓ أكت ،الؾفؿ ٓ أطبد إٓ إياك ،الؾفؿ ٓ أشرك بؽ شقئًا ،الؾفؿ
إين قد ضؾؿت كػسل فاغػر لل ذكقبل إكف ٓ يغػر الذكقب إٓ أكت) – صحقح
[ش.]29522
 -724طـ أبل جعػر أن رسقل اهلل

كان يؼقل( :الؾفؿ إين أطقذ بؽ

مـ الشؽ بعد القؼقـ ،وأطقذ بؽ مـ مؼاركة الشقاصقـ ،وأطقذ بؽ مـ طذاب
يقم الديـ) – ضعقػ [ش.]29144
 -725طـ طبد اهلل بـ الحسـ أن طبد اهلل بـ جعػر دخؾ طؾك ٍ
ابـ لف
مريض يؼال لف صالح فؼال لف :قؾ (ٓ إلف إٓ اهلل الحؾقؿ الؽريؿ ،سبحان اهلل
رب العرش العظقؿ ،الحؿد هلل رب العالؿقـ ،الؾفؿ اغػر لل ،الؾفؿ ارحؿـل،
طػق غػقر) ثؿ قال :همٓء
الؾفؿ تجاوز طـل ،الؾفؿ اطػ طـل فنكؽ ٌ
طؾؿفـ إياه – .صحقح
الؽؾؿات طؾؿـقفـ طؿل ذكر أن الـبل
[ش.]29357
 -726طـ محؿد بـ كعب قال :كان الـبل

يعؾؿ أصحابف يؼقل:

(ققلقا :الؾفؿ اغػر لـا حقباتـا( ،)1وأقؾـا طثراتـا ،واستر طقراتـا) – ضعقػ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1حقباتـا :آثامـا.
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[ش.]29359
 -727طـ طؾل بـ حسقـ قال :كان رسقل اهلل

يؼقل( :الؾفؿ أقؾـل

طثرتل ،واستر طقرتل ،وآمـ روطتل ،واكػـل مـ بغك طؾل ،واكصرين مؿـ
ضؾؿـل ،وأرين ثلري فقف) – رجالف ثؼات [ش.]29398
 -728طـ ربعل بـ حراش قال :قال طبد اهلل بـ رواحف :الؾفؿ إين
( :لقس مـ

وكعقؿا ٓ يـػد ،فؼال رسقل اهلل
أسللؽ قرة طقـ ٓ ترتد،
ً
هاتقـ شل ٌء يف الدكقا) – صحقح مرسؾ [ش.]29559
 -729طـ شريؽ بـ طبد اهلل قال :دخؾ رسقل اهلل

ٌ
ورجؾ
الؿسجد

يؼقل :الؾفؿ ٓ إلف إٓ أكت وطدك حؼ ولؼائؽ حؼ والجـة حؼ والـار حؼ
والـبققن حؼ ومحؿد حؼ ،فؼال رسقل اهلل

( :سؾ تعطف) – لف شقاهد

صحقحة [ش.]29829
 -712طـ طبد الرحؿـ بـ سابط قال :كان رسقل اهلل

يدطق هبمٓء

الؽؾؿات ويعظؿفـ (الؾفؿ يا فارج الغؿ ،وكاشػ الؽرب ،ومجقب
الؿضطريـ ،ورحؿـ الدكقا وأخرة ورحقؿفؿا ،ارحؿـل الققم رحؿ ًة واسعة
تغـقـل بفا طـ رحؿة مـ سقاك) – صحقح مرسؾ [ش.]29866
 -711طـ طبد اهلل بـ طؿرو أن رسقل اهلل

كان يؽثر أن يدطق (الؾفؿ

إين أسللؽ الصحة والعػة ،وإماكة وحسـ الخؾؼ ،والرضا بالؼدر) – ضعقػ
[ف.]327
***
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ايدعا ٤باضِ اهلل األععِ
 -712طـ طبد الرحؿـ بـ سابط أن داط ًقا دطا يف طفد الـبل

فؼال:

(الؾفؿ إين أسللؽ باسؿؽ اهلل الذي ٓ إلف إٓ أكت الرحؿـ الرحقؿ بديع
أمرا فنكؿا تؼقل لف كـ فقؽقن) فؼال الـبل
السؿاوات وإرض ،وإذا أردت ً
( :لؼد كدت أو كاد يدطق باسؿف العظقؿ إطظؿ) – رجالف ثؼات
[ش.]29362
***
دعا ٤طًب ايسشم
 -713طـ سعقد بـ جبقر أن الـبل

قال( :الؾفؿ ارزقـا مـ فضؾؽ

وٓ تحرمـا رزقؽ ،وبارك لـا فقؿا رزقتـا ،واجعؾ رغبتـا فقؿا طـدك ،واجعؾ
غـاكا يف أكػسـا) – ضعقػ [ش.]29397
 -714طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال :ما دطا طبدٌ قط هبذه الدطقات إٓ
ؿـ طؾقف ،يا ذا الجالل واإلكرام ،يا ذا
وسع اهلل طؾقف يف معقشتف (يا ذا الؿـ فال ُي ّ
ضفر الالجئقـ وجار الؿستجقريـ وملمـ الخائػقـ ،إن
الطقل ٓ إلف إٓ أكتْ ،
كـت كتبتـل طـدك يف أم الؽتاب شؼ ًقا فامح طـل اسؿ الشؼاء ،وأثبتـل طـدك
ؼترا طؾل رزقل فامح حرماين وتؼتقر
سعقدً ا ،وإن كـت كتبتـل يف أم الؽتاب ُم ً
رزقل ،وأثبتـل طـدك سعقدً ا مقف ًؼا لؾخقر ،فنكؽ تؼقل يف كتابؽ (يؿحق اهلل ما
يشاء ويثبت وطـده أم الؽتاب) – ضعقػ [ش.]29532
 -715طـ إبراهقؿ الـخعل ومجاهد قآ :جاء أطرابل إلك الـبل
فشؽك إلقف الجقع ،فدخؾ الـبل

إلك بققتف ثؿ خرج فؼال( :ما وجدت لؽ
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يف بققت آل محؿد شقئًا) قال :فبقـؿا هق كذلؽ إذ جاءتف شا ٌة مصؾقة( ،)1وقال
فقضعت بقـ يدي إطرابل ،فؼال لف رسقل
أخر :جاءتف قصع ٌة مـ ثريدُ ،
اهلل

( :إصعؿ) فلكؾ فؼال :يا رسقل اهلل أصابـل الذي أصابـل فرزقـل اهلل

طؾك يديؽ ،أفرأيت إن أصابـل وأكا لست طـدك ،فؼال رسقل اهلل

قؾ

(الؾفؿ إين أسللؽ مـ فضؾؽ ورحؿتؽ ،إكف ٓ يؿؾؽفا إٓ أكت ،فنن اهلل
رازقؽ) – صحقح مرسؾ ووصؾف الطرباين [ش.]29579
 -716طـ طروة بـ الزبقر :أن رسقل اهلل

صاف الؿشركقـ يقم
ّ

الخـدق ،قال :وكان يق ًما شديدً ا لؿ يؾؼ الؿسؾؿقن مثؾف قط ،قال :ورسقل اهلل
جالس وأبق بؽر معف جالس ،وذلؽ زمان صؾع الـخؾ ،قال :وكاكقا
فرحا شديدً ا ٕن طقشفؿ فقف ،قال :فرفع أبق بؽر رأسف
يػرحقن بف إذا رأوه ً
فبصر بطؾعة وكاكت أول صؾعة ُرئقت ،فؼال هؽذا بقده :صؾع ٌة يا رسقل اهلل،
مـ الػرح ،قال :فـظر إلقف رسقل اهلل

فتبسؿ وقال( :الؾفؿ ٓ تـزع مـا

صالحا أططقتـا) – [ش.]36828
صالح ما أططقتـا ،أو
ً
***
َا ٜك ٍٛإذا خاف قًَٛا
 -717طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال :إذا كان طؾك أحدكؿ إمام يخاف
تغطرسف أو ضؾؿف فؾقؼؾ (الؾفؿ رب السؿاوات السبع ورب العرش العظقؿ
جارا مـ فالن بـ فالن وأحزابف مـ خالئؼؽ أن يػرط طؾل أحدٌ مـفؿ
كـ لل ً

أو يطغك ،ط ّز جارك ّ
وجؾ ثـاؤك وٓ إلف إٓ أكت) – صحقح [ف.]727
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1شاة مصؾقة :أي مشقية.

.
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 -718طـ ابـ طباس قال :إذا أتقت سؾطاكًا مفق ًبا تخاف أن يسطق بؽ
فؼؾ( :اهلل أكبر ،اهلل أطز مـ خؾؼف جؿق ًعا ،اهلل أطز مؿا أخاف وأحذر ،وأطقذ
باهلل الذي ٓ إلف إٓ هق الؿؿسؽ السؿاوات السبع أن يؼعـ طؾك إرض إٓ
بنذكف مـ شر طبدك فالن وجـقده وأتباطف وأشقاطف مـ الجـ واإلكس ،الؾفؿ
جارا مـ شرهؿ جؾ ثـاؤك ،وطز جارك وتبارك اسؿؽ وٓ إلف غقرك)
كـ لل ً
ثالث مرات – .صحقح [ف.]728
***
زؾع ايٝد ٜٔيف ايدعا٤
 -719طـ طروة بـ الزبقر :أن رسقل اهلل

مر بؼقم مـ إطراب كاكقا

أسؾؿقا ،وكاكت إحزاب خربت بالدهؿ ،فرفع رسقل اهلل

يدطق لفؿ

باس ًطا يديف قبؾ وجفف فؼال لف أطرابل :امدد يا رسقل اهلل فداك أبل وأمل،
قال :فؿد رسقل اهلل

يديف تؾؼاء وجفف ولؿ يرفعفؿا إلك السؿاء– .

ضعقػ [ق.]3249
***
ايدعا ٤يًُػسى
 -722طـ قتادة أن يفقد ًيا حؾب لؾـبل

جؿؾف)
كاقة فؼال( :الؾفؿ ِّ

فاسقد شعره -.صحقح [ش/25823ق.]19462
 -721طـ إبراهقؿ الـخعل قال :جاء ٌ
رجؾ يفقدي إلك الـبل

فؼال:

ادع اهلل لل ،فؼال( :أكثر اهلل مالؽ وولدك وأصح جسؿؽ وأصال طؿرك) –
ضعقػ [ش.]29832
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ايؿصٌ ايجايح
ايصال ٠عً ٢ايٓيب
 -722طـ الحسـ البصري قال :قال رسقل اهلل
ُأذكر طـده ثؿ ٓ يصؾل طؾل) – حسـ لغقره [ش.]8721
 -723طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

شحا أن
( :كػك بف ًّ

( :أكثروا الصالة طؾل فنن

صالتؽؿ طؾل زكا ٌة لؽؿ) – ضعقػ [ش.]8724
 -724طـ أبل هريرة طـ الـبل

قال( :مـ قال :الؾفؿ صؾ طؾك

محؿد وطؾك آل محؿد كؿا صؾقت طؾك إبراهقؿ وآل إبراهقؿ ،وبارك طؾك
محؿد وطؾك آل محؿد كؿا باركت طؾك إبراهقؿ وآل إبراهقؿ ،وترحؿ طؾك
شفدت لف
محؿد وطؾك آل محؿد كؿا ترحؿت طؾك إبراهقؿ وآل إبراهقؿ،
ُ
وشػعت لف) – ضعقػ [ف.]641
يقم الؼقامة بالشفادة
ُ
( :إكؽؿ تعرضقن طؾل

 -725طـ مجاهد قال :قال رسقل اهلل
بلسؿائؽؿ وسقؿائِؽؿ فلحسـقا الصالة طؾل) – ضعقػ [ق.]3111
 -726طـ جابر بـ طبد اهلل قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :تجعؾقين كؼدح

قدحا ماء ،فنن كاكت
الراكب ،فنن الراكب إذا أراد أن يـطؾؼ ط ّؾؼ معالؼف ومأل ً
لف حاجة يف أن يتقضل تقضل ،وأن يشرب شرب وإٓ اهراق ،فاجعؾقين يف
وسط الدطاء ويف أولف ويف آخره) – ضعقػ [ق.]3117
 -727طـ محؿد بـ طؾل قال :قال رسقل اهلل

( :مـ الجػاء أن أذكر

.
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طـد الرجؾ فال يصؾل طؾل) – حسـ لغقره [ق.]3121
 -728طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل
ورسؾف فنن اهلل بعثفؿ) – ضعقػ [ق.]3118

***

( :صؾقا طؾك أكبقاء اهلل
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ايهتاب ايعاغس
األميإ ٚايٓرٚز
ايؿصٌ األٍٚ
األميإ
ايٓٗ ٞعٔ اذتًـ بػري اهلل
 -729طـ طؿر قال :حدثت قق ًما حدي ًثا فؼؾت ٓ :وأبل ،فؼال ٌ
رجؾ مـ
فالتػت فنذا رسقل اهلل
خؾػل (ٓ تحؾػـ بآبائؽؿ)
ُ

فؼال( :لق أن أحدكؿ

خقر مـ آبائؽؿ) – ضعقػ [ش.]12278
حؾػ بالؿسقح لفؾؽ ،والؿسقح ٌ
مر الـبل
 -732طـ الشعبل قالّ :

برجؾ يؼقل :وأبل ،فؼال( :قد

خقر مـ أبقؽ ،فـحـ مـؽ براء حتك تراجع) – حسـ لغقره
ُطذب قق ٌم فقفؿ ٌ
[ق.]15928
***
َا يٝظ ؾ ٘ٝميني
 -731طـ ابـ طباس قال :قال رسقل اهلل

( :ثالث ٌة ٓ يؿقـ فقفـٓ ،

يؿقـ لؾقلد طؾك والده ،وٓ لؾؿرأة طؾك زوجفا ،وٓ لؾعبد طؾك سقده) –
ضعقػ [ش.]12627
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 -732طـ جابر بـ طبد اهلل أن رسقل اهلل
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قال ٓ( :يؿقـ لقلد مع

يؿقـ والد ،وٓ يؿقـ لزوجة مع يؿقـ الزوج ،وٓ يؿقـ لؿؿؾقك مع يؿقـ
مالؽ ،وٓ يؿقـ يف قطقعة ،وٓ كذر يف معصقة ،وٓ صالق قبؾ كؽاح ،وٓ طتاقة
قبؾ مؾؽ ،وٓ صؿت يقم إلك الؾقؾ ،وٓ مقاصؾة يف الصقام ،وٓ ُيتؿ بعد
تعرب بعد الفجرة ،وٓ هجرة بعد الػتح) –
ُحؾؿ ،وٓ رضاع بعد الػطام ،وٓ ّ
ضعقػ جدًّ ا ،وقد صح مـ صرق أخرى دون الثالث الجؿؾ إولك
[ق.]13899
 -733طـ واثؾة بـ إسؼع وأبل أمامة قآ :قال رسقل اهلل

( :لقس

طؾك مؼفقر يؿقـ) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]4353
***
َٔ ُض ٌِ٦باهلل
 -734طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :مـ ُسئِؾ باهلل فلططك فؾف سبعقن
أجرا) – ضعقػ [ش.]12793
ً
***
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ايؿصٌ ايجاْٞ
ايٓرٚز
رجال كذر أن يسجد طؾك جبفة الـبل
 -735طـ صاوس أن ً
فجؾس الـبل

فلتاه،

مستؼبؾ الؼبؾة ثؿ أقام الرجؾ خؾػف ،وقال هؽذا بجبفتف

فسجد طؾقفا ،فؼال لف الـبل

( :قد وفقت بـذرك) – صحقح ولف شاهد طـد

أحؿد أهنا رؤيا ولقست كذر [ش/7392ق.]2393
 -736طـ معاوية بـ خديج أكف قدم طؾك رسقل اهلل

ومعف أ ّمف كبشة

طؿة إشعث بـ ققس ،فؼالت أ ّمف :يا رسقل اهلل إين آلقت
بـت معدي يؽرب ّ
ِ
رجؾقؽ س ْب َعقـ:
حبقا ،فؼال لفا رسقل اهلل ( :صقيف طؾك
أن أصقف بالبقت ً
سب ًعا طـ يديؽ ،وسب ًعا طـ رجؾقؽ) – متققػ فقف [ط.]2674
ورواه طبد الرزاق مققق ًفا طؾك ابـ طباس – [ق.]15895
 -737طـ طائشة قالت :قال رسقل اهلل

كذرا يف
( :مـ جعؾ طؾقف ً

كذرا فقؿا ٓ يطقؼ فؽػارة يؿقـ،
معصقة اهلل فؽػارة يؿقـ ،ومـ جعؾ طؾقف ً

هديا إلك الؽعبة
كذرا لؿ ُي ّ
ومـ جعؾ طؾقف ً
سؿف فؽػارة يؿقـ ،ومـ جعؾ مالف ً
يف أم ٍر ٓ يريد فقف وجف اهلل فؽػارة يؿقـ ،ومـ جعؾ مالف يف الؿساكقـ صدقة يف
أمر ٓ يريد بف وجف اهلل فؽػارة يؿقـ ،ومـ جعؾ طؾقف الؿشل إلك بقت اهلل يف
أمر ٓ يريد بف وجف اهلل فؽػارة يؿقـ ،ومـ جعؾ طؾقف الؿشل إلك بقت اهلل يف
أمر ٓ يريد بف وجف اهلل فؾقركب وٓ يؿشل ،فنذا أتك مؽة قضك كذره ،ومـ
ِ
ولقػ بف ما لؿ يجفده) –
كذرا هلل فقؿا يريد بف وجف اهلل فؾقتؼ اهلل
جعؾ طؾقف ً
ضعقػ جدًّ ا [ط.]4322

.

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

املقصد الرابع
أحكام األسرة

251

252

*n

زوائد الكتب السبعة

*m

.

.

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

253

ايهتاب األٍٚ
ايٓهاح
ايؿصٌ األٍٚ
أسهاّ ايٓهاح
ايرتغٝب يف ايٓهاح ٚنساٖ ١ايتبتٌ
 -738طـ سعقد بـ أبل هالل أن الـبل

قال( :تـاكحقا تؽاثروا فنين

مباهل بؽؿ إمؿ يقم الؼقامة ،يـؽح الرجؾ الشابة القضقئة مـ أهؾ الذمة فنذا
كبرت صؾؼفا ،اهلل اهلل يف الـساء ،إن مـ حؼ الؿرأة طؾك زوجفا أن يطعؿفا
ويؽسقها ،فنن أتت بػاحشة فقضربفا ضر ًبا غقر مبرح) – حسـ لغقره
[ق.]12391
 -739طـ أبل كجقح قال :قال رسقل اهلل

( :مسؽقـ مسؽقـ ٌ
رجؾ

لقس لف امرأة) قالقا :يا رسقل اهلل وإن كان غـ ًقا مـ الؿال؟ قال( :وإن كان غـ ًقا
مـ الؿال ،وقال :مسؽقـة مسؽقـة مسؽقـة امرأ ٌة لقس لفا زوج) قالقا :يا رسقل
اهلل وإن كاكت غـق ٌة مـ الؿال؟ قال( :وإن كاكت غـق ٌة مـ الؿال) – ضعقػ،
وقال الفقثؿل :مرسؾ رجالف ثؼات [س.]488
 -742طـ سعد بـ مسعقد :أن طثؿان بـ مظعقن أتك الـبل
ائذن لـا يف آختصاء ،فؼال رسقل اهلل

فؼال:

( :لقس مـا مـ خصك وٓ اختصك،
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إن خصاء أمتل الصقام) فؼال :يا رسقل اهلل ائذن لـا يف السقاحة ،فؼال( :إن
سقاحة أمتل الجفاد يف سبقؾ اهلل) قال :يا رسقل اهلل ائذن لـا يف الرتهب ،فؼال:
(إن ترهب أمتل الجؾقس يف الؿساجد اكتظار الصالة) – صحقح لغقره سقى
الرتهب [غ/484تغ(.])89/3
 -741طـ الزهري طـ شداد بـ أوس – وكان قد ذهب بصره – فؼال
زوجقين فنن رسقل اهلل

أوصاين أٓ ألؼك اهلل أطز ًبا – .ضعقػ

[ش.]15928
***
َا ٜطتشب ْهاس٘ َٔ ايٓطاَٚ ٤ا ٜهسٙ
 -742طـ مؽحقل قال :قال رسقل اهلل

( :طؾقؽؿ بالجقاري

أفقاها ،إن
أرحاما ،وأغر أخال ًقا ،وأصقب
الشقاب فاكؽحقهـ فنكفـ أفتح
ً
ً
ذراري الؿممـقـ أرواحفؿ يف طصافقر خضر يف شجرٍ يف الجـة يؽػؾفؿ أبقهؿ
إبراهقؿ طؾقف الصالة والسالم) – حسـ لغقره [ش/17696ق/12341
س.]514
أفقاها وأسخـ
ويف لػظ لسعقد (طؾقؽؿ بلبؽار الـساء فنكفـ أطذب
ً
جؾق ًدا) – [س.]512
 -743طـ محؿد بـ سقريـ قال :قال رسقل اهلل

( :دطقا الحسـاء

العاقر ،وتزوجقا السقآء( )1القلقد ،فنين أكاثر بؽؿ إمؿ يقم الؼقامة ،حتك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1السقآء :الدمقؿة ،ويف الؿخطقط :السقداء.
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السؼط( )1يظؾ محبـط ًقا أي متغظ ًبا فقؼال لف :ادخؾ الجـة ،فقؼقل :حتك
يدخؾ أبقاي ،فقؼال :ادخؾ أكت وأبقاك) – صحقح مرسؾ [ق.]12343
 -744طـ ثقر بـ يزيد طـ رج ٍؾ – سالؿ بـ أبل الجعد  -قال :خطب
ٌ
رجؾ مـ إكصار امرأة ،فؼال لف رسقل اهلل

( :ما يضرك إذا كاكت ذات

ديـ وجؿال ،أٓ تؽقن مـ آل حاجب ( ) 2بـ زرارة) – ضعقػ
[ش.]32525
 -745طـ طائشة قالت :قال رسقل اهلل

( :أكؽحقا إلك إك ّػاء،

وأكؽحقهؿ ،واختاروا لـطػؽؿ ،وإياكؿ والزكج( )3فنكف ٌ
مشقه) – شطره
خؾؼ َّ
إول حسـ لغقره ،ولػظ (وإياكؿ والزكج )..مـؽرة كذهبا ابـ الؼقؿ
[ط.]3787
***
َا حيٌ َٔ ايٓطاَٚ ٤ا حيسّ
 -746طـ طؽرمة مقلك ابـ طباس قالّ :فرق اإلسالم بقـ أربع وبقـ
أبـاء بعقلتفـ :حؿقـة ابـة أبل صؾحة بـ طبد العزى بـ طثؿان بـ طبد الدار،
كاكت طـد خؾػ بـ سعد بـ طقاض بـ طؿارة الخزاطل ،فخؾػ طؾقفا
إسقد بـ خ ؾػ ،وفاختة بـت إسقد بـ الؿطؾب بـ أسد ،كاكت طـد أمقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1السؼط :الذي يسؼط مـ بطـ أمف قبؾ تؿامف.
) )2آل حاجب بـ زرارة :بطـ مـ بـل تؿقؿ ،والؿعـك أن الشرف شرف اإلسالم ولقس
شرف هذا البطـ أو غقره.
) )3الزكج :هؿ الحبشة والسقدان وكحقهؿ.
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بـ خؾػ ،فخؾػ طؾقفا صػقان بـ أمقة بـ خؾػ ،وأم طبقد بـت ضؿرة بـ
مالؽ بـ طزير ،كاكت طـد إسؾت ،فخؾػ طؾقفا أبق ققس بـ إسؾت مـ
إكصار ،ومؾقؽة بـت خارجة بـ سـان بـ أبل حارثة ،كاكت طـد زبان بـ
سـان ،فخؾػ ط ؾقفا مـظقر بـ زبان بـ سـان ،وجاء اإلسالم وطـد الؼقس بـ
الحارث بـ ربقعة بـ جدل إسدي ثؿان كسقة ،فؼال الـبل

( :صؾؼ

وأمسؽ أرب ًعا) وصؾؼ أرب ًعا فجعؾت هذه تؼقل :أكشدك اهلل والصحبة ،وتؼقل
هذه :أكشدك اهلل والؼرابة .حسـ لغقره [ق.]12625
 -747طـ ضؿرة بـ حبقب قال :هنك رسقل اهلل

أن يتزوج إطرابل

الؿفاجرة يخرجفا إلك إطراب – .حسـ لغقره [س.]527
 -748طـ أبل هاين قال :قال رسقل اهلل

( :مـ كظر إلك فرج امرأة،

لؿ تحؾ لف أمفا وٓ ابـتفا) – ضعقػ [ش.]16235
 -749طـ أبل بؽر بـ طبد الرحؿـ بـ أم حؽؿ قال :قال رجؾ :يا
رسقل اهلل إين زكقت بامرأة يف الجاهؾقة وابـتفا( ،)1فؼال الـبل

 ٓ( :أرى

ذلؽ ،وٓ يصؾح ذلؽ أن تـؽح امرأ ًة ت ّطؾع مـ ابـتفا طؾك ما اصؾعت طؾقف
مـفا) – ضعقػ [ق.]12784
 -752طـ طبد اهلل بـ الؿغػؾ قال :تزوج ٌ
رجؾ مـ إكصار امرأ ًة يف
فؼال:
مرضف ،فؼالقا ٓ :يجقز ،وهذه مـ الثؾثُ ،فرفِع ذلؽ إلك الـبل
(الـؽاح جائز وٓ يؽقن مـ الثؾث) – ضعقػ [ط.]3615
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1وابـتفا :لعؾ الصقاب :أفلكؽِح ابـتفا.
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زضا ايصٚدني
 -751طـ الحسـ البصري قال :قال رسقل اهلل

( :إذا أكؽح الرجؾ

ابـف وهق كاره فؾقس بـؽاح ،وإذا زوجف وهق صغقر جاز كؽاحف) – ضعقػ
[ش.]16212
 -752طـ أبل هريرة أن الـبل

قالُ ٓ( :تـؽَح البؽر حتك تُستلذن،

ولؾثقب كصقب مـ أمرها ما لؿ تدع إلك َسخطة ،فنن دطت إلك سخطة وكان
أولقاؤها يدطقن إلك الرضاُ ،رفِع ذلؽ إلك السؾطان) – حسـ [ط.]3573
***
ايصدام ٚإعاْ ١املتصٚز
 -753طـ إسحاق بـ طبد اهلل إكصاري أن رسقل اهلل

تزوج سقدة

بـت زمعة طؾك بقت ورثف مـ بعض كسائف – .صحقح مرسؾ [ش.]16381
 -754طـ الحؽؿ قال :لؿا تزوج بالل ُأيت الـبل

بذهب ،فؼال لبالل

(سؼ هذا ،ثؿ قال :أطقـقا أخاكؿ يف ولقؿتف) – صحقح مرسؾ [ش.]17161
أمر صفق ًبا أن يخطب إلك
 -755طـ الحؽؿ بـ طتقبة أن رسقل اهلل
ِ
ٍ
كزوجؽ طبدً ا ،واكتػقا مـف،
كاس مـ إكصار ،فلتاهؿ فخطب إلقفؿ فؼالقآ :
فؼال :لقٓ رسقل اهلل

أمرين ما فعؾت ،فؼالقا :وأمرك رسقل اهلل

قال :كعؿ ،قالقا :فلمرها يف يدك ،فزوجقها مـف ،فلخرب رسقل اهلل

؟
 ،فلتاه

ذهب ،فلمر لف بؼطعة مـ ذهب ،فؼال لف (سؼ هذا إلك أهؾؽ) وقال
ٌ
ٕصحابف (اجؿعقا ٕخقؽؿ يف ولقؿتف) – مرسؾ رواتف ثؼات [س.]588
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قال( :ما مـ كتابة وٓ

مفر وٓ دية ٓ يقضع طـف إٓ وهق مؾعقن) – ضعقػ [س.]616
امرأة طؾك

 -757طـ أبل الـعؿان إزدي قال :زوج رسقل اهلل

فرا)  -إسـاده ضعقػ
سقرة الؼرآن ثؿ قال ٓ( :تؽقن ٕحد بعدك م ً
[س.]642
***
ايصٚدإ ٜطًِ أسدُٖا
ُك ّـ أسؾؿـ
 -758طـ الزهري :أكف بؾغف أن كسا ًء يف طفد الـبل
بلرضفـ غقر مفاجرات وأزواجفـ حقـ أسؾؿـ كػار ،مـفـ طاتؽة ابـة القلقد
بـ الؿغقرة كاكت تحت صػقان بـ أمقة فلسؾؿت يقم الػتح بؿؽة ،وهرب
ً
رسقٓ إلقف ابـ طؿف
زوجفا صػقان بـ أمقة مـ اإلسالم ،فركب البحر ،فبعث
ٍ
أماكًا لصػقان،
برداء لرسقل اهلل
وهب بـ طؿقر بـ وهب بـ خؾػ،
فدطاه الـبل
س ّقره رسقل اهلل

إلك اإلسالم ،وأن يؼدم طؾقف ،فنن أحب أن يسؾؿ أسؾؿ ،وإٓ
شفريـ ،فؾؿا قدم صػقان بـ أمقة طؾك الـبل

بردائف،

كاداه طؾك رءوس الـاس وهق طؾك فرسف فؼال :يا محؿد هذا وهب بـ طؿقر
أمرا قبؾتف،
أتاين بردائؽ يزطؿ أكؽ دطقتـل إلك الؼدوم طؾقؽ ،إن رضقت مـل ً
وإٓ سقرتـل شفريـ ،فؼال رسقل اهلل

( :اكزل أبا وهب) قال ،ٓ :واهلل ٓ

 ،ٓ( :بؾ لؽ سقر أربعة) قال :فخرج

أكزل حتك تبقـ لل ،فؼال الـبل
قِبؾ هقازن بجقش ،فلرسؾ رسقل اهلل
رسقل اهلل

إلك صػقان

كرها؟ فؼال رسقل اهلل
وسالحا طـده ،فؼال صػقان:
يستعقره أدا ًة
ً
أصقطا أو ً
ً
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 ،ٓ( :بؾ صق ًطا) فلطاره صػقان إداة والسالح التل طـده ،وسار صػقان
 ،فشفد حـقـًا والطائػ وهق كافر وامرأتف

وهق كافر مع رسقل اهلل
مسؾؿة ،فؾؿ يػرق رسقل اهلل

بقـف وبقـ امرأتف حتك أسؾؿ صػقان،

واستؼرت امرأتف طـده بذلؽ الـؽاح – .مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]12646
 -759طـ ابـ شفاب الزهري قال :أسؾؿت زيـب بـت الـبل
يف الفجرة إولك ،وزوجفا أبق العاص بـ الربقع بـ
وهاجرت بعد الـبل
بدرا مشركًا ،ف ُلسر ف ُػدى ،وكان
طبد العزى بؿؽة مشرك ،ثؿ شفد أبق العاص ً
أيضا مشركًا ،فرجع طـ أحد إلك مؽة ،ثؿ مؽث بؿؽة
مقسرا ،ثؿ شفد أحدً ا ً
ً
كػر مـ إكصار،
تاجرا ،فلسره بطريؼ الشام ٌ
ما شاء اهلل ،ثؿ خرج إلك الشام ً
فدخؾت زيـب طؾك الـبل

فؼالت :إن الؿسؾؿقـ يجقر طؾقفؿ أدكاهؿ،

قال( :وما ذاك يا زيـب؟) قالت :أجرت أبا العاص ،فؼال( :قد أجزت
ٍ
امرأة بعدها( ،)1ثؿ أسؾؿ فؽاكا طؾك كؽاحفؿا،
جقارك) ثؿ لؿ يجز جقار
َ
الـبل
وكان طؿر خطبفا إلك الـبل
بقـ ضفراين ذلؽ ،فذكر ذلؽ ُّ
فؼالت :أبق العاص يا رسقل اهلل حقث قد طؾؿت ،وقد كان كعؿ الصفر ،فنن
لفا،

رأيت أن تـتظره ،فسؽت رسقل اهلل

طـد ذلؽ – .حسـ لغقره

[ق.]12649
***
احملًٌ ٚاحملًٌ ي٘
 -762طـ طؿرو بـ ديـار أكف سئؾ طـ رجؾ صؾؼ امرأتف فجاء رجؾ مـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
امرأة بعدها :فقف كظر فؼد أجاز جقار أم هاين يف فتح مؽة.
) )1ثؿ لؿ يجز جقار
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أهؾ الؼرية بغقر طؾؿف وٓ طؾؿفا فلخرج شق ًئا مـ مالف فتزوجفا لقحؾؾفا لف،
فؼال ،ٓ :ثؿ ذكر أن الـبل

سئؾ طـ مثؾ ذلؽ فؼال ٓ( :حتك يـؽحفا

مرتؼ ًبا لـػسف ،فنذا فعؾ ذلؽ لؿ تحؾ لف حتك تذوق العسقؾة) – صحقح مرسؾ
[ش.]17292
***
ايٓٗ ٞعٔ ْهاح املتع١
 -761طـ الحسـ قال :لؿا قدم الـبل

مؽة يف طؿرتف تزيـ كساء أهؾ

إلقف فؼال( :تؿتعقا مـفـ واجعؾقا إجؾ
مؽة ،فشؽا أصحاب رسقل اهلل
ٍ
وٓها الدبر)
رجال يتؿؽـ مـ
امرأة ثال ًثا إٓ ّ
بقـؽؿ وبقـفـ ثال ًثا ،فؿا أحسب ً
حسـ لغقره ولف شاهد طـد مسؾؿ [س.]844
ولػظ طبد الرزاق :طـ معؿر والحسـ قآ( :ما ح ّؾت الؿتعة قط إٓ ثال ًثا
يف طؿرة الؼضاء ،ما حؾت قبؾفا وٓ بعدها) [ش/17274ق.]14242
***
َٔ أسهاّ ايٓهاح
 -762طـ الشعبل قال :قال رسقل اهلل

( :أكؽحت الؿؼداد وزيدً ا

إسالما ،أكؽح الؿؼداد ضباطة بـت الزبقر بـ
لقؽقن أشرفؽؿ طـد اهلل أحسـؽؿ
ً
طبد الؿطؾب ،وأكؽح زيد بـ حارثة زيـب بـت جحش) وكان الؿؼداد قد
أصابف سباء( –)1ضعقػ [ق/12326ط/3792س.]585
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1سباء :السبل الـفب وأخذ الـاس طبقدً ا وإما ًء.

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

.

 -763طـ حبقب بـ طبقد أن رسقل اهلل
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كان يستحب الـؽاح يف

رمضان رجاء الربكة فقف – .ضعقػ [س.]812
***
ايتشرٜس َٔ ؾتٓ ١ايٓطا٤
 -764طـ قتادة قال :أخذ الـبل

طؾك الـساء حقـ بايعفـ أن ٓ

يـُحـ ،وٓ يخؾقـ لحديث الرجال ،فؼال لف طبد الرحؿـ بـ طقف :إكا كغقب
ولـا أضقاف ،فؼال الـبل

( :ألست أولئؽ أطـل) – مرسؾ رجالف ثؼات

[ق.]6691
 -765طـ طبد اهلل بـ أبل زكريا الخزاطل قال :قال رسقل اهلل

ٕ( :ن

خقر لف مـ أن تضع امرأ ٌة يدها
ُيؼرع الرجؾ قر ًطا يخؾص الؼرع إلك طظؿ رأسف ٌ
طؾك ساطده ٓ ِ
تحؾ لف) – حسـ لغقره [س.]2168
***
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ايؿصٌ ايجاْٞ
ايعػس ٠بني ايصٚدني
ايدخ ٍٛبايصٚد١
 -766طـ زيد بـ أسؾؿ أن رسقل اهلل

قال( :إذا تزوج أحدكؿ الؿرأة

فؾقلخذ بـاصقتفا ولقدع بالبركة ،وإذا ابتاع أحدكؿ الجارية فؾقلخذ بـاصقتفا
بعقرا فؾقلخذ بذروة سـامف ولقتعقذ باهلل مـ
ولقدع بالبركة ،وإذا ابتاع أحدكؿ ً
الشقطان الرجقؿ) – صحقح مرسؾ [غ.]1329
 -767طـ ابـ جريج قالُ :حدِّ ثت أن سؾؿان الػارسل تزوج امرأة فؾؿا
دخؾ طؾقفا وقػ طؾك باهبا ،فنذا هق بالبقت مستقر ،فؼال :ما أدري أمحؿقم
بقتؽؿ؟ أم تحقلت الؽعبة يف كـدة؟ واهلل ٓ أدخؾف حتك هتتؽ أستاره ،فؾؿا
كثقرا وجقاري ،فؼال :ما هذا
هتؽقها فؾؿ يبؼ مـفا شلء ،دخؾ فرأى متا ًطا ً
الؿتاع؟ ،قالقا :متاع امرأتؽ وجقاريفا ،قال :واهلل ما أمرين حبل هبذا ،أمرين
فضال طؿا
أن أمسؽ مثؾ أثاث الؿسافر ،وقال لل (مـ أمسؽ مـ الجقاري ً
كؽح أو يـؽح ثؿ َبغقـ ،فنثؿفـ طؾقف) ثؿ طؿد إلك أهؾف فقضع يده طؾك
رأسفا ،وقال لؿـ طـدها :ارتػعـ ،فؾؿ يبؼ إٓ امرأتف ،فؼال :هؾ أكت مطقعتل
رحؿؽ اهلل؟ ،قالت :قد جؾست مجؾس مـ ُيطاع ،قال :إن رسقل اهلل
يقما فؾقؽـ أول ما تؾتؼقان طؾقف طؾك صاطة اهلل) فؼقمل
قال لل (إن تزوجت ً
فؾـصؾ ركعتقـ ،فؿا سؿعتـل أدطق بف فل ّمـل ،فصؾقا ركعتقـ ،وأ ّمـَت فبات
طـدها ،فؾؿا أصبح جاءه أصحابف ،فؾؿا اكتحاه رجؾ مـ الؼقم ،فؼال :كقػ
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وجدت أهؾؽ؟ فلطرض طـف ،ثؿ الثاين ،ثؿ الثالث ،فؾؿا رأى ذلؽ صرف
وجفف إلك الؼقم ،وقال :رحؿؽؿ اهلل فقؿا الؿسللة طؿا غقبت الجدران
والحجب وإستار ،بحسب امرئ أن يسلل طؿا ضفر إن أخرب أو لؿ يخرب-.
ضعقػ [ق/12463س.]592
***
ادتُاع ٚسهِ ايعصٍ
قال( :إذا غشل الرجؾ أهؾف فؾ َقصدُ قفا ،فنن

 -768طـ أكس أن الـبل
ِ
تؼض حاجتفا فال يعجؾفا) – إسـاده مـؼطع [ق.]12468
قضك حاجتف ولؿ

 -769طـ سعد بـ مسعقد الؽـدي قال :أتك طثؿان بـ مظعقن رسقل
اهلل

فؼال :يا رسقل اهلل إين ٕستحقل أن ترى أهؾل طقريت ،قال( :وقد

لباسا) قال :أكره ذلؽ ،قال( :فنكفؿ يروكف
لباسا ،وجعؾفؿ لؽ ً
جعؾؽ اهلل لفؿ ً
مـل وأراه مـفؿ) قال :أكت يا رسقل اهلل؟ قال( :أكا) قال :أكت ،فؿـ بعدك
لحقل ِس ِّتقر) –
إ ًذا؟ قال :فؾؿا أدبر طثؿان قال رسقل اهلل ( :إن ابـ مظعقن
ٌ
ضعقػ جدًّ ا [ق.]12471
 -772طـ أبل سعقد الخدري قال :لؿا أصبـا سبل بـل الؿصطؾؼ
استؿتعـا وطزلـا طـفـ ،قال :فققػت طؾك جارية يف سقق بـل ققـؼاع ،فؿر بل
رجؾ مـ يفقد ،فؼال :ما هذه الجارية يا أبا سعقد؟ قؾت :جارية لل أبقعفا،
قال :هؾ كـت تصقبفا؟ قؾت :كعؿ ،قال :فؾعؾؽ تبقعفا ويف بطـفا مـؽ سخؾة،
قؾت :كـت أطزل طـفا ،قال :تؾؽ الؿقؤدة الصغرى ،قال :فجئت رسقل اهلل
فذكرت ذلؽ لف فؼال( :كذبت يفقد ،كذبت يفقد) – حسـ لغقره
[ش.]16628
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سكٛم ايصٚدني
 -771طـ ضؿرة بـ حبقب قال :قضك رسقل اهلل

طؾك ابـتف فاصؿة

بخدمة البقت ،وقضك طؾك ٍ
خارجا البقت مـ الخدمة – .ضعقػ
طؾل بؿا كان
ً
[ش.]29269
 -772طـ طؿارة بـ غراب أن طؿ ًة لف حدثتف :أهنا سللت طائشة أم
الؿممـقـ

فؼالت :إن زوج إحداكا ُيريدها فتؿـعف كػسفا إما أن تؽقن

غضبك أو لؿ تؽـ كشقطة ففؾ طؾقـا يف ذلؽ مـ حرج؟ قالت :كعؿ إن مـ حؼف
طؾقؽ أن لق أرادك وأكت طؾك َقت ٍ
َب لؿ تؿـعقف ،قالت :قؾت لفا :إحداكا
تحقض ولقس لفا ولزوجفا إٓ فراش واحد أو لحاف واحد فؽقػ تصـع؟
قالت :لتشد طؾقفا إزارها ثؿ تـام معف فؾف ما فقق ذلؽ مع أين سقف أخربك ما
صـع الـبل

قرصا
 ،إكف كاكت لقؾتل مـف فطحـت شق ًئا مـ شعقر فجعؾت لف ً

الباب وأوكل
فدخؾ فرد الباب ودخؾ إلك الؿسجد وكان إذا أراد أن يـام أغؾؼ
َ
الؼربة وأكػل الؼدح وأصػل الؿصباح ،فاكتظرتف أن يـصرف فلصعؿف الؼرص فؾؿ
يـصرف حتك غؾبـل الـقم وأوجعف الربد فلتاين فلقامـل ثؿ قال( :أدفئقـل
أدفئقـل) فؼؾت لف :إين حائض ،فؼال( :وإِنِ ،
اكشػل طـ فخذيؽ) فؽشػت لف
طـ َف ِ
خ َذي فقضع خده ورأسف طؾك فخذي حتك َديفء ،فلقبؾت شا ٌة لجاركا
داجـة( )1فدخؾت ثؿ طؿدت إلك الؼرص فلخذتف ثؿ أدبرت بف ،قالت:
وقؾؼت طـف واستقؼظ الـبل
ُ

 ،فبادرهتا إلك الباب فؼال الـبل

( :خذي

ما أدركت مـ قرصؽ وٓ تمذى جارك يف شاتف) – ضعقػ [ف.]122
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1داجـة :ما يربك يف البققت مـ شاة وكحقها.
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بـت لرسقل اهلل
 -773طـ الحسـ قال :أتت ٌ
الـبل
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تشؽق زوجفا فؼال لفا

( :ارجعل يا بـقة ٓ ،امرأة بامرأة حتك تلتل ما يحب زوجفا وهق

آمرا شقئًا أن يسجد لشلء ٕمرت الؿرأة أن تسجد لبعؾفا مـ
وازع ،ولق كـت ً
ِطظؿ حؼف طؾقفا ،وإن خقر الـساء التل إن ُأططقت شؽرت ،وإن ُأمسؽ طـفا
صبرت) – حسـ لغقره [ق.]22594
ولػظ سعقد( :ارجعل فنين أكره لؾؿرأة أن تجر ذيؾفا تشؽق زوجفا) –
[س.]1412
تشؽق زوجفا
 -774طـ الفقثؿ بـ مالؽ أن امرأ ًة أتت رسقل اهلل
ٍ
خصؾة
جؿ ٍة فقـاكة( )1طؾك كؾ
فؼال( :ما تريديـ؟ أتريديـ أن تتزوجل شا ًبا ذا ّ
مـفا شقطان ،أو تختؾعل فتؽقين طـد اهلل أكتـ مـ جقػة حؿار) – ضعقػ
[س.]1412
ٌ
رجؾ فشؽا امرأتف إلك ابـ
 -775طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة قال :جاء
ٍ
ِ
تستغـ طـ
امرأة لؿ
الؿسقب ،فؼال ابـ الؿسقب :قال رسقل اهلل ( :أيؿا
زوجفا ولؿ تشؽر لف ،لؿ يـظر اهلل  إلقفا يقم الؼقامة).
فؼال ٌ
رجؾ طـد ابـ الؿسقب :قال رسقل اهلل

( :أيؿا امرأة أقسؿ طؾقفا

زوجفا قسؿ حؼ ،فؾؿ تبرره ُحطت طـفا سبعقن صالة).
قال :فؼال ٌ
رجؾ آخر طـد ابـ الؿسقب :قال رسقل اهلل

ٍ
امرأة
( :أيؿا

ألحؼت بؼق ٍم كس ًبا لقس مـفؿ ،لؿ يعدل وزكفا يقم الؼقامة مثؼال ذرة) – مرسؾ
رواتف ثؼات [ق.]13992
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جؿة فقـاكة :شعر صقيؾ حسـ.
)ّ )1
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سطٔ ايعػسٚ ٠نساٖ ١ضسب ايٓطا٤
 -776طـ محؿد بـ الؿـؽدر قال :جاء ٌ
رجؾ يشؽق امرأتف إلك الـبل
فلخذ برؤوسفؿا وقال( :الؾفؿ أدم بقـفؿا) – صحقح مرسؾ
[ش.]29875
 -777طـ أسؿاء بـت أبل بؽر قالت :قال رسقل اهلل

( :إين ٕكره أن

()1
قائؿا طؾك ُمريتف( )2يضربفا) – صحقح
ثائرا فرائص رقبتفً ،
أرى الرجؾ ً

[ق.]17964
 -778طـ أبل أمامة قال( :إن الشقطان يلتل إلك فراش أحدكؿ بعد ما
يػرشف أهؾف ويفقئقكف فقؾؼل طؾقف العقد والحجر أو الشلء لقغضبف طؾك أهؾف،
فنذا وجد ذلؽ فال يغضب طؾك أهؾف ٕكف مـ طؿؾ الشقطان) – حسـ
[ف.]1191
***
ايػري٠
 -779طـ زيد بـ أسؾؿ قال :كان الـبل

شاك ًقا وطـده أزواجف،

فؼالت صػقة :يا رسقل اهلل لقددت أن الذي بؽ بل ،قال :فتغامز أزواج الـبل
 ،فؼال الـبل ِ :
(أطبتـّفا ،فقالذي كػسل بقده إكفا لصادقة) – صحقح
مرسؾ [ق.]22922
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1فرائص :جؿع فريصة وهل طصب الرقبة وطروقفا ٕهنا تثقر طـد الغضب.
) )2مريتف :امرأتف وذكر بالتصغقر طط ًػا طؾقفا.
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( :إين غققر ،وإن إبراهقؿ

 -782طـ أبل جعػر قال :قال رسقل اهلل
غققرا ،وما مـ ا ٍ
مرئ ٓ يغقر إٓ مـؽقس الؼؾب) – ضعقػ
كان
ً
[ش.]17713
ٍ
جارية لفا ،فغارت
 -781طـ الحسـ أن امرأ ًة وجدت زوجفا طؾك
فاكطؾؼت إلك الـبل

 ،واتبعفا حتك أدركفا ،فؼالت :إهنا زكت ،فؼال:

كذبت يا رسقل اهلل ،ولؽـفا كان مـ أمرها كذا وكذا ،وأخذت بؾحقتف،
فاكتفرها الـبل

 ،فلرسؾتف ،فؼال( :ما تدري الغقراء أطؾك القادي مـ

أسػؾف) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]13264
فؼالت :إهنا زكت ،فؼال ٌ
رجؾ:

ويف لػظ قال :جاءت امرأ ٌة إلك الـبل
إهنا غقران يا رسقل اهلل ،فؼال الـبل

( :إن شئتؿ ٕحؾػـ لؽؿ أن التاجر

فاجر ،وأن الغقران ما يدري أيـ أطؾك القادي مـ أسػؾف) – [ق.]13263
***
ايعدٍ بني ايصٚدات
قال( :البؽر إذا كؽحفا رجؾ ولف كساء،

 -782طـ طائشة طـ الـبل
لفا ثالث ٍ
لقال ،ولؾثقب لقؾتان) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]3734

 -783طـ طائشة قالت :قؾؿا كان يقم ،أو قالتّ :
قؾ يقم إٓ كان رسقل
ٍ
امرأة مـفـ يف مجؾسف ،ف ُقؼ ِّبؾ ويؿس
يدخؾ طؾك كسائف فقدكق مـ كؾ
اهلل
مـ غقر مسقس( )1وٓ مباشرة ،قالت :ثؿ يبقت طـد التل هق يقمفا – .حسـ
لغقره [ط.]3735
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1مسقس :أي مـ غقر جؿاع.
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ايهتاب ايجاْٞ
ايسضاع ٚاذتطاْ١
ايسضاع
 -784طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طتبة طـ بعض أصحاب الـبل
قال :جاءت أخت رسقل اهلل

السعدية إلقف مرجعف مـ حـقـ ،فؾؿا رآها

رحب هبا ،وبسط لفا ردا ًء ٕن تجؾس طؾقف ،فلطظؿت ذلؽ ،فعزم طؾقفا،

حتك ب ّؾت لحقتَف دمق ُطف ،فؼال ٌ
رجؾ مـ
فجؾست ،فذرفت طقـا رسقل اهلل
الؼقم :أتبؽل يا رسقل اهلل؟ قال( :كعؿ ،لِرحؿتِفا وما دخؾ طؾقفا ،لق كان
ٍ
رضاطة ما أدى حؼفا ،أما حؼل الذي آخذ
أح ٍد ذه ًبا فلططاه يف حؼ
ٕحدكؿ ُ
ٍ
مـؽ ِ
ِ
كػسا) قال :فؾؿ
فؾؽ ،وأما ما لؾؿسؾؿقـ
ُ
فؾست بآخذ بف إٓ أن يطقبقا بفا ً
يبؼ أحدٌ مـ الؿسؾؿقـ إٓ أدى إلقفا ما أخذ مـفا – .ضعقػ [ق.]13958
 -785طـ صؾحة بـ دؤاد قال :قال رسقل اهلل

( :كِعؿ الؿرضعقن

أهؾ طؿان( – ))1ضعقػ [ق.]13987
تزوجت امرأةً ،فدخ َؾ ْت طؾقفا امرأ ٌة
 -786طـ طؼبة بـ الحارث قال:
ُ
فسللت فلبطلكا طؾقفا ،قالت :تصدققا طؾل فقاهلل لؼد أرضعتؽؿا
سقداء،
ْ
فلتقت الـبل
جؿق ًعا،
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فذكرت ذلؽ لف ،فؼال( :دطفا طـؽ ٓ ،خقر لؽ
ُ

) )1أهؾ طؿان :أورده ابـ حجر يف الؿطالب العالقة بؾػظ (كِعؿ الؿرضعقن أهؾ كعؿان)
وكعؿان مقضع بقـ مؽة والطائػ ،ولعؾف الذي ُأ ِ
رضع فقف الـبل .
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فقفا) – صحقح [ط.]4373
فؼالت :إن

 -787طـ أبل هريرة أن امرأ ًة جاءت إلك رسقل اهلل
فالكًا تزوج وقد أرضعتفؿا ،قال( :فؽقػ أرضعتِ ِفؿا؟) قالت :أرضعت
الجارية وهل ابـة ست سـقـ وكصػ ،وأرضعت الغالم وهق ابـ ثالث
سـقـ ،فؼال( :اذهبل فؼقلل لف فؾقضاجعفا هـقئًا مريئًا ٓ ،رضاع بعد فِصام،
وإكؿا يحرم مـ الرضاع ما يف الؿفد) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]4368
***
اذتطاْ١
 -788طـ محؿد بـ كعب أن امرأ ًة مـ أهؾ البادية كاكت طـد رج ٍؾ مـ
بـل طؿفا فؿات طـفا فتزوجفا ٌ
رجؾ مـ إكصار ،فجاء بـق طؿ الجارية،
فؼالقا :كلخذ ابـتـا ،قالت :إين أكشدكؿ اهلل أن ٓ تػرققا بقـل وبقـ ابـتل ،فلكا
الحامؾ ،وأكا الؿرضع ،ولقس أحدٌ أخقر لؼرب ابـتل مـل ،فلبقا ،فؼالت:
مقطدكؿ رسقل اهلل

 ،ثؿ قال :إذا خقرك رسقل اهلل

واإليؿان ودار الؿفاجريـ وإكصار فؼال الـبل

فؼقلل :أختار اهلل

( :والذي كػسل بقده ٓ

تذهبقن بفا ما بؼقت طـؼل يف مؽاكفا) ،وجاءوا إلك أبل بؽر ،فؼضك لفؿ هبا،
فؼال بالل :يا خؾقػة رسقل اهلل شفدت همٓء الـػر وهذه الؿرأة طـد رسقل
اهلل

اختصؿقا فؼضك هبا ٕمفا ،فؼال أبق بؽر :وأكا والذي كػسل بقده ٓ

يذهبقن هبا ما دامت طـؼل يف مؽاهنا ،فدفعفا إلك أمفا – .ضعقػ
[ش.]19125
***
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ايهتاب ايجايح
ايطالم َٚؿازق ١ايصٚد١
نساٖ ١ايطالم
 -789طـ شفر بـ حقشب قال :تزوج ٌ
رجؾ وامرأ ٌة طؾك طفد الـبل
فطؾؼفا ،فؼال لف الـبل

( :صؾؼتفا) قال :كعؿ ،قال( :مـ بلس) قال ٓ :يا

رسقل اهلل ،ثؿ تزوج أخرى ثؿ صؾؼفا ،فؼال لف رسقل اهلل

( :صؾؼتفا) قال:

كعؿ قال( :مـ بلس) قال ٓ :يا رسقل اهلل ،ثؿ تزوج أخرى ثؿ صؾؼفا ،فؼال لف
رسقل اهلل

( :أصؾؼتفا) قال :كعؿ ،قال( :مـ بلس) قال ٓ :يا رسقل اهلل،

فؼال لف رسقل اهلل

يف الثالثة (إن اهلل ٓ يحب كؾ ذواق مـ الرجال ،وٓ

كؾ ذواقة مـ الـساء) – ضعقػ [ش.]19193
***
طالم اهلاشٍ ٚاملهسٙ
 -792طـ الحسـ قال :كان الرجؾ يف الجاهؾقـة يطؾـؼ ثـؿ يرجـع يؼـقل:
كـــت ٓط ًبــا ،ويعتــؼ ثــؿ يرجــع يؼــقل :كـــت ٓط ًبــا ،فــلكزل اهلل تعــالك[ :ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ] {البق ة  }217فؼال رسقل اهلل

حرر
( :مـ ص ّؾؼ أو ّ

أو أكؽةةح أو كؽةةح ،فؼةةال :إين كـةةت ٓط ًبةةا ففةةق جةةائز( – ))1صــحقح مرســؾ
[ش.]18426
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1جائز :بؿعـك كافذ يؼع.
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( :مـ صؾؼ وهق ٓطب

فطالقف جائز ،ومـ أطتؼ وهق ٓطب فعتاقف جائز ،ومـ أكؽح وهق ٓطب
فـؽاحف جائز) – ضعقػ جدًّ ا ولف شقاهد صحقحة [ق.]12249
كائؿا مع امرأتف،
ً
 -792طـ صػقان بـ طؿران الطائل :أن
رجال كان ً
فؼامت فلخذت سؽقـًا فجؾست طؾك صدره ووضعت السؽقـ طؾك حؾؼف
وقالت :لتطؾؼـل ثال ًثا البتة وإٓ ذبحتؽ ،فـاشدها اهلل فلبت طؾقف ،فطؾؼفا
ثال ًثاُ ،
فؼال ٓ( :ققؾقلة يف الطالق)  -ضعقػ جدًّ ا
فذكِر ذلؽ لرسقل اهلل
[س.]1132
***
َٔ أسهاّ ايطالم
 -793طـ إبراهقؿ طـ داود بـ طبادة بـ الصامت قال :ص ّؾؼ جدي امرأ ًة
لف ألػ تطؾقؼف ،فاكطؾؼ أبل إلك رسقل اهلل

فذكر ذلؽ لف ،فؼال الـبل

( :أما اتؼك اهلل جدك ،أما ثالث فؾف ،وأما تسع مائة وسبعة وتسعقن
فعدوان وضؾؿ ،إن شاء اهلل تعالك طذبف وإن شاء غػر لف) – ضعقػ جدًّ ا
ٌ
[ق.]11339
ورواه الدارقطـل بؾػظ :طـ طبادة بـ الصامت قال :صؾؼ بعض آبائل
امرأتف أل ًػا ،فاكطؾؼ بـقه إلك رسقل اهلل
أمـا أل ًػا ،ففؾ لف مـ مخرج؟ فؼال

فؼالقا :يا رسقل اهلل إن أباكا صؾؼ
( :إن أباكؿ لؿ يتؼ اهلل فقجعؾ لف مـ

إثؿ
أمره
ً
مخرجا ،باكت مـف بثالث طؾك غقر السـة ،وتسعؿائة وسبعة وتسعقن ٌ
يف طـؼف) – ضعقػ [ط.]3943
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أبا سػقان طؾك كجران

 -794طـ طائشة قالت :بعث رسقل اهلل
القؿـ ،طؾك ِصالهتا( )1وحرهبا وصدقاهتا ،وبعث معف راشد بـ طبد اهلل،
وكان إذا ذكره رسقل اهلل

قال) :راشد خقر مـ ُسؾقؿ ،وأبق سػقان خقر مـ

ُط ريـة) فؽان فقؿا طفد إلك أبل سػقان أوصاه بتؼقى اهلل ،وقال ٓ( :يطؾؼ
رجؾ ما ٓ يـؽح ،وٓ يعتؼ ما ٓ يؿؾؽ ،وٓ كذر يف معصقة اهلل) – حسـ لغقره
[ط.]3936
 ٓ( :صالق إٓ بعد كؽاح ،وإن

 -795طـ معاذ قال :قال رسقل

سؿقت الؿرأة بعقـفا) – إسـاده ضعقػ [ط.]3939
رجال أتك الـبل
 -796طـ زيد بـ طؾل طـ آبائف :أن ً

فؼال :يا رسقل

اهلل إن أمل طرضت طؾل قراب ٌة لفا أتزوجفا ،فؼؾت :هل صالؼ ثال ًثا إن
تزوجتفا ،فؼال الـبل

( :هؾ كان قبؾ ذلؽ مـ مؾؽ؟) قال ،ٓ :قالٓ( :

بلس فتزوجفا) – ضعقػ [ط.]3942
 -797طـ ابـ طؿر طـ الـبل

قال( :إذا كاكت إمة تحت الرجؾ

فطؾؼفا تطؾقؼتقـ ثؿ اشتراها لؿ تحؾ لف حتك تـؽح زوجا غقره)– ضعقػ جدًّ ا
[ط.]3847
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ِ )1صالهتاِ :
الصؾة الجائزة والعطقة.
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َتاع املطًك١
 -798طـ طؾل قال :قال رسقل اهلل

( :متاع( )1الـساء لؾـساء ،ومتاع

الرجال لؾرجؾ) – ضعقػ [س.]1497
 -799طـ طبد اهلل بـ طؿر قال :لؽؾ مطؾؼة متعة( )2إٓ التل ُتط ّؾؼ وقد
ُف ِرض لفا صداق ولؿ ُت َؿس ،فحسبفا كصػ ما ُف ِرض لفا – .صحقح

[غ.]2327

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1هق ما يؽقن يف البقت مـ متاع وأثاث ،فػل حال الطالق فؾؾـساء ما يصؾح لفؿ مـ
الؿتاع وكذلؽ الرجال.
) )2إمتاع الؿطؾؼة :هق تسؾقؿفا ما تتؿتع بف مـ مال ،والؿطؾؼة :إما أن يؽقن صالقفا بعد
الدخقل ،وإما أن يؽقن قبؾف:
كامال ،ولفـا الؿتعـة وجق ًبـا بـدلقؾ قـقل اهلل تعـالك
فنذا كان بعد الدخقل فؾفا الؿفر ً

[ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ] {البقرررر ة  }267فرتكــــف يـــــايف
التؼقى ،والتؼقى واجبف
وط ّقـ فؾفا كصػ الؿفر فؼط
أما إذا كان الطالق قبؾ الدخقل ،فنن ُف ِرض لفا مفر ُ

لؼقلف تعالك [ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
سؿك فؾفا الؿتعة استحبا ًبا ٓ وجق ًبا
ﯪ] {البق ة  ،}211وإن لؿ ُيع ّقـ و ُي ّ
بدلقؾ ققل اهلل تعالك[ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻]
{البق ة  }214فرتكف يـايف اإلحسان ،واإلحسان لقس بقاجب [ﮣ

ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ] {التوبة  ،}97فإول واجب لؼقلف [ :ﮍ

ﮎ

ﮏ] {البق ة  ،}267والثاين مستحب لؼقلف [ :﮹ ﮺ ﮻]
{البق ة  }214ثؿ قال سبحاكف[ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ] {البق ة .}262
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قال( :الؿطؾؼة ثال ًثا لفا السؽـك والـػؼة)

– حسـ لغقره [ط.]3949
***
املدتًعٚ ١املتٛؾ ٢عٓٗا شٚدٗا
 -821طـ طؾل بـ صؾحة الفاشؿل قال :قال رسقل اهلل

( :الؿختؾعة

يف الطالق ما كاكت يف العدة) فذكركاه لؾثقري فؼال :سللـا طـف فؾؿ كجد لف
أصال – .إسـاده مـؼطع [ق.]11782
ً
 -822طـ ابـ طباس :أن امرأة ثابت بـ ققس اختؾعت مـ زوجفا،
طدهتا حقضة وكص ًػا – .ضعقػ [ط.]3631
فجعؾ الـبل
 -823طـ طؾل أن الـبل

أمر الؿتقىف طـفا زوجفا أن تعتد يف غقر

بقتفا إن شاءت – .ضعقػ جدًّ ا [ط.]3672
***
ايًعإ
 -824طـ زيد بـ ُأثقع قال :قال الـبل

ٕبل بؽر (أرأيت لق وجدت

رجال؟) قال :أضربف بالسقػ ،ثؿ قال لعؿر مثؾ ذلؽ ،فؼال مثؾ
مع امرأتؽ ً
ذلؽ ،ثؿ تتابع الؼقم طؾك ققل أبل بؽر وطؿر ،ثؿ سلل سفقؾ بـ بقضاء ،قال:
ولعـؽ اهلل ِ
ِ
فنكؽ خبقثة ،ولعـ اهلل أول الثالث،
أققل :لعـؽ اهلل فنكؽ خبقث،
مـ يحدث هبذا الحديث ،فؼال الـبل

( :تلولت( )1يا ابـ البقضاء) –

مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]12364
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1تلولت :أي تلولت آيات الؾعان ،وأجبت بؿا تؼتضقف.
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ايهتاب ايسابع
أسهاّ املٛيٛد
تػٝري االضِ إىل أسطٔ َٓ٘
رجال كان اسؿف الحباب ،فسؿاه رسقل اهلل
 -825طـ طروة بـ الزبقر أن ً
طبد اهلل وقال( :الحباب شقطان) ،وكان اسؿ رجؾ الؿضطجع فسؿاه
الؿـبعث – .صحقح [ش/25898ق.]19849
 -826طـ هاين بـ يزيد أكف لؿا وفد إلك الـبل

يف ققمف فسؿعفؿ

رجال طبد الحجر ،فؼال( :ما اسؿؽ؟) قال :طبد الحجر ،فؼال لف
ً
يسؿقن
( :إكؿا أكت طبد اهلل) – حسـ [ش/25921ف.]811

رسقل اهلل

 -827طـ أبل وائؾ أن وفد بـل أسد أتقا رسقل اهلل

فؼال( :مـ

أكتؿ) فؼالقا :كحـ بـق زكقة ،فؼال( :أكتؿ بـق رشده) – ضعقػ [ش.]32529
 -828طـ طروة بـ الزبقر :أن مؽاكًا كان اسؿف بؼقة الضاللة ،فسؿاه
الـبل

ومر بؼقم فؼال لفؿ (مـ أكتؿ؟) قالقا :بـق
( :بؼقة الفدى) ،قالّ :

معاوية ،فسؿاهؿ رسقل اهلل

( :بـق رشدة) – مرسؾ رواتف ثؼات

[ق.]19862
سؿك الصرم ،فؼال لف رسقل اهلل
 -829طـ سعقد الؿخزومل :وكان ُي ّ
فليـا أكبر أكا أو أكت؟) فؼال :أكا أقدم مـؽ ،وأكت أكرب
( :أكت سعقدّ ،
خقر مـل – .ضعقػ [ط.]2794
مـل ،وأكت ٌ
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ايعكٝك١
 -812طـ أبل جعػر الباقر أن رسقل اهلل

أمر بالعؼقؼة التل طؼتفا

فاصؿة طـ الحسـ والحسقـ أن يبعثقا إلك الؼابؾة( )1مـفا ِبرجؾ ،قال( :وٓ
ُيؽسر مـفا طظؿ) – صحقح مرسؾ [ش.]24262
 -811طـ طائشة قالت :طؼ رسقل اهلل

طـ حسـ شاتقـ ،وطـ

حسقـ شاتقـ ذبحفؿا يقم السابع ،قال :ومشؼفؿا( ،)2وأمر أن ُيؿاط طـ
( :اذبحقا طؾك اسؿف وققلقا:
رؤوسفؿا إذى ،قالت :قال رسقل اهلل
بسؿ اهلل الؾفؿ لؽ وإلقؽ ،هذه طؼقؼة فالن) قال :وكان أهؾ الجاهؾقة
يخضبقن قطـة يقم العؼقؼة ،فنذا حؾؼقا الصبل وضعقها طؾك رأسف ،فلمرهؿ
الـبل

أن يجعؾقا مؽان الدم خؾق ًقا ،يعـل مشؼفؿا ،وضع طؾك رأسفؿا

صقـ َمشؼ مثؾ الخؾقق – .حسـ لغقره [ق.]7963
 -812طـ ططاء قالُ :يعؼ طـف يقم سابعف ،فنن أخطلهؿ فلحب إلل أن
يمخروه إلك السابع أخر ،قال :ورأيت الـاس يتحرون بالعؼ طـف يقم سابعف،
قال :يلكؾ أهؾ العؼقؼة ويفدوهنا ،قؾت لف :أسـة؟ قال :قد أمر الـبل
ِ
وأهد ،ققؾ :أمذبقحتان؟ قال:
زطؿقا ،قؾت :أتصدق؟ قال ،ٓ :إن شئت كؾ
ٓ إٓ قائؿتان – .مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]7969
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؼابؾة :هل التل تباشر وٓدة الؿرأة.
الؿشؼ :صقـ أحؿر ُيصبغ بف الثقب.
)َ )2

.
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ادعا ٤ايٛيد ٚسؿغ ايٓطب
لؿا قضك بالقلد ٓبـ زمعة قال

 -813طـ ابـ سقريـ أن الـبل

لسقدة (احتجبل طـف) وقال( :إين لق لؿ أفعؾ هذا لؿ يشل رجؾ أن يدّ طل ولد
رجؾ إٓ ا ّدطاه) – حسـ [ش.]29118
 -814طـ الحؽؿ بـ ثقبان :أن الـبل

قال( :الذي يقرث الؿال غقر

أهؾف طؾقفا كصػ طذاب إمة) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]13991
***
تسب ١ٝاألٚالد ٚزمحتِٗ
 -815طـ ابـ طباس قال :قال رسقل اهلل

( :طؾؼقا السقط حقث يراه

أهؾ البقت) – صحقح (إلباين) [ق/17963ف.]1229
 -816طـ طؽرمة أن الـبل

كان إذا قدم مـ مغازيف ق ّبؾ فاصؿة– .

صحقح مرسؾ [ش.]17652

***
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ايهتاب ارتاَظ
املرياخ ٚايٛصاٜا
ال ٚص ١ٝيٛازخ
 -817طـ جعػر بـ محؿد طـ أبقف قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :وصقة

لقارث ،وٓ إقرار بديـ) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]4298
 -818طـ طؿرو بـ خارجة قال :خطبـا رسقل اهلل

بؿـك فؼال( :إن

اهلل  قد قسؿ لؽؾ إكسان كصقبف مـ الؿقراث ،فال يجقز لقارث وصقة إٓ مـ
الثؾث) – ضعقػ ،وزيادة (إٓ مـ الثؾث) مـؽرة [ط.]4299
***
َرياخ ادتد
 -819طـ طقسك بـ أبل طقسك الحـاط قال :سلل طؿر بـ الخطاب
الـاس ،فؼال :أيؽؿ سؿع رسقل اهلل صؾل اهلل طؾقف وسؾؿ قال يف الجد شق ًئا؟
فؼال ٌ
رجؾ أكا ،فؼال :ما أططاه؟ قال :أططاه سدس مالف ،قال :ماذا معف مـ
طؾؿ يا أمقر الؿممـقـ
القرثة؟ قال ٓ :أدري ،قال ٓ :دريت ،وقال آخر :لل ٌ
ماذا أططك الجد ،أططاه ثؾث مالف ،قال :ماذا معف مـ القرثة؟ قال ٓ :أدري،
طؾؿ ماذا أططاه؟ أططاه كصػ مالف ،قال :ماذا
قال ٓ :دريت ،قال آخر :لل ٌ
طؾؿ ما أططاه؟
معف مـ القرثة؟ قال ٓ :أدري ،قال ٓ :دريت ،قال آخر :لل ٌ
قال :أططاه الؿال كؾف ،قال :ماذا معف مـ القرثة؟ قال ٓ :أدري ،قالٓ :
دريت .فؾؿا وضع زيد بـ ثابت الػرائض أططاه سدس مالف مع القلد الذكر،
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وأططاه ثؾث مالف مع اإلخقة ،وأططاه كصػ مالف مع إخ ،وأططاه الؿال كؾف
إذا لؿ يؽـ لف وارث –.حسـ لغقره [س.]39
 -822طـ سعقد بـ الؿسقب قال :قال رسقل اهلل

( :أجرأكؿ طؾك

قسؿ الجد أجرأكؿ طؾك الـار) – ضعقػ [س.]55
***
ايهالي١
طؿر حػص َة أن تسلل الـبل
 -821طـ صاووس قال :أمر ُ
الؽاللة ،فلمفؾتف حتك إذا لبس ثقابف سللتف طـفا ،فلمالها طؾقفا وقال( :مـ
ِ
أمرك بفذا ،أطؿر؟ ما أضـ أن يػفؿفا ،أولؿ تؽػف آية الصقػ) قال سػقان:
طـ

[ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] {النساء  }72ولؿ يػفؿفا ،وقال :الؾفؿ
مـ ففؿفا فنين لؿ أففؿفا – .حسـ لغقره وأصؾف يف الصحقح [س تػسقر
.]587
 -822طـ ابـ سقريـ قال :كزلت[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ]
ٍ
مسقر لف ،وإلك جـبف حذيػة بـ القؿان ،فب ّؾغفا
يف
{النساء  }714والـبل
حذيػة ،وب ّؾغفا حذيػة طؿر بـ الخطاب وهق يسقر خؾػ حذيػة،
الـبل
فؾؿا اس ُتخؾِػ طؿر سلل حذيػة طـفا ،ورجا أن يؽقن طـده تػسقرها ،فؼال لف
حذيػة :واهلل إكؽ ٕحؿؼ إن ضــت أن إمارتؽ تحؿؾـل أن أحدثؽ فقفا ما لؿ
أحدثؽ يقمئذ ،فؼال طؿر :لؿ أرد هذا رحؿؽ اهلل ،وكان طؿر إذا قرأ[ :ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ] {النساء  }714قال :الؾفؿ مـ بقـت لف الؽاللة فؾؿ تبقـ
لل – .مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]19193
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 -823طـ طؼبة بـ طامر قال :ما أطضؾ بلصحاب رسقل اهلل

شل ٌء

ما أطضؾت هبؿ الؽاللة[ – .ش.]31622
***
َرياخ ايعصبٚ ١ايٛال َٔٚ ٤ال ٚازخ ي٘
 -824طـ سؾقؿان بـ يسار قال :تقيف ٌ
رجؾ مـ الحبشة ،فليت رسقل اهلل
بؿقراثف ،فؼال( :اكظروا هؾ لف مـ وارث) فؾؿ يجدوا لف وار ًثا ،فؼال
رسقل اهلل

( :اكظروا مـ هاهـا مـ مسؾؿل الحبشة ،فادفعقا إلقفؿ مقراثف)

– حسـ مرسؾ [ش.]31595
 -825طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

( :الؿقراث لؾعصبة( )1فنن

لؿ يؽـ طصبة فالقٓء) – مرسؾ رواتف ثؼات [س.]281
***
َٔ ال ٜسخ ٚإثِ َٔ قطع املرياخ
رجال اكؼعر( )2طـ ٍ
مال لف فلتت ابـة
ً
 -826طـ طؿران بـ سؾقؿ أن
تسللف الؿقراث فؼال ٓ( :شلء ِ
لؽ الؾفؿ مـ مـعت مؿـقع،
رسقل اهلل
الؾفؿ مـ مـعت مؿـقع) – مقضقع [س.]168
 -827طـ سؾقؿان بـ مقسك قال :قال رسقل اهلل

( :مـ قطع مقرا ًثا

فرضف اهلل ،قطع اهلل مقراثف مـ الجـة) – ضعقػ جدًّ ا [س.]285
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1العصبة :هؿ إقارب مـ جفة إب.
) )2اكؼعر :اكؼؾع مـ أصؾف بؿعـك مات.
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ايهتاب ايطادع
ايرب ٚايصً١
بس ايٛايدٚ ٜٔحتس ِٜايعكٛم
 -828طـ ابـ طباس قال( :ما مـ مسؾؿ لف أبقان فقصبح وهق محسـ
إلقفؿا إٓ فتح اهلل لف بابقـ مـ الجـة ،وٓ يؿسل وهق مسلء إلقفؿا إٓ فتح اهلل
لف بابقـ مـ الـار ،وٓ سخط طؾقف واحدٌ مـفؿا فقرضك اهلل طـف حتك يرضك
طـف) ،قال :قؾت :وإن كاكا ضالؿقـ؟ قال :وإن كاكا ضالؿقـ – .رجالف ثؼات
[ش/25427ف.]7
مرفقطا إلك الـبل
ورواه طبد الرزاق
ً

بؾػظ (ما مـ أحد يؽقن لف

والدان أو واحد ،فقبقتان طؾقف ساخطقـ إٓ فتح لف بابان مـ الـار ،وإن كان
واحد فقاحد ٓ ،أطؾؿف إٓ قال :وإن ضؾؿاه؟ قال :وإن ضؾؿاه ،قال :وإن كاكا
صباحا فؽذلؽ) – [ق.]22128
ً
 -829طـ ابـ طؿر قالَ :م َّر أطرابل يف سػر فؽان أبق إطرابل صدي ًؼا
لعؿر

 ،فؼال إطرابل :ألست ابـ فالن؟ قال :بؾك ،فلمر لف ابـ طؿر

بحؿار كان يستعؼب وكزع طؿامتف طـ رأسف فلططاه فؼال :بعض مـ معف أما
يؽػقف درهؿان؟ فؼال :قال الـبل

( :احػظ و َّد أبقؽ ٓ تؼطعف فقطػئ اهلل

كقرك) – صحقح [ش/26362ف.]42
 -832طـ يحقك بـ أبل كثقر قال :لؿا قدم أبق مقسك إشعري وأبق
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فبايعقه وأسؾؿقا قال( :ما فعؾت امرأ ٌة مـؽؿ تدطك

كذا وكذا؟) قالقا :تركـاها يف أهؾفا ،قال( :فنكف قد غػر لفا) قالقا :بؿ يا
رسقل اهلل؟ قال( :ببرها والدتفا ،قال :كاكت لفا أم طجقز كبقرة ،فجاءهؿ
الـذير أن العدو يريدون أن يغقروا طؾقؽؿ الؾقؾة ،فارتحؾقا لتؾحؼقا بعظقؿ
ققمفؿ ،ولؿ يؽـ معفا ما تحتؿؾ طؾقف ،فعؿدت إلك أمفا فجعؾت تحؿؾفا
طؾك ضفرها ،فنذا أطقت وضعتفا ،ثؿ ألزقت بطـفا ببطـ أمفا وجعؾت رجؾقفا
تحت رجؾل أمفا مـ الرمضاء حتك كجت) – إسـاده معضؾ [ق.]22124
 -831طـ ططاء طـ ابـ طباس :أكف أتاه رجؾ فؼال أكك خطبت امرأة
فلبت أن تـؽحـل وخطبفا غقرى فلحبت أن تـؽحف فغرت طؾقفا فؼتؾتفا ففؾ
لل مـ تقبة؟ قال أمؽ حقة؟ قال ٓ ،قال تب إلك اهلل  وتؼرب إلقف ما
استطعت ،فذهبت فسللت ابـ طباس لؿ سللتف طـ حقاة أمف؟ فؼال :أكك ٓ
طؿال أقرب الك اهلل  مـ بر القالدة – .صحقح [ف.]4
أطؾؿ ً
 -832طـ أبك بردة قال سؿعت أبل– أبق مقسك إشعري وققؾ طامر -
ٌ
ورجؾ يؿاين يطقف بالبقت حؿؾ أمف وراء ضفره
يحدث أكف شفد ابـ طؿر
يؼقل:
إين لفــــــــــا بعقرهــــــــــا الؿـــــــــــذلؾ  ...إن أذطــــــرت ركاهبــــــا لــــــؿ أذطــــــر
ثؿ قال :يا ابـ طؿر أتراين جزيتفا؟ قال ٓ :وٓ بزفرة واحدة ،ثؿ صاف ابـ
طؿر فلتك الؿؼام فصؾك ركعتقـ ثؿ قال :يا بـ أبك مقسك إن كؾ ركعتقـ
ُت ّؽ ِػران ما أمامفؿا –.صحقح [ف.]11
 -833طـ أبل هريرة :أكف أبصر رجؾقـ فؼال ٕحدهؿا :ما هذا مـؽ؟

.
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سؿف باسؿف ،وٓ تؿشل أمامف ،وٓ تجؾس قبؾف– .
فؼال :أبل ،فؼالُ ٓ :ت ّ
صحقح [ف.]44
 -834طـ الحجاج بـ ديـار قال :قال رسقل اهلل

( :إن مـ البر بعد

البر أن تصؾل طـفؿا مع صالتؽ ،وأن تصقم طـفؿا مع صقامؽ ،وأن تصدّ ق
طـفؿا مع صدقتؽ) – ضعقػ [ش.]12284
 -835طـ الشعبل قال :قال رسقل اهلل

( :رحؿ اهلل والدً ا أطان ولده

طؾك بره) – ضعقػ [ش.]25415
 -836طـ سعقد بـ الؿسقب قال :قال رسقل اهلل

( :إذا ضرب

الرجؾ أباه فاقتؾقه) – صحقح مرسؾ [ط.]3495
***
صً ١ايسسِ
طشقة طرفة

جؾقسا مع الـبل
 -837طـ طبد اهلل بـ أبل أوىف قال :كـا
ً
ٍ
ٍ
حؾؼة فؼال( :إكا ٓ كُحؾ
يف
لرجؾ أمسك قاصع رحؿ إٓ قام طـا) فؾؿ يؼؿ أحدٌ

فتك كان يف أقصك الحؾؼة ،فلتك خالتف ،فؼالت :ما جاء بؽ؟ ما هذا طـ
إٓ ً
أمرك ،فلخربها بؿا قال الـبل

 ،ثؿ رجع فجؾس يف مجؾسف ،فؼال لف الـبل

( :مالل لؿ َأر أحدً ا مـ الحؾؼة غقرك) فلخربه بؿا قال لخالتف ،وبؿا قالت
لف ،فؼال( :اجؾس فؼد أحسـت ،أما إكف ٓ تـزل الرحؿة طؾك قق ٍم فقفؿ قاصع
رحؿ) – ضعقػ جدًّ ا [ف/63غ.]3439
***
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ايٓؿكات
 -838طـ طروة قال :صـع ٌ
رجؾ يف مالف شق ًئا ولؿ يستلذن أباه ،فسلل
أو أبا بؽر أو طؿر فؼالُ :
سفؿ مـ كـاكتؽ) –
(أردد طؾقف فنكؿا هق
الـبل
ٌ
صحقح مرسؾ [ش/22725ق.]16627
 -839طـ الحسـ أن أصحاب رسقل اهلل

سللقه :ما أكػؼـا طؾك

أهؾقـا؟ فؼال( :ما أكػؼتؿ طؾك أهؾقؽؿ يف غقر إسراف وٓ تؼتقر ففق يف سبقؾ
اهلل) – حسـ لغقره [ش.]26626
 -842طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

حالٓ
( :مـ صؾب الدكقا
ً

استعػا ًفا طـ الؿسللة ،وسع ًقا طؾك أهؾف ،وتعط ًػا طؾك جاره ،لؼل اهلل ووجفف
حالٓ مرائ ًقا لؼل اهلل وهق طؾقف
مؽاثرا
كالؼؿر لقؾة البدر ،ومـ صؾب الدكقا
ً
ً
غضبان) – ضعقػ [ش.]22186
 -841طـ أيقب قال :أشرف طؾك الـبل

وأصحابِف ٌ
رجؾ مـ قريش،

مـ رأس ٍّتؾ فؼالقا :ما أجؾد هذا الرجؾ لق كان جؾده يف سبقؾ اهلل ،فؼال الـبل
( :أولقس يف سبقؾ اهلل إٓ مـ ُقتِؾ؟ ثؿ قال :مـ خرج يف إرض يطؾب
حالٓ يؽػ بف كػسف
حالٓ يؽػ بف أهؾف ففق يف سبقؾ اهلل ،ومـ خرج يطؾب
ً
ً
ففق يف سبقؾ اهلل ،ومـ خرج يطؾب التؽاثر ففق يف سبقؾ الشقطان) -
[ق.]9578
 -842طـ أبل الؿخارق قال خرج رسقل اهلل

يف غزوة تبقك فطؾؼت

كاقتف فلقام طؾقفا سب ًعا ،فؿر بـاس مـ أصحابف وهؿ يتحدثقن ،فؼالقا :ما رأيـا
رجال أجؾد وٓ أققى لق كان هذا يف سبقؾ اهلل ،فسؿعفا رسقل اهلل
كالققم ً
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( :إن كان يسعك طؾك صبقة لف صغار لقغـقفؿ ففق يف سبقؾ

اهلل ،وإن كان يسعك طؾك والديف لقغـقفؿا ففق يف سبقؾ اهلل ،وإن كان يسعك
طؾك كػسف لقغـقفا ويؽافئ الـاس ففق يف سبقؾ اهلل ،وإن كان يسعك سؿع ًة
وريا ًء ففق لؾشقطان) – حسـ لغقره [س.]2618
 -843طـ ضؿرة بـ حبقب أن رسقل اهلل
إيامك ويدطقا لفـ بالـَّػاق( – .)1ضعقػ [س.]691

***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الـػاق :بػتح الـقن الـػؼة.

كان يتعقذ مـ كساد
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ايهتاب األٍٚ
ايطعاّ ٚايػساب
ايؿصٌ األٍٚ
األطعُٚ ١آداب األنٌ
ايرنس قبٌ األنٌ
 -844طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال( :مـ قال حقـ يقضع صعامف :بسؿ اهلل
خقر إسؿاء يف إرض ويف السؿاء ٓ ،يضر مع اسؿف داء ،الؾفؿ اجعؾ فقف
بركة وطافقة وشػاء ،فقضره ذلؽ الطعام ما كان) – وثؼ رواتف ابـ حبان
[ش.]29567
***
َٔ أدب ايطعاّ
 -845طـ راشد بـ سعد قال :هنك رسقل اهلل

طـ الـػخ يف الؾحؿ

لؾبقع – .ضعقػ [ش.]23228
 -846طـ ابـ طباس قال :كان رسقل اهلل
ويجؾس طؾك إرض – .حسـف الفقثؿل [غ.]2841
***

يلكؾ طؾك إرض،
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ايًشِ ٚايهبد ٚايطشاٍ
 -847طـ محؿد بـ طؾل بـ الحسقـ بؾغف أن طؾ ًقا كان ٓ يلكؾ لحؿ

ِ
الج ِّريث( ،)1وٓ يدخؾ بقتًا فقف صقرة ،وٓ يلكؾ الطحال ،قال :أما الطحال
فنن رسقل اهلل

قذره ولؿ يلكؾف ،وقال( :إكؿا هق مجؿع الدم) فؽان طؾل
كان ٓ يدخؾ بقتًا فقف صقرة،

بقت فقف صقرة ،فنن الـبل
ٓ يلكؾف ،وأما ٌ
وأما ِ
الج ِّريث ،فنكف حقت ٓ يلكؾف أهؾ الؽتاب – .ضعقػ [ق.]8777
 -848طـ طؿرو بـ ديـار :أن رسقل اهلل

أكؾ الؽبد ،وهق يؼطر د ًما

طبق ًطا( – .)2ضعقػ [ق.]8782
 -849طـ طروة قال :اشتفك الـبل

ٍ
امرأة فؼالت:
لحؿا ،فلرسؾ إلك
ً

فاستحققت أن أهديفا لؽ ،فؼال الـبل
إكف لؿ يبؼ طـدكا شلء إٓ أطـا ًقا(،)3
ُ
( :ولِؿ ،أولقست أقربفا إلك الخقرات ،وأبعدها مـ إذى) – مرسؾ
رواتف ثؼات [ق.]19671
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ِ )1
الج ِّريث :كقع مـ السؿؽ يشبف الح ّقات.
) )2طبق ًطا :أي صر ًيا.
) )3أطـا ًقا :أي رقا ًبا.
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ايؿصٌ ايجاْٞ
األضشٚ ١ٝايربا٥ح ٚايصٝد
األضش١ٝ
مر الـعؿان بـ أبل
 -852طـ محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ ثقبان قالّ :
بؽبش أقرن أطقـ ،فؼال رسقل اهلل

فطقؿة طؾك الـبل

( :ما أشبف هذا

بالؽبش الذي ضحك بف إبراهقؿ) فاشرتى معاذ بـ طػراء ً
كبشا أقرن أطقـ،
فلهداه لؾـبل

فضحك بف – .صحقح [ق.]8131

 -851طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال :قال رسقل اهلل

( :الجزور يف

إضحك طـ طشرة) – ضعقػ [ط.]2532
***
إسطإ ايربح َٚاذا ٜصٓع َٔ عذص عٓ٘
 -852طـ القضقـ بـ ططاء :أن جزارا فتح بابا طؾك ٍ
شاة لقذبحفا،
ً
ً
فاكػؾتت مـف حتك أتت الـبل  ،وا ّتبعفا فلخذها يسحبفا برجؾفا ،فؼال لفا
الـبل

فسؼفا إلك الؿقت سق ًقا رفق ًؼا) –
( :اصبري ٕمر اهلل ،وأكت يا جزار ُ

ضعقػ [ق.]8629
 -853طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة ،طـ رجؾ مـ بـل حارثة ،طـ أشقاخ لفؿ
بعقرا تردى يف بئر فسللقا الـبل
أن ً
[ش.]19834

طـف فؼال( :اصعـقه وكؾقه) – ضعقػ
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ايصٝد
رجال أتك الـبل
 -854طـ طائشة أن ً

بظبل قد أصابف بإمس ،وهق

مقت فؼال :يا رسقل اهلل طرفت فقف سفؿل ،وقد رمقتف بإمس ،فؼال( :لق
أطؾؿ أن سفؿؽ قتؾف أكؾتف ،ولؽـ ٓ أدري هقام الؾقؾ كثقرة ،ولق أطؾؿ أن
سفؿؽ قتؾف أكؾتف) – حسـ لغقره [ق.]8461
***
اذتُس األًٖٚ ١ٝايهالب ٚايكطط
 -855طـ طبد اهلل بـ الؿختار قال :سئؾ الحسـ البصري طـ ألبان
()1
حرم رسقل اهلل
إتـ  ،فؼالّ :
[ش.]23642

لحقمفا وألباهنا – .صحقح مرسؾ

 -856طـ سؾؿك بـت كصر طـ رجؾ مـ بـل مرة قال :أتقت رسقل اهلل
فؼؾت :يا رسقل اهلل إن ّ
أجؾ مالل الحؿر أف ُلصقب مـفا؟ قال( :ألقس
ترطك الػالة وتلكؾ الشجر؟) قؾت :بؾك ،قال( :فلصب مـفا) – إسـاده
ضعقػ [ش.]24337
 -857طـ طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ إكصاري قال :سئؾ رسقل اهلل
طـ أكؾ الؽؾب ،فؼال( :صعؿة جاهؾقة ،وقد أغـك اهلل طـفا) – مرسؾ حسـ
[ق.]8738
 -858طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1إُتـ :جؿع أتان وهل أكثك الحؿار.

( :الفر س ُبع)
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[أحؿد.]9728
***
األزْب ٚايريبٛع
ِ
رأيت رسقل اهلل
 -859طـ ابـ طباس قال :سللت طائشة :هؾ
إركب؟ فؼالت :ما رأيتف يلكؾفا ،غقر أهنا قد ُأهديت لـا وأكا كائؿة ،فرفع لل

يلكؾ

مـفا العجز ،فؾؿا استقؼظت أططاكقف فلكؾتف – .ضعقػ [ق/8698
ط.]4788
 -862طـ طروة قال :سئؾ رسقل اهلل
بلسا – .ضعقػ [ق.]8689
ً
***

طـ أكؾ القربقع ،فؾؿ ير بف
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ايؿصٌ ايجايح
األغسب١
حتس ِٜارتُس ٚاملطهس ٚإثِ غازبٗا
 -861طـ أشعث بـ طؿقر العبدي طـ أبقف قال :أتك الـبل
الؼقس ،فؾؿا أرادوا آكصراف ،قالقا :قد حػظتؿ طـ الـبل

وفد طبد
كؾ شلء

سؿعتؿ مـف ،فسؾقه طـ الـبقذ ،فلتقه ،فؼالقا :يا رسقل اهلل ،إكا بلرض وخؿة ٓ
يصؾحـا فقفا إٓ الشراب ،قال :فؼال( :وما شرابؽؿ؟) ،قالقا :الـبقذ ،قال( :يف
أي شلء تشربقكف؟) ،قالقا :يف الـؼقر( ،)1قال( :فال تشربقه يف الـؼقر) ،قال:
فخرجقا مـ طـده فؼالقا واهلل ٓ يصالحـا ققمـا طؾك هذا ،فرجعقا ،فسللقه،
فؼال لفؿ مثؾ ذلؽ ،ثؿ طادوا فؼال لفؿ (ٓ تشربقا يف الـؼقر فقضرب مـؽؿ
الرجؾ ابـ طؿف ضربة ٓ يزال مـفا أطرج إلك يقم الؼقامة) ،قال :فضحؽقا،
قال( :مـ أي شلء تضحؽقن؟) ،قالقا :يا رسقل اهلل ،والذي بعثؽ بالحؼ
لؼد شربـا يف كؼقر لـا فؼام بعضـا إلك بعض ،فضرب هذا ضربة طرج مـفا إلك
يقم الؼقامة –.ضعقػ لف شاهد طـد مسؾؿ [ش.]23791
 -862طـ الحسـ البصري قال :قال رسقل اهلل

( :ما يسرين أين

شربت إكا ًء مـ خؿر وأين تصدقت بؿثؾف ذه ًبا) صحقح مرسؾ [ش.]24284
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الـؼقر :جذع الـخؾ وكحقه يـؼر وسطف مثؾ اإلكاء.
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 -863طـ معاذ وططاء بـ يسار قآ :هنك رسقل اهلل

طـ طبقر

الس ّؽر – .ضعقػ [ش.]24225
 -864طـ ابـ الؿسقب طـ الـبل

قال( :الخؿر مـ العـب ،والسؽر

مـ التؿر ،والؿزر مـ الذرة ،والغبقراء مـ الحـطة ،والبتع مـ العسؾ ،كؾ
مسؽرٍ حرام ،والؿؽر والخديعة يف الـار ،والبقع طـ تراض) – ضعقػ جدًّ ا
ولف شقاهد صحقحة [ق.]17254
 -865طـ الحسـ أن الـبل

قال( :يؾؼك اهلل شارب الخؿر يقم

الؼقامة حقـ يؾؼاه وهق سؽران ،فقؼقل :ويؾؽ ما شربت؟ فقؼقل :الخؿر ،قال:
أولؿ أحرمفا طؾقؽ؟ فقؼقل :بؾك ،فقممر بف إلك الـار) – ضعقػ جدًّ ا
[ق.]17261
 -866طـ ابـ طباس قال :قال رسقل اهلل

( :مـ مات مدمـ خؿر

لؼل اهلل وهق طؾقف غضبان ،وهق كعابد وثـ) – ضعقػ [ق.]17272
 -867طـ ابـ الؿـؽدر قال :قال رسقل اهلل

( :مـ شرب الخؿر

لقال حتك يصبح،
صباحا كان كالؿشرك باهلل حتك يؿسل ،وكذلؽ إذا شربفا ً
ً
صباحا ،ومـ مات ويف
ومـ شربفا حتك يسؽر لؿ يؼبؾ اهلل لف صالة أربعقـ
ً
طروقف شل ٌء مـفا مات مقتة الجاهؾقة) – ضعقػ جدًّ ا [ق.]17271
 -868طـ ابـ طباس قال :سؿعت رسقل اهلل

يؼقل( :الخؿر أم

الػقاحش ،وأكبر الؽبائر ،مـ شربفا وقع طؾك أمف وطؿتف وخالتف) – ضعقػ
[ط.]4612
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سهِ ادتًٛع عًَ ٢ا٥د ٠ؾٗٝا ارتُس
 -869طـ طبد اهلل بـ محؿد مقلك أسؾؿ :أن الـبل

قال ٓ( :يحؾ

ٕحد يممـ باهلل والققم أخر أن يجؾس طؾك مائدة ُيشرب طؾقفا الخؿر ،وٓ
يحؾ ٕحد يممـ باهلل والققم أخر أن يتخؾػ طـ الجؿعة) – ضعقػ جدًّ ا
[ق.]17289
***
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ايهتاب ايجاْٞ
ايًباع ٚايص١ٜٓ
سذاب املسأٚ ٠يباضٗا
طؿر برسقل اهلل
مر ُ
 -872طـ مجاهد قالّ :

وهق وطائشة ،وهؿا

قسا ،فدطاه ،فقضع يده مع أيديفؿا ،فلصابت يد ُه يدَ طائشة ،فؼال:
يلكالن َح ً
صاع يف هذه وصقاحبفا ما رأهتـ أطقـ ،قال :وذلؽ قبؾ آية الحجاب،
ّأوه لق ُأ ُ
قال :فـزلت آية الحجاب – .حسـ [ش.]32217
 -871طـ ططاء قال :قال رسقل اهلل

( :إن إَ َمة قد ألؼت فروة

رأسفا)( –)1ضعقػ [ش/6235ق.]5252
وصححف البقفؼل مققق ًفا طؾك طؿر كؿا يف رواية طبد الرزاق.
 -872طـ مجاهد قال :بؾغـل أن امرأة سؼطت طـ دابتفا فؽشػت طـفا
ثقاهبا ،والـبل

قري ًبا مـفا فلطرض طـفا ،فؼقؾ :إن طؾقفا سراويؾ ،فؼال:

(يرحؿ اهلل الؿتسروٓت) – حسـ لغقره [ق.]5243
***
ايٓٗ ٞعٔ إضباٍ ايجٝاب
 -873طـ طبد اهلل بـ أبل الفذيؾ قال :سلل أبق ٍ
بؽر رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طـ

) )1ألؼت فروة رأسفا :هذه كـاية طـ طدم حاجة إمة إلك تغطقة رأسفا بؾبس الخؿار.
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مقضع اإلزار فؼال( :مسرق الساق ٓ ،خقر فقؿا أسػؾ مـ ذلؽ وٓ خقر فقؿا
فقق ذلؽ) – صحقح [ش.]24817
 -874طـ طبد اهلل بـ طبقد اهلل بـ طؿقر قال :قال رسقل اهلل
ٕصحابف (ارفعقا أزركؿ ،ارفعقا ،ارفعقا) قال :فرفعقها إلك ركبفؿ ،ثؿ قال:
(اخػضقا ،اخػضقا ،اخػضقا) فخػضقها إلك أكصاف سققفؿ ،ثؿ قال( :إين
رأيت الؿالئؽة ولباسفؿ هؽذا ،أو أزرهؿ هؽذا) – حسـ لغقره
[ق.]19992
***
حتس ِٜاذتسٜس عً ٢ايسداٍ
 -875طـ هبقرة قال :أهدي لرسقل اهلل
لعؾل فؾبسفا طؾل ،فؾؿا رآه الـبل

حؾة مـ حرير فلهداها

قال( :إين أكره لؽ ما أكره لـػسل،

ؿرا بقـ الـساء) – حسـ [ش.]24644
اجعؾفا ُخ ً
 -876طـ الزهري قال :قدم طؾك الـبل

وفد مـ كـدة وطؾقفؿ

ِجباب يؿاكقة قد كػقا أكؿامفا وجققهبا بالحرير ،فسؾؿقا طؾقف ،فؼال الـبل

( :ألستؿ بؿسؾؿقـ؟) قالقا :بؾك ،قال( :فؿا شلن هذا الحرير؟) قال:
ٍ
حقـئذ مـ أكؿامفا وجققهبا ،ثؿ قالقا لؾـبل  :أكتؿ بـل طبد مـاف
فـزطقه
مـا ،أكتؿ بـل آكؾ الؿرارة – حل مـ كـدة – كان بقـفؿ وبقـ بـل طبد مـاف
خؾطة يف الجاهؾقة ،فؼال لفؿ الـبل

( :اذهبقا إلك طباس وأبل سػقان

يـاسبقكؿ) قالقا ٓ :بؾ أكت ،قال( :فـحـ بـق الـظر بـ كـاكة ٓ ،كػؼقا أمـا وٓ
كدطل لغقر أبقـا) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]19952

.
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تسد ٌٝايػعس ٚاالعتٓا ٤ب٘

خقؾ لؾؿشركقـ طؾك سرح()1
 -877طـ محؿد بـ سقريـ قال :غارت ٌ

الؿديـة ،فخرج رسقل اهلل
اهلل

رجؾ شعره ،فؼال رسقل
وجاء أبق قتادة وقد ّ

( :إين ٕرى شعرك حبسؽ) فؼالٔ :تقـؽ برج ٍؾ َس َؾ ٍؿ ،قال :وكاكقا

يستحبقن أن يقفروا شعقرهؿ – .صحقح مرسؾ [ش.]19428
أبا قتادة ،قال:

 -878طـ طبد اهلل بـ أبل قتادة قال :مازح الـبل

(احذر جؿتؽ) قال :لؽ مؽاهنا أس ُتر ،فؼال لف بعد ذلؽ (أكرمفا) فؽان يتخذ
لفا بعد ذلؽ الؿسؽ – .صحقح [ش.]25271
 -879طـ ابـ سقريـ قال :فزع الـاس طؾك طفد الـبل
قتادة فؼال لف الـبل

 ،فلبطل أبق

( :ما حبسؽ؟) قال :رأسل كـت أرجؾف ،قال :فلمر

برأسف أن ُيحؾؼ ،فؼال :يا رسقل اهلل دطف لل – أو هبف لل – فقاهلل
ٕطتبـؽ( ،)2قال :فرتكف ،فؾؿا لؼقا العدو كان أول الـاس حؿؾ فؼتؾ مسعدة،
رجال مـ الؿشركقـ كان أشد طؾك الؿسؾؿقـ مـف – .صحقح
قال :وٓ أطؾؿ ً
مرسؾ [ق.]22517
 -882طـ راشد بـ سعد قال :أمر رسقل اهلل
السؽقـقة( – .)4ضعقػ [ش.]25282
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1سرح :هل الؿاشقة.
)ٕ )2طتبـؽ :أي ٕزيؾـ طتبؽ وٕرضقـؽ.
) )3الػرق :جعؾ الشعر فرققـ.
) )4السؽقـقة :لعؾ الؿؼصقد جدل الشعر إلك خصؾ دققؼة.

بالػرق( )3وهنك طـ
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 -881طـ الؼاسؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر الصديؼ قال :قال رسقل اهلل
( :إن الشعر الحسـ أو الجؿقؾ مـ كسقة اهلل فلكرمقه) – حسـ
[ش.]25285
 -882طـ أكس قال :كان رسقل اهلل

يؽثر دهـ رأسف ،وتسريح

لحقتف ،ويؽثر الؼـاع ،كلن ثقبف ثقب ز ّيات – .ضعقػ [غ.]3164
***
ارتطاب ٚايطٝب
تبايعف فؼال:

 -883طـ ططاء الخرساين قال :جاءت امرأة إلك الـبل
ِ
(مالؽ ٓ تختضبقـ ،ألؽ زوج؟) قالت :كعؿ ،قال( :فاختضبل ،فنن الؿرأة
تختضب ٕمريـ :إن كان لفا زوج فؾتختضب لزوجفا ،وإن لؿ يؽـ لفا زوج
فؾتختضب لخطبتفا) ثؿ قال( :لعـ اهلل الؿذكرات مـ الـساء ،والؿمكثقـ مـ
الرجال) – إسـاده ضعقػ [ق.]7931
 -884طـ إسحاق بـ أبل صؾحة قال :قال رسقل اهلل

( :مـ تطقب

هلل جاء يقم الؼقامة وريحف أصقب مـ الؿسؽ ،ومـ تطقب لغقر اهلل جاء يقم
الؼقامة وريحف أكتـ مـ الجقػة) – ضعقػ [ق.]7933
 -885طـ محؿد بـ الؿـؽدر قال :زارت أسؿاء أختفا طائشة والزبقر
غائب ،فدخؾ الـبل

فقجد ريح صقب فؼال( :ما طؾك امرأة أن تطقب

وزوجفا غائب) – ضعقػ [ش.]26342
***
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ايٓٗ ٞعٔ ارتًٛم ٚيبظ اذتُس٠
 -886طـ ابـ طباس طـ الـبل

قال ٓ( :تؾبسقا ثق ًبا أحؿر

مثرو ًدا( – ))1ضعقػ [ش.]24732
 -887طـ سعقد بـ الؿسقب قال :لعـ رسقل اهلل
ٍ
رحؾ أحؿر) – صحقح [ش.]25235
كؾ

 ،أو قال( :قبح اهلل

 -888طـ معؿر طـ رجؾ مـ إشعريقـ طـ رجؾ مـ أهؾ الشام يرفعف
إلك الـبل

قال ٓ( :يبقتـ الرجؾ وحده يف البقت وطؾقف مجاسد( ،)2فنن

إبؾقس أسرع شلء إلك الحؿرة ،وإكفؿ يحبقن الحؿرة) – .ضعقػ
[ق.]19969
 -889طـ الحسـ أن الـبل

رأى سقاد بـ طؿرو متخؾِ ًؼا( )3فؼال:

(حط حط ورس( )4ورس) – صحقح مرسؾ [ش.]17677
 -892طـ طؾل بـ أبل صالب قال :مر الـبل

طؾك ققم فقفؿ رجؾ

متخؾؼ بخؾقق ،فـظر إلقفؿ وسؾؿ طؾقفؿ وأطرض طـ الرجؾ ،فؼال الرجؾ:
أطرضت طـل؟ قال( :بقـ طقـقؽ جؿرة)( –)5حسـ [ف.]1222
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1مثرو ًدا :هق ما ُغ ِؿس يف الصبغ.
) )2مجاسد :جؿع مجسد وهق الثقب الؿصبقغ بالزطػران وكحقه.
) )3متخؾ ًؼا :الخؾقق هق صقب معروف تغؾب طؾقف الحؿرة والصػرة ،وقد ورد تار ًة
بنباحتف وتار ًة بالـفل طـف ،والـفل أثبت ٕكف مـ صقب الـساء.
) )4ورس :كبت أصػر ُيصبغ بف.
) )5جاء طـد الطرباين (بقـ طقـقؽ ُحؿرة) بالحاء.
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ٚصٌ ايػعس
 -891طـ طؽرمة قال :أخربت أن الـبل

قال( :إن كساء بـل إسرائقؾ

وصؾـ أشعارهـ ،فؾعـفـ اهلل ومـعفـ أن يدخؾـ بقت الؿؼدس) فؼال رسقل
اهلل

( :لعـ اهلل القاصؾة والؿستقصؾة)  -حسـ لغقره [ق.]5299
***
ضٓٔ ايؿطسْٚ ٠تـ ايػٝب
 -892طـ أبل جعػر محؿد بـ طؾل :أن حجا ًما أخذ مـ شارب رسقل

اهلل

فؽاكت شعر ٌة بقضاء ،فلراد أن يلخذها ،فؼال الـبل

( :دطفا) كلكف

أراد أن يستلصؾفا – .ضعقػ [ق.]22187
 -893طـ ابـ شفاب قال :كان الرجؾ إذا أسؾؿ ُأمر بآختتان وإن كان
كبقرا – .صحقح [ف.]1252
ً
 -894طـ طبد الجبار بـ طباس طـ رجؾ مـ بـل هاشؿ أن رسقل اهلل
أمر بدفـ الشعر والظػر والدم– .ضعقػ [ش.]25661
***
ْعٌ ايٓيب
 -895طـ أبل جعػر قال :كان حذو رسقل اهلل
معؼبتقـ – .ضعقػ [ش.]24942
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1مخصرتقـ :أي قطع خصراها حتك صارا مستدقتقـ.

مخصرتقـ()1

.
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 -896طـ يزيد بـ أبل زياد قال :رأيت كعؾ الـبل
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يف الؿديـة

مخصرة مؾسـة( )1لفا طؼب خارج – .ضعقػ [ش.]24942
***
ايٓٗ ٞعٔ ايٓعس يًعٛزات
 -897طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

َ
ُ
الرجؾ،
الرجؾ
 ٓ( :يباشر

وٓ الؿرأ ُة الؿرأ َة ،وٓ القالدُ ولده ،وٓ القلدُ والده) – ضعقػ [ش.]17594
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1مؾسـة :أي دققؼة مثؾ الؾسان ،وققؾ هل التل مؼدمتفا كاتئة مثؾ الؾسان.
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ايهتاب ايجايح
ايطب ٚايسؤٜا
ايؿصٌ األٍٚ
ايطب ٚاملسض٢
ثٛاب ايصرب عً ٢املسض
 -898طـ معاذ قال( :إذا ابتؾك اهلل العبد بالسؼؿ قال لصاحب الشؿال:
ارفع ،وقال لصاحب القؿقـ :اكتب لعبدي ما كان يعؿؾ) – إسـاده ضعقػ
[ش.]12815
***
ايسق١ٝ
 -899طـ طؾل قال :بقـؿا رسقل اهلل

ذات لقؾة يصؾل فقضع يده

طؾك إرض فؾدغتف طؼرب فتـاولفا رسقل اهلل

بـعؾف فؼتؾفا ،فؾؿا

اكصرف قال( :لعـ اهلل العؼرب ٓ ،تدع مصؾ ًقا وٓ غقره أو كب ًقا وٓ غقره إٓ
لدغتفؿ) ثؿ دطا بؿؾح وماء فجعؾف يف إكاء ،ثؿ جعؾ يصبف طؾك إصبعف حقث
لدغتف ويؿسحفا ويعقذها بالؿعقذتقـ – .حسـ [ش.]23553
 -922طـ طؿر بـ الخطاب أن رسقل اهلل

قال( :كزل فجؾس مؾؽان

.
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أحدهؿا طـد رأسل وأخر طـد رجؾل ،فؼال الذي طـد رجؾل لؾذي طـد
طقذه ،قال :فؿا كػث وٓ كػخ ،فؼال:
حؿك شديدة ،قالّ :
رأسل :ما بف؟ قالّ :
بسؿ اهلل أرققؽ ،واهلل يشػقؽ ،خذها فؾتفـئؽ) – ضعقػ [ش.]23585
 -921طـ أبان بـ أبل طقاش :أن الـبل

ركب بغؾة فـػرت بف ،فؼال

لرجؾ (اقرأ طؾقفا :قؾ أطقذ برب الػؾؼ) – ضعقػ جدًّ ا [ق.]19784
 -922طـ صاووس قال :قال رسقل اهلل

( :أقرب الرقك إلك الشرك

رققة الحقة والؿجـقن) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]19776
***
َٔ ايطب ايٓبٟٛ
 -923طـ ضؿرة بـ حبقب قال :هنك رسقل اهلل

طـ السقاك بعقد

الريحان والرمان ،وقال( :يحرك طرق الجذام) – ضعقػ [ش.]26584
 -924طـ الشعبل قال :قال الـبل

( :الؽؿاد( )1أحب إلل مـ الؽل،

والؾدود( )2أحب إلل مـ الـػخ ،والسعقط( )3أحب إلل مـ العؾؼ(،)4
والػلل أحب إلل مـ الطقرة) – حسـ لغقره [ق.]19518
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؽؿاد :هل الخرقة التل ُتسخـ و ُيؽؿد هبا.
) )2الؾدود :دواء يقضع يف أحد شؼل فؿ الؿريض.
) )3السعقط :دواء يقضع يف إكػ.
) )4العؾؼ :داء يظفر يف حؾؼ الصبل.
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ايتدا ٟٚبايعطٌ
 -925طـ خشرم الجعػري أن مالطب إسـة( –)1طامر بـ مالؽ –
يسللف الدواء والشػاء مـ ٍ
داء كزل بف ،فبعث إلقف الـبل
بعث إلك الـبل
تعديال [ش.]32492
ً
جرحا أو
بعسؾ أو طؽة طسؾ – .خشرم لؿ أجد لف
ً
***
ايهٚ ٞاذتذاَ١
 -926طـ جابر بـ طبد اهلل قال :اشتؽك ٌ
رجؾ مـا شؽقى شديدة ،فؼال
إصباء ٓ :يربأ إٓ بالؽل ،فلراد أهؾف أن يؽقوه ،فؼال بعضفؿ ٓ :حتك
كستلمر رسقل اهلل

 ،فاستلمروه فؼال ٓ( :حتك يبرأ الرجؾ) فؾؿا رآه

قال( :هذا صاحب بـل فالن؟) قالقا :كعؿ ،فؼال رسقل اهلل
رسقل اهلل
( :إن هذا لق ك ُِقي قال الـاس إكؿا أبرأه الؽل) – ضعقػ [ش.]23622
 -927طـ طؿران بـ أبل أكس قال :قال رسقل اهلل

( :أكفك طـ

الحؿقؿ( ،)2وأكره الؽل) – حسـ لغقره [ش.]23627
 -928طـ حجاج بـ أرصلة قال :قال رسقل اهلل

محتجؿا
( :مـ كان
ً

فؾقحتجؿ يقم السبت) – ضعقػ [ش.]23676
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1مالطب إسـة :لؼبف يف الجاهؾقة ،وذلؽ أكف أغار طؾك ققم فرتصده أحدهؿ برمح
ً
وشؿآ ف ُؾ ِّؼب هبذا الؾؼب.
فقـحرف طـف يؿقـًا
) )2الحؿقؿ :هق الؿاء الحار.

.
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فؿر ققم
غزا بلصحابف ّ

 -929طـ أبل طثؿان الـفدي أن رسقل اهلل
ِ
مرت هبؿ ريح
مسغبقن – يعـل جقا ًطا – بشجرة خضراء فلكؾقا مـفا ،فؽلكؿا ّ
(قرسقا( )1الؿاء يف ِّ
الشـان( )2ثؿ ُصبقه
فلخؿدهتؿ ،فؼال رسقل اهلل ِّ :
ِ
حدرا ،واذكروا اسؿ اهلل
طؾقؽؿ فقؿا بقـ إذاكقـ مـ الصبح ،وأحدروا الؿاء ً
طؾقف) فػعؾقا ذلؽ فؽلكؿا كشطقا مـ ِطؼال – .صحقح مرسؾ [ش.]23724
 -912طـ أبل هريرة قال :جاءت الحؿك إلك الـبل

فؼالت :ابعثـل

إلك آثر أهؾؽ طـدك ،فبعثفا إلك إكصار فبؼقت طؾقفؿ ستة أيام ولقالقفـ،
فاشتد ذلؽ طؾقفؿ ،فلتاهؿ يف ديارهؿ فشؽقا ذلؽ إلقف ،فجعؾ الـبل
دارا ،وبقتًا بقتًا يدطقا لفؿ بالعافقة ،فؾؿا رجع تبعتف امرأة مـفؿ
دارا ً
يدخؾ ً
فؼالت :والذي بعثؽ بالحؼ إين لؿـ إكصار ،وإن أبل لؿـ إكصار ،فادع
ِ
اهلل لل كؿا دطقت لألكصار ،قال( :ما ِ
شئت دطقت اهلل أن يعافقؽ،
شئت ،إن

صبرت ِ
ِ
ِ
ولؽ الجـة) قالت :بؾ أصرب وٓ أجعؾ الجـة َخ َط ًرا– .
شئت
وإن
صحقح [ف.]522
الحؿك،
 -911طـ أبل هريرة قال( :ما مـ مرض يصقبـل أحب إلل مـ
ّ
ٕكفا تدخؾ يف كؾ طضق مـل ،وإن اهلل ُ يعطل كؾ طضق ِقسطف مـ إجر)
– صحقح [ش/12817ف.]523
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرسقا :أي بردوه يف إسؼقة ،ويق ٌم قارس أي بارد.
)ِّ )1
)ِّ )2
الشـان :هل إسؼقة الخؾِؼة القابسة ،وهل أشد تربيدً ا لؾؿاء مـ الجدد.
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اذتُ١ٝ
 -912طـ أبل جعػر الباقر محؿد بـ طؾل قالُ :أهدي لؾـبل

ِقـاع

وطؾل محؿقم ،فـبذ إلقف تؿر ًة ثؿ أخرى حتك كاولف سب ًعا ،ثؿ كػ يده
مـ تؿر،
ٌ

وقال( :حسبؽ) – صحقح مرسؾ [ش.]23667
***

حتس ِٜايطشس ٚايهٗاْٚ ١ايطري٠
( :مـ تعؾؿ شقئًا مـ

 -913طـ صػقان بـ سؾقؿ قال :قال رسقل اهلل

كثقرا ،كان آخر طفده مـ اهلل) – ضعقػ جدًّ ا [ق.]18753
السحر ً
قؾقال أو ً
 -914طـ يزيد بـ رومان :أن الـبل

ُأتِ َل بساحر فؼال( :احبسقه فنن

مات صاحبف( )1فاقتؾقه) – ضعقػ جدًّ ا [ق.]18754
 -915طـ أبل الدرداء قال :قال رسقل اهلل

( :مـ تؽفـ أو استؼسؿ

أو تطقر صقر ًة ترده طـ سػره ،لؿ يـظر إلك الدرجات العال مـ الجـة يقم
الؼقامة)  -ضعقػ [تغ(.])12/3
**

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1صاحبف :الؿسحقر.
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ايؿصٌ ايجاْٞ
ايسؤٜا
 -916طـ مسؾؿ الفؿداين قال :أتك ٌ
رجؾ رسقل اهلل

فؼال :يا رسقل

رجال يخرج مـ إرض وطؾك رأسف ٌ
رجؾ يف يده مرز ّبة مـ حديد،
اهلل رأيت ً
ٍ
مؽان آخر،
كؾؿا أخرج رأسف ضرب رأسف ،فقدخؾ يف إرض ثؿ يخرج مـ
فقلتقف فقضرب رأسف ،قال( :ذاك أبق جفؾ بـ هشام ٓ ،يزال ُيصـع بف ذلؽ إلك
يقم الؼقامة) – صحقح مرسؾ وصؾف الطرباين [ش.]32478
 -917طـ زيد بـ أسؾؿ قال :لؼل الـبل
فؼال لف الـبل
الـبل

رجال مـ إكصار مفؿق ًما،
ً

( :ما شلكؽ؟) فؼال :رأيت يف الـقم أين أمقت غدً ا ،فؾفز

يف صدره وقال( :ألقس غدً ا الدهر كؾف) – مرسؾ رواتف ثؼات

[ق.]21221
***
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ايهتاب ايسابع
َا دا ٤يف ايبٛٝت
ايؿصٌ األٍٚ
بٓا ٤ايبٛٝت ٚشٜٓتٗا
االضت٦رإ
 -918طـ الحسـ البصري قال :قال رسقل اهلل

( :مـ سبؼف بصره

إلك البققت فؼد َد َمر) يعـل دخؾ – .صحقح [ش.]26233
 -919طـ طؿر بـ الخطاب

قال( :مـ مأل طقـقف مـ قاطة بقت قبؾ

أن يمذن لف فؼد فسؼ) – إسـاده ضعقػ ولف شقاهد صحقحة [ف.]1292
***
حتس ِٜايصٛز ٚادتسع
 -922طـ مؽحقل قال :كان يف ترس الـبل

ٌ
كبش مصقر ،فشؼ ذلؽ

طؾقف فلصبح وقد ذهب اهلل بف – .صحقح [ش.]25221
بـاقة يف طـؼفا

 -921طـ خالد بـ معدان قال :م ُّروا طؾك الـبل
جرس فؼال( :هذه مط ّقة الشقطان) – صحقح مرسؾ [ش.]32599
***
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َا دا ٤يف ايبٓاٚ ٤بٛٝت ايٓيب
 -922طـ محؿد بـ طباد بـ جعػر :أن رسقل اهلل

ُدطل إلك صعام

فنذا البقت مظؾؿ مزوق ،فؼام بالباب ثؿ قال( :أخضر وأحؿر ،فعدّ ألقاكًا ثؿ
قال :لق كان لقكًا واحدً ا) ثؿ اكصرف ولؿ يدخؾ – .فقف ٍ
راو مبفؿ
[ق.]19824
 -923طـ طبداهلل الرومل قال :دخؾت طؾك أم صؾؼ فؼؾت :ما أقصر
سؼػ بقتؽ هذا ،قالت :يا بـل إن أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب

كتب

شر أيامؽؿ) –إسـاده ضعقػ
إلك ُط ّؿالف( :أن ٓ تطقؾقا بـاءكؿ ،فنكف مـ ّ
[ف.]452
 -924طـ ثقبان قال :قال لل رسقل اهلل

 ٓ( :تسؽـ الؽػقر ،فنن

ساكـ الؽػقر كساكـ الؼبقر) ،قال أحؿد :الؽػقر :الؼرى – .حسـ
[ف.]579
 -925طـ الحسـ قال :كـت أدخؾ بققت أزواج الـبل

يف خالفة

طثؿان بـ طػان ،فلتـاول سؼػفا بقدي – .صحقح [ف.]452
 -926طـ محؿد بـ هالل أكف رأى ُح َج َر أزواج الـبل

مـ جريد

مستقرة بؿسقح( )1الشعر ،فسللتف طـ بقت طائشة فؼال :كان بابف مـ وجفة
الشام فؼؾت :مصرا ًطا كان أو مصراطقـ؟( )2قال :كان با ًبا واحدً ا ،قؾت :مـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1مسقح :الؿسح هق الؽساء مـ الشعر.
يـضؿان يف مدخؾ واحد.
) )2مصراطقـ :بابقـ مـصقبقـ
ّ
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أي شلء كان؟ قال :مـ طرطر أو ساج –.صحقح [ف.]776
 -927طـ أكس بـ مالؽ أن أبقاب الـبل

كاكت تؼرع بإضافقر– .

صحقح [ف.]1282
 -928طـ يحقك بـ أبل كثقر قال :قال رسقل اهلل

( :إذا مر أحدكؿ

بفدف مائؾ أو صدف مائؾ فؾقسرع الؿشل ولقسلل اهلل الؿعافاة) – ضعقػ
[ش.]26641
***
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ايؿصٌ ايجاْٞ
سٛٝاْات ايبٛٝت
قتٌ اذتٝات ٚايٛشؽ ٚايهالب ٚإثِ اقتٓاٗ٥ا
 -929طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال :قال رسقل اهلل

( :مـ قتؾ حق ًة

كافرا)( –)1صحقح [ش/19915ق.]19623
قتؾ ً
كافرا ،ومـ قتؾ طؼر ًبا فؽلكؿا
ولػظ طبد الرزاق (مـ قتؾ حق ًة فؽلكؿا قتؾ ً
كافرا).
قتؾ ً
 -932طـ زيد بـ أسؾؿ طـ أبقف قال :كان طؿر يؼقل طؾك الؿـرب (يا أيفا
الـاس أصؾحقا طؾقؽؿ مثاويؽؿ ،وأخقػقا هذه ِ
الجـان( )2قبؾ أن تخقػؽؿ،
فنكف لـ يبدوا لؽؿ مسؾؿقها ،وإكا واهلل ما سالؿـاهـ مـذ طاديـاهـ) – حسـ
[ف.]446
ورواه ابـ أبل شقبة بؾػظ (أخقػقا الفقام قبؾ أن تخقػؽؿ ،واكتضؾقا
()3
وفرققا طـ الؿـقة ،وٓ
وتؿعددوا واخشقشـقا ،واجعؾقا الرأس رأسقـ ِّ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجال مشركًا قد حؾ دمف)
ً
) )1يػسر هذا رواية أحؿد (مـ قتؾ حق ًة فؽلكؿا قتؾ
(أحؿد.)3746
)ِ )2
الجـان :هل الح ّقات التل تقجد يف البققت.
) )3واجعؾقا الرأس رأسقـ وفرققا طـ الؿـقة :معـاه إذا اشرتيتؿ الرققؼ أو غقره مـ
الحققان فال تغالقا يف الثؿـ ،واشرتوا بثؿـ الرأس القاحد رأسقـ ولق أرخص
ثؿـًا ،فنن مات واحد بؼل أخر ،فؽلكؽؿ قد فرقتؿ مالؽؿ طـ الؿـقة وهل الؿقت.
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بدار ُم ِ
ِتؾثقا ٍ
عجزة ،وأخقػقا الح ّقات مـ قبؾ أن تخقػؽؿ ،وأصؾحقا مثاويؽؿ)
– [ش.]26328
ورواه طبد الرزاق بـحقه وزاد :قال معؿر( :اجعؾقا الرأس رأسقـ)
أكصاف طبدَ يـ ،قال طبد الرزاق :و(الؿثاوي) البققت( ،وفرققا طـ الؿـقة)
الضقاع[ – .ق.]19622
فرققا ِّ
 -931طـ طائشة قالت :قال رسقل اهلل

( :مـ قتؾ وز ًغا ك ّػر اهلل طـف

سبع خطقئات) – ضعقػ [ق.]8394
 -932طـ جابر أن الـبل

أمر بؼتؾ الؽالب ،حتك إن الؿرأة كاكت

تدخؾ بالؽؾب ف ُقؼتؾ قبؾ أن تخرج ،فؼال( :لقٓ أن الؽالب أم ٌة مـ إمؿ
ٕمرت بؼتؾفا فاقتؾقا مـفا كؾ أسقد بفقؿ ،الذي بقـ طقـقف كؼطتان( )1فنكف
شقطان) – حسـ لغقره [ش.]19924
 -933طـ ابـ طؿر قال :قال رسقل اهلل

( :مـ اقتـك كؾ ًبا إٓ كؾب

صقد أو ماشقة أو كؾب مخافة( ،)2كؼص مـ أجره كؾ يقم ققراصان) –
ضعقػ [ش.]19942
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الذي بقـ طقـقف كؼطتان :رواية مسؾؿ وغقره (ذي الـؼطتقـ) وفسرها الشقخ يف جامع
إصقل التسعة بؿا يف جؿع الحؿقدي (ذي الطػتقـ) وهؿا خطان يف ضفره ،وهذا
خطل ،والصقاب ما فسرتف هذه الرواية (الذي بقـ طقـقف كؼطتان)،ويف بعض
إحاديث (فاقتؾقا الؿعقـة مـ الؽالب) وهق الؿشاهد بخالف الخطان فؾؿ ُيرى
هذا يف الؽالب – اكظر الجامع (.)12397
) )2كؾب مخافة :أي كؾب الحراسة.
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اإلسطإ يًبٗاِ٥
 -934طـ يحقك بـ أبل كثقر قال :قال رسقل اهلل

( :لؽؾ شلء

حرمة وحرمة البفائؿ وجقهفا) – صحقح مرسؾ [ش.]19934
 -935طـ زاذان أكف رأى ثالثة طؾك بغؾ فؼال :لقـزل أحدكؿ فنن رسقل
اهلل

لعـ الثالث -.حسـ مرسؾ [ش.]26382
 -936طـ زيد بـ أسؾؿ أن مقؿقكة أو أم الػضؾ أغؾؼت باب مـزلفا طؾك

هرة بؿؽة وولديـ لفا ،وخرجت إلك مـك وطرفة ،فقجدهتـ قد ُمتـ ،فذكرت
ٍ
واحدة مـفـ رقبة – .إسـاده معضؾ
ذلؽ لؾـبل  ،فلمرها أن تعتؼ طـ كؾ
[ق.]8242
 -937طـ هشام بـ طروة قال :كان ابـ الزبقر بؿؽة ،وأصحاب الـبل
يحؿؾقن الطقر بإقػاص – .ضعقػ [ف.]383
***
أصٛات ايبٗاِ٥
 -938طـ طثؿان بـ محؿد طـ رجؾ مـ بـل سؾؿة قال :قال رسقل اهلل
( :إياكؿ والسؿر بعد العشاء أخرة ،وإذا تـاهؼت الحؿر مـ الؾقؾ
فاستعقذوا باهلل مـ الشقطان) – حسـ لغقره [ق.]2139
***
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َا دا ٤يف ايطؿدع ٚايرباب ٚايربغٛخ.
 -939طـ أكس بـ مالؽ قال :قال رسقل اهلل

(أمـقا الضػدع فنن
ِّ :

صقتف الذي تسؿعقن تسبقح وتؼديس وتؽبقر ،إن البفائؿ استلذكت ربفا أن
حر الـار
تُطػئ الـار طـ إبراهقؿ ،فلذن لؾضػادع فتراكبت طؾقف ،فلبدلفا اهلل بِ ِّ
الؿاء) – حسـ لغقره [ق.]8393
 -942طـ ابـ طؿر قال :قال رسقل اهلل

( :الذباب يف الـار إٓ

الـحؾ)( )1وكان يـفك طـ قتؾفـ وطـ إحراق الطعام – .حسـ لغقره
[ق.]8417
رجال لعـ برغق ًثا طـد الـبل
 -941طـ أكس بـ مالؽ أن ً

فؼالٓ( :

تؾعـف فنكف أيؼظ كب ًقا مـ إكبقاء لؾصالة)– ضعقػ [ف.]1237
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال( :طؿر الذباب أربعقن لقؾة ،والذباب
) )1روى أبق يعؾك بسـد صحقح أن الـبل
كؾف يف الـار إٓ الـحؾ) حديث رقؿ (.)4231

.
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ايهتاب األٍٚ
ايبٛٝع
نطب املطًِ ٚسسََ ١اي٘
 -942طـ طبد الرحؿـ بـ زياد بـ أكعؿ قال :حدثـا مشقختـا أن رسقل
اهلل

قال( :أصقب كسب الؿسؾؿ سفؿف يف سبقؾ اهلل ،وصػؼف يده ،وما

تعطقف أرضف) – ضعقػ [س.]2886
 -943طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال :قال رسقل اهلل

( :حرمة مال

الؿممـ كحرمة دمف) – حسـ لغقره [ط.]2888
***
َا دا ٤يف ايطٛم
 -944طـ طبد اهلل بـ طؿرو أن رسقل اهلل

قال( :مـ ذكر اهلل يف

مخؾصا طـد غػؾة الـاس ،وشغؾفؿ بؿا هؿ فقف ،كتب اهلل لف ألػ ألػ
السقق
ً
حسـة ،ولقغػرن اهلل لف يقم الؼقامة مغػر ًة لؿ تخطر طؾك قؾب بشر) – ضعقػ
[غ.]1339
***
بٛٝع َٓٗ ٞعٓٗا
 -945طـ سؾقؿان بـ مقسك قال :مر رسقل اهلل

طؾك رجؾ يبقع
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صعا ًما مؾغق ًثا( )1فقف شعقر فؼال( :أطزل هذا مـ هذا ثؿ بع كقػ شئت ،ثؿ بع
ذا كقػ شئت ،فنكف لقس يف ديــا غش) – ضعقػ [ش.]22628
قالُ ٓ( :يصرمـ ٌ
كخؾ

 -946طـ طؾل بـ الحسقـ أن رسقل اهلل
بؾقؾ ،وٓ يشابـ( )2لبـ ٍ
بؿاء لبقع) حسـ لغقره [ش/22115ق.]7272
ٌ
ُ
 -947طـ مقؿقن بـ مفران قال :قال رسقل اهلل

( :البقع طـ تراض،

مسؾؿا) – ضعقػ
والخقار بعد الصػؼة ،وٓ يحؾ لؿسؾؿ أن يغبـ
ً
[ش.]22422
 -948طـ ابـ طؿر طـ الـبل

الؿ ْج ِر( – .)3ضعقػ
أكف هنك طـ َ

[غ.]2128
 -949طـ زيد بـ أسؾؿ أن الـبل

أحؾ العربان( )4يف البقع– .

صحقح مرسؾ [ش.]23222
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1مؾغق ًثا :مخؾق ًصا شعقر مع حـطة أو كحق ذلؽ.
)ُ )2يشابـ :الشقب هق الخؾط.
الؿ ْج ِر :هق أن يباع البعقر أو غقره بؿا يف بطـ الـاقة.
)َ )3
) )4ال ُعربان :هق أن يشرتي السؾعة ويدفع إلك صاحبفا شق ًئا طؾك أكف إن أمضك البقع
ُح ِسب مـ الثؿـ ،وإن لؿ ُيؿض البقع كان لصاحب السؾعة ،ولؿ يرتجعف
الؿشرتي ،لئال يؿؾؽف غقره باشرتائف ،وهق ما ُيعرف بالعربقن ،وفقف خالف وأجازه
أحؿد.

.
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ايهٚ ٌٝايصدم يف ايبٝع
 -952طـ الحؽؿ بـ طتقبة قال :قدم لعثؿان صعام طؾك طفد الـبل

،

فؼال( :اذهبقا بـا إلك طثؿان كعقـف طؾك بقع صعامف) فؼام إلك جـبف وطثؿان
يؼقل :يف هذه الغرارة كذا وكذا ،وأبقعفا بؽذا وكذا ،فؼال رسقل اهلل
(إذا سؿقت فؽِؾ) – صحقح مرسؾ [ش.]21318
 -951طـ إوزاطل :أن رسقل اهلل

:

قال ٓ( :يحؾ لؾرجؾ أن يبقع

صعاما جزا ًفا( )1قد طؾؿ كقؾف ،حتك يعؾؿ صاحبف) – صحقح مرسؾ
ً
[ق.]14622
 -952طـ طبد اهلل بـ الحارث قال :مر رجؾ بؼقم فقفؿ رسقل اهلل
ومعف ثقبُ ،أراه قال :يزاد فؼال لف بعضفؿ :بؽؿ ابتعت؟ ُأراه قال :هق بزيادة
طؾك ثؿـف ،ثؿ قال :كذبت ،وفقفؿ رسقل اهلل
ابتعتف بؽذا وكذا بدون ما كان ،فؼال رسقل اهلل

 ،فرجع فؼال :يا رسقل اهلل
( :تصدق بالػضؾ) –

صحقح مرسؾ [ش.]21849
***
ايػسنٚ ١ايػؿع١
 -953طـ سعقد بـ الؿسقب أن الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال ٓ( :بلس بالتقلقة()2

) )1جزا ًفا :هق الؿجفقل الؼدر يف الؽقؾ أو القزن.
) )2التقلقة :أن يشرتي شق ًئا ثؿ يؼقل لغقره :ولقتؽ هذا العؼد ،فقصح إذا استقىف شروط
البقع.
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والشركة( )1قبؾ أن يستقيف) – صحقح مرسؾ [ش/21327ق.]14257
ولػظ طبد الرزاق (التقلقة واإلقالة( )2والشركة سقاء ٓ ،بلس بف).
صعاما فال يبعف حتك يؼبضف ويستقفقف ،إٓ أن يشرك
ويف لػظ لف (مـ ابتاع
ً
فقف ،أو يقلقف ،أو يؼقؾف).
 -954طـ الشعبل قال :قال رسقل اهلل

( :الشػقع أولك مـ الجار،

والجار أولك مـ الجـب) – حسـ لغقره [ش/22722ق.]14392
 -955طـ محؿد بـ أبل بؽر أن الـبل

قال ٓ( :شػعة يف ماء ،وٓ

صريؼ ،وٓ فحؾ – يعـل الـخؾ  – )-ضعقػ جدًّ ا [ق.]14427
 -956طـ طؿر بـ طبد العزيز :أن رسقل اهلل

قضك بالشػعة يف

الديـ ،وهق الرجؾ يبقع ديـًا لف طؾك رجؾ فقؽقن صاحب الديـ أحؼ بف– .
ضعقػ جدًّ ا [ق.]14433
***
ايسبا ٚايصسف
 -957طـ الشعبل قال :قرأت كتاب أهؾ كجران فقجدت فقف (إن أكؾتؿ
الربا فال صؾح بقــا وبقـؽؿ ،وكان الـبل

ٓ يصالح مـ يلكؾ الربا) –

صحقح مرسؾ [ش.]22226
ويف لػظ( :أن مـ بايع مـؽؿ بالربا فال ذمة لف) – [ش.]37215
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الشركة :بقع بعضف برأس مالف.
) )2اإلقالة :الرضا بػسخ العؼد مـ أحد الطرفقـ.
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 -958طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

( :رأيت لقؾة أسري بل لؿا

اكتفقـا إلك السؿاء السابعة ،فـظرت فققل فنذا أكا برطد وبرق وصقاطؼ ،قال:
فلتقت طؾك ققم بطقكفؿ كالبققت فقفا الح ّقات تُرى مـ خارج بطقكفؿ ،قؾت:
مـ ه مٓء يا جبريؾ؟ قال :همٓء أكؾة الربا ،فؾؿا كزلت إلك السؿاء الدكقا
ٍ
ودخان وأصقات فؼؾت :ما هذا يا جبريؾ؟
كظرت أسػؾ مـل فنذا أكا َبر ْهجٍ
قال :هذه الشقاصقـ ُي َح ِّرفقن طؾك أطقـ بـل آدم أٓ يتػؽروا يف مؾؽقت
السؿاوات وإرض ولقٓ ذلؽ لرأوا العجائب) – ضعقػ [أحؿد /8642
ش.]36574
ولػظ ابـ أبل شقبة (يحقمقن طؾك أطقـ بـل آدم).
 -959طـ أبل بؽر

قال :سؿعت الـبل

يؼقل( :الذهب

وزن بقزن ،الزائد والؿستزيد يف الـار) –
وزن بقزن ،والػضة بالػضة ٌ
بالذهب ٌ
ضعقػ جدًّ ا [ش/22521ق.]14569
***
زد ايػسٚد
 -962طـ أبل هريرة قال :كان لبشقر  -الغػاري – الصغقر مؼعد ٓ يؽاد
يخطئف طـد رسقل اهلل

 ،فػؼده ثالثة أيام ،فؾؿا طاد إلك مؼعده قال رسقل

بعقرا مـ
اهلل ( :يا بشقر لؿ أرك مـذ ثالثة أيام) فؼال :بلبل وأمل
ُ
ابتعت ً
فالن ،فؿؽث طـدي ثؿ شرد ،فجئت بف فدفعتف إلك صاحبف فؼبِؾف مـل ،قال:
(وكان شرط لؽ فقف ذلؽ؟) قال ٓ :ولؽـ قبِؾف ،فؼال لف رسقل اهلل

( :أما
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طؾؿت أن الشرود(ُ )1يرد مـف) – ضعقػ [ط.]2873
***
املٝطس
 -961طـ ابـ طباس قال :أيـ أيسار الجزور فقجتؿع العشرة فقشرتون
الجزور بعشرة فصالن إلك الػصال( )2فقجقؾقن السفام فتصقر لتسعة حتك
فصقال إلك الػصال ففق الؿقسر– .
ً
فصقال
ً
تصقر إلك واحد ويغرم أخرون
ضعقػ [ف.]1259
 -962طـ ابـ طؿر قال :الؿقسر الؼؿار – .صحقح [ف.]1262
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الشرود :هق البعقر وكحقه إذا كػر وهرب مـ صاحبف.
) )2الػصال :الػطام وهق صغقر اإلبؾ حقـ ُيػصؾ طـ أمف.
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ايهتاب ايجاْٞ
ايكسض ٚاذتٛاي١
قطا ٤ايدٚ ٜٔايتػدٜد ؾ٘ٝ
 -963طـ محؿد بـ طباد بـ جعػر قال :كان الـبل

إذا أيت بجـازة

لقصؾل طؾقفا قال( :أطؾك صاحبؽؿ ديـ؟) فنن قالقا :كعؿ ،قال( :أترك
وفاء؟) فنن قالقا :كعؿ ،صؾك طؾقف ،وإن قالقا ،ٓ :لؿ يصؾ طؾقف ،فليت برجؾ
فسلل هذه الؿسللة ،فؼالقا ،ٓ :فؼال( :صؾقا طؾك صاحبؽؿ) فؼال ابـ طؿف:
طؾل ديـف ،فصؾك طؾقف ،ثؿ قال( :يا بـل سؾؿة هؾ لؽؿ أن تدخؾقا صاحبؽؿ
ّ
الجـة؟) قالقا :فـػعؾ ماذا يا رسقل اهلل؟ قال( :تؼضقن طـف ديـف) قال :حسبت
أكف قال :فػعؾقا ،وقالقا :ما هل إٓ ديـاران – .ضعقػ ولف شقاهد صحقحة
[ق.]15262
 -964طـ مؽحقل قال :قال رسقل اهلل

( :إن لصاحب الحؼ القد

والؾسان) – مرسؾ رجالف ثؼات [ط.]4553
 -965طـ ابـ طؿر قال :قال رسقل اهلل

( :إذا مات الرجؾ وطؾقف

ديـ إلك أجؾ ،ولف ديـ إلك أجؾ ،فالذي طؾقف حال ،والذي لف إلك أجؾف) –
ضعقػ [ط.]4554
 -966طـ الرباء بـ طازب قال :قال رسقل اهلل

( :صاحب الديـ

القحدة يقم الؼقامة) – ضعقػ [غ.]2148
ملسقر بديـف ،يشؽق إلك ربف َ
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ايٛناي١
 -967طـ جابر بـ طبد اهلل قال :أردت الخروج إلك خقرب ،فلتقت رسقل
اهلل

وهق يف الؿسجد ،فسؾؿت طؾقف وقؾت لف :إين أريد الخروج إلك

خقرب ،فلحببت التسؾقؿ طؾقؽ بلبل أكت وأمل يؽقن ذلؽ آخر ما أصـع
بالؿديـة ،فؼال لل (إذا أتقت وكقؾل بخقبر فخذ مـف خؿسة طشر وس ًؼا) قال:
فؾؿا ولقت دطاين فؼال لل (خذ مـف ثالثقـ وس ًؼا ،فقاهلل ما ٔل محؿد بخقبر
تؿر ًة غقرها ،فنن ابتغك مـؽ آية فضع يدك طؾك ترققتف) وذكر باقل الحديث.
– ضعقػ [ط.]4324
***
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ايهتاب ايجايح
املصازعٚ ١اإلداز٠
االغرتاى يف ايصزع
 -968طـ مجاهد قال :اشرتك أربعة رهط طؾك طفد رسقل اهلل

يف

زرع ،فؼال أحدهؿ :قبؾل إرض ،وقال أخر :قبؾل الػدّ ان( ،)1وقال
طؾل العؿؾ ،فؾؿا استحصد الزرع تػاتقا فقف
أخر :قبؾل البذر ،وقال أخرّ :

إلك الـبل

 ،فجعؾ الزرع لصاحب البذر ،وألغك صاحب إرض ،وجعؾ

درهؿا كؾ يقم– .
لصاحب الػدّ ان شق ًئا معؾق ًما ،وجعؾ لصاحب العؿؾ
ً
صحقح مرسؾ [ش/22563ط.]3278
***
األدري
 -969طـ طبد اهلل بـ طؿرو أكف قال ٓبـ أخٍ لف خرج مـ القهط(:)2
لعؾؿت ما يعؿؾ
أيعؿؾ طؿالؽ؟ قال ٓ :أدري ،قال :أما لق كـت ثؼػ ًقا
َ
طؿالؽ ،ثؿ التػت إلقـا فؼال( :إن الرجؾ إذا طؿؾ مع طؿالف يف داره ،وقال أبق
طامال مـ طؿال اهلل –)صحقح [ف.]448
طاصؿ مرة :يف مالف ،كان ً
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الػدّ ان :آلة الحرث.
) )2القهط :مقضع بالطائػ فقف بساتقـ وزروع.
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اختاذ املاغ١ٝ
 -972طـ قتادة قال :قال رسقل اهلل

( :تصدققا وٓ تحؼروا) قالقا:

طؾك مـ يا رسقل اهلل؟ قال( :طؾك الـاس :إسقر والؿسؽقـ والػؼقر) قالقا:
فلي أمقالـا أفضؾ؟ قال( :الحرث والغـؿ) قالقا :يا رسقل اهلل فاإلبؾ؟ قال:
(تؾؽ طـاتقـ الشقاصقـ ٓ ،تغدوا إٓ مقلقة ،وٓ تروح إٓ مقلقة ،وٓ يلتقفا
خقرها إٓ مـ جاكبفا إيسر) قالقا :إ ًذا يس ّقبفا الـاس يا رسقل اهلل ،قال( :لـ
ُيؼدِّ م إشؼقاء الػجرة) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]21226
رجال مـ قريش يؼقل:
 -971طـ خالد بـ طبد الرحؿـ قال :سؿعت ً
قال رسقل اهلل

( :لق أن أصحاب البؼر الذيـ يتبعقن أذكاب ثقراكفؿ ٓ

يشركقن باهلل شقئًا سبؼقا سب ًؼا بعقدً ا ،وح ّؾت لفؿ كؾ حؾقة ،بقد أكفؿ يعقـقن
الـاس بلطؿال أبداكفؿ ويغقثقن أكػسفؿ) – إسـاده مـؼطع [ق.]21225
 -972طـ طبدة بـ حزن قال :تػاخر أهؾ اإلبؾ وأصحاب الشاة ،فؼال
الـبل

ُ ( :بعث مقسك وهق راطل غـؿ ،و ُبعث داود وهق راطل غـؿ ،و ُبعثت

غـؿا ٕهؾل بإجقاد) – صحقح [ف.]577
أكا وأكا أرطك ً
 -973طـ ابـ طباس قال :طجبت لؾؽالب والشاة ،إن الشاة ُيذبح مـفا
يف السـة كذا وكذا ،و ُيفدى( )1كذا وكذا ،والؽؾب تضع الؽؾبة القاحدة كذا
وكذا ،والشاة أكثر مـفا – .صحقح [ف.]575
 -974طـ طؾل أن الـبل

قال( :الشاة يف البقت بركة ،والشاتان

بركتان ،والثالث بركات) – ضعقػ جدًّ ا [ف.]573
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفدي وإضاحل.
)ُ )1يفدى :مـ َ
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ايهتاب ايسابع
اهلبات ٚايًكط١
اهلدٚ ١ٜايعط١ٝ
 -975طـ أيقب بـ مقسرة قال :قال رسقل اهلل

ِ :
(اهد لؿـ ٓ ُيفدي

لؽ ،وطد مـ ٓ يعقدك) – ضعقػ [ش.]21972
 -976طـ الزهري قال :قال رسقل اهلل

( :كعؿ الشلء الفدية بقـ

يدي الحاجة) – ضعقػ [ش.]21989
 -977طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :تردوا الفدية،

وأجقبقا الداطل ،وٓ تضربقا الؿسؾؿقـ) – حسـ [ش.]21985
 -978طـ زيد بـ أسؾؿ :أن الـبل

لؼل امرأة تخرج مـ طـد طائشة

ومعفا شلء تحؿؾف ،فؼال لفا (ما هذا؟) قالت :أهديتف لعائشة فلبت أن تؼبؾف،
فؼال الـبل

لعائشة حقـ دخؾ طؾقفا (هال قبؾتقف مـفا) قالت :يا رسقل اهلل

إهنا محتاجة ،وهل كاكت أحقج إلقف مـل ،قال( :ففال قبؾتقف مـفا وأططقتقفا
خقرا مـف) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]19672
ً
أن يعطقفا ،فؼال( :ما
 -979طـ الحسـ :أن امرأة سللت رسقل اهلل
( :إن ِ
العدة
طـدكا شلء) قالت :فعدين يا رسقل اهلل ،فؼال رسقل اهلل
ططقة) – ضعقػ [ق.]22226
***
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ايًكط١
 -982طـ أبل هريرة أن رسقل اهلل

سئؾ طـ الؾؼطة فؼال ٓ( :تحؾ

الؾؼطة ،مـ التؼط شقئًا فؾقعرفف سـة ،فنن جاءه صاحبفا فؾقردها طؾقف ،وإن لؿ
يلت صاحبفا فؾقتصدق بفا ،وإن جاءه فؾقخقره بقـ إجر وبقـ الذي لف) –
ضعقػ جدًّ ا [ط.]4389
***

.
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ايهتاب ارتاَظ
ايعتل ٚاملهاتب١
ايعتل َٚا دا ٤يف ايعبد إذا أضًِ قبٌ ضٝدٙ
 -981طـ طائشة أن الـبل
ِ
بضعؽ) – حسـ لغقره [ط.]3762

ِ
معؽ
قال لربيرة( :اذهبل فؼد طتؼ

 -982طـ ابـ طباس قال :قال رسقل اهلل

( :إذا خرج العبد مـ دار

الشرك قبؾ سقده ففق حر ،وإذا خرج مـ بعده ُر ّد إلقف ،وإذا خرجت الؿرأة مـ
دار الشرك قبؾ زوجفا تزوجت مـ شاءت ،وإذا خرجت مـ بعده ُر ّدت إلقف)
– ضعقػ [ط.]4197
 -983طـ أبل سعقد إطسؿ قال :قضك رسقل اهلل

يف العبد وسقده

قضقتقـ :قضك يف العبد إذا خرج مـ دار الحرب قبؾ سقده أكف حر ،فنذا خرج
سقده بعد لؿ ُيرد طؾقف ،وقضك أن السقد إذا خرج مـ دار الحرب قبؾ العبد
ثؿ خرج العبد بعده ُرد طؾك سقده – .ضعقػ [ش/29266س.]2826
***
أَٗات األٚالد
 -984طـ طبد اهلل بـ طؿقر بـ الحارث :أن أبا بؽر أو طؿر أصاب ولقدة
لف سقداء فعزلفا ثؿ باطفا ،فاكطؾؼ هبا سقدها حتك إذا كان يف بعض الطريؼ
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أرادها فامتـعت مـف ،فنذا هق براطل غـؿ فدطاه ،فراصـفا( )1فلخربها أكف
سقدها  ،قالت :إين حؿؾت مـ سقدي الذي كان قبؾ هذا ،وإن يف ديـل ٓ
يصقبـل ٌ
رجؾ يف حؿ ٍؾ مـ آخر ،فؽتب سقدها إلك أبل بؽر أو طؿر ،فلخربه
الخرب ،فذكر ذلؽ لؾـبل
مجؾسفؿ ِ
الحجر ،قال الـبل

 ،فؿؽث الـبل

حتك إذا كان مـ الغد ،وكان

( :جاءين جبريؾ

يف مجؾسل هذا طـ اهلل

الؿتـجع( ،)2ولؽـف يفب لؿـ
ـجع
ِّ
 :أن أحدكؿ لقس بالخقار طؾك اهلل إذا َت ّ
يشاء إكا ًثا ويفب لؿـ يشاء الذكقر ،فاطترف بقلدك) فؽتب بذلؽ فقفا –.فقف
ٍ
راو مجفقل [ق.]12527
 -985طـ غقالن بـ أكس قال :ابتاع أبق بؽر جارية أطجؿقة مـ رج ٍؾ قد
كان أصاهبا فحؿؾت لف ،فلراد أبق بؽر أن يطلها فحامؾت طؾقف وأخربتف أهنا
حامال ،فرفع ذلؽ إلك الـبل
ً
كاكت

فؼال( :إكفا حػظت فحػظ اهلل لفا ،إن

أحدكؿ إذا اكتجع بذلؽ الؿـتجع فؾقس بالخقار طؾك اهلل) قال :فردها الـبل
إلك صاحبفا – .ضعقػ [ق.]12528
ٍ
كتاب ٕبقف طؿر بـ طبد العزيز :أن
 -986طـ طبد العزيز بـ طؿر :أكف يف
طؿر قضك يف ولقدة رج ٍؾ أتتف ،فذكرت لف أكف كان ُيصقبفا وهل خاد ٌم لف،
تختؾػ لحاجتف ،وأهنا حؿؾت ،فشؽ يف حؿؾفا ،فاطرتف بنصابتفا ،فؼال
ٍ
رجال يصقبقن وٓئدهؿ ثؿ يؼقل أحدهؿ إذا حؿؾت:
طؿر :أيفا الـاس ما بال
لقس مـل ،فليؿا رج ٍؾ اطرتف بنصابة ولقدتف فحؿؾت ،فنن ولدها لف أحصـفا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1راصـفا :كؾؿفا بؾغتفا إطجؿقة التل ٓ ُتػفؿ.
)َ )2تـ َّجع الؿتـجع :صؾب الؽأل ومساقط الغقث وهذا استعارة يف صؾب القلد.

.
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بقس طؾقفُ ٓ ،تباع وٓ ُتقرث وٓ ُتقهب،
أو لؿ يحصـفا ،وإهنا إن ولدت َح ٌ
وإكف َيستؿتع هبا ما كان ح ًقا ،فنن مات ففل حرةُ ٓ ،تحسب يف حصة ولدها،
وٓ ُيدركفا ديـ ،فنن رسقل اهلل

قضك أكف ٓ يحؾ لقلد أكف ٓ َيؿؾؽ

والده( ،)1وٓ ُي ُ
رتك يف مؾؽف – .مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]12526
 -987طـ ابـ طؿر :أن الـبل

هنك طـ بقع أمفات إوٓد وقالٓ( :

قرثـ ،يستؿتع بفا سقدها ما دام ح ًقا ،فنذا مات ففل
ُيبعـ ،وٓ ُيفبـ ،وٓ ُي َ
حرة) – حسـ [ط.]4247
***
أَاْ ١ايعبد ٚايٓٗ ٞعٔ نطب اإلَا٤
 -988طـ أبل هريرة قال( :العبد إذا أصاع سقده فؼد أصاع اهلل  ،فنذا
طصك سقده فؼد طصك اهلل  – )ضعقػ [ف.]227
( :الزرع أماكة ،والتاجر

 -989طـ أبل الدرداء قال :قال رسقل اهلل
فاجر ،واهلل ما أحب أن لل َأ َمة َب ِغ ًقا بدرهؿقـ ،وٓ طبدً ا حـا ًصا خائـًا بدرهؿ) –
ضعقػ [ق.]22998
 -992طـ طباية بـ رفاطة بـ رافع إكصاري أن جده تقيف وترك أم ًة
ت ُغ ّؾُ ،
فذكر ذلؽ لؾـبل

فؽره كسب إمة وقال( :لعؾفا ٓ تجد فتبغل

بـػسفا) – حسـ [ش.]22247
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)َ ٓ )1يؿؾؽ والده وٓ ُيرتك يف مؾؽف :فل ُّمف صارت ُح ّرة فال يحؾ لف أن يرثفا مـ أبقف.
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ايهتاب األٍٚ
اإلَاَٚ ١أسهاَٗا
َطؤٚي ١ٝاإلَاّ ٚتؿكد ايسع١ٝ
 -991طـ بشر بـ طاصؿ أن طؿر بـ الخطاب كتب طفده( )1فؼالٓ :
يؼقل( :إن القٓة ُيجاء بفؿ يقم

حاجة لل فقف ،إين سؿعت رسقل اهلل

الؼقامة فقؼػقن طؾك شػقر جفـؿ ،فؿـ كان مطقا ًطا هلل تـاولف اهلل بقؿقـف حتك
يـجقف ،ومـ طصك اهلل اكخرق بف الجسر إلك ٍ
واد يف ٍ
كار تؾتفب التفا ًبا) فلرسؾ
طؿر إلك أبل ذر وإلك سؾؿان ،فؼال ٕبل ذر أكت سؿعت هذا الحديث مـ
رسقل اهلل ؟ قال :كعؿ واهلل ،وبعد القادي ٍ
واد آخر مـ كار ،قال :وسلل
سؾؿان فؽره أن يخرب بشلء ،فؼال طؿر :مـ يلخذها بؿا فقفا ،فؼال أبق ذر:
مـ سؾت اهلل أكػف( )2وطقـقف وأصدع خده إلك إرض – .فقف اكؼطاع
[ش.]32546
 -992طـ إطؿش أن الـبل

رجال ،فؼال :يا رسقل اهلل ِخر
استعؿؾ ً

لل ،قال( :اجؾس) – مرسؾ رجالف ثؼات [ش/32552ق.]22653
 -993طـ خقثؿة قال :قال رسقل اهلل
) – مرسؾ رجالف ثؼات [ش.]32547
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1كتب طفدهّ :
وٓه يف بعض أمقر الؿسؾؿقـ.
) )2سؾت اهلل أكػف :جدطف وقطعف.

( :اإلمارة باب َطـَت ،إٓ مـ
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( :ما مـ أمقر ثالثة إٓ

يمتك بف يقم الؼقامة مغؾقل ٌة يداه إلك طـؼف ،أصؾؼف الحؼ أو أوثؼف) – حسـ لغقره
[ش.]32554
 -995طـ طبد اهلل بـ طؿر قال( :يف الجـة قصر يدطك طدكًا حقلف
الؿروج والعروج لف خؿسة آٓف باب ٓ ،يدخؾف إٓ كبل أو صديؼ أو شفقد أو
إمام طادل) – [ش.]32562
 -996طـ طبد اهلل بـ طؿر :أن طؿر بـ الخطاب قال طام الرمادة –
وكاكت سـ ًة شديد ًة ُمؾِ ّؿة ،بعدما اجتفد طؿر يف إمداد إطراب باإلبؾ والؼؿح
والزيت مـ إرياف كؾفا مؿا جفدها ذلؽ – فؼام طؿر يدطق فؼال( :الؾفؿ
اجعؾ رزقفؿ طؾك رؤوس الجبال) ،فاستجاب اهلل لف ولؾؿسؾؿقـ ،فؼال حقـ
كزل بف الغقث( :الحؿد هلل ،فقاهلل لق أن اهلل لؿ يػرجفا ما تركت أهؾ ٍ
بقت مـ
أدخؾت معفؿ أطدادهؿ مـ الػؼراء ،فؾؿ يؽـ اثـان
الؿسؾؿقـ لفؿ سعة إٓ
ُ
يفؾؽان مـ الطعام طؾك ما ُيؼقؿ واحد) – صحقح [ف.]562
***
َٔ ال طاع ١ي٘ ٚذنس ٖداٜا األَسا٤
 -997طـ طبادة بـ الصامت قال :قال رسقل اهلل

( :ستؽقن طؾقؽؿ

أمراء يلمروكؽؿ بؿا تعرفقن ،ويعؿؾقن ما تُـؽرون ،فؾقس ٕولئؽ طؾقؽؿ
صاطة) – حسـ لغقره [ش.]37721
 -998طـ جابر بـ طبد اهلل أن رسقل اهلل
غؾقل) – صحقح [ق.]14665

قال( :الفدايا لألمراء
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يص ّٚادتُاع١
 -999طـ مؽحقل قال :قال رسقل اهلل

( :مـ فارق جؿاطة

الؿسؾؿقـ فال صالة لف حتك يرجع إلقفؿ ،وٓ لعاصل ثغر مـ ثغقر الؿسؾؿقـ
حتك يرجع إلك ثغره) ضعقػ جدًّ ا [س.]2496
 -1222طـ حذيػة بـ القؿان قال ٓ( :يؿشقـ ٌ
شبرا إلك ذي
رجؾ مـؽؿ ً
ٍ
سؾطان لقذلف ،فال واهلل ٓ يزال قق ٌم أذلقا السؾطان أ ِذٓء إلك يقم الؼقامة) –
[ش.]37448
***
َٔ ايطٝاض ١ايػسع١ٝ
( :إين ٕستعؿؾ الرجؾ
 -1221طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل
وغقره أحب إلل مـف ٕكف أيؼظ طقـًا ،وأشد مؽقدة ،وأمثؾ ِرحؾة ،وإين ٕططقف
وغقره أحب إلل مـف أتللػف) حسـ لغقره [ق/22658س.]2621
ولػظ طبد الرزاق :أن الـبل

حقـ بعث طؿرو بـ العاص طؾك

الجقش قال )...( :الحديث.
 -1222طـ طبد اهلل بـ زيد بـ أسؾؿ طـ أبقف طـ جده قال :قال لل
طؿر :إذا أرسؾتؽ إلك رجؾ فال تخربه بؿا أرسؾتؽ إلقف فنن الشقطان يعد لف
كذبة طـد ذلؽ– .إسـاده ضعقػ [ف.]1156
***
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ايهتاب ايجاْٞ
ايكطا٤
ايكطاٚ ٤األخر بايتُٗ١
 -1223طـ الشعبل قال :كان رسقل اهلل

يؼضل بالؼضاء ،ثؿ يـزل

الؼرآن بغقر الذي قضك بف ،فال يرده ويستلكػ – .صحقح [ش.]29126
 -1224طـ الحسـ أن الـبل

كػك إلك خقرب -.ضعقػ

[ش.]28822
 -1225طـ طراك بـ مالؽ قال :أقبؾ رجالن مـ بـل غػار حتك كزٓ
ً
ضفر لفؿ،
مـزٓ بضجـان مـ مقاه الؿديـة ،وطـدها ٌ
كاس مـ غطػان طـدهؿ ٌ
فلصبح الغطػاكققن قد أضؾقا قريـتقـ مـ إبؾفؿ ،فاهتؿقا الغػاريقـ ،فلقبؾقا
هبؿا إلك الـبل

وذكروا لف أمرهؿ ،فحبس أحد الغػاريقـ ،وقال لمخر

يسقرا حتك جاء هبؿا ،فؼال الـبل
(اذهب فالتؿس) فؾؿ يؽـ إٓ ً

ٕحد

الغػاريقـ :قال :حسبت أكف قال :الؿحبقس طـده (استغػر لل) قال :غػر اهلل
لؽ يا رسقل اهلل ،فؼال رسقل اهلل ( :ولؽ ،وقتؾؽ يف سبقؾف) قال :ف ُؼتِؾ
يقم القؿامة – .مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]18892
***
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َا ٚزد يف ايػٗاد٠
 -1226طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده قال :قال رسقل اهلل

:

(الؿسؾؿقن طدول بعضفؿ طؾك بعض إٓ محدو ًدا يف فرية) – إسـاده ضعقػ
[ش.]22657
 -1227طـ سعقد بـ الؿسقب قال :قضك رسقل اهلل

يف الرجؾ يغقر

شفادتف ،قال( :يمخذ بإولك) – ضعقػ [ش/29112ق.]15512
 -1228طـ أبل الزكاد طـ الـبل

قال :قضك اهلل ورسقلف ،فذكر

أبقا ًبا مـ الشفادة قد وضعفا مقاضعفا يف الزكا وغقره ثؿ قال( :وطؾك الخؿر
شفقدان ،ثؿ ُيجؾد صاحبفا ويحرم ،ويمذى حتك يتبقـ مـف تقبة ،قال :وطؾك
الحؼ شفقدان ،ثؿ ُيـػذ لف حؼف ،فنن شفد واحدٌ ٌ
طدل حؾػ صاحب الحؼ مع

طدٓ) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]15446
شفادتف إذا كان ً
 -1229طـ كافع طـ ابـ طؿر :أكف دطاه ٌ
رجؾ فلشفده طؾك وصقة ،فنذا
هق قد آثر بعض ولده طؾك بعض ،فؼال طبد اهلل بـ طؿر :هناكا رسقل اهلل
أن كشفد طؾك َج ٍ
قر وقال( :مـ شفد طؾك َجقر ففق شاهد زور) ثؿ أسرع
الؿشل – .ضعقػ [ط.]2966
( :قضك اهلل
 -1212طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال :قال رسقل اهلل
ٍ
بشاهد
ورسقلف يف الحؼ بشاهديـ ،فنن جاء بشاهديـ أخذ حؼف ،وإن جاء
واحد حؾػ مع شاهده) – حسـ لغقره [ط.]4488
 -1211طـ طؿر بـ الخطاب قال :أجاز رسقل اهلل

شفادة رجؾ
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وامرأتقـ يف الـؽاح – .ضعقػ [ط.]4459
 -1212طـ الزهري قال :مضت السـة مـ رسقل اهلل

والخؾقػتقـ

مـ بعده أٓ تجقز شفادة الـساء يف الحدود – .ضعقػ [ش.]28714
اذتهِ ؾُٝا أؾطدت املٛاغٞ
قال( :ما

 -1213طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده طـ الـبل
أصابت اإلبؾ بالؾقؾ َض ِؿـ أهؾفا ،وما أصابت بالـفار فال شلء فقف ،وما

أصابت الغـؿ بالؾقؾ والـفار غرِمف أهؾفا ،والضقاري( )1يتؼدم إلك أهؾفا
ثالث مرات ثؿ تُعؼر بعد ذلؽ) – إسـاده ضعقػ ولف أصؾ صحقح يف الســ
[ط.]3498
(ير ّد البعقر أو
 -1214طـ طبد الؽريؿ أن طؿر بـ الخطاب كان يؼقلُ :
البؼر أو الحؿار أو الضقاري إلك أهؾفـ ثال ًثا إذا ُحظِر طؾك الحائط ،ثؿ
ُيعؼرن) – [ق.]18446
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الضقاري :الؿقاشل الضارية الؿعتدية طؾك الزروع التل ٓ تـزجر.

.
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ايهتاب ايجايح
ادتٓاٜات ٚايدٜات
سسَ ١دّ املطًِ
 -1215طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

( :ما كازلت ربل يف شلء ما

كازلتف يف قاتؾ الؿممـ فؾؿ يجبـل) – حسـ لغقره [ش.]27733
 -1216طـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك قال :قال رسقل اهلل

( :مـ

قتال فنكف ققد إٓ أن يرضك ولل الؿؼتقل ،والؿممـقن طؾقف
اطتبط( )1مممـًا ً
كافة ٓ ،يحؾ لؿممـ يممـ باهلل والققم أخر أن يمويف ويـصره ،فؿـ آواه
وكصره فغضب اهلل طؾقف ولعـف ،وما اختؾػتؿ فقف مـ شلء فحؽؿف إلك اهلل) –
حسـ لغقره [ق.]17191
رجال كان بسؼ طؾك رسقل اهلل
ً
 -1217طـ ضؿرة بـ حبقب أن
بؿؽة مـ الؿشركقـ ،فؽان رسقل اهلل

يتقاطده (لئـ أضػرين اهلل بف ٕقتؾـف)

فبقـا هق بعث يق ًما سريف ،إذ جاء بشقر فلخربه أن اهلل قد أحسـ بالءهؿ ،وأطز
فس ّر بذلؽ رسقل
كصرهؿ ،وأخربك يا رسقل اهلل أن اهلل قد أمؽـ مـ فالنُ ،
اهلل

ً
مغؾقٓ ،فؾؿا رآه رسقل اهلل
 ،فلقبؾقا بف

دطا بسقػ ،فس ّؾف ،ثؿ

شاهرا بالسقػ فؼال( :أدكقه مـل) فلدكقه،
وضع رداءه طـ مـؽبف ،ثؿ قام إلقف
ً
فؼال( :كقػ رأيت يا طدو اهلل ،أمؽـ اهلل مـؽ) قال :كعؿ فال تؼتؾـل ،فنين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1اطتبط :أي قتؾف بال سبب يقجب قتؾف.
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أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأكؽ رسقل اهلل ،فاكصرف رسقل
اهلل

سري ًعا راج ًعا حتك جؾس مجؾسف ،ووضع طؾقف رداءه ،وغؿد السقػ

ثؿ قال( :خؾقا سبقؾف إن ربل كفاين أن أقتؾ الؿصؾقـ) – مرسؾ رجالف ثؼات
[س.]2662
 -1218طـ أبل هريرة قال( :إن الرجؾ ل ُقؼتؾ يقم الؼقامة ألػ قتؾف) فؼال
لف طاصؿ بـ أبل الـجقد :يا أبا زرطة ألػ قتؾة! ،قال :بضروب ما قتؾ– .
حسـ [ش.]37438
 -1219طـ الحسـ طـ جـدب بـ طبد اهلل قال :جؾست إلقف يف إمارة
الؿصعب فؼال :إن همٓء الؼقم قد ولغقا يف دمائفؿ ،وتحاكؼقا( )1طؾك
يسقرا حتك يؽقن
الدكقا ،وتطاولقا يف البـقان ،وإين أقسؿ باهلل ٓ يليت طؾقؽؿ إٓ ً
الجؿؾ الضابط () 2والحؿالن ( ) 3والؼتَب ( ) 4أحب إلك أحدكؿ مـ
يؼقل ٓ( :يحقلـ
الدسؽرة( )5العظقؿة ،تعؾؿقن أين سؿعت رسقل اهلل
بقـ أحدكؿ وبقـ الجـة وهق يرى بابفا مؾء كػ مـ دم امر ٍئ مسؾؿ اهراقف
بغقر حؾف ،أٓ مـ صؾك صالة الصبح ففق يف ذمة اهلل فال يطؾبـؽؿ اهلل مـ ذمتف
بشلء) – حسـ لغقره [ق.]18252
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1تحاكؼقا :تـافسقا وتحاقدوا طؾقفا.
) )2الضابط :أي الؼقي طؾك طؿؾف.
) )3الحؿالن :هق ما ُيركب و ُيحؿؾ طؾقف.
) )4الؼتب :هق ما يقضع طؾك الجؿؾ كاإلكاف لغقره.
) )5الدسؽرة :بـاء طؾك هقئة الؼصر ،فقف مـازل وبققت لؾخدم والحشؿ.
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َٔ آ ٣ٚحمدثًا
 -1222طـ معؿر طـ قتادة أن الـبل

قال( :مـ أحدث حد ًثا أو آوى

محد ًثا فعؾقف لعـة اهلل والؿالئؽة والـاس أجؿعقـ) ،قال معؿر :وقال جعػر بـ
محؿد :ققؾ :يا رسقل اهلل ما الؿحدث؟ قال( :مـ جؾد بغقر حد ،أو قتؾ بغقر
حؼ) – إسـاده مـؼطع [ق.]18848
***
ايكطاَ١
 -1221طـ طؿر بـ طبد العزيز قال :ما رأيت مثؾ الؼسامة قط أققد هبا
واهلل يؼقل( :وأشفدوا ذوي ٍ
طدل مـؽؿ) وقالت إسباط (وما شفدكا إٓ بؿا
طؾؿـا وما كـا لؾغقب حافظقـ) وقال اهلل (إٓ مـ شفد بالحؼ وهؿ يعؾؿقن) –
حسـ لغقره [ش.]27828
ٍ
كتاب لعؿر بـ طبد العزيز :أن
 -1222طـ طبد العزيز بـ طؿر أن يف
الـبل

قضك يف إيؿان أن يحؾػ إولقاء فإولقاء ،فنذا لؿ يؽـ طدد

طصبتف يبؾغ الخؿسقـُ ،ردت إيؿان طؾقفؿ بال ًغا ما بؾغقا – .حسـ لغقره
[ق.]18265
***
ايدٜات ٚايعكٍٛ
 -1223طـ إبراهقؿ الـخعل قال :قال رسقل اهلل

( :الدية لؾؿقراث،

والعؼؾ طؾك العصبة) – صحقح [ش/27557ق/17768س.]299
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 -1224طـ الشعبل قال :كان بقـ حققـ مـ العرب قتال ،فؼتؾ مـ
همٓء ومـ همٓء ،فؼال أحد الحققـ ٓ :كرضك حتك يؼتؾ بالؿرأة الرجؾ،
وبالرجؾ الرجؾقـ ،قال :فلبك طؾقفؿ أخرون ،فارتػعقا إلك الـبل

 ،فؼال

طؾقف الصالة والسالم (الؼتؾ بقاء) أي سقاء ،قال :فاصطؾح الؼقم بقـفؿ طؾك
الديات ،قال :فحسبقا لؾرجؾ دية الرجؾ ،ولؾؿرأة دية الؿرأة ،ولؾعبد دية
العبد ،فؼضل ٕحد الحققـ طؾك أخر ،قال :ففق ققل اهلل تعالك[ :ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ]
{البق ة  ،}711قال سػقان يف ققلف تعالك[ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ] قال:
فؿـ فضؾ لف طؾك أخقف شلء فؾقمده بالؿعروف ولقتبعف الطالب[ :ﮣ]
إلك[ :ﮰ ﮱ] {البق ة  – }711صحقح [ش.]27973
صادرا لؼقف
رجال مـ الؿشركقـ حج ،فؾؿا رجع
 -1225طـ الحسـ أن ً
ً

ٌ
رجؾ مـ الؿسؾؿقـ فؼتؾف ،فلمر الـبل

أن تمدى ديتف إلك أهؾف – .حسـ

[ش.]28227
 -1226طـ الشعبل قال :جعؾ رسقل اهلل

طؼؾ قريش طؾك قريش،

وطؼؾ إكصار طؾك إكصار – .حسـ لغقره [ش.]27578
 -1227طـ الؿجالد قال :حدثـل طريػ لجفقـة أن الـبل

ُأيت بلسقر

يف الشتاء فؼال ٕكاس مـ جفقـة (اذهبقا بف فلدفقه( ))1قال :فؽان الدفق
بؾساهنؿ طـدهؿ الؼتؾ ،فذهبقا بف فؼتؾقه ،فسللفؿ الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أدفقه :التدفئة مـ برد الشتاء.

بعد فؼالقا :يا

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

.

347

رسقل اهلل ألؿ تلمركا أن كؼتؾف ،قال( :وكقػ قؾت لؽؿ) قالقا :قؾت (اذهبقا بف
فلدفقه) قال :فؼال( :قد شركتؽؿ إ ًذا ،اطؼؾقه وأكا شريؽؽؿ) – ضعقػ
[ش.]28259
 -1228طـ طبادة بـ الصامت أن رسقل اهلل

قال ٓ( :تجعؾقا طؾك

العاقؾة مـ دية الؿعترف( )1شقئًا) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]3378
***
ايكٛد
رجال
ً
 -1229طـ الحؽؿ بـ طتبة أن العباس بـ طبد الؿطؾب لطؿ
فلقاده الـبل

مـ العباس ،فعػا طـف – .حسـ [ش.]28224

 -1232طـ طؾل قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :ققد إٓ بحديدة ،وٓ ققد

يف الـػس وغقرها إٓ بحديدة) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]3112
 -1231طـ طبد اهلل بـ مسعقد أن رسقل اهلل

قال ٓ( :ققد إٓ

بسالح) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]3112
 -1232طـ أبل سعقد الخدري طـ الـبل

قال( :الؼقد بالسقػ،

والخطل طؾك العاقؾة) – ضعقػ جدًّ ا [ط.]3181
***
َا ال قٛد ؾ٘ٝ
 -1233طـ طؽرمة :أن الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؿعرتف :الذي يؼر طؾك كػسف بجـايتف.

قال ٓ( :ققد يف الشؾؾ وٓ يف العرج
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وٓ يف الؽسر وفقف العؼؾ) – ضعقػ [ق.]18221
وصؾف الدارقطـل طـ طبد اهلل بـ طؿرو [ط.]3127
رجال مـ أهؾ الذمة،
مسؾؿا شج ً
رجال
 -1234طـ ابـ أبل حسقـ :أن ً
ً
ففؿ طؿر بـ الخطاب أن يؼقده ،قال معاذ بـ جبؾ :قد طؾؿت أن لقس ذلؽ
ّ
لف ،وأثر ذلؽ طـ الـبل

ديـارا فرضل
 ،فلططاه طؿر بـ الخطاب يف ّ
شجتف ً

بف – .حسـ لغقره [ق.]18511
 -1235طـ الزهري قال :ضرب صػقان بـ الؿعطؾ حسان بـ ثابت
ٍ
يده– .
هجاء هجاه ،فؾؿ يؼطع رسقل اهلل
الػريعة بالسقػ يف
[ش.]28926
***
ايصًح ٚاضتشباب ايعؿٛ
 -1236طـ ابـ صاووس قال :يف الؽتاب الذي طـد َأبِل طـ الـبل

:

(إذا اصطؾحقا يف العؿد ففق طؾك ما اصطؾحقا طؾقف) – حسـ لغقره
[ق.]117216
رجال هتؿ( )1فؿ رجؾ طؾك طفد معاوية،
 -1237طـ طدي بـ ثابت أن ً
فلططل دية فلبك إٓ أن يؼتص ،فلططل ديتقـ فلبل ،فلططل ثالث ،فحدث
رجؾ مـ أصحاب رسقل اهلل

طـ رسقل اهلل

أكف قال( :مـ تصدق

بد ٍم إلك دوكف ،ففق كػارة لف يقم ولد إلك أن يؿقت) – ضعقػ [س تػسقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1هتؿ :ألؼك مؼدمة أسـاكف.
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***
ايطُإ ٚايٓٗ ٞعٔ ايتُجٌٝ
 -1238طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

( :مـ أخرج مـ حده شقئًا،

فلصاب إكساكًا ففق لف ضامـ) – حسـ [ش/27359ق.]18427
 -1239طـ صاوس قال :قال رسقل اهلل

( :مـ مثؾ َّ
بالش ْع ِر فؾقس

مـا) – حسـ [ش.]28639
***
ايصًب
 -1242طـ الحسـ قال :أول مصؾقب( )1يف اإلسالم ٌ
رجؾ مـ بـل
أواقل طؾك أن يؼتؾ الـبل
لقث ،جعؾت لف قريش
َ

فبعث إلقف الـبل

 ،فلتاه جربيؾ فلخربه،

فصؾب – .ضعقػ [ش.]35777
فلمر بف ُ
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1يخالػ ما رواه البقفؼل يف ســف أن أم ورقة الشفقدة قتؾفا غالمفا وأمتفا فصؾبفؿا
طؿر فؽاكا أول مصؾقبقـ
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ايهتاب ايسابع
اذتدٚد
سد ايصْا ٚإثِ َٔ شْ ٢برات حمسّ
 -1241طـ ططاء الخرساين قال :كتب الـبل

إلك طتاب بـ أسقد

ٌ
رجؾ لـسقة :قد زكت إحداكـ ،وٓ يدري أيتفـ ،ولؿ يؼؾ هل
(وإن قال
فالكة ،فال حد وٓ مالطـة) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]12498
 -1242طـ مجاهد قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :يدخؾ الجـة مـ زكك

بذات محرم) – مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]12771
***
سد غسب ارتُس
 -1243طـ الزهري قال :قال رسقل اهلل

( :إذا شربقا فاجؾدوهؿ،

ثؿ إذا شربقا فاجؾدوهؿ ،ثؿ إذا شربقا فاجؾدوهؿ ،ثؿ إذا شربقا فاقتؾقهؿ ،ثؿ
قال :إن اهلل قد وضع طـفؿ الؼتؾ ،فنذا شربقا فاجؾدوهؿ ،ثؿ إذا شربقا
فاجؾدوهؿ ،ذكرها أربع مرات) – صحقح مرسؾ [ق.]17283
***
سد ايطسق١
 -1244طـ الحسـ البصري أن الـبل
يؼطعف – .حسـ [ش/28587ق.]18915

أيت برج ٍؾ سرق صعا ًما فؾؿ
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قطع سار ًقا ،ثؿ أمر بف

 -1245طـ محؿد بـ الؿـؽدر أن الـبل
فح ِسؿ ،ثؿ قال( :تب إلك اهلل) قال :أتقب إلك اهلل ،قال( :الؾفؿ تب طؾقف) ثؿ
ُ
قال الـبل ( :إن السارق إذا ُقطعت يده وقعت يف الـار ،فنن طاد تبعفا ،وإن
تاب استشالها) يعـل :اسرتجعفا – .مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]18925
 -1246طـ أبل هريرة طـ الـبل

قال( :إذا سرق السارق فاقطعقا

ي ده ،فنن طاد فاقطعقا رجؾف ،فنن طاد فاقطعقا يده ،فنن طاد فاقطعقا رجؾف) –
ضعقػ جدًّ ا [ط.]3392
 -1247طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال( :ما يزال الؿسروق مـف يتظـك()1

إثؿا مـ السارق)– صحقح [ف.]1289
حتك يصقر أطظؿ ً
***
ايسمح ١باحملدٚد ٚإٜٛاٙ٤
 -1248طـ ابـ الؿـؽدر قال :آوهتا( )2امرأة أسقد بـ حضقر ،فجاء
أسقد فنذا هل قد ذكرهتا ،فالمفا وقال ٓ :أضع ثقبل حتك آيت الـبل

،

فجاءه فذكر ذلؽ لف ،فؼال( :رحؿتفا رحؿفا اهلل) – مرسؾ رواتف ثؼات
[ق.]18834
 -1249طـ أيقب السختقاين قال :قطع الـبل

يد رجؾ ،فؿر بف الـبل

ٌ
رجؾ خقؿة يستظؾ هبا ،فؼال الـبل
وقد بـك لف
الؿصاب؟) قالقا :آواه طاتؽ – أو ابـ طاتؽ – فؼال الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1يتظـك :يسلء الظـ ويتشؽؽ يف غقر ريبة.
) )2آوهتا :الضؿقر يعقد إلك الؿرأة التل ُقطعت يدها يف السرقة.

(مـ آوى هذا
( :الؾفؿ بارك
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طؾك طاتؽ وآل طاتؽ كؿا آووا طبدك هذا الؿصاب) – معضؾ رواتف ثؼات
[ق.]18835
***
ايعؿ ٛعٔ اذتدٚد َا مل تبًؼ ايطًطإ
 -1252طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده قال :كان صػقان بـ أمقة
كائؿا يف الؿسجد ،ثقابف تحت رأسف ،فجاء سارق فلخذها ،فلتك بف
ابـ خؾػ ً
الـبل

فلقر السارق ،فلمر بف الـبل

أن ُيؼطع ،فؼال صػقان :يا رسقل

اهلل أ ُيؼطع ٌ
رجؾ مـ العرب يف ثقبل؟ فؼال رسقل اهلل
أن تجلء بف) ثؿ قال رسقل اهلل

( :أفال كان هذا قبؾ

( :اشػعقا ما لؿ يتصؾ إلك القالل ،فنذا

أوصؾ إلك القالل فعػا فال طػا اهلل طـف) ثؿ أمر بؼطعف مـ الؿػصؾ – .إسـاده
ضعقػ ولف أصؾ صحقح يف الســ [ط.]3466
***

.
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ايهتاب األٍٚ
ايسقا٥ل
أسادٜح يف خصاٍ ارتري
ٍ
صاحب لف :أن أبا الدرداء كتب إلك سؾؿان :أن يا
 -1251طـ معؿر طـ
أخل اغتـؿ صحتؽ وفراغؽ قبؾ أن يـزل بؽ مـ البالء ما ٓ يستطقع العباد
رده ،واغتـؿ دطقة الؿبتؾك ،ويا أخل لقؽـ الؿسجد بقتؽ ،فنين سؿعت رسقل
اهلل

يؼقل( :إن الؿسجد بقت كؾ تؼل ،وقد ضؿـ اهلل لؿـ كاكت

الؿساجد بققتفؿ بالروح والرحؿة ،والجقاز طؾك الصراط إلك رضقان اهلل)
ويا أخل ارحؿ القتقؿ وأدكف مـؽ ،وامسح برأسف ،وأصعؿف مـ صعامؽ فنين
سؿعت رسقل اهلل
رسقل اهلل

طؾقف وسؾؿ وأتاه رجؾ يشؽق قسقة قؾبف ،فؼال لف

طؾقف وسؾؿ (أتحب أن يؾقـ قؾبؽ؟) قال :كعؿ ،قال( :فلدن

القتقؿ إلقؽ ،وامسح برأسف ،وأصعؿف مـ صعامؽ ،فنن ذلؽ يؾقـ قؾبؽ ،وتؼدر
طؾك حاجتؽ) ويا أخل ٓ تجؿع ما ٓ تستطقع شؽره ،فنين سؿعت رسقل
يؼقل( :يجاء بصاحب الدكقا يقم الؼقامة ،الذي أصاع اهلل فقفا هق بقـ
اهلل
ِ
امض فؼد أديت الحؼ
يدي مالف ،ومالف خؾػف ،فؽؾؿا تؽػل بف الصراط قال لف:
الذي طؾقؽ ،قال :ويجاء بأخر الذي لؿ يطع اهلل فقف ،ومالف بقـ كتػقف ،فقعثره
مالف ،ويؼقل :ويؾؽ ،هال طؿؾت بطاطة اهلل يف مالؽ؟ فال يزال كذلؽ يدطق
بالقيؾ والثبقر) ويا أخل إين حدثت أكؽ اشرتيت خاد ًما ،وإين سؿعت رسقل
يؼقل ٓ( :يزال العبد مـ اهلل وهق مـف ما لؿ ُيخدم ،فنذا ُخ ِدم ،وجب
اهلل
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طؾقف الحساب) وإن أم الدرداء سللتـل خاد ًما وأكا يقمئذ مقسر ،فؽرهت ذلؽ
لفا خشقت مـ الحساب ،ويا أخل مـ لل ولؽ بلن كقايف يقم الؼقامة ،وٓ
كخاف حسا ًبا ،ويا أخل ٓ تغرتن بصحابة رسقل اهلل

 ،فنكا قد طشـا بعده

صقيال ،واهلل أطؾؿ بالذي أصبـا بعده –.حسـ لغقره [ش/34612
ً
دهرا
ً
ق.]22229
اقتصرت رواية ابـ أبل شقبة طؾك الؿساجد
 -1252طـ أكس بـ مالؽ طـ الـبل

قال( :اصؾبقا الخقر دهركؿ،

ٍ
كػحات مـ رحؿتف يصقب بفا مـ يشاء
وتعرضقا كػحات رحؿة اهلل  ،فنن

مـ طباده ،وسؾقا اهلل أن يستر طقراتؽؿ ،وأن يممـ روطاتؽؿ) – ضعقػ
[غ.]1378
 -1253طـ أبل جعػر قال :قال رسقل اهلل

( :أشد إطؿال ثالثة:

ذكر اهلل طؾك كؾ حال ،واإلكصاف مـ كػسؽ ،والؿقاساة يف الؿال) – إسـاده
ضعقػ [ش.]34342
 -1254طـ زيد بـ أسؾؿ قال :قال رسقل اهلل

( :إكؿا ُيدخؾ اهلل

الجـة مـ يرجقها ،وإكؿا يجـب الـار مـ يخشاها ،وإكؿا يرحؿ اهلل مـ يرحؿ)
– حسـ [ش.]34349
قال :ققؾ :أي الجفاد

 -1255طـ طبقد بـ طؿقر يرفعف إلك الـبل
أفضؾ؟ قال( :مـ ُط ِؼر جقاده وأهريؼ دمف) ققؾ :فلي الصؾقات أفضؾ؟ قال:
(صقل الؼـقت) ققؾ :فلي الصدقة أفضؾ؟ قال( :جفد الؿؼؾ) ققؾ :فلي
الفجرة أفضؾ؟ قال( :مـ هجر ما كفاه اهلل طـف ورسقلف) ققؾ :فلي الـاس

.
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أحؽؿ؟ قال( :الذي يحؽؿ لؾـاس كؿا يحؽؿ لـػسف) ققؾ :فلي الـاس أطؾؿ؟
قال( :الذي يجؿع طؾؿ الـاس إلك طؾؿف) – حسـ لغقره [ق.]4844
 -1256طـ محؿد بـ كعب قال :قال رسقل اهلل

( :إن مـ كان طؾك

فحقلف مـف إلك غقره أن يغػر اهلل لف ،ومـ أحسـ مـ
حرام فرغب اهلل طـف ّ
محسـ مممـ أو كافر فؼد وقع أجره طؾك اهلل يف طاجؾ دكقاه أو آجؾ آخرتف،
ومـ صؾك طؾل صالة صؾقت طؾقف طشرة ،ومـ دطا لل دطقة ُحطت طـف
خطاياه ،والجؿعة حؼ طؾك كؾ مسؾؿ) – ضعقػ [ق.]5222
 -1257طـ قبقصة بـ برمة إسدي قال :كـت طـد الـبل

فسؿعتف

يؼقل( :أهؾ الؿعروف يف الدكقا هؿ أهؾ الؿعروف يف أخرة ،وأهؾ الؿـؽر
يف الدكقا هؿ أهؾ الؿـؽر يف أخرة) – صحقح لغقره [ف.]221
 -1258طـ َح ْر َم َؾ َة بـ طبد اهلل أكف خرج حتك َأتك الـبل

فؽان طـده

َفؾؿا ارتحؾ قؾت يف كػسل واهلل ٔتقـ الـبل
حتك طر َفف الـبل
أزداد مـ العؾؿ فجئت أمشل حتك قؿت بقـ يديف فؼؾت ما ت ْلمرين أطؿؾ؟
قال( :يا حرمؾة ِ
عت حتك ِج ْئ ُت
ائت الؿعروف واجتـب الؿـؽر) ثؿ َر َج ُ
َْ
ؾت حتك قؿت مؼامل قري ًبا مـف فؼؾت :يا رسقل اهلل ما تلمرين أن
الراحؾ َة ثؿ َأ ْق َب ُ
َّ
ِ
أطؿؾ؟ قال( :يا َح ْر َمؾة ائت الؿعروف واجتـب الؿـؽر واكظر ما يعجب أذكؽ
أن يؼقل لؽ الؼقم إذا قؿت مـ طـدهؿ فلتف واكظر الذي تؽرهف أن يؼقل لؽ

حتك

الؼقم إذا قؿت مـ طـدهؿ فاجتـبف) فؾؿا رجعت تػؽرت فنذا هؿا لؿ يدطا
شق ًئا – .ضعقػ [ف.]222
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 -1259طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

.

( :الصبر طـد الصدمة

ا ٕولك ،والعبرة ٓ يؿؾؽفا ابـ آدم ،صبابة الؿرء طؾك أخقف) – صحقح مرسؾ
[ق.]6667
 -1262طـ أبل سعقد الخدري قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :يرى

الؿممـ مـ أخقف طقرة فسترها طؾقف ،إٓ دخؾ الجـة) – ضعقػ جدًّ ا
[غ.]3519
( :مـ خقر أطؿالؽؿ

 -1261طـ زيد بـ أسؾؿ قال :قال رسقل اهلل

ما تحبقن أن ُيعؾؿ) قال زيد :وإن سرته أسؾؿ لف وهق يحب أن ُيعؾؿ بف– .
مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]22979
***
اذتب يف اهلل
 -1262طـ طبد اهلل بـ مسعقد قال :جاء أطرابل إلك الـبل

ٌ
شقخ

كبقر ،فؼال :يا محؿد متك الساطة؟ فؼال( :وما أطددت لفا) قال ٓ :والذي
ٍ
صالة وٓ صقام ،إٓ أين أحب اهلل
بعثؽ بالحؼ كب ًقا ما أطددت لفا مـ كبقر
ورسقلف ،قال( :فنكؽ مع مـ أحببت) قال :فذهب الشقخ فلخذ يبقل يف
الؿسجد ،فؿر طؾقف الـاس فلقامقه ،فؼال رسقل اهلل

( :دطقه طسك أن

يؽقن مـ أهؾ الجـة) فصبقا طؾك بقلف الؿاء – .حسـ لغقره [ط.]478
 -1263طـ طبد اهلل بـ مسعقد طـ الـبل

قال( :الؿتحابقن يف اهلل

طؾك طؿقد مـ ياققتة حؿراء ،يف رأس العؿقد سبعقن ألػ غرفة ،مشرفقن
بققت أهؾ الجـة ،كؿا تؿأل
طؾك أهؾ الجـة ،وإذا اصؾع أحدهؿ مأل حسـُف
َ

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

.

359

الشؿس بضقئفا بققت أهؾ الدكقا ،قال :فقؼقل أهؾ الجـة :اخرجقا بـا إلك
الؿتحابقـ يف اهلل ،قال :فقخرجقن فقـظرون يف وجقهفؿ مثؾ الؼؿر لقؾة البدر،
ثقاب خضر ،مؽتقب يف وجقهفؿ :همٓء الؿتحابقن يف اهلل) – ضعقػ
طؾقفؿ ٌ
[ش.]34121
 -1264طـ معؿر طـ رجؾ مـ قريش طـ الـبل

قال( :قال اهلل :إن

أحب طبادي إلل الؿتحابقن يف الديـ ،يعؿرون مساجدي ،ويستغػرون
ذكرت خؾؼل بعذاب ذكرتفؿ فصرفت طذابل طـ
بإسحار ،أولئؽ الذيـ إذا
ُ
خؾؼل) – ضعقػ [ق.]4742
 -1265طـ طبد اهلل بـ طؿرو طـ الـبل

أخا هلل يف
قال( :مـ أحب ً

اهلل ،قال :إين أحبؽ يف اهلل ،فدخال جؿق ًعا الجـة كان الذي أحب يف اهلل أرفع
درج ًة لحبف طؾك الذي أحبف لف) – ضعقػ وحسـف الفقثؿل [ف.]546
***
ايبالٚ ٤ايؿكس ٚتهؿري ايرْٛب
كبل مـ إكبقاء :الؾفؿ العبد مـ طبقدك
 -1266طـ ابـ طباس قال( :قال ٌ

يعبدك ويطقعؽ ،ويجتـب سخطؽ ،تزوي طـف الدكقا وتعرض لف البالء،

والعبد يعبد غقرك ويعؿؾ بؿعاصقؽ ،فتعرض لف الدكقا وتزوي طـف البالء،
قال :فلوحك اهلل إلقف أن العباد والبالء للٌ ،
كؾ يسبح بحؿدي ،فلما طبدي
الؿممـ فتؽقن لف سقئات ،فنكؿا أطرض لف البالء وأزوي طـف الدكقا فتؽقن
كػارة لسقئاتف ،وأجزيف إذا لؼقـل ،وأما طبدي الؽافر فتؽقن لف حسـات،
فلزوي طـف البالء وأطرض لف الدكقا ،فتؽقن جزاء حسـاتف ،وأجزيف سقئاتف
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حقـ يؾؼاين) – صحقح [ش.]34128
 -1267طـ سعقد بـ الؿسقب قال :قال رسقل اهلل ( :إذا أحسـ
العبد فللزق اهلل بف البالء ،فنن اهلل يريد أن يصافقف) – فقف ٍ
راو مجفقل
[ش.]34346
 -1268طـ قتادة قال :قال أصحاب الـبل

 :يا رسقل اهلل ،إكف

يؿرض الرجؾ الذي كـا كرى أكف صالح ف ُقشدّ د طؾقف طـد مقتف ،ويؿرض
فقن طؾقف طـد مقتف ،فؼال الـبل ( :إن
خقرا ف ُق ّ
الرجؾ الذي ما كـا كرى فقف ً
الؿممـ يبؼك مـ ذكقبف شلء ف ُقشدد طؾقف طـد مقتفٕ ،ن يؾؼك اهلل ٓ ذكب لف،
فقن طؾقفٕ ،ن يؾؼك اهلل وٓ حسـة لف)
وإن الؿـافؼ تبؼك مـ حسـاتف شلء ف ُق ّ
قال الثقري :بؾغـا أن طالج مؾؽ الؿقت أشد مـ ألػ ضربة بالسقػ– .
حسـ لغقره [ق.]6773
 -1269طـ أبل أمامة طـ الـبل

قال( :إن اهلل  يؼقل لؿالئؽتف،

اكطؾؼقا إلك طبدي فصبقا طؾقف البالء ص ًبا ،قال :فقلتقكف فقصبقن طؾقف البالء
ص ًبا ،فقحؿد اهلل ،فقرجعقن فقؼقلقن :يا رب ،إكا صببـا طؾقف البالء ص ًبا كؿا
أمرتـا ،فقؼقل :ارجعقا فنين أحب أن أسؿع صقتف).
وطـ أبل أمامة طـ الـبل

مآ وولدً ا وصحة،
قال( :إن العبد يمتك ً

قال :فشؽاه الؿالئؽة ،فقؼقل اهلل :مدُّ وا لف فقؿا هق فقف ،فنين أحب أن أسؿع
صقتف) – ضعقػ [غ.]1425
 -1272طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

( :لق شاء اهلل لجعؾؽؿ

فؼراء كؾؽؿ ٓ غـل فقؽؿ ،ولؽـ ابتؾك بعضؽؿ ببعض) – صحقح مرسؾ
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[ش.]34332
( :الػؼر أزيـ

 -1271طـ سعد بـ مسعقد قال :قال رسقل اهلل
ٍ
ٍ
حسـ طؾك خدّ الػرس) – إسـاده ضعقػ [ش.]34347
طذار
لؾؿممـ مـ

فاجرا
 ٓ( :تغبطـ
ً

 -1272طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل
بـعؿتف ،فنكؽ ٓ تدري ما هق ٍ
قاتال ٓ يؿقت) -
ٓق بعد مقتف إن لف طـد اهلل ً
حسـ لغقره [تغ(.])392/4
 -1273طـ طبقد بـ طؿقر قال :قال لؼؿان ٓبـف (ٓ يعجبؽ رحب
قاتال ٓ يؿقت) – [ش.]34292
الذراطقـ بالدم ،فنن لف طـد اهلل ً
***
ايصٖد ٚحماضب ١ايٓؿظ
 -1274طـ الضحاك بـ مزاحؿ قال :أتك الـبل

ٌ
رجؾ فؼال :يا

رسقل اهلل مـ أزهد الـاس يف الدكقا؟ فؼال( :مـ لؿ يـسك الؿؼابر والبؾك،
وترك أفضؾ زيـة الدكقا ،وآثر ما يبؼك طؾك ما يػـك ،ولؿ ُيعدّ غدً ا مـ أيامف،
وطدّ كػسف مـ الؿقتك) – مرسؾ فقف اكؼطاع [ش.]34318
 -1275طـ أبل جعػر الؿدائـل رفعف قال( :يا طج ًبا كؾ العجب
ٍ
لؿصدق بدار الخؾقد وهق يسعك لدار الغرور ،يا طج ًبا كؾ العجب لؾؿختال
الػخقر ،وإكؿا ُخؾؼ مـ كطػة ثؿ يعقد جقػة ،وهق بقـ ذلؽ ٓ يدري ما ُيػعؾ
بف) – مقضقع [ش.]34362
 -1276طـ أبل قالبة قال :قال رسقل اهلل

( :البر ٓ يبؾك ،واإلثؿ ٓ
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والديان ٓ يؿقت ،فؽـ كؿا شئت كؿا تديـ تُدان) – مرسؾ رواتف
ُيـسك،
ّ
ثؼات [ق.]22262
***
ذنس املٛت ٚاالضتعداد ي٘
 -1277طـ معاذ بـ جبؾ قال :أي رسقل اهلل أوصـل ،قال( :اطبد اهلل
كلكؽ تراه ،واطدد كػسؽ مـ الؿقتك ،واذكر اهلل طـد كؾ حجر وشجر ،وإذا
طؿؾت السقئة فاطؿؾ بجـبفا حسـة ،السر بالسر ،والعالكقة بالعالكقة) –
معضؾ ورجالف ثؼات [ش.]34325
 -1278طـ الربقع بـ أكس قال :قال رسقل اهلل

( :كػك بالؿقت

مزهدً ا يف الدكقا ،ومرغ ًبا يف أخرة) – ضعقػ [ش.]34329
ٌ
رجؾ طـد الـبل
 -1279طـ ابـ سابط قالُ :ذكر
الثـاء ،فؼال الـبل

ف ُل ِ
حسـ طؾقف

( :كقػ ذكره لؾؿقت) فؾؿ يذ ُكر ذلؽ ،فؼال( :ما هق

كؿا تذكرون) – مرسؾ رجالف ثؼات [ش.]34328
 -1282طـ طبد اهلل بـ أبل مؾقؽة أن طؿر قال :يا كعب حدثـا طـ
الؿقت ،قال :كعؿ يا أمقر الؿممـقـ ،غصـ كثقر الشقك ُأ ِ
دخؾ يف جقف رجؾ،
ٌ
فلخذت كؾ شقكة بعرق ثؿ جذبف ٌ
رجؾ شديد الجذب فلخذ ما أخذ وأبؼك ما
أبؼك[ – .ش.]35643
***

.
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حمكسات ايرْٛب
 -1281طـ الحسـ قال :كان رسقل اهلل

يف مسقر لف فـزل ً
مـزٓ

حزكًا( )1مجد ًبا ،وأمر أصحابف فـزلقا ،ثؿ أمرهؿ أن يجؿعقا ،فجعؾ الرجؾ
ْ
يجلء بالصغقر إلك الصغقر ،والؽبقر إلك الؽبقر ،والشلء إلك الشلء ،حتك
طظقؿا ،فؼال رسقل اهلل
جؿعقا سقا ًدا
ً

( :هذه مثؾ أطؿالؽؿ يا بـل آدم يف

الخقر والشر) – صحقح [ش.]34352
***
ايهبا٥س ٚاملٛبكات
 -1282طـ َص ْق َسؾة  -واسؿف طؾل  -بـ َم ّقاس قال :كـت مع
الـجدات( )2فلصبت ذكق ًبا ٓ أراها إٓ مـ الؽبائر فذكرت ذلؽ ٓبـ طؿر،
قال :ما هل ؟ قؾت كذا وكذا ،قال لقست هذه مـ الؽبائر ،هـ تسع :اإلشراك
باهلل ،وقتؾ كسؿة ،والػرار مـ الزحػ ،وقذف الؿحصـة ،وأكؾ الربا ،وأكؾ
مال القتقؿ ،وإلحاد يف الؿسجد ،والذي يستسخر( ،)3وبؽاء القالديـ مـ
العؼقق ،قال لل ابـ طؿر :أتػرق مـ الـار وتحب أن تدخؾ الجـة؟ قؾت :إي
أحل والدك؟ قؾت :طـدي أمل ،قال :فقاهلل لق ألـت لفا الؽالم
واهلل قالٌ :
وأصعؿتفا الطعام لتدخؾـ الجـة ما اجتـبت الؽبائر – .صحقح [ف.]8
 -1283طـ ابـ طباس طـ الـبل

ٌ
(ثالث مـ لؿ يؽ ُّـ فقف غُ ِػر لف
قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الحزن :الؿؽان الغؾقظ الخشـ.
) )2الـجدات :فرقة مـ الخقارج اكتسبقا إلك كجدة بـ طامر الحـػل.
) )3يستسخر :يستفزئ ،قال تعالك[ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ] {الصافات .}76
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ساحرا يتّبع السحرة،
ما سقاه لؿـ شاء :مـ مات ٓ ُيشرك باهلل شقئًا ،ولؿ يؽـ
ً
ولؿ يحؼد طؾك أخقف) – ضعقػ [ف.]413
 -1284طـ أبل هريرة قال( :الؽبائر سبع ،أولفـ اإلشراك باهلل ،وقتؾ
الـػس ،ورمل الؿحصـات ،وإطرابقة بعد الفجرة( – ))1صحقح [ف.]578
***
ارتػ١ٝ
طقـ
 -1285طـ مسؾؿ بـ يسار قال :قال رسقل اهلل ( :ما اغرورقت ٌ
بؿائفا إٓ حرم اهلل ذلؽ الجسد طؾك الـار ،وٓ سالت طؾك خدها فقرهؼ ذلؽ
القجف قتر وٓ ذلة ،ولق أن باكقا بؽك يف ٍ
أمة مـ إمؿ ُلر ِحؿقا ،وما مـ شلء
ً
ٌ
بحار مـ كار) – ضعقػ
إٓ لف مؼدار ومقزان إٓ الدمعة فنكف يطػئ بفا
ٌ
[ق.]22292
 -1286طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

( :ما مـ قطرتقـ أحب إلك

اهلل مـ قطرة دم يف سبقؾف ،أو مـ قطرة دمقع قطرت مـ طقـ رجؾ قائؿ يف
جقف الؾقؾ مـ خشقة اهلل ،وما مـ جرطتقـ أحب إلك اهلل مـ جرطة محزكة
مقجعة ر ّدها صاحبفا بحسـ صبرٍ وطزاء ،أو جرطة غقظ كظؿ طؾقفا) –
رجالف ثؼات ولف شقاهد [ش/34429ق.]22289
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـفل طـف قبؾ
) )1إطرابقة بعد الفجرة :هق التعرب وسؽـ البادية بعد الفجرة ،وكان
ٌ
الػتح حتك تؼقم الدولة اإلسالمقة وتشتد وٓ يتػرق الؿممـقن يف البقادي.

.
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أٚيٝا ٤اهلل
 -1287طـ أكس بـ مالؽ طـ الـبل

طـ جربيؾ طـ اهلل تبارك

وتعالك قال( :يؼقل اهلل  :مـ أهان لل ول ًقا فؼد بارزين بالؿحاربة ،وإين
الح ِرد( ،)1وما تؼرب إلل طبدي الؿممـ
ٕغضب ٕولقائل كؿا يغضب الؾقث َ
بؿثؾ أداء ما افترضت طؾقف ،وما زال طبدي الؿممـ يتؼرب إلل بالـقافؾ حتك
وبصرا ويدً ا ومميدً ا ،إن دطاين أجبتف ،وإن
أحبف ،فنذا أحببتف كـت لف سؿ ًعا
ً
ٍ
شلء أكا فاطؾف ترددي يف قبض روح طبدي
سللـل أططقتف ،وما ترددت يف
الؿممـ ،يؽره الؿقت وأكره مساءتف ،وٓ بد لف مـف ،وإن مـ طبادي الؿممـقـ
لؿـ يسللـل الباب مـ العبادة ،فلكػف ط ّؾف أٓ يدخؾف ُطجب فقػسده ذلؽ ،وإن
مـ طبادي الؿممـقـ لؿـ ٓ يصؾح إيؿاكف إٓ الغـك ،ولق أفؼرتف ٕفسده ذلؽ،
وإن مـ طبادي الؿممـقـ لؿـ ٓ يصؾح إيؿاكف إٓ الػؼر ،ولق أغـقتف ٕفسده
ذلؽ ،وإن مـ طبادي الؿممـقـ لؿـ ٓ يصؾح إيؿاكف إٓ الصحة ،ولق أسؼؿتف
ٕفسده ذلؽ ،وإن مـ طبادي الؿممـقـ لؿـ ٓ يصؾح إيؿاكف إٓ السؼؿ ،ولق
طؾقؿ
أصححتف ٕفسده ذلؽ ،وإين ُأد ّبر أمر طبادي بعؾؿل بؼؾقبفؿ ،غـل
ٌ
خبقر) – ضعقػ [غ /1249تغ (.])194/7
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ِ )1
الحرد :الغاضب الذي يفؿ بالفجقم.
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ايهتاب ايجاْٞ
األخالم ٚاآلداب
ايؿصٌ األٍٚ
األخالم ٚاآلداب
أسادٜح يف سطٔ ارتًل ٚاآلداب
 -1288طـ أبل إسحاق طـ رجؾ مـ جفقـة قال :قال رسقل اهلل

:

(خقر ما أططل الرجؾ الؿممـ خؾؼ حسـ ،وشر ما أططل الرجؾ قؾب سقء
يف صقرة حسـة) – ضعقػ [ش.]25331
 -1289طـ أبل إسحاق طـ رجؾ مـ مزيـة قال :ققؾ :يا رسقل اهلل ما
أفضؾ ما أويت الرجؾ الؿسؾؿ؟ قال :الخؾؼ الحسـ ،قال :فؿا شر ما أويت
الرجؾ الؿسؾؿ؟ قال( :إذا كرهت أن ُيرى طؾقؽ شلء يف كادي الؼقم فال تػعؾف
إذا خؾقت) – حسـ لغقره [ق.]22151
 -1292طـ خالد بـ طبد الرحؿـ طـ أبقف قال :قال رسقل اهلل

:

رجال ،قالقا :بؾك يا رسقل
(أٓ أخبركؿ بلحبؽؿ إلل؟) حتك ضـقا أكف سقسؿل ً
اهلل ،قال( :أحبؽؿ إلل أحبؽؿ طؾك الـاس ،أٓ أخبركؿ بلبغضؽؿ إلل؟) حتك
رجال ،قالقا :بؾك يا رسقل اهلل ،قال( :أبغضؽؿ إلل أبغضؽؿ
ضـقا أكف سقسؿل ً
إلك الـاس) – حسـ لغقره [ق.]22154
 -1291طـ الزهري :أن الـبل

خقرا
قال لعائشة (إن اهلل إذا أراد بؼق ٍم ً

.
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رزقفؿ الرفؼ يف معقشتفؿ ،وإذا أراد اهلل بفؿ سق ًءا أو غقر ذلؽ س ّؾط طؾقفؿ
الخرق( )1يف معقشتفؿ) – صحقح مرسؾ [ق.]19538
 -1292طـ جابر قال :قال رسقل اهلل

( :قال جبريؾ :قال اهلل تعالك:

هذا ديـ ارتضقتف لـػسل ،ولـ يصؾحف إٓ السخاء وحسـ الخؾؼ ،فلكرمقه
بفؿا ما صحبتؿقه)  -ضعقػ جدًّ ا [تغ(.])14/3
***
ايتؤدَٚ ٠دازا ٠ايٓاع
 -1293طـ الزهري طـ رجؾ مـ َبؾِ ّل( )2قال :دخؾت مع أبل طؾك
ٍ
فاكتجاه دوين ،فؼؾت لف :يا ِ
شلء قال لؽ رسقل اهلل ؟
أبت أي
الـبل
فؼال :قال لل (إذا هؿؿت بإمر فعؾقؽ بالتمدة حتك يلتقؽ اهلل بالؿخرج مـ
أمرك) – ضعقػ وقال البقصقري :رواتف ثؼات [ش/25312ف.]888
رجال قال لؾـبل  :أوصـل يا رسقل اهلل ،فؼال لف
 -1294طـ أكس أن ً
ِ
فلمض ،وإن خػت
خقرا
الـبل ( :خذ إمر بالتدبقر ،فنن رأيت يف طاقبتف ً
غ ًّقا فلمسؽ) – ضعقػ جدًّ ا [ق/22212غ.]3622
 -1295طـ سعقد بـ الؿسقب قال :قال رسقل اهلل

( :رأس العؼؾ

بعد اإليؿان باهلل مداراة الـاس ،ولـ يفؾؽ رجؾ بعد مشقرة ،وأهؾ الؿعروف
يف الدكقا هؿ أهؾ الؿعروف يف أخرة) – حسـ لغقره [ش.]25428
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخرق :الجفؾ والحؿؼ.
)َ )1
)َ )2بؾِ ّل :مقصـ بإكدلس أو قبقؾة معروفة.
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اذتٝا٤
( :إن اهلل

 -1296طـ مقؿقن بـ أبل شبقب قال :قال رسقل اهلل

يحب الحقل العػقػ الحؾقؿ ،ويبغض الػاحش البذيء السائؾ الؿؾحػ) –
حسـ لغقره [ش.]25344
 -1297طـ إسؿاطقؾ بـ ققس قال :دخؾ طققـة طؾك الـبل

ولؿ

يستلذن ،فؼالت طائشة :يا رسقل اهلل مـ هذا؟ قال( :هذا أحؿؼ مطاع يف
ققمف) قال :ثؿ ُأيت بشراب فاسترت ثؿ شرب ،فؼالت :يا رسقل اهلل ما هذا؟
قال( :هذا الحقاء خؾ ٌة فقفؿ أططقها وضقعتؿقها) – صحقح مرسؾ
[ش.]25347
 -1298طـ سعقد بـ الؿسقب قال :قال رسقل اهلل

( :قؾة الحقاء

كػر) – ضعقػ [ش.]25349
***
ايٓٗ ٞعٔ اذتطد ٚايػشٓا٤
 -1299طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

( :كاد الحسد أن يغؾب

كػرا)– ضعقػ [ش.]26595
الؼدر ،وكادت الػاقة أن تؽقن ً
 -1122طـ إسؿاطقؾ بـ أمقة قال :قال رسقل اهلل

( :ثالث ٓ

يعجزهـ ابـ آدم :الطقرة ،وسقء الظـ ،والحسد ،قال :فقـجقؽ مـ الطقرة أٓ
تعؿؾ بفا ،ويـجقؽ مـ سقء الظـ أٓ تتؽؾؿ بف ،ويـجقؽ مـ الحسد أٓ تبغل
طؾك أخاك سق ًءا) – إسـاده مـؼطع [ق.]19524

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

.

 -1121طـ طؾؼؿة بـ أبل طؾؼؿة أن رسقل اهلل

369

قال( :يف الؿممـ

ثالث خصال ،لقس مـفا خصؾة إٓ لف مـفا مخرج :الطقرة والحسد والظـ،
فؿخرجف مـ الطقرة أٓ يرده ،ومخرجف مـ الظـ أٓ ُيحؼؼ ،ومخرجف مـ
الحسد أٓ يبغل) – ضعقػ [غ.]3536
بؼقم يجذون()1
حجرا فؼال:
ً

 -1122طـ مجاهد قال :مر الـبل

(ما هذه؟) قالقا :حجر إشداء ،قال( :أٓ أخبركؿ بلشد مـ هذا ،الذي يؽقن
بقـف وبقـ أخقف فقغؾب شقطاكف فقلتقف فقؽؾؿف) – صحقح [ش.]25375
 -1123طـ ثقبان قال( :ما مـ رجؾقـ يتصارمان( )2فقق ثالثة أيام
فقفؾؽ أحدهؿا فؿاتا وهؿا طؾك ذلؽ مـ الؿصارمة ،إٓ هؾؽا جؿق ًعا ،وما مـ
ٍ
جار يظؾؿ جاره ويؼفره ،حتك يحؿؾف ذلؽ طؾك أن يخرج مـ مـزلف ،إٓ هؾؽ)
– صحقح [ف.]127
 -1124طـ طبد الرحؿـ بـ زياد قال :قال رسقل اهلل

( :مـ كظر إلك

أخقف الؿسؾؿ كظر ًة يخقػف بفا أخافف اهلل يقم الؼقامة) – حسـ لغقره
[ق.]9187
***
سطٔ ادتٛاز
 -1125طـ صاووس طـ الـبل

قال( :يف الجار ويف الشفر الحرام

تغؾقظ) – حسـ [ش/27618ق.]17288
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1يجذون :يشقؾقكف ويرفعقكف تحد ًيا بقـفؿ.
) )2يتصارمان :يتفاجران ويتشاحـان.
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 -1126طـ طبدة بـ أبل لبابة قال :قال رسقل اهلل

.

 ٓ( :قؾقؾ مـ

أذى الجار) – ضعقػ [ش.]25323
بإرحؿ
أكف كان ُيرمك
ُ

 -1127طـ طروة قال :أخربين جار الـبل

والجقػ فقؼقل( :يا معشر قريش أي مجاورة هذه) – ضعقػ [ش.]25325
دارا أمامف،
 -1128طـ الحسـ :أكف ُسئؾ طـ الجار فؼال :أربعقـ ً
دارا خؾػف ،وأربعقـ طـ يؿقـف ،وأربعقـ طـ يساره – .حسـ
وأربعقـ ً
[ف.]129
 -1129طـ ابـ طؿر قال :لؼد أتك طؾقـا زمان وما أحدٌ أحؼ بديـاره
ودرهؿف مـ أخقف الؿسؾؿ ،ثؿ أن الديـار والدرهؿ أحب إلك أحدكا مـ أخقف
يؼقل( :كؿ مـ ٍ
ٌ
متعؾؼ بجاره يقم الؼقامة
جار
الؿسؾؿ ،سؿعت الـبل
يؼقل :يا رب هذا أغؾؼ بابف دوين فؿـع معروفف) – حسـ لغقره [ف.]111
***
آداب اجملايظ
 -1112طـ أبل بؽر بـ محؿد بـ طؿرو بـ حزم قال :قال رسقل اهلل
( :إكؿا يتجالس الؿتجالسقن بلماكة اهلل ،فال يحؾ ٕحدهؿا أن يػشل طـ
صاحبف ما يؽره) – حسـ لغقره [ق.]19791
 -1111طـ أبان بـ صالح قال :قال رسقل اهلل

( :مـ فرق بقـ اثـقـ

تؽبرا طؾقفؿا فؾقتبقأ مؼعده مـ الـار) – حسـ لغقره [ق.]19794
يف مجؾس ً
 -1112طـ طؾؼؿة الحضرمل أن الـبل

رجال يف الشؿس فؼال:
رأى ً
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(تحقل إلك الظؾ فنكف مبارك) – فقف طؾؼؿة لؿ أطرفف ،ولف شاهد صحقح
[ش.]23718
 -1113طـ حـظؾة بـ حذيؿ قال :أتقت الـبل

جالسا مرتب ًعا.
فرأيتف
ً

– صحقح لغقره [ف.]1179
***
ايهسّ ٚايبدٌ
 -1114طـ طؿرو بـ ديـار قال :كزل الـبل

برج ٍؾ ذي ط َؽر مـ

اإلبؾ – وهل ستقن أو سبعقن أو تسعقن إلك مئة مـ اإلبؾ – وبؼر ،وغـؿ،
ومر طؾك امرأة بشقيفات( )1فلكزلتف وذبحت لف ،فؼال
فؾؿ ُيـزلف ولؿ ُيضػفّ ،
الـبل

( :اكظروا إلك هذا الذي لف طؽَر مـ اإلبؾ وبؼر وغـؿ ،مرركا بف فؾؿ

يـزلـا ولؿ يضػـا ،واكظروا إلك هذه الؿرأة إكؿا لفا شقيفات أكزلتـا وذبحت
لـا ،إكؿا هذه إخالق بقد اهلل ،فؿـ شاء أن يؿـحف مـفا خؾ ًؼا حسـًا مـحف) –
مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]22155
 -1115طـ جابر قال :قال رسقل اهلل ( :مـ سقدكؿ يا بـل سؾؿة؟)
بخؾف ،قال( :وأي ٍ
قؾـا :جدّ بـ ققس ،طؾك أكا ُك ِ
داء أدوى مـ البخؾ ،بؾ
سقدكؿ طؿرو بـ الجؿقح)( ،)2وكان طؿرو طؾك أصـامفؿ يف الجاهؾقة،
تزوج – .صحقح [ف.]296
وكان ُيقلِؿ طـ رسقل اهلل
إذا ّ
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1شقيفات :الؼؾقؾ مـ الضلن.
) )2جاء طـد الحاكؿ بدل طؿرو ،بشر بـ الرباء بـ معرور (الحاكؿ .)4965
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املصاح
 -1116طـ ابـ أبل مؾقؽة قال :مزحت طائشة طـد رسقل اهلل

،

فؼالت أمفا :يا رسقل اهلل بعض دطابات هذا الحل مـ كـاكة ،قال الـبل

:

(بؾ مزاحـا هذا الحل) – ضعقػ [ف.]267
 -1117طـ ابـ أبل القرد طـ أبقف قال :رآين الـبل

رجال
ً
فرآين

أحؿر ،فؼال( :أكت أبق القرد) قال جبارة :مازحف – .ضعقػ جدًّ ا [غ.]3627
***
ايتٛاضع ٚتٛقري ايهبري
 -1118طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

( :ما استؽبر مـ أكؾ

معف خادمف ،وركب الحؿار بإسقاق ،واطتؼؾ الشاة فحؾبفا) – حسـ
[ف.]552
 -1119طـ صفقب مقلك العباس قال :رأيت طؾ ًقا ُيؼ ّبؾ يد العباس
ورجؾقف – .إسـاده ضعقػ [ف.]976
***
ايتؿاؤٍ
 -1122طـ يحقك بـ أبل كثقر أن الـبل

قال ٕمرائف (إذا أبردتؿ إلل

بريدً ا فلبردوه حسـ القجف حسـ آسؿ) – مرسؾ رجالف رجال الصحقحقـ
[ش.]33228
 -1121طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل

رسقٓ،
( :إذا بعثتؿ إلل
ً
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فابعثقه حسـ القجف حسـ آسؿ) – ضعقػ جدًّ ا [غ.]3361
 -1122طـ أبل مصعب إكصاري أن الـبل

قال( :اصؾبقا الحقائج

إلك حسان القجقه) – [ش.]26276
ويف لػظ (ابتغقا الخقر ،)...ويف لػظ (التؿسقا الؿعروف – )...صرقف
ضعقػة ومتـف باصؾ كؿا ذكر ذلؽ ابـ حجر وابـ الؼقؿ وذكره ابـ الجقزي يف
الؿقضقطات.
***
ايكًٛٝي١
 -1123طـ السائب بـ يزيد قال :كان طؿر بـ الخطاب يؿر طؾقـا طـد
كصػ الـفار أو ُقبقؾف ،فقؼقل( :ققمقا فؼقؾقا ،فؿا بؼل ففق لؾشقطان)–حسـ
[ق/19874ف.]1239
***

374

*n

زوائد الكتب السبعة

*m

.

ايؿصٌ ايجاْٞ
آداب ايًطإ
سؿغ ايًطإ ٚايٓٗ ٞعٔ ايػٝب١
 -1124طـ طؿر بـ ذر الفؿداين طـ أبقف قال :قال رسقل اهلل

( :إن

اهلل طـده لسان كؾ قائؾ ،فؾقـظر طبدٌ ماذا يؼقل)– رجالف ثؼات [ش.]34354
 -1125طـ الصعب بـ حؽقؿ بـ شريؽ بـ كؿؾة طـ أبقف طـ جدّ ه قال:
أتقت طؿر بـ الخطاب

فاكتسبت
فجعؾ يؼقل :يا ابـ أخل ،ثؿ سللـل
ُ

لف ،فعرف أن أبل لؿ يدرك اإلسالم ،فجعؾ يؼقل :يا بـل يا بـل – .ضعقػ
[ش/26554ف.]826
 -1126طـ محؿد بـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ طثؿان :أن الـبل

قال:

(أربك الربا شتؿ طرض ،وأشد الشتؿ الفجاء ،والراوية أحد الشاتؿقـ) –
شطره إول حسـ لغقره [ق.]22252
 -1127طـ طؾل بـ أبل صالب قال( :الؼائؾ الػاحشة ،والذي يشقع بفا
يف اإلثؿ سقاء) – حسـ [ف.]324
 -1128طـ ُشبقؾ بـ طقف قال :كان ُيؼال( :مـ سؿع بػاحشة فلفشاها،
ففق فقفا كالذي أبداها) – صحقح [ف.]325
ثالث مرات فؾؿ يرد

رجال سؾؿ طؾك الـبل
 -1129طـ الزهري أن ً
طؾقف ،فؼقؾ لف :لِؿ؟ فؼال( :إكف ذو وجفقـ) – ضعقػ [ش.]25464
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 -1132طـ طبد الؿؾؽ بـ طؿقر قال :قام ٌ
رجؾ فتؽؾؿ بقـ يدي الـبل
حتك أزبد شدقاه ،فؼال الـبل

( :تعؾؿقا وإياكؿ وشؼائؼ الؽالم(،)1

فنن شؼائؼ الؽالم مـ الشقطان) – صحقح [ش.]26298
 -1131طـ طبداهلل بـ طؿرو أهنؿ ذكروا طـد رسقل اهلل
رحؾ لف ،فؼال لفؿ الـبل
فؼالقا ٓ :يلكؾ حتك ُيط َعؿ ،وٓ يرحؾ حتك ُي َ

رجال
ً
:

(اغتبتؿقه) فؼالقا :إكؿا حدثـا بؿا فقف ،قال( :حسبؽ إذا ذكرت أخاك بؿا فقف)
– ضعقػ [تغ(.])346/7
***
ايٓٗ ٞعٔ املبايػ ١يف املدح
رجال أثـك طؾك رجؾ طـد الـبل
ً
 -1132طـ الحسـ :أن
فؼال لف الـبل

خقرا،
ً

( :قطعت طـؼف ،لق سؿعؽ تؼقل هذا ما أفؾح) – حسـ

لغقره [ق.]22521
 -1133طـ طدي بـ أرصلة قال :كان الرجؾ مـ أصحاب الـبل

إذا

ُزكِّل قال( :الؾفؿ ٓ تماخذين بؿا يؼقلقن ،واغػر لل مآ يعؾؿقن) – صحقح
[ش/35723ف.]761
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1شؼائؼ الؽالم :أصؾف مـ الشؼشؼقة وهل ما يـػخ فقف الجؿؾ ويخرجف مـ جقفف
وتظفر طؾك شدققف.
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ايٓٗ ٞعٔ ايًعٔ
 -1134طـ حذيػة قال( :ما تالطـ قق ٌم قط إٓ حؼت طؾقفؿ الؾعـة) –
صحقح [ق/19535ف.]318
 -1135طـ طائشة :أن أبا بؽر لعـ بعض رققؼف ،فؼال الـبل

( :يا أبا

بؽر ال ّؾ ّعاكقن والصديؼقن ،كال ورب الؽعبة) مرتقـ أو ثال ًثا ،فلطتؼ أبق بؽر
ٍ
فؼال ٓ :أطقد – .صحقح [ف.]319
الـبل
جاء
ثؿ
رققؼف،
بعض
يقمئذ
َ
***
تػُٝت ايعاطظ
 -1136طـ مجاهد قال :ططس اب ٌـ لعبد اهلل بـ طؿر إما أبق بؽر ،وإما
طؿر ،فؼال :آب ،فؼال ابـ طؿر( :وما آب؟ إن آب اسؿ شقطان مـ الشقاصقـ
جعؾفا بقـ العطسة والحؿد) – صحقح [ف.]937
ورواه ابـ أبل شقبة بؾػظ :طـ مجاهد قال :ططس رجؾ طـد ابـ طؿر
فؼال :أشفب ،قال ابـ طؿر (أشفب اسؿ شقطان وضعف إبؾقس بقـ العطسة
والحؿد هلل ،ل ُقذكر) – [ش.]25993
***
آداب ايطالّ
 -1137طـ أكس قال :قال رسقل اهلل

( :إن السالم اسؿ مـ أسؿاء

اهلل تعالك وضعف اهلل يف إرض ،فلفشقا السالم بقـؽؿ) – حسـ [ف.]989
 -1138طـ طبد اهلل

قال( :إن السالم اسؿ مـ أسؿاء اهلل وضعف اهلل

.
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يف إرض فلفشقه بقـؽؿ ،إن الرجؾ إذا سؾؿ طؾك الؼقم فردوا طؾقف كاكت َلف
طؾقفؿ فضؾ درجة ٕكف ذكرهؿ السالم ،وإن لؿ يرد طؾقف رد طؾقف مـ هق
خقر( )1مـف وأصقب) – صحقح [ف.]1239
 -1139طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :الؽذوب مـ كذب طؾك يؿقـف،
والبخقؾ مـ بخؾ بالسالم ،والسروق مـ سرق الصالة)– إسـاده ضعقػ ولف
شقاهد صحقحة [ف.]1241
 -1142طـ ابـ طؿر :يف الرجؾ يدخؾ يف البقت أو يف الؿسجد لقس فقف
أحد ،قال :يؼقل( :السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ) – حسـ
[ش /25835ف.]1255
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1خقر مـف :وهؿ الؿالئؽة.
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ايؿصٌ ايجايح
ايػعس ٚاأليؿاظ
َا دا ٤يف ايػعس
 -1141طـ حبقب بـ أبل ثابت أن حسان بـ ثابت أكشد الـبل طؾقف
الصالة والسالم أبقا ًتا فؼال:
شـفــــــدت بـــــنذن اهلل أن مـحـؿــــــدً ا  ...رسقل الذي فقق السؿاوات مـ ُ
طـؾ
وأن أبــــا يحقــــك ويحقــــك كالهؿــــا  ...لـــــف طـ ٌ
ــــؿؾ فـــــل ديـــــــف مـتـؼـبـــــؾ
وأن أخــــا إحؼــــاف إذا قــــام فــــقفؿ  ...يـؼــــقل بــــذات اهلل فـقـفــــؿ ويـعـ ُ
ـــدل
صحقح [ش.]26217
 -1142طـ أبل جعػر الخطؿل أن رسقل اهلل

كان يبـل الؿسجد

وطبد اهلل بـ رواحة يؼقل :أفؾح مـ يعالج الؿسجدا ،ورسقل اهلل

يؼقل:

قائؿا وقاطدً ا ،ورسقل اهلل
(أفؾح مـ يعالج الؿسجدا) ،ويؼقل :ويتؾقا الؼرآن ً
قائؿا وقاطدً ا) ،وهؿ يبـقن الؿسجد – .صحقح
يؼقل( :ويتؾقا الؼرآن ً
[ش.]26253
رجال مـ بـل لقث أتك الـبل
 -1143طـ طباد بـ طؿرو أن ً

فؼال :يا

رسقل اهلل أكشدك ،قال )ٓ( :ثال ًثا ،فلكشده يف الرابعة مدح ًة لف ،فؼال( :إن كان
أحدٌ مـ الشعراء يحسـ فؼد أحسـت) – ضعقػ [ش.]26275
 -1144طـ طبادة بـ كسل قال :ذكروا الشعر طـد الـبل

 ،فذكروا
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مذكقر يف أخرة ،حامؾ
(مذكقر يف الدكقا،
:
ٌ
ٌ

لقاء الشعر يقم الؼقامة ،أو قال :يف الـار) – ضعقػ جدًّ ا [ش.]32662
 -1145طـ ابـ سقريـ قال :قال رسقل اهلل

وهق محاصر الطائػ

لؽعب بـ مالؽ وهق إلك جـبف (هقف) يستـشده ،فلكشده قصقدة فقفؿ يؼقل:
قضـــــقـا مــــــ هتامـــــة كـــــؾ ريـــــب  ...وخقــــــرب ثــــــؿ أجؿعـــــــا الســــــققفا
دوســـــــــا أو ثؼقػـــــــــا
كخربهــــــا ولــــــق كطؼــــــت لؼالــــــت  ...قـــــــــقاصعفـ ً
صحقح مرسؾ [ق.]22521
 -1146طـ ابـ سقريـ :أن طبد اهلل بـ رواحة وكعب بـ مالؽ وحسان
بـ ثابت أتقا الـبل

فؼالقا :يا رسقل اهلل لق أمرت طؾ ًقا يجقب همٓء الذيـ

يفجقكؽ ،وهؿ يعـقن أبا سػقان بـ الحارث وابـ الزبعري والعاص بـ
وائؾ ،فؼال الـبل

( :إن طؾ ًقا لقس هـالؽ ،ولؽـ الؼقم إذا كصروا كبقفؿ

بلسقاففؿ فبللسـتفؿ أحؼ أن يـصروه) فؼال حسان :ما كـت ٕكتصر  -أو
ً
مؼقٓ ما بقـ بصرى إلك
أكتضر – مـؽ إٓ هذا ،واهلل ما أحب أن لل هبا
صـعاء ،ثؿ قال:
لســــــاين صــــــار ٌم ٓ طقــــــب فقــــــف  ...وبحــــــري مــــــا تؽــــــدره الــــــدٓء
مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]22522
 -1147طـ معؿر طـ هشام بـ طروة طـ أبقف قال :كان رسقل اهلل
يف سػر فـزل ٌ
رجؾ مـ الؿفاجريـ فرجز هبؿ فؼال:
لــــؿ يغــــذها مــــدٌّ وٓ كصــــقػ

...

ـــــــــــــــرات وٓ رغقــــــــــــــــػ
وٓ تؿقـ
ٌ
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لؽـــ غــذاها الؾــبـ الخريــػ( ... )1الؿخض( )2والؼـارص( )3والصـريػ()4

عرض بـا ،فـزل كعب بـ مالؽ
فؼالت إكصار :اكزل يا كعب فنكف إكؿا ُي ّ
فؼال:
ــــــــــــرات وٓ رغقـــــــــــــػ
لــــــؿ يغــــــذها مــــــدٌّ وٓ كصــــــقػ  ...وٓ تؿقـ
ٌ
لؽــــ غـــذاها الحـظـــؾ الـؼقـــػ( ... )5ومذقــــــ ٌة( )6كطــــــرة الخـقــــــػ()7
تبقـــــــــت بـــــــــقـ الـــــــــزرب( )8والؽـقـــــــــػ()9

قال :فخاف الـبل
...

أن يؽقن بقـفؿا شر ،فلمرهؿا فركبا.

قال معؿر :وحدثـل أبق حؿزة الثؿالل بـحق حديث هشام وزاد فقف :أن

الـبل

ططػ كاقتف وأمرهؿا فركبا – .مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]22525
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الخريػ :قال الزهري :الؾبـ يؽقن يف الخريػ أدسؿ ،فلجرى الؾبـ مجرى الثؿار
التل ُتخرتف ،يريد الطري الحديث العفد بالحؾب.
) )2الؿخض مـ الؾبـ :ما مخض وأخذ زبده.
) )3الؼارص :الؾبـ يؼرص الؾسان مـ حؿقضتف.
) )4الصريػ :الؾبـ ساطة ُيصرف طـ الضرع.
) )5كؼقػَ :ص ْرق الحـظؾ لؿعرفة كضجفا.
) )6الؿذقة :الشربة مـ الؾبـ الؿؿذوق.
) )7الخـقػ :كقع غؾقظ مـ أردأ الؽتان ،والطرة الحاشقة شبففا بحاشقة الخـقػ ،لتغقر
لقهنا وذهابف بالؿزج.
) )8الزرب :حظقرة الغـؿ.
) )9الؽـقػ :الؿقضع الساتر.

.
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ايسضاٚ ٌ٥املهاتبات
 -1148طـ أبل بردة قال :كتب رسقل اهلل
الؽتاب (أسؾؿ أكت) فؾؿ يػرغ الـبل
الرجؾ ،يؼرأ طؾك الـبل

إلك رجؾ مـ أهؾ

كتاب مـ ذلؽ
مـ كتابف حتك أتاه
ٌ

السالم فقف ،فرد الـبل

السالم يف أسػؾ كتابف.

– مرسؾ رجالف ثؼات [ش/33545ق.]9845
 -1149طـ هشام بـ طروة قال :رأيت رسائؾ مـ رسائؾ الـبل
كؾؿا اكؼضت قصة قال( :أما بعد)– صحقح لغقره [ف.]1121
***
َا دا ٤يف األيؿاظ
 -1152طـ ابـ طباس قال :لق قال لل فرطقن :بارك اهلل فقؽ ،قؾت:
وفقؽ ،وفرطقن قد مات – .صحقح [ش/25825ف.]1113
 -1151طـ محؿقد بـ لبقد قال :لؿا أصقب أكحؾ سعد يقم الخـدق
فثؼؾ حقلقه طـد امرأة يؼال لفا رفقدة ،وكاكت تداوي الجرحك ،فؽان الـبل
إذا مر بف يؼقل( :كقػ أمسقت) وإذا أصبح( :كقػ أصبحت) فقخربه–.
صحقح [ف.]1129
***
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ايهتاب األٍٚ
األْبٝا٤
ذنس آدّ ٖٛٚد ٚإبساَٖٛٚ ِٝض٢
 -1152طـ أكس قال( :لؼقت الؿالئؽة آدم وهق يطقف بالبقت ،فؼالقا:
يا آدم أحججت؟ فؼال :كعؿ ،قالقا :قد حججـا قبؾؽ بللػل طام) – ضعقػ
[ش.]35959
 -1153طـ ابـ طباس قال( :أول مـ صاف بالبقت الؿالئؽة)  -ضعقػ
[ش.]35922
 -1154طـ سالؿ بـ أبل الجعد قال :ذكرت إكبقاء طـد الـبل

،

فؾؿا ذكر هق قال( :ذاك خؾقؾ اهلل) – ضعقػ [ش.]31782
رواه ابـ طساكر بؾػظ :فؾؿا ذكر هقد.
 -1155طـ أبل هريرة قال( :اختتـ إبراهقؿ بعد طشريـ ومائة سـة
بالؼدّ وم ،ثؿ طاش بعد ذلؽ ثؿاكقـ سـة) – صحقح [الحاكؿ /4223
ش.]33919
ولػظ ابـ أبل شقبة (..وطاش بعد ذلؽ مائة سـة).
 -1156طـ ابـ طباس قال( :خرج مقسك
الروحاء تجقبف) – حسـ لغقره [ش.]31836

يـادي :لبقؽ ،وجبال
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يٛط
 -1157طـ حذيػة قال( :لؿا أرسؾت الرسؾ إلك ققم لقط لقفؾؽقهؿ
ققؾ لفؿ ٓ :تُفؾؽقهؿ حتك يشفد طؾقفؿ لقط ثالث ِمرار ،،قال :وكان
صريؼفؿ طؾك إبراهقؿ

بشروه بؿا ّ
 ،قال :فلتقا إبراهقؿ ،قال :فؾؿا ّ
بشروه،

قال[ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ]
{هود – }26:قال :وكان مجادلتف إياهؿ أكف قال :أرأيتؿ إن كان فقفا خؿسقن
مـ الؿسؾؿقـ أت ِ
ُفؾؽقكفؿ؟ قالقا ،ٓ :قال :أفرأيتؿ إن كان فقفا أربعقن؟ قال:
قالقا ،ٓ :حتك اكتفك إلك طشرة أو خؿسة ،قال :فلتقا لق ًصا وهق يعؿؾ يف
ِ
ٍ
بشرا ،قال :فلقبؾ بفؿ َخ ِػ ًقا حتك أمسك إلك أهؾف،
أرض لف ،قال :فحسبفؿ ً
قال :فؿشقا معف فالتػت إلقفؿ وقال :وما تدرون ما يصـع همٓء ،قالقا :وما
أشر مـفؿ ،قال :ف َؾبِسقا آذاكفؿ طؾك ما
يصـعقن؟ فؼال :ما مـ الـاس أحدٌ هق ّ
قال ومشقا معف ،قال :ثؿ قال مثؾ هذا فلطاد طؾقفؿ مثؾ هذا ثالث ِمرار ،قال:
فاكتفك بفؿ إلك أهؾف ،قال :فاكطؾؼت امرأتف العجقز طجقز السقء إلك ققمف
ٌ
رجآ قط أحسـ مـفؿ
رجآ ما رأيت
لقط الؾقؾة
فؼالت :لؼد تضقػ
ً
ً
ريحا مـفؿ ،قال :فلقبؾقا ُيفرطقن إلقف فدافعقه الباب حتك
وجقها ،وٓ أصقب ً
ً

كادوا يغؾبقكف طؾقف ،قال ،فلهقى َم ٌ
ؾؽ مـفؿ بجـاحف ،قال :فصػؼف دوكفؿ،
قال :وطال ٌ
لقط الباب وطؾقا معف ،قال :فجعؾ يخاصبفؿ[ :ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷﮸ ﮹﮺﮻﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂            ﯓﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ]{هود}13-21:قال:فذاك
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حقـ ِ
طؾؿ أكفؿ رسؾ اهلل ،ثؿ قرأ إلك ققلف[ :ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ]
{هود }18:قال :وقال َم ٌ
ؾؽ فلهقى بجـاحف هؽذا ،يعـل شبف الضرب ،فؿا
غشقف أحدٌ مـفؿ تؾؽ الؾقؾة إٓ ط ِؿل ،قال :فباتقا بِشر ٍ
لقؾة طؿقاكًا يـتظرون
َ
ّ
العذاب ،قال :وسار بلهؾف ،حتك قال :استلذن جبريؾ يف هؾؽتفؿ ف ُا ِذن لف،
فاحتؿؾ إرض التل كاكقا طؾقفا ،قال :فلهقى بفا حتك سؿع أهؾ سؿاء
الدكقا ُصغاء كالبفؿ ثؿ قؾبفا بفؿ ،قال :فسؿعت امرأتف – يعـل لق ًصا
ِ
ػارهؿ بالحجارة)
القجبة وهل معف فالتػتت فلصابفا العذاب ،قال :وتتبّعت س َ
– [ش.]31835

–

***
داٚد
 -1158طـ إحـػ بـ ققس طـ الـبل

( :أن داود

قال :أي

رب إن بـل إسرائقؾ يسللقكؽ بنبراهقؿ وإسحاق ويعؼقب فاجعؾـل يا رب
لفؿ راب ًعا ،فلوحك اهلل إلقف أن يا داود إن إبراهقؿ ألؼل يف الـار يف سببل فصبر،
وتؾؽ بؾقة لؿ تـؾؽ ،وإن إسحاق بذل كػسف ل ُقذبح فصبر مـ أجؾل ،وتؾؽ بؾقة
أخذت حبقبف حتك ابقضت طقـاه فصبر ،وتؾؽ بؾقة لؿ
لؿ تـؾؽ ،وإن يعؼقب
ُ
تـؾؽ) – مـؽر [ش.]31894
 -1159طـ أكس بـ مالؽ قال :سؿعت رسقل اهلل
الـبل

يؼقل( :إن داود

حقـ كظر إلك الؿرأة فلهؿ أن يجؿع طؾك بـل إسرائقؾ ،وأوصك

فؼرب فالكًا بقـ يدي التابقت ،وكان
لصاحب البعث فؼال :إذا حضر العدو ّ
التابقت يف ذلؽ الزمان يستـصر بف ،وبؿـ ِ
قدم بقـ يدي التابقت ،فال يرجع
ُ
ُ
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حتك ُيؼتؾ ،أو يـفزم طـف الجقش ،ف ُؼتِؾ زوج الؿرأة ،وكزل الؿ َؾؽان يؼصان
طؾقف قصتف ،فػطِـ داود فسجد ومؽث أربعقـ لقؾ ًة ساجدً ا حتك كبت الزرع مـ
.

رب ّ
زل
دمقطف طؾك رأسف ،وأكؾت إرض مـ جبقـف ،وهق يؼقل يف سجقدهِّ :
رب إن لؿ ترحؿ ضعػ داود ،ولؿ
داود زل ًة أبعد مؿا بقـ الؿشرق والؿغربِّ ،
جعؾت ذكبف حدي ًثا يف الخؾؼ مـ بعده ،فجاء جبريؾ مـ بعد أربعقـ
تغػر ذكبف
َ
هؿؿت بف ،فؼال داود :إن
لقؾة فؼال :يا داود إن اهلل قد غػر لؽ الفؿ الذي
َ
طرفت أن اهلل ٌ
طدل ٓ
هؿؿت بف ،وقد
قادر طؾك أن يغػر لل الفؿ الذي
ُ
ُ
الرب ٌ
يؿقؾ ،فؽقػ بػالن إذا جاء يقم الؼقامة فؼال :يا رب دمل الذي طـد داود،
شئت ٕفعؾـ ،قال :كعؿ ،فعرج
سللت ربؽ طـ ذلؽ ،وإن
فؼال جبريؾ :ما
َ
ُ
سللت اهلل يا داود طـ
جبريؾ ،وسجد داود ،فؿؽث ما شاء اهلل ثؿ كزل فؼال:
ُ
الذي أرسؾتـل فقف فؼال :قؾ لداود إن اهلل يجؿعؽؿا يقم الؼقامة فقؼقل لف :هب
لل دمؽ الذي طـد داود ،فقؼقل :هق لؽ يا رب ،فقؼقل :فنن لؽ يف الجـة ما
شئت وما اشتفقت ً
طقضا طـف) – ضعقػ مـؽر [تغ (.])82/7
رجال مـ بـل إسرائقؾ استعدى طؾك رج ٍؾ
 -1162طـ ابـ طباس :أن ً
مـ طظؿائفؿ طـد داود

بؼرا ،فسللف داود فجحد ،فؼال
أن هذا غصبـل ً

لمخر :البقـة؟ فؾؿ يؽـ لف بقـة ،فؼال لفؿا داود :ققما حتك أكظر يف أمركؿا،
فلوحك اهلل إلك داود يف مـامف أن يؼتؾ الذي اس ُت ِ
عدي طؾقف ،فؼال :هذه رؤيا
ولست أطجؾ حتك أتثبت ،فلوحل إلقف مر ًة أخرى فؾؿ يػعؾ ،فلوحك اهلل إلقف
الثالثة أن يؼتؾف أو تلتقف العؼقبة ،فلرسؾ داود إلقف فؼال :إن اهلل أوحك إلل أن
أقتؾؽ ،فؼال :تؼتؾـل بغقر بقـة؟ قال داود :كعؿ واهلل ٕكػذن أمر اهلل فقؽ ،فؾؿا
ذت هبذا
طرف الرجؾ أكف قاتؾف قال ٓ :تعجؾ حتك أخربك ،إين واهلل ما ُأ ِخ ُ

.
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ذت ،فلمر بف داود
الذكب ،ولؽـل كـت
اغتؾت والد هذا فؼتؾتف ،فؾذلؽ ُأ ِخ ُ
ُ
ف ُؼتِؾ ،فاشتدت هقبة بـل إسرائقؾ طـد داود لذلؽ ،واشتد بف ُمؾؽف ،فذلؽ

ققلف [ :ﭭ ﭮ ] {ص  –}21حسـ بطرقف [تغ(.])77/7
***
داْٝاٍ
 -1161طـ مطرف بـ مالؽ أكف قال :شفدت فتح تسرت( )1مع
()2
السقس إذا
بالسقس  ،قال :فؽان أهؾ ُّ
إشعري ،قال :فلصبـا داكقال ُّ

أسـتقا( )3أخرجقه فاستسؼقا بف ،وأصبـا معف ستقـ جر ًة ُمخ ّتؿة ،قال :فػتحـا
جرة مـ أدكاها وجرة مـ أوسطفا وجرة مـ أقصاها ،فقجدكا يف كؾ جرة
طشرة آٓف ،قال هؿام :ما أراه إٓ قال :طشرة آٓف ،وأصبـا معف َربطتقـ مـ
َك ّتان ،وأصبـا معف ربع ًة( )4فقفا كتاب ،وكان أول رج ٍؾ وقع طؾقف مـ َبؾعـ َبر
يؼال لف حرققص ،قال :أططاه إشعري الربطتقـ وأططاه مائتل درهؿ ،قال:
ثؿ إكف صؾب إلقف الربطتقـ بعد ذلؽ ،فلبك أن يردهؿا وشؼفؿا طؿائؿ بقـ
الربعة
كعقؿا ،قال :بقعقين هذه ِّ
أصحابف ،قال :وكان معـا أجقر كصراين يسؿك ً
بؿا فقفا ،قالقا :إن لؿ يؽـ فقفا ذهب أو فضة أو كتاب اهلل ،قال فنن الذي فقفا
الربعة بدرهؿقـ ،ووهبـا لف
كتاب اهلل ،فؽرهقا أن يبقعقا الؽتاب ،فبعـاه ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ُ )1تسرت :أطظؿ مديـة بخقزستان ،ومعـاها الحسـ والطقب.
) )2سقس :بؾدة بخقزستان فقفا قرب داكقال.
) )3أسـتقا :أجدبقا وأصابتفؿ سـة وهل الؼحط.
الربعة :إكاء مربع كالجقكة.
)ِّ )4
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الؽتاب ،قال قتادة :فؿـ ثؿ ُك ِره بقع الؿصاحػ ٕن إشعري وأصحابف
الس َبخل ،قال :حدثـل أبق
كرهقا بقع ذلؽ الؽتاب ،قال هؿام :فزطؿ فرقد ّ
تؿقؿة أن طؿر كتب إلك إشعري (أن تغسؾقا داكقال بالسدر وماء الريحان،
وأن يصؾك طؾقف فنكف كبل دطا ربف أن ٓ يرثف إٓ الؿسؾؿقن)( –)1مرسؾ إسـاده
جقد [ش.]33818
رجال أكػف ذراع يف
 -1162طـ أكس :أهنؿ لؿا فتحقا تسرت ،قال :فقجدكا ً
التابقت ،كاكقا يستظفرون ويستؿطرون بف ،فؽتب أبق مقسك إلك طؿر بـ
الخطاب بذلؽ ،فؽتب طؿر :إن هذا كبل مـ إكبقاء ،والـار ٓ تلكؾ إكبقاء،
وإرض ٓ تلكؾ إكبقاء ،فؽتب :أن اكظر أكت وأصحابؽ – يعـل أصحاب
أبل مقسك – فادفـقه يف مؽان ٓ يعؾؿف غقركؿا ،قال :فذهبت أكا وأبق مقسك
فدفـاه( – .)2صحقح رجالف رجال مسؾؿ [ش.]33819
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1روى ابـ أبل الدكقا يف أحؽام الؼبقر طـ أبل إشعث إحؿري قال :قال رسقل اهلل
( :إن داكقال دطا ربف  أن يدفـف أمة محؿد) فؾؿا افتتح أبق مقسك إشعري
قال( :مـ
تسرت وجده يف تابقت تضرب طروقف ووريده ،وقد كان رسقل اهلل
دل طؾك داكقال فبشروه بالجـة) فؽان الذي دل طؾقف ٌ
رجؾ يؼال لف :حرققص،
فؽتب أبق مقسك إلك طؿر بخربه ،فؽتب إلقف طؿر :أن ادفـف وابعث لل حرققص،
بشره بالجـة ،قال ابـ كثقر :هذا مرسؾ مـ هذا القجف ،ويف كقكف
فنن الـبل
محػق ًضا كظر واهلل أطؾؿ.
) )2وقال ابـ كثقر طـ حديث أكس :إسـاده جقد ،وكؼؾ طـ أبل العالقة كحقه وقال:
إسـاده صحقح إلك أبل العالقة ،إٓ أكف اكتؼد طؾقف يف مدة وفاتف ،فؼال أبق العالقة:
ثالثؿائة سـة ،فنن كان هذا التاريخ صحقح فؾقس بـبل ،بؾ هق ٌ
رجؾ صالحٕ ،كف
كبل بـص الحديث الذي يف البخاري ،والػرتة بقـفؿا
لقس بقـ طقسك ومحؿد
أربعؿائة سـة أو ستؿائة واهلل أطؾؿ.
=

.
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عٝط٢
 -1163طـ ابـ طبـاس قـال( :لؿةا أراد اهلل  أن يرفةع طقسةك

إلةك

رجال مـ غقر البقت ورأسف يؼطر مةا ًء
السؿاء خرج إلك أصحابف وهؿ اثـا طشر ً
فؼال لفؿ :أما إن مـؽؿ مـ سقؽػر بل اثـتل طشرة مرة بعد أن آمـ بل ،ثؿ قةال:
شةاب مةـ
أيؽؿ س ُقؾؼك طؾقف شبفل ف ُقؼتؾ مؽاين ويؽقن معل يف درجتةل ،فؼةام
ٌ
أحدثفؿ سـًّا فؼال :أكا ،فؼال طقسك :اجؾس ،ثؿ أطاد طؾقفؿ فؼام الشاب فؼةال:
أكا ،فؼال :كعؿ أكت ذاك ،قالُ :
ورفِةع طقسةك
فللؼل طؾقف َش َبف طقسك ،قةالُ :
مـ ر ٍ
وزكة كاكت يف البقت إلك السؿاء ،قال :وجاء الطؾةب مةـ القفةقد فلخةذوا
َ
الشبقف فؼتؾقه ثؿ صؾبقه ،وكػةر بةف بعضةفؿ اثـتةل طشةرة مةرة بعةد أن آمةـ بةف،
فتػرقةقا ثةةالث فةةرق ،قةةال :فؼالةةت فرقةةة :كةةان فقـةةا اهلل مةةا شةةاء ثةةؿ صةةعد إلةةك
السؿاء ،وهمٓء القعؼقبقة ،وقالت فرقة :كان فقـا ابـ اهلل مةا شةاء ثةؿ رفعةف اهلل
إلقف ،وهمٓء الـسطقرية ،وقالت فرقة :كان فقـا طبد اهلل ورسقلف ما شاء اهلل ثةؿ
رفعف اهلل إلقف ،وهمٓء الؿسؾؿقن ،فتظاهرت الؽافرتان طؾك الؿسؾؿة فؼاتؾقها
صامسا حتك بعث اهلل محؿةدً ا
فؼتؾقها ،فؾؿ يزل اإلسالم
ً

 ،فةلكزل اهلل طؾقةف:

[ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ] {الص }86::يعـل الطائػة التل آمـةت يف زمةـ
طقسك[ :ﰘ ﰙ ] يعـل الطائػة التل كػرت يف زمةـ طقسةك[ :ﰛ ﰜ
=

[قؾت :لعؾ وصػ صقل أكػف بذراع يدل طؾك أكف قبؾ طقسك بؽثقرٕ ،ن اهلل خؾؼ
ذراطا كؿا يف الصحقحقـ ،فؾؿ يزل الخؾؼ يـؼص ،والػرتة بقـ
آدم وصقلف ستقن
ً
طقسك والـبل طؾقفؿا الصالة والسالم لقست كثقرة حتك يـؼص مـ ذراع إلك صقلف
أن ،واهلل أطؾؿ].
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ﰝ ] يف زمةةـ طقسةةك[ :ﰞﰟ ] بنضفةةار محؿةةد

.

ديةةـفؿ طؾةةك ديةةـ

الؽػار[ :ﰠ ﰡ ﰢ] – [ش.]31876
إٓ بأيات التل تؽؾؿ

 -1164طـ ابـ طباس قال( :ما تؽؾؿ طقسك
بفا حتك بؾغ مبؾغ الصبقان) – [ش.]31872
***
َا دا ٤يف ُتبّع ٚذ ٚايكسْني

( :ما أدري ُتبع أكبقا()1

 -1165طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل
ٌّ ً
كان أم ٓ ،وما أدري ذا الؼركقـ أكب ًقا كان أم ٓ ،وما أدري الحدود كػارات
ٕهؾفا أم ٓ) – [الحاكؿ .]124
 -1166طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :ذو الؼركقـ كبل) – [ش.]31911
صالحا كاصح اهلل فـصحف،
رجال
قال( :كان
 -1167طـ طؾل
ً
ً
فضرِب طؾك قركف إيؿـ فؿات فلحقاه اهلل ،ثؿ ُض ِرب طؾك قركف إيسر فؿات
ُ
فلحقاه اهلل وفقؽؿ مثؾف) – [ش.]31913
 -1168طـ مجاهد قال( :لؿ يؿؾؽ إرض كؾفا إٓ أربعة :مسؾؿان
وكافران ،فلما الؿسؾؿان فسؾقؿان بـ داود وذو الؼركقـ ،وأما الؽافران
حاج إبراهقؿ يف ربف) – [ش.]31916
ف ُبخ ُتـ َّصر والذي ّ
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أكب ًقا :يف زوائد الؿستدرك ذكر رواية (ألعقـًا كان أم ٓ) ولؿ يذكر لػظ (أكب ًقا) القاردة
يف الحديث ( )124يف الؿستدرك.

.
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ايهتاب ايجاْٞ
ايطري ٠ايٓب١ٜٛ
ايؿصٌ األٍٚ
ادتاًَٖٚ ١ٝا قبٌ ايبعج١
أ َٔ ٍٚضّٝب ايطٛا٥ب
طرفت أول
( :قد
ُ

 -1169طـ زيد بـ أسؾؿ قال :قال رسقل اهلل
بحر البحائر(ٌ ،)1
رجؾ مـ بـل ُمدلِج كاكت لف كاقتان فجدع( )2آذاكفؿا،
الـاس ّ
وحرم ألباكفؿا وضفقرهؿا ،ولؼد رأيتف وإياهؿا يف الـار تخبطاكف بلخػاففؿا،
ّ
طرفت أول مـ س ّقب السقائب( ،)3وكصب
وتؼضؿاكف بلفقاهفؿا ،ولؼد
ُ
()4
يجر قصبف يف الـار
الـُّصب  ،وغ ّقر طفد إبراهقؿ ،طؿرو بـ لحل ،ولؼد رأيتف ّ

جر قصبف( – ))5حسـ لغقره [ش.]35832
يمذي أهؾ الـار ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحر البحائر :جؿع بحقرة ،طـ ابـ طباس :هل الـاقة إذا كتجت خؿسة أ ْب ُطـ كظروا
)ّ )1
ذكرا ذبحقه ،فلكؾف الرجال دون الـساء .وإن كان أكثك
إلك الخامس ،فنن كان ً
درها
جدطقا آذاهنا ،فؼالقا :هذه بحقرة ،وقال سعقد بـ الؿسقب :هل التل يؿـع ّ
لؾطقاغقت وٓ يحؾبفا أحد.
) )2فجدع :الجدع قطع إكػ وإذن والشػة.
) )3س ّقب السقائب :السائبة هل التل يسقبقهنا ٔلفتفؿ لؿـػعة حصؾت لفؿ ،فال ُيحؿؾ
طؾقفا.
) )4كصب الـصب :هل أحجار ُتعبد يف الجاهؾقة أو ُيذبح طؾقفا.
)ُ )5قصبف :هل إمعاء.
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قبٌ ايبعج١

 -1172طـ الزهري قال :إن أول ما ذكر مـ طبد الؿطؾب جد الرسقل
 ،أن ً
فارة مـ أصحاب الػقؾ ،وهق غالم شاب،
قريشا خرجت مـ الحرم ّ
فؼال :واهلل ٓ أخرج مـ حرم اهلل أبتغل العز يف غقره ،فجؾس طـد البقت،
وأجؾت طـف قريش ،فؼال:
الؾفؿ إن الؿرء يؿـع رحؾف فامـع رحالؽ ٓ يغؾبـ صؾقبفؿ ومحالفؿ
غدوا محالؽ.
ً
فؾؿ يزل ثابتًا حتك أهؾؽ اهلل تبارك وتعالك الػقؾ وأصحابف ،فرجعت
قريش وقد طظؿ فقفؿ بصربه وتعظقؿف محارم اهلل ،فبقـا هق طؾك ذلؽ ولد لف
أكرب بـقف فلدرك ،وهق الحارث بـ طبد الؿطؾب ،فليت طبد الؿطؾب يف الؿـام،
فؼقؾ لف :احػر زمزم ،خبقئة الشقخ إطظؿ ،قال :فاستقؼظ ،فؼال :الؾفؿ ب ّقـ
لل ،فلري يف الؿـام مر ًة أخرى :احػر زمزم تؽتؿ بقـ الػرث والدم يف مبحث
الغراب يف قرية الـؿؾ ،مستؼبؾة إكصاب الحؿر ،قال :فؼام طبد الؿطؾب
فؿشك حتك جؾس يف الؿسجد الحرام يـظر ما ُخبئ لف مـ أيات ،فـُ ِ
حرت
بؼرة بالحزورة ،فلفؾتت مـ جازرها بحشاشة كػسفا ،حتك غؾبفا الؿقت يف
الؿسجد يف مقضع زمزم ،فجزرت تؾؽ البؼرة يف مؽاهنا ،حتك اح ُتؿؾ
لحؿفا ،فلقبؾ غراب يفقي حتك وقع يف الػرث ،فبحث يف قرية الـؿؾ ،فؼام
طبد الؿطؾب يحػر هـالؽ ،فجاءتف قريش فؼالقا لعبد الؿطؾب :ما هذا
الصـقع؟ لؿ كؽـ كزكؽ بالجفؾ ،ل ِ َؿ تحػر يف مسجدكا؟ فؼال طبد الؿطؾب:
إين لحافر هذه البئر ،ومجاهد مـ صدين طـفا ،فطػؼ يحػر هق وابـف الحارث
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ولقس لف يقمئذ ولدٌ غقره ،فقسعك طؾقفؿا كاس مـ قريش ،فقـازطقهنؿا،
ويؼاتؾقهنؿا ،ويـفك طـف الـاس مـ قريش ل ِؿا يعؾؿقن مـ طتؼ كسبف ،وصدقف،
واجتفاده يف ديـف يقمئذ ،حتك إذا أمؽـ الحػر ،واشتد طؾقف إذى ،كذر إن
ويف لف بعشرة مـ القلدان يـحر أحدهؿ ،ثؿ حػر حتك أدرك سقق ًفا ُدفِـت يف
زمزم ،فؾؿا رأت قريش أكف قد أدرك السققف ،فؼالقا لعبد الؿطؾب :أحذكا مؿا
وجدت ،فؼال طبد الؿطؾب :بؾ هذه السققف لبقت اهلل ،ثؿ حػر حتك أكبط
الؿاء ،فحػرها يف الؼرار ،ثؿ بحرها حتك ٓ تـزف ،ثؿ بـك طؾقفا حقضا،
وصػؼ هق وابـف يـزطان فقؿمن ذلؽ الحقض ،فقشرب مـف الحاج ،فقؽسره
كاس مـ حسدة قريش بالؾقؾ ،ويصؾحف طبد الؿطؾب حقـ يصبح ،فؾؿا
أكثروا إفساده ،دطا طبد الؿطؾب ربف ،فلري يف الؿـام ،فؼقؾ لف :قؾ :الؾفؿ إين
ٓ أحؾفا لؿغتسؾ ،ولؽـ هل لشارب حؾ وبؾ ،ثؿ كػقتفؿ ،فؼام طبد
الؿطؾب حقـ أجػؾت قريش بالؿسجد ،فـادى بالذي ُأري ،ثؿ اكصرف ،فؾؿ
يؽـ يػسد طؾقف حقضف أحد مـ قريش إٓ ُرمِل بداء يف جسده ،حتك تركقا لف
حقضف ذلؽ ،وسؼايتف ،ثؿ تزوج طبد الؿطؾب الـساء فقلد لف طشرة رهط،
فؼال :الؾفؿ إين كـت كذ رت لؽ كحر أحدهؿ ،وإين أقرع بقـفؿ ،فلصب بذلؽ
مـ شئت ،فلقرع بقـفؿ ،فصارت الؼرطة طؾك طبد اهلل بـ طبد الؿطؾب ،وكان
أحب ولده إلقف ،فؼال :الؾفؿ هق أحب إلقؽ أو مائة مـ اإلبؾ؟ قال :ثؿ أقرع
بقـف وبقـ مائة مـ اإلبؾ ،فصارت الؼرطة طؾك مائة مـ اإلبؾ فـحرها طبد
الؿطؾب مؽان طبد اهلل ،وكان طبد اهلل أحسـ رجؾ ُرئل يف قريش قط ،فخرج
يق ًما طؾك كساء مـ قريش مجتؿعات ،فؼالت امرأة مـفـ :يا كساء قريش أيتؽـ
يتزوجفا هذا الػتك ...الـقر الذي بقـ طقـقف ،قال :وكان بقـ طقـقف كقر
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فتزوجتف آمـة بـت وهب بـ طبد مـاف بـ زهرة ،فجؿعفا ،فالتؼت ،فحؿؾت
برسقل اهلل

تؿرا
 ،ثؿ بعث طبد الؿطؾب طبد اهلل بـ طبد الؿطؾب يؿتار لف ً

مـ يثرب ،فتقيف طبد اهلل هبا ،وولدت آمـة رسقل اهلل

 ،فؽان يف حجر طبد

الؿطؾب ،فاسرتضعف امرأة مـ بـل سعد بـ بؽر ،فـزلت بف التل ترضعف سقق
طؽاظ ،فرآه كاهـ مـ الؽفان ،فؼال :يا أهؾ طؽاظ ،اقتؾقا هذا الغالم ،فنن لف
مؾ ًؽا ،فراطت بف أمف التل ترضعف ،فـجاه اهلل ،ثؿ شب طـدها ،حتك إذا سعك
وأختف مـ الرضاطة تحضـف ،فجاءتف أختف مـ أمف التل ترضعف ،فؼالت :أي
أمتاه ،إين رأيت ره ًطا أخذوا أخل آك ًػا ،فشؼقا بطـف ،فؼامت أمف التل ترضعف
فزطة ،حتك أتتف ،فنذا هق جالس مـتؼ ًعا لقكف ٓ ،ترى طـده أحدً ا ،فارتحؾت بف
حتك أقدمتف طؾك أمف فؼالت لفا :اقبضل طـل ابـؽ فنين قد خشقت طؾقف،
فؼالت أمف ٓ :واهلل ،ما بابـل ما تخافقـ ،لؼد رأيت وهق يف بطـل أكف خرج كقر
فخر معتؿدً ا طؾك يديف
مـل أضاءت مـف قصقر الشام ،ولؼد ولدتف حقـ ولدتف ّ
راف ًعا رأسف إلك السؿاء ،فافتصؾتف أ ّمف وجده طبد الؿطؾب ،ثؿ تقفقت أمف،
فف ّؿ يف حجر جده ،فؽان وهق غالم يليت وسادة جده فقجؾس طؾقفا ،فقخرج
َ
جده وقد ك ُبر ،فتؼقل الجارية التل تؼقده :اكزل طـ وسادة جدك ،فقؼقل طبد
الؿطؾب :دطل ابـل فنكف م ِ
غالم،
حس ٌـ بخقر ،ثؿ تقيف جده ورسقل اهلل
ُ
فؽػؾف أبق صالب ،وهق أخق طبد اهلل ٕبقف وأمف ،فؾؿا كاهز الحؾؿ ،ارتحؾ بف
تاجرا قبؾ الشام ،فؾؿا كزٓ تقؿاء رآه حرب مـ يفقد تؿقؿ ،فؼال ٕبل
أبق صالب ً
أشػقؼ أكت طؾقف؟
صالب :ما هذا الغالم مـؽ؟ فؼال :هق ابـ أخل ،قال لف:
ٌ
قال :كعؿ ،قال :فقاهلل لئـ قدمت بف إلك الشام ٓ تصؾ بف إلك أهؾؽ أبدً ا،
لقؼ ُتؾـفّ ،
إن هذا طدوهؿ ،فرجع أبق صالب مـ تقؿاء إلك مؽة ،فؾؿا بؾغ رسقل

.
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الحؾؿ ،أجؿرت امرأ ٌة الؽعبة ،فطارت شرارة مـ مِجؿرها يف ثقاب

ووهت ،فتشاورت قريش يف هدمفا ،وهابقا هدمفا ،فؼال
الؽعبة فلحرقتفاَ ،
لفؿ القلقد ب ـ الؿغقرة :ما تريدون هبدمفا؟ اإلصالح تريدون أم اإلساءة؟
فؼالقا :بؾ اإلصالح ،قال :فنن اهلل ٓ يفؾؽ الؿصؾح ،قالقا :فؿـ الذي
يعؾقها فقفدمفا؟ قال القلقد :أكا أطؾقها فلهدمفا ،فارتؼك القلقد بـ الؿغقرة
طؾك ضفر البقت ومعف الػلس فؼال :الؾفؿ إكا ٓ كريد إٓ اإلصالح ،ثؿ هدم
فؾؿا رأتف قريش قد هدم مـفا ،ولؿ يلهتؿ ما خافقا مـ العذاب هدمقا معف،
حتك إذا بـقها فبؾغقا مقضع الركـ ،اختصؿت قريش يف الركـ ،أي الؼبائؾ
يشجر بقـفؿ ،فؼالقا :تعالقا ُكح ّؽؿ أول مـ يطؾع طؾقـا مـ
ترفعف؟ حتك كاد ُ
وهق غال ٌم
هذه السؽة ،فاصطؾحقا طؾك ذلؽ ،فطؾع طؾقفؿ رسقل اهلل
فق ِضع يف ثقب ،ثؿ أمر بسقد كؾ
طؾقف وشاح كؿرة ،فح ّؽؿقه ،فلمر بالركـ ُ
قبقؾة فلططاه بـاحقة الثقب ،ثؿ ارتؼك ورفعقا إلقف الركـ ،فؽان هق يضعف ،ثؿ
سؿقه إمقـ قبؾ أن يـزل طؾقف
صػؼ ٓ يزداد فقفؿ بؿر السـقـ إٓ ً
رضا ،حتك ّ
القحل ،ثؿ صػؼقا ٓ يـحرون جزورا لبقع إٓ َد ُروه فقدطق لفؿ فقفا ،فؾؿا
استقى وبؾغ أشده ،ولقس لف كثقر مـ الؿال استلجرتف خديجة ابـة خقيؾد إلك
رجال آخر مـ قريش ،فؼال
سقق ُح باشة وهق سقق بتفامة واستلجرت معف ً
ِ
خقرا مـ
رسقل اهلل
وهق يحدث طـفا( :ما رأيت مـ صاحبة أجقرٍ ً
خديجة ،ما كـا كرجع أكا وصاحبل إٓ وجدكا طـدها تحػ ًة مـ صعام تخبئف
لـا) ،قال :فؾؿا رجعـا مـ سقق ُحباشة ،قال رسقل اهلل

( :قؾت لصاحبل:

اكطؾؼ بـا ُكحدث طـد خديجة) ،قال :فجئـاها فبقـا كحـ طـدها إذ دخؾت
طؾقـا مـتشق ٌة مـ مق ّلدات قريش ،والؿـتشقة :الـاهد التل تشتفل الرجؾ،
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قالت :أمحؿدٌ هذا؟ والذي ُيحؾػ بف إن جاء لخاص ًبا ،فؼؾت( :كال ،فؾؿا
ٍ
قرشقة
خرجـا أكا وصاحبل) ،قال :أمـ خطبة خديجة تستحقل؟ فقاهلل ما مـ
كػقا ،قال( :فرجعت إلقفا مرة أخرى ،فدخؾت طؾقـا تؾؽ
إٓ تراك لفا ً
الؿـتشقة) ،فؼالت :أمحؿدٌ هذا؟ والذي يحؾػ بف إن جاء لخاص ًبا ،قال( :قؾت
طؾك حقاء :أجؾ) ،قال :فؾؿ ُت ِ
فاكطؾؼت إلك أبقفا
عصـا خديجة وٓ أختفا،
ُ
خقيؾد بـ أسد وهق َث ِؿ ٌؾ مـ الشراب ،فؼالت :هذا ابـ أخقؽ محؿد بـ

طبد اهلل يخطب خديجة ،وقد رضقت خديجة ،فدطاه فسللف طـ ذلؽ،
فخطب إلقف فلكؽحف ،قال :فخ ّؾؼت خديجة ،وحؾت طؾقف حؾة ،فدخؾ رسقل
اهلل

هبا ،فؾؿا أصبح صحا الشقخ مـ ُسؽره ،فؼال :ما هذا الخؾقق؟ وما

هذه الحؾة؟ قالت أخت خديجة :هذه حؾة كساك ابـ أخقؽ محؿد بـ
طبد اهلل ،أكؽح َتف خديجة ،وقد بـك هبا ،فلكؽر الشقخ ،ثؿ س ّؾؿ إلك أن صار
ذلؽ ،واستحقا وصػؼت ُر ّج ٌاز مـ رجاز قريش تؼقل:
ــــــد ِ ...جؾــــــدٌ يضــــــلء كضــــــقاء الػرقـ ِ
ٓ تزهـــــــدي خـــــــديج يف محؿـ ٍ
ـــــد
ُ
فؾبث رسقل اهلل

مع خديجة حتك ولدت لف بعض بـاتف ،وكان لفا

ولف الؼاسؿ ،وقد زطؿ بعض العؾؿاء أهنا ولدت لف غالما آخر يسؿك الطاهر،
قال :وقال بعضفؿ :ما كعؾؿفا ولدت لف إٓ الؼاسؿ ،وولدت لف بـاتف إربع:
زيـب ،وفاصؿة ،ورققة ،وأم كؾثقم ،وصػؼ رسقل اهلل
وحبب إلقف الخالء)[-ق.]9718
بعض بـاتف يتحـث ُ
***

بعدما ولدت لف

.
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ايؿصٌ ايجاْٞ
ايبعجٚ ١املسسً ١املهٚ ١ٝاهلذس٠
َبعح ايٓيب
 -1171طـ أبل مقسرة :أن رسقل اهلل

كان إذا بـرز سـؿع مــ يـاديـف:

يا محؿد ،فنذا سؿع الصقت اكطؾؼ هار ًبا فلتك خديجة فذكر ذلؽ لفـا ،فؼـال:
(يا خديجة ،قد خشقت أن يؽقن قد خةالط طؼؾةل شةلء ،إين إذا بةرزت أسةؿع
مـ يـاديـل فال أرى شقئًا ،فلكطؾؼ هار ًبا ،فنذا هةق طـةدي يـةاديـل) ،فؼالـت :مـا
كان اهلل لقػعـؾ بـؽ ذلـؽ ،إكـؽ مـا طؾؿـت ،تصـدق الحـديث وتـمدي إماكـة
وتصؾ الرحؿ ،فؿا كان لقػعـؾ بـؽ ذلـؽ ،فلسـرت ذلـؽ إلـك أبـل بؽـر وكـان
كديؿا لف يف الجاهؾقة ،فلخـذ أبـق بؽـر بقـده ،فـاكطؾؼ بـف إلـك ورقـة ،فؼـال :ومـا
ً
ذاك؟ فحدثف بؿا حدثتف خديجة ،فلتك ورقـة فـذكر ذلـؽ لـف ،فؼـال ورقـة :هـؾ
ترى شق ًئا؟ قال ،ٓ( :ولؽـل إذا برزت سةؿعت الـةداء ،فةال أرى شةقئًا فةلكطؾؼ
هار ًبا فنذا هق طـدي) ،قال :فال تػعؾ ،فنذا سؿعت الـداء فاثبـت ،حتـك تسـؿع
ما يؼقل لؽ ،فؾؿا برز سؿع الـداء :يا محؿد ،قال( :لبقةؽ) ،قـال :أشـفد أن ٓ

إلف إٓ اهلل وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف ،ثؿ قال لـف :قـؾ[ :ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ] { الػاتحــــــــــة}4-2 :

حتك فرغ مـ فاتحـة الؽتـاب ،ثـؿ أتـك ورقـة ،فـذكر ذلـؽ لـف ،فؼـال لـف ورقـة:
أبشر ،ثؿ أبشر ،ثؿ أبشر ،فنين أشفد أكـؽ الرسـقل الـذي بشـر بـف طقسـك

:

[ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ] {الصررف  }4فلكــا أشــفد أكــؽ أكــت أحؿــد ،وأكــا

400

*n

زوائد الكتب السبعة

*m

.

أشفد أكؽ محؿد ،وأكا أشفد أكؽ رسقل اهلل ،ولققشؽ أن تممر بالؼتال ،ولئـ
أمـرت بالؼتـال وأكـا حــل ٕقـاتؾـ معـؽ ،فؿــات ورقـة ،فؼـال رســقل اهلل

:

(رأيت الؼس يف الجـة طؾقف ثقاب خضر) [-ش.]36555
***
بدا ١ٜايدع٠ٛ
 -1172طـ الؿغقرة بـ شعبة قال :إن أول يقم طرفت فقف رسقل اهلل
إين كـت أمشل مع أبل جفؾ بؿؽة ،فؾؼقـا رسقل اهلل

 ،فؼال لف (يا أبا

الحؽؿ هؾؿ إلك اهلل وإلك رسقلف وإلك كتابف ،أدطقك إلك اهلل) فؼال :يا محؿد
ٍ
سب آلفتـا ،هؾ تريد إٓ أن كشفد أن قد بؾغت ،فـحـ كشفد
ما أكت بؿـتف طـ ّ
ّ
طؾل فؼال :واهلل إين
أن قد بؾغت ،قال :فاكصرف طـف رسقل اهلل  ،فلقبؾ ّ
ٕطؾؿ أن ما يؼقل حؼ ،ولؽـ بـل قصل قالقا :فقـا الحجابة ،فؼؾـا :كعؿ ،ثؿ
قالقا :فقـا ا ِلؼرى( ،)1فؼؾـا :كعؿ ،ثؿ قالقا :فقـا الـدوة( ،)2فؼؾـا :كعؿ ،ثؿ
قالقا :فقـا السؼاية ،فؼؾـا :كعؿ ،ثؿ أصعؿقا وأصعؿـا ،حتك إذا تحاكّت
الركب( )3قالقا :مـا كبل ،واهلل ٓ أفعؾ – .حسـ [ش.]35829
َّ
 -1173طـ جابر بـ طبد اهلل قال :اجتؿعـت قـريش يق ًمـا فؼـالقا :اكظـروا
أطؾؿؽؿ بالسحر والؽفاكـة والشـعر فؾقـلت هـذا الرجـؾ الـذي فـرق جؿاطتــا،
وشتت أمركا ،وطاب ديـــا ،فؾقؽؾؿـف ولقـظـر مـاذا يـرد طؾقـف ،فؼـالقا :مـا كعؾـؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ِ )1
الؼرى :الضقافة.

) )2الـدوة :الـادي هق مجتؿع الؼقم وأهؾ الؿجؾس ،قال تعالك[ :ﯫ ﯬ]
{العل .}71
) )3تحاكت الركب :تؿاثؾت وتساوت.

.
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أحدً ا غقر طتبة بـ ربقعة ،فؼالقا :أكت يا أبا القلقـد ،فلتـاه طتبـة فؼـال :يـا محؿـد
أكــت خقــر أم طبــد اهلل؟ فســؽت رســقل اهلل
الؿطؾب؟ فسؽت رسقل اهلل

 ،ثــؿ قــال :أك ـت خقــر أم طبــد

 ،فؼال :إن كــت تـزطؿ أن هـمٓء خقـر مــؽ

فؼد طبـدوا ألفـة التـل طبـت ،وإن كــت تـزطؿ أكـؽ خقـر مــفؿ فـتؽؾؿ حتـك
كســؿع ققلــؽ ،إكــا واهلل مــا رأيـــا ســخؾ ًة قــط أشــلم طؾــك ققمــف مـــؽ ،فرقــت
جؿاطتـا ،وشتت أمركا ،وطبت ديــا ،وفضحتـا يف العرب ،حتك لؼد صار فـقفؿ
ســاحرا ،وأن يف قــريش كاهـًــا ،واهلل مــا كـتظــر إٓ مثــؾ صــقحة
أن يف قــريش
ً
الحبؾك ،أن يؼقم بعضـا لـبعض بالسـققف حتـك كتػـاكك ،أيفـا الرجـؾ ،إن كـان
إكؿــا بــؽ البــاءة فــاخرت أي كســاء قــريش وكزوجــؽ طشـ ًـرا ،وإن كــان إكؿــا بــؽ
رجـال واحـدً ا ،فؼـال رسـقل اهلل
ً
الحاجة جؿعـا لـؽ حتـك تؽـقن أغــك قـريش
( :أفرغت؟) قال :كعؿ ،فؼـرأ رسـقل اهلل

 :بسـؿ اهلل الـرحؿـ الـرحقؿ:

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ]  ،حتـــك بؾـــغ[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ] {فصررررلت  ،}71-7فؼــــال طتبــــة :حســــبؽ،
حسبؽ ،ما طـدك غقر هذا؟ قال ،)ٓ( :فرجع إلك قـريش ،فؼـالقا :مـا وراءك؟
قــال :مــا تركــت شــق ًئا أرى أكؽــؿ تؽؾؿقكــف بــف إٓ وقــد كؾؿتــف بــف ،فؼــالقا :ففــؾ
أجابؽ؟ قال :كعؿ ،قال ٓ :والذي كصبفا بقـة ،مـا ففؿـت شـق ًئا مؿـا قـال ،غقـر
أكــف أكــذركؿ صــاطؼ ًة مثــؾ صــاطؼة طــاد وثؿــقد ،قــالقا :ويؾــؽ ،يؽؾؿــؽ رجـ ٌـؾ
بالعربقــة ٓ تــدري مــا قــال؟ قــال ٓ :واهلل مــا ففؿــت شــق ًئا مؿــا قــال غقــر ذكــر
الصاطؼة[ – .ش/36562تغ(.])167/7
زاد البغقي يف تػسقره :إن كـت تريد الرياسة طؼدكا لؽ ألقيتـا..
وزاد يف آخره لؿا قرأ الـبل

أية :فلمسؽ طتبة طؾك فقف ،وكاشده
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بالرحؿ ،ورجع إلك أهؾف ،ولؿ يخرج إلك قريش ،فاحتبس طـفؿ ،فؼال أبق
جفؾ :يا معشر قريش واهلل ما كرى طتبة إٓ قد صبل إلك ديـ محؿد ،وقد
أطجبف صعامف وما ذاك إٓ مـ حاجة أصابتف ،فاكطؾِؼقا بـا إلقف ،فاكطؾؼقا إلقف،
فؼال أبق جفؾ :واهلل يا طتبة ما حبسؽ طـا إٓ أكؽ صبقت إلك ديـ محؿد،
وأطجبؽ صعامف ،فنن كاكت بؽ حاجة جؿعـا لؽ مـ أمقالـا ما يغـقؽ طـ
صعام محؿد ،فغضب طتبة وأقسؿ أن ٓ يؽؾؿ محؿدً ا أبدً ا ،وقال :واهلل لؼد
طؾؿتؿ أين مـ أكثر قريش ً
مآ ،ولؽـل أتقتف وقصصت طؾقف الؼصة فلجابـل
بشلء ،واهلل ما هق بشعر ،وٓ كفاكة ،وٓ سحر ،وقرأ السقرة إلك ققلف[ :ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ] {فصلت  }71أية،
فلمسؽت بػقف وكاشدتف بالرحؿ أن يؽػ ،وقد طؾؿتؿ أن محؿدً ا إذا قال شق ًئا
لؿ يؽذب ،فخػت أن يـزل بؽؿ العذاب..
***
َا يك ٞايٓيب

ٚأصشاب٘ َٔ املػسنٕٛ

 -1174طـ ابـ تدرس قال :سللقا أسؿاء بـت أبل بؽر طـ أشد يق ٍم أتك
طؾك رسقل اهلل

 ،قالت :إين أضـ أين أذكر ذلؽ ،بقـا هق يف الؿسجد وفقف

جؿاطة مـفؿ ،فؼالقا :إكف يؼقل كذا ،ويؼقل كذا فقؿا يؽرهقن ،فؼقمقا إلقف
كسللف ،فذهب جؿاطة إلقف ،فؼال :تؼقل كذا ،وتؼقل كذا ،قال( :كعؿ)،وكان ٓ
يؽتؿفؿ شق ًئا فامتدوه بقـفؿ ،وجاء الصريخ إلك أبل ،أدرك صاحبؽ ،قالت:
رجال أن يؼقل ربل اهلل؟،
فخرج أبل يسعك ولف غدائر ،فـادى :ويؾؽؿ أتؼتؾقن ً
قالت :فؾفقا طـ ف وأقبؾقا إلك أبل ،فؾؼد أتاكا وهق يؼقل :تباركت يا ذا الجالل
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واإلكرام ،وإن لف الغدائر ،وإكف لقؼقل هؽذا ويؿدها فتتبعف – .حسـ
[س.]2899
بالٓ بخؿسة ٍ
 -1175طـ ققس قال :اشرتى أبق بؽر ً
أواق وهق مدفقن
بالحجارة ،قالقا :لق أبقت إٓ أوققة لبعـاكف ،فؼال :لق أبقتؿ إٓ مائة أوققة
ٕخذتف[ -.ش.]36589
***
املطًُ ٕٛاألٚاٚ ٌ٥إضالّ عُس
 -1176طـ مجاهد قال :أول مـ أضفر اإلسالم سبعة :رسقل اهلل
وأبق بؽر وبالل وخباب وصفقب وطؿار وسؿقة أم طؿار ،فلما رسقل اهلل
فؿـعف طؿف ،وأما أبق بؽر فؿـعف ققمف ،و ُأ ِخذ أخرون ف ُللبِسقا أدراع الحديد
ثؿ صفروهؿ يف الشؿس حتك بؾغ الجفد مـفؿ كؾ مبؾغ ،فلططقهؿ ما سللقا،
فجاء إلك كؾ رج ٍؾ مـفؿ قق ُمف بلكطاع إُدم فقفا الؿاء فللؼقهؿ فقفا ثؿ ُح ِؿؾقا
بجقاكبف إٓ ً
بالٓ ،فؾؿا كان العشل جاء أبق جفؾ فجعؾ يشتؿ سؿقة ويرفث،
ثؿ صعـفا فؼتؾفا ،ففل أول شفقد استشفد يف اإلسالم ،إٓ ً
بالٓ فنكف هاكت
حبال ،ثؿ أمروا صبقاهنؿ فاشتدوا
طؾقف كػسف يف اهلل حتك م ّؾقا فجعؾقا يف طـؼف ً
بف بقـ أخشبل مؽة وجعؾ يؼقل :أحد أحد[ - .ش.]36586
 -1177طـ طتبة بـ غزوان قال :لؼد رأيتـل مع رسقل اهلل

سابع

سبعة[ – .ش.]36621
 -1178طـ هالل بـ يساف قال :أسؾؿ طؿر بـ الخطاب بعد أربعقـ
رجال وإحدى طشرة امرأة[ - .ش.]36622
ً
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 -1179طـ جابر قال :كان أول إسالم طؿر ،قال طؿر :ضرب أختل
ٍ
قارة،
الؿخاض ،قال :فلخرجت مـ البقت ،فدخؾت يف أستار الؽعبة يف لقؾة ّ
فدخؾ ِ
الحجر وطؾقف كعاله ،قال :فصؾك ما شاء اهلل ثؿ
قال :فجاء الـبل
اكصرف ،فسؿعت شق ًئا لؿ أسؿع مثؾف ،فخرجت فا ّتبعتف ،فؼال( :مـ هذا؟)
كفارا) ،قال :فخشقت أن يدطق
فؼؾت :طؿر ،قال( :يا طؿر ما تدطـل ً
لقال وٓ ً
طؾل ،فؼؾت :أشفد أٓ إلف إٓ اهلل وأكؽ رسقل اهلل ،فؼال( :يا طؿر استره)
قال :فؼؾت :والذي بعثؽ بالحؼ ُٕطؾِــّف كؿا أطؾـت الشرك – .حسـ لغقره
[ش.]35879
***
املؤاَس ٠يف داز ايٓد٠ٚ
 -1182طـ قتادة قال :دخؾقا دار الـدوة يـلتؿرون بـالـبل

فؼـالقآ :

يدخؾ معؽؿ أحد لقس مـؽؿ ،فدخؾ معفؿ الشقطان يف صـقرة شـقخ مــ أهـؾ
كجد ،فؼال بعضفؿ :لقس طؾقؽؿ مـ هذا طقـ ،هذا رجؾ مـ أهـؾ كجـد ،قـال:
بعقرا ثؿ تخرجقه ،فؼـال الشـقطان:
فتشاوروا فؼال رجؾ مـفؿ :أرى أن ُتركبقه ً
بئس ما رأى هذا ،هق هذا قد كان ُيػسد ما بقـؽؿ وهق بقـ أضفـركؿ ،فؽقـػ إذا
أخرجتؿقه فلفسد الـاس ،ثـؿ حؿؾفـؿ طؾـقؽؿ يؼـاتؾقكؿ ،فؼـالقا :كعـؿ مـا رأى
هذا الشقخ ،فؼال ٌ
قائـؾ آخـر :فـنين أرى أن تجعؾـقه يف بقـت و ُتط ِّقــقا طؾقـف بابـف
وتــدطقه فقــف حتــك يؿــقت ،فؼــال الشــقطان :بــئس مــا رأى هــذا ،أفــرتى ققمــف
يرتكقكــف فقــف أبــدً ا؟ ٓبــد أن يغضــبقا لــف فقخرجقكــف ،فؼــال أبــق جفــؾ :أرى أن
ُت ِ
رجال ثؿ يلخذوا أسقاففؿ فقضـربقكف ضـرب ًة واحـدة ،فـال
خرجقا مـ كؾ قبقؾة ً
ُيدرى مـ قتؾف فتَدوكف ،فؼـال الشـقطان :كِعـؿ مـا رأى هـذا ،فـلصؾع اهلل كبقـف
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طؾل طؾـك
طؾك ذلؽ ،فخرج هق وأبق بؽر إلك غار يف الجبؾ ُيؼال لف ثقر ،وكام ٌّ
فراش الـبل

 ،وباتقا يحرسقكف يحسبقن أكف الـبـل

 ،فؾؿـا أصـبحقا قـام

طؾل لصالة الصبح ،وبادروا إلقف فنذا هؿ بعؾل ،فؼالقا :أيـ صاحبؽ؟ قالٓ :
أدري فاقتصقا أثره حتك بؾغقا الغار ثؿ رجعقا ،فؿؽث فقف هق وأبق بؽر ثـالث
ٍ
لقال .....وذكر الحديث طـ الزهري .....إلـك أن قـال :فؾؿـا قاتـؾ رسـقل اهلل
كػار قريش حالت الحرب بقـ مفاجرة أرض الحبشة وبقـ الؼـدوم طؾـك
رسقل اهلل

حتك لؼقه بالؿديـة زمـ الخـدق ،فؽاكـت أسـؿاء بــت طؿـقس

ُتحدث أن طؿر بـ الخطاب كان ُيع ّقرهؿ بالؿؽـث يف أرض الحبشـة ،فـذكرت
فؼـال( :لسةتؿ كةذلؽ) وكـان أول ٍ
آيـة ُأكزلـت يف الؼتـال:
ذلؽ لرسقل اهلل
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{ ]...احلررر  –}19مرســـؾ رواتـــف ثؼـــات
[ق.]9743
***
أسادٜح عٔ اهلذس٠
 -1181طـ أبل بؽر

 :أهنؿا لؿا اكتفقا ،قال :إذا جحر ،قال :فللؼؿف

أبق بؽر رجؾف فؼال :يا رسقل اهلل إن كاكت لدغ ٌة أو لسع ٌة كاكت بل- .
[ش.]36617
 -1182طـ قتادة طـ سعقد بـ الؿسقب قال :قؾت لف :ما فرق ما بقـ
الؿفاجريـ إولقـ وأخريـ؟ قال :فرق ما بقـفؿا الؼبؾتان ،فؿـ صؾك مع
رسقل اهلل

الؼبؾتقـ ففق مـ الؿفاجريـ إولقـ[ –.ش.]36624
***
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دخ ٍٛاملد١ٜٓ
 -1183طـ صديؼ بـ مقسك بـ طبد اهلل بـ الزبقر :أن رسقل اهلل
قدم الؿديـة فاستـاخت بف راحؾتف بقـ دار جعػر بـ محؿد بـ طؾل ،ودار
الحسـ بـ زيد ،فلتاه الـاس فؼالقا :يا رسقل اهلل الؿـزل ،فاكبعثت بف راحؾتف
فؼال( :دطقها فنكفا ملمقرة) ثؿ خرجت بف حتك جاءت بف باب أبل أيقب
إكصاري ،فاستـاخت بف فلتاه الـاس فؼالقا :يا رسقل اهلل الؿـزل ،فاكبعثت بف
راحؾتف فؼال( :دطقها فنكفا ملمقرة) ثؿ خرجت بف حتك جاءت بف مقضع
الؿـرب فاستـاخت بف ثؿ تحؾؾت ،ولؾـاس َث ّؿ طريش كاكقا ّ
يرشقكف ويؼقؿقكف
ويتربدون فقف ،فـزل رسقل اهلل

طـ راحؾتف فلوى إلك الظؾ فـزل فقف،

وأتاه أبق أيقب فؼال :يا رسقل اهلل إن مـزلل أقرب الؿـازل إلقؽ فاكؼؾ
رحؾؽ إلل ،فؼال( :كعؿ) فذهب براحؾتف إلك الؿـزل ،ثؿ أتاه ٌ
رجؾ آخر فؼال:
ّ

طؾل ،فؼال( :إن الرجؾ مع رحؾف حقث كان) وثبت رسقل
يا رسقل اهلل اكزل ّ

اهلل

يف العريش حتك صؾك بالـاس ثـتل طشرة لقؾة – .ضعقػ

[س.]2978
***
املؤاخا ٠بني املٗادسٚ ٜٔاألْصاز
 -1184طـ بشقر بـ طبد الرحؿـ بـ كعب بـ مالؽ قال :كان الـبل
آخك بقـ الزبقر وبقـ كعب بـ مالؽ – .حسـ [ش.]26698
 -1185طـ ابـ أبل لقؾك قال :كان رسقل اهلل
وحؿزة – .صحقح لغقره [ش.]26699

آخك بقـ زيد

.
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آخك بقـ طقف بـ

مالؽ والصعب بـ جثامة – .حسـ لغقره [ش.]26721
***
أ ٍٚيٛا٤
 -1187طـ سعد بـ أبل وقاص قال :لؿا قدم رسقل اهلل

الؿديـة

جاءت جفقـة ،فؼالت :إكؽ قد كزلت بقـ أضفركا ،فلوثؼ لـا حتك كلمـؽ
وتلمــا ،فلوثؼ لفؿ ولؿ يسؾؿقا ،فبعثـا رسقل اهلل

يف رجب وٓ كؽقن

مائة ،وأمركا أن كغقر طؾك حل مـ كـاكة إلك جـب جفقـة ،قال :فلغركا طؾقفؿ
كثقرا ،فؾجلكا إلك جفقـة فؿـعقكا ،وقالقا :لؿ تؼاتؾقن يف الشفر الحرام؟
وكاكقا ً
فؼؾـا :إكؿا كؼاتؾ مـ أخرجـا مـ البؾد الحرام يف الشفر الحرام ،فؼال بعضـا
لبعض :ما ترون؟ فؼالقا :كليت رسقل اهلل

فـخربه ،وقال ققم ،ٓ :بؾ كؼقؿ

هفـا ،وقؾت أكا يف أكاس معل ،ٓ :بؾ كليت طقر قريش هذه فـصقبفا ،فاكطؾؼـا
إلك العقر ،وكان الػلء إذ ذاك مـ أخذ شق ًئا ففق لف ،فاكطؾؼـا إلك العقر،
واكطؾؼ أصحابـا إلك الـبل طؾقف الصالة والسالم فلخربوه الخرب ،فؼام غضبان
محؿرا لقكف ووجفف ،فؼال( :ذهبتؿ مـ طـدي جؿق ًعا وجئتؿ متػرققـ ،إكؿا
ً
رجال لقس بخقركؿ ،أصبركؿ
أهؾؽ مـ كان قبؾؽؿ الػرقةٕ ،بعثـ طؾقؽؿ ً
طؾك الجقع والعطش) فبعث طؾقـا طبد اهلل بـ جحش إسدي ،فؽان أول
أمقر يف اإلسالم[ –.ش.]36651
***
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ايؿصٌ ايجايح
غص ٠ٚبدز َٚا بعدٖا
ٚصـ املعسن١
 -1188طـ طؽرمة أن أبا سػقان أقبؾ مـ الشام يف طقر لؼريش ،وخرج
يريد أبا سػقان وأصحابف،

الؿشركقن ُمغقثقـ لعقرهؿ ،وخرج الـبل
رجؾقـ مـ أصحابف طقـا صؾقعة يـظران بلي ماء هق،
فلرسؾ رسقل اهلل
فاكطؾؼا حتك إذا طؾؿا طؾؿف ،وخربا خربه ،جاءا سريعقـ فلخربا الـبل

،

وجاء أبق سػقان حتك كزل طؾك الؿاء الذي كان بف الرجالن ،فؼال ٕهؾ الؿاء:
هؾ أحسستؿ أحدً ا مـ أهؾ يثرب؟ قال :ففؾ مر بؽؿ أحد؟ قالقا :ما رأيـا إٓ
رجؾقـ مـ أهؾ كذا وكذا ،قال أبق سػقان :فليـ كان مـاخفؿا؟ فدلقه طؾقف،
بعرا لفؿا فػ ّتف فنذا فقف الـقى ،فؼال :أ ّكك لبـل فالن هذا
فاكطؾؼ حتك أتك ً
الـقى؟ هذي كقاضح أهؾ يثرب ،فرتك الطريؼ وأخذ سقػ البحر ،وجاء
الرجالن فلخربا الـبل
بؽر

خربه ،فؼال( :أيؽؿ أخذ هذه الطريؼ؟) قال أبق

 :أكا ،هق بؿاء كذا وكذا ،وكحـ بؿاء كذا وكذا ،فقرتحؾ فقـزل بؿاء

كذا وكذا ،وكـزل بؿاء كذا وكذا ،ثؿ يـزل بؿاء كذا وكذا ،وكـزل بؿاء كذا
وكذا ،ثؿ كؾتؼل بؿاء كذا وكذا ،كلكا فرسا رهان ،فسار الـبل

حتك كزل

بدرا فقجد طؾك ماء بدر بعض رققؼ قريش مؿـ خرج يغقث أبا سػقان،
ً
فلخذهؿ أصحابف فجعؾقا يسللقهنؿ ،فنذا صدققهؿ ضربقهؿ ،وإذا كذبقهؿ
تركقهؿ ،فؿر هبؿ الـبل

وهؿ يػعؾقن ذلؽ ،فؼال الـبل

( :إن

.
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صدققكؿ ضربتؿقهؿ ،وإذا كذبقكؿ تركتؿقهؿ) ثؿ دطا واحدً ا مـفؿ ،فؼال:
ً
رجآ يطعؿفؿ كؾ رجؾ مـفؿ
(مـ يطعؿ الؼقم؟) قال :فالن وفالن ،فعد
:

طشرا مـ الجزور ،فؼال الـبل
يقما ،قال( :فؽؿ يـحر لفؿ؟) قال:
ً
(الجزور بؿائة ،وهؿ بقـ إلػ والتسعؿائة) قال :فؾؿا جاء الؿشركقن
وصافقهؿ ،وكان الـبل
طؾقف ،فلجؾسف الـبل

قد استشار قبؾ ذلؽ يف قتالفؿ ،فؼام أبق بؽر يشقر
 ،ثؿ استشار ،فؼام طؿر يشقر طؾقف ،فلجؾسف الـبل

 ،ثؿ استشارهؿ ،فؼام سعد بـ طبادة فؼال :يا كبل اهلل لؽلكؽ تعرض بـا
الققم لتعؾؿ ما يف كػقسـا ،والذي كػسل بقده لق ضربت أكبادها حتك برك
الغؿاد مـ ذي يؿـ لؽـا معؽ ،فقصـ رسقل اهلل

أصحابف طؾك الصرب

والؼتال ،وسر بذلؽ مـفؿ ،فؾؿا التؼقا سار يف قريش طتبة بـ ربقعة ،فؼال :أي
ققمل أصقعقين وٓ تؼاتؾقا محؿدً ا

وأصحابف فنكؽؿ إن قاتؾتؿقهؿ لؿ يزل

بقـؽؿ إحـ ٌة( )1ما بؼقتؿ ،وفساد ٓ يزال الرجؾ مـؽؿ يـظر إلك قاتؾ أخقف،
وإلك قاتؾ ابـ طؿف ،فنن يؽـ مؾ ًؽا أكؾتؿ يف مؾؽ أخقؽؿ ،وإن يؽ كب ًّقا فلكتؿ
أسعد الـاس بف ،وإن يؽ كاذ ًبا كػتؽؿقه ذوبان( )2العرب ،فلبقا أن يسؿعقا
مؼالتف ،وأبقا أن يطقعقه ،فؼال :أكشدكؿ اهلل يف هذه القجقه التل كلهنا
الؿصابقح أن تجعؾقها أكدا ًدا لفذه القجقه التل كلهنا طققن الح ّقات ،فؼال أبق
جفؾ :لؼد مألت سحرك( )3رط ًبا ،ثؿ سار يف قريش ثؿ قال :إن طتبة بـ ربقعة
إكؿا يشقر طؾقؽؿ هبذا ٕن ابـف مع محؿد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ومحؿد

ابـ طؿف ،ففق

) )1إحـة :حؼد وغضب.
) )2ذوبانُ :يؼال لصعالقؽ العرب ولصقصفا :ذوبان ٕهنؿ كالذئاب.
) )3مؾئت سحرك رط ًبا :الصدر أو الرئة ،ويف الحديث (مات بقـ سحري وكحري).
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يؽره أن يؼتؾ ابـف وابـ طؿف ،فغضب طتبة بـ ربقعة فؼال :أي مصػر استف!
ستعؾؿ أيـا أجبـ وإٔم وأفشؾ لؼقمف الققم ،ثؿ كزل وكزل معف أخقه شقبة بـ
ربقعة وابـف القلقد بـ طتبة ،فؼالقا :أبرز إلقـا أكػاءكا ،فثار كاس مـ بـل
الخزرج ،فلجؾسفؿ الـبل

 ،فؼام طؾل وحؿزة وطبقدة بـ الحارث بـ طبد

الؿطؾب بـ طبد مـاف ،فاختؾػ كؾ رجؾ مـفؿ وقريـف ضربتقـ ،فؼتؾ كؾ
واحد مـفؿ صاحبف ،وأطان حؿزة طؾ ًقا طؾك صاحبف فؼتؾف ،وقطعت رجؾ
طبقدة فؿات بعد ذلؽ ،وكان أول قتقؾ قتؾ مـ الؿسؾؿقـ مفجع مقلك طؿر،
ثؿ أكزل اهلل كصره ،وهزم طدوه ،وقتؾ أبق جفؾ بـ هشام ،ف ُلخرب الـبل
فس ّر بذلؽ وقال( :إن طفدي بف يف
فؼال( :أفعؾتؿ؟) قالقا :كعؿ يا كبل اهللُ ،
ركبتقف حقر( )1فاذهبقا فاكظروا هؾ ترون ذلؽ؟) قال :فـظروا فرأوه قال:
بالؼتؾك ،فجروا حتك ألؼقا يف
و ُأ ِسر يقمئذ كاس مـ قريش ،ثؿ أمر الـبل
قؾقب ،ثؿ أشرف طؾقفؿ رسقل اهلل

 ،فؼال( :أي طتبة بـ ربقعة! أي أمقة بـ

رجال هؾ وجدتؿ ما وطد ربؽؿ
رجال
خؾػ ،فجعؾ يسؿقفؿ بلسؿائفؿ
ً
ً
حؼا؟) قالقا :يا كبل اهلل! ويسؿعقن ما تؼقل؟ فؼال الـبل

( :ما أكتؿ بلطؾؿ

بؿا أققل مـفؿ ،أي إكفؿ قد رأوا أطؿالفؿ) قال معؿر :وسؿعت هشام بـ
طروة يحدث أن الـبل

بعث يقمئذ زيد بـ حارثة بشقرا يبشر أهؾ الؿديـة،

فارا ،وجعؾ
فجعؾ كاس ٓ يصدققكف ،ويؼقلقن :واهلل ما رجع هذا إٓ ً
يخربهؿ بإسارى ،ويخربهؿ بؿـ ُقتِؾ ،فؾؿ يصدققه حتك جلء بإسارى
مؼركقـ يف قِدٍّ  ،ثؿ فاداهؿ الـبل –.حسـ لغقره[ق.]9727
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1حقر :أو حقراء ،والؿعـك هبا أثر ك ّقة كقي هبا.
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 -1189طـ أبل القؿان طامر بـ طبد اهلل بـ لحل الفقزين قال :خرج
رسقل اهلل

يقم بدر فؼال ٕصحابف (تعادوا) فقجدهؿ ثالث مائة وأربعة

رجال ،ثؿ قال لفؿ (تعادوا) فتعادوا مثؾ ذلؽ مرتقـ ،فلقبؾ ٌ
رجؾ وهؿ
طشر ً
يتعادون طؾك ٍ
جال،
بؽر لف ضعقػ ،فتؿت العدة ثالث مائة وخؿسة طشر ر ً
فؼال( :أكتؿ الققم طؾك طدة الـبققـ ،وطدة أصحاب صالقت)  -حسـ لغقره
[س.]2874
 -1192طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل قال :لؿا كان يقم بدر فـظر رسقل اهلل
إلك الؿشركقـ وتؽاثرهؿ ،وكظر إلك الؿسؾؿقـ فاستؼؾفؿ ،فركع
يف صالتف (الؾفؿ ٓ

ركعتقـ ،وقام أبق بؽر طـ يؿقـف ،فؼال رسقل اهلل
ُتق ِّدع مـل ،الؾفؿ ٓ تخذلـل ،الؾفؿ ٓ تتِرين ،الؾفؿ أكشدك ما وطدتـل ،الؾفؿ
إن يفزم هذا الجؿع مـ الؿشركقـ هذا الجؿع مـ الؿسؾؿقـ ٓ تعبد أبدً ا)
فؼال أبق بؽر :ألحػت واهلل بلبل أكت وأمل ،واهلل ٓ يتقدع مـؽ ،وٓ يخذلؽ،
وٓ يتِرك ،ولقـصركؽ طؾك طدوك كؿا وطدك ،فاكصرف رسقل اهلل
معتجرا بعجرة
معتجرا( )1متدل ًقا مـ السؿاء
مسرورا ،وقال( :رأيت جبريؾ
ً
ً
ً
الؼتال ،طؾك أسـاكف قترة الغبار ،فعرفت أكف الـصر)– صحقح مرسؾ
[س.]2872
 -1191طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل قال :لؿا كان يقم بدر جؾس كاس مـ
طز اهلل
العرب يف جبؾ بدر يؼقلقن :حقثؿا كاكت الدبرة كـا مع أهؾفا ،فؾؿا ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معتجرا :آطتجار بالعؿامة هق أن يؾػفا طؾك رأسف ،ويرد صرففا طؾك وجفف ،وٓ
))1
ً
يعؿؾ مـفا شق ًئا تحت ذقـف.
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جاؤوه فلخربوه أمرهؿ فؼالقا :أي رسقل اهلل ،سؿعـا شق ًئا

يفبط مـ السؿاء ،وسؿعـا حؿحؿة الخقؾ وقرع إداة ،وسؿعـا شق ًئا ُيؼال لف:
أقدم حقزوم ،قال( :ذاك جبريؾ

)  -حسـ لغقره [س.]2862

 -1192طـ طؿقر بـ إسحاق قال :قال رسقل اهلل

( :تسقمقا( )1فنن

الؿالئؽة قد تسقمت) قال :ففق أول يق ٍم وضع الصقف – مرسؾ رواتف ثؼات
[ش/36668س.]2861
الصقف

 -1193طـ طؾل قال :كان سقؿا أصحاب رسقل اهلل
إبقض – رجالف ثؼات [ش.]36669
 -1194طـ طؽرمة أن سقػ رسقل اهلل
بـ مـبف فؼتؾف رسقل اهلل

ذا الػؼار كان ٕبل العاص

يقم بدر وتسؾحف – .حسـ لغقره [س.]2682

 -1195طـ ططقة بـ ققس أن جربيؾ أتك رسقل اهلل

بعدما فرغ مـ

قتال بدر طؾك فرس حؿراء معؼقد الـاصقة قد طصب ثـقتف الغبار ،طؾقف درطف
فؼال :يا محؿد إن اهلل بعثـل إلقؽ وأمرين أٓ أفارقؽ حتك ترضك أفرضقت؟
قال( :كعؿ) – ضعقػ [س.]2873
-1196طـ ابـ طباس[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ] {ادؤمنون  }11قال( :ذاك يقم بدر) – [ش.]36664
 -1197طـــ طبــد اهلل[ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ] {الرردخان  }74قــال:
يقم بدر[ .ش.]36673
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1تسقمقا :اطؿؾقا لؽؿ طالمة تعرفقن هبا بعض ،والسؿة العالمة.
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أضس ٣بدز
 -1198طـ مؼسؿ بـ بجرة قال :لؿا ُأ ِسر العباس يف إُسارى يقم بدر
سؿع رسقل اهلل

أكقـف وهق يف القثاق ،فجعؾ الـبل

ٓ يـام تؾؽ الؾقؾة،

وٓ يلخذه كقم ،فػطـ لف ٌ
رجؾ مـ إكصار ،فؼال :يا رسقل اهلل إكؽ لتمرق
مـذ الؾقؾة ،فؼال( :العباس أوجعف القثاق ،فذلؽ ّأرقـل) قال :أفال أذهب
فلرخل طـف شقئ َا؟ قال( :إن شئت فعؾت ذلؽ مـ قبؾ كػسؽ ،فاكطؾؼ
إكصاري فلرخك طـ وثاقف ،فسؽـ وهدأ ،فـام رسقل اهلل

 – .حسـ

لغقره [ق.]9729
 -1199طـ ثابت قال :إن مع طؿر بـ الخطاب الحربة يقم بدر ،وٓ
يمتك بلسقر إٓ ْأو َجرها إياه ،قال :فؾؿا ُأ ِخذ العباس قال ٔخذه :أتدري مـ
فال تذهب بل إلك طؿر ،قال:

أكا؟ قال ،ٓ :قال :أكا طؿ رسقل اهلل
فلمسؽفُ ،
وأ ِخذ طؼقؾ وقال ٔخذه :تدري مـ أكا؟ قال ،ٓ :قال :أكا ابـ طؿ
رسقل اهلل

 ،قال :فلمسؽ الـاس[ – .ش.]36722

رجال أط َؾ َؿ مـ َشػتف
 -1222طـ ططاء قال :كان سفقؾ بـ طؿرو
ً
يقم ُأ ِسر ببدر :يا رسقل اهلل
السػؾك ،فؼال طؿر بـ الخطاب لرسقل اهلل
اكزع ثـ ّقتقف السػؾققـ ف ُقد َلع لساكف ،فال يؼقم طؾقؽ خطق ًبا بؿقصـ أبدً ا ،فؼال:

(ٓ أم ّثؾ فقؿ ّثؾ اهلل بل) – [ش.]36739

 -1221طـ الشعبل قال :كاكت إسرى يقم بدر أحدا وسبعقـ،
والؼتؾك تسعة وستقـ ،فلمر رسقل اهلل

فضربت طـؼف
بعؼبة بـ أبل معقط ُ

فؽان الؼتؾك سبعقـ وإسارى سبعقـ – .حسـ لغقره [س.]2668

414

*n

زوائد الكتب السبعة

 -1222طـ سعقد بـ جبقر :أن الـبل

*m

.

لؿ يؼتؾ يقم بدر صربًا إٓ

ثالثة :طؼبة بـ أبل معقط ،والـضر بـ الحارث ،و ُصعقؿة بـ طدي ،وكان
الـضر أسره الؿؼداد[ – .ش.]36692
يقم بدر

 -1223طـ ال َعقزار بـ ُحريث قال :كادى مـادي رسقل اهلل

(لقس ٕحد مـ الؼقم ،يعـل أماكًا ،إٓ أبا البختري ،فؿـ كان أسره فؾقخؾ
سبقؾف فنن رسقل اهلل

قد ّأمـف ،فقجدوه قد قتؾ) [-ش.]36682

 -1224طـ أبل السػر قال :كادى مـادي رسقل اهلل

يقم بدر (مـ

أسر أم حؽقؿ بـت حرام فؾ ُقخؾ سبقؾفا فنن رسقل اهلل قد ّأمـفا) فلسرها رجؾ

مـ إكصار وكـػفا بذؤابتفا فؾؿا سؿع مـادي رسقل اهلل خ ّؾك سبقؾفا– .

[ش.]36711
 -1225طـ إبراهقؿ الـخعل قال :جعؾ رسقل اهلل

فداء العربل يقم

بدر أربعقـ أوققة ،وجعؾ فداء الؿقلك طشريـ أوققة ،وإوققة أربعقن
درهؿا – .صحقح مرسؾ [ش.]32469
ً
***
غٗدا ٤بدز
 -1226طـ سعقد بـ الؿسقب قالُ :قتِؾ يقم بدر خؿسة رجال مـ
الؿفاجريـ مـ قريش :مفجع مقلك طؿر يحؿؾ ويؼقل :أكا مفجع ،وإلك ربل
أرجع ،و ُقتِؾ ذو الشؿالقـ ،وابـ بقضاء ،وطبقدة بـ الحارث ،وطامر بـ أبل
وقاص[ - .ش.]36699
 -1227طـ طؿر بـ طبد العزيز قال :مرت امرأ ٌة بابـفا وزوجفا قتقؾقـ
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 ،فؼالت :أكت رسقل اهلل وقد أكزل اهلل طؾقؽ القحل فنن كان

هذان مـافؼقـ لؿ أبؽفؿا ولؿ تـعؿفؿا طقـاي ،وإن كاكا غقر مـافؼقـ قؾـا فقفؿا
ما كعؾؿ ،قال( :أجؾ ،لؿ يؽقكا مـافؼقـ ،لؼد تؾؼقا بثؿار الجـة ولؼد تباشرت
بفؿا الؿالئؽة) قال :تؼقل الؿرأة :أن أحؼ أٓ أبؽفؿا ،قال( :أٓ إكؽ
معفؿا)– ضعقػ [ش/19348ق –]6696رواية طبد الرزاق :ابـقفا.
***
شٚاز عً ٞؾاطُ١
 -1228طـ ابـ طباس قال :كاكت فاصؿة ُتذكر لرسقل اهلل

فال

يذكرها أحدٌ إٓ صد طـف حتك يئسقا مـفا ،فؾؼل سعد بـ معاذ طؾ ًقا ،فؼال :إين
واهلل ما أرى رسقل اهلل

يحبسفا إٓ طؾقؽ ،قال :فؼال لف طؾل :لؿ ترى

ذلؽ؟ قال :فقاهلل ما أكا بقاحد مـ الرجؾقـ :ما أكا بصاحب دكقا ُيؾتؿس ما
طـدي ،وقد طؾؿ مالل صػراء وٓ بقضاء ،وٓ أكا بالؽافر الذي يرتفؼ هبا طـ
ديـف يعـل يتللػف هبا إين ٕول مـ أسؾؿ ،فؼال سعد :فنين أطزم طؾقؽ لتػرجـفا
فرجا ،قال :فلققل ماذا؟ قال :تؼقل جئت خاص ًبا إلك اهلل
طـل ،فنن يف ذلؽ ً
وإلك رسقل اهلل
الـبل

فاصؿة بـ محؿد

 ،قال :فاكطؾؼ طؾل فعرض طؾك

وهق يصؾل بـػؾ حصر( ،)1فؼال الـبل

( :كلن لؽ حاجة يا

طؾل؟) قال :أجؾ ،جئت خاص ًبا إلك اهلل ورسقلف فاصؿة ابـة محؿد
الـبل

 ،فؼال

( :مرح ًبا) كؾؿة ضعقػة ثؿ رجع طؾل إلك سعد بـ معاذ فؼال لف :ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1كػؾ حصر :كذا يف الؿخطقط ،ويف مجؿع الزوائد :فاكطؾؼ طؾل وهق ثؼقؾ حضر،
والحضر بالضؿ العدو.
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فعؾت؟ قال :فعؾت الذي أمرتـل بف ،فؾؿ يزد طؾك أن رحب بل كؾؿة ضعقػة،
فؼال سعد :أكؽحؽ والذي بعثف بالحؼ ،إكف ٓ خؾػ أن وٓ كذب طـده،
طزمت طؾقؽ لتلتقـف غدً ا فتؼقلـ :يا كبل اهلل متك تبـقـل؟ قال طؾل :هذه أشد
مـ إولك ،أوٓ أققل :يا رسقل اهلل حاجتل؟ قال :قؾ كؿا أمرتؽ ،فاكطؾؼ
طؾل فؼال :يا رسقل اهلل ،متك تبـقـل؟ قال( :الثالثة إن شاء اهلل) ،ثؿ دطا ً
بالٓ،
فؼال( :يا بالل إين زوجت ابـتل ابـ طؿل ،وأكا أحب أن يؽقن مـ سـة أمتل،
إصعام الطعام طـد الـؽاح ،فلت الغـؿ فخذ شاة وأربعة أمداد أو خؿسة،
فاجعؾ لل قصعة لعؾل أجؿع طؾقفا الؿفاجريـ وإكصار ،فنذا فرغت مـفا
فآذين بفا) فاكطؾؼ فػعؾ ما أمره ،ثؿ أتاه بؼصعة فقضعفا بقـ يديف ،فطعـ
رسقل اهلل

يف رأسفا ،ثؿ ،قال( :أدخؾ طؾل الـاس زفة زفة( ،)1وٓ

تغادرن زفة إلك غقرها) يعـل إذا فرغت زفة لؿ تعد ثاكقة فجعؾ الـاس يردون،
كؾؿا فرغت زفة وردت أخرى ،حتك فرغ الـاس ،ثؿ طؿد رسقل اهلل

إلك

ما فضؾ مـفا ،فتػؾ فقف وبارك وقال( :يا بالل احؿؾفا إلك أمفاتؽ ،وقؾ لفـ:
كؾـ وأصعؿـ مـ غشقؽـ) ثؿ إن الـبل

قام حتك دخؾ طؾك الـساء فؼال:

(إين قد زوجت ابـتل ابـ طؿل ،وقد طؾؿتـ مـزلتفا مـل ،وإين دافعفا إلقف أن
إن شاء اهلل ،فدوكؽـ ابـتؽـ) فؼام الـساء فغؾػـفا( )2مـ صقبفـ وحؾقفـ ،ثؿ
إن الـبل

دخؾ ،فؾؿا رآه الـساء ذهبـ وبقـفـ وبقـ الـبل

وتخؾػت أسؿاء بـت طؿقس ،فؼال لفا الـبل

سرتة،

( :طؾك رسؾؽ مـ أكت؟)

قالت :أكا الذي حرس ابـتؽ ،فنن الػتاة لقؾة يبـك هبا ٓ بد لفا مـ امرأة تؽقن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1زف ًة زفة :صائػة بعد صائػة.
) )2غؾػـفا :التغؾقػ هق التؾطقخ بالطقب واإلكثار مـف.
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قري ًبا مـفا ،إن طرضت لفا حاجة ،وإن أرادت شق ًئا أفضت بذلؽ إلقفا ،قال:
(فنين أسلل إلفل أن يحرسؽ مـ بقـ يديؽ ومـ خؾػؽ وطـ يؿقـؽ وطـ
جالسا
شؿالؽ مـ الشقطان الرجقؿ) ثؿ صرخ بػاصؿة فلقبؾت ،فؾؿا رأت طؾ ًّقا
ً
إلك جـب الـبل

خػرت( )1وبؽت ،فلشػؼ الـبل

ٕن طؾ ًقا ٓ مال لف ،فؼال الـبل

أن يؽقن بؽاؤها

( :ما يبؽقؽ؟ فؿا ألقتؽ يف كػسل ،وقد

صؾبت لؽ خقر أهؾل ،والذي كػسل بقده لؼد زوجتؽف سعقدً ا يف الدكقا ،وإكف يف
أخرة لؿـ الصالحقـ) فالزمفا ،فؼال الـبل

( :ائتقـل بالؿخضب فامؾئقف

ما ًء) فلتت أسؿاء بالؿخضب فؿألتف ماء ،ثؿ مج الـبل

فقف وغسؾ فقف

قدمقف ووجفف ،ثؿ دطا فاصؿة فلخذ ك ًػا مـ ماء فضرب بف طؾك رأسفا ،وك ًػا
بقـ ثديقفا ،ثؿ رش جؾده وجؾدها ،ثؿ التزمفا فؼال( :الؾفؿ إكفا مـل وأكا
مـفا ،الؾفؿ أذهبت طـل الرجس وصفرتـل فطفرها) ثؿ دطا بؿخضب آخر،
ثؿ دطا طؾ ًقا فصـع بف كؿا صـع هبا ،ودطا لف كؿا دطا لفا ،ثؿ قال( :أن ققما
إلك بقتؽؿا ،جؿع اهلل بقـؽؿا ،وبارك يف سركؿا وأصؾح بالؽؿا) ثؿ قام فلغؾؼ
طؾقفؿا باهبؿا بقده ،قال ابـ طباس :فلخربتـل أسؿاء بـت طؿقس أهنا رمؼت
رسقل اهلل

 ،فؾؿ يزل يدطق لفؿا خاصة ٓ يشركفؿا يف دطائف أحدً ا حتك

تقارى يف حجره « –.ضعقػ( )2جدًّ ا [ق.]9782
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1خ َػرت :الخ َػر الحقاء والؿعـك استحقت أشد الحقاء.
) )2روى كحقه الطرباين وإسحاق بـ راهقية ورجالفؿا ثؼات ،قال ابـ حجر يف
الؿطالب العالقة :رجالف ثؼات ،لؽـ أسؿاء بـت طؿقس كاكت يف هذا الققت
بلرض الحبشة مع زوجفا جعػر ٓ خالف يف ذلؽ ،فؾعؾ ذلؽ كان ٕختفا سؾؿك
بـت طؿقس وهل امرأة حؿزة بـ طبد الؿطؾب.
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 -1229طـ طؾل قال :أردت أن أخطب إلك رسقل اهلل

.

ابـتف

فذكرت أٓ شلء لل ،فذكرت طائدتف وصؾتف فخطبتفا إلقف ،فؼال( :هؾ طـدك
مـ شلء؟) فؼؾت ،ٓ :فؼال( :أيـ درطؽ الحطؿقة؟) قؾت :هل طـدي ،قال:
(هاتفا) فزوجـل رسقل اهلل

 ،فؾؿا كاكت لقؾة دخؾت طؾقفا ،جاء فجؾس

وكحـ يف قطقػة ،فؾؿا رأيـاه تخشخشـا مـف ،فؼال ٓ( :تحدثا شقئًا حتك
آتقؽؿا) فدطا بنكاء فقف ماء فدطا فقف ،ثؿ ّ
رشف طؾقفؿا ،قال :قؾت :يا رسقل اهلل
أكا أحب إلقؽ أم هل؟ قال( :هل أحب إلل مـؽ ،وأكت أطز طؾل مـفا) –
صحقح [س.]622
***

.
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ايؿصٌ ايسابع
غص ٠ٚأسد َٚا بعدٖا
ٚصـ املعسن١
 -1212طـ طروة قال :كاكت وقعة أحد يف شقال طؾك رأس ستة أشفر
مـ وقعة بـل الـضقر ،قال الزهري طـ طروة يف ققلف (وطصقتؿ مـ بعد ما
أراكؿ ما تحبقن) سقرة آل طؿران آية  :152إن الـبل

قال يقم أحد حقـ

غزا أبق سػقان وكػار قريش (إين رأيت كلين لبست درطا حصقـة ،فلولتفا
الؿديـة ،فاجؾسقا يف ضقعتؽؿ وقاتؾقا مـ ورائفا) وكاكت الؿديـة قد شبؽت
بدرا :يا رسقل اهلل ،اخرج
بالبـقان ففل كالحصـ ،فؼال رجؾ مؿـ لؿ يشفد ً
بـا إلقفؿ فؾـؼاتؾفؿ ،وقال طبد اهلل بـ أبل بـ سؾقل :كعؿ واهلل يا كبل اهلل ما
رأيت ،إكا واهلل ما كزل بـا طدو قط فخرجـا إلقف فلصاب فقـا ،وٓ تـقـا يف
الؿديـة وقاتؾـا مـ ورائفا إٓ هزمـا طدوكا ،فؽؾؿف أكاس مـ الؿسؾؿقـ فؼالقا:
بؾك يا رسقل اهلل اخرج بـا إلقفؿ ،فدطا بألمتف( )1فؾبسفا ثؿ قال( :ما أضـ
الصرطك إٓ ستؽثر مـؽؿ ومـفؿ ،إين أرى يف الـقم مـحقرة ،فلققل :بؼر ،واهلل
بخقر) فؼال رجؾ :يا رسقل اهلل بلبل أكت وأمل فاجؾس بـا ،فؼال( :إكف ٓ
يـبغل لـبل إذا لبس ٕمتف أن يضعفا حتك يؾؼك الـاس ،ففؾ مـ رجؾ يدلـا
الطريؼ طؾك الؼقم مـ كثب) فاكطؾؼت بف إدٓء بقـ يديف حتك إذا كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ٕ )1متف :الدرع وأدوات الحرب.
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بالشقط مـ الجباكة( )1اكخزل طبد اهلل بـ أبل بثؾث الجقش ،أو قريب مـ
ثؾث الجقش ،فاكطؾؼ الـبل
الـبل

حتك لؼقهؿ بلحد ،وصافقهؿ ،وقد كان

طفد إلك أصحابف إن هؿ هزمقهؿ أن ٓ يدخؾقا لفؿ طسؽرا وٓ

يتبعقهؿ ،فؾؿا التؼقا هزمقا ،وطصقا الـبل

 ،وتـازطقا واختؾػقا ،ثؿ

صرففؿ اهلل طـفؿ لقبتؾقفؿ ،كؿا قال اهلل ،وأقبؾ الؿشركقن وطؾك خقؾفؿ خالد
رجال ،وأصاهبؿ جراح
ً
بـ القلقد بـ الؿغقرة ،فؼتؾ مـ الؿسؾؿقـ سبعقـ
شديدة ،وكسرت رباطقة رسقل اهلل

ودمل وجفف ،حتك صاح الشقطان

بلطؾك صقتف قتؾ محؿد ،قال كعب بـ مالؽ :فؽـت أول مـ طرف الـبل
 ،طرفت طقـقف مـ وراء الؿغػر ،فـاديت بصقيت إطؾك :هذا رسقل اهلل
 ،فلشار إلل أن اسؽت ،وكػ اهلل الؿشركقـ ،والـبل

وأصحابف

وققف ،فـادى أبق سػقان بعدما مثؾ ببعض أصحاب رسقل اهلل

،

وجدطقا( ،)2ومـفؿ مـ بؼر بطـف ،فؼال أبق سػقان :إكؽؿ ستجدون يف قتالكؿ
بعض الؿثؾ ،فنن ذلؽ لؿ يؽـ طـ ذوي رأيـا وٓ سادتـا ،ثؿ قال أبق سػقان:
اطؾ هبؾ ،فؼال طؿر بـ الخطاب :اهلل أطؾك وأجؾ ،فؼال :أكعؿت طقـا ،قتؾك
بؼتؾك بدر ،فؼال طؿر ٓ :يستقي الؼتؾك ،قتالكا يف الجـة ،وقتالكؿ يف الـار،
فؼال أبق سػقان :لؼد خبـا إذا ،ثؿ اكصرفقا راجعقـ ،وكدب الـبل

أصحابف

يف صؾبفؿ ،حتك بؾغقا قري ًبا مـ حؿراء إسد( ،)3وكان فقؿـ صؾبفؿ يقمئذ
طبد اهلل بـ مسعقد ،وذلؽ حقـ قال اهلل[ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الشقط مـ الجباكة :أو الجقكقة وهق حائط قرب الؿديـة.
) )2جدطقا :قطع إكػ وإذن والشػة وهق بإكػ أخص.
) )3حؿراء إسد :مقضع طؾك ثؿاكقة أمقال مـ الؿديـة.
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ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ] {آل

عم ان  -.»}711حسـ لغقره [ق.]9735
 -1211طـ طؽرمة قال :قال رسقل اهلل

يقم أحد (مـ يلخذ هذا

السقػ بحؼف) فؼال أبق دجاكة :أكا فجاء بف قد اكثـك ،قال :أططقتف حؼف ،قال:
(كعؿ) – حسـ لغقره [س.]2877
يسللف أن يعطقف

 -1212طـ أبل إسحاق قال :جاء رجؾ إلك الـبل
سق ًػا ،فؼال( :لع ّؾل إن أططقتؽ سق ًػا تؼقم بف يف الؽبقل) ،قال :فلططاه رسقل
اهلل

سق ًػا ،فجعؾ يضرب بف الؿشركقـ وهق يؼقل:

إين امـــــــــر ٌء بـــــــــايعـل خؾقؾــــــــــل  ...وكحـــــــ طـــــــد أســــــػؾ الـخقــــــؾ
أٓ أقــــــقم الــــــدهر يف الؽبــــــقل( ... )1أضــــــرب بســــــقػ اهلل والرســــــقل
حسـ لغقره [ش.]19444
 -1213طـ طؿر بـ السائب أن مالؽ بـ سـان والد أبل سعقد الخدري
لؿا ُجرح الـبل

يقم أحد مص جرحف حتك أكؼاه وٓح أبقض فؼقؾ لف:
( :مـ

ُم ّجف ،فؼال ٓ :واهلل ٓ أمجف أبدً ا ،ثؿ أدبر يؼاتؾ فؼال رسقل اهلل
ٍ
رجؾ مـ أهؾ الجـة فؾقـظر إلك هذا) فاستشفد – .ضعقػ
أراد أن يـظر إلك
[س.]2573
 -1214طـ سعقد بـ أبل هالل طـ رجؾ مـ بـل مازن أكف بؾغف أن
قام يقم أحد فؼال( :أٓ ٌ
رجؾ يلتقـل بخبر سعد بـ الربقع ،فنن
رسقل اهلل
فتك مـ
آخر طفدي بف أين رأيتف بؿالذ الجبؾ وقد شرطت إلقف الرماح) فؼام ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؽبقل :جؿع كبؾ وهل الؼققد.
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إكصار فؼال :أكا يا رسقل اهلل ،فاكطؾؼ فقجده تحت شجرة ،فلخربه الخرب،
فؼال :اقرأ طؾك رسقل اهلل السالم ،وأخربه أين قد ُص ِعـت ثـتل طشرة صعـة،
وقد كػذت مؼاتؾل كؾفا ،واقرأ طؾك ققمؽ السالم ،وقؾ لفؿ إن سعد بـ
حتك ٓ يبؼك مـؽؿ
الربقع يؼقل لؽؿ :إكف ٓ طذر لؽؿ إن ُقتِؾ رسقل اهلل
أحد ،وأصقب سعد فلوصك إلك أبل بؽر الصديؼ

 ،فدخؾ ٌ
رجؾ إلك

أبل بؽر وبـت سعد طؾك بطـف وهق يشؿفا ،فؼال :يا خؾقػة رسقل اهلل ابـتؽ
خقر
خقرا مـل ،فؼال الرجؾ :مـ هذا الذي هق ٌ
هذه؟ قال ٓ :بؾ ابـة رجؾ ً
مـؽ بعد رسقل اهلل ؟ قال :سعد بـ الربقع ،كان مـ الـؼباء يقم العؼبة،
بدرا ،و ُقتؾ يقم أحد – .حسـ لغقره [س.]2842
وشفد ً
***
َا أصاب ايٓيب

َٔ ادتساح

 -1215طـ طؽرمة قالُ :ش ّج الـبل

يقم أحد ،و ُكسرت رباطقتف،

وذلؼ مـ العطش حتك جعؾ يؼع طؾك ركبتقف ،وتركف أصحابف ،فجاء أبل بـ
خؾػ يطؾب بدم أخقف أمقة بـ خؾػ ،فؼال :أيـ هذا الذي يزطؿ أكف كبل
فؾقربز لل ،فنن كان كب ًقا قتؾـل ،فؼال رسقل اهلل

( :أططقين الحربة) فؼالقا:

يا رسقل اهلل وبؽ حراك ،فؼال( :إين قد استسؼقت اهلل دمف) فلخذ الحربة ثؿ
مشك إلقف فطعـف فصرطف طـ دابتف ،وحؿؾف أصحابف فاستـؼذوه ،فؼالقا :ما
بلسا ،فؼال :إكف قد استسؼك اهلل دمل ،إين ٕجد لفا ما لق كان طؾك
كرى بؽ ً
مضر وربقعف لقسعفؿ – .صحقح مرسؾ [ش.]19471
يقم أحد

 -1216طـ يعؼقب بـ مقسك قال :الذي د ّمك وجف الـبل
ِ
تقسا فـطحف
رجؾ مـ هذيؾ ُيؼال لف ابـ ال َؼؿئة ،فؽان حتػف أن سؾط اهلل طؾقف ً

.
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فؼتؾف ،قال إبراهقؿ :اسؿف طبد اهلل بـ ِ
الؼؿئة – .حسـ لغقره [ق.]9648
 -1217طـ الزبقر الـؿري :أن طتبة بـ أبل وقاص كسر رباطقة الـبل
يقم أحد ،ود ّمك وجفف ،فدطا طؾقف الـبل

فؼال( :الؾفؿ ٓ يحؾ طؾقف

كافرا إلك الـار– .
كافرا) فؿا حال طؾقف الحقل حتك مات ً
الحقل حتك يؿقت ً
ضعقػ [ق.]9649
 -1218طـ طبد الرزاق :أن وجف الـبل

ٍ
يقمئذ بالسقػ
ُضرب

سبعقـ ضربة ،وقاه اهلل شرها كؾفا – .مرسؾ ققي (ابـ حجر) [ق.]9736
***
غٗدا ٤أسد
 -1219طـ محؿد بـ إسحاق طـ أبقف طـ أشقاخ إكصار قالقاُ :أتِك
يقم أحد بعبد اهلل بـ طؿرو بـ حرام ،وطؿرو بـ الجؿقح
رسقل اهلل
مؿ َّثؾقـ فؼال( :ادفـقهؿا يف قبرٍ واحد ،فنكفؿا كاكا متصاحبقـ يف الدكقا) –
صحقح لغقره [ش.]11653
 -1222طـ ابـ طباس قال :أمـر رسـقل اهلل

لحؿـزة يـقم أحـد ففقـئ

لؾؼبؾة ،ثـؿ كـرب طؾقـف سـب ًعا ،ثـؿ جؿـع إلقـف الشـفداء حتـك صـؾك طؾقـف سـبعقـ
صالة ،قال :وقد كان رسقل اهلل

حقـ رأى حؿزة وقـد ُم ِّثـؾ بـف قـال( :لةئـ

ضػرت بؼريش ٕمثؾـ بثالثقـ مـفؿ) فلكزل اهلل تعـالك[ :ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ] {النحرررررررررررررر –}724
ضعقػ جدًّ ا [ط.]4224
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ويف رواية ٓبـ أبل شقبة :لؿا كزلت أية قال

.

( :بؾ كصبر) –

[ش.]36744
 -1221طـ ططاء بـ يسار أن رسقل اهلل

مر طؾك كساء بـل إشفؾ
ّ

لؿا فرغ مـ أحد ،فسؿعفـ يبؽقـ طؾك مـ استشفد مـفـ بلحد ،فؼال رسقل
اهلل

( :ولؽـ حؿزة لقس لف بقاكل) فسؿعف مـف سعد ابـ معاذ ،فذهب إلك

كساء بـل طبد إشفؾ ،فلمرهـ أن يذهبـ إلك بقت حؿزة فؾقبؽقـ طؾقف،
فذهبـ يبؽقـ طؾقف ،فسؿع رسقل اهلل

بؽاءهـ ،فؼال( :مـ همٓء؟)

فؼقؾ :كساء إكصار يبؽقـ طؾك حؿزة ،فخرج إلقفـ رسقل اهلل

وقال:

(ٓ بؽاء ،رضل اهلل طـؽـ ،وطـ أوٓدكـ ،وأوٓد أوٓدكـ) – حسـ
[س.]2912
ويف رواية :فؼال( :ما هذا؟) فلخربوه بؿا كان مـ سعد فؼال( :ما أردت
ذلؽ) وهنك طـ الـقح – [س.]2911
 -1222طـ جابر قالُ :ص ِرخ إلك قتالكا يقم أحد إذ أجرى معاوية العقـ،
فاستخرجـاهؿ بعد أربعقـ سـة ل ّقـ ًة أجسادهؿ ُتثـك أصراففؿ– .
[ش.]36792
***
 ّٜٛايسدٝع
 -1223طـ بريدة بـ سػقان إسؾؿل :أن رسقل اهلل

بعث طاصؿ

بـ ثابت ،وزيد بـ دثـة أحد بـل بقاضة ،وخبقب بـ طدي ،ومرثد بـ أبل
مرثد ،إلك بـل لحقان بالرجقع ،فؼاتؾقهؿ حتك أخذوا ٕكػسفؿ طفدً ا إٓ

.
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طاصؿا فنكف أبك ،وقال ٓ :أقبؾ الققم طفدً ا مـ مشرك ودطا طـد ذلؽ ،وقال:
ً
الؾفؿ إين أحؿل لؽ الققم ديـؽ فاحؿ لل لحؿل ،فجعؾ يؼاتؾ ،ويؼقل:
ـــــؾ  ...تــــــزل طـــــــ صــــــػحتل الؿعابـ ُ
مــــــا طؾتــــــل وأكــــــا جؾــــــدٌ كابـ ُ
ـــــؾ
ُ
ــــــــــــؾ
ــــــــــــؼ والحقـــــــــــــاة باصـ
الؿـــــــــــــقت حـ
ٌ
ويؼقل وهق يحرض كػسف:
ِ
ِ
...
ُ
قــــــــد
الؿؼعـــــد وضــــــــال ٌة كــــــــالجحقؿ الؿق
وريـــــش
ســـــؾقؿان
أبـــــق
ِ
ــــــــــد
إذا الــــــــــــقاحل ارتعشـــــــــــت لـــــــــــؿ أرطـ
ٍ
قؾقب لفؿ ،فؼال بعضفؿ لبعض :هذا الذي آلت فقف
فؾؿا قتؾقه كان يف
الؿؽقة ،وهل السالفة أحد بـل إقؾح بـ طؿرو بـ طقف ،وكان طاصؿ يقم
كػرا ثالثة ،كؾفؿ صاحب لقاء قريش يقمئذ ،وهؿ مـ بـل طبد
أحد قتؾ لفا ً
الدار فجعؾ يرمل ،وكان رام ًقا ،ويؼقل :خذها وأكا ابـ إقؾح ،فتمتك بف
رجال،
فتؼقل كؾؿا أتقت بنكسان :مـ قتؾف؟ فقؼقلقن :ما كدري ،غقر أكا سؿعـا ً
أقؾحـا! فحؾػت لئـ قدرت طؾك
وهق يؼقل :خذها وأكا ابـ إقؾح ،فؼالتُ :
رأسف لتشربـ يف قحػف الخؿر ،فلرادوا أن يحتزوا رأسف لقذهبقا بف إلقفا ،فبعث
اهلل ِر ْج ًال مـ َد ْب ٍر فؾؿ يستطقعقا أن يحتزوا رأسف ،وأسر خبقب بـ طدي ،وزيد
ابـ دثـة ،فاك ُطؾِؼ هبؿا حتك قدم هبؿا مؽة ،فبقع خبقب مـ بعض الجؿحققـ
بلمة سقداء ،فجاء طؼبة بـ طدي أحد بـل كقفؾ بـ طبد مـاف يسللف أن يعطقف
إياه ،فقؼتؾف مؽان أخقف صعؿة بـ طديٕ ،كف قتؾف يقم بدر ،فلبك أن يبقعف إياه،
وأططاه إياه ططقة فلساء إلقف يف إساره ،فؼال :ما يصـع الؼقم الؽرام هذا
ٍ
امرأة تحرسف وهق يف
بلسقرهؿ! قال :فلخرجقه وأحسـقا إلقف ،وجعؾقه طـد
إساره ،حتك ققؾ :إكؽ مخروج بؽ ل ُتؼتؾ ،فؼال لؾؿرأة :أططقـل مقسك
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أستطقب بف ،فلططتف ،وكان لفا اب ٌـ صغقر فلقبؾ إلقف الصبل فلخذه فلجؾسف
طـده ،فظـت الؿرأة أكف يريد أن يؼتؾف ،فصاحت إلقف تـاشده ،وأراد أن يػزطفا
ثؿ أرسؾف ،وقال طـد ذلؽ :ما كـت ٕغدرُ ،
فخ ِرج بف ل ُقؼتؾ فؿر بـسقة ،فؼؾـ:
هذا خبقب إثربل ُيؼتؾ بطعؿة ،فؾؿا دكا مـ الخشبة ،قال:
واهلل مــــا أجعــــؾ إذا كــــان يف تؼــــك  ...طؾـــك أي جــــب كـــان هلل مصـــرطل
وذلــــــؽ يف ذات اإللــــــف وإن يشــــــل  ...يبـــــارك يف أطضـــــاء شـ ٍ
ــــؾق مؿـــــزع
ثؿ قال :دطقين أسجد سجدتقـ ،وكان أول مـ سـّفا ،ثؿ قال :لق ما أن
تؼقلقا جزع خبقب مـ الؿقت لزدت سجدتقـ أخريقـ ،وقال طـد ذلؽ:
الؾفؿ إين ٓ أجد مـ يبؾغ رسقلؽ مـل السالم ،فبؾغ رسقلؽ مـل السالم،
فزطؿقا أن الـبل

قال حقـئذ( :و

) ،فؼال أصحابف :يا كبل اهلل ،طؾك

مـ؟ قال( :أخقكؿ خبقب بـ طدي يؼتؾ) ،فؾؿا رفع طؾك الخشبة استؼبؾ
الدطاء ،قال الرجؾ :فؾؿا رأيتف يريد أن يدطق ألبدت بإرض ،فؼال :الؾفؿ
أحصفؿ طددا ،واقتؾفؿ بددا ،فؾؿ يحؾ الحقل ،زطؿقا ،ومـفؿ أحد حل غقر
ذلؽ الرجؾ الذي لبد بإرض - .حسـ لغقره [س.]2837
***
 ّٜٛب٦س َع١ْٛ
 -1224طـ الزهري قال :أخربين ابـ كعب بـ مالؽ قال :جاء مالطب
إسـة( )1إلك الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هبدية ،فعرض طؾقف اإلسالم فلبك أن ُيسؾؿ ،فؼال

) )1مالطب إسـة :لؼبف يف الجاهؾقة ،وذلؽ أكف أغار طؾك ققم فرتصده أحدهؿ برمح
ً
وشؿآ فؾؼب هبذا الؾؼب.
فقـحرف طـف يؿقـًا
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( :إين ٓ أقبؾ هدية مشرك) قال :فابعث إلك أهؾ كجد مـ شئت فلكا

كػرا ،فقفؿ الؿـذر بـ طؿرو وهق الذي كان يؼال
لفؿ جار ،فبعث إلقفؿ ً
الؿعـؼ( )1لقؿقت ،وفقفؿ طامر بـ ففقرة ،فاستجاش( )2طؾقفؿ طامر بـ
الطػقؾ بـ طامر فلبقا أن يطقعقه ،وأبقا ان يخػروا( )3مالطب إسـة ،قال:
فاستجاش طؾقفؿ بـل سؾقؿ فلصاطقه ،فاتبعقهؿ بؼريب مـ مائة رجؾ رامٍ،
فلدركقهؿ ببئر معقكة ،فؼتؾقهؿ إٓ طؿرو بـ أمقة الضؿري فلرسؾقه ،قال
قال لف الـبل

الزهري :فلخربين طروة بـ الزبقر أكف لؿا رجع إلك الـبل
ِ :
(أمـ بقـفؿ؟) قال الزهري :وبؾغـل أهنؿ لؿا دفـقا التؿسقا جسد طامر
بـ ففقرة ،فؾؿ يؼدروا طؾقف ،فقرون أن الؿالئؽة دفـتف – .حسـ لغقره
[ق/9741غ.]1612
* اقتصرت رواية البغقي طؾك ذكر الفدية.
***
سدٜح بين ايٓطري
 -1225طـ طبد الرحؿـ بـ كعب بـ مالؽ طـ رجؾ مـ أصحاب
الـبل

 .....وذكر حديث بـل الـضقر بؿثؾ ما رواه أبق داود ....إلك أن

قال :فخرج الـبل

يف ثالثقـ مـ أصحابف ،وخرج إلقف ثالثقن حربًا مـ

يفقد ،حتك إذا برزوا يف براز مـ إرض ،قال بعض القفقد لبعض :كقػ
رجال مـ أصحابف كؾفؿ يحب أن يؿقت قبؾف،
ً
تخؾصقن إلقف ومعف ثالثقن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1اإلطـاق :اإلسراع.
) )2استجاش :صؾب لفؿ الجقش وجؿعف طؾقفؿ.
) )3يخػروا :أبق أن يـؼضقا طفده مع الرسقل .
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رجال؟ اخرج يف ثالثة مـ
ً
فلرسؾقا إلقف :كقػ تػفؿ وكػفؿ وكحـ ستقن
أصحابؽ ،ويخرج إلقؽ ثالثة مـ طؾؿائـا ،فؾقسؿعقا مـؽ ،فنن آمـقا بؽ آمـا
كؾـا وصدقـاك ،فخرج الـبل

يف ثالثة كػر مـ أصحابف ،واشتؿؾقا طؾك

الخـاجر ،وأرادوا الػتؽ برسقل اهلل

 ،فلرسؾت امرأة كاصحة مـ بـل

الـضقر إلك بـل أخقفا ،وهق رجؾ مسؾؿ مـ إكصار ،فلخربتف خرب ما أرادت
بـق الـضقر مـ الغدر برسقل اهلل

 ،فلقبؾ أخقها سري ًعا ،حتك أدرك الـبل

فساره بخربهؿ قبؾ أن يصؾ الـبل
ّ
مـ الغد غدا طؾقفؿ رسقل اهلل

إلقفؿ ،فرجع الـبل

 ،فؾؿا كان

بالؽتائب فحاصرهؿ ......ثؿ ذكر باقل

الحديث– ...صحقح [ق.]9733
***

.
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ايؿصٌ ارتاَظ
غص ٠ٚاألسصاب َٚا بعدٖا
غص ٠ٚاألسصاب ٚبين قسٜع١
 -1226طـ طبد الرزاق قال :ثؿ كاكت وقعة إحزاب بعد وقعة أحد
بسـتقـ ،وذلؽ يقم الخـدق ،ورسقل اهلل

جاكب الؿديـة ،ورأس
وأصحابف بضع طشرة

الؿشركقـ يقمئذ أبق سػقان ،فحاصر رسقل اهلل
ٍ
امرئ مـفؿ الؽرب ،وحتك قال الـبل
لقؾة ،حتك خؾص إلك كؾ

 ،كؿا

أخربين ابـ الؿسقب (الؾفؿ إين أكشدك طفدك ووطدك ،الؾفؿ إكؽ إن تشل أن
إلك طققـة بـ حصـ بـ بدر

ٓ تعبد) فبقـا هؿ طؾك ذلؽ إذ أرسؾ الـبل
ٍ
يقمئذ رأس الؿشركقـ مـ غطػان ،وهق مع أبل مقسك (أرأيت
الػزاري وهق
إن جعؾت لؽ ثؾث ثؿر إكصار أترجع بؿـ معؽ مـ غطػان وتخذل بقـ
إحزاب) فلرسؾ إلقف طققـة :إن جعؾت لل الشطر فعؾت ،فلرسؾ إلك سعد
بـ معاذ وهق سقد إوس ،وإلك سعد بـ طبادة وهق سقد الخزرج ،فؼال لفؿا
( إن طققـة بـ حصـ قد سللـل كصػ ثؿركؿا طؾك أن يـصرف بؿـ معف مـ
غطػان ،ويخذل بقـ إحزاب ،وإين قد أططقتف الثؾث ،فلبك إٓ الشطر ،فؿاذا
تريان؟) قآ :يا رسقل اهلل إن كـت أمرت بشلء فامض ٕمر اهلل ،فؼال رسقل
اهلل

 ( :لق كـت أمرت بشلء لؿ أستلمركؿا ،ولؽـ هذا رأيل أطرضف

طؾقؽؿا) قآ :فنكا ٓ كرى أن كعطقف إٓ السقػ ،قال( :فـعؿ إذا) ،قال الزهري
يف حديثف طـ ابـ الؿسقب قال :فبقـا هؿ كذلؽ إذ جاءهؿ كعقؿ بـ مسعقد
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مقادطا لفؿا ،فؼال :إين كـت طـد طققـة
إشجعل ،وكان يلمـف الػريؼان ،كان
ً
وأبل سػقان إذ جاءهؿ رسقل بـل قريظة :أن اثبتقا ،فنكا سـخالػ الؿسؾؿقـ
إلك بقضتفؿ ،قال الـبل
الحديث ،فؼام بؽؾؿة الـبل

رجال ٓ يؽتؿ
( :فعؾـا أمركاهؿ بذلؽ) وكان كعقؿ ً
 ،فجاءه طؿر فؼال :يا رسقل اهلل ،إن كان هذا

إمر مـ اهلل فلمضف ،وإن كان رأ ًيا مـؽ فنن شلن قريش وبـل قريظة أهقن مـ
أن يؽقن ٕحد طؾقؽ فقف مؼال ،فؼال الـبل

( :طؾ ّل الرجؾ ،ردوه) فردوه،

فؼال( :اكظر الذي ذكركا لؽ ،فال تذكره ٕحد) فنكؿا أغراه ،فاكطؾؼ حتك أتك
طققـة وأبا سػقان فؼال :هؾ سؿعتؿ مـ محؿد يؼقل ً
ققٓ إٓ كان ح ًؼا؟ قآ:
ٓ ،قال :فنين لؿا ذكرت لف شلن قريظة ،قال( :فؾعؾـا أمركاهؿ بذلؽ) قال أبق
مؽرا ،فلرسؾ إلك بـل قريظة أكؽؿ قد أمرتؿقكا أن
سػقان :سـعؾؿ ذلؽ إن كان ً
كثبت ،وأكؽؿ ستخالػقن الؿسؾؿقـ إلك بقضتفؿ ،فلططقكا بذلؽ رهقـة،
فؼالقا :إهنا قد دخؾت لقؾة السبت ،وإكا ٓ كؼضل يف السبت شق ًئا ،فؼال أبق
ِ
فارتحؾقا ،وأرسؾ اهلل طؾقفؿ الريح،
سػقان :إكؽؿ يف مؽر مـ بـل قريظة
وقذف يف قؾقهبؿ الرطب ،فلصػلت كقراهنؿ وقطعت أرسان( )1خققلفؿ،
واكطؾؼقا مـفزمقـ مـ غقر قتال ،قال :فذلؽ حقـ يؼقل اهلل[ :ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ] {األحزاب  }25سقرة إحزاب آية
 ،25قال :فـدب الـبل

أصحابف يف صؾبفؿ ،فطؾبفؿ حتك بؾغقا حؿراء

إسد ،قال :فرجعقا ،قال :فقضع الـبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕمتف واغتسؾ واستجؿر ،فـادى

) )1أرسان :جؿع رسـ وهق الحبؾ الذي ُتؼاد بف الدابة.

.
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ُ
جربيؾَ :طذيرك مـ محارب( ،)1أٓ أراك قد وضعت الألمة؟ ولؿ

الـبل
َّ
كضعفا كحـ بعد ،فؼام الـبل

فزطا فؼال ٕصحابف (طزمت طؾقؽؿ أٓ
ً

تصؾقا العصر حتك تلتقا بـل قريظة) فغربت الشؿس قبؾ أن يلتقها ،فؼالت
صائػة مـ الؿسؾؿقـ :إن الـبل

لؿ يرد أن تدطقا الصالة فصؾقا ،وقالت

صائػة :إكا لػل طزيؿة رسقل اهلل

وما طؾقـا مـ بلس ،فصؾت صائػة إيؿاكًا

واحتسا ًبا ،وتركت صائػة إيؿاكًا واحتسا ًبا قال :فؾؿ يعـػ الـبل

واحدً ا مـ

مر
الػريؼقـ ،وخرج الـبل
فؿر بؿجالس بقـف وبقـ بـل قريظة ،فؼال( :هؾ ّ
مر طؾقـا دحقة الؽؾبل طؾك بغؾة شفباء تحتف
بؽؿ مـ أحد؟) فؼالقا :كعؿّ ،
( :لقس ذلؽ ،ولؽـف جبريؾ أرسؾ إلك بـل

قطقػة ديباج ،فؼال الـبل

قريظة ،لقزلزل حصقكفؿ ،ويؼذف يف قؾقبفؿ الرطب) فحاصر أصحاب الـبل
فؾؿا اكتفك أصحاب الـبل

أمرهؿ أن يسرتوه بجحػفؿ( )2لقؼقه

الحجارة ،حتك يسؿع كالمفؿ ،فػعؾقا ،فـاداهؿ (يا إخقة الؼردة والخـازير)
ً
فاحشا ،فدطاهؿ إلك اإلسالم قبؾ أن يؼاتؾفؿ،
فؼالقا يا أبا الؼاسؿ ما كـت
فلبقا أن يجقبقه إلك اإلسالم ،فؼاتؾفؿ رسقل اهلل

ومـ معف مـ

الؿسؾؿقـ ،حتك كزلقا طؾك حؽؿ سعد بـ معاذ ،وأبقا أن يـزلقا طؾك حؽؿ
الـبل  ،فـزلقا طؾك ٍ
داء فلقبؾقا هبؿ ،وسعد بـ معاذ أسقر طؾك أتان ،حتك
اكتفقا إلك رسقل اهلل

 ،فلخذت قريظة تذكره بحؾػفؿ ،وصػؼ سعد بـ

معاذ يـػؾت إلك رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستلمرا يـتظره فقؿا يريد أن يحؽؿ بف،
ً

)َ )1طذيرك مـ محارب :أي هات مـ يعذرك فقف.
محركة الرتوس مـ جؾقد بال
) )2جحػفؿ :لعؾ الصقاب حجػفؿ ،والحجػ هق
ّ
خشب وٓ طؼب.
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 ،يريد أن يؼقل :اكػر بؿا أكا حاكؿ ،وصػؼ رسقل اهلل

يؼقل :بؼقل (كعؿ) قال سعد :فنين أحؽؿ بلن يؼتؾ مؼاتؾفؿ ،وتؼسؿ
أمقالفؿ ،وتسبك ذراريفؿ ،فؼال الـبل

( :أصاب الحؽؿ) قال :وكان حقل

بـ أخطب استجاش الؿشركقـ طؾك رسقل اهلل

 ،فجاء لبـل قريظة

لقال ،فؼال سقدهؿ :إن هذا رجؾ مشئقم فال يشلمـؽؿ حقل،
فاستػتح طؾقفؿ ً
فـاداهؿ :يا بـل قريظة أٓ تستجقبقا؟ أٓ تؾحؼقين؟ أٓ تضقػقين؟ فنين جامع
مغرور ،فؼالت بـق قريظة :واهلل لـػتحـ لف ،فؾؿ يزالقا حتك فتحقا لف ،فؾؿا
دخؾ طؾقفؿ أصؿفؿ( ،)1قال :يا بـل قريظة جئتؽؿ يف طز الدهر ،جقئتؽؿ يف
طارضا بر ًدا يـؽشػ
طارض برد ٓ يؼقم لسبقؾف شلء ،فؼال لف سقدهؿ :أتعدكا
ً
طـا ،وتدطـا طـد بحر دائؿ ٓ يػارقـا ،إكؿا تعدكا الغرور ،قال :فقاثؼفؿ
وطاهدهؿ إلن اكػضت جؿقع إحزاب أن يجلء حتك يدخؾ معفؿ أصؿفؿ،
فلصاطقه حقـئذ بالغدر بالـبل

والؿسؾؿقـ ،فؾؿا فض اهلل جؿقع

إحزاب ،اكطؾؼ حتك إذا كان بالروحاء( )2ذكر العفد والؿقثاق الذي
أططاهؿ ،فرجع حتك دخؾ معفؿ ،فؾؿا أقبؾت بـق قريظة ُأيت بف مؽتق ًفا
ِبؼدّ ( ،)3فؼال حقل لؾـبل

 :أما واهلل ما لؿت كػسل يف طداوتؽ ،ولؽـف مـ

َيخذل اهلل ُي َ
خذل ،فلمر بف الـبل

فضربت طـؼف – .حسـ لغقره

[ق.]9737
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أصؿفؿ :إصؿ الحصـ الؿرتػع.
) )2الروحاء :مقضع بقـ مؽة والؿديـة ،ذكره ابـ الؽؾبل قال :لؿا رجع ُت ّبع مـ قتال
أهؾ الؿديـة يريد مؽة كزل بالروحاء ،فلقام هبا وأراح فسؿاها الروحاء.
)ِ )3
الؼدّ  :السقط ،وهق يف إصؾ سقر ُيؼدّ مـ جؾد غقر مدبقغ.

.
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قال يقم الخـدق:

الؾفـــؿ ٓ طـــقش إٓ طـــقش أخـــرة  ...فـــــــارحؿ إكصـــــــار والؿفـــــــاجرة
ــــــــــضال والـــــــــــؼارة  ...وهـــــؿ كؾػقكـــــا كـؼـــــؾ الحجـــــارة
ً
والعـــــــــــ طـ
 شطره إول صحقح [ق.]19912 -1228طـ يحقك بـ سعقد وطبد الرحؿـ بـ زياد قآ :أول مـ اتخذ
الخـدق طؾك طسؽره رسقل اهلل

 – .ضعقػ [س.]2857
***

دعا ٤بعد ايػص٠ٚ
 -1229طـ مقسك بـ طبقدة طـ طؿر بـ الحؽؿ إكصاري قال سللتف:
هؾ صؾك رسقل اهلل

يف مسجد الػتح الذي يؼال لف مسجد إحزاب؟

قال :لؿ يصؾل فقف لؽـف دطا ،فؽان مـ دطائف أن قال( :الؾفؿ لؽ الحؿد ٓ
هادي لؿـ أضؾؾت ،وٓ مضؾ لؿـ هديت ،وٓ مفقـ لؿـ أكرمت ،وٓ مؽرم
لؿـ أهـت ،وٓ كاصر لؿـ خذلت ،وٓ خاذل لؿـ كصرت ،وٓ معز لؿـ
أذلؾت ،وٓ مذل لؿـ أطززت ،وٓ رازق لؿـ حرمت ،وٓ حارم لؿـ رزقت،
وٓ ماكع لؿا أططقت ،وٓ معطل لؿا مـعت ،وٓ رافع لؿـ خػضت ،وٓ
خافض لؿـ رفعت ،وٓ ساتر لؿا خرقت ،وٓ خارق لؿا سترت ،وٓ مؼرب
لؿا باطدت ،وٓ مباطد لؿا قربت) ثؿ دطا طؾقفؿ فؾؿ يصبح يف الؿديـة كذاب
مـ إحزاب وٓ مـ الؿشركقـ إٓ أهؾؽف اهلل ،غقر حقل بـ أخطب وقريظة
قتؾفا اهلل وشتت – .ضعقػ [ش.]29892
***
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َٛت ضعد بٔ َعاذ
 -1232طـ طؿرو بـ شرحبقؾ قال :لؿا أصقب سعد بـ معاذ بالرمقة
يقم إحزاب جعؾ دمف يسقؾ طؾك الـبل
اكؼطاع ضفراه ،فؼال الـبل

 ،فجاء أبق بؽر فجعؾ يؼقل :وا

( :يا أبا بؽر) ،فجاء طؿر فؼال :إكا هلل وإكا إلقف

راجعقن – .رجالف ثؼات [ش.]32322
 -1231طـ سعقد بـ أبل هالل وأبا الـضر :أن سعد بـ معاذ قال يقم
أيضا ٓ :بلس
إحزاب :لبث ً
قؾقال يشفد الفقجا جؿؾ ،قال سعقد :وقال ً
بالؿقت إذا كان إجؾ ،فؼالت طائشة :الؾفؿ سؾؿف ،فؿا أخاف طؾك الرجؾ
إٓ مـ أصرافف ،وقال سعقد :إن أم سعد تبؽقف طـد مقتف ،فؼال الـبل

( :كؾ

باكقة كاذبة ٓ محالة إٓ أم سعد).
وقال سعقد طـ أبل حازم أكف بؾغف أن الـبل

قال يقم أحد (الؾفؿ اغػر

لؼقمل إكفؿ ٓ يعؾؿقن) – مرسؾ رواتف ثؼات [س.]2843
***
قتٌ ضالّ بٔ أب ٞسكٝل
 -1232طـ طبد الرحؿـ بـ كعب بـ مالؽ قال :إن مؿا صـع اهلل لـبقف
أن هذيـ الحققـ مـ إكصار إوس والخزرج كاكا يتصاوٓن يف اإلسالم
كتصاول الػحؾقـ ٓ ،يصـع إوس شق ًئا إٓ قالت الخزرج :واهلل ٓ تذهبقن
فضال طؾقـا يف اإلسالم ،فنذا صـعت الخزرج شق ًئا قالت إوس مثؾ
ً
بف أبدً ا
ذلؽ ،فؾؿا أصابت إوس كعب بـ إشرف قالت الخزرج :واهلل ٓ كـتفل
حتك كجزئ طـ رسقل اهلل

مثؾ الذي أجزءوا طـف ،فتذاكروا أوزن رج ٍؾ

.
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يف قتؾف ،وهق سالم بـ أبل الحؼقؼ إطقر أبق

رافع بخقرب ،فلذن لفؿ يف قتؾف وقال ٓ( :تؼتؾقا ولقدً ا وٓ امرأة) فخرج إلقفؿ
رهط فقفؿ طبد اهلل بـ طتقؽ ....ثؿ ذكر قصة قتؾف بـحق ما ذكره البخاري– .
مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]9747
***
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ايؿصٌ ايطادع
صًح اذتدٜبَٚ ١ٝا بعدٙ
بٝع ١ايسضٛإ
 -1233طـ إياس بـ سؾؿة بـ إكقع طـ أبقف قال :بعثت قريش
خارجة بـ كرز يطؾع طؾقفؿ صؾقعة ،فرجع حامدً ا يحسـ الثـاء ،فؼالقا لف :إكؽ
أطرابل قعؼعقا لؽ السالح فطار فمادك ،فؿا دريت ما ققؾ لؽ وما قؾت ،ثؿ
أرسؾقا طروة بـ مسعقد فجاءه ،فؼال :يا محؿد ما هذا الحديث؟ تدطق إلك
ذات اهلل ،ثؿ جئت ققمؽ بلوباش الـاس ،مـ تعرف ومـ ٓ تعرف ،لتؼطع
أرحامفؿ وتستحؾ حرمتفؿ ودماءهؿ وأمقالفؿ ،فؼال( :إين لؿ آت ققمل إٓ
ٕصؾ أرحامفؿ ،يبدلفؿ اهلل بديـ خقر مـ ديـفؿ ،ومعائش خقر مـ
معائشفؿ) فرجع حامدً ا يحسـ الثـاء ،قال :قال إياس طـ أبقف :فاشتد البالء
طؾك مـ كان يف يد الؿشركقـ مـ الؿسؾؿقـ ،قال :فدطا رسقل اهلل

طؿر

فؼال( :يا طؿر ،هؾ أكت ُمب ّؾغ طـل إخقاكؽ مـ أسارى الؿسؾؿقـ؟) فؼالٓ :
يا كبل اهلل ،واهلل ما لل بؿؽة مـ طشقرة غقري أكثر طشقرة مـل ،فدطا طثؿان
فلرسؾف إلقفؿ ،فخرج طثؿان طؾك راحؾتف حتك جاء طسؽر الؿشركقـ ،فعتبقا
بف وأساءوا لف الؼقل ،ثؿ أجاره أبان بـ سعقد بـ العاص ابـ طؿف ،وحؿؾف
طؾك السرج وردفف ،فؾؿا قدم قال :يا ابـ طؿ ما لل أراك متحش ًػا؟ أسبِؾ،
قال :وكان إزاره إلك كصػ ساققف ،فؼال لف طثؿان :هؽذا إزرة صاحبـا ،فؾؿ
يدع أحدً ا بؿؽة مـ أسارى الؿسؾؿقـ إٓ أبؾغفؿ ما قال رسقل اهلل

 ،قال
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سؾؿة :فبقـؿا كحـ قائؾقن كادى مـادي رسقل اهلل

 :أيفا الـاس البقعة

البقعة ،كزل روح الؼدس ،قال :فثركا إلك رسقل اهلل

 ،وهق تحت شجرة

سؿرة فبايعـاه ،وذلؽ ققل اهلل[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ] {الفتح  }71قال :فبايع لعثؿان إحدى يديف طؾك إخرى ،فؼال
الـاس :هـق ًئا ٕبل طبد اهلل يطقف بالبقت وكحـ هفـا ،فؼال رسقل اهلل

:

(لق مؽث كذا وكذا سـة ما صاف حتك أصقف) – [ش.]36852
 -1234طـ الشعبل قال :أول مـ بايع تحت الشجرة أبق سـان بـ وهب
إسدي ،فؼال لف رسقل اهلل

( :طالم تبايع؟) قال :طؾك ما يف كػسؽ،

فبايعف ثؿ تتابع الـاس فبايعقه – .حسـ لغقره [ش.]35784
***
نتب٘

إىل املًٛى

 -1235طـ طبد اهلل بـ شداد قال :كتب رسقل اهلل

إلك صاحب

الروم (مـ محؿد رسقل اهلل ،إلك هرقؾ صاحب الروم! إين أدطقك إلك
اإلسالم ،فنن أسؾؿت فؾؽ ما لؾؿسؾؿقـ ،وطؾقؽ ما طؾقفؿ ،فنن أبقت فتخؾ
طـ الػالحقـ ،فؾقسؾؿقا أو يمدوا الجزية) ،فؾؿا أتاه الؽتاب قرأه ،فؼام ٌ
أخ لف
فؼال ٓ :تؼرأ هذا الؽتاب ،بدأ بـػسف قبؾؽ ،ولؿ يسؿؽ مؾ ًؽا ،وجعؾف
صاحب الروم ،قال :كذبت ،أن يؽقن بدأ بـػسف ،ففق كتب إلل ،وإن كان
صاحب غقري ،فجعؾ
سؿاين صاحب الروم فلكا صاحب الروم ،لقس لفؿ
ٌ
يؼرأ الؽتاب وهق يعرق جبقـف مـ كرب الؽتاب ،ويف ِشدّ ة الؼر( ،)1فؼال :مـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الؼر :ال َب ْرد.
)ّ )1
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يعرف هذا الرجؾ؟ فلرسؾ إلك أبل سػقان ،فؼال :أتعرف هذا الرجؾ؟ فؼال:
كعؿ ،قال :ما كسبف فقؽؿ؟ قال :مـ أوسطـا كس ًبا ،قال :فليـ داره مـ قريتؽؿ؟
قالقا :يف وسط قريتـا ،قال :هذه مـ آياتف ،قال :هؾ يلتقؽؿ مـفؿ أحد ،ويلتقفؿ
مـؽؿ أحد ،قؾت :يلتقفؿ مـا ،وٓ يلتقـا مـفؿ ،قال :هؾ قاتؾتؿقه؟ قال :كعؿ،
قال :فظفرتؿ طؾقفؿ ،أو ضفروا طؾقؽؿ؟ قؾت :بؾ ضفروا طؾقـا ،قال :وهذه
مـ آياتف ،قال :قؾت :أٓ تسؿع أكف يؼقل :سقظفر طؾك إرض كؾفا ،قال :إن
كان هق لقظفرن طؾك إرض حتك يظفر طؾك ما تحت قدمل ،ولق طؾؿت أكف
هق لؿشقت إلقف حتك أقبؾ رأسف ،وأغسؾ قدمقف .قال أبق سػقان :إكف ٕول يق ٍم
ُر ِطبت مـ محؿد ،قؾت :هذا يف سؾطاكف ومؾؽف وحصقكف ،يتحادر جبقـف طر ًقا
مـ كرب الصحقػة ،فؿا زلت مرطق ًبا مـ محؿد حتك أسؾؿت ،ويف الرسالة:
[ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ] {آل عم ان [ ،}46ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ] {الصف [ ،}9ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ]
{التوبة  ،}29وكان لؾروم أسؼػ لفؿ يؼال لف بغاصر طؾك بقعة لفؿ( ،)1يصؾل
فقفا مؾقكفؿ ،فؾؼل بعض أصحاب رسقل اهلل

 ،فؼال :اكتبقا لل سقر ًة مـ

وأسر ذلؽ،
الؼرآن ،فؽتبقا لف سقرة ،فؼال :هذا الذي كعرف كتاب اهلل ،فلسؾؿ
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ٍ )1
بقعة لفؿ :كـقسة يصؾقن فقفا.

.
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فؾؿا كان يقم إحد تؿارض فؾؿ ِ
يلت بقعتفؿ ،فؾؿا كان إحد أخر لؿ

يجئ ،فؼقؾ :لقس بف مرض ،فلرسؾ إلقف :لتجقئـ أو ل ُتحؿؾـ ،فجاء يؿشل،
فؼال لف :ما لؽ؟ فؼال :هذا كتاب اهلل ،وأمر اهلل ،وكعت الؿسقح ،وهق الديـ
الذي كعرف ،فؼال :ويحؽ ،لق أققل هذا لؼتؾتـل الروم ،قال :لؽـل أكا أققلف،
قال :أما تسؿعقن ما يؼقل هذا؟ قال :فلخذوه حقـ تؽؾؿ بذلؽ فؿا زالقا
يعذبقكف حتك يـزطقا الضؾع مـ أضالطف بالؽؾقتقـ ،فلبك أن يرتد طـ ديـف
حتك قتؾقه وحرققه -.حسـ لغقره [س.]2479
 -1236طـ سعقد بـ الؿسقب قـال :كتـب رسـقل اهلل

( :مةـ محؿةد

رسقل اهلل إلك ققصر أن [ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ ] {آل عم:ا }26:

إلةةك ققلةةف[ :ﮉ] {آل عمرر:ا  ،}26:وكتةةب إلةةك كسةةرى والـجاشةةل
:

بفذه أية ،فلما كسرى فؿزق كتاب اهلل ،ولؿ يـظر فقةف ،فؼةال رسةقل اهلل

وم ِّزقت ّأمتف) ،وأما ققصر فؾؿا قرأ الؽتاب ،يعـل رسـقل اهلل ،قـال :هـذا
( ُم ِّزق ُ
كتــاب لــؿ أســؿعف بعــد ســؾقؿان الـبــل

 ،فــدطا أبــا ســػقان ،والؿغقــرة ابـــ

شــعبة( ،)1وكاكــا تــاجريـ هـــاك ،فســللفؿا طـــ بعــض شــلن رســقل اهلل
فلخرباه ،فؼال :بلبل وأمل لقؿؾؽـ ما تحت قـدمل ،فؼـال رسـقل اهلل
لفؿ ِم ّؾة) ،وأما الـجاشل فلرسؾ مـ كان طــده مــ أصـحاب رسـقل اهلل
فلرســؾ إلقــف بؽتابــف ،فؼــال رســقل اهلل

( :إن
،

( :اتركةةقهؿ مةةا تةةركؽؿ)– مرســؾ

صحقح – [ش/36627س.]2482
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1ذكر الؿغقرة بـ شعبة هـا فقف إشؽال ،فػل حديث صؾح الحديبقة الذي رواه
البخاري كان الؿغقرة قائؿ بالسقػ يحؿل رسقل اهلل  ،ورسائؾف إلك الؿؾقك
كاكت يف مدة الصؾح ،فؽقػ يؽقن مع أبل سػقان وهق مـ أهؾ الحديبقة؟
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وطـد ابـ أبل شقبة :فلما الـجاشل فآمـ وآمـ مـ كان طـده ،وأرسؾ إلك
ٍ
هبدية ُح ّؾة.
رسقل اهلل
 -1237طـ جعػر بـ طؿرو قال :بعث رسقل اهلل

أربعة كػر إلك

ورجال إلك الؿؼققس،
ً
ورجال إلك ققصر،
ً
رجال إلك كسرى،
ً
أربعة وجقه:
وبعث طؿرو بـ أمقة إلك الـجاشل ،فلصبح كؾ رج ٍؾ مـفؿ يتؽؾؿ بؾسان
الؼقم الذيـ ُب ِعث إلقفؿ ،فؾؿا أتك طؿرو بـ أمقة الـجاشل ،وجد لفؿ با ًبا
صغقرا يدخؾقن مـف مؽ ِّػريـ ،فؾؿا رأى طؿرو ذلؽ و ّلك ضفره الؼفؼرى ،قال:
ً
فشؼ ذلؽ طؾك الحبشة يف مجؾسفؿ طـد الـجاشل حتك هؿقا بف ،حتك قالقا
لؾـجاشل :إن هذا لؿ يدخؾ كؿا دخؾـا ،قال :ما مـعؽ أن تدخؾ كؿا دخؾقا؟
قال :إكا ٓ كصـع هذا بـبقـا

 ،ولق صـعـاه بلحد صـعـاه بف ،قال :صدق،

قال :دطقه ،قالقا لؾـجاشل :هذا يزطؿ أن طقسك مؿؾقك ،قال :فؿا تؼقل يف
طقسك؟ قال :كؾؿة اهلل وروحف ،قال :ما استطاع طقسك أن يعدو ذلؽ– .
[ش.]36628
 -1238طـ طبد اهلل بـ شداد قال :كتب كسرى إلك باذام :أين كبئت أن
رجال يؼقل شق ًئا ٓ أدري ما هق ،فلرسؾ إلقف ،فؾقؼعد يف بقتف وٓ يؽـ مـ
ً
الـاس يف شلء ،وإٓ فؾققاطدين مقطدً ا ألؼاه بف ،قال :فلرسؾ باذام إلك رسقل
اهلل

رجؾقـ حالؼل لحاهؿا مرسؾل شقارهبؿا ،فؼال رسقل اهلل

( :ما

يحؿؾؽؿا طؾك هذا؟) قال :فؼآ لف :يلمركا بف الذي يزطؿقن أكف رهبؿ ،قال:
فؼال رسقل اهلل

( :لؽـا كخالػ سـتؽؿ ،كجز هذا وكرسؾ هذا) قال :فؿر

بف ٌ
رجؾ مـ قريش صقيؾ الشارب ،فلمره رسقل اهلل

أن يجزه ،قال:

فرتكفؿا بض ًعا وطشريـ يق ًما ،ثؿ قال( :اذهبا إلك الذي يزطؿقن أكف ربؽؿا،

.

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

441

فلخبراه أن ربل قتؾ الذي يزطؿ أكف ربف) قآ :متك؟ قال( :الققم) قال :فذهبا
إلك باذام فلخرباه الخرب ،قال :فؽتب إلك كسرى ،فقجدوا الققم هق الذي قتؾ
فقف كسرى[ - .ش.]36626
***
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ايؿصٌ ايطابع
غص ٠ٚخٝرب َٚا بعدٖا
غصَ ٠ٚؤت١
 -1239طـ أبل مقسرة قال :لؿا أتك الـبل

قتؾ زيد وجعػر وطبد اهلل

بـ رواحة ذكر أمرهؿ فؼال( :الؾفؿ اغػر لزيد الؾفؿ اغػر لزيد الؾفؿ اغػر
لزيد ،الؾفؿ اغػر لجعػر وطبد اهلل بـ رواحة) – صحقح مرسؾ
[ش.]11976
 -1242طـ سالؿ بـ أبل الجعد قالُ :أريفؿ الـبل

يف الـقم فرأى

مضر ًجا بالدماء ،وزيدً ا مؼابؾف طؾك السرير ،وابـ
جعػر مؾ ًؽا ذا جـاحقـ
ّ
رواحة جالس معفؿا كلهنؿا معرضان ( ) 1طـف – .صحقح مرسؾ
[ش.]19365
(م ِّثؾقا لل يف الجـة
ُ :

 -1241طـ سعقد بـ الؿسقب قال :قال الـبل
ٍ
واحد مـفؿ طؾك سرير ،فرأيت زيدً ا وابـ رواحة يف
يف خقؿة مـ ُد ّر ،وكؾ
أطـاقفؿا صدو ًدا ،وأما جعػر ففق مستؼقؿ لقس فقف صدود ،قال :فسللت ،أو
ققؾ :إكفؿا حقـ غشقفؿا الؿقت كلكفؿا أطرضا ،أو كلكفؿا صدّ ا بقجقهفؿا،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1معرضان طـفٕ :كف كره السقػ ،روى ابـ سعد يف الطبؼات قال ( :رأيتفؿ يف
ً
إطراضا ،كلكف كره السقػ)
الجـة إخقاكًا طؾك سرر متؼابؾقـ ،ويف بعضفؿ
(.)132-129/2

.
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وأما جعػر فنكف لؿ يػعؾ) قال ابـ طققـة :فذلؽ حقـ يؼقل ابـ رواحة:
أقســـــــؿت يـــــــا كػـــــــس لتـزلــــــــف  ...بطاطـــــــــــة مــــــــــــؽ لتؽرمــــــــــــف
ِ
ـــــــــــــت مطؿئـــــــــــــــة
فطالؿــــــــــــــا قــــــــــــــد كــ
قال جعػر :ما أصقب ريح الجـة.
 -حسـ مرسؾ [ق.]9562

...

***
ضس ١ٜذات ايطالضٌ
 -1242طـ الزهري قال :ثؿ إن رسقل اهلل

بعدما هاجر وجاء الذيـ

كاكقا بلرض الحبشة ،بعث بعثقـ قبؾ الشام إلك كؾب وبؾؼقـ وغسان ،وكػار
العرب الذيـ يف مشارف الشام ،فل ّمر رسقل اهلل

طؾك أحد البعثقـ أبا

طبقدة بـ الجراح وهق أحد بـل ففر ،وأ ّمر طؾك البعث أخر طؿرو بـ
العاص ،فاكتدب يف بعث أبل طبقدة أبق بؽر وطؿر ،فؾؿا كان طـد خروج
البعثقـ دطا رسقل اهلل

أبا طبقدة بـ الجراح وطؿرو بـ العاص ،فؼال

لفؿا (ٓ تعاصقا) فؾؿا فصال طـ الؿديـة جاء أبق طبقدة فؼال لعؿرو بـ
العاص :إن رسقل اهلل

طفد إلقـا أن ٓ كتعاصقا ،فنما أن تطقعـل وإما أن

أصقعؽ ،فؼال طؿرو بـ العاص :بؾ أصعـل ،فلصاطف أبق طبقدة ،فؽان طؿرو
أمقر البعثقـ كؾقفؿا ،فقجد مـ ذلؽ طؿر بـ الخطاب وجدً ا شديدً ا ،فؽؾؿ أبا
طبقدة فؼال :أتطقع ابـ الـابغة ،وتممره طؾك كػسؽ وطؾك أبل بؽر وطؾقـا؟! ما
هذا الرأي؟ فؼال أبق طبقدة لعؿر بـ الخطاب :ابـ أم ،إن رسقل اهلل
إلل وإلقف أن ٓ كتعاصقا ،فخشقت إن لؿ أصعف أن أطصل رسقل اهلل
ّ

طفد
،

444

*n

زوائد الكتب السبعة

وشؽل إلقف ذلؽ ،فؼال رسقل اهلل

*m

.

( :ما أكا بؿمثر بفا طؾقؽؿ إٓ بعدكؿ)

يريد الؿفاجريـ ،وكاكت تؾؽ الغزوة تسؿك ذات السالسؾ ،أسر فقفا كاس
كثقرة مـ العرب وسبقا – .مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]9772
***

.
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ايؿصٌ ايجأَ
ؾتح َهَٚ ١ا بعدٙ
ضبب ايػصٚ ٠ٚدخَ ٍٛه١
 -1243طـ زكريا بـ أبل زائدة قال :كـت مع أبل إسحاق فقؿا بقـ مؽة
والؿديـة ،فسايركا رجؾ مـ خزاطة ،فؼال لف أبق إسحاق :كقػ قال رسقل اهلل
( :لؼد رطدت هذه السحابة بـصر بـل كعب؟) فؼال الخزاطل :لؼد
وصؾت بـصر بـل كعب ،ثؿ أخرج إلقـا رسالة رسقل اهلل

إلك خزاطة،

وكتبتفا يقمئذ كان فقفا( :بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،مـ محؿد رسقل اهلل إلك
بديؾ و ُب ْسر وسروات بـل طؿرو ،فنين أحؿد إلقؽؿ اهلل الذي ٓ إلف إٓ هق ،أما
بعد ،ذلؽؿ فنين لؿ أ ُثؿ بالؽؿ ولؿ أضع يف جـبؽؿ ،وإن أكرم أهؾ تفامة طؾل

رحؿا ومـ تبعؽؿ ومـ الؿطقبقـ ،وإين قد أخذت لؿـ هاجر مـؽؿ
أكتؿ وأقربف ً
حاجا،
مثؾ ما أخذت لـػسل ،ولق هاجر بلرضف غقر ساكـ مؽة إٓ
معتؿرا أو ً
ً
وإين لؿ أضع فقؽؿ إن أسؾؿتؿ وإكؽؿ غقر خائػقـ مـ َقبؾل وٓ ُمحصريـ ،أما

بعد فنكف قد أسؾؿ طؾؼؿة بـ طالثة وابـ هقذة وبايعا وهاجرا طؾك مـ اتبعفؿا
مـ طؽرمة ،أخذ لؿـ تبعف مثؾ ما أخذ لـػسف ،وإن بعضـا مـ بعض يف الحالل
والحرام ،وإين واهلل ما َ
كذبتؽؿ ولقحقؽؿ ربؽؿ) ،قال :وبؾغـل طـ الزهري،
قال( :همٓء خزاطة ،وهؿ مـ أهؾل) قال :فؽتب إلقفؿ الـبل

وهؿ يقمئذ

كزول بقـ طرفات ومؽة ،لؿ ُيسؾؿقا حقث كتب إلقفؿ ،وقد كاكقا حؾػاء الـبل
[ .ش.]36923
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 -1244طـ إسؿاطقؾ قال :كان الشعبل إذا ُسئؾ طـ الجقار جاء بؽتاب
رسقل اهلل

إلك خزاطة (إين قد أخذت بؿـ هاجر مـؽؿ كؿا أخذت

معتؿرا) – صحقح
حاجا أو
لـػسل ولق كان بلرضف ساكـ مؽة إٓ
ً
ً
[ش /13324ق.]8849
 -1245طـ محؿد ابـ الحـػقة قال :خرج رسقل اهلل

مـ بعض

ُحجره ،فجؾس طـد باهبا ،وكان إذا جؾس وحده لؿ يلتف أحدٌ حتك يدطقه،
صقيال ،ثؿ أمره
ً
قال( :ادع لل أبا بؽر) قال :فجاء فجؾس بقـ يديف ،فـاجاه
فجؾس طـ يؿقـف أو طـ يساره ثؿ قال( :ادع لل طؿر) فجاء فجؾس مجؾس
صقيال ،فرفع طؿر صقتف ،فؼال :يا رسقل اهلل ،هؿ رأس
ً
أبل بؽر ،فـاجاه
الؽػر ،هؿ الذيـ زطؿقا أكؽ ساحر ،وأكؽ كاهـ ،وأكؽ كذاب ،وأكؽ مػرت،
ولؿ يدع شق ًئا مؿا كان أهؾ مؽة يؼقلقكف إٓ ذكره ،فلمره أن يجؾس مـ
الجاكب أخر ،فجؾس أحدهؿا طـ يؿقـف وأخر طـ يساره ،ثؿ دطا الـاس
فؼال( :أٓ أحدثؽؿ بؿثؾ صاحبقؽؿ هذيـ؟) قالقا :كعؿ يا رسقل اهلل ،فلقبؾ
بقجفف إلك أبل بؽر ،فؼال( :إن إبراهقؿ كان ألقـ يف اهلل مـ الدهـ بالؾبـ) ثؿ
أمر
أقبؾ طؾك طؿر فؼال( :إن ً
كقحا كان أشد يف اهلل مـ الحجر ،وإن إمر ُ
طؿر ،فتجفزوا) ،فؼامقا فتبعقا أبا بؽر ،فؼالقا :يا أبا بؽر إكا كرهـا أن كسلل
طؿر ما هذا الذي كاجاك بف رسقل اهلل

؟ قال :قال لل( :كقػ تلمروين يف

غزوة مؽة؟) قال :قؾت :يا رسقل اهلل هؿ ققمؽ ،قال :حتك رأيت أكف
سقطقعـل ،قال :ثؿ دطا طؿر ،فؼال طؿر :إهنؿ رأس الؽػر ،حتك ذكر كؾ سقء
كاكقا يذكروكف ،وأيؿ اهلل ٓ تذل العرب حتك يذل أهؾ مؽة ،فلمركؿ بالجفاد
ولتغزوا مؽة »[ .ش.]36951
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 -1246طـ مؼسؿ مقلك ابـ طباس قال :لؿا كاكت الؿدة التل بقـ
رسقل اهلل

وبقـ قريش زمـ الحديبقة ،وكاكت سـقـ ذكر أهنا كاكت حرب

بقـ بـل بؽر وهؿ حؾػاء قريش ،وبقـ خزاطة وهؿ حؾػاء رسقل اهلل
فلطاكت قريش حؾػاءه طؾك خزاطة ،فبؾغ ذلؽ رسقل اهلل

،

 ،فؼال( :والذي

كػسل بقده ٕمـعـفؿ مؿا أمـع مـف كػسل وأهؾ بقتل) وأخذ يف الجفاز إلقفؿ،
فبؾغ ذلؽ ً
قريشا ،فؼالقا ٕبل سػقان :ما تصـع وهذه الجققش تجفز إلقـا؟
اكطؾؼ فجدد بقــا وبقـ محؿد كتا ًبا ،وذلؽ مؼدمف مـ الشام ،فخرج أبق
فؼال :هؾؿ فؾـجدد بقــا وبقـؽ
سػقان حتك قدم الؿديـة ،فؽؾؿ رسقل اهلل
كتا ًبا ،فؼال الـبل

( :فـحـ طؾك أمركا الذي كان ،وهؾ أحدثتؿ مـ

حدث؟) فؼال أبق سػقان ،ٓ :فؼال الـبل

( :فـحـ طؾك أمركا الذي كان

بقــا) فجاء طؾل بـ أبل صالب ،فؼال :هؾ لؽ طؾك أن تسقد العرب ،وتؿـ
طؾك ققمؽ فتجقرهؿ ،وتجدد لفؿ كتا ًبا؟ فؼال :ما كـت ٕفتات( )1طؾك
بلمر ،ثؿ دخؾ طؾك فاصؿة فؼال :هؾ لؽ أن تؽقين خقر
رسقل اهلل
ِ
ٍ
أختؽ طؾك رسقل
سخؾة( )2يف العرب؟ أن تجقري بقـ الـاس ،فؼد أجارت
اهلل

زوجفا أبا العاص بـ الربقع فؾؿ يغقر ذلؽ ،فؼالت فاصؿة :ما كـت

ٕفتات طؾك رسقل اهلل

بلمر ،ثؿ قال ذلؽ لؾحسـ والحسقـ :أجقرا بقـ

الـاس ،ققٓ :كعؿ ،فؾؿ يؼقٓ شق ًئا ،وكظرا إلك أمفؿا ،وقآ :كؼقل ما قالت
أمـا ،فؾؿ يـجح مـ واحد مـفؿ ما صؾب ،فخرج حتك قدم طؾك قريش،
فؼالقا :ماذا جئت بف؟ قال :جئتؽؿ مـ طـد ققم قؾقهبؿ طؾك قؾب واحد ،واهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أفتات طؾقف :آكػراد بالرأي دون الرجقع إلقف.
) )2السخؾ :الؿقلقد الؿحبب إلك أبقيف ،وهق يف إصؾ ولد الغـؿ.
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ذكرا إٓ كؾؿتف ،فؾؿ أكجح مـفؿ
ما تركت مـفؿ
كبقرا وٓ أكثك وٓ ً
صغقرا وٓ ً
ً
شق ًئا ،قالقا :ما صـعت شق ًئا ارجع ،فرجع وخرج رسقل اهلل
حتك إذا كان ببعض الطريؼ ،قال رسقل اهلل

يريد ً
قريشا،

لـاس مـ إكصار (اكظروا

أبا سػقان فنكؽؿ ستجدوكف) فـظروه فقجدوه ،فؾؿا دخؾ العسؽر جعؾ
الؿسؾؿقن يجلوكف( ،)1ويسرطقن إلقف ،فـادى :يا محؿد إين لؿؼتقل ،فلمر بل
إلك العباس ،وكان العباس لف خدكًا( )2وصدي ًؼا يف الجاهؾقة ،فلمر بف الـبل
إلك العباس ،فبات طـده ،فؾؿا كان طـد صالة الصبح وأذن الؿمذن،
تحرك الـاس فظـ أهنؿ يريدوكف ،قال :يا طباس ،ما شلن الـاس؟ قال :تحركقا
لؾؿـادي لؾصالة ،قال :فؽؾ همٓء إكؿا تحركقا لؿـادي محؿد

؟ قال:

كعؿ ،قال :فؼام العباس لؾصالة وقام معف ،فؾؿا فرغقا قال :يا طباس ما يصـع
محؿد شق ًئا إٓ صـعقا مثؾف؟ قال :كعؿ ،ولق أمرهؿ أن يرتكقا الطعام والشراب
حتك يؿقتقا جق ًطا لػعؾقا ،وإين ٕراهؿ سقفؾؽقن ققمؽ غدً ا ،قال :يا طباس
فادخؾ بـا طؾقف ،فدخؾ إلك الـبل
خؾػ الؼبة ،فجعؾ الـبل

وهق يف قبة مـ أدم ،وطؿر بـ الخطاب

يعرض طؾقف اإلسالم ،فؼال أبق سػقان :كقػ

أصـع بالعزى؟ فؼال طؿر مـ خؾػ الؼبة :تخرأ طؾقفا ،فؼال :وأبقؽ إكؽ
لػاحش ،وإين لؿ آت ؽ يا بـ الخطاب ،إكؿا جئت ٓبـ طؿل وإياه أكؾؿ ،قال:
فؼال العباس :يا رسقل اهلل إن أبا سػقان رجؾ مـ أشراف ققمـا ،وذوي
أسـاهنؿ ،وأكا أحب أن تجعؾ لف شق ًئا ُيعرف ذلؽ لف ،فؼال الـبل

( :مـ

دخؾ دار أبل سػقان ففق آمـ) قال :فؼال أبق سػقان :أداري؟ أداري؟ فؼال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1يجلوكف :يمذوكف بالسالح.
) )2خدكًا :الخدن هق الصديؼ.

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

.

الـبل

449

 ( :كعؿ ،ومـ وضع سالحف ففق آمـ ،ومـ أغؾؼ طؾقف بابف ففق آمـ)

فاكطؾؼ مع العباس حتك إذا كان ببعض الطريؼ ،فخاف مـف العباس بعض
الغدر فجؾسف طؾك أكؿة( )1حتك مرت بف الجـقد ،قال :فؿرت بف كبؽبة فؼال:
مـ همٓء يا طباس؟ فؼال :هذا الزبقر بـ العقام طؾك الؿجـبة القؿـك ،قال :ثؿ
مرت كبؽبة أخرى فؼال :مـ همٓء يا طباس؟ قال :هؿ قضاطة وطؾقفؿ أبق
طبقدة بـ الجراح ،قال :ثؿ مرت بف كبؽبة أخرى فؼال :مـ همٓء يا طباس؟
قال :هذا خالد بـ القلقد طؾك الؿجـبة القسرى ،قال :ثؿ مرت بف ققم يؿشقن
حر ٌة سقداء ،قال :هذه
يف الحديد فؼال :مـ همٓء يا طباس؟ التل كلهنا ّ
وإكصار حقلف ،فؼال أبق
إكصار طـدها الؿقت إحؿر فقفؿ رسقل اهلل
سػقان :سر يا طباس فؾؿ أر كالققم صباح ققم يف ديارهؿ ،قال :ثؿ اكطؾؼ فؾؿا
أشرف طؾك مؽة كادى ،وكان شعار قريش يا آل غالب أسؾؿقا تسؾؿقا،
فؾؼقتف امرأتف هـد فلخذت بؾحقتف وقالت :يا آل غالب اقتؾقا الشقخ إحؿؼ
ِ
طـؼؽ ،قال :فؾؿا
فنكف قد صبل ،فؼال :والذي كػسل بقده لتسؾؿـ أو لقضربـ
أشرف الـبل

طؾك مؽة كػ الـاس أن يدخؾقها حتك يلتقف رسقل

العباس ،فلبطل طؾقف ،فؼال الـبل

( :لعؾفؿ يصـعقن بالعباس ما صـعت

ثؼقػ بعروة بـ مسعقد ،فقاهلل إذا ٓ أستبؼل مـفؿ أحدً ا) قال :ثؿ جاءه رسقل
العباس ،فدخؾ رسقل اهلل

فلمر أصحابف بالؽػ فؼال( :كػقا السالح إٓ

خزاطة طـ بؽر ساطة) ثؿ أمرهؿ فؽػقا ،فل ّمـ الـاس كؾفؿ إٓ ابـ أبل سرح،
وابـ خطؾ ومؼقس الؽـاين ،وامرأة أخرى ،ثؿ قال الـبل

( :إين لؿ أحرم

مؽة ولؽـ حرمفا اهلل ،وإكفا لؿ تحؾؾ ٕحد قبؾل ،وٓ تحؾ ٕحد بعدي إلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إكؿة هل الرابقة الؿرتػعة.
أكؿة:
َ
)َ )1
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يقم الؼقامة ،وإكؿا أحؾفا اهلل لل يف ساطة مـ كفار) قال :ثؿ جاءه طثؿان بـ
ٍ
كاحقة
طػان بابـ أبل سرح فؼال :بايعف يا رسقل اهلل ،فلطرض طـف ،ثؿ جاء مـ
أيضا فؼال :بايعف يا رسقل اهلل ،فؼال رسقل اهلل
أخرى فلطرض طـف ،ثؿ جاءه ً
( :لؼد أطرضت طـف ،وإين ٕضـ بعضؽؿ سقؼتؾف) فؼال رجؾ مـ
إكصار :ففال أومضت( )1إلل يا رسقل اهلل ،قال( :إن الـبل ٓ يقمض) وكلكف
غدرا ،قال الزهري :فبعث رسقل اهلل
رآه ً

خالد بـ القلقد فؼاتؾ بؿـ معف

صػقف قريش بلسػؾ مؽة حتك هزمفؿ اهلل ،ثؿ أمر رسقل اهلل

َ ،فرفع

طـفؿ ،فدخؾقا يف الديـ ،فلكزل اهلل (إذا جاء كصر اهلل والػتح) حتك ختؿفا،
بؿـ معف مـ قريش وهل

قال معؿر :قال الزهري :ثؿ رجع رسقل اهلل
كـاكة ومـ أسؾؿ يقم الػتح قِبؾ حـقـ ،وحـقـ ٍ
واد يف قبؾ الطائػ ذو مقاه ،وبف
َ
ٍ
يقمئذ طجز هقازن ومعفؿ ثؼقػ ،ورأس الؿشركقـ يقمئذ
مـ الؿشركقـ
مالؽ بـ طقف الـصري ،فاقتتؾقا بحـقـ ،فـصر اهلل كبقف

والؿسؾؿقـ،

وكان يق ًما شديدً ا طؾك الـاس ،فلكزل اهلل (لؼد كصركؿ اهلل يف مقاصـ كثقرة
ويقم حـقـ) سقرة التقبة آية  ،25قال معؿر :قال الزهري :وكان رسقل اهلل
يتللػفؿ فؾذلؽ بعث خالد بـ القلقد يقمئذ» - .مرسؾ رواتف ثؼات
وبعضف يف الصحقح [ق.]9739
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أومضت :أشرت إشارة خػقة.
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غص ٠ٚسٓني
 -1247طـ قتادة أن رسقل اهلل

قال يف بعض الؿشاهد (أكا الـبل ٓ

كذب ،أكا ابـ طبد الؿطؾب ،أكا ابـ العقاتؽ) – حسـ لغقره [س.]2842
ويف لػظ :قال يقم حـقـ (أكا ابـ العقاتؽ) – [س.]2841
 -1248طـ سعقد بـ الؿسقب أن الـبل
مـ امرأة وغالم ،فجعؾ طؾقفؿ رسقل اهلل

ٍ
يقمئذ ستة آٓف سبل
سبك
أبا سػقان بـ حرب – .مرسؾ

رواتف ثؼات [ق.]9741
***
غص ٠ٚايطا٥ـ
 -1249طـ طبد الؿؾؽ قال :قال الـبل

وهق محاصر ثؼق ًػا( :ما

رأيت الؿؾؽ مـذ كزلت مـزلل هذا) قال :فاكطؾؼت خقلة بـت حؽقؿ السؾؿقة
فحدثت ذلؽ طؿر ،فلتك طؿر الـبل
فلشار طؿر طؾك الـبل

 ،فذكر لف ققلفا ،فؼال( :صدقت)

بالرحقؾ ،فارتحؾ الـبل طؾقف الصالة والسالم.

[ش.]36961
***
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ايؿصٌ ايتاضع
غص ٠ٚتبٛى َٚا بعدٖا
َٔ ختًـ عٔ ايػص٠ٚ
 -1252طـ الزهري قال :كان أبق لبابة مؿـ تخؾػ طـ رسقل اهلل
يف غزوة تبقك فربط كػسف بسارية ثؿ قال :واهلل ٓ أحؾ كػسل مـفا ،وٓ أذوق
طؾل ،فؿؽث سبعة أيام ٓ يذوق
صعا ًما وٓ شرا ًبا حتك أمقت أو يتقب اهلل ّ

يخر مغش ًقا طؾقف ،قال :ثؿ تاب اهلل طؾقف ،فؼقؾ
فقفا صعا ًما وٓ شرا ًبا حتك كان ّ
لف :قد تِقب طؾقؽ يا أبا لبابة ،فؼال :واهلل ٓ أحؾ كػسل حتك يؽقن رسقل اهلل
يحؾـل بقده ،قال :فجاء الـبل

فح ّؾف بقده ،ثؿ قال أبق لبابة :يا رسقل

اهلل إن مـ تقبتل أن أهجر دار ققمل التل أصبت فقفا الذكب ،وأن أكخؾع مـ
مالل كؾف صدق ًة إلك اهلل وإلك رسقلف ،قال( :يجزيؽ الثؾث يا أبا لبابة) –
مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]9745
***
ٚؾد األغعسٜني
 -1251طـ قتادة قال :قدم أبق مقسك إشعري طؾك الـبل
رجال مـ ققمف ،ولؿ يؼدم طؾك الـبل
ثؿاكقـ ً
وما رحؾ إلك رسقل اهلل
[ق.]19879

يف

مـ بـل تؿقؿ طشرة رهط،

مـ بؽر بـ وائؾ أحد – .مرسؾ رواتف ثؼات

.
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جالسا يف
كان
 -1252طـ معؿر بـ راشد قال :بؾغـل أن الـبل
ً
أصحابف يق ًما فؼال( :الؾفؿ أكجِ أصحاب السػقـة) ثؿ مؽث ساطة فؼال( :قد
استؿرت – أو :استؿدت  )-فؾؿا دكقا مـ الؿديـة قال( :قد جاءوا ،ويؼقدهؿ
ٌ
رجؾ صالح) قال :والذيـ جاءوا يف السػقـة إشعريقـ ،والذيـ قادهؿ طؿرو
بـ الحؿؼ الخزاطل ،قال :قال الـبل

( :مـ أيـ جئتؿ؟) قالقا :مـ

َزبِقد( ،)1فؼال الـبل ( :بارك اهلل يف زبقد) قالقا :ويف ِر َمع( ،)2قال( :بارك
اهلل يف زَ بِقد) قالقا :ويف ِر َمع يا رسقل اهلل ،فؼال يف الثالثة (ويف ِر َمع) – إسـاده
مـؼطع [ق.]19891
***
ٚؾد بين سٓٝؿٚ ١سدٜح مثاَ١
 -1253طـ ططاء بـ أبل رباح قال :جلء بثؿامة بـ أثال أسقر إلك
فؼال( :إن شئت أن كؼتؾؽ ،وإن شئت أن كػديؽ ،وإن شئت
رسقل اهلل
ُسؾؿ) فؼال :إن تصؾ تصؾ طظقؿا ،وإن ُت ِ
أن كُعتِؼؽ ،وإن شئت أن ت ِ
ػاد تػاد
ً
قصرا فال ،فلطتؼف رسقل اهلل ،
طظقؿا ،وإن ُتعتِؼ تعتؼ
طظقؿا ،وأن أسؾؿ ً
ً
ً
حؿؾ إلك قريش حبة وٓ تؿرة حتك يلذن اهلل
ثؿ أسؾؿ فؼال :يا رسقل اهلل ٓ ُت َ
ورسقلف ،فؽتبت قريش إلك رسقل اهلل

تسللف بلرحامفا ،وتؼقل :إكؽ

تلمر بصؾة الرحؿ ،وقد هؾؽـا وهؾؽ طقالـا ،فؽتب رسقل اهلل

إلك ثؿامة

(أن تدع لحرم اهلل وأمـف مادتفؿ ،وأٓ تحؿل طؾقفؿ) فحؿؾ إلقفؿ - .حسـ
لغقره [س.]2613
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)َ )1زبِقد :مديـة مشفقرة بالقؿـ.
)ِ )2ر َمع :مقضع أو جبؾ بالقؿـ.
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ذنس َط ١ًُٝايهراب
 -1254طـ الحسـ أن طققكًا لؿسقؾؿة أخذوا رجؾقـ مـ الؿسؾؿقـ،
فلتقه هبؿا ،فؼال ٕحدهؿا :أتشفد أن محؿدً ا رسقل اهلل؟ قال :كعؿ ،فؼال:
أتشفد أين رسقل اهلل؟ قال :فلهقى إلك أذكقف فؼال :إين أصؿ ،قال :مالؽ إذا
قؾت لؽ :تشفد أين رسقل اهلل قؾت :إين أصؿ ،فلمر بف ف ُؼتؾ ،وقال لمخر:
أتشفد أن محؿدً ا رسقل اهلل؟ قال :كعؿ ،فؼال :أتشفد أين رسقل اهلل؟ قال:
كعؿ ،فلرسؾف ،فلتك الـبل

فؼال :هؾؽت ،قال( :وما شلكؽ؟) فلخربه

بؼصتف وقصة صاحبف ،فؼال( :أما صاحبؽ فؿضك طؾك إيؿاكف ،وأما أكت
فلخذت بالرخصة) – صحقح مرسؾ [ش.]33237
***

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

.

455

ايؿصٌ ايعاغس
َسض ايٓيب

ٚٚؾات٘

بعح أضاَ١
 -1255طـ الزهري قال :أ ّمر رسقل اهلل
فقفؿ طؿر بـ الخطاب والزبقر ،فؼبض الـبل

أسامة بـ زيد طؾك جقش
قبؾ أن يؿضل ذلؽ

الجقش ،فؼال أسامة ٕبل بؽر حقـ بقيع لف ولؿ يربح أسامة حتك بقيع ٕبل
وجفـل لؿا وجفـل لف ،وإين أخاف أن ترتد

بؽر فؼام فؼال :إن الـبل

العرب ،فنن شئت كـت قري ًبا مـؽ حتك تـظر ،فؼال أبق بؽر :ما كـت ٕرد
أمرا أمر بف رسقل اهلل
ً

 ،ولؽـ إن شئت أن تلذن لعؿر فافعؾ ،فلذن لف،

فاكطؾؼ أسامة بـ زيد حتك أتك الؿؽان الذي أمره رسقل اهلل

 ،قال:

فلخذهتؿ الضبابة( )1حتك جعؾ الرجؾ مـفؿ ٓ يؽاد يبصر صاحبف ،قال:
رجال مـ أهؾ تؾؽ البالد ،قال :فلخذوه يدلفؿ الطريؼ حقث أرادوا،
فقجدوا ً
وأغاروا طؾك الؿؽان الذي أمروا ،قال :فسؿع بذلؽ الـاس فجعؾ بعضفؿ
يؼقل لبعض :تزطؿقن أن العرب قد اختؾػت ،وخقؾفؿ بؿؽان كذا وكذا؟!
قال :فرد اهلل تبارك وتعالك بذلؽ طـ الؿسؾؿقـ ،فؽان يدطك باإلمارة حتك
مات ،يؼقلقن :بعثف رسقل اهلل

ولؿ يـزطف حتك مات .مرسؾ رواتف ثؼات

[ق.]9777
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الضبابة :هل البخار الؿتصاطد يف إرض يف يقم الدجـ يحجب الرؤية.
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 -1256طـ سؾقؿان بـ يسار قال :أ ّمر رسقل اهلل

.

أسامة طؾك جقش

وأمره أن يحرق قرية ُيبـا( ،)1فؿضك أول الجقش وجعؾ أسامة يرتدد حتك
ُقبض رسقل اهلل

 ،ودخؾ أسامة طؾك أبل بؽر ،فؼال :ما تلمرين؟ فؼال:
ٓ أزيد فقف وٓ أكؼص مـف ،فؼال

تؿضل طؾك أمرك الذي أمرك رسقل اهلل

الـاس :إكؽ إن تبعث أسامة ومعف حدُّ الـاس ،فرتتد هذه إطراب ،فتؿقؾ
طؾك ثؼؾ رسقل اهلل

 ،فؼال أبق بؽر :واهلل لق أين أطؾؿ أن الذئاب والؽالب

أمرا أمر بف رسقل اهلل
تـفشـل هبا ما رددت ً

 ،امض ،فنن اهلل سقعقــا،

ولؽـ إن رأيت أن تلذن طؿر بـ الخطاب ،فؼال :كعؿ ،قال أسامة :فخرجت
طؾك طؿر ،فؼال :ما فعؾت؟ قال :قؾت :سللـل أن آذن لؽ فػعؾت ،وأمرين أن
أمضل ،فؼال طؿر :رحؿؽ اهلل – .حسـ لغقره [س.]2892
***
َسض٘

ٚٚؾات٘

 -1257طـ إبراهقؿ بـ طؿر قال :حدثـا حػص بـ مقسرة قال :أسـده
لل فـسقت ،أن رسقل اهلل

خرج يق ًما طاص ًبا رأسف بعصابة حؿراء ،متؽ ًئا،

أو قال :معتؿدً ا طؾك الػضؾ بـ طباس فؼال :الصالة جامعة ،فاجتؿع الـاس
فصعد الؿـرب وقال( :أحؿد إلقؽؿ اهلل الذي ٓ إلف إٓ هق ،وقد دكا مـل حؼقق
ً
طرضا ففذا طرضل فؾقستؼد مـف ،ومـ
مـ بقـ أضفركؿ ،فؿـ شتؿت لف
مآ ففذا مالل
ضفرا ففذا ضفري فؾقستؼد مـف ،ومـ أخذت لف ً
ضربت لف ً
فؾقلخذ مـف ،وٓ يؼقلـ أحدكؿ :إين أتخقف الشحـاء مـ رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ُ )1يبـا :مقضع بالشام.

 ،أٓ

.
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وإكفا لقست مـ صبقعتل وٓ مـ خؾؼل ،وإن أحبؽؿ إلل مـ أخذ ح ًؼا إن كان
لف أو حؾؾـل ،فؾؼقت ربل وأكا صقب الـػس) فؼام رجؾ فؼال :أكا أسللؽ ثالثة
دراهؿ ،فؼال( :مـ أيـ؟) قال :أسؾػتؽؿ يقم كذا وكذا ،فلمر الػضؾ بـ
طباس أن يؼضقفا إياه –.حسـ لغقره [ق.]18234
 -1258طـ قتادة قال :كان رسقل اهلل

يعرق يف مرضف الذي مات

فقف – .مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]6771
 -1259طـ صاووس :أن الـبل

قال يف مرضف الذي مات فقف (ٓ

يؿسؽـ الـاس طؾل بشلء ،فنين ٓ أحؾ إٓ ما أحؾ اهلل يف كتابف ،وٓ أحرم إٓ
ما حرم اهلل يف كتابف) – مرسؾ رجالف ثؼات [ق.]8766
طشرة أيام ،فؽان أبق
 -1262طـ الحسـ قال :مرض رسقل اهلل
ِخ ّػة،
بؽر يصؾل بالـاس تسعة أيام ،فؾؿا كان يقم العاشر وجد رسقل اهلل
فخرج ُيفادى بقـ الػضؾ بـ طباس وأسامة بـ زيد ،فصؾك خؾػ أبل بؽر
قاطدً ا – .ضعقػ جدًّ ا [ط.]1522
***
غصٚات ايٓيب
 -1261طـ طؽرمة قال :مؽث الـبل

بؿؽة خؿس طشرة سـة مـفا

سرا وهق خائػ حتك بعث اهلل طؾك الرجال
أربع أو خؿس يدطق إلك اإلسالم ً
الذيـ أكزل فقفؿ (إكا كػقـاك الؿستفزئقـ) سقرة الحجر آية ( 95الذيـ جعؾقا
الؼرءان طضقـ) سقرة الحجر آية  ،91والعضقـ بؾسان قريش :السحر ،يؼال
لؾساحرة :طاضفة ،فلمر بعداوهتؿ ،فؼال( :فاصدع بؿا تممر وأطرض طـ
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الؿشركقـ) سقرة الحجر آية  ،94ثؿ أمر بالخروج إلك الؿديـة ،فؼدم يف ثؿان
لقال خؾقن مـ شفر ربقع إول ،ثؿ كاكت وقعة بدر ،فػقفؿ أكزل اهلل [ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ] {األنفال  ، }1وفقفؿ كزلت [ﯰ ﯱ ]
{القم  ،}65وفقفؿ كزلت [ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ] {ادؤمنون ،}46
وفقفؿ كزلت [ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ] {آل عم ان  ،}721وفقفؿ كزلت
[ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ] {آل عم ان  ،}721أراد اهلل الؼقم ،وأراد رسقل اهلل
العقر ،وفقفؿ كزلت [ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ] {إب اهيم ،}21
وفقفؿ كزلت [ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ] {البق ة  ،}261وفقفؿ
كزلت [ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ] {آل عم ان  ،}71يف شلن العقر
[ﭼ ﭽ ﭾ ] {األنفال  ،}62أخذوا أسػؾ القادي ،هذا كؾف يف
أهؾ بدر ،وكاكت قبؾ بدر بشفريـ سرية يقم قتؾ الحضرمل ،ثؿ كاكت أحد،
ثؿ يقم إحزاب بعد أحد بسـتقـ ،ثؿ كاكت الحديبقة ،وهق يقم الشجرة،
فصالحفؿ الـبل

طؾك أن يعتؿر يف طام قابؾ يف هذا الشفر ،فػقفا أكزلت

[ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ] {البق ة  ،}796فشفر طام إول بشفر العام الثاين،
فؽاكت [ﮋ ﮌ ] {البق ة  ،}796ثؿ كاكت الػتح بعد العؿرة ،فػقفا
كزلت [ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ]
{ادؤمنون  ،}11وذلؽ أن كبل اهلل

غزاهؿ ،ولؿ يؽقكقا أطدوا لف أهبة

الؼتال ،ولؼد قتؾ مـ قريش أربعة رهط ،ومـ حؾػائفؿ مـ بـل بؽر خؿسقـ
أو زيادة ،وفقفؿ كزلت لؿا دخؾقا يف ديـ اهلل [ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
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ﭹ ] {ادؤمنون  ،}11ثؿ خرج إلك حـقـ بعد طشريـ لقؾة ،ثؿ إلك
الطائػ ،ثؿ رجع إلك الؿديـة ،ثؿ أ ّمر أبا بؽر طؾك الحج ،ثؿ حج رسقل اهلل
العام الؿؼبؾ ،ثؿ و ّدع الـاس ،ثؿ رجع فتقيف يف لقؾتقـ خؾتا مـ شفر
ربقع ،ولؿا رجع أبق بؽر مـ الحج غزا رسقل اهلل
[ق.]9734
***

تبقكًا – .ضعقػ
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ايهتاب ايجايح
ايػُا ٌ٥ايػسٜؿ١
خصا٥ص ايٓيب

ٚأَت٘
( :إكؿا خرجت مـ

 -1262طـ جعػر طـ أبقف قال :قال رسقل اهلل

كؽاح ،لؿ أخرج مـ سػاح مـ لدن آدم ،لؿ يصبـل سػاح الجاهؾقة) – حسـ
لغقره [ش.]31641
 -1263طـ صاووس :أن الـبل

أططل ققة أربعقـ( )1أو خؿسة

وأربعقـ يف الجؿاع – .مرسؾ رواتف ثؼات [ق.]14249
حؼ ،فلتاه
 -1264طـ مؽحقل قال :كان لعؿر طؾك رجؾ مـ القفقد ٌّ
يطؾبف فؾؼقف ،فؼال طؿر ٓ :والذي اصطػك محؿد

طؾك البشر ٓ أفارقؽ

وأكا أصؾبؽ بشلء ،فؼال القفقدي :ما اصطػك اهلل محؿدً ا طؾك البشر ،فؾطؿف
طؿر ،فؼال :بقـل وبقـؽ أبق الؼاسؿ ،فؼالّ :
إن طؿر قال :والذي اصطػك
محؿدً ا طؾك البشر قؾت لف :ما اصطػك اهلل محؿدً ا طؾك البشر فؾطؿـل ،فؼال
تسؿك اهلل باسؿقـ
( :أما أكت يا طؿر فلرضف مـ لطؿتف ،بؾك يا يفقدي ّ
وسؿك
وسؿك أمتل الؿسؾؿقـ ،وهق الؿممـ
سؿك بفؿا أمتل ،هق السالم
ّ
ّ
ّ
يقما وذخر لـا ،الققم لـا وغدً ا لؽؿ وبعد
أمتل الؿممـقـ ،بؾك يا يفقدي صؾبتؿ ً
ذلؽ لؾـصارى ،بؾك يا يفقدي أكتؿ إولقن وكحـ أخرون السابؼقن يقم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1أربعقـ :جاء طـد البخاري :كـا كتحدث أكف أططل ققة ثالثقـ.
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الؼقامة ،بؾك إن الجـة محرمة طؾك إكبقاء حتك أدخؾفا ،وهل محرمة طؾك
إمؿ حتك تدخؾفا أمتل) – لؿ أجد لبعض رواتف ترجؿة وقد ورد يف
الصحقحقـ لطؿ القفقدي مـ أحد إكصار وهنل الـبل

طـ التػضقؾ بقـ

إكبقاء [ش.]31822
***
املعذصات ٚبسنت٘ 
شؿر بـ ططقة قال :صؾك رسقل اهلل
 -1265طـ ّ

ذات يقم ،فجاءت

ذئاب أتت
قال( :هذه
الذئاب فعقت خؾػف ،فؾؿا اكصرف رسقل اهلل
ٌ
تخبركؿ أن تؼسؿقا لفا مـ أمقالؽؿ ،أو ت ِ
ُح ُّؾقها فتغقر طؾقؽؿ) قالقا :دطفا
فؾ ُت ِغر طؾقـا – .معضؾ ،وصؾف البزار ورجالف ثؼات وروى كحقه الدارمل
[ش.]31736
 -1266طـ يحقك بـ جعدة طـ رج ٍؾ حدثف قال :جاءت أم مالؽ
إكصارية بعؽة سؿـ إلك رسقل اهلل

 ،فلمر رسقل اهلل

فعصرها ،ثؿ رفعفا إلقفا فرجعت ،فنذا هل مؿؾقءة ،فلتت رسقل اهلل

ً
بالٓ
،

فؼالت :أكزل يف شلء يا رسقل اهلل؟ قال( :وما ذاك يا أم مالؽ) قالت :رددت
طؾل هديتل ،قال :فدطا ً
بالٓ فسللف طـ ذلؽ ،فؼال :والذي بعثؽ بالحؼ لؼد
طصرهتا حتك استحققت ،فؼال رسقل اهلل ( :هـقئًا ِ
لؽ يا أم مالؽ ،هذه
طشرا،
برك ٌة طجؾ اهلل ثقابفا) ثؿ طؾؿفا أن يف دبر كؾ صالة ،سبحان اهلل
ً
طشرا – .فقف رجؾ مبفؿ وروى كحقه مسؾؿ
طشرا ،واهلل أكرب
والحؿد هلل
ً
ً
[ش.]31762
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 -1267طـ حبقب بـ أبل فديؽ أن أباه خرج بف إلك رسقل اهلل
وطقـاه مبقضتان ٓ يبصر هبؿا شق ًئا ،فسللف (ما أصابف) قال :كـت أمرن()1
َ ِّ

جؿال لل فققعت رجؾل طؾك بقض ح ّقة فلصقب بصري ،فـػث رسقل اهلل
ً
فلبصر ،قال :فرأيتف يدخؾ الخقط يف اإلبرة وإكف ٓبـ ثؿاكقـ سـة ،وإن
طقـقف لؿبقضتان – .ضعقػ [ش.]31824
 -1268طـ محؿد بـ إسحاق أن رسقل اهلل

ر ّد يد خبقب بـ

وضرب يقم بدر طؾك حبؾ العاتؼ( ،)2فردها رسقل اهلل
َيسافُ ،

 ،فؾؿ ُير

مـفا إٓ ُ
متصال [ش.]32365
ً
مثؾ خط – .معضؾ وروى كحقه أحؿد

 -1269طـ سعقد بـ طبد الرحؿـ الجحشل قال :أخربكا أشقاخـا أن
يقم أحد وقد ذهب سقػف ،فلططاه الـبل

طبد اهلل بـ جحش جاء إلك الـبل

طسق ًبا مـ كخؾ فرجع يف يده سق ًػا – .إسـاده معضؾ [ق.]22539
***
تٛاضع٘

ٚخػٝت٘

 -1272طـ يحقك بـ جعدة قال :جاء ٌ
رجؾ أسقد بف جدري( )3قد
تؼشر ٓ ،يجؾس جـب أحد إٓ أقامف ،فلخذه رسقل اهلل

فلجؾسف إلك

جـبف – .صحقح مرسؾ [ش.]24537
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جؿال :أدربف وأذلـؾف طؾك الركقب.
) )1أ َم ِّرن ً
ِ
) )2حبؾ العاتؼ :ما بقـ العـؼ والؿـؽب ،والؿعـك أن يده ُقطعت حتك مالت فردها
الرسقل .
) )3جدري :هق الحب الذي يظفر يف جسد الصبل.
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كان اتخذ طسق ًبا مـ جريد

الـخؾ يسؽت بف الـاس ويشقر بف ،فلوحك اهلل إلقف :يا محؿد لؿ تؽسر قرون
رطقتؽ؟ فللؼاه ،فجاءه جربيؾ ومقؽائقؾ ،فؼال مقؽائقؾ :إن ربؽ يخقرك أن
تؽقن مؾ ًؽا كب ًقا أو كب ًقا طبدً ا ،فـظر إلك جربيؾ فلشار بقده أن تقاضع ،فؼال
الـبل

( :بؾ كبل طبد) فؼال جربيؾ :فنكؽ سقد ولد آدم ،وإكؽ أول مـ

تـشؼ طـف إرض ،وأول مـ يشػع – .صحقح مرسؾ [ق.]5246
كان

 -1272طـ محؿد بـ طؿقر بـ ططارد بـ حاجب( :أن الـبل
يف ٍ
فـؽث يف ضفره ،قال :فذهب بل إلك
مأل مـ أصحابف ،فلتاه جبريؾ
فـشلت بـا
وقعدت يف أخر،
وكري الطقر ،فؼعد يف أحدهؿا
ْ
ُ
شجرة فقفا مثؾ َ
سبب ،ففبط
بسطت يدي إلك السؿاء لـؾتفا ،ثؿ ُد ِّلل
مألت إفؼ ،فؾق
حتك
ُ
ْ
ٌ
فعرفت فضؾ خشقتف طؾك
الـقر ،فققع جبريؾ مغش ًقا طؾقف كلكف ِحؾس(،)1
ُ
خشقتل ،فلوحك اهلل إلقف :أكب ًقا طبدً ا ،أو كب ًقا مؾِ ًؽا وإلك الجـة ما أكت ،فلومك

إلل جربيؾ وهق مضطجع :بؾ كب ًقا طبدً ا) – صحقح مرسؾ [غ.]3682
 -1273طـ طائشة قالت :قال رسقل اهلل

شئت
( :يا طائشة لق
ُ

لسارت معل جبال الذهب ،جاءين ٌ
مؾؽ إن حجزتف( )2لتساوي الؽعبة ،فؼال:
إن ربؽ يؼرأ طؾقؽ السالم ويؼقل :إن شئت كب ًقا طبدً ا ،وإن شئت كب ًقا مؾِ ًؽا،
فـظرت إلك جربيؾ فلشار إلل :أن ضع كػسؽ ،فؼؾت :كب ًقا طبدً ا) قالت :فؽان
بعد ذلؽ ٓ يلكؾ متؽِ ًئا ،يؼقل( :آكؾ كؿا يلكؾ العبد وأجؾس
رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ِ )1
الحؾس :كساء يؽقن طؾك ضفر البعقر جؿعف أحالس.
)ُ )2حجزتف :أي مشدّ إزاره ،و ُتجؿع طؾك ُح َجز.
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كؿا يجؾس العبد) – حسـ لغقره [ق/19554غ/3683تغ(.])74/6
ويف لػظ لؾبغقي :طـ طائشة قالت :قؾت :يا رسقل اهلل كؾ جعؾـل اهلل
فداك متؽِ ًئا فنكف أهقن طؾقؽ ،فلصغك برأسف حتك كاد أن تصقب جبفتف
إرض ،قال ،ٓ( :بؾ آكؾ كؿا يلكؾ العبد ،وأجؾس كؿا يجؾس العبد) –
[غ.]2839
***
شٖدٚ ٙطسف َٔ َعٝػت٘
 -1274طـ أبل هريرة قال :خرج طؾل رسقل اهلل

يق ًما فؼال( :ادع

رجال أوقظفؿ
رجال ً
لل أصحابؽ) -يعـل أصحاب الصػة  -فجعؾت أتبعفؿ ً
حتك جؿعتفؿ ،فجئـا باب رسقل اهلل

فاستلذكا فلذن لـا ،ووضعت بقـ

أيديـا صحػة فقفا صـقع قدر مدي شعقر ،فقضع رسقل اهلل

يده طؾقفا

فؼال( :خذوا بسؿ اهلل) فلكؾـا ما شئـا ثؿ رفعـا أيديـا ،فؼال رسقل اهلل
حقـ وضعت الصحػة (والذي كػس محؿد بقده ما أمسك يف آل محؿد صعا ٌم
ٍ
شلء تروكف) فؼقؾ ٕبل هريرة :قدر كؿ كاكت حقـ فرغتؿ؟ قال :مثؾفا
غقر
حقـ وضعت إٓ أن فقفا أثر إصابع – .إسـاده فقف ٍ
راو مجفقل وقال الفقثؿل
رجالف ثؼات [ش.]31711
 -1275طـ الحسـ قال :كان رسقل اهلل

يقاسل الـاس بـػسف ،حتك

جعؾ يرقع إزاره بإدم ،وما جؿع بقـ طشاء وغداء ثالثة أيام وٓء ،حتك
قبضف اهلل – .حسـ [ش.]34427
***

.
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 -1276طـ محؿد بـ طؾل :أن الـبل

كان يتخصر( )1بعرجقن مـ

كبات صاب( ،)2قال سػقان :وهق طرجقن مستؼقؿ ويؽقن يف طقج ف ُقؼام ،قال:
فلصاب بذلؽ العرجقن سقادة بـ غزية إكصاري ،فؼال :يا رسقل اهلل
فشؼ ذلؽ طؾك الـاس فؼالقا :يا رسقل اهلل إكف محتاج
الؼقد( ،)3فؼال( :كعؿ) ّ
مـ ال َؼقد ،فؼ ّبؾ بقـ طقـقف،

إكؿا أراد أن تعطقف شق ًئا ،فلمؽـف الـبل
فرضخ( )4لف الـبل

بعد ذلؽ ،وقال الحسـ :سقادة بـ طؿرو – .إسـاده

معضؾ [ق.]5248
 -1277طـ أم سؾؿة أن الـبل

كان يف بقتفا فدطك وصقػ ًة( )5لف أو

لفا ،فلبطلت ،فاستبان الغضب يف وجفف ،فؼامت أم سؾؿة إلك الحجاب
فقجدت القصقػة تؾعب ،ومعف سقاك فؼال( :لقٓ خشقة الؼقد يقم الؼقامة
ِ
ٕوجعتؽ بفذا السقاك) ،زاد محؿد بـ الفقثؿ :تؾعب ب ُبفقؿة ،قالت :فؾؿا
قؾت :يا رسقل اهلل إهنا لتحؾػ ما سؿعتؽ ،قالت :ويف يده
أتقت هبا الـبل
سقاك – .ضعقػ [ف.]184
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1يتخصر :يؿسؽ الؿخصرة وهل العصا أو كحقه.
) )2كبات صاب :كقع مـ التؿر ُيـسب إلك ابـ صاب ٌ
رجؾ مـ الؿديـة.
) )3ال َؼقد :الؼصاص.
) )4رضخ لف :أططاه شق ًئا قؾق ًال ،والرضخ العطقة الؼؾقؾة.
) )5وصقػة :هل إمة التل بؾغت حد الخدمة.
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سدٜح داَع يف مشاً٘٥
 -1278طـ الحسـ بـ طؾل قال :سللت خالل هـد بـ أبل هالة وكان
وصا ًفا طـ حؾقة الـبل
ّ

 ،وأكا أشتفل أن يصػ لل مـفا شق ًئا ،فؼال :كان

مػخؿا ،يتألٕ تأللم الؼؿر لقؾة البدر ،أصقل مـ
فخؿا
رسقل اهلل
ً
ً
()1
الؿ ّ
شذب( ،)2طظقؿ الؼامةَ ،ر ِجؾ الشعر ،إن اكػرقت
الؿربقع  ،وأقصر مـ ُ
طؼقؼتف( )3فرق ،وإٓ فال يجاوز شعره شحؿة أذكقف إذا هق و ّفره ،أزهر الؾقن،
قرن ،بقـفؿا ٌ
ُ
دره
أزج الحقاجب(،)4
واسع الجبقـُّ ،
طرق ُي ّ
سقابغ مـ غقر َ
الغضب ،أقـك ِ
العركقـ( ،)5لف كقر يعؾقه يحسبف مـ لؿ يتلمؾف أشؿ ،كث
()7
()6
الؿ ْس ُربة(،)8
الؾحقة ،سفؾ الخديـ ،ضؾقع الػؿ  ،مػ ّؾج إسـان  ،دققؼ َ
كلن طـؼف ِجقدُ د ٍ
الخؾؼٌ ،
مقة( )9يف صػاء الػضة ،معتدل ً
بادن متؿاسؽ ،سقاء
ُ

البطـ والصدر ،طريض الصدر ،بعقد ما بقـ الؿـؽبقـ ،ضخؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؿربقع :هق ما بقـ الطقيؾ والؼصقر.
الؿ ّ
شذب :أي الطقيؾ البائـ.
)ُ )2
) )3اكػرقت طؼقؼتف :هل شعر رأسف الذي طؾك كاصقتف.
أزج الحقاجب :الزجج صقل الحاجبقـ ودقتفؿا وتؼقسفؿا.
)ّ )4
ِ
) )5أقـك العركقـ :صقل يف إكػ مع دقة أركبتف مع حدب يف وسطف.
) )6ضؾقع الػؿ :أي واسع الػؿ وهذا طـد العرب دلقؾ طؾك الػصاحة.
) )7مػؾج إسـان :الػؾج اكػراج ما بقـ إسـان.
الس ّرة.
الؿ ْس ُربة :هل الشعر الدققؼ مـ الصدر إلك ُّ
)َ )8
) )9جقد دمقة :الجقد العـؼ ويف الؽتاب (يف جقدها ٌ
حبؾ مـ مسد) ،والدمقة هل الصقر
وكحقها والؿراد آطتدال وحسـ الفقئة.

.
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()1
قصؾ ما بقـ ال َّؾ ّبة( )3والسرة بشعر يجري
تجرد(ُ ،)2م َّ
الؿ ّ
الؽراديس  ،أكقر ُ

أشعر الذراطقـ والؿـؽبقـ
كالخط ،طاري الثديقـ والبطـ مؿا سقى ذلؽ،
ُ
وأطالل الصدر ،صقيؾ الزكديـ ،رحب الراحة ،ش ْث ُـ الؽػقـ والؼدمقـ،

ُ
سقح
سائؾ( )4إصراف ،أو قال :شائؾ إصرافُ ،خؿصان إخؿصقـ(َ ،)5م ُ
الؼدمقـ( ،)6يـبق طـفؿا الؿاء ،إذا زال زال قؾِ ًعا ،يخطق تؽ ِّػ ًقا( ،)7ويؿشل
هقكًا ،ذريع(ِ )8
الؿشقة إذا مشك كلكؿا يـحط مـ صبب ،فنذا التػت ،التػت
ُ
جؿ ًعا ،خافض الطرف ،كظره إلك إرض أصقل مـ كظره إلك السؿاءُ ،ج ّؾ
كظره الؿالحظة ،يسقق أصحابف( ،)9يبدر مـ لؼل بالسالم.
 ،قال:

قال الحسـ :سللت خالل ،قؾت :صػ لل مـطؼ رسقل اهلل
الس ْؽت ٓ ،يتؽؾؿ يف
متقاصؾ إحزان ،دائؿ الػؽرة ،لقست لف راحة ،صقيؾ َّ
غقر حاجة ،يػتتح الؽالم ويختتؿف بلشداقف ،ويتؽؾؿ بجقامع الؽؾؿٌ ،
فصؾ ٓ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الؽراديس :هل إطضاء ورؤوس ِ
العظام.
الؿتجرد :أي ك ّقر العضق الؿتجرد طـ الشعر أو طـ الثقب.
) )2أكقر
َّ
) )3الؾ ّبة :مقضع الثغرة فقق الصدر.
) )4سائؾ أو شائؾ :أي صقيؾ إصراف.
)ُ )5خؿصان إخؿصقـ :هق وسط الؼدم الذي ٓ يؿس إرض أثـاء الؿشل والؿعـك
أكف شديد تجافقفؿا طـ إرض.
) )6مسقح الؼدمقـ :أي أمؾسفؿا ٓ يثبت طؾقفؿا الؿاء لؿالستفؿا.
) )7يخطق تؽػ ًقا :إذا مشك رفع رجؾقف بؼقة وٓ يسحبفؿا كالؿتؽاسؾ.
) )8ذريع الؿشقة :أي واسع الخطك ،و (الصبب) الؿـحدر.
) )9يسقق أصحابف :يؼدمفؿ أمامف ويؿشل خؾػفؿ ،كؿا قال اهلل تعالك طـ لقط [ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ] {احل

 }45أي امشل خؾػفؿ.
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الؿفقـُ ،يعظؿ الـعؿة وإن د ّقت ٓ ،يذم
فضقل وٓ تؼصقر ،لقس بالجايف وٓ َ
مـفا شق ًئا غقر أكف لؿ يؽـ يذم ذوا ًقا( )1وٓ يؿدحف ،وٓ ُتغضبف الدكقا وما كان
لفا ،فنذا تعدى الحؼ ،لؿ يؼؿ بغضبف شلء حتك يـتصر لف ٓ ،يغضب لـػسف،
وٓ يـتصر لفا ،إذا أشار أشار بؽ ّػف كؾفا ،وإذا تعجب قؾبفا ،وإذا تحدّ ث
اتصؾ هبا( ،)2وضرب براحتف القؿـك بطـ إهبامف القسرى ،وإذا ِ
غضب أطرض
وأشاح ،جؾ ضحؽف التبسؿ.
قال الحسـ :فؽتؿتف الحسقـ زماكًا ثؿ حدّ ثتف ،فقجدتف قد سبؼـل إلقف،
فسللـل طؿا سللتف طـف ،ووجدتف قد سلل أباه طـ مدخؾف ،وطـ مخرجف
وشؽؾف ،فؾؿ يدع مـف شق ًئا.
قال الحسقـ :فسللت أبل طـ دخقل الـبل

فؼال :كان إذا أوى إلك

جزأ
وجز ًءا لـػسف ،ثؿ ّ
مـزلف ّ
وجز ًءا ٕهؾفُ ،
جزأ دخقلف ثالثة أجزاءُ :جز ًءا هللُ ،
فقر ّد ذلؽ بالخاصة طؾك العامة( ،)3وٓ يدّ ِخر طـفؿ
ُجزأه بقـف وبقـ الـاسُ ،
شق ًئا .وكان مـ سقرتف يف جزء إُ ّمة إيثار أهؾ الػضؾ بلدبف و َق ْس ِؿف طؾك ِ
قدر
فضؾفؿ يف الديـ ،فؿـفؿ ذو الحاجة ،ومـفؿ ذو الحاجتقـ ،ومـفؿ ذو
الحقائج ،فقتشاغؾ هبؿ و َيشغ ُؾفؿ فقؿا أصؾحفؿ ،وإُ ّمة مـ مسللتفؿ طـفؿ،
وإخبارهؿ بالذي يـبغل لفؿ ،ويؼقل( :لقبؾغ الشاهد مـؽؿ الغائب ،وأبؾغقين
حاجة مـ ٓ يستطقع إبالغفا ،فنكف مـ أبؾغ سؾطاكًا حاجة مـ ٓ يستطقع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1ذوا ًقا :الؿلكقل والؿشروب.
) )2وإذا تحدث اتصؾ هبا :أي تطابؼ حديثف مع إشارتف بؽػف.
) )3بالخاصة طؾك العامة :الخقاص والؿؼربقـ مـ أصحابف يلخذون طـف ويبؾغقن بؼقة
الـاس.
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إبالغفا ،ثبت اهلل قدمقف يقم الؼقامة) ٓ يذكر طـده إٓ ذلؽ ،وٓ يؼبؾ مـ ٍ
أحد
ُ َ
ّ
ُ
غقره ،يدخؾقن روادا( ،)1وٓ يػرتققن إٓ طـ َذواق( ،)2ويخرجقن ِ
أد ّلة،
ُ ّ ً
يعـل طؾك الخقر.
.

قال :فسللتف طـ مخرجف ،كقػ كان يصـع فقف؟ قال :كان رسقل اهلل

،

()3
يػرقفؿ ،و ُيؽرم كريؿ كؾ ققم،
يخ ُزن لساكف إٓ فقؿا يعـقف ،ويم ّلػفؿ وٓ ّ
ويق ّلقف طؾقفؿ ،ويحذر الـاس ،ويحرتس مـفؿ مـ غقر أن يطقي طـ ٍ
أحد
َُ
حسـ
طؿا يف الـاس ،و ُي ّ
مـفؿ بِ ْش َره وٓ خؾؼف ،ويتػؼد أصحابف ،ويسلل الـاس ّ
ؼقمف ،و ُيؼ ّبح الؼبقح و ُيقهـف ،معتدل إمر غقر مختؾػَ ،يغ َػؾ
الحسـ و ُي ّ
مخافة أن يغػؾقا أو يؿقؾقا ،لؽؾ ٍ
يؼصر طـ الحؼ ،وٓ
حال طـده َطتا ٌدُ ٓ ،

أطؿفؿ كصقحة،
ُيجاوزه ،الذيـ ي ُؾقكف مـ الـاس خقارهؿ ،أفضؾفؿ طـده ّ
وأطظؿفؿ طـده مـزلة أحسـفؿ مقاساة وممازرة.
قال :فسللتف طـ مجؾسف ،فؼال :كان رسقل اهلل

ٓ يؼقم وٓ يجؾس

إٓ طـ ذكر ،وإذا اكتفك إلك ققم جؾس حقث يـتفل بف الؿجؾس ،ويلمر بذلؽ،
يعطل كؾ جؾسائف بـصقبف ٓ ،يحسب جؾقسف أن أحدً ا أكرم طؾقف مؿـ جالسف،
ومـ سللف حاجة لؿ ير ّده هبا ،أو بؿقسقر مـ الؼقل ،قد َو ِسع الـاس بسطف
وخؾؼف ،فصار لفؿ أ ًبا ،وصاروا طـده يف الحؼ سقاء ،مجؾسف مجؾس ِحؾؿ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روا ًدا :جؿع رائد وهق مـ يتؼدم الؼقم لقـظر لفؿ الؽأل والؿاء ،والؿراد هـا أكابر
)ّ )1
الصحابة.
) ٓ )2يػرتققن إٓ طـ ذواق :أي إٓ بعد استػادة طؾؿ وفقر.
) )3يخزن لساكف :يحبسف.
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الح َرم ،يتعاصقن
وحقاء وصرب وأماكةُ ٓ ،ترفع فقف إصقات ،وٓ ُتم َبـ( )1فقف ُ
فقف بالتؼقى متقاضعقـ ،يق ِّقرون فقف الؽبقر ،ويرحؿقن فقف الصغقر ،ويمثرون
ذا الحاجة ،ويحػظقن الغريب.
قال الحسقـ :سللت أبل طـ سقرة الـبل

يف جؾسائف ،فؼال :كان الـبل

دائؿ البِ ْشر( ،)2سفؾ ُ
الخ ُؾؼَ ،ل ّقـ الجاكب ،لقس بػظ وٓ غؾقظ وٓ
ّ
فحاش ،وٓ ط ّقاب ،وٓ مدّ اح ،يتغافؾ طؿا ٓ يشتفل ،وٓ
صخاب ،وٓ ّ
ُيم َيس( )3مـف ،وٓ ُيجقب فقف ،قد ترك كػسف مـ ثالث :الرياء ،واإلكثار ،وما
ٓ يعـقف ،وترك الـاس مـ ثالث ٓ :يذم أحدً ا ،وٓ َيعقبف ،وٓ يطؾب طقرتف،
ٓ يتؽؾؿ إٓ فقؿا رجا ثقابف ،وإذا تؽؾؿ أصرق جؾساؤه ،كلكؿا طؾك رءوسفؿ
الطقر ،فنذا سؽت تؽؾؿقا ٓ ،يتـازطقن طـده الحديث ،مـ تؽؾؿ طـده أكصتقا
لف حتك يػرغ ،حديثفؿ طـده حديث َّأول ِ َّقتفؿ ،يضحؽ مؿا يضحؽقن مـف،
الجػقة يف مـطؼف ومسللتف
ويتعجب مؿا يتعجبقن مـف ،ويصرب لؾغريب طؾك َ
حتك إن كان أصحابف لقستجؾبقهنؿ( ،)4ويؼقل( :إذا رأيتؿ صالب حاجة
يطؾبفا فلرفِدُ وه( ،))5وٓ يؼبؾ الثـاء إٓ مـ ُمؽافئ( ،)6وٓ يؼطع طؾك أحد

حديثف حتك َي ُجقز( ،)7فقؼطعف بـفل أو ققام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٓ )1تمبـُ ٓ :تعاب الحرمات.
) )2البِ ْشر :صالقة القجف وبشاشتف.
آيسا مـ بِ ّره وخقره.
) ٓ )3يميس مـف راجقف :أي ٓ يصقره ً
طؾؿا.
) )4يستجؾبقهنؿ :أي يتؿـقن مجلء الغرباء وإطراب لقسللقا فقستػقدوا ً
) )5أرفِدوه :أطقـقه طؾك حاجتف.
) )6مؽافئ :أي مؼتصد يف الؿدح غقر متجاوز الحدّ .
يجقز :يجاوز الحؼ ويتعداه.
) )7حتك ُ
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وقال غقر سػقان بـ وكقع ،طـ ُج َؿ ْقع :وإذا غضب أطرض وأشاح ،وإذا

ِ
فرح غض صرففُ ،ج ّؾ ضحؽف التبسؿ ،و َيػ ُت ُّر طـ مثؾ حبة الغؿام(–.)1
ضعقػ جدًّ ا [غ.]3725
ويف لػظ :طـ الحسـ قال :سللت أبل طـ دخقل الـبل

 ...فساق

الحديث إلك أن قال :كان ٓ يجؾس وٓ يؼقم إٓ ذكر اهللُ ٓ ،يقصِـ إماكـ،
ويـفك طـ إيطاهنا ،وقال ٓ :يحسب أحدٌ مـ جؾسائف أن أحدً ا أكرم مـف ،مـ
ٍ
لحاجة صابره حتك يؽقن هق الؿـصرف ،وقال :وٓ تمبـ فقف
جالسف أو قاومف
الحرم ،وٓ ُتـثك( )2فؾتاتف ،معتدلقـ يتقاصؾقن فقف بالتؼقى.
وقال :قد ترك كػسف مـ ثالثِ :
الؿراء( ،)3واإلكثار ،وما ٓ يعـقف.

وزاد يف آخره ،قال :فسللتف كقػ كان سؽقتف؟ قال :كان سؽقت رسقل
طؾك أربع :طؾك الحؾؿ والحذر والتؼدير والتػؽقر ،فلما تؼديره فػل
اهلل
وج ِؿع لف
تسقيتف الـظر وآستؿاع بقـ الـاس ،وأما تػؽقره فػقؿا يبؼك ويػـكُ ،
وج ِؿع لف الحذر يف أربعة:
الحؾؿ والصرب ،فؽان ٓ ُيغضبف شلء وٓ يستػزهُ ،
ِ
أخذه بالحسـ ل ُقػتدى بف ،وتركِف الؼبقح ل ُقتـاهك طـف ،واجتفاده الرأي فقؿا
أصؾح أ ّمتف ،والؼقام فقؿا ِخ َقر لفؿ فقؿا يجؿع لفؿ خقر الدكقا ؤخرة– .
[غ.]3726
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1حب الغؿام :هق ال َب َرد الـازل مـ السحاب ش ّبف بف أسـاكف البقض.
)ُ ٓ )2تـثك فؾتاتف ٓ :تشاع و ُتذاع فؾتات ذلؽ الؿجؾس.
)ِ )3
الؿراء :الجدال ،و (اإلكثار) أي مـ الؽالم أو الؿال ،ويف كسخة (اإلكبار).
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ايهتاب ايسابع
ايؿطاٚ ٌ٥املٓاقب
ايؿصٌ األٍٚ
ؾطا ٌ٥ايصشاب١
ؾطٌ ايصشابٚ ١ؾطٌ قسِْٗ
 -1279طـ واثؾة بـ إسؼع قال :قال رسقل اهلل

 ٓ( :تزالقن بخقر

ما دام فقؽؿ مـ رآين وصاحبـل ،واهلل ٓ تزالقن بخقر ما دام فقؽؿ مـ رأى مـ
رآين وصاحب مـ صاحبـل) – صحقح [ش.]32417
 -1282طـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ بـ أبل صالب :أن معاوية لؿا
قدم الؿديـة لؼقف أبق قتادة إكصاري فؼال :تؾ ّؼاين الـاس كؾفؿ غقركؿ يا معشر
إكصار ،فؿا مـعؽؿ أن تؾؼقين؟ قال :لؿ تؽـ لـا دواب ،قال معاوية :فليـ
الـقاضح؟ قال أبق قتادة :طؼركاها يف صؾبؽ وصؾب أبقؽ يقم بدر ،ثؿ قال أبق
قتادة :إن رسقل اهلل

قال لـا :إكا لـرى بعده أثرة ،قال معاوية :فؿا أمركؿ؟

قال :أمركا أن كصرب حتك كؾؼاه ،قال :فاصربوا حتك تؾؼقه ،قال :فؼال
طبد الرحؿـ بـ حسان حقـ بؾغف ذلؽ:
ٍ
ـــــرب  ...أمقـــــــر الؿـــــــممـقـ لــــــــا كـــــــال ِم
أٓ أبؾــــــغ معاويــــــة بـــــــ حـ
فنكــــــــا صــــــــابرون ومـظــــــــروكؿ  ...إلــــــك يــــــقم التغــــــابـ والخصــــــا ِم
* مرفقطف صحقح [ق.]19929

473

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

.

 -1281طـ أكس قال :قال رسقل اهلل

( :مثؾ أصحابل يف أمتل

كالؿؾح يف الطعام ٓ ،يصؾح الطعام إٓ بالؿؾح)  -ضعقػ
[ش/32425ق/22377غ/3863تغ (.])241/2
 -1282طـ أمقة بـ طبد اهلل طـ الـبل

( :أكف كان يستػتح بصعالقؽ

الؿفاجريـ) – ضعقػ [تغ (.])75/8
قالتُ :أمرتؿ بآستغػار ٕصحاب محؿد

 -1283طـ طائشة
فسببتؿقهؿ ،سؿعت كبقؽؿ

يؼقل ٓ( :تذهب هذه إمة حتك يؾعـ

آخرها أولفا)– إسـاده ضعقػ ولف شاهد صحقح [تغ(.])79/8
***
أب ٞبهس ايصدٜل
 -1284طـ ابـ طؿر قال :كـت طـد رسقل اهلل
الصديؼ

وطـده أبق بؽر

بخال ٍل ،فـزل طؾقف جربيؾ
 ،وطؾقف طباءة قد خ ّؾفا يف صدره ّ

فؼال :مالل أرى أبا بؽر طؾقف طباءة قد خ ّؾفا يف صدره بخالل؟ فؼال( :أكػؼ
ٍ
أراض أكت
 ،وقؾ لف:
طؾل قبؾ الػتح) قال :فنن اهلل  يؼقل :اقرأ
مالف ّ
( :يا أبا بؽر إن اهلل 

طـل يف فؼرك هذا ،أم ساخط؟ فؼال رسقل اهلل
ٍ
أراض أكت يف فؼرك هذا أم ساخط؟) فؼال أبق
ُيؼرئؽ السالم ،ويؼقل لؽ:

ٍ
ٍ
راض - .ضعقػ
راض ،إين طـ ربل
بؽر :أأسخط طؾك ربل؟ إين طـ ربل

[تغ(.])34/8
***
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ؾطاَ ٌ٥ػرتن ١ألب ٞبهس ٚعُس ٚعجُإ
طؿرو بـ العاص

 -1285طـ بسطام بـ مسؾؿ قال :بعث رسقل اهلل
طؾك سرية فقفا أبق ٍ
ؿرا ،فؼال
ؿر َط ً
بؽر وطؿر ،فؾؿا قدمقا اشتؽك أبق بؽر و ُط ُ
رسقل اهلل

 ٓ( :يتلمرن طؾقؽؿا أحدٌ بعدي) – حسـ لغقره [ش.]31955

 -1286طـ ابـ سقريـ قال :ذكر رجالن طثؿان ،فؼال أحدهؿاُ :قتؾ
شفقدً ا ،فتعؾؼ بف أخر فلتك بف طؾ ًقا فؼال :هذا يزطؿ أن طثؿان بـ طػان ُقتؾ
أتقت الـبل
شفقدً ا ،قال :قؾت ذلؽ ،قال :كعؿ ،أما تذكر يقم ُ
فسللت الـبل
بؽر وطؿر وطثؿان،
ُ

وطـده أبق

وسللت أبا بؽر فلططاين،
فلططاين،
ُ

وسللت طثؿان فلططاين ،فؼؾت :يا رسقل اهلل ادع اهلل
وسللت طؿر فلططاين،
ُ
ُ
أن يبارك لل ،فؼال( :وما لؽ ٓ ُيبارك لؽ وقد أططاك كبل وصديؼ وشفقدان)
فؼال طؾل :دطف دطف دطف – .صحقح [ش.]31962
***
عُس بٔ ارتطاب
طؿر والؿغقرة بـ شعبة امرأةً،
 -1287طـ الحسـ البصري قال :خطب ُ
فلكؽحقا الؿغقرة وتركقا طؿر ،فؼال كبل اهلل

( :لؼد تركقا أو ر ّدوا خقر

هذه إمة) – صحقح مرسؾ [ش.]32229
 -1288طـ طائشة قالت :قال أبق بؽر

 :واهلل ما طؾك إرض ٌ
رجؾ

حؾػت أي بـقة؟ فؼؾت لف،
أحب إلل مـ طؿر ،فؾؿا خرج رجع فؼال :كقػ
ُ
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أطز طؾل والقلد ألقط( – .)1حسـ [ف.]84
فؼالّ :
رجؾ مـ الؿـافؼقـ فؾؿ ُي ِّ
 -1289طـ زيد بـ وهب قال :مات ٌ
صؾ طؾقف
حذيػة ،فؼال لف طؿر :أمـ الؼقم هق؟ قال :كعؿ ،فؼال لف طؿر :باهلل مـفؿ أكا؟
قال ٓ :ولـ أخرب بف أحدً ا بعدك[ – .ش.]37392
 -1292طـ ابـ طباس قال :لؿا صعـ طؿر

كـت فقؿـ حؿؾف حتك

أدخؾـاه الدار فؼال لل :يا بـ أخل اذهب فاكظر مـ أصابـل ومـ أصاب معل،
فذهبت فجئت ٕخربه فنذا البقت ممن فؽرهت أن أتخطك رقاهبؿ وكـت
حديث السـ ،فجؾست وكان يلمر إذا أرسؾ أحدً ا بالحاجة أن يخربه هبا ،وإذا
هق مسجك وجاء كعب فؼال :واهلل لئـ دطا أمقر الؿممـقـ لقبؼقـف اهلل ولقرفعـف
لفذه إمة حتك يػعؾ فقفا كذا وكذا حتك ذكر الؿـافؼقـ فسؿك وكـك قؾت:
أبؾغف ما تؼقل؟ قال :ما قؾت إٓ وأكا أريد أن تبؾغف ،فتشجعت فؼؿت
فتخطلت رقاهبؿ حتك جؾست طـد رأسف قؾت :إكؽ أرسؾتـل بؽذا وأصاب
معؽ كذا ثالثة طشر وأصاب كؾق ًبا الجزار وهق يتقضل طـد الؿفراس( )2وإن
كع ًبا يحؾػ باهلل بؽذا ،فؼال :ادطقا كع ًبا فدطل ،فؼال :ما تؼقل؟ قال :أققل
كذا وكذا ،قال ٓ :واهلل ٓ أدطق ولؽـ شؼل طؿر إن لؿ يغػر اهلل لف – .ضعقػ
[ف.]1143
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1ألقط :ألصؼ بالؼؾب.
) )2الؿفراس :صخرة واسعة مـؼقرة ُيتقضل فقفا.
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عجُإ بٔ عؿإ
 -1291طـ سؾؿف بـ إكقع أن رسقل اهلل

بايع لعثؿان بنحدى

يديف طؾك إخرى ،فؼال الـاس :هـق ًئا ٕبل طبد اهلل يطقف بالبقت آمـًا ،فؼال
رسقل اهلل

( :لق مؽث كذا وكذا سـة ما صاف حتك أصقف) – ضعقػ

[ش.]32246
 -1292طـ أبق ثقر الػفؿل قال :قدم طبد الرحؿـ بـ طديس البؾقي
وكان مؿـ بايع تحت الشجرة ،فصعد الؿـرب فحؿد اهلل وأثـك طؾقف ،ثؿ ذكر
طثؿان ،قال أبق ثقر :فدخؾت طؾك طثؿان وهق محصقر ،فؼؾت :إن فالكًا ذكر
لرابع يف
طشرا :إين
كذا وكذا ،فؼال طثؿان :ومـ أيـ؟ وقد
ُ
ٌ
اختبلت طـد اهلل ً
اإلسالم ،وقد زوجـل رسقل اهلل

ابـتف ثؿ ابـتف ،وقد بايعت رسقل اهلل

بقدي هذه القؿـك فؿا مسست هبا ذكري ،وٓ تغـقت وٓ تؿـقت ،وٓ
خؿرا يف جاهؾقة وٓ إسالم ،وقد قال رسقل اهلل
شربت ً

( :مـ يشتري هذه

بقت يف الجـة) فاشرتيتفا وزدهتا يف الؿسجد– .
الربعة ويزيدها يف الؿسجد لف ٌ
ضعقػ ولف شقاهد صحقحة [ش.]32255
 -1293طـ حسان بـ ططقة أن الـبل

قال لعثؿان (غػر اهلل لؽ ما

قدمت وما أخرت ،وما أسررت وما أطؾـت ،وما أخػقت وما أبديت ،وما هق
كائـ إلك يقم الؼقامة) – ضعقػ جدًّ ا [ش.]32259
 -1294طـ حؿقد بـ هالل قال :قال طبد اهلل بـ سالم

يف طثؿان

( :إن الؿالئؽة لؿ تزل محقطة بؿديـتؽؿ هذه مـذ قدمفا رسقل اهلل
حتك الققم ،فقاهلل لئـ قتؾتؿقه لقذهبقن ثؿ ٓ يعقدون أبدً ا ،فقاهلل ٓ يؼتؾف ٌ
رجؾ

.
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مـؽؿ إٓ لؼل اهلل أجذم ٓ يد لف ،وإن سقػ اهلل لؿ يزل مغؿق ًدا طـؽؿ ،واهلل لئـ
قتؾتؿقه لقس ّؾـف اهلل ثؿ ٓ يغؿده طـؽؿ ،إما قال :أبدً ا ،و إما قال :إلك يقم
ِ
كبل قط إٓ ُقتِؾ بف سبعقن أل ًػا ،وٓ خؾقػة إٓ ُقتِؾ بف خؿس ٌة
الؼقامة ،فؿا ُقتؾ ٌ
وثال ُثقن أل ًػا) – حسـ – [ق/22963تغ(.])59/6
***
عً ٞبٔ أب ٞطايب
كػر مـ
طـده ٌ

 -1295طـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك قال :بقـؿا الـبل
ٍ
امرأة مـفـ شق ًئا ،فبقـؿا هق كذلؽ إذ
أصحابف ،فلرسؾ إلك كسائف فؾؿ يجد طـد
هؿ ٍ
قريب مـ صاع مـ تؿر قد طؿؾف
بعؾل قد أقبؾ أشعث مغربًا ،طؾك طاتؼف
ٌ
بقده ،فؼال الـبل

( :مرح ًبا بالحامؾ والؿحؿقل) ثؿ أجؾسف فـػض طـ

رأسف الرتاب ،ثؿ قال( :مرح ًبا بلبل تراب) فؼربف فلكؾقا حتك صدروا ،ثؿ
ٍ
واحدة مـفـ صائػة – .ضعقػ [ش.]32297
أرسؾ إلك كسائف إلك كؾ
 -1296طـ طؾل قال :قال رسقل اهلل

( :إن سرك أن تؽقن مـ أهؾ

ققما يـتحؾقن حبؽ يؼرءون الؼرآن ٓ يجاوز تراققفؿ كبزهؿ
الجـة ،فنن ً
الرافضة ،فنن أدركتفؿ فجاهدهؿ فنكفؿ مشركقن) ضعقػ ،وروى كحقه
الطرباين وحسـف الفقثؿل [تغ(.])328/7
***
اذتطٔ ٚاذتطني
 -1297طـ أبل هريرة قال :بصر طقـاي وسؿع أذكاي الـبل

وهق
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آخذ بقد حسـ أو حسقـ وهق يؼقلّ ( :
ترق طقـ ب ّؼة)( )1قال :فقضع الغالم
قدمف طؾك قدم الـبل

 ،ثؿ يرفعف فقضعف طؾك صدره ،ثؿ يؼقل( :افتح فاك)

قال :ثؿ يؼبؾف ثؿ يؼقل( :الؾفؿ إين أحبف فلحبف) – حسـ [ش.]32193
 -1298طـ أبل جعػر قال :اصطرع الحسـ والحسقـ ،فؼال رسقل اهلل
( :هق حسقـ ،فؼالت فاصؿة :كلكف أحب إلقؽ ،قال ٓ :ولؽـ جبريؾ
يؼقل هق حسقـ) – ضعقػ [ش.]32194
مر رسقل اهلل
 -1299طـ أبل جعػر قالّ :

بالحسـ والحسقـ وهق

حامؾفؿا طؾك مجؾس مـ مجالس إكصار ،فؼالقا :يا رسقل اهلل كعؿت
الؿطقة ،فؼال( :وكعؿ الراكبان) – ضعقػ [ش.]32195
***
دعؿس بٔ أب ٞطايب
 -1322طـ طامر الشعبل قالُ :أخربت أن الـبل

أرسؾ إلك امرأة

جعػرا قد قدم
جعػر ،أن ابعثل إلل بـل جعػر ،قال :فليت هبؿ ،فؼال( :الؾفؿ إن
ً
إلقؽ إلك أحسـ الثقاب ،فلخؾػف يف ذريتف بخقر ما خؾػت طبدً ا مـ طبادك
الصالحقـ) – صحقح مرسؾ [ش.]32197
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أراد بالب ّؼة فاصؿة ،فؼال لؾحسقـ :يا
) )1قال الحاكؿ :أخربين بعض إدباء أن الـبل
قرة طقـ بؼة ترق ،واهلل أطؾؿ ،وأما ققلفّ :
(ترق) بؿعـك اصعد.
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محصٚ ٠ايعباع
 -1321طـ طؿقر بـ إسحاق :أن حؿزة كان يؼاتؾ بقـ يدي الـبل
بسقػقـ ويؼقل :أكا أسد اهلل وأسد رسقل اهلل

 – .صحقح مرسؾ

[ش.]32228
 -1322طـ مجاهد قال :قال رسقل اهلل

( :احػظقين يف العباس فنكف

بؼقة آبائل ،وإن طؿ الرجؾ صـق( )1أبقف) – صحقح مرسؾ [ش.]32212
 -1323طـ أبل الضحك مسؾؿ بـ صبقح قال :قال العباس :يا رسقل
اهلل إكا لـرى وجقه ققم مـ وقائع أوقع ُتفا فقفؿ ،فؼال رسقل اهلل

( :لـ

ؾفؿ( )2شػاطتل ،وٓ
خقرا حتك يحبقكؿ هلل ولؼرابتل ،ترجق َس َ
يصقبقا ً
يرجقها بـق طبد الؿطؾب!) – صحقح مرسؾ [ش.]32213
ومعف العباس ،وكان
 -1324طـ طامر الشعبل قال :اكطؾؼ الـبل
العباس ذا رأي ،فؼال الـبل ( :أي طؿ ،إذا رأيت ً
خطل فؿرين بف) – صحقح
مرسؾ [ش.]32215
***
ضعد بٔ أبٚ ٞقاص
 -1325طـ ققس قال :قال رسقل اهلل

( :اتؼقا دطقات سعد) –

صحقح مرسؾ [ش.]32152
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1الصـقِ :
الؿثؾ وهق ما خرجا مـ أصؾ واحدٕ ،ن أبقف وطؿف مـ أصؾ واحد.
ؾفؿ :حل مـ مراد ،والؿعـك أن بـل طبد الؿطؾب أولك بالشػاطة مـ غقرهؿ.
)َ )2س َ
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عُاز بٔ ٜاضس
 -1326طـ هذيؾ بـ شرحبقؾ قالُ :أيت الـبل

طؿارا
فؼقؾ لف :إن
ً

وقع طؾك جبؾ فؿات ،قال( :ما مات طؿار) – صحقح مرسؾ [ش.]32252
( :مؾئ طؿار

 -1327طـ الؼاسؿ بـ مخقؿرة قال :قال رسقل اهلل
إيؿاكًا إلك الؿشاش ،وهق ِمـ َمـ ُح ِّرم طؾك الـار) – صحقح بشقاهده
[ش.]32251
***
شٜد ٚابٓ٘ أضاَ١
 -1328طـ ابـ مسعقد قال :لؿا ُقتؾ زيد بـ الحارثة أبطل أسامة طـ
 ،فدمعت
فؾؿ يلتف ثؿ جاءه بعد ذلؽ ،فؼام بقـ يدي الـبل
الـبل
طقـاه ،فبؽك رسقل اهلل  ،فؾؿا كزفت طربتف قال الـبل ( :لِ َؿ أبطلت
ؼبال
ُم ً
جئت تُحزكـا) قال :فؾؿا كان الغد جاءه ،فؾؿا رآه الـبل
طـا ،ثؿ
َ
قال( :إين ٍ
لالق مـؽ الققم ما ٓققت مـؽ أمس) فؾؿا دكا دمعت طقـف ،فبؽك
رسقل اهلل

 – .صحقح [ش/32324ق.]6698
***
ضعد بٔ َعاذ

 -1329طـ طبد اهلل بـ شداد أن رسقل اهلل

قال لسعد بـ معاذ وهق

()1
خقرا مـ سقد قق ٍم فؼد صدقت اهلل ما وطدتف ،واهلل
يؽقد بـػسف (جزاك اهلل ً

صادقؽ ما وطدك) – صحقح مرسؾ [ش.]19438
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1يؽقد بـػسف :يـازع طـد الؿقت.

.
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 -1312طـ محؿد بـ طؿرو قال :حدثـل طامر بـ طؿر بـ قتادة قال:
لؿا كام رسقل اهلل

حقـ أمسك ،أتاه جربيؾ أو قال م َؾ ٌؽ فؼال :مـ ٌ
رجؾ

مـ أمتؽ مات الؾقؾة استبشر بؿقتف أهؾ السؿاء؟ قال ،ٓ( :إٓ أن يؽقن سعد
فنكف أمسك َدكِ ًػا ،ما فعؾ سعد؟) قالقا :يا رسقل اهلل قد ُقبِض ،وجاءه ققم
فاحتؿؾقه إلك دارهؿ ،قال :فصؾك رسقل اهلل
الـاس ،ف َب ّت رسقل اهلل

الػجر ثؿ خرج وخرج

الـاس مش ًقا حتك إن ُشسقع كعالفؿ ل ُتؼ ّطع مـ

أرجؾفؿ ،وإن أرديتفؿ لتسؼط طـ طقاتؼفؿ ،فؼال ٌ
رجؾ :يا رسقل اهلل بت َّت
الـاس ،فؼال( :إين أخشك أن تسبؼـا إلقف الؿالئؽة كؿا سبؼتـا إلك حـظؾة).
وقال محؿد :حدثـل سعد بـ إبراهقؿ أن رسقل اهلل

قال يقم مات

سعد( :لؼد كزل سبعقن ألػ مؾؽ شفدوا جـازة سعد ما وصئقا إرض قبؾ
يقمئذ) – [ش.]36797
***
ضعد بٔ عباد٠
 -1311طـ يحقك بـ كثقر قال :كان لؾـبل

مـ سعد بـ طباده جػـة

تدور معف حقثؿا دار مـ كسائف ،وكان يؼقل يف دطائف :الؾفؿ ارزقـل ً
مآ فنكف ٓ
يصؾح الػعال إٓ الؿال – .ضعقػ [ش.]26618
 -1312طـ ابـ سقريـ قال :كان رسقل اهلل

كاسا مـ
إذا أمسك قسؿ ً

أهؾ الصػة بقـ أكاس مـ أصحابف ،فؽان الرجؾ يذهب بالرجؾ ،والرجؾ
بالرجؾقـ ،والرجؾ بالثالثة ،حتك ذكر العشرة ،قال :فؽان سعد بـ طباده
يرجع إلك أهؾف بثؿاكقـ يعشقفؿ – .صحقح [ش.]26622
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عبد اهلل بٔ زٚاس١
 -1313طـ ققس قال :قال رسقل اهلل

لعبد اهلل بـ رواحة (أٓ تحرك

بـا الركاب) فؼال طبد اهلل :إين قد تركت ققلل ،قال طؿر :اسؿع وأصع ،فـزل
يسقق كبل اهلل

ويؼقل:

الؾفـــــؿ لـــــقٓ أكـــــت مـــــا اهتـــــديـا  ...وٓ تصــــــــــــــدقـا وٓ صــــــــــــــؾقـا
فـــــــــــلكزلـ ســـــــــــؽقـ ًة طؾقــــــــــــا  ...وثبـــــــــت إقـــــــــدام إن ٓققــــــــــا
إن الـــــــــــــذيـ كػـــــــــــــروا بغـــــــــــــقا طؾقــــــــــــــا
فؼال رسقل اهلل
...

( :الؾفؿ ارحؿف) فؼال طؿر :وجبت – .صحقح

مرسؾ [ش.]32327
دطا لعبد اهلل بـ

 -1314طـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك أن رسقل اهلل

رواحة (الؾفؿ زده صاطة إلك صاطتؽ وصاطة رسقلؽ) – صحقح مرسؾ
[ش.]32326
 -1315طـ ربقعة بـ أبل طبد الرحؿـ :أن الـبل

لؿا طال الؿـرب يقم

الجؿعة قال( :اجؾسقا) فسؿع ٌ
رجؾ مـ إكصار ققل الـبل

ذلؽ وهق

بالطريؼ لؿ يدخؾ الؿسجد فجؾس يف بـل غـؿ ،قال :فؾؿا أققؿت الصالة
دخؾ الرجؾ فؼال لف الـبل

( :أٓ رحت) فلخربه الخرب ،فؼال لف الـبل

خقرا ،زطؿقا أن ذلؽ الرجؾ طبد اهلل بـ رواحة – .حسـ لغقره [ق.]5366
ً
ويف لػظ :فؼال لف الـبل

( :زادك اهلل صاطة) [ق.]5367

.
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ضًُإ ايؿازضٞ
 -1316طـ أبل صالح قال :لؿا بؾغ الـبل

ُ
ققل سؾؿان ٕبل

الدرداء :إن ٕهؾؽ طؾقؽ ح ًؼا ،ولبصرك طؾقؽ ح ًؼا ،قال( :ثؽؾت سؾؿان
أمف ،لؼد اتسع يف العؾؿ) – صحقح مرسؾ [ش.]32328
***
عس ٠ٚبٔ َطعٛد ايجكؿٞ
 -1317طـ قتادة أن طروة بـ مسعقد الثؼػل دطا ققمف إلك اهلل ورسقلف
فرماه ٌ
رجؾ مـفؿ بسفؿ ،فؿات فعػا طـفُ ،فرفِع ذلؽ إلك الـبل  ،فلجاز
طػقه وقال( :هق كصاحب ياسقـ)( –)1صحقح [ش.]27624
***
َعا ١ٜٚبٔ أب ٞضؿٝإ
 -1318طـ معاوية قال :ما زلت أصؿع يف الخالفة مـذ قال لل رسقل
اهلل

( :يا معاوية إن مؾؽت فلحسـ) – حسـ لغقره [ش.]32715
***
عبد اهلل بٔ ايصبري
 -1319طـ أسؿاء بـت أبل بؽر قالت لؾحجاج :أن الـبل

فدفع دمف إلك ابـل فشربف ،فلتاه جربيؾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احتجؿ

فلخربه ،فؼال( :ما صـعت؟)

) )1صاحب ياسقـ :يػسر هذا ما رواه الحاكؿ (مثؾ طروة مثؾ صاحب ياسقـ ،دطا
ققمف إلك اهلل تعالك فؼتؾقه) القارد يف سقرة (يس).
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 ٓ( :تؿسؽ الـار) ومسح طؾك

ٌ
ٌ
وويؾ لؽ مـ الـاس) – ضعقػ جدًّ ا
(ويؾ لؾـاس مـؽ،
رأسف وقال:
[ط.]882
***
أٜٚظ ايكسْٞ
 -1322طـ هشام طـ الحسـ قال :قال رسقل اهلل

( :يدخؾ الجـة

بشػاطة رجؾ مـ أمتل مثؾ ربقعة ومضر) قال :حدثـل حقشب قال :فؼؾـا
لؾحسـ :هؾ سؿك لؽؿ؟ قال :كعؿ ،أويس الؼرين – .حسـ لغقره
[ش.]32343
***
ؾطا ٌ٥بعض ايصشاب١
 -1321طـ الؼاسؿ بـ طبد الرحؿـ قال :كان أول مـ أفشك الؼرآن مـ
يفّ رسقل اهلل

ابـ مسعقد ،وأول مـ بـا مسجدً ا صؾك فقف طؿار بـ ياسر،

وأول مـ أ ّذن بالل ،وأول مـ رمك بسفؿ يف سبقؾ اهلل سعد بـ مالؽ ،وأول
ِ
فجع ،وأول مـ طدا بف فرسف يف سبقؾ اهلل الؿؼداد،
مـ ُقتؾ مـ الؿسؾؿقـ م َ
حل أ ّلػقا مع رسقل اهلل
حل أدوا الصدقة مـ أكػسفؿ بـق طذره ،وأول ّ
وأول ّ
جفقـة – .إسـاده مـؼطع [ش.]35783

 -1322طـ طائشة :أن أبا هـد مقلك بـل بقاضف كان حجا ًما ،فحجؿ
الـبل

 ،فؼال الـبل

( :مـ سره أن يـظر إلك مـ صقر اهلل اإليؿان يف

قؾبف ،فؾقـظر إلك أبل هـد) وقال رسقل اهلل

( :أكؽحقه ،وأكؽحقا إلقف) –
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صحقح [ط.]3793
 -1323طـ سعقد بـ جبقر قال :جاءت ابـة خالد بـ سـان العبسل إلك
رسقل اهلل

كبل ضقعف ققمف)( –)1مـؽر رجالف
قال( :مرح ًبا بابـة أخل ،ابـة ٍ

ثؼات [ش.]32493
***
َعسؾ ١بعض ايصشاب١
 -1324طـ طاصؿ إحقل قال :سلل صبقح أبا طثؿان الـفدي وأكا
أسؿع ،فؼال لف :هؾ أدركت الـبل

أسؾؿت طؾك طفد الـبل
؟ قال :كعؿ
ُ

وغزوت طؾك طفد طؿر غزوات،
وأديت إلقف ثالث صدقات ولؿ ألؼ ُف،
،
ُ
ُ
شفدت فتح الؼادسقة وجؾقٓء وتسرت وهناوكد والقرمقك وأذربقجان ومفران
ُ
ورستؿ ،فؽـا كلكؾ السؿـ وكرتك القدك( ،)2فسللتف طـ الظروف ،فؼال :لؿ
كؽـ كسلل طـفا – يعـل صعام الؿشركقـ – .صحقح [ش.]33776
دت حقـ قدم الـبل
 -1325طـ مسؾؿة بـ مخؾد قالُ :ول ِ ُ

الؿديـة،

و ُقبِض وأكا ابـ طشر – .حسـ [ش.]33858

 -1326طـ ابـ سـان بـ سؾؿة الفذلل طـ أبقف طـ جده سـان بـ سؾؿة

ُولِد يقم حـقـ ،قال :فدطا بف رسقل اهلل

فتػؾ يف فقف ،ومسح طؾك وجفف،

ودطا لف بالربكة – .حؽؿف مقققف طؾك معرفة ابـ سـان [ش.]33859
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )1رجالف ثؼات إٓ أكف يخالػ الحديث الصحقح الدال طؾك أكف لقس بقـ الـبل
وطقسك كبل ،ففق مـؽر.
) )2القدك :الدهـ الؿستخرج مـ الؾحؿ.
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 -1327طـ طؿرو بـ حريث قال :ذهبت بل أمل إلك الـبل
رأسل ودطا لل بالرزق – .صحقح [ف.]632
***

.

فؿسح
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ايؿصٌ ايجاْٞ
ؾطا ٌ٥األقٛاّ ٚاألَانٔ ٚادتُاعات
ؾطا ٌ٥قسٜؼ
 -1328طـ أبل جعػر قال :قال رسقل اهلل

ً
قريشا
 ٓ( :تؼدمقا

فتضؾقا ،وٓ تلخروا طـفا فتضؾقا ،خقار قريش خقار الـاس ،وشرار قريش
ٍ
محؿد بقده لقٓ أن تبطر قريش ٕخبرتفا بؿا
شرار الـاس ،والذي كػس
لخقارها طـد اهلل أو بؿا لفا طـد اهلل) – صحقح مرسؾ [ش.]32381
رجال مـ ثؼقػ ُقتؾ يقم أحد،
 -1329طـ سعد بـ أبل وقاص قال :إن ً
ً
قريشا) – فقف اكؼطاع ورواتف
( :أبعده اهلل ،فنكف كان ُيبغض
فؼال الـبل
ثؼات [ش/32399ق.]19924
***
ؾطا ٌ٥ايٚ ُٔٝايػاّ
 -1332طـ معؿر قال :بؾغـل أن الـبل

كظر إلك الشام فؼال( :الؾفؿ

اططػ بؼؾقبفؿ إلك صاطتؽ ،وأحط مـ ورائفؿ إلك رحؿتؽ) قال :ثؿ كظر
إلك القؿـ فؼال مثؾ ذلؽ ،ثؿ كظر إلك العراق فؼال مثؾ ذلؽ – .حسـ لغقره
[ق.]22458
 -1331طـ جابر أكف سؿع الـبل

طؾك الؿـرب كظر كحق القؿـ فؼال:

(الؾفؿ أقبؾ بؼؾقبفؿ) وكظر كحق العراق فؼال مثؾ ذلؽ ،وكظر كحق كؾ أفؼ
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فؼال مثؾ ذلؽ ،وقال( :الؾفؿ ارزقـا مـ تراث إرض ،وبارك لـا يف مدكا
وصاطـا) – إسـاده ضعقػ ولف شقاهد صحقحة [ف.]482
:

 -1332طـ طبد اهلل بـ طقف الدمشؼل قال :قال رسقل اهلل
ٍ
حدس( )1وجذام) – صحقح مرسؾ [ش.]32437
(اإليؿان يؿان ،يف
 -1333طـ محؿد بـ كعب الؼرضل :طـ طائشة أهنا سللت الـبل

يقم إحزاب فؼالت :كقػ بـا يا رسقل اهلل لق اجتؿعت طؾقـا القؿـ مع
هقازن وغطػان؟ فؼال الـبل

( :كال ،أولئؽ قق ٌم لقس طؾك أهؾ هذا الديـ

مـفؿ بلس) – ضعقػ [ق.]19892
 -1334طـ قتادة :أن طؿر بـ الخطاب قال لؽعب :أٓ تتحقل إلك
الؿديـة فقفا مفاجر رسقل اهلل

وقربه ،فؼال كعب :إين وجدت يف كتاب

اهلل الؿـزل يا أمقر الؿممـقـ (إن الشام كـز اهلل يف أرضف ،وبفا كـزه مـ طباده)
– إسـاده مـؼطع [ق/22459غ.]4229
***
َا ٚزد يف بعض ادتُاعات ٚاألقٛاّ
 -1335طـ طاصؿ بـ طؿر قال :جاء رجؾ إلك رسقل اهلل
يذكر ً
قريشا وما جؿعت ،يتقطده هبؿ ،فؼال لف رسقل اهلل

فجعؾ

( :يلبك ذلؽ

طؾقؽ بـق ققؾة ،إكفؿ قق ٌم يف َحدِّ هؿ َف َرط) – حسـ لغقره [ش.]32366
 -1336طـ ابـ طباس قال :قال رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( :إذا اختؾػ الـاس

) )1حدس :بطـ مـ َلخؿ ،وقد جاء يف لػظ طـد أحؿد (لخؿ وجذام).
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فالحؼ يف مضر) – حسـ لغقره [ش.]32487
 -1337طـ الـزال الفاللل قال :قال رسقل اهلل

( :إكا كـا وأكتؿ يف

الجاهؾقة بـل طبد مـاف ،فـحـ الققم بـق طبد اهلل) – مرسؾ رجالف ثؼات
[ش.]32492
 -1338طـ أبل العالقة قال :قرأ إلك الـبل

مـ كؾ جـس رجؾ،

فاختؾػقا يف الؾغة ،فرضل قراءهتؿ كؾفؿ ،فؽان بـق تؿقؿ أطرب الؼقم– .
صحقح مرسؾ [ش.]32526
 -1339طـ طؿران بـ حصقـ قال :أتك الـبل

رجالن مـ ثؼقػ

فؼال( :مؿـ أكتؿا؟) فؼآ :ثؼػقان ،فؼال( :ثؼقػ مـ إياد ،وإياد مـ ثؿقد)
فؽلن ذلؽ شؼ طؾك الرجؾقـ ،فؾؿا رأى رسقل اهلل

شؼ طؾقفؿا
أن ذلؽ ّ

صالحا والذيـ آمـقا معف ،فلكتؿ
كجا اهلل مـ ثؿقد
ً
قال( :ما يشؼ طؾقؽؿا ،إكؿا ّ
مـ ذرية قق ٍم صالحقـ) – حسـ لغقره [ق.]19922
ٍ
صاحب لف :أن الـبل
 -1342طـ معؿر طـ

قال( :أسعد العجؿ

باإلسالم فارس ،وأشؼك العجؿ باإلسالم الروم ،وأشؼك العرب باإلسالم
تغؾب والعباد( – ))1ضعقػ [ق.]19925
 -1341طـ طؽرمة قال :جاء طامر بـ الطػقؾ إلك الـبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فؼال:

)ِ )1
العباد :لعؾ الؿراد طباد الحقرة وهؿ مـ قبائؾ شتك وكاكقا كصارى ،أو الؿراد
مرفقطا (شر قبقؾتقـ مـ العرب :كجران وبـق
كصارى كجران ،وقد جاء طـد أحؿد
ً
تغؾب).
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ُأسؾؿ يا محؿد وأكقن الخؾقػة مـ بعدك؟ قال ،)ٓ( :قال :فقؽقن لل القبر()1

ولؽ الؿدر()2؟ قال ،)ٓ( :قال :فؿا تعطقـل؟ قال( :أططقؽ أطـة الخقؾ
تؼاتؾ طؾقفا ،فنكؽ امرؤٌ فارس) ،قال :أولقست أطـت الخقؾ بقدي ،واهلل
ً
ورجآ ،ثؿ و ّلك ،فؼال الـبل
خقال
ٕمألن طؾقؽ بـل طامر ً
طامرا) ،قال طؽرمة :ويزطؿ ققمف أن الـبل
ً

( :الؾفؿ أهؾؽ

قال( :وأهؾؽ بـل طامر) قال:

وأكقن الخؾقػة مـ بعدك :زحزح
فؼال لف أسقد بـ حضقر حقـ قال لؾـبل
قدمقؽ ٓ أكػذ الرمح حضـقؽ ،فقاهلل لق سللتـا سقابة ما ُأططقتفا ،يعـل
بالسقابة :بسرة خضراء ٓ ُيـتػع هبا – .صحقح مرسؾ [ق.]19884
 -1342طـ قتادة قال :قال رسقل اهلل
بـل طامر) – فقف ٍ
راو لؿ أطرفف [ش.]32491

ِ
واهد
طامرا،
( :الؾفؿ اكػـل ً

***
َا دا ٤يف بعض األَانٔ
وفرخ
 -1343طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال( :مقضع قدم إبؾقس بالبصرةّ ،

ِ
بؿصر) – إسـاده صحقح [ق/22462غ.]4229

 -1344طـ حذيػة قال( :إن أهؾ البصرة ٓ يػتحقن باب هدى ،وٓ
يتركقن باب ضاللة ،وإن الطقفان قد ُرفِع مـ إرض كؾفا إٓ طـ البصرة) –
[ش.]37423
 -1345طـ ططاء الخراساين قال :بؾغـل أن رسقل اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال( :رحؿ

) )1القبر :البقادي كـاية طـ بققهتؿ التل تصـع مـ وبر اإلبؾ.
) )2الؿدر :أهؾ الؼرى والحضر كـاية طـ بققهتؿ التل تصـع مـ الؿدر والطقـ.

.
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اهلل أهؾ الؿؼبرة ثالث مرات) فسئؾ طـ ذلؽ فؼال( :تؾؽ مؼبرة تؽقن
بعسؼالن) فؽان ططاء يرابط هبا كؾ طام أربعقـ يق ًما حتك مات – .ضعقػ
[ق/9635س.]2415
ٍ
لجارية لف :يا جرداء لؼد
 -1346طـ أبل هرثؿة قال :بعرت شا ٌة لف فؼال
فؿر
أذكرين هذا البعر حدي ًثا سؿعتف مـ أمقر الؿممـقـ ،وكـت معف بؽربالءّ ،
ٍ
فشؿفا ثؿ قالُ :يحشر مـ هذا
بشجرة تحتفا بعر غزٓن ،فلخذ مـفا قبض ًة ّ
الظفر سبعقن أل ًػا يدخؾقن الجـة بغقر حساب –.ضعقػ جدًّ ا [ش.]37368
***
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دااة إرض35...................................................................... .
الخسػ والؿسخ والؼذف36..................................................... .

.

 *nعلى مشروع تقريب السنة *m

497

ايهتاب ايجايح :اي ّٛٝاآلخس 41 ...............................................
لػصل األول :يوم الؼقامة41 ................................................
عؼقم السلعة عؾك شرار الخؾؼ41................................................. .
الحشر41............................................................................ .
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عغققر آسؿ إلك أحسـ مـف053 ...................................................
العؼقؼة054 ..........................................................................
ادعلء القلد وحػظ الـسب054 .................................................. .
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الؼضلء وإخذ اللافؿة122 ...................................................... .
مل ورد يف الشفلدة122 ............................................................ .
الحؽؿ فقؿل أفسدت الؿقاشل120 .............................................. .
ايهتاب ايجايح :ادتٓاٜات ٚايدٜات121.........................................
حرمة دم الؿسؾؿ121 ............................................................. .
مـ آوى محد ًثل122 ............................................................... .
الؼسلمة123 ........................................................................ .
الدفلت والعؼقل123 ...............................................................

514

*n

زوائد الكتب السبعة

*m

.

الؼقد125 ............................................................................
مل ٓ ققد فقف125 .................................................................. .
الصؾح واساحبل :العػق126 .................................................... .
الضؿلن والـفل عـ الاؿثقؾ127 ................................................. .
الصؾب127 ........................................................................ .
ايهتاب ايسابع :اذتدٚد 132...................................................
حد الزكل وإثؿ مـ زكك اذات محرم132 ........................................ .
حد شر :الخؿر132 ............................................................. .
حد السرقة132 .................................................................... .
الرحؿة اللؿحدود وإفقاءه131 ....................................................
العػق عـ الحدود مل لؿ عبؾغ السؾطلن130 ..................................... .
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